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W planie przewidziany jest także ogród na
dachu z przestronnym patio. Z kolei na
parterze budynku powstaną nowe szatnie
w stylu „amerykańskim” z odrębnymi
szafkami dla dzieci. Przy okazji przebudowy szatni zostaną rozdzielone przestrzenie dla dzieci starszych i młodszych. Starsi
uczniowie będą mieli nie tylko osobne
szatnie, ale również bezpośrednie wejście
na wyższe piętra.
Pomimo tak dużej rozbudowy, układ przestrzenny będzie prostszy niż wcześniej.
Projektodawcy pomyśleli, by nauka w szkole
nabrała bardziej kameralnego charakteru.
Zdecydowana większość zajęć dla dzieci
starszych będzie prowadzona na najwyższej

kondygnacji, co ograniczy konieczność
biegania między piętrami.
Poza wielkimi zmianami, architekci zadbali również o mniejsze, lecz jakże ważne
szczegóły, jak np.: nowe strefy rekreacyjne przeznaczone dla młodszych
uczniów, poprawienie bezpieczeństwa
pożarowego poprzez zmodernizowanie
i oddymianie klatek schodowych czy
wprowadzenie w nowej części wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła. Oznacza
to np., że w najgorętszych okresach roku
powietrze będzie oczyszczane i schładzane
za pomocą wdrożonych udogodnień.
Z kolei wszystkie korytarze będą wyposażone w specjalne sufity podwieszane,
tłumiące dźwięk i znacząco podnoszące
komfort akustyczny szkoły. Zadbano
również o udogodnienia dla dzieci niepełnosprawnych, poprzez zaprojektowanie
windy dostosowanej do niepełnosprawnych. Zdecydowano się również na modernizacji wejścia do szkoły. Schody z ulicy
oraz przed wejściem do budynku będą
zlikwidowane. Przestrzeń przed szkołą
zostanie zagospodarowana przez reprezentacyjny plac i niedużą siłownię
plenerową. Zostanie także stworzona
tzw. zielona ściana która doskonale
uzupełni i tak już bardzo obfitą i starannie
pielęgnowaną przez szkołę zieleń. Będą
także ekologiczne ogrody deszczowe,

wizualizacja

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela
Narutowicza, mieszcząca się przy ul. Radarowej 4B, od końca 2018 r. przechodzi
proces rozległej modernizacji. Rozbudowywana jest właściwie cała placówka
oświatowa. Nowe pomieszczenia to
ok. 3000 m² , co oznacza, że powierzchnia
dostępna dla uczniów zwiększy się aż dwukrotnie. Przede wszystkim znacząco zostanie rozbudowana infrastruktura sportowa.
Powstanie duża sala gimnastyczna o wymiarach 32,2 x 17,4 m, siłownia, nowe
szatnie oraz dodatkowe zaplecze sanitarne.
Piętro budynku szkoły powiększy się
o czternaście nowych sal, zostanie również dodany pokój nauczycielski.

mające charakter edukacyjny.
Najbardziej wymagającą częścią całej budowy, będzie nowoczesna zabudowa modułowa. Użycie tej technologii umożliwia
skrócenia terminu wykonania rozbudowy.
Klasy zlokalizowane na górnej kondygnacji, zostaną dostarczone w całości na teren
budowy i zamontowane na dachu w ciągu
kilku dni. Przewidziany czas zakończenia
inwestycji to sierpień 2020. Łączna kwota
przeznaczona na modernizację placówki
wynosi ponad 14,5 mln zł.
Mamy nadzieję, że niedogodności spowodowane pracami remontowymi, zostaną
wynagrodzone przez nowe udogodnienia,
które sprawią, że czas spędzony w szkole
będzie dla uczniów nie tylko czasem nauki,
ale również czasem odpoczynku i rekreacji.

Ruszyłaprzebudowaskrzyżowaniaul.Instalatorów
zal.Krakowską
Wystartowały prace na skrzyżowaniu
ul. Instalatorów z al. Krakowską. Deweloper wybuduje tam nową sygnalizację
świetlną wraz z przejściami dla pieszych.
Pojawi się również możliwość skrętu
w lewo w ul. Grójecką.

W ramach prac, które wykona deweloper
na skrzyżowaniu pojawi się sygnalizacja
świetlna wraz z przejściami dla pieszych.
Do tej pory kierowcy, którzy wyjeżdżali
z ul. Instalatorów mogli jechać jedynie
w kierunku Okęcia. Teraz dodatkowo
wydzielony zostanie pas do skrętu w lewo
w kierunku Centrum. Prace będą skoordy2
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nowane z wymianą torów tramwajowych
w al. Krakowskiej na wysokości ul. 17
Stycznia. W okolicach skrzyżowania pojawią się również nowe przystanki.
Nowe światła i organizacja ruchu sprawią, że
na skrzyżowaniu ul. Instalatorów z al. Krakowską będzie wygodnie i bezpiecznie.
Prace są prowadzone przez Zarząd Dróg
Miejskich i powinny zakończyć się z drugiej połowie tego roku.

fot. ZDM

Na ulicy Instalatorów powstają nowe
osiedla. Zgodnie z obowiązującym prawem, inwestor jest zobowiązany do dostosowania skrzyżowania w taki sposób, aby
jego użytkowanie było wygodne i bezpieczne. ZDM czuwa nad prawidłowym
wykonaniem tej inwestycji.

Czy w dzielnicy jest bezpiecznie?
Na to pytanie starali się odpowiedzieć
uczestnicy otwartej debaty o bezpieczeństwie w dzielnicy Włochy, która odbyła się
6 marca 2018 r., w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia 36A. Uczestniczyli w niej Artur Wołczacki Burmistrz
Dzielnicy Włochy, mł. insp. Albin Bartosiak
Komendant Rejonowy Policji Warszawa III,
nadkom. Piotr Dudek Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy, Arkadiusz
Fatyga Naczelnik III Oddziału Terenowego
Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Janusz
Maludziński Kierownik Delegatury Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy, radni dzielnicy:
Mateusz Załęski - Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Tomasz Pisarek, Mahbub Siddique-Olesiejuk, Rafał Trojan i Michał Hausman.
Licznie przybyli mieszkańcy dzielnicy zainteresowani sprawami bezpieczeństwa
i porządku publicznego, ponad 40 osób.
Debata dedykowana była szczególnie
do mieszkańców Okęcia i okolicznych
osiedli. Otwierając spotkanie Burmistrz
dzielnicy przedstawił działania podejmowane przez nowe władze dzielnicy, które
mają wpływ na bezpieczeństwo publiczne,
w tym poprawę lokalnej infrastruktury
i warunki życia mieszkańców.
Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej
zaprezentowali dane statystyczne dot.
przestępczości, z których wynika, że poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszej dzielnicy systematycznie
poprawia się.

Natomiast mieszkańcy, nie zawsze zgadzając się z oceną przedstawioną przez
służby mundurowe, poruszyli wiele istotnych dla nich spraw, między innymi dotyczących nieprawidłowego parkowania,
które występuje w zasadzie na terenie całej
dzielnicy. Nieprawidłowa organizacja
ruchu w wielu rejonach, prowadzi do zatorów lub całkowitego braku przejezdności,
szczególnie na małych i wąskich ulicach
nieprzystosowanych do aktualnego natężenia ruchu. Taka sytuacja występuje
np. na ul. Sabały, Tapicerskiej, Gładkiej.
Wiele zgłaszanych spraw dotyczyło
spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, szczególnie w pobliżu całodobowych sklepów z alkoholem (tu wiele
skarg zgłoszono na sklep z alkoholem przy
ul. Sabały przy skrzyżowaniu z al. Krakowską), gromadzenie się agresywnych
grup młodzieży w rejonie parku im.
M. Kotańskiego, itp.
Kolejnym zgłaszanym problemem, który od
wielu lat jest bardzo dokuczliwy dla mieszkańców, a w ich ocenie z którym Policja
sobie nie radzi, są rajdy motocyklistów
w godzinach nocnych na skrzyżowaniu
ul. Żwirki i Wigury z ul. Hynka i Marynarską.
Na te i inne uwagi oraz zarzuty odpowiadali
głównie przedstawiciele Policji i Straży
Miejskiej, ale również Artur Wołczacki
- Burmistrz Dzielnicy Włochy, który
zaznaczył, że część postulatów znana
jest władzom samorządowym, w związku
z czym rozpoczęły się już rozmowy
z właściwymi podmiotami w celu ich
załatwienia.

fot. UD Włochy

DebataobezpieczeństwiewDzielnicyWłochy

Podsumowując debatę Burmistrz Dzielnicy podziękował wszystkim mieszkańcom za aktywny udział, zapewnił, że
wszystkie wnioski i postulaty zgłaszane
pod adresem Urzędu Dzielnicy będą przedmiotem szczegółowej analizy pod kątem
możliwości ich szybkiego zrealizowania.
Należy podkreślić, że dyskusja toczyła się
w sposób merytoryczny, kulturalny,
w atmosferze wzajemnego zrozumienia
swoich racji i możliwości działania.
Wyjątkowo duża frekwencja świadczy
o zapotrzebowaniu mieszkańców na bezpośrednie kontakty z samorządowcami
oraz służbami mundurowymi w formie
otwartych spotkań ze społecznością
lokalną. Dlatego też debata ta, jest rozpoczęciem cyklu spotkań władz samorządowych Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej
m.st. Warszawy z mieszkańcami, które
będą poświęcone problemom szeroko
rozumianego bezpieczeństwa publicznego
i możliwością ich załatwienia.
Do zobaczenia na jesieni na terenie
Starych i Nowych Włoch, na kolejnej
debacie poświęconej bezpieczeństwu.

Konferencja,,Prawoizarządzaniewsystemieoświaty”

W tym roku uczestnicy konferencji mieli
szansę wysłuchać trzech wystąpień:
„Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela –
wybrane zagadnienia”, „Rozwijanie kompetencji przyszłości” oraz „Nordyckie mo-

fot. UTH

14 marca na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja,
objęta patronatem Urzędu Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy, zatytułowana
„PRAWO I ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OŚWIATY”. Jest to wydarzenie
cykliczne. Tegoroczna edycja była jubileuszowa, serię wykładów zorganizowano już
po raz dziesiąty. Celem konferencji jest
dostarczenie dyrektorom i nauczycielom
szkół średnich, aktualnych i kluczowych
informacji dotyczących prawa oświatowego oraz sposobów zarządzania placówkami edukacyjnymi.

dele szkolnictwa-równość szans i równe
traktowanie jako podstawowe zasady”.
Podczas otwarcia konferencji Rektor
Uczelni, dr Iwona Przychocka i Burmistrz

Dzielnicy Włochy Artur Wołczacki zapowiedzieli, że będą chcieli wypracować
model regularnej współpracy między
UTH i Urzędem Dzielnicy.
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OgłoszenieBurmistrzaDzielnicyWłochym.st.Warszawy
ogłosowaniunakandydatówbędącychprzedstawicielami
mieszkańcówdoRadySeniorówDzielnicyWłochym.st.Warszawy
Na podstawie Statutu Rady Seniorów
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ogłasza głosowanie na kandydatów
będących przedstawicielami mieszkańców
do Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy.
1. Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 8 do 15 kwietnia 2019 r.
2. Do głosowania uprawnione są osoby
w wieku powyżej 60 lat zamieszkałe na
terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
3. Procedura głosowania na kandydatów
odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej, przy czym oddaje się głos
tylko na jednego kandydata.
4. Kartę wyborczą można pobrać w miejscach wyznaczonych do głosowania, po
okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek uprawniający do głosowania oraz miejsce zamieszkania na terenie
Dzielnicy.
5. Kartę wyborczą można pobrać oraz

wrzucić do urny wyborczej w następujących punktach wyborczych:
• w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców – Punkt Informacyjny (parter)
przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie
w godzinach: poniedziałek: 8:00-18:00,
wtorek-piątek: 8:00-16:00,
• w Bibliotece Publicznej, Wypożyczalnia nr 28, ul. 1 Sierpnia 36A w Warszawie
w godzinach: poniedziałek: 13:00-20:00,
wtorek-piątek: 10:00-20:00, sobota: 9:00- 15:00,
• w Artystycznym Domu Animacji
(ADA), ul. Ks. Juliana Chrościckiego 14
w Warszawie w godzinach: poniedziałekniedziela: 9:00-20:00
oraz listownie na adres: Urząd Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawa, al. Krakowska
257, 02-133 Warszawa z dopiskiem „Rada
Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – głosowanie”.
6. Karta, która wpłynie po terminie nie
będzie uwzględniona w trakcie zliczania

głosów. W przypadku kart wysłanych listownie liczy się data stempla pocztowego.
7. Po weryfikacji kart wyborczych przez
powołaną Komisję Wyborczą, sporządza
się listę kandydatów według uzyskanej
liczby głosów. Dziewięciu kandydatów
z największą liczbą uzyskanych głosów
zostaje przedstawicielami mieszkańców
w Radzie Seniorów Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy.
8. Pozostali kandydaci znajdą się na
liście rezerwowej, sporządzonej według
liczby uzyskanych głosów.
9. Listy, o których mowa w punktach 7 i 8
zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń
Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
oraz na stronie internetowej www. ud-wlochy.waw.pl
Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Artur Wołczacki

KandydacidoRadySeniorów
DzielnicyWłochy
● Frants Audzei, Nowe Włochy
„Jestem kresowiakiem ukończyłem dwie
wyższe uczelnie na Białorusi. Całe życie pracowałem z ludźmi na różnych kierowniczych
stanowiskach. Od 2006 r. mieszkam w Warszawie, musiałem uciekać od reżimu Łukaszenki. Działać na rzecz mieszkańców Włoch
jeszcze nie miałem możliwości, ale zawsze
byłem aktywny społecznie. W 2008 r. ukończyłem I edycję Kursu Współpracy Partnerskiej Akademii Partnerstwa w Krakowie.”
● Maria Boratyn-Laudańska, Stare Włochy
„Z zawodu jestem lekarzem weterynarii,
a także emerytowanym urzędnikiem państwowym. Przez prawie 20 lat prowadziliśmy
z mężem lecznicę dla zwierząt w swoim budynku gospodarczym. Działaliśmy wówczas
na rzecz ochrony zwierząt i ludzi. Mieliśmy
bardzo duży wpływ na podejmowane przez
właścicieli zwierząt decyzje o profilaktycznych szczepieniach, odrobaczeniach o konieczności szczepień przeciwko wściekliźnie.
Edukowaliśmy w tym zakresie właścicieli.
Pracowałam w Urzędzie m. st. Warszawy
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Opracowałam rozmieszczenie punktów wody
oligoceńskiej dla Włoch które funkcjonowały
w dawnych zakładach przemysłowych.
Aktualnie przebywam na emeryturze, pracuję
jako urzędowy lekarz weterynarii w nadzorze
4
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nad żywnością zwierzęcego pochodzenia.
W życiu prywatnym staram się pomagać
seniorom w załatwianiu spraw urzędowych,
np. pomoc przy załatwianiu w ZUS spraw
związanych z emeryturą. Wspomagam miejscowy Caritas zaopatrując w odzież i sprzęt
domowy. Jestem również aktywnym członkiem i Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo „Promocja”.
● Maria Borkowska, Nowe Włochy
„Urodziłam się we Włochach w 1940 r.
Wychowywałam się w rodzinie wielkopokoleniowej na ul. Łuki Małe, a do szkoły podstawowej chodziłam na ul. Promienistą. Swoje
życie zawodowe związałam z laboratorium
filmowym i fotograficznym. Moje pasje to
żeglarstwo, piękna natura, muzyki i śpiew.
W grupie seniorów przeżyłam przygodę
z Klubem Humoru oraz Chóru Senior Band.
Włochy to moja „mała ojczyzna”, tu dorastają
moje nastoletnie wnuki. Chętnie przyczynię
się do rozwoju więzi międzypokoleniowej!”
● Danuta Anna Car, Nowe Włochy
„Jestem osobą komunikatywną, pełną życia,
moje zainteresowania to malarstwo oraz
decoupage. Kocham ludzi i chętnie im pomagam dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniem.”

● Krzysztof Tadeusz Chorzewski, Nowe
Włochy
„Jestem emerytowanym inżynierem architektem po studiach na Politechnice Warszawskiej.
Od siedmiu lat współpracuję z Domem Kultury we Włochach, Ursusie i na Ochocie, mobilizując seniorów do aktywnej działalności
przez pokazanie na własnym przykładzie,
możliwości czynnego spędzania czasu.
Zajmuję się pisaniem wierszy i prezentowaniem ich na spotkaniach w Domach Kultury,
konferansjerką podczas występów okolicznościowych, prelekcją na tematy historii Włoch
i zagadnieniami związanymi z budownictwem
i architekturą, rysunkami architektury Włoch
(Kalendarz na rok bieżący), tworzeniem
elementów rzeźbiarskich i pamiątkowych
związanych z obiektami Domu Kultury we
Włochach. Uczestniczę w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Filmowego ADA, w spotkaniach Harcerskiego Klubu Seniorów ZHP
w szkole przy ul Promienistej. Dla tej szkoły,
do której chodziłem od pierwszej klasy aż do
matury, napisałem tekst hymnu zaprezentowanego na jubileuszowym spotkaniu z okazji
80-lecia szkoły. Napisałem tekst i melodię do
piosenki – wizytówki naszego zespoły Senior
Band w Adzie. Działalność ta sprawia mi
przyjemność i mam zamiar ją kontynuować
dopóki starczy mi sił, bo zapał jeszcze mam.”

● Andrzej Gerke, Okęcie
„Jestem mieszkańcem dzielnicy od 45 lat.
Od kilku lat jestem reprezentantem wspólnoty
mieszkaniowej w której zamieszkuję. Jestem
na emeryturze, niestety nie mam doświadczenia w pracy na rzecz środowisk seniorów, ale
mam nadzieję takowe zdobyć będąc członkiem Rady Seniorów Dzielnicy Włochy.”
● Elżbieta Maria Janusz, Okęcie
„Od urodzenia mieszkam we Włochach
(69 lat), konkretnie przy ul. Sabały. Od wczesnego dzieciństwa stykałam się z osobami chorymi. Miałam starszą o 13 lat od siebie siostrę,
która była nieuleczalnie chora. Na mnie spoczywał obowiązek opieki nad nią i nad starszymi, również chorymi, rodzicami. Kontakt
z ludźmi leciwymi nie jest mi więc obcy.
Umiem ich zrozumieć i zawsze staram się
pomóc. Moi starsi ode mnie sąsiedzi wiedzą,
że jeśli potrzebują pomocy, to otrzymają ja czy
to od mojej osoby, czy też od mojej rodziny.
Pracując zawodowo byłam czynna społecznie.
Ludzie widząc moją wrażliwość dla innych,
wybrali mnie na swojego przedstawiciela ( w
owym czasie byłam mężem zaufania).
Uważam, że człowiek tyle jest wart ile
dobrego zrobi dla innych. Tak działa humanitaryzm.”
● Barbara Kuryłek Kaczmarek, Stare
Włochy
„Z zawodu jestem pielęgniarką. W szpitalu
przepracowałam 49 lat. Potrafię bardzo dobrze
porozumiewać się z osobami starszymi i chorymi. Mam dużo wolnego czasu i chciałabym
go poświęcić ludziom którzy potrzebują pomocy.”
● Janina Kołodziejczyk, Okęcie
„Z chwilą przejścia na rentę, a później na emeryturę, zaczęłam pracować społecznie:
1998-2002 r. – V-ce Przewodnicząca Rady
Osiedla Jadwisin Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Ochota”
2003-2009 r. – Przewodnicząca Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Dzielnicy Włochy
2006- 2012 r. – Przewodnicząca Rady Programowej Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
2007-2013 r. – V-ce Przewodnicząca Oddziału
Okręgowego PZERiJ woj. Mazowieckiego
2013 r. – do chwili obecnej – członek Rady
Osiedla Jadwisin WSM Ochota
Od 2018 r. – do chwili obecnej – Przewodnicząca Rady Programowej Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Za swoją pracę społeczną– organizowanie
wyjazdów rehabilitacyjnych, licznych wycieczek, wyjść do teatru, spotkań integracyjnych
z okazji Świąt i Dni Seniora dla członków
PZERiJ dzielnicy Włochy zostałam doceniona
i odznaczona przez Zarząd Główny PZERiJ

„Złotą odznaką honorową za szczególne
zasługi dla związku”.
● Barbara Kowalska, Nowe Włochy
„We Włochach mieszkam od 30 lat, na posesji
należącej wcześniej do IV pokoleń moich
przodków. Znam więc dzielnicę od dziecka –
uczestnicząc czynnie w dziejach rodziny,
słuchając od wielu lat wspomnień moich
Dziadków, Ojca – tragicznych losów wojennych (wywózka z Włoch do Oświęcimia).
Przekazano mi ogromny szacunek do Włoch,
ich mieszkańców – wielu szlachetnych ludzi,
o postawach patriotycznych. Dzielnicę zieloną, pełną kwiatów, z wieloma rodzinnymi
domostwami – takie Włochy przedstawia mój
album rodzinny. W życiu dzielnicy uczestniczę czynnie w dziedzinie kultury, organizując
kilkukrotnie wystawy mojego malarstwa
(DK Włochy), uczestnicząc w zajęciach Uniwersytetu III wieku (lata 2015-2016), oraz
Sąsiedzkim Gronie Kobiet (lata 2014-2018).
Jestem związana z Domem Kultury Włochy
jego życiem kulturalnym przez liczne koncerty, wystawy i imprezy, m. in. w gronie
seniorów, obserwując zaangażowanie kierownictwa Domu Kultury w kulturalny rozwój
Włoch i kształtowanie artystycznego smaku
mieszkańców dzielnicy.
Służę moim doświadczeniem życiowym, wykształceniem: mgr inżynier górnictwa – AGH,
oraz smakiem estetycznym, w miarę swoich
możliwości.”
● Wojciech Kożuchowski, Stare Włochy
„Mam wykształcenie wyższe - Politechnika
Warszawska, dyplom magisterski 1972 r.
Ukończyłem również studia doktoranckie
w 1975 r. W latach 1975 do 2011 pracowałem
jako menadżer w technologicznych firmach
francuskich, austriackich, amerykańskich
i niemieckich w Polsce, w Austrii oraz w państwach Wschodniej i Centralnej Europy.
Prowadziłem także własną działalność gospodarczą w dziedzinie automatyzacji. W 2014 r.
przeszedłem na emeryturę. Jestem żonaty od
1969 roku. Mam 2 dzieci i 4 wnucząt.
Znajomość języków: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, a także włoski i hiszpański
na poziomie dla początkujących.
Działalność społeczna:
-1998-2001 Lionsclub International. Pomoc
osobom potrzebującym: od 2011 r. Związek
Polskich Kawalerów Maltańskich (Zakon
Maltański), współpraca z OPS-ami, organizacjami zajmującymi się bezdomnością (Chleb
Życia, Lekarze Nadziei, Kamilianie), organizacja Maltańskiej Służby Medycznej w Warszawie, Opłatek Maltański co rocznie dla 160
osób będących pod opieką OPS. Akcja zbierania środków na obozy uchodźców w Libanie
(razem z Zarządem Dzielnicy Ochota). Udział
w wyborach samorządowych 2018. Dzielnica
Włochy. Okręg 2. Lista KO (N) 145 głosów.”

● Joanna Pieńkosz, Nowe Włochy
„Urodziłam się we Włochach i mieszkam tu
do chwili obecnej. Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące we Włochach przy ul. Promienistej, następnie rozpoczęłam studia w Szkole
Głównej Planowania i Statystyki, po ukończeniu których otrzymałam tytuł mgr. ekonomii.
Pracę zawodową związałam z komputerami,
jako programista i projektant systemów informatycznych. Jestem mężatką, mam 2 córki.
Uczęszczając do szkoły wstąpiłam do
Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem instruktorem ZHP, od 25 lat należę do Harcerskiego Kręgu Seniorów „Włochy” gdzie
pełnię różne funkcje społeczne. Spotkania odbywają się w szkole przy ul. Promienistej
którą Krąg jest związany od lat. Na zbiórkach
wspominamy lata naszej młodości, wspomagamy się w ciężkich chwilach. Uczestniczyłam w różnych akcjach podejmowanych
przez Krąg np. zbiórka i wysyłanie książek,
podręczników, atlasów do polskich szkół na
Ukrainie i Białorusi. Byłam współautorem
spotkania z seniorami mieszkańcami Włoch
w ADA w ramach realizacji projektu „Senior
organizatorem społeczności lokalnej” ASOS
2014-2020. Jako instruktor Kręgu uczestniczę
w obsłudze Rajdu „Szlakiem Naszej Historii”.
Wykonuję też wiele zadań społecznych wynikających z pracy Kręgu.”
● Elżbieta Wiśniewska, Nowe Włochy
„Wolontariat na rzecz osób potrzebujących –
starszych.”
● Maria Aldona Woźniak, Nowe Włochy
„Jestem seniorką, mieszkanką Nowych
Włoch. Jestem osobą operatywną, spontaniczną i otwartą na innych ludzi, bardzo
wrażliwą na ludzkie cierpienie i krzywdę,
gdyż jak powiedział nasz Wielki Polak Jan
Paweł II, człowiek jest tyle wart, ile dobrego
uczynił dla innych.
Próbowałam już sił w rozwiązywaniu problemów naszej społeczności. Mam swój udział
w otwarciu Poczty przy ul. Chrościckiego.
Z myślą o emerytach zabiegałam o przywrócenie linii autobusu 194. W 2017 roku wystąpiłam do Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z pismem w imieniu
wszystkich Emerytów i osób o niskich dochodach z prośbą o pomoc finansową (jednorazową np. na święta lub na opał) oraz
o obniżenie podatku od naszych rent, ponieważ często senior nie wykupuje lekarstw z
braku finansów. Chciałabym przywrócić
sprawną rehabilitację seniorów. Szczególnie
niepełnosprawnych. Chciałabym zapewnić
bezpłatny transport. Staram się o powstanie
Uniwersytetu III Wieku w Artystycznym
Domu Animacji.”
nr 3 (122) kwiecień 2019
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Zachęcamy do korzystania z kaczkomatu, czyli automatu z darmową karmą
dla kaczek, który stoi w Parku ze Stawami
Cietrzewia. Kaczkomat został zainstalowany w ramach zwycięskiego projektu
zgłoszonego do budżetu partycypacyjnego
2018 i pojawił się w parku pod koniec
zeszłego roku. Automat wydaje karmę
w godz. 8-19 w ilości do 16 porcji na godzinę. Takie rozwiązanie racjonalnie
dozuje karmę dla istniejącej populacji
kaczek w otoczeniu oraz zapobiega szyb-

kiemu jej zużyciu. Przypominamy, że
karmy nie powinno się wrzucać do wody
tylko należy pozostawić ją na brzegu
zbiornika. O zasadach dokarmiania można
dowiedzieć się więcej zaglądając również
do zakładki Biura Ochrony Środowiska
„zwierzęta w mieście”. Zachęcamy do
karmienia kaczek karmą z kaczkomatu.
Wtedy możecie mieć Państwo pewność,
że dostają karmę, która na pewno im nie
zaszkodzi.

fot. UD Włochy

Nakarmkaczkiwprawidłowysposób

Corazbardziejzielonouzbieguulic
ks.J.ChrościckiegoiRybnickiej

fot. UD Włochy

W marcu posadziliśmy zieleń na skwerze
miejskim u zbiegu ulic ks. J. Chrościckiego i Rybnickiej. W ramach prac zostało
posadzonych 31 sztuk drzew należących
do gatunków tj. jabłoń purpurowa, magnolia japońska, migdałek trójklapowy, klon
czerwony, lipa drobnolistna, kasztanowiec
czerwony i głóg dwuszyjkowy, a także
ok. 2150 sztuk krzewów, bylin i pnączy
z rodzajów m.in.: irga, róża, barwinek,
ognik, tawuła, śnieguliczka. Teraz czekamy
aż wszystko zakwitnie, by cieszyć oczy
nową zielenią.
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NowełąkikwietneweWłochach

fot. UD Włochy

Pod koniec 2018 r. na terenie naszej Dzielnicy Włochy powstało 5 nowych łąk
kwietnych, o łącznej powierzchni ponad
1350 m². Po jednej na terenie zieleni przy
ul. 1 Sierpnia 26-30, w Parku Marka Kotańskiego, na terenie zieleni pod Urzędem
Dzielnicy oraz dwie w Parku ze Stawami
Cietrzewia. Na każdej z pięciu łąk został
ustawiony jeden lub dwa hotele dla owadów. Natomiast wokół każdego hotelu
nasadzono miododajne krzewy. Takie zestawienie sprawi, że łąki wraz z hotelami
staną się domem dla setek zwierząt i roślin.
Mamy nadzieję, że łąki już na wiosnę poprawią estetykę naszej Dzielnicy zachwycając kolorami i zapachem. Nie możemy
się już doczekać! Przypominamy, że takie
i inne projekty można składać w budżecie
partycypacyjnym, do czego zachęcamy
z kolejnych edycjach.

CorazpiękniejszyParkCietrzewia

fot. UD Włochy

W Parku ze Stawami Cietrzewia, przy
Alei Antoniego Nowakowskiego, zostało
nasadzonych 10 sztuk drzew z gatunku
wiśnia piłkowana o obw. pni 14-16 cm i koronie ukształtowanej na wysokości ok. 2 m.
Wszystko w ramach realizacji zwycięskiego pomysłu zgłoszonego do budżetu
partycypacyjnego 2018. Już niedługo będziemy mogli podziwiać piękne kwiaty
wiśni.

nr 3 (122) kwiecień 2019
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OgrodyKosmosuwwiosennejodsłonie!
Zachęcamy do odwiedzania naszego nowego parku w Nowych Włochach, czyli
Ogrodów Kosmosu. Park został oddany
do użytku pod koniec listopada 2018 r.
Jest to ok. 2 ha terenu zieleni w okolicy ulic
Plastycznej i Sympatycznej, na granicy
z dzielnicą Wola, przy torach PKP.
W przeszłości znajdowały się tam ogródki
działkowe. Wcześniej, z racji niezagospodarowania, obszar nie mógł być użytkowany przez mieszkańców jako teren
rekreacyjny.
Przypominamy, że w 2017 r. na Polu Mokotowskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni
wraz z elementami rekreacyjnymi m.in. na
terenie Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie, w ramach działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020. Dzięki środkom unijnym,
wdrażanym przez NFOŚiGW, nasz nowy
włochowski teren zielony uzyskał dofinansowanie prawe 2,5 mln zł. na powstanie
ekologicznego parku.

Zgodnie z regulaminem, abyśmy mogli
otrzymać dofinansowanie z środków unij-

nych, projekt parku musiał spełniać różne
wymogi. Jednym z nich było ograniczenie
na prace niezwiązane z zielenią. Nie
można było na nie wydać więcej niż 30%
kosztów kwalifikowanych projektu. Przeznaczono je na urządzenie infrastruktury.
Nie wystarczyło to na urządzenie oświetlenia, które zostanie wykonane w tym roku
jako oddzielne zadanie. Na pewno kiedy
zakwitną wszystkie drzewa, krzewy,
kwiaty oraz urośnie trawa, park będzie
można podziwiać w całej krasie. Planujemy także uroczyste otwarcie parku,
połączone z piknikiem o charakterze ekologicznym.
Do zobaczenia w Kosmosie!

fot. UD Włochy

W ramach inwestycji założono odtworzenie alei kasztanowej, utworzenie ścieżki
edukacyjno-spacerowej wyposażonej w
tabliczki informacyjne dot. roślin, siedlisk,

ogrodów deszczowych oraz fauny, utworzenie tarasu i polany wypoczynkowej oraz
punktu widokowego, utworzenie pergoli
z pnączami, stworzenie ekologicznych
i ciekawych miejsc zabaw dla dzieci
(bujaki sprężynowe, linarium, huśtawki,
mostek z przejściem tunelowym, mała
i duża zjeżdżalnia z altaną), ogrodu deszczowego oraz boiska do siatkówki
plażowej. Znajdziemy tam również ogród
wypoczynkowy z roślinnością owocującą
(m.in. pozostałość roślinności po ogrodach
działkowych) oraz roślinnością ze zróżnicowanych siedlisk.
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Jakaul.Działkowa–raportzkonsultacji
Pod koniec 2018 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące planu zagospodarowania ul. Działkowej, na etapie opracowania
wariantowych koncepcji miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulicy Działkowej w obrębie ulic
Krakowiaków, Leonidasa, Muszkieterów,
Mineralnej, Dzwonkowej, Perlonowej,
Jutrzenki w Dzielnicy Włochy. Konsultacje
trwały od 5 listopada do 7 grudnia 2018 r.
Celem konsultacji było:
• zebranie opinii na temat rozwiązań zaproponowanych w dwóch wariantach projektu
planu,
• zebranie wiedzy na temat funkcjonowania lokalnej społeczności i jej potrzeb w zakresie zagospodarowania przestrzennego
omawianego terenu,
• poinformowanie, czym jest plan miejscowy i jaki wpływ na otoczenie będą
miały jego zapisy,
• poinformowanie o zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu terenu objętego planem.
Rozmowy podczas konsultacji dotyczyły
następujących tematów:
Charakteru rejonu ul. Działkowej:
• Gdzie zlokalizować nowe mieszkania?
• Czy zabudowa powinna być jednorodzinna, czy wielorodzinna?
• Gdzie zlokalizować usługi?
Komunikacji:
• Jaki powinien być układ komunikacyjny
i infrastruktura?
Przestrzeni publicznych, zieleni oraz
wody:
• Gdzie powinna być zieleń?
• Co z gospodarką wodną i retencją (zalewanie znacznego obszaru wodami opadowymi)?
Uczestnicy konsultacji rozważali różne
lokalizacje dla rozwiązań proponowanych
w dwóch wariantach koncepcji miejscowego planu, w tym m.in nowych budynków
i terenów zieleni (parku linearnego).
Opiniowali przeznaczenie gruntów na
funkcje mieszkaniowe i usługowe lub magazynowo-produkcyjne, rozmieszczenie
tych funkcji w przestrzeni, a także rozwiązania komunikacyjne określające, m.in.
parametry poszczególnych dróg.
UCZESTNICY
W rozmowach w trzech punktach konsultacyjnych i w warsztatach wzięli udział
mieszkańcy i użytkownicy konsultowanej
przestrzeni (w tym właścicieli działek).
Zauważalnie dominowały osoby powyżej
50 roku życia, mieszkające w okolicy.

W sumie w konsultacjach wzięło udział ok.
80 osób, w tym: ok. 45 osób odwiedziło
punkty konsultacyjne, ok. 16 osób uczestniczyło w warsztatach, 20 opinii zostało
przesłanych na adres emailowy.
O CZYM ROZMAWIALIŚMY?
Rozmowy podczas konsultacji dotyczyły
następujących tematów:
Charakteru rejonu ul. Działkowej:
• Gdzie zlokalizować nowe mieszkania?
• Czy zabudowa powinna być jednorodzinna, czy wielorodzinna?
• Gdzie zlokalizować usługi?
Komunikacji:
• Jaki powinien być układ komunikacyjny
i infrastruktura?
Przestrzeni publicznych, zieleni oraz
wody:
• Gdzie powinna być zieleń?
• Co z gospodarką wodną i retencją (zalewanie znacznego obszaru wodami opadowymi) ?
Uczestnicy konsultacji rozważali różne
lokalizacje dla rozwiązań proponowanych
w dwóch wariantach koncepcji miejscowego planu, w tym m.in nowych budynków
i terenów zieleni (parku linearnego).
Opiniowali przeznaczenie gruntów na
funkcje mieszkaniowe i usługowe lub
magazynowo-produkcyjne, rozmieszczenie tych funkcji w przestrzeni, a także
rozwiązania komunikacyjne określające
m.in. parametry poszczególnych dróg.
Charakter rejonu ul. Działkowej
Znaczna część rozmów z mieszkańcami
dotyczyła kierunku rozwoju terenu objętego projektem planu miejscowego i tego,
jakiego rodzaju inwestycje powinny zostać
tam dopuszczone. Pytaliśmy mieszkańców
o ich opinie w kwestii: lokalizacji nowych
inwestycji mieszkaniowych, kontynuacji
aktualnej formy zabudowy - tzn. hal magazynowych i produkcyjnych, lokalizacji
usług celu publicznego i przestrzeni
publicznych, w szczególności nowych
terenów parków/zieleni.
Układ komunikacyjny i infrastruktura
Kolejnym istotnym tematem rozmów
z mieszkańcami była obsługa komunikacyjna obszaru objętego sporządzanym planem.
Dyskutowano przede wszystkim o: parametrach ul. Działkowej i jej przebiegu,
parametrach ul. Jutrzenki, dostosowaniu
do rzeczywistego i przewidywanego
natężenia ruchu ulic prostopadłych do
ul. Działkowej, w szczególności ruchu
związanego z funkcjonowaniem obiektów
magazynowych
(ruch
samochodów
ciężarowych), wyznaczaniu dróg wewnętrznych na terenach magazynowoprzemysłowych, odwodnieniu terenów. Punkt

konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Włochy.
Tereny zieleni
Kolejnym znaczącym i często zgłaszanym
problemem podczas konsultacji była zieleń. Wielokrotnie poruszonym i dyskutowanym zagadnieniem była propozycja
utworzenia pasa zieleni urządzonej, w
szczególności jego lokalizacja i powiązania
z otoczeniem, wielkość zajmowanej powierzchni oraz lokalizacja zbiorników
wodnych na tym terenie. Rozmawiano
także o znaczeniu proponowanej zieleni w
systemie przyrodniczym i jej wpływie na
stosunki wodne okolicy. Podnoszono również znaczenie zieleni dla obecnych i potencjalnych mieszkańców.
GŁOWNE WNIOSKI
• Pomysły realizacji dużego, linearnego
parku budziły różne opinie konsultujących.
Dla części z nich jest to korzystne
rozwiązanie, realizujące ich potrzeby.
Z drugiej strony plany te rodzą znaczne
obawy właścicieli nieruchomości. Podobne
wątpliwości wyrażali właściciele działek
przeznaczonych w części pod lokalizację
dróg wewnętrznych.
• Znaczna część mieszkańców wyrażała
zainteresowanie realizacją nowego osiedla
mieszkaniowego, widząc w nim szansę
na poprawę przyszłości dzielnicy.
• Mieszkańcy zwracają uwagę na istniejące
problemy związane z odwodnieniem terenów oraz stanem infrastruktury (dróg
i chodników). Okresowe podtapianie
części nieruchomości w wyniku opadów
jest jednym z problemów wywołanych
urbanizacją terenów.
• Istotne jest przeanalizowanie kosztów
realizacji parku i możliwości jego finansowania w założonym kształcie na etapie
opracowania projektu planu. Park jest
ważnym elementem przyszłej dzielnicy, na
co wskazują mieszkańcy, jednak jego zaplanowanie i realizacja wymaga negocjacji
z właścicielami prywatnych nieruchomości.
• Poparto utrzymanie pomysłu stworzenia
nowej dzielnicy mieszkaniowej, o ile nie
koliduje to z już realizowanymi inwestycjami o charakterze przemysłowym lub
usługowymi.
• Proponowane jest dokładniejsze rozpoznanie kwestii związanych z realizacją
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i
możliwością retencjonowania wód opadowych. Planowanie osiedla powinno być
skoordynowane z rozwojem infrastruktury
w tym rejonie.
Cały raport z konsultacji dostępny jest na
stronach www.konsultacje.um.warszawa.pl
oraz www.ud-wlochy.waw.pl
nr 3 (122) kwiecień 2019
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DzieńPamięciŻołnierzyWyklętychweWłochach
W ramach obchodów Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, szef
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych - p. Jan Józef Kasprzyk, członkowie Fundacji Willa Jasny
Dom, przedstawiciele władz, służb mundurowych, weterani, opozycjoniści oraz
mieszkańcy Włoch i młodzież szkolna,
oddali hołd blisko tysiącu Polskich Patriotów, którzy przeszli przez kazamaty Informacji Wojskowej przy ul. Świerszcza 2.
Uroczystość patriotyczno-religijną upamiętniającą ofiary komunistycznego terroru, więzione i okrutnie przesłuchiwane
w 1945 roku w willi ,,Jasny Dom”, zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych oraz Fundacja
„Willa Jasny Dom”. Po odmówieniu modlitwy, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy
uczestnicy uroczystości możliwość obejrzenia tego przejmującego miejsca i zwiedzenia piwnic, które od lat 40-tych zostały
zachowane w niezmienionym właściwie
kształcie.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za
przybycie. Cześć i chwała bohaterom.
źródło: UdSKiOR

fot. UD Włochy

Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy Włochy,
w tym Zastępcy Burmistrza Monika Kryk
i Sebastian Piliński, którzy złożyli kwiaty
pod tablicą pamiątkową.

W dniu 7 marca br. przedstawiciele Delegatury
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy i Komendy
Rejonowej Policji Warszawa III odwiedzili
Przedszkole nr 22 przy ul. Żwirki i Wigury
15B, gdzie przeprowadzili zajęcia edukacyjne
z czterema grupami przedszkolaków.
Tematem spotkania było bezpieczeństwo
dzieci w życiu codziennym, tj. w domu,
szkole, na placu zabaw, na ulicy. Przedszkolakom wyjaśniono również w jaki
sposób należy zachować się w sytuacji
spotkania osoby nieznajomej. Dodatkowo
podczas spotkania omówiono znaczenie
numeru alarmowego 112 i objaśniono jakie
są prawidłowe zasady korzystania z niego.
W czasie zajęć dzieci wykazywały duże zainteresowanie poruszanymi sprawami oraz
zadawały wiele pytań, na które odpowiadała funkcjonariuszka Policji. W spotkaniach wzięło udział łącznie 57 dzieci.
Na zakończenie dzieci otrzymały od pracownika Delegatury kolorowanki „Bezpieczne dzieci”.
10
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fot. BBiZK

Obezpieczeństwiezprzedszkolakami

39latodkatastrofylotniczejsamolotu„MikołajKopernik”

Na miejsce uroczystości przybyło wielu
znamienitych gości, m.in. rodziny pilotów
- kapitana Pawła Lipowczana i Tadeusza
Łochockiego, koledzy załogi, wraz ze
sztandarem, m.in. kpt. Tomasz Smolicz,
Prezes PLL LOT - p. Stefan Malczewski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego - p. Piotr
Samson, Prezes Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej - p. Tadeusz Grochowski,
Prezes LOT AMDS – p. Aleksander Juda,
przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa Wojsk RP, z Prezesem gen. Romanem Harmozą, wraz ze sztandarem,
przedstawiciele Stowarzyszenia Lotników
Polskich, z Prezesem Kazimierzem Pogorzelskim oraz ze sztandarem, przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy Włochy,
m.in. Burmistrz Dzielnicy Artur Wołczacki,
ks. prałat dr Władysław Nowicki, delegacja
Polskich Linii Lotniczych LOT wraz z pocztem sztandarowym, delegacja Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, wraz ze
sztandarem, delegacja Stowarzyszenia
Absolwentów Szkoły Orląt „Promocja 77”,
z Prezesem płk pilotem Janem Urbania-

fot. UD Włochy

14 marca 2019 roku minęło 39 lat od
katastrofy lotniczej samolotu „Mikołaj
Kopernik” na warszawskim Okęciu.

kiem, wraz ze sztandarem, delegacja
Schroniska dla Nieletnich Warszawa Okęcie, delegacja Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku, delegacja Ligii Przyjaciół
Lotnictwa – p. Andrzej Rudiuk oraz miłośnicy lotnictwa i mieszkańcy dzielnicy
Włochy.
Dzielnica Włochy, pragnąc godnie uczcić
pamięć ofiar, od kilku lat prowadzi
prace na terenie ograniczonym do fragmentu zapola Fortu VI Okęcie, który jest
we władaniu m.st. Warszawy. Do tej pory
oczyszczono i uporządkowano część za-

pola fortu. Wyremontowano historyczny
mur. Przeniesiono tablicę pamiątkową
i krzyż w rejon rawelinu, dzięki czemu są
one znacznie lepiej wyeksponowane.
Wykonano również schody prowadzące do
muru, uporządkowano wał ziemny oraz
nasadzono róże w biało-czerwonych barwach. Z tyłu muru powstał również mural
upamiętniający pilota Pawła Lipowczana
oraz piosenkarkę, która zginęła w katastrofie – Annę Jantar. Urząd wykonał także
prace polegające na urządzeniu ogólnodostępnego terenu zieleni na części Fortu VI
Okęcie. W ramach prac wykonano 6 tablic
oraz placyk, co stanowi kontynuację
budowy pomnika upamiętniającego ofiary
katastrofy lotniczej.

fot. szewo.com

Warto również wspomnieć, że na pomniku
znajduje się wiersz kapitana Smolicza, napisany w hołdzie dla załogi:
MODLITWA
Zaufaliśmy ułomnej technice,
Planując loty światowych rozmiarów.
Dziś – pamiętają nas kwiaty i znicze,
Nas – pokolenie tragicznych Ikarów.
Boże co rządzisz wszechświatem przez wieki,
Ty pozwoliłeś nam latać po niebie…
A kiedy nagle wzywasz nas do siebie,
Dla żywych – prośmy łaski Twej opieki.
My – zagubieni w locie „KOPERNIKA”,
Stajemy teraz przed obliczem Pana.
Prosimy łaski nie tylko dla siebie,
Dla pasażerów i… tego Lotnika,
Co chronić będzie życie Tych – na ziemi.
Tak, jak… Załoga Pawła Lipowczana.
W katastrofie zginęli wszyscy pasażerowie samolotu, m.in. piosenkarka Anna
Jantar, amerykański etnomuzykolog Alan
Merriam, 22 członków amatorskiej reprezentacji bokserskiej USA oraz szóstka
młodych delegatów z warszawskich
uczelni, wracająca z obrad Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk
Ekonomicznych i Handlowych AIESEC.
nr 3 (122) kwiecień 2019
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Skrzypeknaokęckimdachu!
W niedzielę 17 marca, w Okęckiej Sali Widowiskowej miało miejsce - zorganizowane
przez Radę i Zarząd Dzielnicy Włochy niezwykłe wydarzenie muzyczne: ,,Skrzypek na dachu”. Na kilka godzin nasza sala
widowiskowa zamieniła się w prawdziwą
Anatewkę...
Zabrzmiały popularne żydowskie przeboje
z musicalu, układające się w historię
opisaną w powieści Szolema Alejchema
„Dzieje Tewji Mleczarza”. O czym jest ta
historia?

W przedstawieniu wzięli udział wybitni
artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej
w Warszawie (Robert Dymowski, Anna
Lubańska, Michał Piskor, Bogumiła DzielWawrowska, Małgorzata Pańko, Milena
Lange, Andrzej Gładysz, Tomasz Piluchowski,
Ryszard Morka, Andrzej Wiśniewski) oraz
Warszawska Orkiestra „Impressione” (Maciej Przestrzelski skrzypce solo/koncertmistrz, Monika Polaczek-Przestrzelska kierownictwo muzyczne).
Sala była wypełniona po brzegi.

fot. UD Włochy

Akcja rozgrywa się w 1905 r. w Anatewce,
małym miasteczku na terenie Imperium
Rosyjskiego. Jest ono miejscem życia
dwóch społeczności – żydowskiej i rosyjskiej, które starają się nie wchodzić sobie
w drogę. Historyczne tło akcji nawiązuje
do rodzącego się komunizmu, rewolucji
1905 roku, a w finale do masowej emigracji ludności żydowskiej. Musical „Skrzypek
na Dachu” jest scenicznym fenomenem,
pełnym niezwykłej muzyki i żydowskiego
humoru, który zawsze przyciąga tłumy
publiczności na całym świecie.

W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy
Włochy artystom podziękowała Zastępca
Burmistrza Monika Kryk oraz obecni na
przedstawieniu Radni Dzielnicy.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za
wspólną ucztę dla ducha i dla oka. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach.

Zespół Zejman & Garkumpel przygotowuje autorskie programy zabawy np. pod
hasłem Copacabbana czyli wino, miłość,
śpiew i taniec. Zejman przenosi swoją publiczność na legendarną plażę Copacabbana.
Na plaży goszczą opowieści muzyczne i
tańce z całego świata.
Będzie pięknie, radośnie i słonecznie bez
względu na aurę za oknami.
Lider zespołu Mirek Koval Kowalewski
dużo i wesoło żartuje z publicznością,
która daje się porwać gorącym rytmom
Zejmana.
Znane piosenki ze wszystkich stron Polski
i świata przekształcą występy w prawdziwą fiestę.
Artysta organizuje wspólne tańce i śpiewanie, gry choreograficzne, konkursy wokalno-taneczne na scenie i wiele innych
atrakcji.
nr 3 (122) kwiecień 2019
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KrystynaCierniak-Morgenstern
,,Naszfilm.ScenyzżyciazKubą.Wspomnienia”
Wydawnictwo Literackie 2017
„Najważniejsze to dobra REŻYSERIA.
Kuba reżyserował filmy, ale ja reżyserowałam nasze życie prywatne. Wychodzi
na to, że przez te pięćdziesiąt lat też
byłam dobrym reżyserem ciepła małżeńskiego…” – pisze Krystyna Cierniak-Morgenstern w książce, którą chciałabym
Państwu polecić. „Nasz film. Sceny z
życia z Kubą. Wspomnienia” to pozycja,
obok której nie sposób przejść obojętnie.
Stwierdzenie zazwyczaj banalne, ale czy
tak jest i w tym przypadku?
Po wspomniany wyżej tytuł warto sięgnąć
ze względu na głównych bohaterów, a zarazem twórców tej opowieści – Janusza
i Krystynę Morgensternów. Nazwisko
reżysera zna przypuszczalnie większość z
nas. Jest to bowiem jeden z wybitniejszych
przedstawicieli polskiego filmu w XX
wieku. Każdy kiedyś oglądał, jeśli nie
„Polskie drogi”, jeśli nie „Kolumbów”, to
już z pewnością co najmniej słyszał (mam
tu na myśli rocznik 1990 i powyżej) o kapitanie Hansie Klosie i jego losach rozstrzygających się w serialu „Stawka
większa niż życie”. Nie każdy jednak wie
o istnieniu krótkometrażowej produkcji
pt. „Ambulans”, po której obejrzeniu
człowiek jeszcze przez długi czas nie jest
w stanie się otrząsnąć, uwierzyć w to, co
właśnie zobaczył… Wreszcie postać samej
Autorki – kobiety mądrej, uzdolnionej
artystycznie, która mimo szansy na własną
karierę, poświęciła się dla dobra męża. Porzuciła własne ambicje, by stworzyć Kubie
dom pełen ciepła, by zbudować enklawę
dla elity kulturalnej stolicy i nie tylko. Zrezygnowała z aktorstwa, które sprawiało jej
frajdę i nie lada satysfakcję, z wysokich
stanowisk, których piastowanie wymagałoby od niej zbyt wiele czasu, który musiałaby odebrać mężowi. Dlatego zamiast
panią dyrektor, została… fenomenalną
reżyserką życia prywatnego. Żona Morgensterna w swoich wspomnieniach oprowadza czytelnika po jego dorobku
artystycznym – imponującym nie pod
względem ilości, ale jakości. Z tego właśnie względu polecam lekturę książki
wszystkim, którzy chcieliby dowiedzieć
się czegoś na temat filmu polskiego począwszy od lat 60. XX wieku. Nie znajdziemy tutaj wiedzy podręcznikowej z
zakresu filmoznawstwa.
W ogólnym ujęciu „Nasz film…” nie jest
jednak historią Kuby-reżysera, a raczej
Kuby-człowieka, Kuby-męża, opowiedzianą z perspektywy żony.
Na całość fabuły składają się trzy części:
pierwsza zatytułowana ,,Kuba” – z której
16
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czytelnik dowiaduje się o pochodzeniu
Morgensterna, o tragicznych losach jego
rodziny podczas okupacji niemieckiej oraz
o spotkaniu, po którym „z dnia na dzień
rzucił studia rolnicze i pędem pojechał do
Łodzi na egzaminy”. Taki scenariusz napisany dla niego przez życie…
Druga część – „Ja” - to autobiograficzny
zapis rodzinnej historii Krystyny Cierniak,
wnuczki króla kurkowego, którego portretem – jak sama przyznaje – „teraz zadaje
szyku przed znajomymi”. To krótka opowieść o dzieciństwie w cieniu wojny,
o koszmarnych wspomnieniach, ale nade
wszystko o nieodpartej chęci życia oraz
młodzieńczej beztrosce i bezgranicznej
wierze w dobrą przyszłość.
Clou historii stanowi rozdział trzeci, a zarazem ostatni: „My”. W tym miejscu zaczyna się „ich film” – jak sama autorka
określiła małżeństwo z Kubą. Rozpoczyna
się sceną niczym z wielkiego ekranu: „I to
właśnie wtedy ja jako Julia schodziłam po
schodach, on jako Romeo siedział na dole
i nie mówiąc sobie nic, wiedzieliśmy, że to
jesteśmy my…”
Morgensternowie żyli pełnią życia, bywali
wszędzie tam, gdzie działo się coś
ciekawego. Obiady w Związku Literatów
i słynny stolik, przy którym zasiadali obok
Janusza Minkiewicza, Tadeusza Konwickiego, Gustawa Holoubka, Juliana Stryjkowskiego, Antoniego Słonimskiego,
następnie SPATiF, Kameralna na Foksalu
czy wreszcie coroczne przyjęcia organizowane u nich na Żoliborzu dla warszawskiej
śmietanki towarzyskiej, złożonej z kilku
pokoleń artystycznej elity.
Wspólnie z żoną reżysera, cenioną tkaczką
gobelinów, bryluje na salonach stolicy,
grywa w filmach, występuje w Kabarecie
Starszych Panów, zdobywa wiedzę o
ówczesnym świecie, zadając nie zawsze
mądre pytania wybitnym tamtych czasów:
„Bardzo mnie lubili, z reguły rozmawiali
na te same, znane tematy z pogranicza kultury i polityki, a ja kompletnie nic z tego
nie wiedziałam i zadawałam im najgłupsze
pytania na świecie. Okropnie ich to bawiło…” Krystyna Morgenstern zabiera
czytelników w liczne podróże, które nigdy
nie są nudne, wręcz przeciwnie – mnóstwo
tu perypetii i przygód, z których bohaterka
zawsze wychodzi cało i z szerokim uśmiechem na twarzy. Towarzyszą jej Agnieszka
Osiecka, Marek Hłasko, Elżbieta
Czyżewska, Kalina Jędrusik, Stanisław
Dygat, Zbigniew Cybulski, Bobek Kobiela, Duduś Matuszkiewicz, Krzysztof
Komeda, Roman Polański, Andrzej Wajda,

Stanisław Bareja, Tadeusz Łomnicki…
Czasy są barwne i ciekawe mimo sytuacji
ekonomiczno-politycznej: „Był PRL, biednie i niewesoło, a czasem strasznie. Ale my
przeżyliśmy wojnę, dla nas wszystko, co
potem, było już tylko lepsze…” Artystka
nieustannie snuje opowieści, arcyciekawe
anegdoty. W swoich wynurzeniach jest
szczera, prawdziwa, momentami brzmi naiwnie, innym razem może irytować zbytnią
pewnością siebie. Bez wątpienia jest jednak taktowna i nigdy nie narusza prywatności osób, o których opowiada, nie szuka
taniej sensacji. To - moim zdaniem - jest
kolejną zaletą omawianej pozycji.
Po wspomnienia Cierniak-Morgensternowej warto sięgnąć także ze względu na styl,
a właściwie formę – dzięki którym jest to
jedna z nielicznych książek, które czyta się
niepostrzeżenie. Dlaczego? Napisana prostym językiem, bardziej niż książkę przypomina raczej towarzyską, momentami
nawet przyjacielską pogawędkę, którą
ciężko przerwać. I gdyby nie konieczność
pójścia następnego dnia do pracy, z pewnością gawędziłabym sobie z autorką do
białego rana, czyli do ostatniej strony.
Zwłaszcza że, czytając te wspomnienia,
dosłownie słyszy się jej ciepły i radosny
głos. Autorka hipnotyzuje pogodą ducha,
optymizmem i wszechobecną pochwałą
życia, które nierzadko bywało dla niej
ciężkie.
Życzę Państwu przyjemnej lektury.
Magdalena Bajer
Wypożyczalnia nr 28

Książka dostępna jest w:
- Wypożyczalnia nr 28, ul. 1. Sierpnia 36 a
- Wypożyczalnia nr 71, ul. Astronautów 1

Gry planszowe przeżywają ostatnio prawdziwy renesans. Rodzinne i towarzyskie
spotkania, wzbogacone odrobiną rywalizacji, nabierają interesującego i niebanalnego
wymiaru. Z pewnością nie są nudne. Gry
uczą bycia razem, zdrowej konkurencji,
myślenia. Dzieci poprzez zabawę poznają
smak pierwszej przegranej i pierwszego
zwycięstwa. A dorośli przypominają sobie
rzecz najważniejszą: że bycie razem jest
fajne. Być może dlatego właśnie planszówki, ze swą terapeutyczną i edukacyjną
rolą, powróciły do łask. Społeczna akceptacja takiej formy wspólnej zabawy realizuje się dziś nie tylko na płaszczyźnie
domowej przestrzeni, czy kółka zainteresowań w szkole i domu kultury.
Planszówki triumfalnie wkroczyły do
bibliotek. Ze swym często literackim
rodowodem i fabułami będącymi kontynuacją książkowych czy filmowych
ulubionych historii, na stałe wpisały się
w krajobraz bibliotek. Gromadzone
są już w wielu wypożyczalniach na
równych prawach jak książki czy audiobooki.

fot. arch. biblioteki

ŚwiętogierwBibliotece

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prawdziwą atrakcją okazał się jednak ESCAPE
ROOM „Zagadka Sherlocka Holmesa”.
Zainscenizowany w tym dniu „pokój zagadek” to oryginalny scenariusz naszego
autorstwa, inspirowany literackim pierwowzorem historii o słynnym detektywie i
jego przyjacielu. Przegranych nie było.
Tym razem wygrali wszyscy, którzy postawili na wspólną zabawę.

W tym miejscu warto dodać, że dzięki
temu, iż nasza biblioteka już od kilku lat
wzbogaca swoje zbiory o gry planszowe –
Dzień Gier możemy świętować przez
okrągły rok! Zapraszamy zatem do wspólnego świętowania w naszych placówkach:
Wypożyczalni nr 17 i Wypożyczalni nr 28,
gdzie chętnie udostępniamy planszówki
naszym Czytelnikom.
Agata Godzisz
Wypożyczalnia nr 28

W bibliotekach powstają kluby gier planszowych, organizowane są turnieje czy
wspólne planszówkowe zabawy.
W kalendarzu wydarzeń Wypożyczalni
nr 28, już po raz trzeci, znalazło się święto
organizowane z myślą o miłośnikach gier
planszowych i nie tylko – Międzynarodowy Dzień Gier. W jedną z listopadowych sobót gościliśmy w progach naszej
Wypożyczalni zwolenników dobrej wspólnej zabawy, której istotę stanowią: logiczne
myślenie, refleks, spostrzegawczość, umiejętność podejmowania decyzji.
Dzięki nowym zakupom, w tym
znaczącemu dofinansowaniu z Budżetu
Partycypacyjnego, jako Biblioteka mogliśmy zaproponować nowe, coraz to
bardziej wyszukane gry planszowe,
modne, popularne i mądre, dostosowane
do potrzeb odbiorcy w różnym wieku.
CIASTECZKOWE POTWORKI, PAN
TWARDOWSKI, MAJESTAT, CENTURY
KORZENNY SZLAK, SPLENDOR MIASTA,
TAJEMNICZE PODZIEMIA to tylko niektóre z tytułów, które pojawiły się podczas
sobotniego święta. Do dyspozycji uczestników były tego roku nie tylko typowe gry
planszowe, ale i puzzle, w tym specjalna
edycja poświęcona Józefowi Piłsudskiemu
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Był kącik brydżowy, dzięki
uprzejmości członków klubu brydżowego
nr 3 (122) kwiecień 2019
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WolontariatzSP94

W Szkole Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego od
kilku już lat działa wolontariat. Nasi
uczniowie i cała szkolna społeczność
z ogromnym sercem i zapałem angażują
się w pomoc na rzecz potrzebujących.
Wspólnie z Samorządem Uczniowskim,
szkolnym Kołem Caritas oraz przy
współpracy z parafią M.B. Saletyńskiej organizujemy pomoc w zależności od potrzeb doraźną i stałą.
Gdy za oknem słota, szaro, buro i ponuro
uczniowie klas starszych rozpoczynają
akcję „Starsi młodszym”. Nasi wolontariusze zostają po lekcjach, by poprzez
wspólne zabawy, czytanie ulubionych
książek urozmaicić czas swoim młodszym
kolegom i koleżankom ze świetlicy szkolnej.

Nawet odrabianie pracy domowej staje się
przyjemnością, wszak każdy z nas zawsze
chciał mieć starszego kolegę czy koleżankę.
Wrażliwi na potrzeby innych co roku organizujemy kiermasze kulinarne by wspomóc Fundację Być Bardziej w ramach
akcji „Grosz do grosza”. Głównym celem
tej akcji jest zapewnienie ciepłego posiłku
tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie zapewnić tego samodzielnie.
W ramach tworzenia więzi ze środowiskiem lokalnym, szkolne koła teatralne odwiedzają Dzienny Dom Pomocy Społecznej.
Nie zapominając o osobach starszych już
kolejny raz organizowana jest w naszej
Szkole Bożonarodzeniowa Paczka dla
Bohatera, będąca formą wsparcia i okazania wdzięczności żołnierzom walczącym
o wolną Polskę na wszystkich frontach
II wojny światowej, żołnierzom podziemia
oraz osobom represjonowanym przez
ustrój komunistyczny.

fot. arch. szkoły

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi.”
Św. Jan Paweł II

Najnowszym projektem, w którym uczestniczymy to „Osobiste MNW”, wolontariacki projekt Muzeum Narodowego
w Warszawie, w ramach którego wolontariusze zbierają wspomnienia warszawiaków o Muzeum Narodowym.
Dlatego tez zachęcamy wszystkich do
udziału i podzielenia się historiami osobistych relacji z tą ogromna skarbnica sztuki.
Zbliżają się Święta Wielkanocne, a mywrażliwi na cierpienie, samotność i potrzeby innych szykujemy się do kolejnych
akcji charytatywnych, zapraszając tym
samym do współpracy.

Edukacjakulturalnaw,,Szkolenadstawem”

Edukacja kulturalna stała się zatem dla
Szkoły Podstawowej nr 94 ścieżką umożliwiającą ich uczniom dotarcie do ich
olbrzymich pokładów naturalnej ciekawości świata, w których główną rolę
odgrywają pragnienie odkrywania, testowania , sprawdzania, co się stanie, zastanawiania się, jak coś działa.
Współpracując z najważniejszymi instytucjami kultury Warszawy – Muzeum Narodowe, Muzeum Rzeźby Królikarnia,
Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Warszawy, Atelier Foksal, Muzeum
Łazienki Królewskie, Muzeum Fryderyka
Chopina w Warszawie, szkoła umożliwia
efektywną komunikację różnych środowisk zaangażowanych w edukację oraz
18
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pokazuje uczniom wielki potencjał kulturotwórczy ich miasta Warszawy.
Dzięki odbywającym się w szkole od
ośmiu lat Ogrodom Nauki i Sztuki powstały dziesiątki projektów kulturalnych
takich jak:,,Języki miast”, ,,Rzeźby trójwymiarowe dzieła sztuki”, ,,W pogoni za
kwadratem, czyli o figurach geometrycznych w sztuce”, ,,Jestem Europejczykiem
i obywatelem świata”, ,,Przyroda w literaturze i sztuce”, ,,Te co skaczą i fruwają
czyli o zwierzętach w sztuce”, ,,Chcę Cię
rozumieć, czyli o empatii społecznej”,
,,Talerz pełen bon ton”, ,,Świat niewidzialny, czyli jak patrzeć, żeby zobaczyć”,
,,Sprawiła to książka” ,,Radość tworzenia,
nasze duże i małe arcydzieła”, ,,Widzę,
słyszę, czuję, czyli o rytmach w sztuce”
oraz wiele innych wspaniałych inicjatyw,
za które szkoła otrzymała czterokrotnie
Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej.
Wszystkie projekty cechuje odwaga eksperymentowania, pogłębione podejście do
danej dziedziny nauki i sztuki, twórcze wykorzystanie nowych technologii, innowacyjność i kreatywność. Wszystkie projekty
z edukacji kulturalnej zawdzięczają swój
początek marzeniom dziecięcym ich potrzebie nieustającego zadawania pytań
,,dlaczego” i ,,co jeśli?”. To właśnie na
gruncie takich potrzeb powstał autorski

fot. arch. szkoły

W Szkole Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy
Cietrzewia od lat istnieje słuszne przekonanie o olbrzymiej roli jaką odgrywa
edukacja kulturalna w procesie nauczania i wychowania. To przecież dzięki niej
społeczeństwo dowiaduje się o swoim
kulturalnym dziedzictwie i przekazuje tę
wiedzę następnym pokoleniom. Za pośrednictwem sztuki człowiek odnosi się do
siebie samego, swojego otoczenia, społeczności, w której żyje. Dzięki niej uczniowie
mają możliwość zrozumieć świat wokół
nich oraz świat wewnętrzny, świat ich
talentów.

program edukacji artystycznej ,,Wrota
Sztuki” skierowany do uczniów, które chcą
rozwijać swoje zdolności artystyczne.
Zrównanie edukacji kulturalnej z innymi
edukacjami w Szkole Podstawowej nr 94
wspaniale wpływa na kreatywność
uczniów, którzy przekonują się, że
twórczość obecna może być w życiu
każdego człowieka. Pozwala im doświadczać radości z aktu tworzenia, stwarza
miejsce do prezentowania swoich prac,
przyczynia się do odkrywania ich talentów,
pasji i pragnień – dając szansę rozwinięcia
się w taki sposób, żeby mogli osiągnąć
w życiu spełnienie i poczucie tego, że dają
z siebie to, co mają najlepszego.
Promowanie aktywnego uczestnictwa
uczniów w sferze kultury przełamuje
stereotyp biernego odbioru kultury i fantastycznie wpływa na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, na kreowanie
współodpowiedzialności za przestrzeń
społeczną i kulturową ich miasta, regionu,
ojczyzny i świata.

Szkołanr88podwójnymlaureatem

Dom Kultury „Włochy” zorganizował
w styczniu Konkurs Recytatorski, w ramach którego przeprowadził dzielnicowe
eliminacje do 42. wojewódzkiego etapu
„Warszawskiej Syrenki”. Jego uczestnikami byli reprezentanci włochowskich
szkół publicznych i społecznych w trzech
kategoriach wiekowych.
Czołowe miejsca naszych uczniów w tym
prestiżowym konkursie wpisują się już
w piękną tradycję SP 88.
I tak, zarówno w poziomie klas 1-3, jak
i klas 4-6, reprezentantami Dzielnicy
w mazowieckim finale zostali nasi uczniowie, zdobywając pierwsze miejsca:
I miejsce - Paweł Janicki, uczeń kl. 2
I miejsce - Bartosz Kostecki, uczeń kl. 4
Przyznano im również nagrodę specjalną
– bezpłatny udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez prof. J. Zdziarskiego.
Kolejne zaszczytne miejsca zdobyli:
II miejsce – Artur Łukuć, uczeń kl. 4
wyróżnienie – Tymoteusz Lendzion, uczeń kl. 5

fot. arch. szkoły

Szkoła nr 88 i tym razem została podwójnym laureatem w Dzielnicowym
Konkursie Recytatorskim „Warszawska
Syrenka”. Kolejna edycja dzielnicowej
„Warszawskiej Syrenki” za nami! Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym
roku, nasza szkoła osiągnęła w niej podwójny sukces.

wyróżnienie – Iga Janocińska, uczennica kl. 1
Należy nadmienić, iż wyniki przesłuchań
ogłosiło zacne jury w składzie:
prof. Jan Zdziarski – specjalista kultury
mowy, instruktor teatralny, emerytowany
wykładowca Akademii Teatralnej wdium
Reżyserii w Teatrze Niezawodowym, wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej.
Organizator i koordynator Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego. Organizator
i autor programów warsztatów słowa
i teatralnych, prowadzący zajęcia z zakresu
kultury mowy, recytacji i reżyserii w teatrze nieprofesjonalnym;
Katarzyna Jakóbik – teatrolog, dramoterapeuta;
Małgorzata Kiełczewska – teatrolog, arteterapeuta.
Jesteśmy dumni z werdyktu jury, który
dał wiele zadowolenia dzieciom oraz ich

rodzicom. Świadczy on przecież o tym, iż
talent i wkład pracy naszych uczniów
został doceniony. A przecież przygotowania, dodatkowy czas spędzony na indywidualnych ćwiczeniach w każdej wolnej
chwili, wymagały od uczniów zarówno
chęci, jak i wiele włożonego wysiłku.
Nam, nauczycielom przygotowującym
uczniów do konkursu, dał satysfakcję i motywację do poszukiwania artystycznych
talentów oraz do dalszej pracy z uczniem
zdolnym. Cieszy nas, że są uczniowie,
którym wartości takie jak poezja przynoszą
radość.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy
i życzymy również wysokich osiągnięć
w kolejnych edycjach, pozostałych zaś
zachęcamy do wzięcia w nich udziału.
Wierzcie, warto!!!
Monika Przybylińska

SukcesSP88naOgólnopolskiej Whołdziewielkiemu
OlimpiadzieMitologicznej
PolakowiwSP88
Znamy wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady
Mitologicznej. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej przy ulicy Radarowej uzyskali
wysokie miejsca w skali ogólnopolskiej.
Dwoje z nich zdobyło tytuł laureata.
Celem olimpiady była popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń
religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.
Organizatorem konkursu był OLIMPUS.
W konkursie brało udział prawie 4000
uczniów. Zadania obejmowały wiedzę
z całej mitologii greckiej. Reprezentanci
Szkoły Podstawowej nr 88, którzy zaszli
najwyżej to: Sergio Arriagada Ivanov (5
miejsce w Polsce) i Klara Kolczyńska (14
miejsce w Polsce). Uczniowie udowodnili,
że mitologia nie jest ich piętą Achillesa. Co
więcej, pokazali, że mogą wejść na Parnas,
czyli osiągnąć sukces.
Aleksandra Kolasa

Uczennica SP nr 88 im. Gabriela Narutowicza
została laureatką Międzydzielnicowego Konkursu Literackiego „Epitafium dla Niepodległej”. Wiktoria Janocińska zajęła 2. miejsce.
Jury konkursu było pod wrażaniem twórczego
kunsztu autorki wiersza pt. „Epitafium dla
Karola Wojtyły”.
Młoda adeptka poezji pisze:
Bóg Cię powołał, byś serca nasze otworzył,
Wierny lud prowadził, karty historii tworzył.
Świeciłeś przykładem dla wielu Polaków,
Nawracałeś zagubionych, wspierałeś rodaków,
Głosząc prawdę, nadzieję dawałeś,
Zgorzkniałe serca miłością uleczałeś.
Modlitwą walczyłeś o losy Ojczyzny,
Tuląc do swej piersi jej krwawe blizny.
Świadectwo Bożej miłości nie raz nam ukazałeś,
Papieżem świata umiłowanym na zawsze zostałeś.
Och! Śmierci okrutna! Ty się nikogo nie lękasz,
Przychodzisz, zabierasz, o każdym pamiętasz.
Och! Śmierci okrutna! Cóżeś uczyniła?!
Na nagrobku napis głosi … ,,Karol Wojtyła”.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów
nr 3 (122) kwiecień 2019
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ZmałymmisiemwświeciewielkiejliteraturywP71

Kierując się mądrością tych słów, w Przedszkolu nr 71 przy ulicy Śląskiej postanowiliśmy zaszczepić w dzieciach potrzebę
codziennego kontaktu z książką poprzez
udział w projekcie ,,Czytające przedszkolaki”. W czarodziejski świat literatury
w bieżącym roku szkolnym 2018/2019
wprowadza dzieci sympatyczny pluszowy
miś Trójeczka. Wędrując po domach
przedszkolaków z grupy trzeciej (stąd jego
imię) z dzienniczkiem ,,pod pachą” bierze
udział jako honorowy gość w wieczornym
czytaniu bajek. Wraca potem z pamiątkowym rysunkiem dotyczącym wysłuchanej
treści i odrysowaną dłonią autora. Stworzony album dokumentujący literacką podróż misia budzi autentyczny podziw
oglądających. Rodzice dzieci z grupy trzeciej systematycznie uczestniczą w przedszkolnych spotkaniach literackich czytając
dzieciom ulubione utwory. Wzbogacają
również grupowe zasoby biblioteczne
przynosząc własne książki. Niedługo jako
narratorzy wezmą udział w przedstawieniu,
w którym ich dzieci zostaną aktorami.

fot. arch. przedszkola

Kornel Makuszyński napisał kiedyś, że
,,Książka to mędrzec łagodny i pełen
słodyczy, który puste życie napełnia
światłem, a puste serca wzruszeniem;
miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje
ciężaru; w martwotę domu wprowadza
życie, a życiu nadaje sens”.

Miś Trójeczka towarzyszy przedszkolakom we wszystkich działaniach, również
podczas cyklicznych spotkań literacko
– plastycznych na terenie włochowskiej
biblioteki.
Codzienne czytanie dzieciom wpływa na
rozwój emocjonalny, wprowadza w świat
wartości i norm panujących w społeczeństwie, w bezpieczny sposób - w towarzystwie bliskiej dziecku osoby służącej
natychmiastowym i często niezbędnym komentarzem - oswaja z trudnymi sytuacjami, podsuwa skuteczne strategie
radzenia sobie w codziennym życiu.
W miejsce sztucznie przyciąganej zmie-

niającymi się dźwiękami i obrazami na
ekranie uwagi mimowolnej kształtuje
uwagę dowolną i koncentrację na treści,
wzbogaca zasób słownictwa, rozwija
wyobraźnię i kreatywność, skłania do
myślenia, prowokuje pytania i podsuwa
odpowiedzi.
Wiemy, że wprowadzając w życie grupy
zwyczaj głośnego czytania zyskujemy
realny wpływ na przebieg rozwoju dzieci
i przygotowujemy je do przyszłego
aktywnego udziału w kulturze. Czytamy,
bo warto.
Małgorzata Powałek

„Sercowesprawy”–prezentydlanajbliższychwP419

Dzień 14 lutego – patrona zakochanych
stał się szczególną okazją, aby dać odczuć
bliskim osobom jak bardzo są dla nas
ważne i kochane. Nauczyciele podczas
zajęć dydaktycznych w tym dniu opowiedzieli swoim wychowankom wiele
ciekawostek o dniu Św. Walentego oraz
zorganizowali dla nich wspaniałe zabawy.
W końcu to radosne święto! W ten dzień
składamy życzenia tym, których kochamy,
chcąc pokazać jak bardzo są dla nas ważni.
Często tym wyrazom miłości towarzyszą
20
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Na początku lutego w przedszkolu nr 419
przy ul. Ryżowej 17 i filii przedszkola przy
ul. Ryżowej 12 odbył się konkurs na najpiękniejszą walentynkę. Konkurs skierowano do chętnych dzieci i ich rodziców.
Celem konkursu było pobudzenie wyobraźni, kreatywności, a przede wszystkim
znakomita wspólna zabawa przy wykonaniu plastycznego dzieła. Uczestnicy konkursu zamienili się w artystów, którzy
stworzyli oryginalne i nietuzinkowe upominki dla swoich najbliższych!

drobne upominki. Jednak najbardziej
wyjątkowe podarunki to te, które robimy
sami, wkładając w nie całe swoje serce.
Własnoręcznie wykonany prezent ucieszy i sprawi obdarowanemu największą
niespodziankę, dlatego też nasze walentynki sprostały wymaganiom konkursu
i ukazały się nam jako różnorodność form,
kształtów i feeria barw.

Każda praca konkursowa została nagrodzona, a uczestnicy konkursu zapewne już
szykują się do kolejnej możliwości przedstawienia swoich umiejętności plastycznych. Zatem do dzieła!
Małgorzata Reda-Słupska

CosłychaćwPrzedszkolu314przyul.1Sierpnia?

Były także obchody Europejskiego Dnia
Numeru Alarmowego 112. Przedszkolaki
odgrywały scenki, gdzie dzwoniły do centrum powiadamiania ratunkowego i wyjaśniały przebieg zdarzenia. Dzięki temu
miały możliwość utrwalenia znajomości
numeru 112, jak się zachować w sytuacji,
kiedy występuje zagrożenie życia oraz jak
pomóc poszkodowanemu.
Odwiedziła nas także Grupa Podróżnicza
,,Poznajemy Świat”, dzięki której wzięliśmy udział w warsztatach dotyczących
,,Sztuki Japonii”. Na warsztatach dzieci
miały okazję m.in. dowiedzieć si o japońskich zwyczajach, ułożyć bukiet wg zasad
ikebany, zobaczyć, jak powstają drzewka
bonsai, sprawdzić się w roli zapaśnika

sumo, obejrzeć zwierzątka origami zrobione z papieru, a także zobaczyć oryginalne jedwabne kimono.
Z kolei w ramach warsztatów twórczych
przygotowywaliśmy własnego wyrobu
instrumenty muzyczne, które potem na
zajęciach rytmicznych wykorzystaliśmy do
tańca i wystukiwania rytmu. Narysowaliśmy także abstrakcje do muzyki Vivaldiego ,,Cztery pory roku”.
Wzięliśmy także udział w zajęciach czytelniczych w Wypożyczalni nr 28, gdzie mogliśmy podziwiać wystawę biblioteczną,
której tematem przewodnim był ,,Światowy Dzień Kota”. Posłuchaliśmy bajki
,,Kot na medal” oraz zrobiliśmy opaski
kota na głowę i zakładki z kotem do książki.
Najstarsze grupy odwiedziła Babcia
Jadzia z Dziennego Domu Pobytu dla
Osób Starszych ,,z Ochotą”. W ramach
współpracy międzypokoleniowej czytała
dzieciom książki. Przedszkolaki z dużym
skupieniem i uwagą słuchali Babci Jadzi.
Mieliśmy także bardzo ciekawe warsztaty

fot. arch. przedszkola

Ostatnie miesiące obfitowały w wiele wydarzeń w przedszkolnej społeczności
Przedszkola nr 314.
Były warsztaty kulinarne, gdzie w ramach
projektu ,,Mały Miś” wyciskano w sokowirówce przepyszne, zdrowe soki. Wszystkie dzieci pomagały oraz wypróbowały
sok własnej, ,,domowej roboty”.

pt: ,,Lekcja żywej historii”, a także zrobiliśmy autoprezentację ,,Moje hobby”.
Szymon, Bartek oraz Filip zaprezentowali
swoje ulubione książki. Fabian pokazał
swoje kolekcje klocków Lego, opowiedział jakie serie klocków zbiera i z jakich
bajek bądź filmów ma klocki. Pola pokazała dzieciom własnoręcznie zrobione
książeczki.
W naszym przedszkolu codziennie dużo
się dzieje. Dlatego tak bardzo lubimy tu
przychodzić.

ZeStrażąMiejskąBezpieczniewSP66

Celem konkursu jest propagowanie bezpieczeństwa na drodze, upowszechnianie
bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożeń, opanowanie podstawowej wiedzy

dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz utrwalenie wiedzy na temat
roli i zadań straży miejskiej.
Pierwszy został rozegrany w szkołach.
W drugim drużyny musiały rozwiązać test
związany z bezpieczeństwem, a w trzecim
– trzeba będzie przygotować pracę plastyczną, prawidłowo udzielić pomocy
przedmedycznej podczas symulowanego
wypadku oraz prawidłowo pokonać rowerem tor w Miasteczku Ruchu Drogowego.

fot. arch. szkoły

21 lutego 2019 roku odbył się II etap VI
Konkursu „Ze Strażą Miejską Bezpiecznie”. Spośród drużyn włochowskich szkół
podstawowych najwięcej punków uzyskała
drużyna ze SP Nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego. Tym samym dwuosobowa drużyna
z SP 66 będzie reprezentować Dzielnicę
Włochy w III etapie konkursu.
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Warszawiacy przynoszą bardzo różne
przedmioty. Głównie odnalezione dokumenty, elektronikę, biżuterię, gotówkę oraz
torby i plecaki pozostawione w miejscach
publicznych. Zdarzają się też dość nietypowe znaleziska jak przenośne pianino,
wiertarka, czy gitara. W ubiegłym roku
na ul. Dzielną 15 przyniesiono m.in. 557
telefonów, 435 zegarków, 71 laptopów, 33
aparaty fotograficzne i 29 czytników znalezionych na terenie miasta. Do depozytu
trafiło też 40 pierścionków, 21 obrączek
i 70 łańcuszków.
Przedmioty dostarczane są głównie
przez stołeczne kina, centra handlowe,
Centrum Nauki Kopernik, Metro Warszawskie, Lotnisko Chopina oraz policjantów
i strażników miejskich.
Pracownicy Biura Rzeczy Znalezionych
przy ul. Dzielnej 15 starają się identyfikować i poszukiwać właścicieli przedmiotów.
Kontaktują się drogą mailową lub dzwonią
pod numery telefonów, znajdujące się na
wizytówkach pozostawionych w teczkach
i dokumentach oraz pod ostatnio wybierane numery w telefonach komórkowych,
o ile jest to możliwe.
Niestety, nadal do swoich pierwotnych
właścicieli wraca zaledwie około 5% rzeczy.
Jak odebrać rzeczy?
Aby odebrać zagubione przedmioty w
miejskim biurze przy ul. Dzielnej należy

Rzeczy są przechowywane przez dwa
lata od dnia znalezienia. Po tym terminie
prawo własności przechodzi na znalazcę,
o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. W przypadku nieodebrania rzeczy
ich właścicielem staje się na mocy art. 19
ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych
m.st. Warszawa.
Gdzie szukać?
Ogłoszenia na temat zagubionych przedmiotów publikowane są m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
informacyjnej Biura Rzeczy Znalezionych.
Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezionych
zostało powołane do życia 65 lat temu
przez Radę Narodową m.st. Warszawy.
Obecnie znajduje się w strukturze Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich
Urzędu m.st. Warszawy. Zasady jego
funkcjonowania określa m.in. ustawa z 20
lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 397 z późn. zm.)
oraz regulamin działalności Biura Rzeczy
Znalezionych (Zarządzenie nr 284/2017
Prezydenta m.st. Warszawy z 17 lutego
2017 r.).
W tym roku do biura trafiło już ponad
600 rzeczy.

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

Faworek jest spokojnym, uroczym psiakiem. Potrafi pięknie chodzić na smyczy.
Wobec innych psów jest subtelny i delikatny. Początkowo odrobinę nieśmiały,
przy bliższym poznaniu wspaniale potrafi
okazać sympatię. Będzie wspaniałym towarzyszem całej rodziny.
Nie wyobrażamy sobie, aby tak ujmujący
w obyciu Psiak mógł spędzić więcej czasu
w schronisku.
Zapraszamy na spacer z Faworkiem.
Nr ewidencyjny: 1800/18
Kontakt w sprawie adopcji:
Kasia 605 206 308, Anna 501 238 595,
Ewa 609 491 910

Piksel to mały młody piesek o pięknym,
lśniącym, brązowym umaszczeniu. Geny
jamnika objawiają się nie tylko w jego
sylwetce, ale także charakterze (polecamy
Piksela dla miłośników tej rasy). Piksel jest
pieskiem kontaktowym, lubiącym pieszczoty. Do towarzystwa innych piesków
podchodzi dość selektywnie, toteż zdarza
mu się szczęknąć na mijanych kolegów
podczas spaceru. Zamieszkanie z psem
bądź kotem rezydentem wymaga wcześniejszego zapoznania.
Nr ewidencyjny: 1901/18
Kontakt do wolontariuszek Piksela:
Ada 664 711 026 lub Maja 606 890 357

fot. www.um.warszawa.pl
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przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. W przypadku, kiedy jest to niemożliwe (np.
obrączki, zegarka czy pierścionka) konieczne będzie dokładne opisanie zguby,
wskazanie potencjalnego miejsca zagubienia i określenie jego cech szczególnych.
Należy także opłacić koszty przechowania
i utrzymania rzeczy oraz poszukiwania
osoby uprawnionej do odbioru.

NaPaluchu

fot. Schronisko na Plauchu

Do stołecznego Biura Rzeczy Znalezionych trafia co roku mnóstwo dokumentów,
zegarków, telefonów, liczne portfele,
pieniądze, laptopy i czytniki. W 2018 r.
zdeponowano w nim 9 700 rzeczy, rok
wcześniej 9 800.

Kącikadopcyjny

fot. Schronisko na Plauchu

Cogubiąwarszawiacy?
Gdzieszukaćijakodebraćzguby?
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O tej niezwykle groźnej ćmie słyszy się
coraz częściej. Szkodnik jest bardzo
żarłoczny i rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie. Dlatego niezwykle
ważne jest by wszyscy posiadacze bukszpanów, naprawdę wszyscy, zabrali się za
walkę z nim i to już teraz!
Szkodnik zagraża roślinom od wiosny do
jesieni i potrafi mieć do 4 pokoleń. O ile
pierwsze pokolenie nie wyrządzi spektakularnych szkód, to już drugie potrafi zjeść
cały krzew. Jaja są żółte, milimetrowe,
składane od spodniej strony liści, w środku
krzewu. Gąsienice zmieniają barwę w trakcie wzrostu, młode są jaskrawo-zielone, im
starsze tym zieleń przechodzi w brąz. Ćmy
występują w formie białej i brązowej, są duże
(mają ok. 4 cm przy rozłożonych skrzydłach).
Profilaktyka i zabiegi agrotechniczne:
- częste oglądanie krzewów szczególnie
wewnątrz, należy rozchylać gałązki i zaglądać wewnątrz krzewu;
- otrząsanie krzewów i niszczenie opadłych
na np. folie lub papier czy materiał owadów;
- larwy, kokony poczwarkowe można również usuwać mechanicznie poprzez ich
zdejmowanie ręczne, bądź usuwanie pędów;
- oczyszczanie krzewów i niszczenie gąsienic silnym strumieniem wody;
- poleca się usuwanie obumarłych, objedzonych pędów w celu ułatwienia lustracji;
- uciętych pędów nie wolno kompostować,
należy je palić w przeciwnym razie larwy

przejdą na bukszpan lub z poczwarek wylęgną się dorosłe osobniki.
Zwalczanie przy silnym pojawie larw
lub dużej ilości krzewów:
- oprysk podanymi preparatami:
Lepinox Plus (oprysk wykonany zgodnie
z etykietą, z powtórzeniem ok. 7-10 dni).
Preparat jest bezpieczny dla środowiska
i entomofauny pożytecznej, oparty na bakteriach Bacillus thuringensis. Zwalczamy
nim wszystkie stadia larwalne 2 pokoleń.
Gąsienice 1 pokolenia można zwalczyć
przy okazji oprysku na miodówkę bukszpanową lub mszyce (zabiegi wykonuje się
w marcu/kwietniu, zależnie od pojawu
miodówki). Wtedy można zastosować np.
preparat Mospilan (z powtórzeniem zabiegu zgodnie z wskazaniami w etykiecie).
Mospilan jest skuteczny przy temperaturze
powietrza około 20 stopni C.
Jeżeli w etykiecie preparatu użyto sformułowania ,,na gąsienice motyli” możemy
również zastosować Karate Zeon (ewentualnie Decis mega przy okazji zwalczania
mszyc) - zwracamy jednak uwagę, że te preparaty działają kontaktowo, a nie żołądkowo
(w przeciwieństwie do poprzednich) zatem
zabiegi będzie trzeba powtórzyć rotacyjnie
ok. 4 razy.
Opryski należy wykonywać bardzo
dokładnie, rozchylając krzewy bukszpanu,
nanosząc preparaty na pędy wewnątrz
krzewu. Nie wolno pozostawać ,,zdrowych” bukszpanów bez oprysku - larwy
przeniosą się na nieopryskane krzewy.

fot. Didier Descouens - wikipedia

Zwalczanie„ćmybukszpanowej”Cydalimaperspectalis

Postać motyla.

Uwaga! Należy rygorystycznie przestrzegać zaleceń producentów dotyczących warunków stosowania np.: pora dnia, temp.
powietrza, opady, środków bezpieczeństwa
i stężenia cieczy roboczej.
Zwalczanie osobników dorosłych:
Osobniki dorosłe - motyle najlepiej odławiać
w specjalne pułapki uzupełnione wodą
do 1/3 wysokości z zastosowaniem dyspensera feromonowego przeznaczonego na
ćmę bukszpanową. Pułapki mogą znajdować się w ogrodach przez cały sezon wegetacyjny. Warto po 3-6 tyg zmienić
dyspenser na nowy. Pułapki służą również
do sygnalizacji pojawu larw – od złapania
osobników dorosłych po 10-14 dniach pojawi się stadium szkodliwe - larwy.
Materiał opanowany przez szkodniki
i same owady należy oddać do utylizacji.
Informacje pozyskane na podstawie doświadczeń z ubiegłego i bieżącego roku od:
- firmy ogrodniczej z Rzeszowa gdzie masowy
pojaw ćmy miał miejsce w ubiegłym roku,
- doktorantki SGGW rekomendowanej przez
Dział Ogrodowy Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie.
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