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Wydarzenie współfinansowane w ramach projektu nr POIS.02.05.00-00-0090/16 „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z
elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie”.

Z prac Zarządu Dzielnicy Włochy
Zarząd Dzielnicy Włochy został powołany
po wyborach w listopadzie ubiegłego
roku. Od tego momentu zbierał się średnio
raz w tygodniu, podejmując decyzje
w najważniejszych kwestiach dotyczących
naszej Dzielnicy.
Zarząd decyduje o wielu sprawach
z różnych sfer życia we Włochach.
Od regulacji kwestii budżetowych, przez
wyrażanie zgód na bezpłatne używanie
części lokalu, po decyzje o dofinansowanie
kultury fizycznej we Włochach.
Pierwsze uchwały dotyczyły m.in. podziału obowiązków wśród członków
Zarządu, udzielenia upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej oraz ogłoszenia
konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej. Zapadły również pierwsze decyzje w kwestiach lokalowych,
m.in. w sprawie umieszczenia na liście
osób zakwalifikowanych do zawarcia
umowy najmu czy wydzielenia lokali
z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy
Dzielnicy Włochy.
Styczeń rozpoczął się decyzją o dofinanso-

waniu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, sportu
i ochrony dziedzictwa narodowego. Zarząd
kontynuował również udzielenia upoważnień do załatwiania spraw administracyjnych oraz regulował kolejne sprawy
lokalowe w Dzielnicy.
Zarząd przyjął także „Dzielnicowy program odpracowywania zaległości czynszowych”. W drugiej części miesiąca ustalono
harmonogram realizacji działań w roku
2019, wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2017 – 2020 oraz porządek
czynności wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Dzielnicy Włochy.
W kolejnym miesiącu prace rozpoczęto od
ustalenia formy naboru kandydatów do
Rady Seniorów. Podjęto również Uchwałę
o skierowaniu pod obrady Rady Dzielnicy
projektu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian
w Statucie Dzielnicy. Burmistrzowie zdecydowali również o wprowadzeniu Regulaminu przyznawania miejsc do handlu
przy cmentarzach na ul. Na Krańcu

i ul. Dojazdowej. Istotna była Uchwała dotycząca ustalenia wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu
obwoźnego.
W marcu, poza stałymi kwestiami, czyli
sprawami lokalowymi oraz udzielaniem
pozwoleń na wydawanie decyzji, Zarząd
wybrał swojego przedstawiciela do Rady
Seniorów - został nim Burmistrz Artur
Wołczacki.
Po wstępnym etapie, w którym nowi Burmistrzowie organizowali swoją pracę
w Urzędzie, przyszła pora na zajęcie się
sprawami, które mają bezpośredni wpływ
na życie mieszkańców Włoch. Widać, że
kwestie lokalowe są stałym elementem codziennej pracy. W zgodzie z deklaracją
Burmistrza, w czasie Sesji Rady Dzielnicy,
deklarującą chęć ograniczenia wydawania
zezwoleń na sprzedaż alkoholu, Zarząd
podjął Uchwałę o wdrażaniu programu
dotyczącego profilaktyki alkoholowej.
Przy wsparciu Zarządu udało się również
przygotować wybory do Rady Seniorów.
Kolejne tygodnie przyniosą następne
decyzje, a te z pewnością wpłyną na dalsze
zmiany organizacji życia we Włochach.

Wolontariusze WOŚP spotkali się z Zarządem Dzielnicy
W 20 marca br., w naszym Urzędzie Dzielnicy odbyło się spotkanie z włochowskimi
wolontariuszami Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Nasza sala konferencyjna po prostu pękała w szwach!
Jesteśmy naprawdę dumni, że tak dużo
dzieci i młodzieży z naszej dzielnicy
angażuje się w pomoc innym.

Swoją postawą zachwycili nas także
najmłodsi wolontariusze, którzy otrzymali specjalne podziękowania od Zarządu.
Ogromną niespodzianką podczas spotkania
było nagranie, w którym Jurek Owsiak

podziękował wszystkim włochowskim
wolontariuszom za ich zaangażowanie
oraz dołożenie swojej cegiełki do osiągnięcia rekordowego wyniku WOŚP.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim wolontariuszom i ich opiekunom. Mamy nadzieję, że następnym razem spotkamy się
w jeszcze liczniejszym gronie.

fot. UD Włochy

Wolontariusze oraz ich opiekunowie rozmawiali z Zarządem Dzielnicy Włochy

o założeniu wspólnego sztabu we
Włochach, o zorganizowaniu koncertu
i o innych pomysłach, które pozwolą
im na jeszcze aktywniejsze i bezpieczniej
uczestnictwo w następnym finale WOŚP.
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Rada Seniorów Dzielnicy Włochy - wyniki głosowania
Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania
na przedstawicieli mieszkańców w Radzie
Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Lista kandydatów z największą liczbą
uzyskanych głosów:
1. Janina Kołodziejczyk
2. Maria Aldona Woźniak

3. Maria Boratyn-Laudańska
4. Elżbieta Maria Janusz
5. Joanna Pieńkosz
6. Wojciech Kożuchowski
7. Barbara Kuryłek Kaczmarek
8. Frants Audzei
9. Krzysztof Tadeusz Chorzewski

Lista rezerwowa kandydatów:
1. Barbara Kowalska
2. Maria Borkowska
Wszytkim wybranym serdecznie gratulujemy!

Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Od 11 kwietnia 2019 r. ogłoszenia Urzędu
m.st. Warszawy są publikowane w Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń. Rezygnujemy z papierowej wersji komunikatów
wywieszanych w gablotach.
Wszystkie informacje będą dostępne na
dotykowych monitorach w 20 lokalizacjach, m.in. w Urzedzie Dzielnicy Włochy,
al. Krakowska 257 na parterze oraz na stronie www.eto.um.warszawa.pl.

fot. E. Lach

Dzięki Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń
mają Państwo całodobowy dostęp do
informacji publikowanych przez dzielnice i biura Urzędu. Komunikaty można
przeglądać za pomocą komputera, tabletu
bądź smartfona. Ogłoszenia zostaną podzielone na czytelne kategorie.

W tym roku kontynuowany jest projekt
doświetlania kolejnych przejść dla pieszych. W całej Warszawie doświetlonych
zostanie ponad 400 przejść dla pieszych,
z czego w samych Włochach nowe
oświetlenie pojawi się aż w 9 lokalizacjach.
Modernizacja z zakresu min. oświetlenia
jest efektem audytu przeprowadzanego na
bieżąco od 2015 r. Warszawskie przejścia
dla pieszych są poddawane ocenie z zakresu ich bezpieczeństwa. Każde z nich
oceniane jest w 30 rygorystycznych kryteriach, w których jednym z nich jest właśnie, jakość oświetlenia. Docelowo do
2020 r. wszystkie przejścia dla pieszych
bez sygnalizacji świetlnej mają być ocenione pod względem bezpieczeństwa. W
wyniku przeprowadzonych do tej pory
kontroli w samym 2018 r. zamontowano
dodatkowe oświetlenie na 435 zebrach. W
trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w
tym roku warszawscy drogowcy z Zarządu
Dróg Miejskich planują poprawić bezpieczeństwo na kolejnych 400 przejściach.
Na 188 z nich drogowcy mają już przygotowaną dokumentację projektową i właśnie
ogłosili przetarg na realizację. W ramach

modernizacji wybrane przejścia uzyskają
min. dodatkowe słupy i oprawy oświetleniowe. Sam projekt, wysokość i kąt
umieszczonego oświetlenia ma na celu zapewnienie pieszemu jak najlepsze oświetlenie na pasach, co spowoduje, że jego
widoczność dla innych użytkowników
ruchu drogowego będzie o wiele lepsza.
Także odpowiednio dobrana barwa światła
LED zapewni jaśniejsze a zarazem ekologiczne oświetlenie pasów. Oprócz całkowitej modernizacji oświetlenia w tym roku
ZDM planuje również wykonać doświetlenie około 200 przejść na bazie istniejących
już latarni, na których montowane będą
dodatkowe oprawy. Jest to metoda tańsza
i bardziej doraźna, możliwa do zastosowania tam, gdzie istnieją latarnie ustawione
bezpośrednio przy przejściu dla pieszych.
Dzięki temu planowana liczba doświetlonych przez warszawskich drogowców
przejść przekroczy 1300. I chociaż jaśniejsze przejścia niewątpliwe staną się bardziej
bezpiecznie to nadal należy pamiętać
o zachowaniu odpowiedniej ostrożności
na przejściach dla pieszych.

fot. ZDM

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych we Włochach

Jaśniej i bezpieczniej dla pieszych będzie
we Włochach na:
ul. Techników w rej. ul. Płużańskiej,
ul. Techników w rej. ul. Śląskiej,
ul. Ks. Chrościckiego w rej. ul Świerszcza,
ul. 17 Stycznia w rej. ul. Radarowej,
ul. 17 Stycznia w rej. ul. K. Zarankiewicza,
al. Krakowskiej na rogu ul. Tapicerskiej,
ul. Ks. Chrościckiego w rej. ul. Łuki Wielkie,
ul. Popularnej w rej. ul. Konewki,
ul. Jutrzenki w rej. ul. Municypalnej.
um.warszawa.pl
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POSTANOWIENIE Nr 122/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO
W WARSZAWIE I z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie podziału m. st. Warszawy na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.
U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz
z 2019 r. poz. 273) Komisarz Wyborczy
w Warszawie I postanawia, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału m.st. Warszawy
na stałe obwody głosowania, ustala się ich
numery, granice oraz siedziby obwodo-
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wych komisji wyborczych.
§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określają
załączniki do postanowienia.
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu
Prezydentowi m. st. Warszawy, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Państwowej
Komisji Wyborczej.
§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie
co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od daty podania

postanowienia do publicznej wiadomości
przez Komisarza Wyborczego w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z
dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty na
obszarze m. st. Warszawy.
Komisarz Wyborczy w Warszawie I
Rafał Wagner

Nr
obwodu

Granice obwodu

Siediba obwodowej
komisji wyborczej

651

ul. Atlasowa: cała, ul. Ciszewska: cała, ul. Dźwigowa: cała, ul. Galaktyki: cała, ul. Globusowa:
cała, ul. Nastrojowa: cała, ul. Nike: cała, ul. Parowcowa: cała, ul. Redaktorska: cała, ul. Rejonowa:
cała, ul. Trzcinowa: cała, ul. Wałowicka: cała, ul. Zodiakalna: cała

ul. Rejonowa 6/8
Miejsce Aktywności
Lokalnej

652

ul. Cienista: od nr 4 do nr 20, ul. Flagowa: 2, 3, 4, ul. Koziorożca: cała, ul. ks. J. Chrościckiego:
1, 1A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 14, 16/18, 20, 22, ul. Łuczek: cała, ul. Łuki Małe:
cała, ul. Łuki Wielkie: cała, ul. Obrońców Pokoju: cała, ul. P. Michałowskiego: cała,
ul. Promienista: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 10, ul. Przednia: cała, ul. Rybnicka: 29A, 31 i od nr 35 do
nr 103, ul. Świerszcza: 2, ul. Świetlana: 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 11, ul. Tumska:
numery parzyste od 4 do 46, ul. Zdobnicza: cała

653

ul. Flagowa: 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, ul. F. Szuberta: od nr 45 do nr 78, ul. Głubczycka: 26 i od
nr 28 do nr 43, ul. J. I. Kraszewskiego: od nr 29 do nr 52, ul. ks. J. Chrościckiego: numery parzyste
od nr 26 do nr 76, ul. Latarnika: od nr 33 do nr 33B i od nr 35 do nr 62, ul. Notecka: od nr 3 do
nr 39, ul. Promienista: 9 i od nr 11 do nr 48, ul. Świetlana: 10, 10A i od nr 12 do nr 42, ul. Tumska:
numery nieparzyste – od 3 do 41, ul. Urszuli: numery parzyste: od nr 6 do nr 28 i numery
nieparzyste: od nr 17 do nr 47, ul. Znicz: cała

654

ul. Dymna: cała, ul. F. Szuberta: numery parzyste: od nr 2 do nr 24 i numery nieparzyste: od nr 1
do nr 25, ul. Fraszki: cała, ul. Gęślarska: cała, ul. Głubczycka: numery parzyste 6, 8 i numery
nieparzyste od nr 1 do nr 7, ul. Jagny: cała, ul. J. I. Kraszewskiego: numery parzyste od nr 2 do
nr 8 i numery nieparzyste od nr 3 do nr 9, ul. Latarnika: numery parzyste: od nr 4 do nr 18A
i numery nieparzyste: od nr 1 do nr 11, ul. Obywatelska: numery parzyste, ul. Piątkowska: cała,
ul. Potażowa: cała, ul. Przepiórki: cała, ul. Przyłęcka: numery parzyste od nr 26 do nr 36 i numery
nieparzyste od nr 33 do nr 47A, ul. Rybnicka: numery parzyste od nr 2 do nr 18A i numery
nieparzyste od nr 1 do nr 21, ul. Świerszcza: od nr 42 do nr 88, ul. Wszemirowska: cała, ul. Zaranie:
cała

655

ul. Cykady: cała, ul. Dekarska: cała, ul. F. Szuberta: numery parzyste od nr 26 do nr 42 i numery
nieparzyste od nr 27 do nr 41, ul. Głubczycka: numery parzyste od nr 10 do nr 22a i numery
nieparzyste od nr 11 do nr 27, ul. J. I. Kraszewskiego: numery parzyste od nr 12 do nr 26A i numery
nieparzyste od nr 11 do nr 25, ul. ks. J. Chrościckiego: numery nieparzyste od 13 do 87A,
ul. Latarnika: numery parzyste od nr 22 do nr 34 i numery nieparzyste od nr 13 do nr 29,
ul. N. Paganiniego: cała, ul. Obywatelska: numery nieparzyste, ul. Pianistów: cała, ul. Pola Karolińskie: cała, ul. Przyłęcka: numery parzyste od nr 2 do nr 24 i numery nieparzyste od nr 1 do
nr 31 ul. Rybnicka: numery parzyste od nr 20 do nr 36 i numery nieparzyste 25 i 29, ul. Świerszcza:
od nr 5 do nr 40, ul. Urszuli: numery nieparzyste od nr 1 do nr 13, ul. Uśmiech: cała, ul. W. Żeleńskiego: cała

656

ul. Solipska: cała, ul. Zapustna: cała

ul. Solipska 17/19
CLIX Liceum
Ogólnokształcące

657

ul. Batalionu AK „Włochy”: cała, ul. Fasolowa: cała

ul. Solipska 17/19
CLIX Liceum
Ogólnokształcące
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ul. ks. J.
Chrościckiego 2
Biblioteka Publiczna

ul. Promienista 12A
Zespół Szkół nr 17

ul. Przepiórki 16/18
Szkoła Podstawowa
nr 66

ul. ks. J.
Chrościckiego 14
Artystyczny Dom
Animacji „ADA”

Nr
obwodu

Granice obwodu

Siediba obwodowej
komisji wyborczej

658

ul. Akurat: cała, ul. Bolesława Chrobrego: cała, ul. Husarska: od nr 3 do nr 12A, ul. Kleszczowa:
od nr 1A do nr 14, ul. Łamana: cała, ul. Milanowska: cała, ul. Na Krańcu: cała, ul. Popularna: 4/6,
6, 8/10, 12, ul. Ryżowa: od nr 1 do nr 30B, nr 32A, nr 32B oraz nr 34, ul. Sklepowa: cała,
ul. Szczera: cała, ul. Tomnicka: od nr 1 do nr 8A, ul. Tynkarska: cała, ul. Wilczycka: numery
parzyste od 4 do 32

ul. Bolesława
Chrobrego 27
Dom Kultury
,,Włochy”

659

ul. Bratnia: cała, ul. Cegielniana: cała, ul. Cz. Kłosia: cała, ul. Drukarzy: 8, 10, 10A, 12, 18,
ul. Dziupli: cała, ul. Owalna: cała, ul. Plastyczna: cała, ul. Płużańska: od nr 5 do nr 32, ul. Popularna: numery nieparzyste od 1 do 47, ul. Potrzebna: od nr 1 do nr 55, ul. Przecznica: cała,
ul. Przesmyk: cała, ul. Składowa: cała, ul. Stajenna: cała, ul. Stawy: cała, ul. Śląska: numery parzyste od nr 6 do nr 52, numery nieparzyste od nr 3 do nr 31B, ul. Techników: cała

660

ul. Budki Szczęśliwickie: 17, 19, 21, 33, 59, 59A, 59B, 65, 67, 69, ul. Chylońska: 9, 9A,
ul. Czereśniowa: numery nieparzyste od nr 63A do końca, numery parzyste od nr 102 do końca,
ul. Czółenkowa: cała, ul. Drukarzy: 26, 32, 34, 36, 36A, 38, ul. Gryczana: 2, ul. Mikołajska: cała,
ul. Naukowa: cała, ul. Patrolowa: cała, ul. Popularna: numery nieparzyste od 49 do 65,
ul. Poronińska: cała, ul. Poziomkowa: cała, ul. Starowiejska: cała, ul. Szczęsna: cała, ul. Śląska:
numery parzyste od nr 54 do nr 74, numery nieparzyste od nr 33 do końca, ul. Wiktoryn: cała,
ul. Wyrzyska: cała

ul. Czereśniowa 118
Ośrodek Pomocy
Społecznej

661

ul. Cietrzewia: cała, ul. Denarowa: cała, ul. Dojazdowa: 3, ul. Dukatowa: cała, ul. Husarska: od
nr 13/15 do nr 62, ul. Karatowa: cała, ul. Kleszczowa: od nr 15 do nr 41E, ul. Konewki: cała,
ul. Krańcowa: cała, ul. Pana Tadeusza: cała, ul. Płomyka: cała, ul. Popularna: numery parzyste od
14 do 64, ul. Przerwana: cała, ul. Sobótki: cała, ul. Tomnicka: od nr 9 do nr 25, ul. Wilczycka:
numery nieparzyste od 1 do 31, ul. Wylot: cała, ul. Zbocze: cała, ul. Zosi: cała

ul. Cietrzewia 22A
Szkoła Podstawowa
nr 94

662

Aleje Jerozolimskie: numery parzyste od nr 192 do nr 198 M, ul. Czereśniowa: numery nieparzyste
od nr 3 do nr 53A, numery parzyste od nr 6 do nr 98, ul. Łopuszańska: 132

ul. Czereśniowa 35
Ośrodek Pomocy
Społecznej

663

Aleja Krakowska: numery nieparzyste od 201 do 291B, ul. Analityczna: cała, ul. Bakalarska: cała,
ul. Borsucza: cała, ul. Działkowa; 131, 131A, ul. Fajansowa: cała, ul. Geologiczna: cała,
ul. Głuszycka: cała, ul. Hejnałowa: cała, ul. Instalatorów: cała, ul. Jantar: cała, ul. Jutrzenki: od
nr 99/101 do nr 186, ul. Kazimierza Wielkiego: cała, ul. Klinkierowa: cała, ul. Kolneńska: cała,
ul. Łobeska: cała, ul. Łopuszańska: od nr 4/6 do nr 118, ul. M. Flisa: cała, ul. Nadziei: cała,
ul. Narożna: cała, ul. Nasienna: cała, ul. Orzechowa: cała, ul. Podborska: cała, ul. Porcelanowa:
cała, ul. Pryzmaty: cała, ul. Rakowska: cała, ul. Równoległa: cała, ul. Skromna: cała, ul. Startowa:
cała, ul. Stokrotki: cała, ul. Szybka: cała, ul. Światowa: cała, ul. Wagonowa: cała, ul. Zagadki:
cała, ul. Zbąszyńska: cała

al. Krakowska 257
Ratusz

664

al. Krakowska: numery parzyste 118 i 134, numery nieparzyste od nr 131A do nr 195, ul. Boryny:
cała, ul. Cyprysowa: cała, ul. Jakobinów: cała, ul. Jamińska: cała, ul. Janiszowska: cała,
ul. Jutrzenki: od nr 81 do nr 98, ul. Krakowiaków: od nr 1 do nr 66, ul. Leonidasa: cała, ul. Materii:
cała, ul. Modularna: cała, ul. Muszkieterów: od nr 41 do nr 76, ul. P. Lipowczana: cała,
ul. Prudnicka: cała, ul. Robotnicza: cała, ul. Saperów: cała, ul. Serwituty: cała, ul. Skrzydlata: cała,
ul. Statyczna: cała, ul. Trojańska: cała, ul. Żegoty: cała

ul. Robotnicza 15
Ośrodek Pomocy
Społecznej - Filia

665

ul. Aksamitna: od nr 1 do nr 15 i nr 17, 17A, al. Krakowska: numery nieparzyste od nr 85 do
nr 127A i nr 170A, Al. Legionów Piłsudskiego: cała w granicach administracyjnych Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy, Al. Polskiej Organizacji Wojskowej: cała w granicach administracyjnych
ul. Malownicza 31
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Badylarska: 33, 41, 43A, 45, 49A, 51, 63, 91, ul. Buńczuk:
Szkoła Podstawowa
cała, ul. Centralna: cała, ul. Daleszycka: cała, ul. Długopolska:, cała, ul. Działkowa: 26, 28, 30
z Oddziałami
i numery nieparzyste od 57 do 97, ul. Dzwonkowa: 1, 1A, 1B, 3, 5, 7, 7A, 9, ul. Jutrzenki: od
Integracyjnymi nr 87
nr 2 do nr 79, ul. K.Kolumba: 51, 57, 61, 63, ul. Maciejki: cała, ul.Malownicza: cała, ul. Mineralna:
cała, ul. Minutowa: cała, ul. Municypalna: cała, ul. Muszkieterów: od nr 3 do nr 32, ul. Nieduża:
cała, ul. Obotrycka: cała, ul. Perlonowa: cała, ul. Rękodzielnicza: cała, ul. Ruchliwa: cała,
ul. Salomejska: 2, 4, 4A, 6, 8, 10, 14, 16, 18, ul. Scholastyków: cała, ul. Skibicka: cała,
ul. Sycowska: cała, ul. Trzos: cała

ul. Śląska 50/52
Przedszkole Nr 71
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Nr
obwodu

Siediba obwodowej
komisji wyborczej

666

ul. Aksamitna: 16, 18, 20 i od nr 22 do nr 61, al. Krakowska: od nr 4 do nr 78 i numery parzyste:
od nr 98 do nr 102A, ul. A. Struga: cała, ul. B. Gidzińskiego: cała, ul. Działkowa: numery nieparzyste od 7 do 51, ul. Dzwonkowa: od nr 17 do nr 66A, ul. Emaliowa: cała w granicach administracyjnych Dzielnicy Włochym.st. Warszawy, ul. Finałowa: cała w granicach administracyjnych
ul. Malownicza 31
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Foliałowa: cała, ul. Hipolitowo: cała, ul. Hipotezy: cała,
Szkoła Podstawowa
ul. Janka Muzykanta: cała, ul. Katalogowa: cała, ul. Klinowa: cała, ul. Krótka: cała, ul. K. Koz Oddziałami
lumba: od nr 1 do nr 36A, ul. Kurzawska: cała, ul. Na Skraju: numery parzyste od nr 2A do nr 66,
Integracyjnymi nr 87
ul. Odblask: cała, ul. Ogrodników: cała, ul. Paluch: 1, 4, 5, 14, 19, 21, 23, ul. Pograniczna: cała,
ul. Popas: cała, ul. Rebusowa: cała w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, ul. Sworzniowa: cała, ul. Szyszkowa: cała w granicach administracyjnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Świetlista: cała, ul. Wolborska: cała, ul. Wykusz: cała, ul. Załuski: cała, ul. Zbiorowa:
cała, ul. Żniwna: cała

667

ul. 17 Stycznia: od nr 54 do nr 76A, al. Krakowska: numery parzyste od 212 do 236, ul. Gładka:
cała, ul. Pilchowicka: cała, ul. Radarowa: od nr 34 do nr 65, ul. Sabały: od nr 21 do nr 62,
ul. Słowicza: 29 i od nr 31 do nr 61, ul. Tapicerska: cała

ul. Gładka 16
Zespół Szkół im.
Bohaterów Narwiku

668

ul. 17 Stycznia: 42, 44, 46, ul. Astronautów: 10, 12, 14, 15, 16, 16A, 17, ul. Iłżecka: 10, 16,
ul. K. Zarankiewicza: 7, 9, ul. Sasanki: 42, 44, 46, ul. Sasanki: 6, 12, 14, ul. S. Drzewieckiego:
cała, ul. Żwirki i Wigury: 14, 15, 15a, 17, 17A, 19

ul. Astronautów 17
Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 5
(podjazd od strony
boiska szkolnego)

669

ul. 17 Stycznia: od nr 17 do nr 40, ul. Astronautów: 3, 4, 6, 8, ul. Bogucicka: 1, 7, 9, 11, ul. Cz.
ul. Astronautów 5
Tańskiego: cała, ul. F. Hynka: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 17, ul. Gorzkiewki: cała, ul. K. Zarankiewicza: 4, Przedszkole nr 175 w
6A, ul. Kinetyczna: 4, ul. Szybowcowa: cała, ul. Wirażowa: cała, ul. Żwirki i Wigury: 1, 1A, 1B,
Zespole Szkolno2B, 3, 5
Przedszkolnym nr 5

670

al. Dwudziestolatków: 20, al. Krakowska: numery parzyste od 262 do 272, ul. Czardasza: cała,
ul. F. Hynka: 4A, ul. Sabały: od nr 4 do nr 20, ul. Słowicza: od nr 1 do nr 28 i nr 30, ul. Strubiczów:
1, 3, 4, 4A, 5, 6, 8, ul. Trapez: cała, ul. Węgorzewska: cała

al. Krakowska 257
Ratusz

671

ul. 1 Sierpnia: 45, 47, 47A, 49, 49A, 49B, 53, al. Dwudziestolatków: 10, 12, 14, 15, 16, 18,
ul. Lechicka: nr 14 i 14A i numery nieparzyste: od nr 17 do nr 29, ul. Radarowa: 4A

ul. Lechicka 12D
Przedszkole nr 78

al. Dwudziestolatków: 1, 1A, 3, ul. Lechicka: od nr 1 do nr 13 i nr 15, ul. Radarowa: nr 1 i od
nr 6A do nr 32

ul. Radarowa 4B
Szkoła Podstawowa
Nr 88
(podjazd od strony
parkingu szkoły)

673

ul. 1 Sierpnia: 33, 35, 37, 39, 41, al. Dwudziestolatków: 2, 2A, 4, 4A, 6, ul. Radarowa: 2A, 4

ul. Radarowa 4B
Szkoła Podstawowa
nr 88
(podjazd od strony
parkingu szkoły)

674

ul. 1 Sierpnia: 11, 18, 19A, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, ul. Leżajska: cała, ul. Solińska: cała,
ul. Sulmierzycka: cała, ul. Ustrzycka: cała

ul. Sulmierzycka 1
Przedszkole nr 313

675

ul. 1 Sierpnia: 32A, 34, 34A, 36, 36B, 38, 38A, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A

ul. 1 Sierpnia 36A
Przedszkole Integracyjne Nr 314

672
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1000 nowych róż na Forcie V Włochy
W ramach realizacji zwycięskiego pomysłu, zgłoszonego do budżetu partycypacyjnego 2018, na Forcie V Włochy
nasadziliśmy 1000 sztuk róż należących
do odmiany Rosa ‘Blanc Double de Coubert’. Róża posiada białe, przyjemnie
pachnące kwiaty o średnicy ok. 9 cm.

fot. UD Włochy

Kwitnie od końca maja przez kilka tygodni
i potem mniej obficie, ale powtarza kwitnienie aż do jesieni. Odmiana ta idealnie
nadaje się do obsadzania skarp. Stosowana
jest jako roślina okrywowa. Zapraszamy na
spacer po Forcie i tym samym podziwiania
róż w pełnej krasie.

#TrashTag Challenge we Włochach!
W połowie kwietnia w naszej dzielnicy
zostały zorganizowane dwa ,,wyzwania”
#TrashTag Challenge, które z całą pewnością wpłynęły na zmniejszenie ilości
śmieci w naszej dzielnicy. Bardzo dziękujemy pracownikom firmy Shop Dent
z ul. Dziupli oraz młodzieży i nauczycielom Społecznego Liceum Startowa 4K
z Zespołu Szkół Bednarska za zaangażowanie w sprzątanie tego małego
kawałka świata, jakim jest nasza dzielnica!

fot. arch. szkoły

W wyzwaniu #TrashTag Challenge - jak
sama jego nazwa wskazuje - chodzi
o śmieci, a dokładniej o posprzątanie po
innych. Celem jest pomoc w ochronie
środowiska. Dziękujemy raz jeszcze.

nr 4 (123) maj 2019

7

Placówka wsparcia dziennego przy ul. Rybnickiej
- już otwarta Pracownia KoOKocha

fot. UD Włochy

W kwietniu br., po wielu perypetiach,
została otwarta nowa placówka wsparcia
dziennego – Pracownia KoOKocha,
w miejsce istniejącego kiedyś Centrum
Aktywnej Rodziny przy ul Rybnickiej 25.
Pracownia oferuje bezpłatną pomoc m.in.
logopedy, pedagoga, psychologa i terapeuty pedagogicznego. Istnieje możliwość
uczestnictwa w różnych zajęciach rozwojowych: treningu umiejętności społecznych
i warsztatach dla dzieci i rodziców.
Jest otwarta od poniedziałku do piątku,
od godz. 15.00 do 19.00, ul. Rybnicka 25.
Można zapisywać się mailowo:
pracowniakookocha@gmail.com
lub telefonicznie: 515 904 027.
Placówka prowadzona jest przez organizację ,,Strefa Wsparcia”. Zachęcamy do korzystania z usług Pracowni.
Więcej informacji dostępnych pod adresem
www.kokocha.com.pl/index.php/kontakt

Dzisiaj w Przedszkolu nr 22 na ul. Żwirki
i Wigury 15b, odbył się pokaz „Młodych
Talentów” dzieci z 9 przedszkoli Dzielnicy
Włochy. Wzruszeniom i gromkim brawom
nie było końca. Jesteśmy pod ogromnym
wrażeniem talentów naszych najmłodszych
mieszkańców! Były piosenki, recytacje
wierszy, było też kręcenie 6 hula-hop
naraz, granie na instrumencie, był taniec ze
wstążkami...
W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy
Włochy, dyplomy i nagrody wszystkim
uczestnikom wręczyli Zastępca Burmistrza Sebastian Piliński oraz Przewodniczący
Komisji Oświaty - Andrzej Krupiński.
W ramach atrakcji dla dzieci wystąpił

fot. arch. przedszkola

Młode Talenty w Przedszkolu 22

klaun oraz treserka psów i jej dwóch podopiecznych - biały i czarny pudel.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszyst-

kim dzieciom ich występów! Wierzymy, że
do zobaczenia na najsłynniejszych scenach
świata!

W piątek 12 kwietnia, w Okęckiej Sali
Widowiskowej odbył się koncert ,,Tribute
to Komeda” - w 50-tą rocznicę śmierci
Krzysztofa Komedy, wybitnego polskiego
kompozytora, twórcy muzyki do wielu
filmów i niekwestionowanego prekursora
jazzu. Jego twórczość pozostaje niezmiennie żywa - zachwyca kolejne pokolenia,
inspiruje artystów.
Andrzej Jagodziński - znakomity pianista i
aranżer, mający na swoim koncie sukcesy
na polskiej i międzynarodowej scenie muzycznej, zdobywca dwóch prestiżowych
nagród muzycznych Fryderyk, podjął się
niezwykłego zadania - zaaranżowania na
nowo utworów Krzysztofa Komedy. Do
współpracy zaprosił znakomitą wokalistę
jazzową Agnieszkę Wilczyńską oraz
8
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fot. UD Włochy

Koncert „Tribute to Komeda”

wyjątkowych muzyków. I tak powstał koncert, który jest prawdziwą perłą na muzycznej mapie.
Wystąpili: Andrzej Jagodziński - fortepian,
Czesław Bartkowski – perkusja, Adam Ce-

gielski – kontrabas, Robert Majewski trąbka, flugelhorn, Henryk Miśkiewicz –
saksofon, Agnieszki Wilczyńska – wokal.
Publiczność podziękowała wykonawcom
gromkimi brawami.

Święta Wielkanocne to szczególny czas,
który sprzyja refleksji i spotkaniom.
Kilka takich spotkań miało miejsce również w naszej Dzielnicy Włochy, m.in.
spotkanie Wielkanocne dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy, studentów okęckiego Uniwersytetu III Wieku, spotkanie
Związku Sybiraków, koła Emerytów i Rencistów czy spotkanie Kombatantów naszej
dzielnicy, na którym obecni byli: Związek
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Dzielnicy Warszawa – Włochy
(Koło Okęcie, Koło Włochy) z prezesem p.
Krystyną Szymańską, żołnierze Armii Krajowej: Środowisko 7pp AK ,,Garłuch”,
Związek Sybiraków, środowisko „Szarych
Szeregów”, przedstawiciele Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Warszawa Włochy z komendantem p. Zbigniewem
Dziubkowskim. Wszystkie spotkania były
uświetnione występami lub warsztatami

fot. UD Włochy

Spotkania Wielkanocne w Dzielnicy Włochy

artystycznymi. Na spotkaniach byli obecni
przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy
Włochy, którzy życzyli mieszkańcom
Wesołego Alleluja i wielu miłych, rodzin-

nych spotkań przy świątecznym stole.
Dziękujemy wszystkim za okazje do
spotkania. Każde z nich jest dla nas
wyjątkowo cenne.

Pierwsza WielkaMoc za nami
W niedzielę 28 kwietnia, w Parku Kombatantów odbyła się pierwsza włochowska
WielkaMoc.

Były koncerty - wystąpiła orkiestra dęta,
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 94 oraz
niezawodni podopieczni naszego Domu
Kultury Włochy - EB Juniors oraz
EB Sound pod opieką Edyty Kiesewetter.
Wśród gości byli obecni przedstawiciele
Rady i Zarządu Dzielnicy Włochy, m.in.
Sebastian Piliński - Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy oraz Mariusz Czapla Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
Włochy.
Ciekawym elementem było szukanie kilkuset wielkanocnych jajek oraz konkurs

fot. UD Włochy

Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo
niezbyt sprzyjającej pogody przyszli spędzić razem z nami ten czas.

plastyczny z atrakcyjnymi nagrodami.
Były także stoiska Straży Miejskiej, Policji
oraz zaprzyjaźnionych organizacji, na których można było m.in. nauczyć się pierwszej pomocy medycznej, czy porozmawiać
z policjantami na co dzień pracującymi w
warszawskim szwadronie konnym. Był
także darmowy żurek, bigos, ciasta oraz
gorące napoje.
Ważnym elementem WielkiejMocy było
rozwiezienie wcześniej kilkuset paczek
świątecznych do najbardziej potrze-

bujących rodzin w naszej dzielnicy ogromne ukłony dla koordynatorów oraz
wolontariuszy.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za
wspólnie spędzony czas i mamy nadzieję,
że do zobaczenia za rok. Dziękujemy także
naszym wolontariuszom oraz partneromwspółorganizatorom i sponsorom, bez których ta impreza z całą pewnością miałaby
znacznie skromniejszy charakter. Teraz już
wiemy, że WielkaMoc jest po prostu w ludziach.
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Jak marzec to Asteriada!
Mazowiecki Festiwal Dziecięcej
i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej
„Asteriada” tworzy rozpoznawalne w
Warszawie miejsce wymiany doświadczeń
w zakresie pracy artystycznej. Co roku
uczestniczy w nim ok. 3 tys. dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 26 lat.

„Asteriada” to konkurs wieloetapowy.
Eliminacje konkursowe prowadzone były
w trzech etapach. Pierwszy stanowił
eliminacje prowadzone w placówkach
zgłaszających uczestników. Drugi to preeliminacje dla kategorii teatr i piosenka.
W etapie trzecim - finałowym mierzyli się
wyłonieni z poprzedniego etapu wokaliści
i twórcy spektakli oraz tancerze. Z pośród
nich do udziału w Koncertach Galowych
zostali zaproszeni tylko wybrani uczestnicy. Najlepsi z najlepszych.
Uczestnicy Festiwalu reprezentowali
szkoły i placówki pozaszkolne oraz ośrodki
kultury mieszczące się na terenie województwa mazowieckiego. Wielu z nich
zgłosiło się indywidualnie. „Asteriada” to
bez wątpienia jedno z większych mazowieckich przedsięwzięć adresowanych
do młodego pokolenia, które cieszy się
uznaniem i renomą. W tym roku do Asteriady zgłoszono 455 prezentacji (151 ze
szkół i 304 z placówek pozaszkolnych).
W samym konkursie piosenki przyjęto 265
zgłoszeń w tym 244 solistów, 168 prezentacji tanecznych i 22 przedstawienia
w konkursie amatorskich grup teatralnych.
XVIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i
Młodzieżowej Twórczości Artystycznej
„Asteriada” realizowany był pod patronatem honorowym:
Marszałka Województwa Mazowieckiego
– Adama Struzika,
Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – Artura Wołczackiego,
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej – Anny Michalak-Pawłowskiej
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy
10
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ds. Edukacji Kulturalnej,
Patronat medialny przyjęło Polskie Radio
RDC Radio Dla Ciebie.
Od samego początku ideę Festiwalu wspierają uznani wykładowcy uczelni artystycznych, artyści scen polskich oraz wykwalifikowani specjaliści, dzieląc się z uczestnikami swoimi uwagami, konstruktywnie
wpływając na rozwój ich warsztatu artystycznego.
W jury Festiwalu zasiadali m.in.:
Elwira Piorun – tancerka, aktorka, pedagog tańca, choreografka. Absolwentka
Warszawskiej Szkoły Baletowej i Pedagogiki Tańca na Akademii Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie. Długoletnia solistka Teatru Wielkiego − Opery
Narodowej w Warszawie. Dyrektor Artystyczny Teatru Tańca Zawirowania.
Waldemar Wielgosz – trener tańca, choreograf i międzynarodowy sędzia tańca towarzyskiego, sędzia tańca sportowego,
wieloletni wykładowca i egzaminator Studium Dokształcania Zawodowego Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Antoni Anyż – choreograf, tancerz stylów
jazz i Hip-Hop, wyróżniony uczestnik programów Got to Dance i You Can Dance.
Jan Zdziarski - specjalista kultury mowy,
instruktor teatralny, wykładowca Akademii
Teatralnej, od ponad 40 lat organizator
i koordynator Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego.
Katarzyna Sokołowska – chórmistrz i pedagog, nauczyciel akademicki (profesor
zwyczajny) na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wicedyrektor do
spraw artystycznych Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.
Barbara Dziekan-Vajda – aktorka teatralna i filmowa, wokalistka, pedagog,
reżyser i nauczyciel akademicki (profesor
zwyczajny) w Wydziale Aktorskim Szkoły
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
Edyta Kiesewetter - pedagog, instruktor

fot. UD Włochy

W sobotę 6 kwietnia zakończyliśmy XVIII
edycję Mazowieckiego Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „Asteriada” – Festiwalu, który
powstał z myślą o promocji talentów artystycznych w naszej dzielnicy. Obecnie
Festiwal skupiał się na animacji wiedzy
o sztuce teatralnej, muzycznej i tanecznej
oraz na konfrontacji dorobku artystycznego grup amatorskich z terenu Mazowsza.
Uczestnicy festiwalu mieli okazję wymieniać się doświadczeniami, a instruktorzy
pomagali im realizować marzenia.

wokalny, dyplomowany muzyk, menedżer
i animator kultury; od 1991 roku prowadzi
na terenie Domu Kultury ,,Włochy” indywidualne i zespołowe zajęcia wokalne.
Twórczyni wielu muzycznych projektów
scenicznych i koncertów. Założycielka
młodzieżowego zespołu wokalnego „Edyta
Band” versus EB Sound reprezentującego
Dom Kultury Włochy i dzielnicę podczas
licznych festiwali, konkursów i projektów
edukacji kulturalnej
Alina Małachowska – pianistka, wokalistka, psycholog i dyrygent chóralny, kompozytorka, odznaczona orderem Zasłużony
dla Kultury Polskiej przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego;
Doktorantka Uniwersytetu im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Rydze i Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie.
Kamil Jaros - pedagog, muzyk, wokalista,
trener wokalny, kompozytor i autor tekstów, reżyser spektakli muzycznych dla
dzieci. Instruktor emisji głosu, kompozytor
i autor piosenek. Absolwent wydziału wokalno-estradowego w ZPSM im. F. Cho-

pina przy Bednarskiej w Warszawie.
W 2011 roku brał udział w I edycji Bitwy
na Głosy w zespole Nataszy Urbańskiej.
Występuje w musicalach w Teatrze Rampa
w Warszawie, gdzie również współpracuje
z aktorami jako trener wokalny. Od wielu
lat prowadzi naukę śpiewu, a także trenuje
ludzi w zakresie wystąpień publicznych
dbając o ich dykcję i emisję głosu.
Uczestnicy konkursów jak co roku zaskakują nas swoim talentem. Jurorzy
często zmuszeni byli do podejmowania
trudnych decyzji. Dziękujemy im za ogrom
wykonanej pracy zwłaszcza w preeliminacjach konkursu piosenki (cztery dni
przesłuchań konkursowych). Laureatom
gratulujemy talentu i siły przebicia. Wśród
nagrodzonych znaleźli się też mieszkańcy
i przedstawiciele włochowskich szkół i placówek pozaszkolnych.

fot. UD Włochy

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
ASTERIADY. Trzymamy kciuki za ich
osiągnięcia także w innych konkursach
i festiwalach. Mieliśmy olbrzymią przyjemność gościć Was w naszych placówkach i podziwiać Wasz talent.
Do zobaczenia za rok!
Dom Kultury „Włochy”

Premiera musicalu „Kopciszek”

,,Kopciuszek” to kolejny spektakl muzyczny w wykonaniu Teatru Muzycznego DramADA z Artystycznego Domu
Animacji.
Historia osieroconej dziewczyny, która po
śmierci ojca staje się służką swojej Macochy i jej dwóch córek jest znana niemal
każdemu. Pociechą dla dziewczyny są jej
mali przyjaciele - myszy, o które dba i obdarza serdecznością. Jej życie zmienia się
w momencie pojawiania się Wróżki, dzięki
której Kopciuszek jedzie na królewski bal
i ze wzajemnością zakochuje się w księciu.
Ta wzruszająca historia o tęsknocie, walce
z trudnym losem i nagrodzie za dobre serce
poruszy niejednego.
Na scenie zobaczyliśmy utalentowanych
uczniów DramADY, wcielających się w
baśniowe postacie oraz widowiskowe choreografie, których klimat nasyciła autorska

muzyka skomponowana specjalnie do tego
przedstawienia.
Scenariusz i reżyseria: Kamil Jaros, muzyka: Dariusz Leonowicz, Kamil Jaros,
choreografia: Anna Pacocha, Marcin
Furga, scenografia: Paweł Czajkowski,
projekcje: Maciej Mężykowski.
Na spektaklu obecni byli przedstawiciele
Rady i Zarządu Dzielnicy Włochy, w tym
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy
Monika Kryk, która podziękowała młodym
artystom za przepiękne wykonanie musicalu. Także Anna Michalak - Pawłowska
- Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej złożyła
wykonawcom serdeczne gratulacje i
życzyła powodzenia na światowych scenach muzycznych.
Dziękujemy naszej niezawodnej i tak licznie przybyłej publiczności za ciepłe przyjęcie musicalu. Dowiedzieliśmy się, że
z powodu tak dużej frekwencji, musical
będzie jeszcze grany w maju oraz po wakacjach.

fot. UD Włochy

W niedzielę 28 kwietnia przy całkowicie
wypełnionej sali, w Okęckiej Sali Widowiskowej odbyła się premiera musicalu
,,Kopciuszek”.
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W sobotę 23 marca w OSiR Włochy przy
ul. Gładkiej 18 odbył się pierwszy w Warszawie Turniej Młodzieżowych Rad Dzielnic w Piłce Siatkowej. Pomysłodawcą i
organizatorem Turnieju była Młodzieżowa
Rada Dzielnicy Włochy. W turnieju wzięło
udział osiem drużyn z poszczególnych
dzielnic. Sędziowali: Bartosz Knyspel i
Mariusz Czapla – radny Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy. Zwycięzcami turnieju
okazały się drużyny z Targówka (I. miejsce),
Białołęki (II. miejsce) i Ursusa (III. miejsce).
Zespół MRD Włochy zajął V. miejsce.
Puchary zwycięzcom wręczała Monika
Kryk – Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Wlochy. Gratulujemy członkom Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy profesjonalnej organizacji wydarzenia!

12
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fot. UD Włochy

Pierwszy Turniej Młodzieżowych Rad Dzielnic
w Piłce Siatkowej za nami

Warszawska Olimpiada Sportowa Przedszkolaków
W kwietniu w Szkole Podstawowej nr 227
odbyła się Warszawska Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Uczestnikami olimpiady były dzieci uczęszczające do
przedszkoli na terenie Warszawy. Na imprezie byli obecni przedstawiciele Rady i
Zarządu Dzielnicy Włochy - Przewodnicząca Rady Sylwia Ciekańska oraz Zastępca Burmistrza Sebastian Piliński,
którzy z radością wręczali nagrody małym
uczestnikom.

fot. UD Włochy

Gratulujemy wszystkim młodym sportowcom i zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tej
fantastycznej imprezy.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
nagrodzony certyfikatem Otwartości MAL!

MAL we Włochach jest miejscem działań
i animacji mieszkańców w danym lokalu
ale również miejscem powstawania pomysłów i działań na rzecz całej dzielnicy
Włochy. Ośrodek otrzymał Certyfikat
Otwartości MAL za otwartość, ciekawe
pomysły, sąsiedzkie działania i integrację
mieszkańców oraz budowanie silniejszej
wspólnoty lokalnej. Jest to wyjątkowe wy-

różnienie potwierdzające efekty naszej codziennej pracy oraz zaangażowania na
rzecz lokalnej społeczności Dzielnicy
Włochy.
Zapraszamy do współtworzenia działań
oraz dzielenia się swoimi umiejętnościami
i czasem w MAL we Włochach przy
ul. Rejonowej 6/8 oraz śledzenia aktualności w mediach społecznościowych
https://www.facebook.com/opswlochy/
https://www.facebook.com/malwewlochach/.
MAL we Włochach to miejsce dla Mieszkańców tworzone z Mieszkańcami. Każdy
posiada umiejętności, którymi może dzielić
się z sąsiadami. Zapraszamy!

fot. CKS

W marcu br. odbyło się pierwsze ogólnowarszawskie spotkanie animatorek i animatorów Miejsc Aktywności Lokalnej,
otworzone przez zastępcę dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy – p. Magdalenę Lerczak.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem
lokalnym Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy, którzy na co dzień
swoją siedzibę pracy oraz codzienne
działania realizują m.in. w MAL we
Włochach. Włochowski Ośrodek Pomocy
Społecznej jest pierwszym wśród warszawskich ośrodków pomocy, który prowadzi Miejsce Aktywności Lokalnej, zaś
umiejscowienie MAL w strukturze
Ośrodka jako jedno z działań w kompleksowej pracy ze społecznością lokalną w
ramach Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym stanowi innowacyjne i
pionierskie rozwiązanie.

MAL
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Program Wzmacniania Rodziny w naszym OPS

Program ten to esencja metod i form
przyjętych w procesie edukacyjno – korekcyjnym na rzecz rodzin, gdzie rodzice
w pełni biorą odpowiedzialność za los
i wychowanie swojego potomstwa.
Celem nadrzędnym programu jest przygotowanie zarówno rodziców, jak i ich dzieci
do pozyskania umiejętności praktycznych,
które niewątpliwie wzmacniają i wspierają
zarówno postawę prorodzinną, jak i prozdrowotną. Przepracowanie całości materiału w kolejnych sesjach (wspólnie
rodzica i dziecka) pozwoliło uczestnikom

spotkań na dogłębne zrozumienie zasad
i norm współżycia w rodzinie przy zachowaniu poszanowania godności i potrzeb
każdego członka rodziny na miarę możliwości i uwarunkowań społecznych.
Program przybrał formę warsztatów,
które przebiegały w procesie grupowym
poprzez zajęcia raz w tygodniu w terminie
od 20 lutego do 03 kwietnia br. z rodzicami/opiekunami i ich dzieckiem/dziećmi
w ciągu 2 – godzin zegarowych. Pierwsze
godziny zajęć prowadzone były oddzielnie
z rodzicami/opiekunami i z dziećmi – w
dwóch niezależnych grupach, kolejne godziny (druga godzina spotkań) uczestnicy
pracowali wspólnie.
Zajęcia warsztatowe prowadzone były
przez 4 osoby z uprawnieniami Edukatora
rodzinnego uzyskanymi w trakcie szkolenia specjalistycznego w Fundacji Maraton
tj.: p. Monikę Pietrzak, p. Agnieszkę Marszałek, p. Annę Przybysz oraz p. Dawida
Stępak.

fot. arch. OPS

W ramach innowacyjnych metod wsparcia
dziecka i rodziny pracownicy Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zrealizowali Program Wzmacniania Rodziny, który posiada rekomendację
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomonii, PARPA i Ośrodka Rozwoju
Edukacji oraz uzyskał pozycję programu
„Dobre praktyki”.

Spotkania odbyły się MAL’u we
Włochach, w kameralnej grupie kilku rodzin, w ciepłej i przyjaznej atmosferze.
Anna Przybysz
asystent rodziny OPS Włochy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy
ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa,
tel.: 22 863 98 37,
www.opswlochy.waw.pl
opswlochy@poczta.onet.pl

Pomoc Pedagogiczna
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 lat
do 15 lat
• mające trudności w nauce (dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia),
• które straciły motywację do nauki,
• pragnące budować swoją wiarę we
własne możliwości,
• chcące rozwijać swoją pozytywną relację
z rówieśnikami,
• pragnące nauczyć się efektywnego wy-

korzystania czasu na naukę i organizację
czasu wolnego.
Pomoc udzielana jest nieodpłatnie
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu spotkania
Dział Pomocy Specjalistycznej
ul. Czereśniowa 118
tel.: 22 863 70 14

Wiosenny Turniej Korfballowy
W kwietniu odbyła się kolejna edycja
„Wiosennego Turnieju Korfballowego”
organizowanego w naszej dzielnicy.
Impreza została objęta patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Imprezę uroczyście rozpoczął Burmistrz
Dzielnicy Włochy - Artur Wołczacki.
Dodatkowo swoją osobą zaszczyciła
p. Sylwia Ciekańska, Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Włochy.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy dostali

fot. UD Włochy

Podczas imprezy 20 drużyn rozegrały
mecze w kategoriach: „Żaczek”, „Młodzik” i „Junior Młodszy”. Najlepsze trzy
miejsca w każdej kategorii otrzymały puchary, które zostały ufundowane przez
Urząd Dzielnicy.
drobne, dzielnicowe gadżety, w nagrodę za
okazanie sportowego ducha walki.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
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Iny Lorentz: Niepokorna husarka
Wydawnictwo SONIA DRAGA 2018
Czasem lubię sięgnąć po powieść historyczną, szczególnie taką, która jest dobrze
osadzona w czasie, do którego nawiązuje.
I tak było tym razem. Dodatkowym atutem
było to, że akcja wybranej przeze mnie
książki toczy się w polskich realiach,
w czasie panowania Jana III Sobieskiego,
jednego z najwybitniejszych władców polskich. To przesądziło i z radością sięgnęłam do lektury Niepokornej husarki Iny
Lorentz (popularnego duetu pisarskiego,
który tworzą Ingrid Klocke i Elmar Wohlrath).
Po śmierci ukochanego ojca życie bliźniąt
Johanny (Joanny) i Karla (Karola) von Allersheimów drastycznie się zmienia. Czyhająca na ogromny majątek rodzeństwa,
pozbawiona skrupułów macocha oraz ich
zawistny przyrodni brat nie cofną się przed
niczym, by zawładnąć ogromną schedą. By
ratować życie Johanna i Karl decydują się
na ucieczkę. Pod osłoną nocy przebrana za
chłopca Johanna wymyka się wraz z bratem z rodzinnego zamku. Celem podróży
jest Polska, rodzinny kraj ich matki, gdzie
spodziewają się odnaleźć krewnych, o których wiedzą bardzo niewiele. Niestety, nie
zdają sobie sprawy, że podążając na
wschód, narażają się na równie wielkie niebezpieczeństwo, gdyż przez Europę maszeruje ogromna armia turecka i Polska
zostaje uwikłana w wojnę z potężnym Imperium Osmańskim. Gdy po pełnej przygód, niebezpiecznej podróży wreszcie
odnajdują kuzyna matki, czeka ich nowe
zaskoczenie. Adam Osmański szykuje się

do wyruszenia z królem Janem III Sobieskim pod oblegany przez Turków Wiedeń.
W tej sytuacji rodzeństwu nie pozostaje nic
innego, jak znów ruszyć w drogę. Tym
razem na wojnę. Czy rodzeństwo okaże się
godne swojego nazwiska i okazanego im
zaufania? Czy w końcu odnajdą samych
siebie w nowym otoczeniu? Oczywiście
nie zdradzę odpowiedzi.
Zachęcam do przeczytania tej pełnej przygód, szczęku oręża oraz nagłych zwrotów
akcji, malowniczej opowieści o męstwie,
poświęceniu, miłości, wierności, ale też
ludzkiej podłości, zachłanności, potędze
nienawiści i zemście. Podczas lektury nasunęło mi się kilka zasadniczych porównań
do chociażby twórczości Philippy Gregory.
To odniesienie tyczyło się głównie dobrego
oddania realiów epoki. Autorzy świetnie
też przedstawiają sylwetki bohaterów, którzy kraj ojca porzucają tak naprawdę jako
nieznające życia 18-letnie dzieci, a w trakcie podróży do kraju i potem w trakcie niezliczonych przygód i trudnych sytuacji
dojrzewają i zmieniają się w sposób zauważalny dla czytelnika. To historia drogi,
zarówno w sensie fizycznym, jak i psychologicznym. W dodatku, zarówno bliźnięta,
jak i koniuszy Wojsław, który towarzyszy
im w podróży są bohaterami, których nie
da się nie lubić. I choć Johanna i Karl
znacznie się od siebie różnią, to obojgu kibicowałam do samego końca tej historii.
Niepokorną husarkę polecam nie tylko
miłośnikom wartkiej, pełnej zwrotów akcji

powieści, ale także miłośnikom siedemnastowiecznej Polski, będącej u szczytu swej
potęgi i wyjątkowego w naszej historii
zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad armią
potężnego Kara Mustafy.
W naszych wypożyczalniach znajdziecie
również inne książki Iny Lorentz, które
gorąco polecam!
Beata Zasada – Wysocka
Wypożyczalnia nr 71

Książka dostępna jest w:
- Wypożyczalni nr 71, ul. Astronautów 1
- Wypożyczalni nr 30, ul. Ks. J. Chrościckiego 2

Teatrzyki w Bibliotece
w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019

11 kwietnia w Wypożyczalni nr. 71 zagościli aktorzy z Teatru Arlekin, którzy
zaprezentowali dzieciom przedstawienie
pt. „Czarownica u dentysty”.
16
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Spektakl w bardzo humorystyczny sposób
przedstawił młodym widzom wizytę u stomatologa, która w wielu przypadkach
może wydawać się trudna. Było to bardzo
pouczające spotkanie. Odtąd już żaden maluch z pewnością nie będzie obawiał się
wizyty u dentysty. Dzieciom bardzo podobał się spektakl. Tuż po jego zakończeniu,
wychodziły podśpiewując sympatyczną
frazę zapamiętaną z przedstawienia.
Na kolejne spektakle już dziś serdecznie
zapraszamy. O terminach będziemy informować na naszej stronie:
www.bpwlochy.waw.pl
Beata Zasada-Wysocka
Wypożyczalnia nr 71

fot. arch. Biblioteki

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
małych czytelników nasza biblioteka
oferuje wiele interesujących propozycji
kulturalnych, które pozwalają dobrze
i pożytecznie spędzić czas. Jedną z nich
są teatrzyki, finansowane przez m.st. Warszawa, a realizowane w ramach Budżetu
Partycypacyjnego. Wypożyczalnie nr 71
przy ul. Astronautów 1 oraz Wypożyczalnia nr 28 przy ul. 1-go Sierpnia 36a,
jako realizujące ten projekt, zapraszają
cyklicznie dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym wraz z opiekunami na
bezpłatne teatrzyki dla dzieci.

Porozmawiajmy o książkach
czyli Dyskusyjne Kluby Książki w Bibliotece
Dyskusyjne Kluby Książki to największy
program promujący kulturę literacką
w Polsce od 2007 r. Jest to także największy
tego typu projekt w kraju pod względem
liczby biorących w nim udział uczestników
oraz pod względem zasięgu. Co miesiąc
w kilkuset polskich miejscowościach we
wszystkich województwach spotyka się
ponad 10 000 osób, aby rozmawiać
o książkach, literaturze i radości związanej
z czytaniem. Niektóre osoby może wystraszyć nazwa sugerująca zażartą wymianę
zdań bogatą w argumenty, śpieszę zatem na
wstępie z dobrą wieścią: aby rozmawiać
o książkach, nie trzeba być krytykiem
i znawcą literatury! Należy po prostu… lubić
czytać i chcieć dzielić się wrażeniami z przeczytanej lektury.
Przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy

Włochy m.st. Warszawy działa kilka Dyskusyjnych Klubów Książki, które gromadzą czytelników w różnym wieku lub
preferujących konkretne gatunki literackie.
Najmłodszy DKK powstał w Wypożyczalni
nr 17, w marcu 2019 roku. Na spotkaniu
inaugurującym działalność Dyskusyjnego
Klubu Książki Kryminalnej, bo tak brzmi
jego pełna nazwa, wyraziliśmy chęć poznania nieoczywistych powieści kryminalnych,
trochę zapomnianych choć cennych. Założenie
to od razu wprowadziliśmy w życie! Na pierwszym spotkaniu postanowiliśmy sprawdzić, jak
mają się afrykańskie powieści kryminalne,
czy i jak różnią się od najpopularniejszych
w tym gatunku historii skandynawskich.
Do Dyskusyjnego Klubu Książki Kryminalnej możne dołączyć w każdym momencie,
każda pełnoletnia osoba.

Dyskusyjny Klub Książki Kryminalnej
w Wypożyczalni nr 17 nie jest jedynym klubem „gatunkowym”. W Wypożyczalni
nr 28 spotykania ma Dyskusyjny Klub
Książki Latynoamerykańskiej. Pozostałe
placówki pozostają otwarte na różne gatunki,
za to gromadzą osoby w zbliżonym wieku.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 przygotowuje spotkania dla nastoletnich czytelników, a w Wypożyczalniach nr 30 i 71
o opiniami o lekturze dzielą się dorośli.
O termin i temat najbliższego spotkania należy zapytać bibliotekarza w interesującej nas
placówce, ponieważ do Dyskusyjnego Klubu
Książki można dołączyć w każdym momencie. Wystarczy tylko przyjść na spotkanie
i porozmawiać o przeczytanej książce!
Katarzyna Muszyńska - Wypożyczalnia nr 17
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Kuźnia talentów w szkole przy Astronautów

fot. arch. szkoły

27 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 227 ul. Astronautów 17 odbyła się
coroczna gala talentów pod nazwą ,,Mam
Talent”. W tym roku odbyła się ona po raz
czwarty i z roku na rok cieszy się
niesłabnącym powodzeniem. Do rywalizacji o laur zwycięzcy zgłosiło się aż 40
uczestników. Uczniowie mogli zaprezentować umiejętności z różnych dziedzin, największą liczbę uczestników przyciągnęły
kolejno: śpiew, taniec, gra na instrumentach, gimnastyka artystyczna i recytacja.
Ze względu na bardzo wysoki poziom występów, jury konkursu przyznało liczne nagrody ex aequo oraz wiele wyróżnień.

W ramach programu „Ponadnarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej”
w Zespole Szkół nr 17 im. Zawiszaków
Proporca ,,Victoria’’ w Warszawie zrealizowano projekt Podnoszenie jakości
nauczania oraz motywacji uczniów do
nauki w atmosferze tolerancji i otwartości. Działania projektowe realizowano
z funduszy Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
W projekcie wzięli udział nauczyciele
różnych przedmiotów, nauczyciele w pełni
świadomi potrzeb edukacyjnych swoich
oraz przede wszystkim potrzeb szkoły. Był
to zatem dla szkoły pierwszy projekt angażujący tak liczną grupę nauczycieli,
dający nadzieję na wprowadzenie wielu
realnych korzystnych zmian w miejscu
pracy.
- Jako że jesteśmy placówką z oddziałami
dwujęzycznymi, zależy nam na tym, aby
poziom języków oraz innych przedmiotów
nauczanych w naszej szkole dwujęzycznie
był wysoki, metody pracy nowoczesne.
Kursy, w których uczestnictwo umożliwia
program POWER wzbogacają wiedzę nauczycieli językowców z metodyki nauczania języka obcego. Nauczyciele uczący
przedmiotów dwujęzycznie mają okazję
uzyskać dostęp do nowych materiałów
nauczania CLIL - mówi szkolny koordynator projektu Małgorzata Chodowiec.
Nie należy też ignorować roli nauczycieli
innych przedmiotów, które są pomocne
w rozwijaniu pasji, zachowaniu zdrowia
i prawidłowego rozwoju młodego człowieka.
Nauczyciel informatyki dzięki szkoleniom
może rozbudzić w uczniach pasję do technologii komputerowych, które są wszech18
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obecne. Wychowanie fizyczne to również
bardzo ważny element wpływający na prawidłowy rozwój młodego człowieka, a tak
często bagatelizowany. To nauczyciele
wychowania fizycznego mają możliwość
rozbudzenia w uczniach zamiłowania do
sportu, który wpływa nie tylko na zdrowie
fizyczne, ale również psychiczne.
Większość nauczycieli, którzy wzięli
udział w projekcie pełni funkcje wychowawców. Kursy dały im możliwość podniesienia kwalifikacji w zakresie radzenia
sobie z młodzieżą, zrozumieniu ich potrzeb, tworzeniu w szkole klimatu sprzyjającemu dbałości o zdrowie psychiczne
uczniów. Możliwości jakie daje program
POWER są nieporównywalne z możliwościami odbywania kursów jakie mamy
w kraju. Szkolenia zagraniczne przygotowywane są na najwyższym poziomie,
prowadzone przez pełnych doświadczeń
i entuzjazmu trenerów z zastosowaniem
sprzętu szkoleniowego najwyższej klasy.
Co najważniejsze, szkolenia, w których
nauczyciele mogą dzięki programowi
uczestniczyć, mają wymiar praktyczny,
a wiedzę zdobytą na nich można wdrażać
w nasz system edukacji. Mamy do dyspozycji najnowocześniejsze narzędzia i metody nauczania, które pomagają skutecznie
realizować plan.
Działania w ramach programu POWER
nadają szkole europejskiego charakteru.
Wyjazdy pozwalają wymienić wiedzę
na temat sposobów organizacji różnych
imprez, nawiązać kontakty z innymi
szkołami zagranicznymi. Owocem powyższych działań jest podjęcie współpracy
ze szkołą z La Eliany z Hiszpanii, której
nauczyciele wkrótce odwiedzą szkołę na

fot. arch. szkoły

Mobilność kadry edukacji szkolnej z Promienistej

Promienistej. Tego typu akcje pełnią bardzo ważną rolę w budowaniu otwartości
i tolerancji na różne kultury. Dla nauczycieli są ogromna motywacją do pracy oraz
chronią przed rutyną, która może prowadzić nawet do wypalenia zawodowego.
-Z czystym sumieniem namawiamy inne
szkoły do udziału w projektach zarządzanych przed FRSE (Fundacja Rozwoju
Systemu i Edukacji). Zachęcamy również
do kontaktu z naszą szkołą:
zs17erasmusplus@gmail.com,
służymy radą i wsparciem dla szkół, które
planują podobne działania- dodała Małgorzata Chodowiec

„Otwórzmy serca niosąc piosenkę”
- koncert charytatywny w SP 88

Z okazji Dnia Kobiet, każda z Pań otrzymała kwiatek wykonany przez uczniów
klas 1-3. Następnie na scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowali utalentowani uczniowie. Rodzice wspierali piosenkarzy
poprzez śpiewanie wraz z nimi. Występy
wszystkich wykonawców poruszyły nie
tylko ciało ale i duszę.
W połowie koncertu dzieci zaprezentowały
wyjątkowy pokaz pt: „Znani i Lubiani”,
w którym można było zobaczyć takie

fot. arch. szkoły

Nie ma nic wspanialszego niż pomoc drugiemu człowiekowi. Dlatego też w dniu
08.03.2019 roku w Szkole Podstawowej
nr 88 im. Gabriela Narutowicza został
zorganizowany koncert charytatywny.
Zebrane podczas tego dnia pieniądze przeznaczone zostały na zakup tzw. pocieszaczy dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka,
a dedykowane było osobom z okolicy dzięki którym życie tych najmniejszych,
choć przez chwilę stanie się radośniejsze.

osobistości jak: Ariane Grande, Johna
Teravoltę, Magdę Gessler czy Rihanne.
Na koniec wystąpiła urocza i uzdolniona
uczennica pierwszej klasy Iga Janocińska,
która zaprezentowała krótki, ale pełen
trudnych ruchów taniec łączący elementy
akrobatyki – jej występ wywołał na twarzach zgromadzonych zarówno uśmiech

jak i łzy wzruszenia.
Osoby organizujące koncert i artyści są
niezmiernie wdzięczni za wrażliwość,
otwarte serca oraz wsparcie szczytnego
celu. Nie ma nic wspanialszego niż pomoc
drugiemu człowiekowi.
Beata Janocińska
Ewelina Błaszczak

Job shadowing w miejscowości Karstula
odbyło się w ramach programu Erasmus+ akcji KA1 partnerstwa strategicznego. W mobilności uczestniczyło czterech
nauczycieli z CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego.
Uczestnikami byli:
Iwona Rydlewska – dyrektor szkoły, nauczyciel języka rosyjskiego i niemieckiego,
Magdalena Dąbrowska – koordynator projektu, nauczyciel języka hiszpańskiego,
Dariusz Maciejuk – nauczyciel matematyki,
Michał Popławski – nauczyciel informatyki
Ideą job shadowing była obserwacja
pracy fińskich nauczycieli oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu edukacji, który jest uznawany za jeden
z najlepszych na świecie. Istotę wyjazdu
stanowiła możliwość porównania sposobu
kształcenia uczniów na poziomie liceum
w polskiej i fińskiej szkole. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji obu placówek,
skierowanej do społeczności fińskiego
liceum oraz nauczycieli. Następniew towarzystwie uczniów zostaliśmy oprowadzeni
po szkole. Mieliśmy okazję zobaczyć bogato wyposażone zaplecze pedagogiczne,
bazę sportową. Mogliśmy swobodnie porozmawiać z uczniami i nauczycielami.
Kolejne dni spędziliśmy na obserwacji
lekcji z różnych przedmiotów: języki obce,

fizyka, psychologia, zajęcia artystyczne,
matematyka, IT, biologia, zajęcia sportowe. Zaobserwowaliśmy, że duży nacisk
kładzie się na samodzielną pracę uczniów
oraz korzystanie z TIK. Wszystko to zaaranżowane w przestrzeni edukacyjnej
sprzyjającej przede wszystkim rozwijaniu
kreatywności uczniów, pracy w zespole lub
w parach, wspomaganiu uczniów przez
asystentów, pozytywnemu motywowaniu
podczas realizacji założeń poszczególnych
lekcji. Dzięki uprzejmości dyrekcji i nauczycieli Karstulan lukio udało się zorganizować dla nas spotkanie w Saarijarvi
Institute of Bioeconomy oraz na Uniwersytecie w Saarijarvi. Następnie udaliśmy
się na spotkanie z panią dyrektor najlepszej
szkoły podstawowej w Finlandii - Tarvaalan koulu. Taka szkoła jest wybierana raz
do roku.
Z naszych obserwacji wynika, że kontakt uczniów z nauczycielami jest oparty
na życzliwości oraz wzajemnym zaufaniu i szacunku. Widoczny jest prestiż
zawodu nauczyciela, a także otwartość
w relacjach panujących w społeczności
szkolnej. Pomaga to we wspólnym przestrzeganiu zasad i sprzyja indywidualnemu
podejściu do każdego ucznia.
Korzyści dla szkoły i nauczycieli to:
- zwiększenie wiedzy na temat sposobów

fot. arch. uczestników

Job shadowing. Nauczyciele z liceum przy Solipskiej
w Finlandii

funkcjonowania fińskiego systemu edukacji, pracy nauczyciela i ucznia;
- zapoznanie się z pracą nauczyciela oraz
organizacją procesu nauczania;
- zwiększenie świadomości na temat
kształtowania kompetencji kluczowych
u uczniów, w tym posługiwania się technologiami informacyjnymi oraz zastosowania
języków obcych w praktyce;
- refleksja nad efektywnością metod i form
pracy w obu systemach, w celu przygotowania ucznia do życia w społeczeństwie;
- zapoznanie się z aktywizującymi metodami i formami pracy stosowanymi w fińskiej szkole;
- zastosowanie dobrych praktyk na gruncie
polskiej szkoły;
- wzbogacenie naszej wiedzy o informacje
dotyczące kultury i zwyczajów panujących
w Finlandii.
Iwona Rydlewska, Magdalena Dąbrowska
Dariusz Maciejuk, Michał Popławski
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Teatr Rodziców „Po pracy” z Przedszkola 71
ma już 8 lat!

Każdy przedszkolak z wypiekami na twarzy śledził losy poszczególnych bohaterów.
Przedstawienie w wykonaniu rodziców
i absolwentów przedszkola było najlepszym sposobem pokazania dziecku, iż gry
aktorskiej nie należy się bać oraz że każdy
może mieć tremę. Dla dzieci takie spotkanie było świetną niespodzianką, zobaczyły
rodziców i starsze rodzeństwo w zupełnie
nowej roli. Przedstawienie oglądały
z uśmiechem i dumą. Każda z postaci
zagrana została wyjątkowo i oryginalnie.
Doskonałą grę aktorów uzupełniły dobrze
dobrane stroje, scenografia oraz oprawa
muzyczna. Przedszkolaki były zachwycone i w podziękowaniu nagrodziły występujących długimi i głośnymi owacjami.
Wydarzenie to wymagało od rodziców
i starszego rodzeństwa wiele zaangażowa-

fot. arch. przedszkola

Teatr Rodziców „Po pracy” działa przy
Przedszkolu nr 71 w Warszawie od września 2011 r. Co roku organizowane są spektakle, podczas których rodzice prezentują
swoje talenty aktorskie w różnych bajkach.
27 lutego 2019 r. przedszkolaki miały
okazję zobaczyć scenki z bajek, które
doskonale znają „Szewczyk Dratewka“,
„Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek”
czy „Królewna Śnieżka”.

nia, pracy, poświęconego na próby prywatnego czasu. Była to także okazja do jeszcze
lepszej integracji z przedszkolem i sprzyjała wzajemnemu poznaniu się.
Wspaniałym doświadczeniem było dla
mnie bycie reżyserem, a także odpowiedzialną za sztukę. Oprawą muzyczną,
która czasem była tradycyjna, a czasem
bardzo współczesna zajął się p. Krzysztof
Dąbrowski.
Bardzo dziękuję Rodzicom: Annie Maciejczyk, Marcie Gniadzik, Magdalenie

Strelczuk-Gołdyn, Ewie Hałaś, Karolinie
Wrońskiej, Marzenie Żychlińskiej, Grzegorzowi Skwierczyńskiemu, Krzysztofowi
Dąbrowskiemu, Arturowi Kończyńskiemu,
Piotrowi Sokołowskiemu, Ireneuszowi
Wojciechowskiemu i Tomaszowi Banachowi oraz Absolwentom przedszkola:
Antoniemu Hałasiowi, Antoniemu Maciejczykowi, Aleksandrowi Wrońskiemu i Karolowi Wojciechowskiemu za wspaniałe
przeżycia i fantastyczną przygodę z bajką!
Dorota Babiak - dyrektor Przedszkola nr 71

Przedszkole nr 77 ,,Od ziarenka do bochenka’’

Dzieci wspólnie z nauczycielem zastanawiały się nad pytaniami np. z czego powstaje
chleb, jak powstaje mąka, jakie może być
pieczywo, gdzie można go kupić, kto wypieka chleb? Wspólnie z rodzicami i innymi
ekspertami w tej dziedzinie zajęliśmy się
przygotowaniem i realizacją projektu.
Na początku stworzyliśmy siatkę pytań do tematu ,,Chleb’’. Zorganizowaliśmy w naszej
sali kącik dotyczący temu tematowi. Mąka
była punktem wyjścia do poznania różnych
zbóż, produktów zbożowych oraz narzędzi
gospodarstwa domowego. Przedszkolaki
ważyły, lepiły, obserwowały doświadczały.
Wspólnie zastanawialiśmy się nad pytaniami, na które szukaliśmy odpowiedzi.
W trakcie kolejnych doświadczeń pojawiały
się kolejne dylematy do rozwiązania. Dzieci
oglądały różne rodzaje ziarna i sprawdzały
jakie jest ziarno, następnie dowiedziały się co
kryje się w ziarenku – rozgniatały w moździerzu, mieliły w młynku i to doświadczanie
dało nam odpowiedz jak powstaje mąka.
20
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Następnie odwiedziliśmy piekarnię, gdzie
mogliśmy oglądać różne rodzaje pieczywa.
Kolejny dzień upłynął nam na własnoręcznym upieczeniu bułeczek, które zabraliśmy
do domu, aby poczęstować rodziców.
Na zakończenie projektu ogłosiliśmy konkurs ,,Rodzice – Dzieci” na pieczenie chleba
w domu i przyniesieni do przedszkola wraz
z przepisem. Oczywiście nie obyło się bez
nagród – wszystkie chlebki były wyśmienite.
Praca metoda projektu po raz kolejny okazała się być świetnym sposobem na zdobywanie wiedzy w ciekawy sposób.
Wybierając ten temat miałam na uwadze
kształtowanie u dzieci zachowań prozdrowotnych, budzenie ciekawości otaczającego
je świata jak również szacunku do ludzkiej
pracy i jej wytworów. Sięgając po chleb
jako temat edukacyjny dla dzieci, chciałam
pokazać im, ile trudu oraz pracy wielu osób
potrzeba by powstał chleb – podstawa naszego codziennego pożywienia.
Agnieszka Wiejak

fot. arch. przedszkola

W marcu w grupie I (3 – latki) przeprowadzono cykl zajęć metodą projektów
badawczych o tematyce ,,Chleb’’.

4 kwietnia Przedszkole nr 313 wzięło
udział w IV Warszawskim Festiwalu
Piosenki Przedszkolnej „O zdrowie dbamy
i o nim śpiewamy” organizowanym przez
Przedszkole nr 74 i Przedszkole nr 350
z dzielnicy Wola.
Duet: Amelia Jeznacka z gr. V oraz Bruno
Jeż z gr. IV wykonał „Piosenkę o niezdrowym jedzeniu” zespołu Mała Orkiestra
Dni Naszych.
Jury oceniało innowacyjność wykonania
utworu muzycznego, walory głosowe, muzykalność, interpretację i osobowość sceniczną uczestników. Czyste wykonanie,
głośny śpiew, rytmiczna gra na instrumentach oraz ruch sceniczny naszych przedszkolaków zachwyciły jurorów – dzięki
czemu Amelka i Bruno zdobyli I miejsce.
Cieszymy się ze zwycięstwa i życzymy
dalszych sukcesów.

Ale nie tylko w śpiewie dzieci mają swoje
osiągnięcia. 27.03.2019 dzieci brały też
udział w konkursie recytatorskim „Rodzina
z humorem – humor w rodzinie”, organizowanym przez Przedszkole nr 77 z naszej
dzielnicy.
Gr. II - Ala Ortiz - ,,Wiersz o mojej rodzinie” autor: Dominika Sobczak z rodzicami
Gr. III - Natalia Cygan - ,,Grek” autor: Michał Rusinek
Gr. IV - Bruno Jeż - wyróżnienie ,,Imieninowy prezent” autor: Tadeusz Śliwiak
Gr. V - Michał Zontek – wyróżnienie „Mały
braciszek” autor: Jovan Jovanovic-Zmaj
Artystyczny Tłum w Przedszkolu nr 313
28 marca w Przedszkolu nr 313 gościli
licealiści w ramach projektu „Zwolnieni
z teorii – artystyczny tłum”. Razem z dziećmi 4 – 6 letnimi rozmawiali o sztuce jako

fot. arch. przedszkola

IV Warszawski Festiwal Piosenki Przedszkolnej

ogólnym pojęciu: co to jest, po co nam ona
i kogo możemy uznać za artystę. Dzieci
miały okazję poznać 3 dzieła sztuki:
Krzyk, Mona Lisa, Jacqueline z kwiatami.
Rozmawiały też o cechach charakterystycznych dobrego muralu i graffiti. Po
części teoretycznej dzieci w kilkuosobowych grupach tworzyły prace artystyczne
z figur geometrycznych – układały postać
człowieka, farbami malowały wiosnę.
Przedszkole nr 313

Tydzień bez zabawek w Przedszkolu nr 78
Po raz kolejny w naszym przedszkolu został zorganizowany „tydzień bez zabawek”.
Z sali Wiewiórek, na cały tydzień zniknęły prawie wszystkie zabawki. Zamiast
nich pojawiły się pudła, pudełka, pudełeczka, różnej wielkości rolki, folia, opakowania po jogurtach itp.

fot. arch. przedszkola

Była to doskonała okazja do rozwijania
wyobraźni i kreatywności. Dzieci koncentrowały się na nawiązywaniu relacji, na
wspólnym tworzeniu, a nie na przedmiotach, które niestety bywają powodem
konfliktów. W zwykłych pudełkach, rolkach i pojemnikach przedszkolaki zaczęły
dostrzegać coś więcej niż tylko „śmieci”.
Z dnia na dzień przybywało pomysłów
jak to wszystko wykorzystać: telewizor,
tratwa, taśmociąg…
Już teraz wiemy, że to nie był ostatni raz...
Elżbieta Osial

Rodzinny ekologiczny konkurs
plastyczny w Przedszkolu Nr 77
Każde dziecko biorące udział w konkursie
zostało docenione upominkami. Prace
długo zdobiły przedszkolny hol i budziły
zainteresowanie wszystkich maluchów.
fot. arch. przedszkola

Aby uświadomić przedszkolakom jak
ważna jest ekologia w życiu każdego
człowieka, w naszej placówce postanowiliśmy zorganizować rodzinny konkurs ekologiczny na przyjazny otoczeniu wytwór z
surowców wtórnych. Konkurs cieszył się
dużym zainteresowaniem, dzieci wspólnie
z rodzicami przygotowały mnóstwo ciekawych i pracochłonnych prac.

Katarzyna Tokarz
Nauczycielka Przedszkola Nr 77
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Większa dotacja na wymianę
kopciuchów

Kącik adopcyjny

Na Paluchu

Warszawiacy otrzymają nawet 12 tys. zł na
likwidację tzw. kopciucha. 28 marca Rada
Miasta uchwaliła nowe zasady udzielania dotacji do modernizacji kotłowni. Na zwiększoną sumę mogą liczyć wszyscy mieszkańcy,
którzy zgłosili wniosek na tegoroczną inwestycję. Ruszy też dodatkowy nabór.

Wzrost dofinansowania z 7 tys. do 12
tys. zł dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą to jedna z kluczowych kwestii
nowej uchwały. Dodatkowo warszawiacy
mogą teraz otrzymać pieniądze na usunięcie systemów grzewczych wykorzystujących olej opałowy i - jak przed zmianą
- kotłów na paliwo stałe np. węgiel.
Dotacja udzielana będzie na szerszy
zakres inwestycji:
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie przyłącza do sieci gazowej
lub ciepłowniczej,
- wykonanie bądź przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej,
- zakup i montaż oraz uruchomienie kotłów
na paliwo gazowe,
- montaż wkładu kominowego,
- wykonanie indywidualnego węzła cieplnego,
- wykonanie modułu ciepłej wody,
wykonanie lub przebudowa instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.
Dodatkowa tura przyjmowania wniosków
rozpocznie się już 1 kwietnia, a inwestycję
będzie można zrealizować jeszcze w tym
roku. Warszawiacy mogą składać dokumenty w Biurze Ochrony Środowiska. Prosta instrukcja składania dokumentów
opisana jest tutaj.
– Chcemy ułatwić też warszawiakom sam
22
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proces zmiany źródła ogrzewania. Opracowujemy system, w którym mieszkańcy
będą mogli skorzystać z bezpłatnego
wsparcia doradców m.in. w przygotowywaniu dokumentacji – mówi Justyna
Glusman, dyrektorka koordynatorka ds.
zrównoważonego rozwoju i zieleni.
Trwają prace nad docelową uchwałą, która
zintegruje nowy system dotacji do modernizacji kotłowni, pomoc osłonową dla
potrzebujących mieszkańców, a także elementy akcji edukacyjnych.
Likwidacja kopciuchów do 2022 r.
Do końca 2022 r. z Warszawy mają zniknąć
wszystkie tzw. kopciuchy na węgiel lub
drewno niespełniające wymogów ekoprojektu. Miasto obecnie przygotowuje szczegółowy plan podłączenia komunalnych
budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.
– Ustalamy ze spółkami ciepłowniczymi
i gazowymi wspólne harmonogramy
przyłączeń kolejnych budynków. Trzeba
zsynchronizować wymianę przestarzałych
źródeł ogrzewania w mieszkaniach komunalnych i prywatnych. Skoro mamy
remont przy danej ulicy, to warto wykorzystać okazję do likwidacji większej
liczby kotłów w okolicy. Myślimy także
nad systemem zachęty dla wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka
ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.
Warszawa w ciągu najbliższych czterech
lat przeznaczy 300 mln zł na walkę ze
smogiem. Pieniądze przewidziane są m.in.
na likwidację starych pieców, przyłączenie
kolejnych budynków do miejskiej sieci
ciepłowniczej i gazowej, modernizację
oświetlenia oraz dofinansowywanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Pierwsze
realizacje już trwają – stolica zainwestowała 17 mln zł na likwidację palenisk na
paliwo stałe w budynkach komunalnych
m.in. na Białołęce, Woli i w Wawrze oraz
termomodernizację budynków, montaż
paneli fotowoltaicznych i podłączenie
szkół do sieci ciepłowniczej.
um.warszawa.pl

fot. Schronisko na Plauchu

www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

Precel to 9- letni pies w typie corgi. Jest
mały – kieszonkowy. Uwielbia kontakt z
ludźmi, przepada wręcz za mizianiem. Na
spacerach pies ładnie maszeruje zdarza się,
że szczeka na mijane psy. Precel nie jest
bardzo wymagającym psem. Mimo dwóch
poważnych operacji fizycznie jest w bardzo dobrej kondycji. Idealny w jego przypadku dom to taki, gdzie będzie w centrum
uwagi, będzie mógł wychodzić regularnie
na spacery i będzie czuł się kochany.
Nr ewidencyjny: 1402/18
Kontakt z wolontariuszami:
Agata 606 294 250, Kasia 503 174 757,
Tim 797 417 690

fot. Schronisko na Plauchu

– Zgodnie z obietnicami wprowadzamy
pierwsze zmiany w zasadach przyznawania
dotacji do modernizacji kotłowni. 12 tysięcy złotych dla osób indywidualnych to
kolejny ważny krok w naszej walce ze
smogiem. Zależało nam, by warszawiacy,
którzy w obecnym naborze złożyli wnioski, również mogli dostać większą sumę
finansowego wsparcia. Uda się to wraz
z wejściem przepisów. Przedłużamy także
okres składania dokumentów. Dzięki temu
więcej osób może zdecydować się na likwidację kopciucha jeszcze w tym roku –
mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st.
Warszawy.

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

Twister ma bardzo oryginalną urodę –
piękną, aksamitną w dotyku sierść, nosek
jak guziczek i dwa zaznaczające się górne
kiełki, które dodają mu urody i charakteru.
Jest pieskiem raczej ustępującym niż dominującym, w którym byłby jedynakiem
lub w którym jest już spokojna, odważna
sunia, od której Twister mógłby brać dobry
przykład. Chętnie bawi się piłeczkami.
Skupia się na człowieku, rozdaje buziaki
i doprasza się pieszczot.
Nr ewidencyjny: 0774/18
Kontakt z wolontariuszkami:
Asią 693 120 248, Beatą 517 593 013,
Magda 501 500 583

Bezpłatne czipowanie psów i kotów w 2019 r.
Rozpoczęła się akcja sterylizacji i kastracji oraz czipowania psów i kotów
w Warszawie w 2019 r.
Czipowanie (elektroniczne znakowanie) to
doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca w przypadku
zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie
jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem
jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji
alergicznych. Jest on wprowadzany pod
skórnie na szyi lub między łopatkami
i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Specjalnym czytnikiem można odczytać
numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje
o właścicielu. Umożliwia to praktycznie
natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga. W czytniki wyposażone są: Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt, Eko Patrole Straży Miejskiej
m.st. Warszawy oraz większość lecznic
weterynaryjnych.
Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne,
aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.
Warunki bezpłatnego oznakowania
psa/kota:
- wypełnienie w 2 egzemplarzach przez
właściciela/organizację pozarządową/inny
podmiot wniosku o wykonanie zabiegu
elektronicznego oznakowania psa/kota.
Formularze są dostępne w zakładach leczniczych,
- okazanie dowodu tożsamości,
- okazanie dokumentu potwierdzającego
prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
- ukończenie przez zwierzę 12 tyg. życia,
- ponadto, w przypadku psów wymagane
jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie
przeciwko wściekliźnie.
Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje
podpisany przez lekarza egzemplarz
wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia
i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu w terminie do
5 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.
Akcja sterylizacji i kastracji psów
i kotów w Warszawie
Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie
gruczołów rozrodczych, a także macicy
u samic. Zabieg jest bardziej bezpieczny
dla zwierząt, niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które
mają niepożądane działania uboczne.

Zabiegi strylizacji i kastracji zwierząt:
- u zwierząt poddanych tym zabiegom
zmniejsza się niekontrolowana agresja,
- nie dochodzi do ucieczek - zwłaszcza
w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się
ilość zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień, czy wypadków komunikacyjnych,
- nie dochodzi do nieplanowanych ciąż
i pojawiania się niechcianych kociąt czy
szczeniąt,
- większe przywiązanie do właścicieli swojego „stada”,
- sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw.
ciąży urojonej,
- sterylizacja eliminuje lub zmniejsza
ryzyko wystąpienia groźnych dla życia
schorzeń układu rozrodczego oraz nowotworów sutków,
- kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania
na schorzenia prostaty, w tym na śmiertelny nowotwór prostaty,
- dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta
mogą żyć dłużej.
A B C zabiegów:
- Podczas zabiegu, suki i kotki nie powinny
być w trakcie cieczki/rui.
- Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć
przynajmniej 2 tygodnie.
- Min. 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko
wodę do picia.
- Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
Akcja sterylizacji, kastracji oraz czipowania prowadzona jest przez Biuro Ochrony
Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 13
grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku
(uchwała nr VII/123/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r.). Dotyczy
ona zwierząt powyżej 6 miesiąca życia
oraz kwalifikujących się do znieczulenia
ogólnego.Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy
mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego
wykonania zabiegu zwierzęcia, w jednym
z wybranych zakładów leczniczych (bez
względu na dzielnicę zamieszkania).
Koszt zabiegu obejmuje:
- wizytę kwalifikującą, w tym badanie
kliniczne przed zabiegiem w siedzibie
zakładu leczniczego dla zwierząt,
- wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
- zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z nar-

kozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
- wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu
leczniczego dla zwierząt, obejmującą
badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.
Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto jest:
- posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka”
lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot.
osób pełnoletnich),
- wypełnienie przez właściciela zwierzęcia
– w dwóch egzemplarzach – formularza
pn. „Wniosek właściciela o wykonanie
zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota na
koszt m.st. Warszawy w 2019 r.”. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,
- okazanie dowodu tożsamości,
- okazanie dokumentu potwierdzającego
prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
- ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,
- to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany),
- ponadto, w przypadku psów wymagane
jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie
przeciwko wściekliźnie.
UWAGA! Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania
badań dodatkowych (np.: EKG, RTG,
USG, badanie krwi, moczu) Miasto nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi
kosztów wykonania innych dodatkowych
zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz,
który będzie operował zwierzę.
Miasto nie bierze odpowiedzialności za
ewentualne powikłania pooperacyjne i nie
ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych
kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu
(np. ciąża, ropomacicze).
Zwierzę zapisywane przez właściciela na
zabieg sterylizacji/kastracji powinno być
w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz
weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu,
jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel
nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.
We Włochach bezpłatnie zabiegi można
przeprowadzić w Przychodni Weterynaryjna „Psia Kostka”, ul. Paganiniego 3,
tel. (22) 631 03 74,
poniedziałek-piątek: 09.00-21.00,
sobota: 10.00-16.00, niedziela: 16.00-20.00
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