nr 9 (108) listopad 2017

bezpłatny biuletyn informacyjny

ISSN 1734-7378

www.facebook.com/warszawawlochy

Za nami II Włochowski Miesiąc Seniora!
Finałowa Gala podsumowująca wydarzenie odbyła się w piątek 20 października w sali teatralnej
Fundacji im. ks. prof. Ryszarda Rumianka.

Do wspólnej zabawy zaprosiła wszystkich
gości Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Publiczność bawiła się znakomicie,
a żywiołowa muzyka porwała wszystkich
do tańca.
Wśród najaktywniejszych seniorów, którzy brali udział w wydarzeniach, zostały
rozlosowane atrakcyjne nagrody.

fot. Fundacja Kuchnia
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W tym roku we współtworzenie wszystkich atrakcji włączyli się: Urząd Dzielnicy Włochy, Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy, Dom Kultury Włochy,
OSiR Włochy, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Włochy, Komenda Rejonowa Policji,
Straż Miejska, ZOZ Bemowo Włochy,
Fundacja im. ks. prof. Rumianka, Biuro
Porad Obywatelskich, Przewietrz Apteczkę,
Obywatele Zdrowo Zaangażowani, Fundacja Kuchnia, Fundacja Willa Jasny Dom,
gabinet FizjoDuet, Strefa Wsparcia, IPN,
oraz partnerzy MBM i Jula.
Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

fot. Męska Szopa Warszawa Włochy

W tym roku seniorzy mogli uczestniczyć
w wielu bardzo ciekawych zajęciach,
m.in. sportowych – nordic walking, ćwiczenia na siłowni, tenis stołowy, gimnastyka w wodzie, kreatywnych – lekcje
tkactwa, warsztaty tworzenia biżuterii,
warsztaty dbania o fotografie oraz robienia
ramek do zdjęć, międzypokoleniowe
warsztaty kulinarne i makijażu dojrzałej
kobiety, prozdrowotnych – badanie BMI,
słuchu, poziomu glikemii i pomiar ciśnienia, wykłady na temat zdrowego stylu
życia, masaże lecznicze kręgosłupa, zajęcia
rehabilitacyjne, warsztat udzielania pierwszej pomocy i z wielu innych.

Uczestnikom II Włochowskiego Miesiąca
Seniora dziękujemy za zainteresowanie
oraz za wspólną zabawę, a wszystkim
współorganizatorom z Partnerstwa Lokalnego Włochy oraz partnerom dziękujemy
za zaangażowanie.

fot. UD Wlochy

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz Dzielnicy Włochy: Zastępca
Burmistrza - Christian Młynarek, Przewodniczący Rady - Andrzej Krupiński oraz
Radni dzielnicy.
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Ratujemy kładkę nad torami!
Od kilku miesięcy gorącym tematem w naszej dzielnicy, w części Okęcia, jest temat likwidacji kładki nad
torami PKP z Włoch na Ochotę (i odwrotnie) na wysokości Parku Kotańskiego. W związku z tym informujemy, że przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Włochy - Burmistrz Dzielnicy Włochy Michał Wąsowicz oraz
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy - Jerzy Kowaliszyn, aktywnie włączają się w temat ratowania kładki.
Według informacji uzyskanych w Wydziale Prasowym PKP S.A. – „Kładka,
o której mowa położona jest na działce
znajdującej się w użytkowaniu wieczystym
PKP S.A. Sam obiekt nie znajduje się
jednak na liście środków trwałych spółki.
Jest położony na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym spółki”.

„Kładka przez ponad 40 lat służyła mieszkańcom i nie powinna przestać im służyć.
Jesteśmy gotowi do współpracy, partycypacji w kosztach budowy i do innych
działań, które sprawią, że kładka zostanie
uratowana.” – mówi Jerzy Kowaliszyn,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy.
Fatalny stan kładki łączącej Ochotę
z Włochami, znany był i jest samorządom
obu dzielnic od lat. Pogarszający się z roku

na rok stan techniczny i zaniedbania remontowe są przyczyną ostatecznego jej zamknięcia w ostatnich miesiącach.
,,Ze swojej strony zapewniam, że zrobię
wszystko, żeby uratować to przejście dla
mieszkańców” - mówi Burmistrz Wąsowicz. I nie są to tylko słowa - od dłuższego
czasu Zarząd naszej dzielnicy deklaruje
chęć pomocy w remoncie oraz próbuje
na różne sposoby uratować to przejście.
Wierzymy, że dzięki wspólnemu działaniu
z władzami dzielnicy Ochota, m.st. Warszawy i PKP, będzie to wreszcie możliwe.

fot. arch. iochota.pl

Kładka została zbudowana ponad 40 lat
temu, w latach 70-tych ubiegłego wieku,
w czynie społecznym. Znajduje się na obszarze administracyjnym Ochoty. Stąd
trudność w ostatecznym terytorialnym
przypisaniu kładki.

Więcej zieleni we Włochach
Prawie 1700 sztuk krzewów, należących
do gatunku kolcowój zwyczajny, zostało
nasadzonych na terenie Fortu V Włochy.
Dzięki temu ze skarpy nie będzie osuwać
się ziemia.
Z kolei przy ul. Borsuczej nasadzono
12 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny
w odmianie „Royal Red”.

fot. UD Wlochy

W ten sposób małymi i wiekszymi krokami, Włochy wciąż pięknieją!
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Poznaj mapę akustyczną Warszawy
Zakończyły się prace przy sporządzaniu najnowszej mapy akustycznej m.st. Warszawy. Teraz z wynikami prac nad dokumentem mogą zapoznać się warszawiacy.
Dzięki mapie akustycznej m.st. Warszawy
możliwe jest zobrazowanie źródeł hałasu
pochodzących m.in. z komunikacji (drogowej, szynowej czy lotniczej) czy z ośrodków przemysłowych.
Poszczególne warianty mapy służą nie
tylko do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, informowania społeczeństwa o zagrożeniach
środowiska hałasem, ale także są wykorzystywane m.in. przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak
podstawowym celem powstania tego dokumentu jest tworzenie długofalowej polityki
walki z hałasem – na podstawie mapy powstanie „Program ochrony środowiska
przed hałasem”.
Najnowsza mapa akustyczna m.st. Warszawy jest wynikiem modelowania komputerowego i sporządzona została na
podstawie danych wejściowych (m.in. pomiarów natężenia ruchu pojazdów, typów
pojazdów poruszających się po danym odcinku drogi, rodzajów nawierzchni, pór
dnia) zgromadzonych w latach 2014-2016.
Można się z nią zapoznać na stronie:
www.mapaakustyczna.um.warszawa.pl.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2002/49/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny
i kontroli poziomu hałasu w środowisku,
które zostały zaimplementowane do prawa
krajowego, tj. do ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) Warszawa

jako aglomeracja o liczbie mieszkańców
większej niż 100 tysięcy, dokonuje
oceny stanu akustycznego środowiska,
tj. sporządza mapę akustyczną. Mapa akustyczna m.st. Warszawy tworzona jest
w cyklu 5-letnim, a pierwsza powstała
w roku 2007.

Uniwersytet III Wieku - inauguracja nowego roku
akademickiego
W Okęckiej Sali Widowiskowej, jak co roku odbyła się uroczysta inauguracja okęckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

Podczas uroczystości władze Dzielnicy
reprezentowali Zastępcy Burmistrza –
Jerzy Kowaliszyn i Christian Młynarek,
Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy
Andrzej Krupiński oraz Radni Dzielnicy
Włochy. Na dobry początek roku wszyscy
słuchacze otrzymali słodkie upominki.
Tegoroczną inaugurację uświetnił występ
śpiewaczki p. Lizy Wesołowskiej – sopranu lirycznego, solistki Filharmonii im.
Artura Rubinsteina w Łodzi oraz Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zabrzmiały
piękne pieśni operowe i operetkowe. Dziękujemy za emocje i wzruszenia.
4
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Okęcki Uniwersytet liczy
ponad 250 słuchaczy, dla
których organizowane są
wykłady, wycieczki, koncerty, wernisaże, wystawy.
Od lat prowadzi go p. Małgorzata Raczyńska.
W ofercie znajdują się
zarówno regularne cotygodniowe
zajęcia,
cykle
wycieczek (wycieczki po
Warszawie) i wykładów, jak i okazjonalne
wyjazdy i imprezy tematyczne. Przy okazji
warto wspomnieć, że pierwszy Uniwersytet III Wieku został założony w 1973 roku
we Francji, przez profesora nauk społecznych Pierre Vellasa. W Polsce pierwszy
UTW powstał w 1975 roku. Obecnie w na-

fot. DK ..Wlochy”

To już jedenasta edycja roku akademickiego na tej uczelni przeznaczonej dla osób
dojrzałych, po 60-tym roku życia.

szym kraju działa ponad 110 UTW, zrzeszających ponad 25 tysięcy słuchaczy.
Dziękujemy wszystkim słuchaczom za tak
liczne przybycie na inaugurację i życzymy
kolejnego, pełnego wrażeń roku akademickiego.

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115
Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 jest do dyspozycji mieszkańców
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 to jeden, wspólny dla całego
miasta system skupiający kilka kanałów
kontaktu. U nas:
● Uzyskacie pełną informację o usługach
realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki miejskie (informacja),
● Zgłosicie problem, którym powinny
zająć się służby miejskie (interwencja),
● Przekażecie swój pomysł na ulepszenie
miasta (inicjatywa/wolny wniosek),
● Będziecie mieć stały monitoring realizacji zgłoszonej sprawy (status zgłoszenia).
Nie musicie rozumieć skomplikowanych
struktur urzędowych, żeby się z nami skontaktować. Dotrzecie do nas nie wychodząc
z domu. Wystarczy, że wybierzecie odpowiedni dla Was sposób kontaktu z Warszawa 19115. Do wyboru macie:
● Bezpłatną aplikację mobilną Warszawa 19115
Korzystając z aplikacji możecie zgłosić
problem wymagający interwencji służb
miejskich, otrzymywać komunikaty
o bieżących wydarzeniach w mieście
i ostrzeżenia o lokalnych zagrożeniach
(dzięki usłudze „Warszawski System
Powiadomień”), zgłaszać pomysły na ulepszenie miasta (poprzez zakładkę „Wolne
wnioski”), wskazać miejsce, w którym
chcielibyście posadzić drzewo (poprzez

zakładkę „Posadź drzewo”), decydować o
budżecie obywatelskim (poprzez zakładkę
„Budżet partycypacyjny”);
● Portal www.warszawa19115.pl
Korzystając z portalu możecie, wybierając
właściwą zakładkę na stronie, zgłosić problem wymagający interwencji służb miejskich, mieć stały monitoring realizacji
zgłoszonej sprawy, uzyskać informacje dotyczące bieżącej działalności i funkcjonowania Urzędu Miasta i miejskich
jednostek, zgłosić swój pomysł na ulepszenie miasta;
● Telefon 19115
Korzystając z numeru 19115 uzyskacie
pełną informację o usługach realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki miejskie, zgłosicie problem, którym powinny
zając się służby miejskie, będziecie mieć
stały monitoring realizacji zgłoszonej
sprawy, przekażecie swój pomysł
na ulepszenie miasta. Numer 19115 jest
jednolitym ogólnowarszawskim numerem
kontaktowym, zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Opłata za
połączenie z numerem 19115 jest zgodna
z taryfą operatora osoby dzwoniącej;
● E-mail: kontakt@um.warszawa.pl
lub czat

Korzystając z e-maila lub czatu uzyskacie
pełną informację o usługach realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki miejskie, zgłosicie problem, którym powinny
zając się służby miejskie, będziecie mieć
stały monitoring realizacji zgłoszonej
sprawy przekażecie swój pomysł na ulepszenie miasta.
Zależnie od sprawy, z którą się do nas
zgłosicie, udzielimy Wam informacji
„od ręki” lub przekażemy Waszą sprawę
do odpowiedniego adresata (właściwej merytorycznie jednostki miejskiej). Otrzymacie wówczas potwierdzenie zgłoszenia
z numerem, dzięki któremu będziecie
mogli sprawdzić, na jakim etapie realizacji
jest Wasze zgłoszenie.
Uwaga! Sprawy związane z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia
zgłaszajcie pod numer 112. Na pozostałe
zgłoszenia czekają konsultanci Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa
19115.
Dzięki Warszawa 19115 macie wpływ na
to, jak wygląda i funkcjonuje Wasze
miasto. Razem dbamy o Warszawę!
Zapraszamy do aktywności.
Zespół
Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Dzień Seniora we Włochach

fot. UD Wlochy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, który wypada w październiku, dzięki uprzejmości Instytutu
Lotnictwa, 26 października miało miejsce coroczne spotkanie polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów - oddział Dzielnicy Włochy.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele
władz naszej dzielnicy – Burmistrz Michał
Wąsowicz, jego Zastępca Burmistrza Christian Młynarek, a także Przewodniczący Rady
Dzielnicy Włochy Andrzej Krupiński i Radni
dzielnicy.

Był to moment podziękowań Seniorom
za ich aktywne uczestnictwo w obchodzonym niedawno Włochowskim Miesiącu
Seniora i zapewnienie o dalszym wsłuchiwaniu się w ich potrzeby.
Zarówno pan Burmistrz jak i jego Zastępca

zostali porwani do tańca przez p. Jadwigę
Dzierzęcką - przewodniczącą koła PZERiI
naszej dzielnicy.
Jeszcze raz dziękujemy naszym seniorom
za ich aktywną obecność w naszej dzielnicy
i zapewniamy, że myślimy o was przez cały
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4 nagrody Warszawskiego Programu Edukacji
Kulturalnej dla naszej dzielnicy Włochy!

I miejsce w kategorii „Sztuki piękne/
Nauka” zajął klasowy projekt „W pogoni
za kwadratem, czyli o figurach geometrycznych w sztuce” p. Teresy Cieślik
ze Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Serdecznie gratulujemy! To projekt, który
pozwalał dzieciom dostrzec naturalną
obecność figur i kształtów w otaczającej
rzeczywistości. Realizacja opierała się na
uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych i naukowych organizowanych przez
Muzeum Narodowe i Muzeum Rzeźby
w Warszawie. Uczniowie zapoznali się z
kolekcją sztuki nowoczesnej i współczesnej. Odbyły się także warsztaty, na których
uczniowie mogli się spotkać z malarstwem
Tadeusza Makowskiego, który sprowadzał
człowieka do brył i figur. Zaletą projektu
było także włączenie rodziców, którzy
prowadzili cykliczne zajęcia z geometrii
i origami. Efekty pracy prezentowano podczas Ogrodów Nauki i sztuki w dniu święta
szkoły, a najciekawsze prace przeznaczono
na licytację charytatywną.

Również II miejsce, lecz w kategorii
„Sztuki piękna / Nauka” zajął projekt
„Instalacje - Inspiracje” Fundacji bez
Wizy realizowany w dwóch włochowskich przedszkolach (77 i 313). Projekt
uczył dzieci dostrzegania elementów sztuki
w otoczeniu i oswajał je z niełatwą w odbiorze sztuką nowoczesną, również poprzez warsztaty. Dzieci nauczyły się m.in.
pojęć ze słownika sztuk pięknych, a także jak
za pomocą sztuki wyrazić swoje uczucia.
Z kolei wyróżnienie z kategorii „Inne”
otrzymał projekt „Artystyczne Spotkania”, realizowany w ramach budżetu
partycypacyjnego dzielnicy Włochy
przez Annę Olej-Kobus, Patrycję Łukaszewską i Renatę Płocharską-Tober
w Szkole Podstawowej nr 227, a także
w Przedszkolach nr 22, 175, 313 i 314,
jak również na lokalnych piknikach.

Te trzy mamy aktywistki postanowiły
zrealizować warsztaty tworzenia biżuterii.
Powstały naprawdę wspaniałe wyroby.
W tworzenie zaangażowali się zarówno
chłopcy, jak i dziewczynki. Powstawały
bardzo różnorodne dzieła, a dzieci rozwinęły skrzydła twórczości.
Ze strony dzielnicy nagrody wręczał
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy
Jerzy Kowaliszyn oraz Koordynator
WPEK w dzielnicy Włochy i jednocześnie
Naczelnik Wydziału Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich - Katarzyna Świtalska.
Rokrocznie zwiększa się liczba zgłaszanych projektów, więc tym bardziej
jesteśmy dumni z naszych laureatów.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim nagrodzonym! I liczymy na kolejne sukcesy
za rok!

fot. um.warszawa.pl

II miejsce w kategorii „Muzyka / Piosenka” zajął projekt „Rapujące Cyfry”
Violetty Wacławek, Kamila Jarosa
i Joanny Jasińskiej z Domu Kultury
,,Włochy”. „Rapujące cyfry” to bajka muzyczna, która opowiada o wycieczce dzieci
do lasu i ich przygodach z leśnymi mieszkańcami. Została wydana płyta z piosenkami, a także książka z nutami i tekstami.
Spektakl rozwija wiedzę muzyczną, językową, matematyczną, społeczną i przyrodniczą. Scenariusz napisał instruktor Domu
Kultury – Kamil Jaros. Docenieniem
jakości produkcji był występ w studiu
w Studiu Koncertowym Polskiego Radia.

fot. UD Włochy

Warszawskie Nagrody Edukacji Kulturalnej, jedyne tego rodzaju nagrody w Polsce, w tym roku zostały
przyznane po raz ósmy. Jakże miło nam poinformować, że w 2017 r. reprezentanci dzielnicy Włochy
otrzymali aż cztery nagrody!
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Dzień Edukacji Narodowej we Włochach
W październiku, jak co roku w naszej dzielnicy odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji
Narodowej.
Zarząd Dzielnicy Włochy wręczył dyplomy uznania za osiągnięcia w pracy
zawodowej, uhonorowane nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Dymon nauczyciel religii oraz techniki
w Liceum Ogólnokształcącym CLIX,
Łukasz Jarosławiec – nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym CLIX,
Michał Popławski – nauczyciel informatyki w Liceum Ogólnokształcącym CLIX,
Anna Molska – nauczyciel przedmiotów
mechaniczno – technologicznych w Zespole Szkół Bohaterów Narwiku, Krzysztof Długołęcki – nauczyciel historii Szkoła
Podstawowa nr 94, Agnieszka Bójko- nauczyciel fizyki Zespół Szkół nr 17, Małgorzat Olek – nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie Zespół Szkół nr 17,
Małgorzata Duda – Gładka – nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 66, Beata Sobczak – kierownik
świetlicy Szkoła Podstawowa nr 66,
Elżbieta Krzepińska – nauczyciel matematyki Szkoła Podstawowa nr 66, Renata
Wójcicka – nauczyciel historii i wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa
nr 66, Aneta Kowal – nauczyciel języka
angielskiego Szkoła Podstawowa nr 66,

Monika Przybylińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa
nr 88, Małgorzata Kulig – nauczyciel wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa
nr 88.
Przy tej okazji pragniemy podziękować
Przedszkolu nr 71 za przemiłą atmosferę
i urocze przedstawienie.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Włochy - Zastępcy
Burmistrza Jerzy Kowaliszyn oraz Christian Młynarek, a także przewodniczący
Rady Dzielnicy Włochy Andrzej Krupiński
i Radni dzielnicy.
Dziękujemy naszym dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom za ich pracę.
Życzymy niegasnącej energii, wielu
radości i sukcesów zawodowych.
Do zobaczenia za rok!
Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania
dla Dzielnicy Włochy

fot. UD Wlochy

Wręczone zostały również dyrektorom
i nauczycielom Nagrody Burmistrza Dzielnicy Włochy za osiągniecia w pracy na
rzecz włochowskiej oświaty.
Nagrody otrzymali:
- Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Agnieszka Rowińska Dyrektor
Przedszkola nr 77
- Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy –
Izabela Bartosiewicz Dyrektor Przedszkola
nr 60, Jacek Rudziński – nauczyciel wychowania fizycznego Liceum Ogólnokształcące CLIX
- Nagrody Burmistrza Dzielnicy Włochy
- Dorota Babiak Dyrektor Przedszkola nr
71, Elżbieta Wasiljew Dyrektor Przedszkola nr 78, Grażyna Zwierz Dyrektor
Przedszkola nr 419, Alicja Misiak Dyrektor
Przedszkola nr 313, Iwona Pietrasiewicz
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 22, Iwona Rydlewska Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego CLIX,
Małgorzat Michalska Dyrektor Zespoły
Szkół nr 17, Beata Rząca Wicedyrektor Zespołu Szkół Bohaterów Narwiku, Magdalena Fimowicz-Wasiak – Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 66, Marta Baran –
nauczyciel wychowania przedszkolnego
i nauczyciel wspomagający Przedszkole nr
314, Małgorzata Lesińska- nauczyciel
wychowania przeszklonego Przedszkole
nr 77, Dorota Dawidowicz – nauczyciel
terapii pedagogicznej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22, Sylwia Pełka
– nauczyciel terapii pedagogicznej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22,
Ewa Bystrzyńska – psycholog Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22, Sylwia
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Koncert i konkurs jesienny przedszkolaków!
W październiku w Przedszkolu nr 419 odbył się ,,Koncert Jesienny” z udziałem dzieci, którym oficjalnie
powitaliśmy nadeszłą porę roku.
Każda grupa przygotowała piosenkę lub
wiersz o tematyce związanej z jesienią. Nie
brakowało też rekwizytów, które jeszcze bardziej przypomniały wszystkim o pięknej,
złotej jesieni. Było bardzo wesoło, a podczas
całej uroczystości obecny był nasz gość specjalny - naczelnik Wydziału Oświaty Sportu
i Wychowania z Urzędu Dzielnicy Włochy.

fot. arch. przedszkola

Tego samego dnia nasze przedszkole ogłosiło
konkurs międzyprzedszkolny „Jesienny
bukiet” zaadresowany do przedszkoli
z dzielnicy Włochy. Czekamy na piękne, pomysłowe bukiety, które pięknie przyozdobią
przedszkole i sprawią, że jesień będzie wesoła i pełna uroku. Zapraszamy do udziału.
Joanna Błachnio

„Uczeń - to brzmi dumnie”
Wrzesień dla uczniów to powrót do szkoły po wakacyjnym wypoczynku, przypomnienie wiadomości z
poprzedniego roku szkolnego i spotkanie kolegów z ławki.
Jest jedna grupa dzieci, dla których to
czas szczególny – są to uczniowie klasy
pierwszej. Znajdują się na samym początku szkolnej przygody. Uczą się pisać,
czytać oraz liczyć. Poznają nowych przyjaciół, nauczycieli, razem się bawią i pomagają sobie.

Uroczystość odbyła się 27 września o godzinie 17.00. Pasowanych zostało
50 uczniów. Wśród zaproszonych gości
byli: Burmistrz Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy p. Michał Wąsowicz,
Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy p. Andrzej Krupiński oraz
Radni Dzielnicy Włochy - p. Halina
Berłowska i p. Cezary Sobociński.
Do uroczystości dzieci przygotowywały
się od początku roku szkolnego, a efekty
tych przygotowań, wkładając w to całe
serca, zaprezentowały właśnie tego dnia.
Po powitaniu i przemowie p. Dyrektor
Małgorzaty Michalskiej, dzieci z zaan8

nr 9 (108) listopad 2017

fot. arch. szkoły

Tegoroczny wrzesień był dla Szkoły Podstawowej nr 359 szczególny, ponieważ
przyjęcie drugiego rocznika pierwszaków
wiąże się z bardzo ważną dla wszystkich
uroczystością – pasowaniem na ucznia.

gażowaniem recytowały wierszyki i śpiewały piosenki.
Po części artystycznej nastąpiło to, na co
z niecierpliwością wszyscy czekali. Pani
Dyrektor pasowała dzieci na uczniów.
Były one niezwykle dumne, a słowa ślubowania dodały im jeszcze powagi.

Swoją postawą Pierwszaki potwierdziły
motto uroczystości „uczeń - to brzmi
dumnie”.
Katarzyna Kwiatkowska-Rybicka
Krystyna Wyszyńska
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Pirat w Narwiku
Każdy uczeń Technikum Lotniczego nr 9 przy ul. Gładkiej 16 na Okęciu prędzej czy później będzie miał
do czynienia z „Piratem” – szybowcowym symulatorem lotów.
„Tobie Ojczyzno” (Lotnisko Babice), Noc
w Instytucie Lotnictwa, Dzień Sportu na
błoniach Stadionu Narodowego, Gwiazdy
Polskiego Lotnictwa z udziałem słynnego
pilota Jerzego Makuli w Centrum Olimpijskim. Ponadto promuje on szkołę na Targach Edukacyjnych „Salon Perspektyw”,
Targach Zawodów w Zespole Szkół nr 21
przy ulicy Saskiej, Dniach Otwartych dla
gimnazjalistów w Centrum Kształcenia
Praktycznego w Warszawie.
Najnowszym „dzieckiem” w Zespole
Szkół jest monitorowy symulator samolotu Cessna. Został on stworzony z podzespołów firmy „Saitek” i jest wiernym

odwzorowaniem kokpitu. Trzy monitory
zapewniają szerokokątne widzenie terenu
wokół statku powietrznego.
Oba symulatory: Pirat i Cessna oparte
są na najnowszych oprogramowaniach,
co pozwala odwzorować rzeczywiste
warunki lotu. Możemy np. usłyszeć
korespondencję między wieżą a statkiem
powietrznym. Symulatory są nie tylko
źródłem dobrej zabawy dla odwiedzających, ale także motywacją dla
młodych ludzi do związania swojego życia
z lotnictwem.
Tadeusz Błażewicz

fot. arch. szkoły

Symulator szybowca był wcześniej
sprawnie działającym statkiem powietrznym. Po uszkodzeniu konstrukcji został
kilka lat temu pozyskany od Aeroklubu,
na potrzeby Zespołu Szkół im. Bohaterów
Narwiku przy ul. Gładkiej. Absolwenci
szkoły wykonali ogrom pracy przy
renowacji kadłuba oraz przyrządów
pokładowych. Pirat jest niezmiennie
modernizowany, aby sprostać wymogom
stawianym przez organizatorów imprez
lotniczych i technicznych. Symulator jest
wystawiany na imprezach lotniczych typu:
Air Show w Radomiu, Międzynarodowy
Piknik Lotniczy w Góraszce, Piknik
Lotniczy Bemowo, Festyn Patriotyczny

Lekcja żywej historii
Grupa uczniów ze Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku na ul. Gładkiej, pod opieką prof. Beaty
Piekarskiej i prof. Marka Sochy wzięła udział w uroczystościach związanych z 78 rocznicą powołania
Władz Polskich na Uchodźstwie.

Punktem centralnym uroczystości była
msza święta w Archikatedrze Świętego
Jana, po której uczniowie zaproszonych
szkół złożyli kwiaty przy grobach znanych Polaków: Kazimierza Sosnkowskiego – Naczelnego Wodza Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie, Ignacego
Mościckiego - trzeciego prezydenta II RP
i Ignacego Jana Paderewskiego – kompozytora, muzyka oraz premiera. Przy ich
grobach wieńce złożyli również żołnierze
Armii Polskiej.
10
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Dalsze uroczystości odbyły się na Cmentarzu Powązkowskim. Złożono tam
wieńce przy Kwaterze Żołnierzy Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie, przemówienia
wygłosili: przedstawiciele WP i kancelarii
p. premier Beaty Szydło.
Uczniowie z kolei zapalili znicze. Poczty
Sztandarowe zaproszonych szkół (tylko
siedmiu z Warszawy) otrzymały pamiątki.
Kolejny raz nasi uczniowie uczestniczyli
w „żywej lekcji historii”, godnie reprezentując naszą szkołę.
Beata Piekarska
fot. arch. szkoły

Obchody organizowane były, jak każdego
roku, z inicjatywy pułkownika Włodzimierza Cieszkowskiego - Prezesa Krajowego
Związku Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, z pomocą i aktywnym uczestnictwem
przedstawicieli Armii i Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.

Wystawa ,,FOTO WŁOCHY”
Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii zrobionych w ramach plenerów fotograficznych
,,FOTO WŁOCHY", organizowanych przez Fundację Stare Nowe Włochy. Wystawę przez kilka tygodni
można oglądać na parterze naszego Urzędu Dzielnicy, al. Krakowska 257.
Plenery odbywały się w czerwcu i wrześniu tego
roku. Jak mówi organizatorka warsztatów,
Magdalena Foks: ,,Mapę dawnego MiastaOgrodu Włochy podzieliliśmy na cztery obszary,
które objęliśmy naszą akcją. Przez cztery soboty
penetrowaliśmy uliczki, zaułki i podwórka
Włoch w poszukiwaniu ciekawych kadrów.
Ostrza naszych obiektywów skierowaliśmy na
urokliwe przedwojenne kamienice, wille i oficyny. Na fotografiach utrwaliliśmy zabytkowe
tabliczki z numerami domów, latarenki i podwórkowe pompy." Zapraszamy goraco!

www.flickr.com/photos/fotospacerywlochy/

Projekt współfinansowało m.st. Warszawa
- Dzielnica Włochy.

fot. Agata Kosno Jaczewska

fot. Kinga Kozłowska

fot. Jarosław Ksiądzyna
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Mistrzostwa Polski Seniorów i Dzieci w Grapplingu
W sobotę 30 września br. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gładkiej 18, odbyły się
Mistrzostwa Polski w Grapplingu.
Grappling powstał jako sztuka walki, której adepci, w sytuacjach zagrożenia, z powodzeniem mogą walczyć i wygrywać z dużo
większymi i silniejszymi przeciwnikami.

W tegorocznych Mistrzostwach Polski
Grapplerzy stoczyli kilkadziesiąt pojedynków w dwóch formułach – NoGi (walka
bez kimon) oraz Gi (walka w kimonach).
Walki w 13 kategoriach wagowych toczone były wśród mężczyzn i kobiet.

Mistrzostwa Polski w Grapplingu były
ostatnim sprawdzianem dla członków
kadry przed Mistrzostwami Świata, które
odbędą się pod koniec października w
Azerbejdżanie.
Warto wspomnieć, że polska kadra jest
jedną z najmocniejszych drużyn na świecie. Na Mistrzostwach Europy, które odbyły się w maju tego roku w Serbii, polscy
zawodnicy zajęli drużynowo 2 miejsce, zarówno w formule Gi jak i NoGi.
Kuba Witkowski
Flow Fighters

fot. Marek Wilczek z portalu No Mercy

Z biegiem czasu, wraz ze wzrostem popularności tej sztuki walki, powstał odłam
sportowy, umożliwiający atletom z całego
świata rywalizację w ramach określonych
zasad. Dziś jest to jeden z najbardziej
popularnych sportów walki i jeden
z najszybciej rozwijających się sportów
na świecie. Grappling swoją renomę zyskał wśród ludzi, którzy stawiają technikę
ponad brutalną siłą, takich którzy cenią
sobie zdrową i bezpieczną sportową rywa-

lizację bez promowania agresji i przemocy.
Grappling jest świetną formą codziennej
aktywności fizycznej zarówno dla dzieci
jak i dorosłych. Buduje pewność siebie
a zarazem uczy pokory oraz daje możliwość odreagowania codziennych stresów
w trakcie wyczerpujących treningów na
macie.

,,Challenge 1932”, czyli piknik lotniczy
Latające modele papierowe, czyli znów Mały Piknik Lotniczy w SP 87 przy ul. Malowniczej (w budynku
dawnego Gimnazjum 114).

Wrześniowy piknik zorganizował zespół
złożonyz przedstawicieli szkoły oraz Ligi
Przyjaciół Polskiego Lotnictwa. W turnieju
wzięło udział sześć ekip dwuosobowych
z klas z innowacją lotniczą. Ich zadaniem
było przeprowadzenie małego, kartonowego modelu przypominającego samolot
RWD-6. Model ten był odwzorowaniem
maszyny, którą niegdyś lecieli Żwirko
i Wigura w 1932 r. Trasę ówczesnych
zawodów odwzorowano symbolicznie
na podłodze, a ekipy musiały się zmagać
z trudnościami. Każda ekipa składała się
z „pilota” i „obserwatora”. „Pilot” był
odpowiedzialny za celne wylądowanie mo-

delu, zaś „obserwator” rozwiązywał
niezbyt łatwą strategię lotu. Gra miała charakter zespołowy oraz historyczny. Zwyciężyła ekipa nr 4 - Kacper Ozga i Jakub
Mielczarek, drugie miejsce zajęła ekipa
nr 1 Martyna Jęczalik i Anna Hajduk; zaś
trzecie załoga nr 3: Jan Nakoneczny i Tymoteusz Jańczyk.
Podczas pikniku zorganizowano piersze
Okęckie Towarzyskie Zawody Latających Modeli Papierowych. Ciekawostką okazała się kategoria „A”, której
warunkiem było wykonanie modelu z jednej kartki papieru, bez użycia żadnych dodatkowych materiałów, nawet kleju!
Kategoria „B” polegała na ocenie doskonałości modelu i jego wiernego odwzorowania do oryginału.
W poszczególnych kategoriach, pierwsze
trzy miejsca zajęli:
W kat. „A”: 1. Piotr Stasiulewicz; 2. Woj-

fot. arch. organizatora

W sobotę 30 września, zaproponowano
ciekawy turniej historyczny upamiętniający wielkie zwycięstwo, słynnych polskich lotników Żwirki i Wigury, którzy
brali udział w międzynarodowych zawodach samolotów sportowych w 1932 r.
o nazwie „Challenge 1932”.

Zawody Modeli Papierowych - ,,Challenge 1932”.

ciech Stasiulewicz; 3. Jerzy Wojtowicz.
W kat. „B” (dowolna): l. Piotr Baśkiewicz;
2. Jan Nakoneczny; 3. Piotr Stasiulewicz.
Na pikniku miało miejsce spotkanie
z przedstawicielem 1. Bazy Lotnictwa
Transportowego. A także przypomniano
i upamiętniono ostatni zrzut dla Powstańczej Warszawy, we wrześniu 1944 r.
A.R.
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„Właśnie dziś, właśnie teraz”
Karolina Wilczyńska
Karolina Wilczyńska jest autorką współczesnych powieści obyczajowych między innymi: „Performens”
(2006), „Ta druga” (2011), „Anielski kokon” (2013), oraz bestsellerowego cyklu: „Stacja Jagodno”.
Powieść, którą chciałabym Państwu polecić utrzymana jest w podobnej konwencji.
Porusza problemy dotyczące emocji,
uczuć, miłości (nie tylko tej romantycznej)
oraz kobiecej przyjaźni. „Właśnie dziś,
właśnie teraz” to opowieść o życiowych
perypetiach trzech przyjaciółek: Sabiny,
Bronisławy i Soni. Pierwsza z nich,
Sabina – rezygnuje ze wszystkiego, samotnie opiekuje się chorym ojcem, który
nieustannie ją krytykuje i poniża. Równie
wyjątkową postacią jest Bronisława. Mając
siedemdziesiąt lat, utrzymuje swojego dorosłego syna – alkoholika. Nieustannie
obarczana jest jego kłopotami i niepowodzeniami. Trzecią bohaterką powieści jest
Sonia i chociaż nie może narzekać na
swoje dotychczasowe życie, to jednak zostaje sama w sytuacji, gdy najbardziej potrzebuje pomocy i wsparcia ze strony
najbliższych. Wskutek nieszczęśliwego
wypadku i nieprzewidywalnych zdarzeń
wszystko wywraca się do góry nogami,
splatając losy bohaterek. Prowadzi to do
interesującego zakończenia…

...które poznacie Państwo sami. Książka
prawdziwa, poruszająca i trzymająca w napięciu do ostatnich stron. Autorka w bardzo szczery sposób mówi o sile ludzkich
pragnień i marzeń. Zadaje pytania, które
skłaniają do refleksji nad własnym życiem.
Uzmysławia, że w pędzie dnia codziennego, zbyt łatwo rezygnujemy z własnych
planów i zapominamy o sobie. Z książki
dowiemy się co powinno być najważniejsze w życiu i co ma naprawdę wartość.
Opisując losy bohaterek i ich historie,
autorka próbuje uświadomić Czytelnikom,
że wszystko co nas spotyka ma ukryty cel
i sens. Tak jak to było w przypadku Sabiny,
Bronisławy i Soni. Wystarczy tylko patrzeć
i dostrzegać. Książka napisana płynnym
i plastycznym językiem z pewną dozą
humoru. Wciągająca lektura, idealna na
wieczór, przede wszystkim dla kobiet,
chociaż nie tylko.
Polecam serdecznie!
Iwona Trzos
Czytelnia Naukowa nr VI

Książka dostępna jest w:
- Wypożyczalni nr 30, Al. Jerozolimskie
200, budynek 2
- 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. mat. Schroniska na Paluchu

www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

Kora - starsza sunia średniej wielkości,
znaleziona w grudniu 2016 roku przy
ul. Świerszcza, wysterylizowana w Schronisku. Chociaż lata młodości ma już za
sobą, nie brak jej wigoru i ochoty do zabawy. Jest wielkim pieszczochem, chętnie
się uczy, szybko nawiązuje znajomość
z człowiekiem. Na inne psy reaguje spokojnie.
Chcesz poznać Korę?
W Schronisku pytaj o numer 2332/16
lub dzwoń: 604 133 894.

Wszystkich małych i dużych mieszkańców
Warszawy zapraszamy na spotkania
„Warszawskie opowieści, czyli spotkanie z legendą w Ratuszu”.
Wstęp bezpłatny.
Cykl spotkań w otwartym urzędzie to
legendy warszawskie w nowej odsłonie!
Spotkania odbywać się będą w soboty:
w specjalnym miejscu – ratuszu m.st.
Warszawy na pl. Bankowym 3/5.
Po przygodach z warszawskimi legendami
młodych widzów czekają warsztaty plastyczne.
Spotkania są dla dwóch grup wiekowych 2,5-6 lat i 6-9 lat:
Dla dzieci 6-9 lat – spektakl i warsztaty

plastyczne (prosimy o zabranie obuwia
na zmianę):
● 4 listopada w godz. 11.00 – 13.00,
● 2 grudnia w godz. 11.00 – 14.30.
Dla dzieci 2,5-6 lat – spektakl i warsztaty
plastyczne (prosimy o zabranie obuwia na
zmianę):
● 18 listopada w godz. 11.00 – 13.00,
● 9 grudnia w godz. 11.00 – 14.30
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem
rejestracji na stronie:
www.um.warszawa.pl/rejestracja_legendy/
Zapisy na poszczególne wydarzenia rozpoczynać się będą najpóźniej na tydzień
przed spotkaniem.

fot. Schronisko na Paluchu

Warszawskie opowieści, czyli
spotkanie z legendą w Ratuszu

Nela – nieduża suczka w wieku ok. 4 lat,
znaleziona w grudniu 2016 roku przy
Al. Jerozolimskich, wysterylizowana
w Schronisku. Przyjazna i radosna w stosunku do ludzi i zwierząt, potrafi być
jednak nieco zazdrosna jeśli w grę wchodzi
pełna miska. Nela cierpi na pewne dolegliwości, które sprawiają, że nie może spacerować w obróżce, a tylko w szelkach,
nie powinna też zbytnio się forsować.
Przy zachowaniu minimalnej ostrożności
nic jej jednak nie grozi. Na miejscu oczywiści udzielimy dokładnej informacji.
Chcesz poznać Nelę?
W Schronisku pytaj o numer 2334/16
lub dzwoń: 606 314 314.
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