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Budżet partycypacyjny 2019 we Włochach
Do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 w naszej dzielnicy zgłoszono 75 projektów. To o 42 projekty
mniej niż rok temu. Tendencja jest spadkowa w całym miescie - złożono o ponad 350 projektów mniej
niż w 2017 r. Ale trzymamy się zasady, że nie w ilości, a w jakości sztuka i czekamy na etap weryfikacji
szczegółowej oraz spotkań dyskusyjnych. Wiele projektów jest naprawdę ciekawych.
Ze względów formalnych weryfikacji
wstępnej nie przeszło 6 projektów, a jeden
został wycofany przez autora projektu.
Do weryfikacji szczegółowej dopuszczonych zostało 68 projektów, w obszarze
„Okęcie” 35 projektów, a w obszarze
„Włochy” – 33 projekty.
Dużo projektów dotyczy aktywności
sportowo-rekreacyjnej, np. kurs samoobrony dla kobiet, ścieżka zdrowia na Forcie
V Włochy, ścianka wspinaczkowa, zajęcia
jogi czy callaneticsu, górka saneczkowa,
ścieżka rowerowo-spacerowa, treningi biegania, siłownia street-workout, turniej piłki
nożnej, czy boisko do gry w siatkówkę
plażową, czy koszykówkę, tor rowerowy
typu „Pump Truck”, naturalny plac zabaw
czy trampolina plenerowa.

Nie brakuje także projektów dotyczących
działań kulturalnych – warsztaty perkusyjne dla kobiet, czyli „Kobiety do garów!”,
festiwal poświęcony sztuce „Anime”, kino
plenerowe na osiedlu Fasolowa, piknik rodzinny „Żyjmy zdrowo”, zajęcia beatboxowe, warsztaty bębniarskie, kreatywne
koralikowanie czy mural na Okęciu.
Niektóre projekty dotyczą organizacji
ruchu – organizacja parkowania, oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych, czy zamontowanie
spowalniaczy ruchu.
Jest też kilka projektów dotyczących
zieleni – sadzenie drzew i krzewów przy
rondzie w al. Krakowskiej, tężnie w Parku
Kotańskiego, 100 drzew dla Okęcia, aleja
400 drew tlenowych, skwer Chrobrego,
czy nowy park na końcu ul. Chrościckiego.

Szczegółowy opis projektów podamy
w następnym numerze.
Wszystkie wnioski trafią teraz do weryfikacji szczegółowej, podczas której urzędnicy sprawdzą projekty pod kątem
merytorycznym, prawnym, własnościowym i kosztorysowym.
W trakcie weryfikacji odbędą się też spotkania projektodawców z mieszkańcami,
czyli „spotkania dyskusyjne”, podczas
których będzie można bezpośrednio
wymienić się uwagami. Cały czas pod
każdym z projektów otwarte jest forum
internetowe, gdzie można przesyłać swoje
komentarze. O terminach spotkań z projektodawcami będziemy informować na
bieżąco.

Budżet Dzielnicy Włochy na 2018 rok
Dzielnica Włochy ma w tym roku do dyspozycji ponad 200 mln zł. Dla porównania w 2017 r. było to 174 mln.
Poniżej prezentujemy ogólny podział wydatków w sferze budżetu zadaniowego. Największy kawałek budżetowego „tortu” to wydatki
na cele oświatowe, które stanowią 47% budżetu dzielnicy, czyli ponad 78 mln zł. Spory kawałek, ponad 27 mln zł to wydatki na
„rodzinę”, w tym na 500+. Ponad 22 mln zł wydamy także na transport i łączność. Prawie 9 mln to wydatki na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego, w tym działalność Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Włochy, a prawie 7,5 mln. kosztuje obsługa
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
administacja publiczna:
20 613 222 zł

oświata i wychowanie:
78 487 169 zł

wymiar sprawiedliwości:
3 504 zł

działalność usługowa: 95 682 zł

gospodarka mieszkaniowa:
15 188 780 zł

ochrona zdrowia: 908 846 zł

transport i łączność:
22 147 320 zł

pomoc społeczna: 8 868 414 zł

rolnictwo i łowiectwo: 5 000 zł
pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej: 67 230 zł

wytwarzanie i zaopatrzenie
w energię elektryczną, gaz
i wodę: 49 150 zł
kultura fizyczna i sport:
4 741 264 zł

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
8 939 900 zł

rodzina: 27 427 424 zł

gospodarka komunalna
i ochrona środowiska:
7 392 950 zł

edukacyjna opieka wychowawcza:
5 824 304 zł

Wydatki inwestycyjne we Włochach w 2018 r.
W tym roku Dzielnica Włochy na inwestycje przeznaczy kwotę ponad 30 mln zł.
Najwięcej pieniędzy, bo ponad 18 mln zł.
zostanie przeznaczonych na transport
i łączność, w tym budowę ul. Równoległej,
ul. Tynkarskiej - na odcinku od Solipskiej
do Chrobrego, ul. Kolumba, ul. Popularnej
na odcinku od Jutrzenki do Instalatorów,
oraz przebudowę i modernizację ul. Szyszkowej, ul. Zapustnej, ul. Aksamitnej,
ul. Trzcinowej i ul. Pryzmaty. Zostanie
także przeprowadzona budowa rurociągu
kanalizacyjnego, odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu
Załuskiego za ponad 1,5 mln zł.
Poza tym prawie 6,5 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje oświatowe,
w tym ponad 2,3 mln zł na rozbudowę i
modernizację Liceum i Gimnazjum przy
ul. Solipskiej, wraz z budową boisk oraz
sali sportowej, 1 mln na rozbudowę i modernizację SP 94 na ul. Cietrzewia, ponad
1,4 mln zł na rozbudowę i modernizację
SP 66 na ul. Przepiórki oraz 923.000 zł na
rozbudowę Przedszkola na ul. Rybnickiej i
765.000 zł na rozbudowę i modernizację
SP 88 na ul. Radarowej.
Z innych wydatków – ponad 2 mln zł
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zostanie przeznaczone w 2018 r. na powstanie terenu rekreacyjnego w rejonie
ulic Plastycznej i Sympatycznej, czyli
tzw. „Ogrodów Kosmosu”, a prawie
800.000 zł zostanie zainwestowane
w zagospodarowanie Fortu V Włochy
jako terenu sportowo-rekreacyjnego, na
który łącznie przeznaczone jest ponad
4 mln zł do końca 2022 r. Te akurat
projekty będą realizowane z funduszy unijnych wdrażanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Kończy się także wielki remont Biblioteki
w Pałacyku Koelichenów, na który było
przeznaczone ponad 2 mln zł, także z funduszy unijnych.
„W tym roku mamy wiele priorytetów,
począwszy od prac na dwóch terenach

zielonych rekreacyjno-sportowych, czyli
na Ogrodach Kosmosu i Forcie V Włochy,
poprzez zakończenie remontu Biblioteki,
budowę kilku ważnych dla mieszkańców
ulic ii dalsze modernizacje naszych placówek oświatowych.” – mówi Burmistrz Dzielnicy Włochy Michał Wąsowicz.
Na terenie Dzielnicy realizowanych będzie
także blisko 40 projektów, które wygrały
głosowanie w ramach budżetu partycypacyjnego 2018. Są to między innymi dalsza
budowa placu zabaw przy ul. Na Skraju
na Niskim Okęciu, w tym m.in. budowa
bulodromu, alejek parkowych i oświetlenia, budowa pierwszej we Włochach
fontanny w Parku Kombatantów, letnie
kino nad Stawami Cietrzewia i na osiedlu
Astronautów, żywopłot przy ul. Hynka
czy wkopanie kapsuły czasu z listem
do przyszłości na Wysokim Okęciu.

Sprawa wycinki drzew przez PKP
Nawiązując do dyskusji oraz protestów
mieszkańców odnośnie wycinania drzew
wzdłuż modernizowanej linii kolejowej w
ramach zadania ,,Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” Urząd
Dzielnicy Włochy zwrócił się do PKP
PLK, do wiadomości Wojewody Mazowieckiego, o wnikliwe przeanalizowanie
celowości usunięcia drzew z terenu
Dzielnicy Włochy, biorą pod uwagę tak
radykalną ingerencję w środowisko przyrodnicze.
PKP PLK uzyskało 30 marca 2015 r. decyzję wydaną z upoważnienia Wojewody
Mazowieckiego o ustalenie lokalizacji linii
kolejowej w orzeczeniu której stwierdza się:

przewidzianych przepisami z zakresu
ochrony przyrody”.
Wydana z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego w lutym 2017 r. decyzja zatwierdzająca projekt budowlany wraz z
udzieleniem pozwolenia na budowę linii
kolejowej, została wydana w trybie natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu
iniejszej decyzji organ stwierdza ,,uzupełniony projekt budowlany respektuje
zapisy uzyskanej przez inwestora decyzji z
30 marca 2015 r. o ustalenie lokalizacji
linii kolejowej”, w tym dot. poszanowania
istniejącej zieleni.

● ,,w związku z ochroną środowiska na
etapie projektowania i realizacji inwestycji,
należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Zgodnie z zapisami decyzji Wojewody
Mazowieckiego, to do obowiązków PKP
PLK należy prowadzenie inwestycji z poszanowaniem środowiska przyrodniczego
czyli, w tym przypadku, ograniczeniem
wycinki drzew i krzewów do niezbędnego minimum. Żaden z organów administracji publicznej nie wydał zgody na ich
usunięcie. Ustawodawca uznał, że w takich
przypadkach wyłącznie inwestor powinien
decydować o zakresie wycinki drzew
i krzewów, mając na względzie obowiązujące decyzje.

● ,,ewentualną wycinkę drzew i krzewów
ograniczyć do niezbędnego minimum,
usunięcie drzew kolidujących z inwestycją
może nastąpić wyłącznie na zasadach

Ponadto każdy inwestor zgodnie z art. 75
ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
jest zobowiązany uwzględnić ochronę
środowiska na obszarze prowadzenia prac,

● ,,w ramach realizacji ww. inwestycji planowane jest wykonanie poniższego zakresu prac w tym zagospodarowanie
istniejącej zieleni i wykonanie nowych
elementów zieleni”.

a w szczególności ochronę gleby, zieleni,
naturalnego ukształtowania terenu stosunków wodnych. Przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w związku
z realizacją konkretnej inwestycji.
Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych
nie jest możliwa, należy podejmować
działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez
kompensację przyrodniczą.
Czekamy na odpowiedź PKP PLK, które
drzewa po ponownej analizie zostaną
wskazane do zachowania, co wynika
wprost z wydanych z upoważnienia Wojewody ww. decyzji, oraz jakie dokładnie
działania zostaną podjęte w celu rekompensaty przyrodniczej już wyciętych
drzew. Z uwagi na to, że w ww. decyzji
Wojewody było wskazane niezbędne minimum drzew do usunięcia, zwróciliśmy
się również z zapytaniem, dlaczego wskazano aż 99 drzew do usunięcia, ponieważ
Urząd Dzielnicy Włochy nie uważa takiej
liczby za „niezbędne minimum”.
Mamy nadzieję, że PKP PLK będzie respektować wskazania decyzji Wojewody
Mazowieckiego i ograniczy wycinkę do
prawdziwego “niezbędnego minimum”.
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Sprawa wzmożonego ruchu ciężarowego
w dzielnicy Włochy, w obszarze Nowych Włoch
Od wielu lat Zarząd i Rada Dzielnicy Włochy podejmuje starania o ograniczenie ruchu ciężarówek
w Dzielnicy Włochy, szczególnie w części Nowych Włoch.
Już w 2005 roku zaistniał poprawiany
w latach późniejszych projekt organizacji ruchu, przygotowany przez Inżyniera
Ruchu m.st. Warszawy, ograniczający
prędkość do 30 km/h oraz tonaż poruszających się samochodów w rejonie
ulic Porzebna, Wałowicka, Globusowa,
Ciszewska, Nastrojowa, Redaktorska,
Plastyczna, Sympatyczna.
Przez wszystkie lata aż do 2018 roku
kierowaliśmy wiele pism do Biur i jednostek m.st. Warszawy, m.in. Zarządu
Dróg Miejskich, Biura Ochrony Środowiska, Biura Bezpieczeństwa, Biura
Polityki Mobilności i Transportu, Biura
Koordynacji Inwestycji i Remontów,
a także do Wojewody Mazowieckiego,
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, czy PKP PLK.
W 2017 roku Zarząd i Rada Dzielnicy
Włochy negatywnie zaopiniowały możliwość obsługi komunikacyjnej inwestycji
„Stacja Muzeum” w Dzielnicy Wola, przez
drogi położone w Dzielnicy Włochy. Jak na
ten moment PKP wycofało się z projektu
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drogi zlokalizowanej głównie ul. Potrzebną.
W tym samym roku negatywnie zaopiniowano także budowę przeładowni kruszyw na Odolanach oraz propozycje dróg
dojazdowych zlokalizowanych na terenie
Dzielnicy Włochy.
W 2018 roku skierowaliśmy pismo do
Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy podkreślające, iż w związku ze
wzrostem intensywności przejazdu samochodów wielotonażowych z obiektów
przemysłowych z obszaru Odolan Dzielnicy Wola na terenie Dzielnicy Włochy,
pomimo istniejących zakazów, samochody
poruszają się nie tylko ul. Potrzebną,
ale też ulicami: Plastyczną, Ciszewską,
Nastrojową, Sympatyczną, Cegielnianą,
Wałowicką i Nike.
Ze względu na zabudową głównie jednorodzinną i niską wielorodzinną oraz
ze względu na zachowanie charakteru
Miasta Ogrodu Włochy, zwróciliśmy się
- o omawiane wcześniej ustnie - możliwości dokonania zmian w organizacji
ruchu poprzez:

- wprowadzenie ograniczenia tonażowego do
10 ton,
- wprowadzenie ograniczenia wysokościowego,
- wprowadzenie ograniczenia przepustowości samochodów ciężarowych poprzez
poprowadzenie ruchu do drogi głównej,
np. w kierunku Połczyńskiej,
- wprowadzenie wszędzie ograniczenia
prędkości do 30 km/h,
- wprowadzenie elementów kontrolnych
dopuszczalnego tonażu samochodów
ciężarowych np. wag,
- wprowadzenie zakazu poruszania się samochodów ciężarowych w godzinach
22.00-8.00,
- rozważenie budowy elementów dźwięko
i pyłochronnych wzdłuż ulic będących
w zarządzie ZDM.
Wiemy również, że deweloperzy budujący
osiedla na Odolanach, planują wykonanie
tzw. „drogi technicznej” dojazdowej dla
samochodów ciężarowych. Będziemy też
z nimi rozmawiać i pracować nad tym,
by wypracować projekt uwzględniający
potrzeby ciszy i spokoju mieszkańców
naszej dzielnicy.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej we Włochach
Przypominamy, że od zeszłego roku 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
Wtorek: 13:00- 16:00 i 18:00-20:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 12:30-15:30
Piątek: 8:00-10:00 i 13:00-20:00
Sobota: 8:30-17:30
► Z pomocy prawnej skorzystać mogą:
• Osoby które nie ukończyły 26 roku życia,
• Osoby które ukończyły 65 rok życia,
• Osoby które są w ciąży,
• 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) i wobec których w tym okresie
nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego Świadczenia,

• 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
sądowo-administracyjnym.
►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).
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Wspaniały koncert Stanisława Soyki
W grudniu 2017 r. w Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury ,,Włochy” odbył się koncert jednego
z największych artystów polskiej sceny muzycznej - Stanisława Soyki.

Oprócz pieśni do słów Agnieszki Osieckiej
z albumu „Tylko brać...Osiecka znana i
nieznana”, zabrzmiały też utwory z albumu
„Stanisław Soyka śpiewa 9 wierszy
Czesława Miłosza” czy „Stanisław Soyka

w hołdzie Mistrzowi” i oczywiście szlagiery jak „Absolutnie nic” i „Cud niepamięci”.
Rozmowę z muzykiem po koncercie poprowadziła aktorka filmowa i teatralna
Barbara Dziekan. Bardzo dziękujemy
wszystkim mieszkańcom za tak liczne
przybycie i za tak ciepłe przyjęcie koncertu.

fot. UD Włochy

Muzyk wystąpił razem z zespołem o nazwie Soyka Trio. Artyście na scenie towarzyszyli syn Kuba Soyka na perkusji oraz
Przemek Greger na gitarze elektrycznej
i akustycznej.

Wigilia Uniwersytetu III Wieku, Związku Sybiraków
oraz Kombatantów
W grudniu miały miejsce trzy tradycyjne, przedświąteczne spotkania w środowisku seniorów - okęckiego Uniwersytetu III Wieku, Związku Sybiraków oraz Wigilia Kombatantów.

W spotkaniu Związku Sybiraków wzięły
udział władze kilku warszawskich dzielnic.
Na spotkaniu Włochy reprezentował
Zastępca Burmistrza Christian Młynarek.
Jednym z honorowych gości spotkania
był minister Jan Józef Kasprzyk oraz
uczniowie ursuskiej Szkoły Podstawowej
nr 381, którzy przygotowali oprawę artystyczną wydarzenia.
Z kolei na spotkaniu Kombatantów obecni
byli przedstawiciele następujących organizacji:
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Dzielnicy Warszawa
Włochy (Koło Okęcie, Koło Włochy)
z prezesem p. Krystyną Szymańską,
- Koło Lotnicze Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych z prezesem p. Stanisławem Hałaczkiewiczem,
- żołnierze Armii Krajowej: Środowisko
7 pp AK ,,Garłuch” z prezesem p. Marią
Protaziuk, Środowisko Bazy Lotniczej
,,Łużyce” z p. Stanisławem Maciałkiem,
6
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fot. UD Włochy

W spotkaniu Uniwersytetu III Wieku udział
wzięli przedstawiciele Zarządu Dzielnicy
Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Włochy
- Jerzy Kowaliszyn oraz Christian Młynarek, przedstawiciele Rady Dzielnicy - Wiesława
Ufnal, Andrzej Krupiński i Teresa Baranowska, a także Dyrektor oraz Zastępca
Dyrektora Domu Kultury - Wiesława
Sadowska oraz Bernadeta Karczewska,
którzy złożyli uczestnikom najlepsze
świąteczne życzenia i noworoczne powinszowania, a także podzielili się opłatkiem.
Spotkanie uświetnił występ chóru męskiego ,,Harfa“, który wykonał przepiękne
polskie kolędy w nowych aranżacjach.

- Związek Sybiraków z wiceprezesem
Zarządu Głównego i prezesem Okręgu
Warszawskiego Związku Sybiraków Mieczysławem Pogodzińskim oraz prezesem
Koła Ochota Ursus Włochy ZS Zofią Pogodzińską,
- środowisko „Szarych Szeregów”,
- przedstawiciele Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Warszawa Włochy
z komendantem p. Zbigniewem Dziubkowskim, a także
- przedstawiciel Rady Dzielnicy Włochy –
Teresa Baranowska,
- ksiądz kanonik dr Marek Makowski –
proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu,
- przedstawiciele Zarządu Dzielnicy - Burmistrz Dzielnicy Włochy Michał Wasowicz oraz Zastępcy Burmistrza – Jerzy
Kowaliszyn i Christian Młynarek.
W świąteczny nastrój i atmosferę wprowadził wszystkich występ artystyczny dzieci

z zespołu Edyta Band Junior z Domu
Kultury ,,Włochy”, pod kierownictwem
Edyty Kiesewetter.
Bardzo dziękujemy za ten przepiękny
występ. Wielkie brawa dla Szymona, Ady,
Lidzi, Gabrysi, Zuzi, Ani i Janka. Dzieci
zaśpiewały 3 piosenki: ,,Złota Jerozolima”
z repertuaru Skaldów, ,,Bukiet od Aniołków”
oraz ,,Pokój i nadzieja”.
W imieniu Zarządu życzenia złożył
wszystkim Burmistrz Michał Wąsowicz.
Modlitwę poprowadził ksiądz kanonik
Marek Makowski. Po odśpiewaniu kolędy
,,Wśród nocnej ciszy” wszyscy podzielili
się opłatkiem.
Bardzo dziękujemy naszym Kombatantom, Sybirakom i Seniorom za ich obecność na spotkaniach i mamy nadzieję, że
do zobaczenia za rok.

Nastrojowe dźwięki zespołu ,,Raz, Dwa, Trzy”
W grudniu w Okęckiej Sali Widowiskowej odbył się ufundowany przez Radę i Zarząd Dzielnicy Włochy
niepowtarzalny i klimatyczny koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy”.
Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak liczne przybycie i ciepły odbiór
artystów.

fot. DK ,,Włochy”

Zabrzmiały największe przeboje, jak
„Pod niebem pełnym cudów” czy „Jutro
możemy być szczęśliwi”.

Betlejemskie Światło Pokoju w naszym Urzędzie

Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane
jest na świecie od 31 lat. Polscy harcerze ze
Związku Harcerstwa Polskiego uczestniczą
w sztafecie Światła od 1991 roku. Dzięki nim
światło trafia nie tylko do mieszkańców naszego w kraju, ale przekazują je także skautom
na Litwie, Ukrainie, w Danii i Niemczech. Sam
moment odpalania Światła w Betlejem jest
wyjątkowy. W historii Betlejemskiego Światła
Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie
wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Tegorocznej sztafecie przyświeca hasło „W Tobie
jest światło”. Harcerze i harcerki są strażnikami
światła, które jest symbolem nadziei i pokoju
między narodami. Jak piszą harcerze: ,,My, harcerze ZHP, przekazując Betlejemskie Światło
Pokoju pragniemy uwrażliwić na wszystkie
potrzeby współczesnego człowieka, byśmy
proszącym radośnie spieszyli z pomocą,

fot. UD Włochy

W tym roku, jak już od kilku lat, podczas spotkania świątecznego w naszym Urzędzie, Harcerze
z komendantem Pawłem Chempińskim na czele, przynieśli nam Betlejemskie Światełko Pokoju, które
złożyli na ręce Burmistrza Michała Wąsowicza.

milczących w cierpieniu dostrzegli, a ukrywających się odnajdywali i okazywali im
pomoc. Betlejemski Ogień niech umacnia
nasze braterstwo i współpracę dla dobra

człowieka. Niech obudzi i pogłębi w nas wrażliwość na cudze potrzeby.”

Lektury pod ręką!
Lektury pod ręką, a w zasadzie w kieszeni! Ministerstwo Cyfryzacji
uruchomiło mobilną bibliotekę dla uczniów szkół podstawowych
i licealnych.
W internetowym zbiorze ebooków i audiobooków, znajdziemy ok. 700 tytułów,
w tym: opowiadania, nowele, dramaty,
wiersze, poematy, powieści - lektury podstawowe jak i uzupełniające. Utwory
Mickiewicza, Sienkiewicza, Norwida,
Reymonta, Prusa, Fredry, Homera, Hansa
Christiana Andersena i wielu, wielu
innych, czyli Antygona, Balladyna,
Dziady, Lalka, Chłopcy z placu broni
i wiele innych.

Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice
i miłośnicy lektur szkolnych – smartfony
i tablety w dłoń!
A na stronie: www.lektury.gov.pl sprawdzicie, czy Wasze lektury znalazły się już
w zbiorze.
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Mikołajkowa zawierucha!
W grudniu w naszej dzielnicy odbyły się dwie bajkowe imprezy mikołajkowe – w Nowych Włochach
i na Okęciu, na które przybyli liczni mieszkańcy naszej dzielnicy – ci młodsi i ci trochę starsi.
W sali teatralnej Fundacji im. ks. prof. Rumianka oraz na placu przed Kościołem
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, odbyła się
impreza ,,Mikołajkowa zawierucha, czyli
otulmy się sąsiedzkim ciepłem”, zorganizowana przez Partnerstwo Lokalne
Dzielnicy Włochy.
W programie było mnóstwo atrakcji,
m.in. niesamowite jasełka, czyli historia
Bożonarodzeniowa w wykonaniu Teatru
Ulicznego i 5 metrowych lalek oraz
wspólne kolędowanie. Było też robienie
bombek, stroików i kartek świątecznych,
malowanie gwiazdek z gliny, warsztaty
kreatywne z Sąsiedzkim Gronem Kobiet,
szyszkowe choinki patriotyczne z Fundacji Willa Jasny Dom, śnieżne eksperymenty oraz wspólne śpiewanie piosenek
świątecznych z zespołami Bon Bon i Edyta
Band. Na koniec po złożonych przez
wszystkie instytucje i organizacje życzeniach, wystąpił Teatr Ognia z przepięknym i ekspresyjnym przedstawieniem
mikołajkowym. Ponadto w trakcie imprezy
na wszystkich czekał poczęstunek barszcz czerwony z pasztecikiem, pierogi,
herbata świąteczna, ciasta od organizacji
pozarządowych i instytucji, a także
wspólne ubieranie choinki. Na sali teatralnej przez cały czas kłębił się tłum gości, co
naprawdę bardzo nas ucieszyło.
W organizację imprezy włączyli się:
Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka,
Włochy (dzielnica m.st. Warszawy), Dom
Kultury ,,Włochy”, Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, a także Ognisko OKĘCIE, Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, Caritas Polska
Dzielnicy Włochy, Fundacja Kuchnia,
FizjoDuet, Fundacja Willa Jasny Dom,
Stowarzyszenie In Laetitia, Kraina Leczenia Jąkania, Włochowscy Harcerze i Piekarnia Grzybki, która zasponsorowała nam
ciasta i paszteciki.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak liczne przybycie.
Do zobaczenia za rok!

8
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fot. UD Włochy

Mikołajki odbyły się także w Okęckiej
Sali Widowiskowej. Organizatorem wydarzenia była Rada i Zarząd Dzielnicy
Włochy. Wystąpił niesamowity Teatr Kubika z Zimowym Show św. Mikołaja!
Było bajkowo, mikołajkowo i przede
wszystkim radośnie.

fot. UD Włochy, OSW
nr 1 (110) styczeń-luty 2018
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Warsztaty dotyczące zagospodarowania terenu przy
PKP Włochy za nami!
Czemu to taka ważna sprawa? Ponieważ
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określi co będzie można, a czego
nie będzie można zbudować przy stacji,
możliwą wysokość zabudowy, powierzchnię
terenów zielonych czy funkcje tego terenu.
Pogłębione konsultacje społeczne były odpowiedzią na wniosek mieszkańców, który
w 2016 r. złożyło Stowarzyszenie Sąsiedzkie
Włochy do Prezydent m.st. Warszawy.
Jak można było wziąć udział w tworzeniu
planu miejscowego PKP Włochy?
1. Poprzez aktywny udział w warsztatach
2. Poprzez wypowiedzenie się przez
geoankietę dostępną w internecie
3. Poprzez złożenie wniosku do planu do
dnia 18 stycznia 2018, na piśmie - osobiście
lub pocztą, do Prezydenta m.st. Warszawy, za
pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.
Jak przebiegały warsztaty?
Jak napisało Stowarzyszenie Sąsiedzkie
Włochy, które aktywnie uczestniczyło w obu
warsztatach: „Uczestniczyli w nich mieszkańcy, przedstawiciele Biura Architektury i
Planowania Urzędu Miasta, Urzędu Dzielnicy Włochy, Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego oraz warszawskiego
oddziału Stowarzyszenia Architektów Pol-

skich (SARP). Przed rozpoczęciem prac
w grupach, prezentację dotyczącą możliwych
wariantów zagospodarowania placu wokół
stacji przedstawiła Katarzyna Łowicka
z SARP. Zgodnie z rekomendacją SARP, na
placu mógłby powstać parterowy budynek
„wpuszczony” w poziom -1, którego dach
znajdowałby się na wysokości peronów.
Jego dach pokryty byłby zielenią i mógłby
pełnić funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe
dla mieszkańców i pasażerów.
Co ważne, według propozycji SARP zagospodarowanie placu byłoby elementem znacznie szerszej koncepcji stworzenia tzw. parku
linearnego (z zachowaniem lokalnego
ruchu), który ciągnąłby się wzdłuż torów
ulicą Drukarzy, a następnie ulicą Tynkarską.
Teren pełniłby funkcje spacerowo-rekreacyjne, urządzony byłby skwerami, zielenią
i małą architekturą.

fot. http://wlochy.org.pl

W grudniu, w Artystycznym Domu Animacji oraz w Liceum przy ul. Solipskiej, odbyły się warsztaty dotyczące
sporządzenia planu miejscowego PKP Włochy, który obejmuje teren wokół naszej włochowskiej stacji.

tury, roli i funkcji ulicy Tynkarskiej i Chrobrego, potrzebach dotyczących sklepików
i usług na placu, a także funkcjach jakie
miałby pełnić sam plac. Wypowiedziom tym
przysłuchiwał się obecny na spotkaniu projektant planu.
Pod koniec warsztatów moderatorki podsumowały główne wątki poruszane przez
mieszkańców. Wśród zgłaszanych postulatów dominowały głosy popierające koncepcję SARP i niską zabudowę w tym miejscu
w otoczeniu dużej ilości zieleni.”

Koncepcja przedstawiona przez SARP
spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem wielu mieszkańców obecnych na
warsztatach.

Z konsultacji powstanie całościowy raport,
o czym na pewno napiszemy w naszym
Biuletynie.

Po prezentacji mieszkańcy podzielili się na
trzy grupy tematyczne: „Komunikacja”,
„Zieleń” i „Funkcje”. Uczestnicy opowiadali jakie są ich oczekiwania m.in. w zakresie
obecności zieleni na placu, małej architek-

Bardzo dziękujemy mieszkańcom za udział
w warsztatach, wypełnianie geoankiet
i składanie wniosków. Mamy nadzieję, że
dzięki temu teren wokół stacji PKP Włochy
będzie mógł stać się reprezentacyjnym miejscem w naszej dzielnicy.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Włochy – II kadencja
W styczniu br. odbyło się pierwsze posiedzenie drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy.
Na spotkaniu wybrano Przewodniczącego
II kadencji, którym został Oskar Janiga,
na Wiceprzewodniczącego wybrano Jakuba Rutkowskiego, a Sekretarzem została
Pola Dzienisiuk.

W skład II kadencji MRDW wchodzą:
Babiak Igor
Bereda Maria
Ciechańska Julia
Dzienisiuk Pola
Gontar Julita
Jadach Natalia
Janiga Oskar
Kawińska Oliwia
Kielan Dominika
10
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fot. UD Włochy

Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom naszej MRDW aktywnej społecznej
postawy oraz chęci do działania w naszej
dzielnicy.

Leszczyńska Helena
Mierzejewska Martyna
Rutkowski Jakub
Sinkiewicz Sabina
Zacheja Wojciech

Jeszcze raz dziękujemy za Wasze chęci
działania dla mieszkańców Dzielnicy Włochy.
Mamy nadzieję, że do zobaczenia na wydarzeniach, które będzie wymyślać, animować
i w których będziecie uczestniczyć. Z radością
będziemy Wam w tym pomagać.

nr 1 (110) styczeń-luty 2018
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Drużyny podwórkowe zagrały we Włochach
W grudniu 2017 r. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Włochy przy ul. Gładkiej 18, odbył się
X Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy Michała
Wąsowicza.
W Turnieju udział wzięło 20 drużyn,
w trzech kategoriach wiekowych roczników 2003 – 2010.
W składzie drużyn piłkarskich grały także
dziewczęta, a mecze rozgrywane były
zgodnie z zasadami fair play. Wszyscy
zawodnicy biorący udział w Turnieju
otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy,
a zwycięscy w poszczególnych kategoriach
wiekowych otrzymali dodatkowo puchary.
Najlepsi w roczniku 2010 okazali się zawodnicy Inspiracji Warszawa. W roczniku
2006 (i młodsi) triumfowali zawodnicy
Świtu Jelonki, a z rocznika 2003 (i młodsi)
najlepiej grała drużyna FC Włochy B.

fot. arch. uczestników

Puchary i medale wręczyli: Dyrektor Biura
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy – p. Janusz Samel oraz Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy
Włochy - p. Anna Brzywca. Do zobaczenia
za rok.
OSiR Włochy
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Kobiety Witkacego - metafizyczny harem
Małgorzata Czyńska
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2016
Stanisław Ignacy Witkiewicz - pisarz,
dramaturg, filozof, a przede wszystkim
jedna z najbarwniejszych postaci polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Wszechstronnie utalentowany,
nieustannie poszukujący Czystej Formy
w sztuce. Postać, która pozostawiła po
sobie niepowtarzalną, artystyczno-literacką
spuściznę. Niemniej fascynującym wydaje
się być dzisiaj prywatne życie Stanisława
Ignacego Witkiewicza.
Samotność i tragiczna ironia towarzyszą
mu przez całe życie. W gruncie rzeczy nieśmiały, w towarzystwie przyjmował pozycje obronno-agresywne, ekstrawagancją
pokrywał zmieszanie lub niepewność.
Nieprzeciętnie zdolny, przewyższał intelektem swoje otoczenie, które – poza nielicznymi wyjątkami – nie rozumiało go
i nie doceniało. Kochał wolność, a wciąż
wpadał w różnego rodzaju zależności.
Jeśli wierzyć tym, którzy go znali, Witkacego zawsze otaczały kobiety zaintrygowane tym ,,półbogiem zakopiańskiego
Olimpu”. Pociągała je nie tylko jego malarska i literacka sława, ale i niezwykła
uroda artysty. Znająca go od dzieciństwa
Magdalena Samozwaniec wspominała:
,,Był zawsze i stale zakochany. Tak jak
inni nie wyobrażali sobie życia bez pieniędzy, tak on nie wyobrażał sobie życia
bez miłości”.
Trudno wyliczyć wszystkie kobiety, które
wywarły wpływ na jego życie i twórczość.
Wśród najważniejszych była Eugenia
Dunin-Borkowska, żona malarza
Władysława. Uwieczniona na niezliczonych rysunkach i portretach, darzyła go
do końca jego dni serdeczną przyjaźnią.
O Witkacym z jego studenckich czasów
wiele mówią pamiętniki Heleny Czerwijowskiej - studiującej wówczas na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zakochana w nim
bez wzajemności, prowadziła z Witkacym
ożywioną korespondencję, musiała jednak
ulec potężnej rywalce: Irenie Solskiej,
aktorce, żonie Ludwika Solskiego, najgoręcej chyba adorowanej kobiecie swych
czasów, kapryśnej uwodzicielce. Uwiecznił ją w wielu szkicach, na litografiach,
a literacką wersję ich romansu przelał
na karty powieści ,,622 upadki Bunga,
czyli demoniczna kobieta”. Na przełomie
lat 1912-13 w listach Witkacego do ojca
zaczęło się pojawiać nazwisko panny
Jadwigi Janczewskiej. Wkrótce ta córka
adwokata z Mińska, ładna, inteligentna

i oczytana, została oficjalną narzeczoną
artysty. Zazdrosny o jej znajomość z Szymanowskim Witkacy pokłócił się z panną,
a ta, w przypływie rozpaczy, popełniła
samobójstwo. Witkacy przez długie lata
obwiniał się o jej śmierć, a samobójstwo
narzeczonej odcisnęło na zawsze na jego
psychice rys depresji i niewiary w stałość
czegokolwiek.
Wiosną 1923 r. Witkacy nieoczekiwanie
dla wszystkich ożenił się z Jadwigą Unrug,
zwaną Niną, siostrą cioteczną Marii i Magdaleny Kossakówien. Jadwiga tworzyła
z Witkacym bardzo nietypowe stadło,
oparte bardziej na wzajemnym podziwie
i przyjaźni niż na tradycyjnie rozumianej
miłości małżeńskiej.
Od 1928 r. Stanisław Ignacy dzielił swe
życie uczuciowe między nią i Czesławę
Oknińską, oficjalną kochankę, akceptowaną przez żonę, która tłumaczyła zdrady
męża jego ,,artystycznym usposobieniem”.
I to właśnie Czesława towarzyszyła mu
w ostatniej, tragicznej podróży, jaką podjął
w pierwszych dniach września 1939 r.
Po wielu dniach wędrówki oboje dotarli do
wsi Jeziory na Polesiu i zatrzymali się
w leśniczówce, gdzie mieszkali krewni
jego znajomych. Któregoś dnia o świcie
wyszli z domu. Po paru godzinach gospodarze znaleźli ich leżących w trawie.
Witkacy, z podciętymi żyłami, już nie żył.
Czesława odzyskała przytomność, zmarła
wiele lat później.
Bogaty życiorys Witkacego doczekał się
wielu mniej lub bardziej rzetelnych biografii. Tym razem chcę zarekomendować
„Kobiety Witkacego” – Małgorzaty Czyńskiej. Autorka przybliża nam życie Stanisława Ignacego właśnie z perspektywy
jego bogatego życia uczuciowego.
„Kobiety Witkacego” to zgrabnie napisana i prowadzona z niezwykłym wyczuciem opowieść o kolejnych – mniej lub
bardziej ważnych – związkach artysty.
Interesujące jest w niej to, że nie jest to
typowo odtwórcza historia, ale raczej
dobrze udokumentowana, wciągająca
gawęda z reporterskim zacięciem.
Czyńska stara się zachować zdrowy
dystans, opisując kolejne „przygody
miłosne” swojego bohatera. Przytacza
rozmaite, zresztą czasem przezabawne
anegdoty i dykteryjki. Unika jednak
niepotrzebnego epatowania wulgarnością

i kontrowersjami. Opisując kolejne związki
Witkacego prezentuje je czytelnikowi
z kilku różnych perspektyw. Stara się
demonicznego artystę uczłowieczyć.
Witkiewicz w jej ujęciu nie jest starzejącym się erotomanem, ale raczej fatalistycznym twórcą. Pigmalionem, który
cierpi i tęskni a przy tym nieustannie stara
się stworzyć swoją idealną Kobietę - Galateę. Towarzyszenie mu w tej podróży, od
obiecującego początku do tragicznego
końca, jest fascynującym i przejmującym
przeżyciem. Nie tylko czytelniczym.
Gorąco zachęcam do przeczytania książki
Małgorzaty Czyńskiej, która nie tylko
pozwoli nam poznać niezwykłego artystę
i jego muzy, ale też poprowadzi nas przez
niezwykle barwną epokę dwudziestolecia
międzywojennego. Autorka stworzyła
oniryczną opowieść o niemożności dopasowania się do ówczesnych ram życia. Jest
to opowieść o pożądaniu, jego impresjach
i rozczarowaniach.
Z perspektywy lat Witkiewiczowska
ballada o miłości, odbitej karykaturalnie
w popękanym zwierciadle wydaje się
egoistycznym szaleństwem, a jednak wabi
i przyciąga. Trudno się od niej oderwać.
Ta książka Was nie znudzi. Zapewniam!
Beata Zasada – Wysocka
Wypożyczalnia nr 71

Książka dostępna jest w:
- Wypożyczalni nr 28, ul. 1. Sierpnia 36a
- Wypożyczalni nr 30, Al. Jerozolimskie 200
- Wypożyczalni nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1
nr 1 (110) styczeń-luty 2018
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70 lat minęło… Szkole Podstawowej nr 88
„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze”
Rok szkolny 2017/2018 to czas szczególny
dla całej społeczności Szkoły Podstawowej
nr 88 im. Gabriela Narutowicza, gdyż mija
70 lat od momentu, gdy pierwsi uczniowie
przekroczyli mury tej placówki.

Zwieńczeniem tych działań była wielka
uroczystość, która odbyła się w sobotę,
9 grudnia 2017 r. Honorowy Patronat objął
nad nią Burmistrz Dzielnicy Włochy – Michał Wąsowicz.
Obchody jubileuszowe rozpoczęła msza
święta w kościele św. Franciszka z Asyżu
w Warszawie, z udziałem pocztu sztandarowego.
Dalsza część uroczystości miała miejsce
w budynku szkoły. W murach dostojnej
Jubilatki pojawili się znamienici goście,
by wspólnie z całą społecznością szkoły
świętować jej 70. urodziny. Swoją obecnością Jubilatkę zaszczycili: Burmistrz
Dzielnicy Włochy – Michał Wąsowicz,
wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy –
Wiesława Ufnal, Radne: Teresa Baranowska i Dagmara Siemińska, proboszcz
parafii św. Franciszka z Asyżu – ksiądz
kanonik dr Marek Makowski, poprzedni
dyrektorzy, wicedyrektorzy szkoły, emerytowani nauczyciele, dyrektorzy włochowskich placówek oświatowych, nauczyciele,
starsze i młodsze pokolenie absolwentów,
rodzice, uczniowie i pracownicy szkoły.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Ada
Kołakowska. W okolicznościowym wystąpieniu nawiązała do historii placówki,
nakreśliła jej obecny charakter i dorobek,
zwróciła uwagę na wyzwania stojące przed
szkołą. 70 lat istnienia szkoły to czas
refleksji, wspomnień oraz podsumowań.
W takim klimacie utrzymane było przemó18
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wienie dyrektor Kołakowskiej. Nie zabrakło w nim uczczenia minutą ciszy tych,
którzy odeszli, podziękowań dla pracowników z wieloletnim stażem, którzy z rąk
burmistrza, pana Michała Wąsowicza,
otrzymali symboliczne upominki oraz
usłyszeli wyrazy uznania, podziękowań dla
sponsorów uroczystości. Życzenia i gratulacje dostojnej Jubilatce złożyli Burmistrz
Dzielnicy Włochy oraz Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy. Wspomnieniami
z lat szkolnych podzieliła się radna, a zarazem absolwentka szkoły, pani Dagmara
Siemińska. Czasy powstawania szkoły
przywołała w swoich wspomnieniach
kombatantka, pani Maria Kącka-Protaziuk.
Wyrazy podziękowania za otwartość na
inne kultury oraz życzenia złożyli przedstawiciele rodzin wietnamskich, którzy
ofiarowali szkole pamiątkowy, ręcznie wyszywany obraz z dedykacją oraz kosz czerwonych róż.

Zachwyt uczestników wzbudził zjawiskowy pokaz laserowy, przygotowany
przez rodzica jednej z uczennic, który
otworzył artystyczną część uroczystości.
Po nim sceną zawładnęli uczniowie, którzy
zabrali zgromadzonych w sentymentalną
podróż do przeszłości. Przenieśli oni publiczność do roku 1947, wspominając kolejnych dyrektorów, budowę i modernizację
placówki na tle ówczesnych zjawisk

fot. arch. szkoły

Do obchodów jubileuszowych szkoła przygotowywała się już od początku roku
szkolnego. Nauczyciele i uczniowie zbierali zdjęcia i pamiątki związane z historią
szkoły. Odbywały się konkursy, m.in. na
zaprojektowanie zakładki okolicznościowej „SP 88 była, jest i będzie”, „Szkoła
w słowie, obrazie i muzyce” oraz „Życzenia dla szkoły”. Przygotowywane były gazetki tematyczne na korytarzach, galeria
dyrektorów, tablica upamiętniająca pracowników szkoły, którzy odeszli w ostatnich latach, makiety szkoły, prezentacje
multimedialne, prace plastyczne pt. „Gabriel
Narutowicz – patron naszej szkoły”. Zaprojektowane również zostały torby z logo
szkoły oraz okolicznościowe foldery.

>>
społecznych. O wszystkim opowiadała,
podczas wywiadu, uczennica, która wcieliła się w rolę wytwornej damy, 70-letniej
Jubilatki. Jej opowieściom towarzyszyły
przeboje ówczesnych wykonawców i prezentacja multimedialna. Wiele emocji
wzbudził barwny pokaz mody z lat 70. oraz
widowiskowy taniec towarzyski w wykonaniu uczniów. Młodzi artyści, prezentując
wysoki poziom swoich umiejętności, udowodnili, że w SP 88 nie brak prawdziwych
talentów aktorskich, wokalnych i tanecznych.
O tym, jak bardzo ich występ się spodobał,
świadczyły gratulacje, którym nie było końca.
Po części oficjalnej nastąpiło zwiedzanie
przygotowanych wcześniej ekspozycji.
Goście mogli obejrzeć galerię dyrektorów,
zatrzymać się przy tarczy z numerem
szkoły, w którą zostały wpisane nazwiska
wszystkich dawnych i obecnych pracowników. Z okazji jubileuszu sale lekcyjne
zamieniły się w wystawy prezentujące
prace i dokonania uczniów: makiety,
plakaty, prezentacje multimedialne. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających
cieszyły się stare kroniki, pamiątki związane
z historią szkoły oraz zdjęcia. Uczestnicy

odwiedzili również salę życzeń, w której
wśród licznych laurek, wierszy dla Jubilatki pojawiły się życzenia w językach
uczniów cudzoziemskich, uczęszczających
do SP 88.

Na zakończenie uroczystości przybyli
goście otrzymali okolicznościowe zakładki
i foldery, a swoimi wrażeniami mogli
podzielić się, dokonując wpisu do księgi
pamiątkowej.

Jak na dzień urodzin przystało, nie
zabrakło słodkiego akcentu, tortu jubileuszowego w kształcie Szkoły Podstawowej
nr 88, ufundowanego przez rodziców
uczniów wietnamskich. Można go było
skosztować w przygotowanej przez
nauczycieli szkolnej kawiarence.

Organizatorzy obchodów jubileuszowych
dziękują wszystkim, którzy przyczynili się
do uświetnienia uroczystości, a także tym,
którzy przyjęli zaproszenie i wspólnie
uczestniczyli w tym wyjątkowym wydarzeniu.

fot. arch. szkoły

Nauczyciele SP 88

Warto jest brać udział w akcji ,,Rowerowy Maj
w Warszawie”!
Wszystkie dzieci, które dojeżdżały w maju do szkoły na rowerze otrzymały gadżety i upominki.
Dla szkół, które zajęły miejsca na podium
m.st. Warszawa przygotowało nagrody
główne, które będą służyły im przez długie
lata. Dla SP nr 352 z Bielan, która wygrała
w kampanii oraz dla naszej włochowskiej
Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego, która zajęła trzecie
miejsce dostarczono mobilne miasteczka
ruchu drogowego!

tycznego szkolenia w zakresie ruchu
pieszych oraz przede wszystkim do nauki
jazdy na rowerze. Jest to nagroda, która
będzie służyła przede wszystkim dzieciom
i ich bezpieczeństwu.

Mobilne miasteczko ruchu drogowego to
kompleks obiektów przeznaczonych do
nauki przepisów ruchu drogowego i prak-

W 2018 r. rusza trzecia warszawska edycji kampanii Rowerowy Maj. W poprzedniej edycji wzięło udział ponad 43

Gratulujemy naszej SP nr 66! Oby nasze
szkoły zajmowały więcej takich miejsc na
podium!

tysiące uczniów z 83 stołecznych szkół
podstawowych. Kampania jest świetną
okazją do edukowania przez zabawę. Jej
celem jest bowiem dostarczanie radości i
zdrowej rywalizacji, ale także wyrabianie
dobrych nawyków i pokazywanie dobrych
manier na drodze.
nr 1 (110) styczeń-luty 2018
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Sukces Wolontariuszy z SP nr 66
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu
trzeba… – w myśl Brata Alberta Chmielowskiego”
Grupa naszych wolontariuszy w październiku ubiegłego roku przystąpiła do ogólnopolskiego projektu organizowanego przez
Fundację „Bo Warto”, którego celem
było upamiętnienie 100. rocznicy śmierci
św. Brata Alberta Chmielowskiego, popularyzacja wiedzy o jego życiu i działalności, rozwijanie wrażliwości na potrzeby
drugiego człowieka, zwłaszcza samotnego
i chorego oraz upowszechnianie różnych
form społecznej aktywności na rzecz innych.

Pomysł, który chcieliśmy realizować
w ramach działań projektowych pojawił się
błyskawicznie. Został zaakceptowany
przez wolontariuszy i rozpoczęliśmy jego
realizację. Postanowiliśmy otoczyć szczególną opieką naszą niepełnosprawną
koleżankę Olę. Pomysł systematycznych
spotkań z dziewczynką zrodził się jeszcze
przed pojawieniem się informacji o projekcie.
W naszej szkole działa 45 wolontariuszy,
którzy spotykają się w 4 grupach. Każda
z grup podczas swoich spotkań miała za
zadanie wybrać formę działalności, jaką
podejmie i będzie realizowała. W jednej
z grup jest Marcin, który bliżej zaprzyjaźnił się z Olą już w ubiegłym roku szkolnym. To on zakomunikował swojej grupie
propozycję „objęcia Oli działaniami”.
Zastanawialiśmy się, co możemy robić,
jakie działania podjąć. Pomysłów pojawiło
się dużo. Spisaliśmy wszystkie, które przyszły grupie do głowy. Nie wszystkie nadawały się do realizacji, ze względu na liczne
utrudnienia związane ze stanem zdrowia
dziewczynki, jej sporadycznymi pobytami
w szkole. Dzieci podjęły decyzję, że są
gotowe na spotkania z Olą poza szkołą.
Następnym krokiem była rozmowa wolontariuszy z swoimi rodzicami, aby uzyskać
zgodę na podjęcie popołudniowych spotkań z Olą, jak również rozmowa z samą
mamą Oli.
Realizację naszych działań rozpoczęliśmy od uczestniczenia razem z Olą w
jej zajęciach w szkole. Jest to jeden dzień w tygodniu. Ola bardzo lubi być w towarzystwie
innych dzieci. Wybraliśmy dzień, w którym popołudniami możemy iść do Oli, aby
20
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zabierać ją na spacery lub pobyć u niej
w domu. Wytłumaczyliśmy, na czym polega niepełnosprawność dziewczynki tak, aby
dzieci wiedziały, jak mają reagować na jej zachowania. Wszystko było ustalone, zaczęliśmy realizację i wtedy pojawił się projekt.
Po dokładnym zapoznaniu się z jego tematyką, jednogłośnie stwierdziliśmy, że to,
co sami już rozpoczęliśmy idealnie wpisuje
się w jego tematykę. Decyzja zapadła –
przystępujemy do projektu. Pierwsze
spotkanie poświęciliśmy poznaniu osoby
brata Alberta Chmielowskiego. Znaleźliśmy związek jego działań i osoby z naszymi działaniami. Przystąpiliśmy do
stworzenia dokładnego grafiku spotkań
z Olą. Ustaliliśmy, co chcemy robić, co
możemy jej zaproponować podczas popołudniowych spotkań. Rozmawialiśmy,
jak powinny wyglądać nasze spotkania.
Wolontariusze poruszyli problem odpowiedzialności za podjęte działania z Olą.
Wiedzieliśmy, że nie może to być akcja
krótkotrwała. Cały czas staramy się być
dla Oli przyjaciółmi i wiemy, że tak nas
właśnie traktuje.
Co dał Projekt naszym wolontariuszom?
Dla uczniów w wieku 10 – 11 lat, umiejętność otwarcia się i chęć spotkań z oso-

bami niepełnosprawnymi intelektualnie
jest bardzo cenna i chyba dość rzadka.
A taką umiejętność ma już ta grupa szkolnych wolontariuszy. Inicjatywa wyszła od
nich, sami podjęli taką, a nie inną decyzję.
Nauczyli się odpowiedzialności i nadal nad
nią pracują. Wiedzą, że w każdy piątek Ola
czeka na wizyty i nie można jej zawieść.
Bez względu na pogodę idziemy do Oli.
W akcję są zaangażowani rodzice, którzy
podwożą i zabierają swoje dzieci po spotkaniach. To niewątpliwie również efekt
podjętych działań.
Dzieci nabyły umiejętność rozmowy, reagowania na zachowania osoby niepełnosprawnej. Starają się przybliżyć Oli świat,
zainteresowania jej pełnosprawnych rówieśników. Uczą się planować, biorąc pod
uwagę mogące wystąpić utrudnienia. Sama
Ola zyskała zaś tak upragnionych przyjaciół.
Projekt zakończył się dla nas wielkim
sukcesem, na 80 zgłoszonych zespołów
z całej Polski znaleźliśmy się w gronie
Laureatów – zdobyliśmy I miejsce. Konkurs zakończony, ale nasze działania będą
trwały dalej – nie zostawimy przecież Oli
na „lodzie”.
Ela Bielska – koordynator SKW.

fot. arch. szkoły

Naszym zadaniem było przygotowanie
i przeprowadzenie działania charytatywno/ pomocowego polegającego na
spotkaniu z drugim, potrzebującym
człowiekiem, zainspirowanego życiem
i działalnością św. Brata Alberta.

Międzyszkolny Turniej Korfballowy
W grudniu 2017 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”,
przy ul. Malowniczej 31 odbył się II Międzyszkolny Turniej Korfballowy . W imprezie udział wzięły dzieci
klas II – VII szkół podstawowych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy za zdobycie pierwszego miejsca
w kat. klas II oraz klas III zdobyła Szkoła
Podstawowa nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego,
w kat. klas IV Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 5, w kat. klas V i VI oraz klas VII Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”.
Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali
pamiątkowymi medalami za udział w turnieju oraz słodkimi upominkami przygotowanymi przez organizatora imprezy Wydział
Oświaty, Sportu i Wychowania dla Dzielnicy
wręczonymi przez p. Annę Brzywcę – Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
w Radzie Dzielnicy Włochy oraz Naczelnik
Wydziału Oświaty, Sportu i Wychowania dla
Dzielnicy Włochy. Wszystkie zwycięskie
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

fot. UD Włochy

Drużyny wspierane były przez własnych
nauczycieli i trenerów jak i kibiców.
Wszystkim dopisywał humor i entuzjastyczne nastawienie do rywalizacji.
Wszystkim życzymy ponownego spotkania
w przyszłym roku w jeszcze większym gronie !

Sukcesy zawodników z Solipskiej w unihokeju!
Drużyna chłopców z CLIX LO reprezentowała Dzielnicę Włochy w rozgrywkach
na poziomie miasta w 51. Warszawskiej
Olimpiadzie Młodzieży i zdobyła wysokie 3 miejsce!

fot. arch. uczestników

Jak napisał rodzic z jednego z zawodników: „Przez cztery dni jeździliśmy na
daleką Pragę, nieraz o godzinie 7 rano,
czasem wracaliśmy ok. 17 w korkach.
W trakcie turnieju, mieliśmy chwile
szczęścia, były też momenty zwątpienia.
Przykładem jest tutaj ostatni mecz o medal
ze Śródmieściem, gdzie przegrywaliśmy
0:2, by podnieść się z kolan i strzelić
w końcówce 4 bramki - doprowadzając
do naszej wygranej. Szkoda, że nie widzieliście Państwo wtedy RADOŚCI i EUFORII CHŁOPCÓW!!!
Jeszcze raz serdecznie gratuluję takich
Synów-Wojowników!”
My gratulujemy uczniom naszego liceum
i życzymy im więcej takich sukcesów!
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„Pluszowy Miś w karetce” – akcja charytatywna
w Przedszkolu nr 419
7 grudnia 2017 roku odbyło się w Przedszkolu nr 419 spotkanie z ratownikami
medycznymi z firmy Meditrans. Celem
spotkania było przekazanie służbom medycznym maskotek zebranych z okazji
Dnia Pluszowego Misia. Pluszaki mają
za zadanie pomóc najmłodszym pacjentom
zapomnieć chociaż na chwilę o bólu i strachu w ambulansie. Towarzyszą one dzieciom w drodze do szpitala, pomagając przy
tym załodze karetki nawiązać kontakt
z małymi pacjentami, którzy bardzo często
są przestraszeni i zdezorientowani.

Tego typu przedsięwzięcia są wspaniałą
okazją do rozbudzania w dziecku empatii,
co jest jednym z głównych priorytetów
naszego przedszkola.
M. Geromin
A. Friderich

fot. arch. przedszkola

Podczas spotkania nasi podopieczni mieli
okazję pod fachowym okiem przypomnieć sobie i przećwiczyć umiejętności
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Niecodzienną sytuacją była możliwość
zapoznania się ze sprzętem medycznym
w ambulansie.

Akcja „Świeć przykładem” w Przedszkolu nr 419
6 grudnia 2017 r. w Przedszkolu nr 419 miała
miejsce akcja informacyjno – edukacyjna
„Świeć przykładem”. Celem przedsięwzięcia
zainicjowanego przez polską policję jest zachęcenie jak największej liczby pieszych do
korzystania z elementów odblaskowych.
Przy tej okazji został również ogłoszony konkurs dla przedszkoli na projekt odblasku, który
będzie symbolem akcji przez cały 2019 rok
(więcej o konkursie na: www.policja.pl).

Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy
Głównej Policji mł. insp. Zdzisław Sudoł podziękował dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie tak
wspaniałej inicjatywy. Wszystkim przedszkolakom zostały wręczone drobne upominki,
które oczywiście zawierały elementy odblaskowe i książeczkę o bezpieczeństwie w ruchu
drogowym.
M. Geromin,
A. Friderich
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fot. arch. przedszkola

Uatrakcyjnieniem spotkania były występy
artystyczne przedszkolaków nawiązujące do
tematu spotkania. Na zakończenie uroczystości dzieci wręczyły zaproszonym gościom
własnoręcznie przygotowane odblaski.
Będę one świąteczną dekoracją w Komendzie
Głównej Policji.

Zastrzeganie dokumentów
tożsamości

Co robić w przypadku utraty dokumentów?
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY
NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to
kilkanaście tysięcy placówek w całym
kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć
konta bankowego). Przedstawiamy kolejne
kroki, które należy wykonać:

1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY
ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia
także od osób niebędących jego klientami.
2. Powiadomienie Policji - w przypadku,
jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy
lub placówki konsularnej i wyrobienie
nowego dokumentu - informacje dotyczące
konieczności zawiadomienia organu gminy
o utracie dokumentu, znajdują się na stronie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

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

Więcej wiadomości znajdą Państwo na
stronie: www.dokumentyzastrzezone.pl

Mira jest mocno starszą, stateczną i spokojną suczką. Jest przyjazna wobec ludzi
i bardzo delikatna. Nie wymaga wiele ruchu,
spaceruje grzecznie na smyczy podążając za
człowiekiem. Mira miała usuniętą śledzionę,
zmiany nie były nowotworowe, ale histopatolog sugeruje kardiologiczne pochodzenie.
Mira jest sporym psem, a dla takich 15 lat to
bardzo dużo. Mira czeka na dom - ten ostatni.
Suczka mieszka z drugim psem, może więc
trafić do domu z innymi zwierzętami.
Nr ewidencyjny: 1496/17
Kontakt w sprawie adopcji:
Patrycja 505 804 235, Monika 667 473 808

Zmiany w dystrybucji biletów
Od 1 stycznia prowadzący pojazdy komunikacji miejskiej nie sprzedają biletów.
Już nie można kupić biletu u kierowców
i motorniczych.
- Ta decyzja jest podyktowana przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Głównym
zadaniem kierowców i motorniczych jest bowiem spokojne, bezpieczne i punktualne przewiezienie pasażerów. Osoby prowadzące
pojazdy powinny skupić swoją uwagę na ruchu
ulicznym, a nie dekoncentrować podczas sprzedaży biletów. W stolicy oferujemy pasażerom
wiele innych, wygodnych i łatwo dostępnych
kanałów sprzedaży – mówi Wiesław Witek,
dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.
Sprzedaż biletów przez prowadzących pojazdy była tylko pomocniczym kanałem dystrybucji – stanowiącym zaledwie 1,5% ogółu
sprzedaży biletów. Zgodnie z postanowieniami
Regulaminu przewozu zakup biletu w pojazdach podlegał ograniczeniom – pasażer mógł
nabyć bilet jedynie za odliczoną kwotę, podczas
postoju pojazdu na przystanku, a jeśli opóźnienie kursu wynosiło więcej niż trzy minuty
w stosunku do rozkładu jazdy, prowadzący
pojazd mógł odmówić sprzedaży biletu.

www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

fot. Schronisko na Paluchu

Aby dowiedzieć jak można się przed tym
ochronić zachęcamy do zapoznania się
z zawartymi na tej stronie informacjami.

Na Paluchu

Od 1 stycznia 2018 roku poprawiło się także
osobiste bezpieczeństwo kierowców i motorniczych, którzy nie muszą już przewozić biletów ani pieniędzy.
Pasażerowie warszawskiego transportu publicznego mogą korzystać z bardzo rozbudowanej sieci sprzedaży.
Bilety można nabyć:
- w Punktach Obsługi Pasażerów,
- wybranych i oznakowanych punktach sprzedaży (kioski, saloniki prasowe),
- biletomatach stacjonarnych (blisko 720),
- biletomatach mobilnych (około 1900),
- przez Internet,
- przez telefon komórkowy.

Kierowco!
Apelujemy. Nie utrudniaj nam życia. Mieszkańcy.
Czy nieprawidłowe parkowanie to problem, wobec którego jesteśmy bezradni?
Zjawisko nieprawidłowego parkowania szczególnie widoczne jest na Okęciu, gdzie
mocno rozwinięta jest baza logistyczno-magazynowa. Niekiedy dochodzi tam
do blokowania całej ulicy na wiele godzin przez samochody ciężarowe, które
oczekują na rozładowanie towaru lub z których towar jest rozładowywany.
Czy okoliczni mieszkańcy, którzy nie mogą wjechać lub wyjechać z własnej posesji albo
przejechać tą ulicą są wówczas bezradni?
Nie! Co możesz zrobić?
Zadzwoń do Straży Miejskiej m.st. Warszawy - telefon alarmowy 986
czynny całodobowo lub wyślij sms interwencyjny pod numer 723 986 112

fot. Joanna Łukasiewicz

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego,
prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu
tożsamości to bardzo poważny problem,
mogący doprowadzić do szeregu trudnych do
wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Kącik adopcyjny

Molo trafił do Schroniska jako szczeniak
i nigdy nie poznał, co to prawdziwy dom.
Jest przez to psem nieśmiałym i lekko wycofanym. Boi się podniesionej ręki i gwałtowniejszych ruchów. Woli się jednak skulić, niż
zareagować agresją. Agresja jest mu obca.
Potrzebuje człowieka cierpliwego, nienachalnego, który stopniowo będzie odbudowywał
jego zaufanie do ludzi a tak naprawdę to budował je od podstaw. Podczas spacerów
w jego oczach i zachowaniu widać chęć podjęcia współpracy i bliższego kontaktu. W stosunku do innych psów Molo jest raczej
obojętny. W nowym domu nawet dobrze by
było aby był inny psi rezydent, aby Molo czuł
się nieco pewniej i bezpieczniej.
Nr ewidencyjny: 2759/06/P
Wolontariuszki: Monika 505 168 481
Kasia 503 174 757, Weronika: 667 036 547
i Karolina: 535 525 264.
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