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Piknik nie tylko z książką!
Na corocznym Pikniku, który w tym roku lekko zmienił nazwę na ,,Piknik nie tylko z książką” było
mnóstwo atrakcji!
Piknik uroczyście otworzył Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy Jerzy Kowaliszyn. Wszystkie stoiska, w tym również
nasze urzędowe, przeżywały prawdziwe
oblężenie!
Dużym powodzeniem cieszyły się
występy dzieci i młodzieży na scenie,
a także koncert Warszawskiej Orkiestry
Sentymentalnej, której szlagiery porwały
do tańca nie jedną parę.

Mieszkańcy mogli sobie zrobić zdjęcie
w darmowej, ufundowanej przez nasz
Urząd fotobudce. Chętnych było sporo.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom,
którzy tak licznie przybyli na piknik.
Do zobaczenia za rok!

fot. UD Włochy

Wspaniałe było także przedstawienie bajka muzyczna o Czerwonym Kapturku,
przygotowane przez rodziców z Przedszkola nr 71 na ul. Śląskiej, pod dyrekcją
Doroty Babiak. Okazuje się, że wśród
rodziców kryje się niejeden prawdziwy
aktorski talent.

Sporo dzieci wzięło także udział w konkursie plastycznym pod okiem instruktora
z Domu Kultury „Włochy”. Ponadto
na scenie zostały wręczone nagrody
za udział w konkursie Biblioteki, pod
patronatem Burmistrza Michała Wąsowicza. Nagrody wręczyły Dyrektor Biblioteki
Katarzyna Winogrodzka oraz Radna Dzielnicy Włochy Anna Lidia Brzywca.
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Teatr rodziców „ Po pracy” z Przedszkola nr 71
W dniu 11 czerwca, w Parku Kombatantów, podczas „Pikniku nie tylko z książką” rodzice wystawili
adaptację bajki muzycznej „Czerwony Kapturek” na motywach utworu Jana Brzechwy. Przygotowania
do projektu trwały od marca 2017.

Teatr rodziców „Po pracy” rozpoczął
swoją działalność jesienią 2011 roku i ma
na swoim koncie liczne premiery, m.in.
dwie wersje „Czerwonego Kapturka”,
„Kopciuszka”, „Opowieść wigilijną”,
„Wiersze Jana Brzechwy” oraz „Bajkę
o Basi i Stasiu”, za którą w 2012 roku
rodzice otrzymali szczególne wyróżnienie
w IV Przeglądzie Teatrów Rodziców
Warszawskich Przedszkoli.
Inspiracją do tworzenia przedstawień przez
rodziców jest chęć pokazania swoich
ukrytych talentów, chęć dobrej zabawy
i przede wszystkim sprawianie przyjemności dzieciom.

fot. UD Włochy

Miałam ogromną przyjemność być – jak
rodzice określili – panią reżyser. W teatrzyku wystąpili: Monika Uss (Czerwony
Kapturek), Rafał Pęczkowski (Wilk), Grzegorz Skwierczyński (narrator), Magdalena
Włodarczyk (Babcia), Beata DomańskaKrawczyk (mama), Magdalena StrelczukGołdyn (Wiewiórka, Gil), Tomasz Piotrowski
(Gajowy), akompaniament Małgorzata Maksalon.

Niedzielny występ rodziców umilił czas
odpoczynku podczas imprezy plenerowej.
Licznie zgromadzeni widzowie: przedszkolaki, absolwenci, sympatycy przedszkola oraz uczestnicy pikniku z radością
przyszli obejrzeć swoich znajomych
w bajkowych rolach. Przygotowania do
występu są dla rodziców niezwykle emocjonujące, ale jednocześnie dają tzw.
„pozytywny stres”, pomagają się oderwać

od codziennej monotonii. I co równie
ważne, a może najważniejsze – przedstawienia propagują dobre treści wśród
dzieci i całych rodzin.
W przyszłym roku planujemy nową premierę…
Dorota Babiak
Dyrektor Przedszkola nr 71 w Warszawie
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Dzień Dziecka i Rodzica we Włochach!
W niedzielę 4 czerwca, zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców na Dzień Dziecka i Rodzica, realizowany
przez Dom Kultury ,,Włochy”, Urząd Dzielnicy Włochy oraz włochowski Ośrodek Pomocy Społecznej,
przy współpracy z Partnerstwem Lokalnym naszej dzielnicy.
Impreza odbyła się w okęckim Parku
Kotańskiego. Frekwencja przerosła nasze
najśmielsze oczekiwania! Przez piknik
,,przewinęło się” ponad 1000 osób.
Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak liczne przybycie i za udział
we wszystkich zabawach i konkursach
losowania nagród. Imprezę otworzył Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy Jerzy
Kowaliszyn, z Zastępcą Dyrektora Domu
Kultury ,,Włochy” Bernadetą Karczewską.
Na gości czekały liczne stoiska z atrakcjami, darmowe lody włoskie, wata cukrowa i popcorn, a także warszawska
kranówka prosto z beczkowozu do picia.
Dzieci mogły pobawić się na dmuchańcach
i trampolinie, zagrać w piłkę, czy tenisa,
zrobić biżuterię, skorzystać z kącika piękności, zrobić nietypowy spinacz, zagrać w
szachy plenerowe, zapoznać się z pierwszą
pomocą, czy posłuchać wspaniałych występów na scenie. Spotkanie poprowadził
Teatr pod Orzełkiem wraz z Madame Lukier.

fot. UD Włochy

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację pikniku oraz
mieszkańcom. Do zobaczenia za rok!
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Cztery specjalne linie autobusowe oraz
zwiększona częstotliwość istniejących
połączeń miejskich zapewnią optymalną
komunikację na czas przebudowy linii grodziskiej. Zmiany zostaną wprowadzone
od września i potrwają 12 miesięcy.
W tym czasie PKP Polskie Linie Kolejowe
kompleksowo przebudują przystanki, tory
i sieć trakcyjną na linii nr 447.
Od września rozpoczną się prace przy
przebudowie peronów, torów i sieci trakcyjnej. Ruch pociągów pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą zostanie
wstrzymany na 12 miesięcy.
Organizację przejazdów opracował
Zarząd Transportu Miejskiego oraz Koleje
Mazowieckie we współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. Na trzon zastępczej komunikacji będzie składało się
pięć linii autobusowych dedykowanych
mieszkańcom Grodziska Mazowieckiego,
Pruszkowa, Milanówka, Brwinowa i Piastowa. Połączenia zapewnią nie tylko przejazd do Warszawy, ale także umożliwią

komunikację między miastami leżącymi
wzdłuż linii kolejowej.
• Linia ZG (Warszawa – Grodzisk Mazowiecki); Koleje Mazowieckie
• Linia ZM (Milanówek – Grodzisk Mazowiecki); Koleje Mazowieckie
• Linia ZB (Brwinów – Warszawa); Koleje
Mazowieckie
• Linia ZP (Pruszków – Warszawa); Zarząd
Transportu Miejskiego
• Istniejąca linia 717 z Piastowa do Warszawy zostanie wzmocniona.
Połączenia z Ursusa i Włoch do centrum
Warszawy zostaną dodatkowo wzmocnione około 20 autobusami przegubowymi.
Wybór linii przewidzianych do wzmocnienia będzie wynikał z możliwości prowadzenia ruchu lokalnymi ulicami w pobliżu
modernizowanej linii kolejowej.
Pasażerowie linii grodziskiej będą mogli
korzystać także z połączeń WKD. Ponadto,
bezpośredni dojazd do Warszawy z Grodziska Mazowieckiego bez postojów
na stacjach i przystankach pośrednich,

fot. ztm.waw.pl

Komunikacja zastępcza w czasie modernizacji linii
Warszawa – Grodzisk

zapewnią pociągi Kolei Mazowieckich
ze Skierniewic i Żyrardowa. Analizowana
jest również możliwość wprowadzenia na
linię dalekobieżną dodatkowych połączeń
z Grodziska Mazowieckiego.
Na przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie możliwe będą sprawne przesiadki
z autobusów zastępczych do pociągów
SKM, KM i WKD.
Szczegółowe informacje na temat zmian
w organizacji ruchu będą przekazywane
pasażerom na stacjach, przystankach
i w środkach komunikacji miejskiej.
O zmianach będzie można także przeczytać na stronach internetowych zarządcy
infrastruktury oraz przewoźników.
nr 6 (105) lipiec-sierpień 2017
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Włochowski Piknik Naukowy
W sobotę 3 czerwca, z inicjatywy mieszkanek naszej dzielnicy Włochy, odbył się piknik ,,Włochowski
Piknik Edukacyjny”. Atrakcji było co niemiara!
Na scenie wystąpili m.in.: orkiestra, nasze
lokalne młodzieżowe talenty, nasi „lokalni”
podróżnicy, podróżujący w najbardziej
egzotyczne miejsca świata - Państwo
Kobus, a także wspaniały magik, pokaz
karate i pokaz zumby. Imprezę poprowadziła Maria Skłodowska-Curie i Albert
Einstein, czyli zaangażowani mieszkańcy,
z których jeden pracuje nawet w naszym
Urzędzie Dzielnicy Włochy.
Na każdym stoisku działo się coś ciekawego, od zabaw manualnych, poprzez drukarkę 3D, robienie eko ogródków, ćwiczeń
fizjoterapeutycznych, malowanie buziek,
ozdabianie płóciennych toreb, robienie
biżuterii, do możliwości nauczenia się reanimacji psa.
Na stoisku Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Włochy można było zrobić sobie znaczekprzypinkę, lub zagrać w grę planszową.

Bardzo ciekawa była także grupa rekonstrukcyjna oraz zajęcia chemiczne. Nie
zabrakło także zdrowej i smacznej gastronomii. Dzieci mogły poszaleć także na
ściance wspinaczkowej, zrobić sobie zdjęcie w fotobudce, czy zagrać na kalimbie
lub muzycznej żabie. Naszym mieszkankom i głównym organizatorkom imprezy pani Agacie Tomaszewskiej oraz pani
Monice Rylskiej, pogratulowali Dyrektor
Centrum Komunikacji Społecznej Krzysztof Mikołajewski oraz Burmistrz Dzielnicy
Włochy Michał Wąsowicz.
Impreza zorganizowana była w ramach
Inicjatywy Lokalnej m.st. Warszawy.
Wyglądało na to, że wszyscy bawili się
świetnie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację pikniku oraz
wszystkim mieszkańcom na tak liczne
przybycie.

fot. UD Włochy

Krzysztof Mikołajewski - Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej, Agata Tomaszewska, Monika Rylska,
Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy
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Hiszpańscy uczniowie we Włochach!
Nasz Urząd odwiedziła grupa hiszpańskich gimnazjalistów, wraz z nauczycielami i młodzieżą
z Gimnazjum nr 113 przy ul. Promienistej.
Młodzież przyjechała do naszej dzielnicy
w ramach wymiany polsko-hiszpańskiej.
Mówili, że w Warszawie podobało się im
m.in. Stare Miasto, Muzeum Narodowe
i Łazienki. Byli zdziwieni, że mamy tak
dobre jedzenie, szczególnie zupy, oraz że
mamy tak wiele ładnych domów.
Cieszymy się, że w swoim napiętym programie zwiedzania Warszawy, znaleźli
chęci i czas by odwiedzić nasz Urząd.

fot. UD Włochy

Na koniec spotkania Burmistrz Michał
Wąsowicz wręczył im drobne upominki
od naszej dzielnicy, by Włochy na długo
zostały w ich pamięci.

Honorowe Pióra Burmistrza 2017
Pod koniec roku szkolnego, w naszym Urzędzie odbyło się wręczenie honorowych Piór Burmistrza.

Oto lista laureatów:
SP nr 66 - Olaf Imiołek, przedmiotowy
konkurs matematyczny;
Gimnazjum nr 112 - Vanessa Kloth,
przedmiotowy konkurs j. niemieckiego;
Fryderyk Kuźma, przedmiotowy konkurs
geograficzny;

Jakub Meller, przedmiotowy konkurs
fizyczny;
Jakub Nowakowski, przedmiotowy konkurs wiedzy o Społeczeństwie;
Piłat Oliwia, przedmiotowy konkurs polonistyczny;
Mariusz Zelaśkiewicz, przedmiotowy konkurs fizyczny;
Mikołaj Głuszczyk, Olimpiada Matematyczna Juniorów (finalista z uprawnieniami
laureata);
Aleksandra Wołek, przedmiotowy konkurs
geograficzny.
Zespół Szkół nr 17 - Aleksandra Zhuchko,
przedmiotowy konkurs j. rosyjskiego;
Katarzyna Kowalczyk, przedmiotowy konkurs j. angielskiego.

Designed by Pressfoto / Freepik

Pióra otrzymało 13 laureatów olimpiad
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim z naszej Dzielnicy Włochy.
Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie
Gimnazjum 112 – 8 laureatów, Zespół Szkół
im. Bohaterów Narwiku – 3 laureatów oraz
Zespól Szkół nr 17 – 2 laureatów, Szkoła
Podstawowa nr 66 - 1 laureat.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej nauce!

Zespól Szkół im. Bohaterów Narwiku Grzegorz Muchla, Łukasz Czerniszewski,
Hubert Kaczorowski, X Ogólnopolski
Konkurs Mechaniczny.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ZAPRASZA osoby:
►będące w kryzysie
►niepotrafiące samodzielnie rozwiązać
swoich problemów
►zagrożone przemocą w rodzinie
►uzależnione od alkoholu lub innych
substancji psychoaktywnych
oraz członków ich rodzin

na bezpłatne spotkania ze
SPECJALISTAMI:
● Psycholog - czwartek, godz. 16.00-19.00
● Doradztwo prawne w zakresie uzależnień i przemocy - środa, godz. 16.00-19.00
● Terapeuta ds. przemocy - poniedziałek,
godz. 16.00-19.00
● Pracownik socjalny - poniedziałek,
godz. 16.00-19.00 oraz czwartek, godz.
16.00-19.00

● Terapeuta uzależnień - wtorek, godz.
9.00-12.00 oraz piątek, godz. 9.00-12.00
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
udziela pomocy bezpłatnie i anonimowo.
Adres: ul. Centralna 24
(200 m od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22 przy ul. Malowniczej)
tel. 22 443 44 74
mail: pikwlo@um.warszawa.pl
nr 6 (105) lipiec-sierpień 2017
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Edyta Band ma 5 lat!
3 czerwca w Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury ,,Włochy” odbył się urodzinowy Koncert Życzeń
zespołu Edyta Band! To już 5 lat!
Wokaliści zaśpiewali utwory muzyki rozrywkowej, musicalowej i filmowej m.in. ,,Wieża
Babel”, ,,Anna M.”, ,,Chłopaki nie płaczą”,
,,Czas miłości”. Gościnnie na scenie wystąpił
zespół Pigment, któregogitarzyści są członkami Edyta Band od niedawna. Po koncercie
solenizanci otrzymali od Domu Kultury
,,Włochy” urodzinowy, pyszny tort.

W swoim dorobku artystycznym posiada
trzy płyty, dokumentujące projekty sceniczne: „Świąteczna zawierucha z Edyta
Band dla ucha”, „Trzepak show czyli piosenki z naszego podwórka”, „ Rzutem na
taśmę. Edyta Band filmowo”.
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Edyta Band zdobyło dziesiątki nagród na
ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach. Największym wyróżnieniem
2016 roku było zdobycie I miejsca
na 37. Międzynarodowym Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie.
Gratulujemy i życzymy następnych
wielu lat sukcesów!

fot. organizatora

Zespół Edyta Band został utworzony
w styczniu 2012 roku z uczestników indywidualnych zajęć wokalnych Studia Piosenki
Edyty Kiesewetter w Domu Kultury
„Włochy”. Zespół nie tylko reprezentuje
DK „Włochy” na licznych festiwalach,
konkursach i w projektach edukacji kulturalnej. Występuje na mniejszych i większych scenach Warszawy, bierze udział
w koncertach charytatywnych, nagrywa
piosenki dla wydawnictw szkolnych i pedagogicznych udziela wywiadów. Z roku
na rok Edyta Band staje się coraz bardziej
rozpoznawalnym i nagradzanym zespołem.

Konkurs plastyczny ,,Przyroda w plenerze”
9 maja br. w Przedszkolu Integracyjnym nr 314 odbył się konkurs plastyczny pt.: ,,Przyroda w plenerze”.
Celem konkursu było przede wszystkim
wyzwolenie wśród dzieci pozytywnego
stosunku do świata przyrody, umożliwienie
wyrażania własnych myśli i emocji poprzez środki plastyczne oraz kształtowanie
poczucia przynależności do świata natury.
W skład jury weszli:
p.Bernadeta Karczewska - zastępca Dyrektora Domu Kultury,
p.Anna Ziółek - Bibliotekarka,
p.Michał Szałucho - Artysta, finalista V
edycji ,,Mam talent”.
W konkursie wzięły udział dzieci 5-letnie i 6letnie z przedszkoli: nr 22, nr 29, nr 60, nr 77,
nr 313 oraz Przedszkole Integracyjne nr 314.

fot. organizatora

Zadaniem uczestników konkursu było namalowanie przyrody. Jury wyłoniło I, II i III
miejsce w kategorii dzieci 5-letnich oraz
I, II i III miejsce w kategorii dzieci 6-letnich.
Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody, których sponsorem był Wydział
Oświaty, Sportu i Wychowania Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawa.
Dziękujemy uczestnikom, sponsorom
i wszystkim gościom.
nr 6 (105) lipiec-sierpień 2017
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Włochowski Bieg Przedszkolaka

fot. UD Włochy

6 czerwca br. na stadionie RKS Okęcie
przy ul. Radarowej odbyła się szósta już
edycja Biegu Przedszkolaka. Organizatorem, jak co roku było Przedszkole nr 313
z ul. Sulmierzyckiej. Nagrody dla zwycięzców i uczestników, ufundowane przez
Urząd Dzielnicy Włochy, wręczył Zastępca
Burmistrza Jerzy Kowaliszyn, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Włochy
Wiesława Ufnal, radna Teresa Baranowska
oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu
i Wychowania Joanna Czyżak. Rywalizacja
sportowa odbywała się w czterech kategoriach wiekowych dla dziewczynek i chłopców.
W imprezie wzięli udział przedstawiciele
wszystkich włochowskich przedszkoli
publicznych. Dziękujemy organizatorom
i do zobaczenia za rok!

DO 26 WRZEŚNIA 2017 r.
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Wojowniczki Włochy – z podwórka na stadion
„Wynika to z mojej filozofii życiowej. Uważam, że gdy masz łatwe życie, będziesz przeciętną osobą,
wiodącą przeciętne życie. Ale jeśli musisz zmagać się z przeciwnościami losu, jeśli w życiu walczysz,
to będziesz przez to lepszy. Zawsze uważałem, że nic nie powinno przychodzić łatwo” - Gianfranco Zola
57 lat temu, na błoniach Stadionu Dziesięciolecia, odbyła się pierwsza edycja
turnieju dla drużyn podwórkowych.
Pomysłodawcą tej inicjatywy był Aleksander Zaranek. Człowiek zakochany w Warszawie, wszechstronny sportowiec, pasjonat
piłki nożnej, zawodnik m.in. Skody i Okęcia,
uczestnik walk powstańczych w 7 pułku
piechoty AK „Garłuch”, organizator pierwszego po II wojnie światowej meczu w wyzwolonej stolicy.

6 czerwca 2017 roku, na stadionie Legii,
odbył się 57 finał turnieju „Gramy o Złotą
Piłkę”. Wojowniczki zmierzyły się z rewelacyjnie spisującą się drużyną z miejscowości Jednorożec. Mecz rozpoczął się
od straty bramki w pierwszej sekundzie
meczu. Uderzenie ze środka boiska w samo
„okienko”, zapowiadało emocjonujący
mecz. Euforia bardzo pewnych siebie zawodniczek Jednorożce, nie trwała jednak
długo, gdyż Wojowniczki szybko odrobiły straty strzelając cztery gole. Obie
ekipy grały twardo i odważnie. Na skutek
jednego z pojedynków, uraz mięśnia uda
wykluczył kapitan naszego zespołu z dalszej gry w pierwszej połowie meczu. Przeciwniczką udało się strzelić jeszcze jedną
bramkę. Po przerwie rozgorzała zacięta
walka o każdy centymetr boiska. Nie brakowało kontrowersji, indywidualnych pojedynków, kąśliwych strzałów i parad
bramkarek. Wojowniczki zdobyły kolejnego gola, ale ambitnie grające Jednorożce
odpowiedziały dwoma bramkami zdobytymi z dystansu. Wynik 5:4 – przeciwniczki atakowały i ze wszystkich sił dążyły
do wyrównania. Włochowianki wyprowadzały skuteczne kontry, strzeliły trzy gole
i tym samym odebrały przeciwniczkom
wiarę w zwycięstwo. Ostatecznie finał
zakończył się wygraną Wojowniczek 8:5.
Po raz trzeci dziewczyny z dzielnicy
Włochy stanęły na najwyższym podium.

Włochy, jak i w historii najstarszego turnieju w Polsce. W 2013 roku z marszu zajęły III miejsce. W latach 2014-2015,
włochowska ekipa dwukrotnie triumfowała, wygrywając we wszystkich meczach! Zwycięska passa trwała aż do
meczu finałowego w 2016 roku, gdzie
Wojowniczki po dramatycznym meczu
(odrobiły stratę trzech bramek), przegrały
w rzutach karnych i zajęły II miejsce.
W tym roku do rozgrywek w kategorii wiekowej 2001-2003 dziewcząt zgłosiło się
19 zespołów. Wojowniczki rozegrały
łącznie 6 meczów w fazie eliminacyjnej i
pucharowej, zdobywając komplet punktów
(bilans bramkowy 33-10). Warto w tym
miejscu wspomnieć, że w roku 2015, Wojowniczki jako jedyna drużyna dziewczęca
z Polski, uczestniczyły w międzynarodowym turnieju „Dana Cup” w Danii.
Dziewczynom należą się ogromne gratulacje za wytrwałość, dążenie do celu,
walkę w każdym meczu. Za to, że mimo
zmagania się z przeciwnym wiatrem, nigdy
się nie poddały i pokazały warszawski charakter w starym stylu. Drużyna ma charakter nieformalny. Nie jest ani klubem,

ani akademią czy szkółką piłkarską.
To drużyna jedyna w swoim rodzaju – wywodząca się z podwórka. Brawo Wojowniczki Włochy.
Futbolowa Pedagogika Podwórkowa
jest autorskim projektem stowarzyszenia
Stołeczni Animatorzy Środowiskowi. Projekt zakłada tworzenie drużyn piłki
nożnej w środowisku lokalnym, prowadzenie treningów, udział w rozgrywkach
sportowych oraz organizację turniejów.
Ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży
do aktywnego spędzania czasu wolnego,
konstruktywnych działań, promowanie
postaw Fair Play nie tylko w sporcie, ale
też w życiu codziennym. Projekt dwukrotnie
(za działania w 2013 i 2014) otrzymał nominację do nagrody głównej w konkursie
3 Sektora, jako najlepsza inicjatywa pozarządowa w kategorii projekty społeczne.
Dziękujemy Urzędowi Dzielnicy Włochy
oraz grupie Fine Art. Media za wsparcie
naszych działań.
Marcin Pośpiech – koordynator projektu,
pedagog, trener

fot. arch. SAŚ

Drużyna Wojowniczki Włochy, powstała
pod koniec 2012 roku. Na początku nic
nie wskazywało na to, że pięć lat później,
dziewczyny zostaną najbardziej utytułowanym zespołem żeńskim w historii
turnieju „Gramy o Złotą Piłkę” im. Aleksandra Zaranka. W latach 2013-2017,
rozegrały w nim łącznie 26 meczów
(23 zwycięstwa, 2 remisy, 1 porażka).

Wojowniczki zapisały się złotymi
zgłoskami, zarówno w dziejach dzielnicy
nr 6 (105) lipiec-sierpień 2017
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Na Okęcie znów zawitał „Mały Piknik Lotniczy”
W ostatnią sobotę maja, jako dalszy owoc ścisłej współpracy Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa
z Gimnazjum nr 114 przy ul. Malowniczej, zorganizowano kolejny „Mały Piknik Lotniczy”. Hasłem
przewodnim był „Sport Samolotowy”.
I tym razem, wierny entuzjastom lotnictwa
Aeroklub Warszawski, przysłał na spotkanie z młodzieżą gimnazjalną zasłużonego
lotnika. Był nim wieloletni instruktor
samolotowy Aeroklubu Warszawskiego jak
również ceniony kapitan, milioner przelecianych kilometrów w Polskich Liniach
Lotniczych „LOT”, pan Janusz Więckowski. Można się było dowiedzieć, jak każdy
może zostać lotnikiem i od ilu lat jaki sport
lotniczy można uprawiać. Nie zabrakło
ciekawych relacji z przeżyć i przygód
osobistych naszego gościa.

Była również prezentacja uczniów klas
z innowacją pedagogiczną „Asy podniebnych przestworzy”. Podczas imprezy
odbyła się ocena całorocznych zajęć
lotniczych, zarówno ze strony szkoły jak
i samych uczniów.
Ciekawe były dwie konkurencje zorganizowane z inicjatywy szkoły: zawody
w sterowaniu „dronami” oraz zawody
papierowych samolotów.
Piknik zamknęły zawody szybowców halowych klasy F1N o Puchar Dyrektora
Szkoły. W zawodach wzięli udział zarówno uczniowie, jak i zaproszeni goście,
w dwóch kategoriach wiekowych: do 10
i do 16 lat. Przed rozpoczęciem zawodów

12
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Zawodnicy Szybowców Halowych k. F1N

miał także miejsce mistrzowski pokaz lotu
takich szybowców w wykonaniu seniorów
– panów Bartosza Nyka i Tomasza Stasiulewicza.
W kategorii do 16 lat(pucharowej),
pierwsze trzy miejsca zdobyli:
Piotr Stasiulewicz – zdobywca pucharu,
kandydat do najbliższej klasy „lotniczej”,
modelarnia DK „Włochy”;
Kacper Ozga – uczeń klasy IIc gimnazjum
w zespole szkół nr 126, modelarnia LPPL
w Instytucie Lotnictwa;
Feliks Gregorowicz – uczeń klasy 1c gimnazjum – członek szkolnego Koła LPPL.
W kategorii do 10 lat:
Artur Sznajder - modelarnia LPPL w I. Lot.
Aleksander Ny k (lat 5)
Piotr Baśkiewicz – modelarnia LPPL w I. Lot.
Puchar i dyplomy, wręczała osobiście,
Dyrektor Zespołu Szkół nr 126, pani
Joanna Heropolitańska – Janik, która również dokonała zamknięcia całego Pikniku.
W tym Małym Pikniku wzięło udział co
najmniej 100 osób, z czego dużą część
stanowili uczniowie Gimnazjum nr 114.
Większa część uczestników brała bezpośredni udział w turniejach i zawodach.

fot. A.R.

Na tym jednak nie koniec. Nie zabrakło
także szeregu turniejów i zabaw przybliżających historię Polskiego Lotnictwa.
Był desant Polskiej Brygady Spadochronowej pod Arnhem w Holandii w czasie
II Wojny Światowej. Był turniej, własnoręcznie wykonanymi samolocikami, przypominający wielki rajd pilota Stanisława
Skarżyńskiego po obwodzie Afryki i dla
najlepszych z tego rajdu, udział w słynnym, samodzielnym locie tegoż pilota, na
małym turystycznym samolocie przez
Atlantyk. Miejsce startu i lądowania oraz
kontury Afryki i częściowo Argentyny,
były uwidocznione na podłodze, wielkiej
sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 126,
w budynku Gimnazjum.

Oprócz przedstawionego programu imprezy, szkoła zadbała o szereg atrakcji
poza główną salą, jak kawiarenka, gry
planszowe, loteria fantowa, jak również
ze strony komputerowy symulator lotu
z fachową obsługą.
Na zdjęciu powyżej Piotr Baśkiewicz
z modelarni LPPL w I.Lot. (II miejsce)
oraz Wojtek Stasiulewicz z modelarni
DK ,,Włochy” (III miejsce) podczas
zawodów modeli latających ,,Młodzików”
na lotnisku AW w Chrcynnem koło
Nasielska. Zdobywcy w w kategorii modeli
z napedem gumowym.
A.R.

V Turniej Piłkarski Przedszkolaków
W maju na hali sportowej przy ul. Gładkiej odbył się V Turniej Piłkarski Przedszkolaków, którego
organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Przedszkole Nr 78.
Do wspólnej zabawy zgłosiło się 7 przedszkoli z terenu Dzielnicy Włochy. W tym
roku rywalizowały między sobą dzieci
z Przedszkola Nr 60, Przedszkola Nr 71,
Przedszkola Nr 77, Przedszkola Nr 313,
Przedszkola Nr 419, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 5 i Przedszkola Nr 78.
Można było zaobserwować ogromne
zaangażowanie ze strony zawodników
oraz ich trenerów. Turniej pozwolił dzieciom aktywnie spędzić czas, dał możliwość
wspólnej zabawy i współzawodnictwa
w tak popularnej i lubianej grze jak piłka
nożna.
Pomimo, że każda drużyna miała do
rozegrania 6 meczów - co jest wyczerpujące fizycznie, to dzieci były pełne energii do samego końca.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy wytrwałości.
Puchary, medale dla wszystkich uczestników oraz nagrody - mini piłkarzyki,
ufundował Burmistrz Dzielnicy Włochy,
natomiast o słodki poczęstunek zadbał
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Turniej zakończył się w przyjaznej
atmosferze i duchu sportowej rywalizacji.

fot. organizatora

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
brali udział w przygotowaniach i czuwali
nad sprawnym przebiegiem imprezy.
Nieważne kto wygra, najważniejsza jest
dobra zabawa - to słowa młodych piłkarzy.
Elżbieta Osial
Przedszkole Nr 78
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Najlepsi sportowcy uczą się we Włochach!
W dniu 21 czerwca 2017 r., w naszym Urzędzie odbyło się uroczyste podsumowanie zakończenia sportowego roku szkolnego 2016/2017 i jubileuszowej L Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Jesteśmy dumni, że w tym roku aż tyle
osób odebrało od Burmistrza Dzielnicy
Włochy swoje wyróżnienia i nagrody!

W trakcie uroczystości Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy nagrodził
wszystkich medalistów L Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży, a w sposób szczególny statuetkami wyróżnił zawodników,
którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami sportowymi i niejednokrotnie reprezentowali Dzielnicę Włochy w zawodach
nie tylko L Warszawskiej Olimpiady Młodzieży ale także w poprzednich edycjach:
Igę Gołdyn, George’a Tabota, Roberta
Wagnera, Zofię Wadowską, Alicję Rychlik,
Pię Skrzyszowską, Annę Kaczkowską, Piotra
Jakubowskiego, Mikołaja Nowocienia.
Jednocześnie w trakcie uroczystego podsumowania zakończenia sportowego roku
szkolnego 2016/2017 nagrodami Burmistrza Dzielnicy Włochy wyróżnieni zostali
zawodnicy, którzy osiągnęli wspaniałe
wyniki sportowe poza Warszawska
Olimpiadą Młodzieży: Marta Krypa,
Oliwia Krypa i Aleksandra Juc.

fot. UD Włochy

W klasyfikacji generalnej Warszawskiej
Olimpiady Młodzieżowej - w kategorii
Szkół Podstawowych puchar za 1 miejsce
odebrała Szkoła Podstawowa nr 94
im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, w kategorii Gimnazjów –
puchar za 1 miejsce przypadł Gimnazjum
nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego.

Podziękowania i nagrody od Burmistrza
Dzielnicy Włochy za ogromny wkład
pracy z młodymi sportowcami otrzymali
także trenerzy mający największe
osiągnięcia na przestrzeni ostatnich lat:
Sławomir Blus, Rafał Stępień, Jacek
Rudziński, Grzegorz Styczyński.

Burmistrza Chrystian Młynarek oraz
Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy
Andrzej Krupiński.

Nagrody wszystkim wyróżnionym medalistom wręczali Burmistrz Dzielnicy
Włochy Michał Wąsowicz, Zastępca

Wszystkim życzymy ponownego spotkania w przyszłym roku w jeszcze większym
gronie!

Naszym
medalistom
gratulujemy
dotychczasowych osiągnięć, życząc im
jednocześnie dalszych sukcesów.

Dzielnicowy Dzień Sportu
1 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół nr 126 odbył się „Dzielnicowy Dzień Sportu”.

Wydarzenie sportowe zostało połączone
ze świętem związanym z promocją
czytelnictwa, czyli wspólnym czytaniem
na boisku. Rozgrywki zaplanowano w dwóch
dyscyplinach: w piłce nożnej oraz badmintonie. Każda ze szkół miała swoją reprezentację. W Turnieju Piłki Nożnej: I miejsce
zajęła reprezentacja Urzędu Dzielnicy
Włochy, II miejsce – uczniowie Gim. nr 112, a
III miejsce uczniowie Gim. nr 113.
14
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W Turnieju Badmintona I miejsce zajęła
drużyna 1 Bazy Lotnictwa Transportowego,
II miejsce nauczyciele Szkoły Podstawowej
nr 66, a III miejsce uczniowie Gim. nr 112.
Serdecznie gratulujemy wszystkim

uczestnikom, życzymy dalszych sportowych sukcesów i zapraszamy za rok!
dr Tomasz Maziarczyk
nauczyciel wychowania fizycznego
Zespół Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi

fot. UD Włochy

Wiele drużyn reprezentowało zarówno
władze Urzędu Dzielnicy, jak również
włochowskie szkoły. Swoją obecnością
zaszczycili nas także przedstawiciele
Wojska Polskiego – Pierwsza Baza
Lotnictwa Transportowego oraz Policji.
Na czele drużyny Urzędu Dzielnicy stał
Burmistrz Michał Wąsowicz.

Uroczyste podsumowanie Rajdu Historycznego
we Włochach
13 czerwca br. odbyło się uroczyste podsumowanie XXXII Rajdu „Szlakiem Naszej Historii” im. por.
harcmistrza Jana Cierlińskiego.

Urząd reprezentowała p. Katarzyna Świtalska – Naczelnik Wydziału Kultury oraz
Inicjatyw Obywatelskich. Obecny był rów-

nież główny organizator rajdu p. Mirosław
Bortniczuk - Prezes Koła nr 6 „Helenów”
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej.
Mamy już za sobą 32 edycję, w której po
raz kolejny młodzież sama nie tylko przygotowywała trasy rajdu, ale również dokonywała wyboru miejsc pamięci, do których
się uda. Kilka lat uczestnictwa w rajdzie
to sposobność by dotrzeć do prawie
wszystkich miejsc pamięci na terenie naszej dzielnicy, jak również innych dzielnic
i gmin organizujących rajd. Oczywiście
wszystko odbywa się z pomocą nauczycieli i wychowawców.
Trochę statystyki: na 142 zgłoszonych
patroli wystartowało 134, czyli 545
uczniów. Z Okęcia na 40 zgłoszonych
patroli wyszło 38, we Włochach na 102
zgłoszone patrole wyszło 96. Łącznie
udział w rajdzie wzięło 735 osób, w tym
99 opiekunów i 92 instruktorów. Na czas
rajdu obsadzono 25 miejsc pamięci
narodowej. W tym roku po raz pierwszy
uczestnicy rajdu mogli odwiedzić tablice
pamiątkowe w kruchcie kościoła św.
Teresy od Dzieciątka Jezus.
Organizacja rajdu dla tak dużej liczby
uczestników (około 5000 tysięcy w całym
rajdzie) to gra zespołowa, ustawienie
i zgranie pracy wielu ludzi, w wielu
różnych miejscach. Tegoroczny rajd należy uznać za bardzo udany – nie tylko ze
względu na pogodę i frekwencję, ale także

fot. DK ,,Włochy”

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele różnych związków i środowisk,
współorganizatorzy rajdu:
- członkowie Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych Dzielnicy Warszawa – Włochy (Koło Okęcie,
Koło Włochy),
- przedstawiciele Koła Lotnicze Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z prezesem p. mjr Stanisławem
Hałaczkiewiczem, oraz współpracującą
z kołem 1. Baza Lotnictwa Transportowego
w osobie p. Krzysztofa Wierszewskiego.
- żołnierze Armii Krajowej: Środowisko
Bazy Lotniczej ,,Łużyce”,
- członkowie Związku Sybiraków,
- przedstawiciele Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Warszawa - Włochy z komendantem p. Zbigniewem Dziubkowskim,
- przedstawicieli Fundacji „Willa Jasny Dom”
- Hufiec Ursus w osobie komendanta harcmistrza Pawła Chempińskiego wraz z harcerzami ze Szczepu 136 WDHiZ oraz
harcerze i harcerze - instruktorzy z 40
Czarnej WDH im. podharcmistrza Mieczysława Bema.
– pierwszy raz w naszym gronie - Grupa
Historyczno – Edukacyjna „Szare Szeregi”
z komendantem Zbigniewem Rowińskim.
- szkolni koordynatorzy rajdu, którzy
w sposób zasadniczy przyczynili się do
wyboru i korekty tras, oraz wpłynęli na
dobrą frekwencję.

ze względu na większe i szczere zainteresowanie młodzieży, a także ze względu na
udział Grupy Historyczno – Edukacyjnej
„Szare Szeregi”. Warto podkreślić, że
dzieci i młodzież tego Stowarzyszenia była
ubrana w mundury i stroje z epoki, pod
bronią i można było nie tylko usłyszeć,
ale także zobaczyć i dotknąć historii.
Udany rajd nie byłby możliwy bez zaangażowania wielu osób i organizacji, chęci
przekazania młodzieży naszej historii dążenia Polaków na przestrzeni wieków do
wolnej i niepodległej Ojczyzny.
Jesteśmy wdzięczni za trud, poświęcony
czas, szczególnie panu Zbigniewowi
Dziubkowskiemu i jego drużynie za przygotowanie i realizację rajdu po stronie
włochowskiej. We Włochach startuje dwa
razy więcej patroli niż na Okęciu.
Składamy również podziękowania dyrekcjom szkół (SP 94 i Zespołowi Szkolno
– Przedszkolnemu nr 5), które gościły
punkty startowe rajdu.

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
►Osoby dorosłe
- pragnące zadbać o swój rozwój osobisty,
- chcące poprawić swoje relacje z innymi
ludźmi,
- 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 lęk i obawę przed podejmowaniem decyzji,

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,
będąca w stanach częstego przygnębienia
i smutku,
- mające problem z agresją,
- z negatywnymi myślami o sobie.
►Rodziny i pary
- mające trudności w wychowaniu dzieci,
uwikłane w konflikty,

- pragnące poradzić sobie z kłopotami w podejmowaniu wspólnych decyzji i ustaleń,
- chcące rozwijać umiejętności komunikacji bez przemocy między sobą,
- przeżywające kryzys związany z rozwodem, separacją, stratą lub naturalnym kryzysem rozwojowym (np. narodziny dziecka)
- doświadczające innych trudności w bliskim związku.
Pracujemy: pon.-pt. w godz. 8.00 – 16.00.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie terminu spotkania.
Nasz telefon 22 863 70 14
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„Imaginacje” z Promienistej, czyli o Festiwalu filmowym
Już drugi raz Gimnazjum nr 113 z Promienistej zorganizowało festiwal filmowy w Artystycznym Domu
Animacji ADA.
Jednak w tym roku „Imaginacje – poezja
okiem kamery” urosły do konkursu
warszawskiego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, Burmistrza
Dzielnicy Włochy, Biblioteki Publicznej
dzielnicy Włochy.

Festiwal w ,,Adzie” był ostatnim etap konkursu, czyli rozdaniem nagród grupom,
które wg jury, przygotowały najlepsze
filmy. Warto dodać, że w jego skład wchodzili Jarek Wszędybył (autor dokumentów
„Kolory nadziei”, „Zabawy z czasem”,
współpracownik Leszka Dawida przy „Ki”
i „Jesteś bogiem”) oraz Maciek Cuske
(autor „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, „Elektryczka”, „Antykwariat”, „Kuracja”, „Andrzej Wajda, róbmy zdjęcie!”).
Sala kinowa 30 maja w ,,Adzie” była zapełniona laureatami oraz grupami reżyserskimi, które chciały sprawdzić, który film
okazał się najlepszy. Młodzi filmowcy
przybyli z opiekunami. Nie zabrakło również ważnych gości – pana Andrzeja
Krupińskiego, Przewodniczącego Rady
Dzielnicy Włochy, pani Wiesławy Sadowskiej, Dyrektora Domu Kultury ,,Włochy”,

fot. arch. organizatora

Uczniowie warszawskich szkół średnich
i gimnazjów mogli więc spróbować swoich
sił w tworzeniu etiud filmowych inspirowanych poezją polską XX i XXI wieku.

pani Hanny Bolesty reprezentującej
Bibliotekę Publiczną Dzielnicy Włochy
oraz pani Małgorzaty Michalskiej, Dyrektora ZS nr 17 im. Zawiszaków Proporca
„Victoria”.
Spotkanie przebiegło bardzo sprawnie.
Zwycięzcom zostały wręczone nagrody
ufundowane przez: Stowarzyszenie Polskich Filmowców, Filmotekę Szkolną,
Kino Muranów, Teatr Powszechny im.
Zygmunta Hübnera, Filharmonię Narodową, Wydawnictwo „Otwarte”, Wydawnictwo „Znak”, Urząd Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy, Biblioteka Publiczna
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Przed
każdą projekcją filmów wysłuchaliśmy
recytacji wiersza, który stał się inspiracją

do przygotowania etiudy filmowej.
Największe emocje wzbudziły oczywiście wyświetlane filmy. Mogliśmy podziwiać przede wszystkim fabuły, trafiła się
impresja, ale zwycięzcą wśród gimnazjalistów okazał się film dokumentalny.
Wszystkie filmy zwycięskie oraz przysłane
na konkurs – można zobaczyć na:
http://imaginacje-promienista.blogspot.com
Tam też można zleźć relację z festiwalu –
zdjęciową i filmową oraz wszystkie informacje o tegorocznej edycji „Imaginacji”.
Paulina Nowak-Drapińska
Iwona Dąbska - Kluska

Współpraca OPS Włochy i Technikum Lotniczego
im. Bohaterów Narwiku

W miesiącu marcu i kwietniu br. w ramach
projektu „Świat Internetu też dla mnie –
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
seniorów i osób niepełnosprawnych” na terenie
Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku
odbyły się spotkania, w ramach których
młodzież podzieliła się wiedzą na temat
obsługi laptopa i korzyści płynących z dostępu do Internetu.
Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące:
- podstaw pracy z laptopem,
- obsługi przeglądarki internetowej,
16
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- wyszukiwania informacji w Internecie,
- poznania portali internetowych,
- zasad tworzenia i działania poczty elektronicznej,
- zagadnień dotyczących bezpieczeństwa
pracy w Internecie.
Zajęcia zaczęły się od ćwiczeń mających
na celu obsługę laptopa, aż po ćwiczenia
praktycznego wykorzystania Internetu.
Uczestnikom bardzo podobała się obecność w cyfrowym świecie i korzyści z tego
płynące. Dzięki sponsorowi Altkom Akademia S.A. z siedzibą w Warszawie każdy
z uczestników projektu otrzymał na własność laptopa, co umożliwi w przyszłości
doskonalenie nabytych umiejętności w domu.
W trakcie spotkań kursanci chwalili profesjonalizm młodzieży oraz miłą i serdeczną atmosferę.

fot. arch. organizatorów

Po raz kolejny Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
podjął współpracę z Technikum Nr 9
Lotniczym im. Bohaterów Narwiku
- tym razem przy realizacji projektu skierowanego nie tylko do seniorów, ale też do
osób niepełnosprawnych.

Ogólnopolski Konkurs „Tadeusz Kościuszko,
niezłomny bojownik w walkach o niepodległość”
Ogólnopolski Konkurs „Tadeusz Kościuszko, niezłomny bojownik w walkach o niepodległość” odbył się
pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Pana Michała Wąsowicza.

W ramach projektu podjęliśmy różne
działania: zorganizowaliśmy grę miejską
śladami Tadeusza Kościuszki po Warszawie oraz konkurs historyczny dla uczniów
szkół podstawowych Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy „Tadeusz Kościuszko –
bohater dwóch narodów”. Przed nami
jeszcze, na przełomie września i października, zawody sportowe upamiętniające
tę rocznicę.
Jednak najważniejszym przedsięwzięciem
było zorganizowanie Ogólnopolskiego
Konkursu „Tadeusz Kościuszko, niezłomny
bojownik w walkach o niepodległość” pod
honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Pana Michała
Wąsowicza.
Konkurs organizowany przez Muzeum
Niepodległości i Szkołę Podstawową
nr 88 im. Gabriela Narutowicza miał
na celu propagowanie patriotycznych i moralnych wzorców osobowych, pogłębienie
wiedzy historycznej, rozwijanie zainteresowań uczniów historią Ojczyzny oraz promowanie zdolności artystycznych uczniów
szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem. Nadesłano w sumie 152 prace:
60 plastycznych, 51 multimedialnych
oraz 41 literackich.

fot. arch. szkoły

Rok 2017 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił m.in. Rokiem Tadeusza
Kościuszki. W nawiązaniu do tego faktu
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela
Narutowicza oraz Muzeum Niepodległości
przystąpiły do realizacji wspólnego projektu historycznego pt. „Portrety Wielkich Polaków - Tadeusz Kościuszko”.
Celem naszych wspólnych przedsięwzięć
było przybliżenie sylwetek osób zasłużonych
dla Ojczyzny.

Podczas uroczystości wysłuchaliśmy koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu
uczniów ze SP nr 88 im. Gabriela Narutowicza pod kierunkiem p. Beaty Janocińskiej.

gowska, Renata Siergiej, Adriana Karska,
wyróżnienie dla Gabrieli Arak, SP nr 88
im. Gabriela Narutowicza, opiekun: Małgorzata Zgagowska, Renata Siergiej.

Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród laureatom konkursu. Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Tadeusz
Kościuszko, niezłomny bojownik w walkach o niepodległość”. Wśród szkół podstawowych w kategorii plastycznej - gra
planszowa: II miejsce zajęła uczennica
z Dzielnicy Włochy - Zuzanna Dziewicka,
SP nr 88 im. Gabriela Narutowicza, opiekun: Agnieszka Dziewicka, wyróżnienie
otrzymała Aleksandra Śniecikowska,
SP nr 66 im. ks. J. Chrościckiego, opiekun:
Renata Wójcicka oraz Dominika Bystrzejewska, SP nr 88 im. Gabriela Narutowicza,
opiekun: Anna Bystrzejewska, Małgorzata
Zgagowska, Adriana Karska.
Wśród szkół podstawowych w kategorii
literackiej: II miejsce otrzymała Helena Bek,
SP nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego,
opiekun: Renata Wójcicka.
Wśród szkół podstawowych w kategorii
prezentacja multimedialna: III miejsce
zdobyła Emilia Dec, SP nr 88 im. Gabriela
Narutowicza, opiekun: Małgorzata Zga-

Po wręczeniu nagród p. M. Rybak pogratulował jeszcze raz wszystkim laureatom,
którzy wykazali się dużą wiedzą na temat
Wielkiego Polaka - Tadeusza Kościuszki,
podziękował za spotkanie i zaprosił do
obejrzenia ekspozycji nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych oraz wystaw
znajdujących się w Muzeum Niepodległości.
W naszej pamięci Tadeusz Kościuszko pozostanie jako wzór patrioty, niezłomny
wódz, zdolny inżynier, rysownik, malarz,
kompozytor polonezów, ale przede wszystkim zapamiętamy go jako zwolennika
głębokich reform społecznych, tak potrzebnych dla państwa walczącego o zachowanie
swojej niepodległości w XVIII wieku.
Zrealizowany przez nas projekt to wspaniała historyczna refleksja, która wpisuje
się w kolejną ważną rocznicę, bowiem rok
2018 został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Rokiem Jubileuszu 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości.

fot. arch. szkoły

Uwieńczeniem wszystkich działań była
gala konkursowa, która odbyła się 9 kwietnia 2017 r. w Muzeum Niepodległości.
Swoją obecnością zaszczycili nas tacy
goście jak: dr Tadeusza Skoczek, dyrektor
Muzeum Niepodległości w Warszawie;
prof. Zbigniewa Judycki, wieloletni
współpracownik MN; przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego i Miasta Stołecznego
Warszawy, fundatorzy głównych nagród
konkursu; przedstawiciele Rady Naukowej
Muzeum Niepodległości oraz finaliści wraz
z opiekunami.
nr 6 (105) lipiec-sierpień 2017
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Tablice upamiętniające słynnych,
włochowskich pisarzy
W wakacje został zrealizowany kolejny projekt, złożony w ramach budżetu partycypacyjnego 2017.
Są to tablice poświęcone pisarzom
związanym z Włochami w miejscach,
gdzie mieszkali: Markowi Nowakowskiemu (róg ul. Popularnej i ul. Dziupli),
Wojciechowi Albińskiemu (róg ul. Sym-

18
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patycznej i ul. Plastycznej) i Jerzemu
Ficowskiemu (ul. Łuki Wielkie). Projekt
wpisuje się w koncepcję i dziedzictwo
Miasta Ogrodu Włochy.

Mamy nadzieję, że jeszcze nie jeden tak
ciekawy projekt będziemy mieli okazję
realizować w ramach budżetu partycypacyjnego.
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Jak chronić mieszkanie - porady nie tylko na wakacje

Zawarte poniżej wskazówki utrudnią
„pracę” przestępcom, również w okresie
innym niż wakacje.
Pamiętajmy, że sami możemy zminimalizować niebezpieczeństwo stosując się
do kilku poniższych rad:
- zamknij wszystkie okna i drzwi,
- nie zostawiaj kluczy w „dobrych schowkach” (pod wycieraczką, za doniczką
na oknie, za framugą drzwi) złodziej
najpierw te miejsca przeszukuje zanim
włamie się do twojego mieszkania / domu,
- wyposaż drzwi do mieszkania w odpowiednie zamki patentowe posiadające
atesty,
- w drzwiach zamontuj zabezpieczenia
przeciwwyważeniowe,
- nie pozostawiaj w drzwiach żadnych
kartek typu „będę wieczorem albo wracam
jutro”, dajesz w ten sposób włamywaczowi
informację, że mieszkanie jest puste.
Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym:
- zabezpiecz go poprzez okratowanie okienek piwnic, tarasów, zwłaszcza tych z tyłu
budynku. Nie zapomnij o zabezpieczeniu
drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, poprzez które łatwo
można dostać się do domu,
- zadbaj o oświetlenie ciemnych obszarów
wokół domu, złodziej nie lubi światła,
- dbaj o to, aby zawsze działało oświetlenie
przed drzwiami wejściowymi – włamywacz unika miejsc oświetlonych.

20
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Nie ryzykuj niepotrzebnie:
- unikaj przechowywania w mieszkaniu
czy domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii. Takie „dobre schowki”
jak szafa, doniczka z kwiatami, książka czy
cukiernica, są dobrze znane włamywaczom
i penetrowane przez nich w pierwszej
kolejności,
- nie opowiadaj o swoim majątku w miejscu, gdzie mogą Cię słyszeć obcy,
- zapisz numery fabryczne wartościowych
przedmiotów (DVD, komputer, telewizor,
kamera video, itp.) oznakuj je w indywidualny trwały sposób, niewidoczny dla
złodzieja. Sporządź listę, a jeżeli to
możliwe, również dokumentację fotograficzną cennych przedmiotów (biżuterii,
antyków, cennych obrazów itp.) - w przypadku kradzieży zwiększy to szansę
na ich odzyskanie.
„Sąsiedzka czujność”
Dobrze znający się sąsiedzi mogą skutecznie przeciwstawić się włamaniom,
kradzieżom, rozbojom i chuligaństwu.
Dlatego też porozmawiaj z Twoim sąsiadem o bezpieczeństwie w Waszym miejscu
zamieszkania, ustalcie jak zachować
„Sąsiedzką czujność”.
Zadzwoń na Policję, gdy:
- usłyszysz hałas w mieszkaniu sąsiada,
a wiesz, że mieszkańcy wyjechali,
- zobaczysz nieznajomego, próbującego
otworzyć drzwi u sąsiada, a wiesz, że nie
ma go w domu,

freepik.com

Zbliżający się okres urlopowy to czas, gdy pozostawione na dłużej bez opieki mieszkanie lub dom stają
się łakomym kąskiem dla włamywaczy.

- zauważysz podejrzanie zachowujące się
osoby na klatce schodowej, na ulicy lub
parkingu,
- staniesz się świadkiem włamania.
Opuszczając na dłuższy czas mieszkanie
(urlop, pobyt w szpitalu), zostaw znajomemu sąsiadowi klucze do mieszkania
i poproś o:
- zapalenie codziennie chociaż na kilka
minut światła w różnych pomieszczeniach,
- otwieranie na kilka minut okna, drzwi
balkonowych,
- wyjmowanie ze skrzynki Twojej korespondencji,
- usuwanie spod drzwi materiałów reklamowych i ulotek.
To wszystko stworzy wrażenie, że w mieszkaniu stale ktoś przebywa.
Taka współpraca sąsiadów powoduje,
że masz szansę mieszkać w bezpiecznym
i przyjaznym otoczeniu.

Bartosz Janiszewski „Grzesiuk. Król życia”
Lubię biografie. Często po nie sięgam, dlatego ważne dla mnie jest, by czytało się je
płynnie, lekko. I taka jest właśnie książka
Bartosza Janiszewskiego Grzesiuk. Król
Życia – niezwykła, pełna pasji opowieść
o lumpenproletariackiej i apaszowskiej
Warszawie, która zginęła wraz z wybuchem II wojny światowej. W piosenkach
i książkach Grzesiuka miasto odradza się,
wraz ze swoim charakterystycznym klimatem i architektonicznymi perełkami. Czytając ma się wrażenie, że jest się realną
częścią tej historii.
Ale głównym bohaterem jest sam Grzesiuk, człowiek niezwykły, którego legenda
przetrwała do dzisiaj. Oprócz niezapomnianych książek (Boso, ale w ostrogach,
Pięć lat kacetu, Na marginesie życia), nagrał dziesiątki niezwykle popularnych piosenek, w których ocalił od zapomnienia
przedwojenną Warszawę. Nasz bohater
mocno żył, niejednokrotnie od losu nieźle
oberwał, ale do końca zachował ten swój
niezwykły humor, który zjednywał mu
przyjaciół, czy to na biednym przedwojennym Czerniakowie, w obozach koncentracyjnych, czy w końcu w szpitalach
i sanatoriach gruźliczych, w których zakończył swój barwny żywot.
W osobowości Grzesiuka zachwyca jego
wrodzony optymizm, miłość do życia oraz
niebywałe wręcz poczucie humoru.
Mimo wielu przeciwności losu, przykrych
wydarzeń, nigdy tak naprawdę nie stracił
wiary w lepsze jutro. I to jest chyba ten
magnes, który do jego twórczości przyciąga kolejne już pokolenia. Jego twórczość się po prostu nie starzeje. Poza tym

Bartosz Janiszewski pokazuje zdecydowanie szerszy kontekst życiorysu - zarówno
wydarzenia, które doprowadziły do powstania książek, jak również rodzącą się
popularność przerywaną walką z gruźlicą.
Do napisania debiutu skłoniła Grzesiuka
ceniona wówczas krytyczka literacka Janina Preger. Poznali się w sanatorium,
gdzie bard spędził w sumie więcej życia
niż w obozach. Jak w każdym miejscu,
gdzie się pojawiał, wzbudzał sympatię i zainteresowanie. Był królem życia, bo jak
sam mówił, nie chciał żyć na pół gwizdka.
Przyświecało mu motto złożone ze słów
wypowiedzianych przez ojca (po nim odziedziczył charakter): boso idź, ale w ostrogach. I tej maksymy całe życie się trzymał.
Jego dramatem było to, że zaczął pisać
zbyt późno, udało mu się napisać zaledwie
trzy książki. Tworzył też piosenki, które są
bardzo popularne także dzisiaj. Choć niemal nie rozstawał się ze swoją bandżolą,
nie doczekał ani jednej płyty. Doczekał
jednak sławy. Występował w radiu, telewizji (znakomita jest opowieść o jego
udziale w programie „Tele-Echo” Ireny
Dziedzic, w którym pojawił się „w dupkę
pijany”) i podczas tras koncertowych.
Kochał to i potrafił się tym bawić, robiąc
masę psikusów po drodze.
Grzesiuk został niezwykle ważną postacią
stolicy nie tylko poprzez książki, które
pisał, śpiewanie warszawskich szlagierów,
ale też ich archiwizację. Zbierał piosenki
i dzielił się nimi z innymi. Dzięki temu tak
wiele z nich przetrwało do dziś.
Książka Janiszewskiego zawiera także niepublikowane dotąd opowiadania Grzesiuka

i historie z jego życia. Niewątpliwie, powinno się ją czytać znając już książki jej
bohatera, ponieważ jest ona jakby dopełnieniem i opisem trudnego życia barda.
Zachęcam do przeczytania pierwszej tak
dobrze udokumentowanej biografii Stanisława Grzesiuka. Nie będziecie się Państwo nudzić. Zapewniam! Warto także
wrócić i przypomnieć sobie książki bohatera tejże biografii. Wszystkie są dostępne
w naszych bibliotekach.
Gorąco polecam!
Beata Zasada – Wysocka
Wypożyczalnia nr 71

Książka dostępna jest w:
- Wypożyczalni nr 28, ul. 1 Sierpnia 36 a
- Wypożyczalni nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1
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Kącik adopcyjny

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

fot. Schronisko na Paluchu

www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

Guzik – młodziutki, wesoły pies średnich
rozmiarów, znaleziony w listopadzie 2016
roku przy ul. Paluch. Bardzo garnie się do
człowieka, zaczepia i radośnie się przymila. Uwielbia zabawę, jest zakochany
w piłeczkach. Rozpiera go energia, więc
będzie aktywnym członkiem rodziny.
Na inne psy reaguje bardzo emocjonalnie.
Chcesz poznać Guzika?
W Schronisku pytaj o numer 2133/16 lub
dzwoń: 605 206 308.

fot. Schronisko na Paluchu

Zadbaj o pupila!

Torin - piękny pies w typie wyżła niemieckiego szorstkowłosego z kopiowanym
ogonem, wykastrowany w Schronisku.
Został znaleziony w listopadzie 2016 roku
przy al. Krakowskiej. Jest pewnym siebie,
energicznym indywidualistą, na jego przyjaźń i zaufanie trzeba zapracować. Ruch to
jego żywioł, kocha spacery i czeka na nie
z utęsknieniem. Najlepszym opiekunem
dla Torina będzie osoba prowadząca aktywny tryb życia.
Chcesz poznać Torina?
W Schronisku pytaj o numer 2052/16 lub
dzwoń: 604 133 894.
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