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Dzień Dziecka w Ogrodach
Kosmosu za nami
dla naszych mieszkańców wspaniałym
miejscem relaksu i rekreacji. Pomimo
początkowego oberwania chmury, pogoda
w niedzielę dopisała i przez resztę Pikniku
dzieci i rodzice mogli się cieszyć atrakcjami, które przygotowaliśmy.

,,Potrzeby
dla dzielnicy
nieustannie
rosną...” (s. 2)

dok. na str. 5

fot. UW Włochy

W stylu eko, w nowych, zrewitalizowanych Ogrodach Kosmosu obchodziliśmy
w tym roku włochowski Dzień Dziecka
i Rodzica. Park, który dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 przeszedł prawdziwą przemianę, okazał się

www.facebook.com/warszawawlochy

Już wkrótce
nowe inwestycje
we Włochach
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fot. Jacek Turczyk

(s. 4)

Młodzieżowa
Rada Dzielnicy
Włochy w akcji

fot. UW Włochy

fot. UW Włochy

(s. 4)

,,Potrzeby dla dzielnicy nieustannie rosną” - rozmowa
z Przewodniczącą Rady Dzielnicy Sylwią Ciekańską
o pomoc w ważnych dla nich sprawach.
Wiem, że nie mogę tego zbagatelizować
i staram się rozwiązywać ich problemy
na bieżąco w miarę możliwości. Bardzo
ważne jest dla mnie również poprawienie
jakości służby zdrowia we Włochach i jako
Członek SZPZLO Warszawa BemowoWłochy na pewno będę o to zabiegać.

Jest to Pani druga kadencja we
Włochach, czy priorytety dla dzielnicy
się zmieniły?
Z mojego dotychczasowego doświadczenia
samorządowego mogę stwierdzić, że potrzeby dla dzielnicy nieustannie rosną.
Osobiście uważam, że duży nacisk należy
w tej kadencji położyć na utworzenie nowych żłobków i przedszkoli oraz modernizację placówek oświatowych w naszej
dzielnicy. Brak miejsc w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych to problem, z którym zarówno ja, nasi radni, jak i burmistrz musimy się zmierzyć i miejmy nadzieję
rozwiązać go w najszybciej możliwym
czasie.
Jaki jest Pani główny cel na obecną
kadencję?
Moim głównym celem jest dbanie za
wszelką cenę o dobro naszych mieszkańców. Często spotykam się z mieszkańcami
naszej dzielnicy, którzy proszą mnie

Czy pochodzi Pani z Włoch, czy mieszka
tu Pani od niedawna, jakie są Pani
osobiste relacje z dzielnicą?
W dzielnicy Włochy mieszkam od prawie
10 lat. Nie jestem rodowitą Włochowianką,
ale to właśnie tu odnalazłam swoje miejsce
na ziemi. Tu mam przyjaciół, znajomych.
Tu też przeżyłam swoją wielką miłość.
Ta dzielnica ma swój niepowtarzalny urok:
Park Kombatantów, Stawy Cietrzewia,
Stawy Koziorożca – to miejsca, które nie
są znane wszystkim mieszkańcom Warszawy, a które niewątpliwie są wizytówką
Włoch.
Która uchwała, lub uchwały, w obecnej
kadencji uznaje Pani za najważniejsze?
Moim zdaniem każda dotychczasowa
uchwała podjęta przez naszą Radę w obecnej kadencji była ważna i znacząca dla
dzielnicy. Na pewno możemy pochwalić
się sukcesem, jakim jest powołanie
włochowskiej Rady Seniorów, której nie
udało się utworzyć w poprzedniej kadencji
za czasów włochowskich rządów PIS.
Wspólna praca radnych z Koalicji Obywatelskiej nad Statutem Rady Seniorów przyczyniła się do tego, iż udało się nam
wypracować rozwiązania prosenioralne,

które zachęciły lokalnych aktywistów do
wzięcia udziału w wyborach do Dzielnicowej Rady Seniorów, a tym samym wybrać
członków I kadencji Rady Seniorów wraz
z przedstawicielem Zarządu Dzielnicy
Włochy – Panem Burmistrzem Arturem
Wołczackim.
Czego wg Pani, w naszej dzielnicy brakuje?
Na pewno należy w tej kadencji położyć
duży nacisk na modernizację dróg
lokalnych i doświetlenia przejść dla pieszych, ponieważ poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców to jeden z ważniejszych
priorytetów dla władz dzielnicy. Osobiście
uważam, iż pożądane jest zwiększenie
liczby imprez integrujących mieszkańców
naszej dzielnicy, w tym aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych. Dobra
zabawa i wspólnie spędzony czas z bliskimi zorganizowany z inicjatywy Zarządu
i Rady Dzielnicy to doskonały pomysł, by
oderwać się od codzienności, trosk i problemów. Głęboko wierzę, że moje pomysły
i plany w obecnej kadencji uda się zrealizować przy wsparciu Zarządu Dzielnicy.
Jako Przewodnicząca Rady Dzielnicy
Włochy chciałabym podkreślić, że dzięki
bardzo dobrej współpracy z Burmistrzem
naszej Dzielnicy – Panem Arturem
Wołczackim warszawskie Włochy z pewnością zrobią duży krok do przodu.
Rozmowa z p. Sylwią Ciekańską
Przewodniczącą Rady Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy
Rozmawiał Piotr Daniluk

Z prac Rady Dzielnicy Włochy
Rada Dzielnicy Włochy zebrała się na
Sesjach już dziewięć razy. Od umownych
100 pierwszych dni, które były opisane
w numerze marcowym, Rada zebrała się
trzy razy.
Podjęto Uchwałę w sprawie rozpatrzenia
sprawozdania z wykonania załącznika
dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok. W sprawach
budżetowych w ostatnim czasie podjęto
jeszcze projekt Uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniosku Dzielnicy
Włochy o dokonanie zmian w załączniku
dzielnicowym do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok.
Na jednej z Sesji podjęto istotną Uchwałę
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porządkującą, która może być przydatna
dla mieszkańców chcących uczestniczyć
w obradach, przedstawiającą plan prac
Komisji Rady Dzielnicy Włochy na rok
2019. W ostatnim czasie Rada podjęła
Uchwały dotyczące organów pomocniczych
działających w Dzielnicy Młodzieżową
Radę Dzielnicy oraz Uchwałę powołującą
członków I kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Włochy. Podczas Sesji Rada wybrała
swojego przedstawiciela został nim Radny
Rafał Trojan. Pierwsza Sesja Rady
Seniorów Dzielnicy Włochy odbyła się
21.05.2019 r.
Kilka decyzji dotyczyło infrastruktury
Dzielnicowej. W ostatnim czasie podjęto
decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu pro-

jektu w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Wiktoryn.
Rada negatywnie zaopiniowała projekt
uchwały zmieniającej nazwę ul. 17 Stycznia na ul. Komitetu Obrony Robotników
mając na uwadze głos mieszkańców rejonu
w którym ta ulica się znajduje.
Podjęto również istotną Uchwałą zobowiązującą Zarząd Dzielnicy do podjęcia
negocjacji z Miejskim Przedsiębiorstwem
Oczyszczania w sprawie pozyskania
gruntów w rejonie Rakowa które miałyby
być przeznaczone pod realizację nowych
inwestycji oświatowych.
PD

Jeszcze w tym roku Dzielnica Włochy
wzbogaci się o nowe przedszkole. W dniu
24 maja Burmistrz Dzielnicy Włochy
Artur Wołczacki oraz odpowiedzialna
m.in. za Wydział Zamówień Publicznych
– Z-ca Burmistrza Dzielnicy Włochy Monika Kryk podpisali umowę z prezesem
TB.Invest Tomaszem Brzezińskim na budowę przedszkola w systemie zaprojektuj
i wybuduj.
Planowany termin wykonania inwestycji to
30 września 2019 roku. Kwota realizacji
projektu i robót budowlanych to
7.009.632,24 zł brutto. Jednokondygnacyjny budynek sześciodziałowego przedszkola modułowego powstanie przy
ul. Parowcowej.
- Projektowany budynek będzie nowoczesnym przedszkolem w technologii modułowej,
o drewnianej konstrukcji z użyciem nowo-

fot. Jacek Turczyk

Nowe przedszkole we Włochach

czesnych materiałów – mówi Burmistrz
Dzielnicy Włochy Artur Wołczacki Przedszkole jest przewidziane dla maksymalnie 150 dzieci, przy założeniu 6 grup
po 25 osób.
W pobliżu przedszkola projektowany jest

też plac zabaw dla dzieci, który będzie wyposażony w zabawki przystosowane do
wieku dzieci, zamontowane i ustawione na
nawierzchni poliuretanowej lub na piasku.
red.

Spotkanie Otwarcia Budżetu Obywatelskiego
aktualnościach na naszej stronie internetowej: www.ud-wlochy.waw.pl. Zachęcamy
też do zaglądania na profil Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy Włochy na Facebooku.

• Głosowanie na pomysły:
6 września - 23 września
• Ogłoszenie wyników głosowania:
3 października

Harmonogram
Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
• Zgłaszanie projektów:
20 maja - 10 czerwca
• Ocena zgłoszonych projektów:
11 czerwca - 8 sierpnia
• Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania:
9 - 13 sierpnia – składanie odwołań;
9 - 26 sierpnia – rozpatrywanie odwołań

fot. UD Włochy

Na spotkaniu otwarcia Budżetu Obywatelskiego 2020, które odbyło się w Artystyczny Dom Animacji 20 maja br.,
rozmawialiśmy o nowych zasadach Budżetu.
W tym roku mieszkańcy mogą składać
i głosować zarówno na projekty dzielnicowe jak i ogólnomiejskie. Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski na poziomie
ogólnomiejskim to 24 933 409,00 zł, dla
Dzielnicy Włochy - 1 412 893,00 zł.
Podczas spotkania Monika Kryk - zastępca
Burmistrza Dzielnicy Włochy zaprosiła
mieszkańców na Maraton Pisania Projektów, który odbył się w Urzędzie Dzielnicy
Włochy 1 czerwca w godz.12:00-15:00.
Prezentacja ze spotkania jest dostępna w

Wsparcie dla Palucha
nicy Włochy zbiórki dary dla podopiecznych schroniska.
Mamy nadzieję, że ci z Was, którzy jeszcze
nie zawitali na „Paluch”, będą mieli okazję
poznać wolontariuszy i ich podopiecznych,

podczas wydarzeń organizowanych przez
Dzielnicę Włochy. O innych sposobach
wsparcia schroniska ze strony Zarządu
Dzielnicy Włochy będziemy Was informować na bieżąco.

fot. UD Włochy

Wsparcie położonego na terenie Dzielnicy
Włochy Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt „na Paluchu” jest jednym z priorytetów obecnego Zarządu Dzielnicy
Włochy. Dlatego z dyrektorem schroniska
Henrykiem Strzelczykiem spotkali się
Burmistrz Dzielnicy Włochy Artur
Wołczacki oraz Sebastian Piliński – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy.
Schronisko odwiedzili też włochowscy
radni z panią Przewodniczą Rady - Sylwią
Ciekańską. Podczas tych spotkań członkowie zarządu i rady mieli okazję zapoznać
się z najbliższymi planami schroniska,
z problemami, z którymi boryka się dyrekcja i wyzwaniami, które stoją przed schroniskiem w następnych latach. Burmistrz
Sebastian Piliński przekazał też zebrane,
podczas organizowanej w Urzędzie Dziel-
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Dzięki zaangażowaniu Zarządu Dzielnicy
Włochy i wsparciu radnych Dzielnicy i
Miasta na XIII Sesji Rady m.st. Warszawy,
która odbyła się 30 maja br. Radni zadecydowali o środkach na kolejne inwestycje
w Dzielnicy Włochy. Dzięki temu w najbliższym czasie będzie możliwa m.in.:
- modernizacja i rozbudowa SP nr 94,
- rozbudowa Przedszkola nr 60,
- budowa nowego żłobka przy ul. Astronautów 5,
- budowa zjazdu dla niepełnosprawnych
oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni
przy Stawie Koziorożca,
- zagospodarowanie skweru miejskiego u
zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej,
- przeznaczono też środki na zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury ,,Włochy”.

Designed by jannoon028 / Freepik

Już wkrótce nowe inwestycje we Włochach

MRDW podjęła wyzwanie #Trashtagchallange

www.facebook.com/mrdwlochy

fot. UD Włochy

Nasi radni z MRDW, w sobotę 18 maja,
dołączyli się i tym samym podjęli wyzwanie rzucone przez Młodzieżową Radę
Bielan wykonania #Trashtagchallange polegającą na sprzątnięciu pewnego terenu ze
śmieci.
Naszym radnym się to udało. Wspólnymi
siłami przerzucili około 0,5 tony śmieci.
Nie było łatwo, ale dali radę! Podczas
sprzątania chyba każdy z radnych uświadomił sobie jak ważna jest ochrona środowiska. Cała ekipa sprzątająca wyszła
z refleksją na temat naszej jedynej planety.
Pamiętajcie, aby sprzątać po sobie, bo
niedługo utoniemy w śmieciach!

10 drzew uratowanych
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy zobowiązał inwestora budującego budynek biurowo-mieszkalnousługowy w rejonie skrzyżowania ulic:
Szybkiej z Równoległą do przesadzenia
10 sztuk dużych drzew, które kolidujących
z inwestycją.

fot. UD Włochy

Drzewa do przesadzenia to 8 sztuk z gatunku świerk kłujący oraz po jednym z gatunku żywotnik zachodni oraz brzoza
brodawkowata.
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Dzień Dziecka w Ogrodach Kosmosu za nami
dok. ze str. 1

Piknik oficjalnie otworzyli: Burmistrz
Dzielnicy Włochy – Artur Wołczacki,
Sebastian Piliński – zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy oraz Radni Dzielnicy.
Na najmłodszych czekało mnóstwo
atrakcji: m.in. występy zespołów „Mała
Orkiestra Dni Naszych”, „Dr Witaminka
i Oreganki” oraz przedstawienie Teatru
Kultureska.

fot. Jacek Turczyk

W konkursach ekologicznych i wiedzy
o Warszawie można było wygrać sadzonki,
robiliśmy odznaki ekologiczne i ekobiżuterię. Fundacja Kuchnia pomagała
przygotować bomby nasienne, które sadziliśmy w Ogrodzie Społecznościowym.
Wspaniale stoiska z atrakcjami dla
najmłodszych przygotował Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy: Dział
Pomocy Specjalistycznej zapewnił wariacje z papieroplastyką, zaś Dzienne Domy
Pomocy zorganizowały cieszące się dużą
popularnością warsztaty „Zrób to sam,
przygotuj swoją ekologiczna torbę na zakupy!”. Atrakcyjne stanowiska miały też
„Fundacja przez zabawę do rozwoju”,
Ognisko Okęcie, Straż Miejska oraz Hufiec
ZHP Warszawa Ursus-Włochy. Dzięki
uprzejmości Ekologicznego Gospodarstwa
Sadowniczego Sadszwedo nasi goście
mogli skosztować za darmo pysznych
jabłek w niestandardowym wydaniu.

fot. UD Włochy

fot. Jacek Turczyk

fot. Jacek Turczyk

fot. Jacek Turczyk

Dziękujemy też za wsparcie Fundacji
prof. Ryszarda Rumianka, Schronisku
na Paluchu, Domowi Kultury „Włochy”
oraz
ejskiemu
Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
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Rodzina z problemem alkoholowym,
gdzie szukać pomocy?
Kiedy w rodzinie pojawia
się problem alkoholowy,
który generuje różnego
typu problemy, pojawia się dysfunkcja,
cierpienie. Problem alkoholowy jest wtedy,
gdy człowiek zaczyna pić w sposób niekontrolowany, przynoszący szkody sobie i
otoczeniu. Szkody dotyczą całej rodziny,
zarówno w sferze emocjonalnej, ekonomicznej i szeroko rozumianej społecznej.
Dla szkodliwie pijącego członka rodziny,
życie skupia się wokół alkoholu. Przestaje
dostrzegać szkody, problemy, które pojawiają się w związku z coraz częstszym i
bardziej intensywnym kontaktem z alkoholem. Zaczyna cierpieć cała rodzina, której życie skupia się wokół osoby
szkodliwie pijącej. Jest to osoba najczęściej uzależniona, która nie zdaje sobie z
tego sprawy. Nie dostrzega swojego problemu, gdyż bardzo silnie działa mechanizm iluzji i zaprzeczeń, który ułatwia
zaprzeczanie i bagatelizowanie problemu.
Pan Aleksander pił od wielu lat alkohol
przy różnego rodzaju okazjach rodzinnych,
czy koleżeńskich w pracy. Upijanie się na
początku nie przynosiło dostrzegalnych
strat, poza kłótnią z żoną. Zawsze tłumaczył się, że pije towarzysko, jak każdy. Z
czasem zaczęły się ciągi alkoholowe, które
trwały od piątku popołudnia do niedzieli.
W ciągu tygodnia pił 1- 2 piwa dziennie,
twierdząc, że piwo to nie alkohol. Żonie
pana Aleksandra od dawna nie podobały
się praktyki alkoholowe męża. Coraz częściej wybuchały z tego powodu awantury,
przy których obecne były dzieci. Pan Aleksander zaczął obwiniać żonę, że to przez
nią pije coraz częściej, bo ona prowokuje
kłótnie, on się tylko broni. Pani Ewa zaczęła czuć się winna. Czuła, że nie ma wewnętrznej zgody na zachowanie męża, ale
nie była w stanie podjąć żadnego
znaczącego kroku, żeby pomóc sobie i
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swojej rodzinie. Po kolejnej kłótni, czuła
się wyczerpana emocjonalnie i fizycznie.
Z czasem pan Aleksander zaczął mieć problemy w pracy, gdyż zwłaszcza w poniedziałki, czuł się źle fizycznie. To się
przekładało na efektywność w realizacji
zleconych zadań. Również codzienne picie
alkoholu niskoprocentowego po pracy, nie
sprzyjało jego lepszemu samopoczuciu na
drugi dzień. W wyniku szkodliwego picia
pana Aleksandra, rodzina zaczęła zamykać
się na innych ludzi. Pani Ewa wstydziła się
powiedzieć komuś o swoim problemie.
Myślała stereotypowo, że rodzina z problemem alkoholowym jest patologiczna, obawiała się negatywnej oceny społeczeństwa.
Miała nadzieję, że sama poradzi sobie z
problemem. Pewnego dnia przeczytała w
lokalnej gazecie, że można przyjść na
bezpłatną konsultację do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego. Można porozmawiać tam z psychologiem, terapeutą
uzależnień, otrzymać poradę prawną. Zdecydowała się pójść na konsultację. Od specjalisty otrzymała wsparcie emocjonalne.
W końcu komuś mogła powiedzieć o
swoim problemie. Nikt jej nie ocenił, nie
skrytykował, że przyszła za późno. Dowiedziała się również, że jako członek rodziny
osoby uzależnionej od alkoholu, sama również prawdopodobnie jest współuzależniona. Wiedziała, że już nie jest w stanie
sama pomóc sobie i rodzinie. Otrzymała
informacje, gdzie może zgłosić się po
bezpłatną pomoc terapeutyczną. Poczuła
się silniejsza, wiedziała już co ma zrobić.
Po powrocie do domu poprosiła męża o
rozmowę. Wybrała moment, gdy nie był
pod wpływem alkoholu. Opanowała emocje i ze spokojem opowiedziała mężowi o
wizycie w PIK. Powiedziała, że chce zadbać o siebie, dlatego pójdzie na terapię.
Na koniec dała mężowi kartkę z informacjami o miejscach, w których można

podjąć leczenie uzależnienia od alkoholu.
Wiedziała, że w tym momencie nie ma
wpływu na to, czy mąż podejmie leczenie.
Zrobiła to co mogła. Pan Aleksander nie od
razu zdecydował się na udanie się do poradni leczenia uzależnienia. Wiedział jednak, że jeśli tego nie zrobi, może stracić
rodzinę, pracę, dotychczasowe życie. Nie
chciał tego. Nie wiedział, czy jest uzależniony, czy nie. Wiedział natomiast, że
jego picie dawno wymknęło mu się spod
kontroli. To wystarczający powód, aby poprosić o pomoc specjalistów.
Miejsca, w których można uzyskać
bezpłatną pomoc:
● Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
w Dzielnicy Włochy, ul. Centralna 24;
tel. 22 443 44 74
● SPZLO Warszawa Włochy Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia
od Alkoholu, ul. Cegielniana 8,
tel. 22 863 74 84
● SPZOZ Warszawa - Ursynów Poradnia
Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Od Alkoholu, ul. Zamiany 13,
tel. 22 648 66 57
● Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu Przychodni
Rejonowo - Specjalistycznej SZPZLO
Warszawa-Mokotów, ul. Belgijska 4,
tel. 22 845 46 49
● Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu SZPZLO WarszawaOchota, ul. Sosnkowskiego 18,
tel. 22 353 24 16
● Przychodnia nr 3 “PETRA” - SPZOZ
Centrum Odwykowe, Al. Jerozolimskie 47,
tel. 22 629 25 85
● Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Skarżyńskiego 1 (parter), tel. 22 592 98 20

Harmonogram PIK Włochy
Wszystkich mieszkańców Dzielnicy
Włochy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebują pomocy i
wsparcia w przezwyciężeniu kryzysu zapraszamy do skorzystania z szerokiego
wsparcia Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy mieszczącego się przy ul. Centralnej
24 w Warszawie.
Udzielamy pomocy w następujących sytuacjach:
• różnego rodzaju kryzysy (m.in. konflikty,
utrata bliskiej osoby, rozwód, choroba);
• problemy rodzinne, emocjonalne, w
związkach;
• nadużywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych – pomocy udzielamy zarówno osobom szukającym
motywacji do podjęcia leczenia i zmiany

swojej sytuacji życiowej, jak i wszystkim
tym, którzy cierpią z powodu nadużywania
alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych przez osobę bliską;
• doświadczanie przemocy w rodzinie –
udzielamy wsparcia psychologicznego,
prawnego, pomagamy podjąć działania interwencyjne, dysponujemy bazą miejsc pomocowych. Pomocy udzielamy również
świadkom przemocy;
• stosowanie przemocy wobec bliskich –
zapraszamy osoby, które chcą zmienić
swoje zachowanie i poszukują w tym celu
motywacji i wskazania kierunku zmiany.
Bezpłatnych porad i konsultacji w ww.
sprawach udzielają:
• psycholog - Aneta Bukowska, środy,
godz. 10.00-14.00

• specjalista terapii uzależnień - Jolanta
Wichlińska, wtorki, godz. 17.00-20.00
• prawnik - Agnieszka Olszewska, piątki,
godz. 10.00-13.00 oraz 16.00-19-00
• pracownik socjalny - Romana Kuczowska,
czwartki, godz. 17.00-20.00
Zapisy oraz informacje o konsultacjach:
tel.: 22 443 44 74 w godzinach i dniach
wskazanych w poniższym harmonogramie
tel.: 888 552 677 w godzinach 9.00-18.00
od poniedziałku do piątku
Godziny dyżurów koordynatora PIK:
• Małgorzata Karmalska-Selmaj,
poniedziałki, godz. 15.00-20-00
• Agnieszka Olszewska,
piątki, godz. 13.00-16.00

Pracownia KoOKocha
Dnia 8 kwietnia 2019 roku odbyło się
otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w
formie specjalistycznej dla mieszkańców
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy pn.
„Pracownia KoOKocha”.

– Pragniemy, aby Placówka była miejscem,
który tworzy dobrą i bezpieczną atmosferę
do rozwoju, nauki i zabawy. Miejscem
otwartym dla społeczności lokalnej i nastawionym przede wszystkim na pomoc
dzieciom w szerokim kontekście – strefą
szeroko rozumianego wsparcia, interesujących wydarzeń i spotkań służącym
wsparciu dzieci i ich rodzin, a także integracji mieszkańców Dzielnicy. Przyświeca
nam motto duńskiego pedagoga Jaspera
Juula „Dzieci nie potrzebują wychowania,
ale przyjaznego przewodnictwa” – mówi
Marzena Decyk kierownik Placówki.

fot. arch. organizatora

Wsparciem Placówki Wsparcia Dziennego
w formie opiekuńczej i specjalistycznej
objętych zostanie do 20 dzieci i młodzieży
do 14 r. z terenu Dzielnicy. Co warto
zauważyć – również rodzice tych dzieci
mogą skorzystać z pomocy i wskazówek
specjalistów zatrudnionych w placówce
m.in. indywidualnych konsultacji psychologicznych, z terapeutą uzależnień czy też
treningu umiejętności społecznych.
mające na celu rozwijanie pasji i zainteresowań. W programie działania zaplanowano także organizację czasu wolnego
dla podopiecznych poprzez ich udział

w różnych formach aktywności artystycznej, kulturalnej i turystycznej.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą.

W ramach działalności placówki prowadzony jest szereg zajęć, warsztatów i terapii dla dzieci i młodzieży – m.in.: zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, terapia psychologiczna,
konsultacje logopedyczne, a także pomoc
w nauce oraz zajęcia ogólno-rozwojowe
nr 5 (124) czerwiec 2019
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Włochowska WielkaMoc
Włochowska WielkaMoc to wydarzenie,
które zostało zorganizowane na okoliczność Świąt Wielkanocnych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Włochy, w tym osób
najbardziej potrzebujących z terenu naszej
Dzielnicy. Wspólna inicjatywa miała na
celu zintegrowanie środowiska włochowskich instytucji, szkół, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wokół
wspólnego celu – spotkania lokalnej
społeczności, pamiętając przede wszystkim
o osobach będących w trudnych sytuacjach
życiowych z różnych powodów.

leki, kontaktach do najbliższych, danych
osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi
informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest
prawie w każdym domu i zarazem jest
łatwo dostępne. Koperta została zakupiona
dla Mieszkańców przez Urząd Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy i jest oznaczona
logiem Dzielnicy Włochy.
„Klucz bezpieczeństwa” to ulotka będąca
wskazówką dla seniorów mieszkańców
Warszawy, o tym jak zachować się w sytuacji zagrożenia. W 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy wziął udział w pilotażowym
projekcie finansowanym przez Urząd m.st.
Warszawa a realizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności
Ruchowej 50+ pn. „Seniorze włącz czujność!” Projekt poruszał problem zagrożeń
i bezpieczeństwa osób starszych. W wyniku projektu powstała właśnie ulotka –
„Klucz bezpieczeństwa”.
W okresie od 08.04.2019r. do 19.04.2019r.
dzięki koordynowaniu akcji przez
P. Sylwię Rowicką – koordynatora Zespołu
ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
tut. Ośrodka Pomocy Społecznej wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 227,
Szkoły Podstawowej Nr 88 wraz ze Strażą
Miejską w Warszawie, a także harcerze
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego

Warszawa Ursus-Włochy dostarczyli
paczki do mieszkańców. Był to szczególny
czas spotkania międzypokoleniowego w
okresie przedświątecznym, kiedy Wolontariusze mogli porozmawiać i podzielić się
również tym co najcenniejsze i najbardziej
potrzebne, szczególnie osobom samotnym,
czyli CZASEM.
28.04.2019r. w godzinach 14.00-17.00 odbyło się świąteczne spotkanie przy wspólnym stole na świeżym powietrzu. W
programie pikniku odbyły się m.in.: wiosenne warsztaty twórcze na stoiskach
włochowskich organizacji, zabawy z
zajączkiem, zaś włochowska młodzież z
Zespołu Edyta Juniors Band, EB Sound
oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w
Kaskach oraz indywidualni artyści zapewnili przyjemną oprawę artystyczną na scenie. Nagrodami w konkursie wiosennym
były vouchery do najnowocześniejszego
w Warszawie parku trampolin i kosmicznej
sali zabaw dla dzieci. Fundatorem nagród
była firma Fun Lab sp. z o.o. prowadząca
Centrum Aktywnej Rozrywki Airo (czytaj
„ejro”), w którym pod jednym dachem
mieści się najnowocześniejszy w Warszawie park trampolin i kosmiczna sala zabaw
dla dzieci. Jest to doskonałe miejsce dla
całych rodzin gwarantujące aktywny wypoczynek przez cały rok.

fot. UD Włochy

Wydarzenie składało się z kilku elementów.
Dzięki podjętej współpracy przez Urząd
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz dzięki uprzejmości i hojności licznych sponsorów z
otrzymanych artykułów udało się przygotować aż 200 paczek świątecznych, które
przekazane były mieszkańcom, osobom samotnym, schorowanym, pozostającym w
domach. Każda z instytucji i lokalnych organizacji pozarządowych mogła zgłosić
osoby, które następnie zostały obdarowane
upominkami.
W dniu 05.04.2019 roku wolontariusze ze
Szkoły Podstawowej nr 227, Szkoły Podstawowej Nr 88 (ogólnie 30 osób) pod
opieką swoich szkolnych opiekunów kół
wolontariatu wraz z p. Ireną Kisielew –
mieszkanką zaangażowaną w pomoc przy
organizacji wydarzenia przygotowali
paczki, w których znalazły się produkty
żywnościowe, upominek świąteczny oraz
materiały informacyjne tj. życzenia
świąteczne Zarządu Dzielnicy oraz Dyrektora OPS, Koperta życia oraz Klucz Bezpieczeństwa.
Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana
jest do osób przewlekle chorych, starszych,
samotnych i polega na umieszczeniu
w specjalnie przygotowanych kopertach
najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na
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Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu
mieszkańca Dzielnicy - Firma gastronomiczna Marek Skierkowski wszyscy
bezpłatnie mogli spożyć bigos i żurek z
kiełbaską oraz jajkiem przygotowane z artykułów otrzymanych od sponsorów. Przygotowanymi posiłkami po zakończeniu
spotkania podzieliliśmy się również z
mieszkańcami Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi przy
ul. Dojazdowej 3.
Kawę i Herbatę zaserwowała Grupa TBfirma, która od 18 lat zajmuje się kompleksową obsługą cateringową. Wodę na wydarzenie dostarczyła firma: PiastPoL – to
grupa podmiotów gospodarczych aktualnie
składająca się z dwóch firm: „PiastPoL”
Klejnowski, Kobierecki Sp.J. z siedzibą
przy ul. Kolumba 26 w Warszawie, „Źródła
PiastPoL” Skonecki, Klejnowski, Kobierecki Sp.J. z siedzibą w Kruszewie 48
w gminie Pniewy pod Grójcem. Pierwsze
butle napełnione naturalną wodą źródlaną
„Źródła PiastPoL” opuściły automatyczną
linię produkcyjną zakładu konfekcjonującego w maju 1999 roku. Rozlewnia
została wyposażona w najnowsze
rozwiązania techniczne zapewniające
najwyższą jakość produktu. Własne laboratorium zapewniło na bieżąco kontrolę jakości wody. Ciągłe starania o najwyższe
standardy produkcji i jakość produktu zostały zwieńczone wdrożeniem w roku 2004,
Zintegrowanego Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9001:2008 i HACCP.
Z czasem firma pokusiła się o rewitalizację
dystrybucji ekskluzywnej, gruzińskiej
wody mineralnej BORJOMI. Od roku 2011
jest generalnym importerem i dystrybutorem tej wody na rynek polski.
Fundatorami żywności przygotowanej na
wydarzenie oraz 200 paczek świątecznych
były następujące podmioty:
- Parker Hannifin Sales CEE s.r.o. sp. z o.o.
Oddział w Polsce, ul. Równoległa 8,
- Parker Hannifin jest światowym liderem
w dziedzinie technologii napędów i sterowań. Rozwiązania firmy można znaleźć w
wielu urządzeniach codziennego użytkumiędzy innymi w ekspresach do kawy, samochodach i samolotach. Systemy Parkera
używane są w trakcie produkcji Hollywoodzkich hitów, oraz do filtracji najpopularniejszym marek piwa na rynku.
Jest to międzynarodowa firma, której jednym z priorytetów jest dbanie o lokalne
środowisko oraz dobro lokalnych społeczności. Niektórzy pracownicy to sąsiedzi,
a dzielnicę Włochy nazywają swoim
domem co sprawia, że zobowiązanie firmy

jest jeszcze silniejsze. Firma skierowała
następujące życzenia do mieszkańców:
Dziękujemy więc za możliwość wzięcia
udziału i wsparcia akcji Wielka Moc, i tym
samym włączenia się w życie Włochowskiej wspólnoty.
- Piekarnia Cukiernia Grzybki, która codziennie dostarcza swoim klientom świeże
pieczywo i słodkości,
- Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochota, ul. Pruszkowska 17,
- Hurtownia Gastronomiczna Niemirka,
ul. Krakowiaków 76,
- Właściciel i Zarządca Centrum Handlowego Łopuszańska 22, firma Devin Investments,
- Nasz Rynek Spółka z o.o., ul. Bakalarska 11,
Rolno-Spożywcza GIEŁDA OKĘCIE Sp. z o.o.,
ul. Leonidasa 55,
- Firma gastronomiczna Marek Skierkowski.
Głównymi organizatorami wydarzenia byli
Urząd Dzielnicy Włochy oraz Ośrodek
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy.
Do współpracy jako Partnerzy dołączyli
także: Caritas Zespół z Parafii M.B. Saletyńskiej, Dom Kultury „Włochy”, Straż
Miejska, Policja, Baza Lotnictwa Transportowego, Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich Źródło, Fundacja im. Ks.
Prof. R. Rumianka, Hufiec ZHP Warszawa
Ursus – Włochy, ZS nr 17, SP nr 87,
SP 94, SP nr 227, SP nr 88, Społeczne
Liceum Startowa, Technikum Lotnicze

fot. UD Włochy

>>

nr 9, ZS im. Bohaterów Narwiku, Osiedlowy Klub Stokrotka przy WSM Ochota,
Stowarzyszenie Strefa Wsparcia i Pracownia KoOkocha (świetlica dla dzieci),
Klinika Leczenia Jąkania, Biblioteka Publiczna.
Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu
WIELU Partnerów oraz cudownej
włochowskiej Młodzieży - Wolontariuszy
udało się przygotować wydarzenie jednoczące Mieszkańców przy WSPÓLNYM
STOLE, rozmowie, muzyce, w dobrej atmosferze.
Dziękujemy za współpracę i do zobaczenia
przy organizacji następnego wydarzenia!
WielkaMoc jest w LUDZIACH!
Sylwia Rowicka
nr 5 (124) czerwiec 2019
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Mimo deszczowej aury miłośnicy
włochowskiej historii pojawili się w sobotę
18 maja w ogrodzie Porayowego Dworku.
Podczas śniadania sąsiedzkiego mieszkańcy dzielili się swoimi opowieściami dotyczącymi
Miasta-Ogrodu
Włochy.
Niektórzy przynieśli przedwojenne zdjęcia
swoich rodziców lub dziadków. Była to też
wspaniała okazja do wymiany kontaktów
oraz rozmowy o Inicjatywie Multimedialnego Archiwum Miasta-Ogrodu Włochy.
Spotkanie poprowadziła, znająca doskonale lokalną historię, p. Danuta Lachowiecka. Podczas śniadania powstało też
– na pamiątkę dla potomnych – wspólne
zdjęcie wszystkich uczestników spotkania.
Gospodarzem Porayowego Dworku jest
Paweł Sałagaj. Organizatorem spotkania
było Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy.
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa –
Dzielnica Włochy.

fot. UD Włochy

Pierwsze Kulturalne Śniadanie Sąsiedzkie za nami

Moc różnorodności w Dzielnicy Włochy
Za nami pierwsza Włochowska Potańcówka w tym sezonie.

Natomiast tydzień później, 25 maja nastąpiła eksplozja Kolorów Holi w Parku
Kombatantów. Nie tylko dzieci i młodzież
cieszyły się z kolorowej zabawy, ale takze
i dorośli.

10
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fot. UD Włochy

W sobotę 18 maja, w godz. 16:00- 20:00
w Parku Kombatantów na włochowskiej
potańcówce bawiła się wielopokoleniowa
publiczność. Taneczne hity: starsze i najnowsze zapewniał zespół SaturdayLive.
Mieszkańcy mieli też okazję skorzystać
z mini strefy gastronomicznej. Mamy nadzieję, że ta impreza to początek nowej tanecznej tradycji we Włochach.

II Międzyszkolny Turniej Streetballa

fot. arch. organizatora

W maju w warszawskiej Szkole Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego ,,Vizja”
odbył się II Międzyszkolny Turniej Streetballa.
Patronat nad turniejem objął Artur
Wołczacki - Burmistrz Dzielnicy Włochy.
Nagrody zwycięzcom turnieju wręczył
Sebastian Piliński - Zastępca Burmistrza
dzielnicy Włochy.
Streetball to nic innego jak koszykówka
uliczna. Może być dla niektórych ciekawostką, że pojawi się na najbliższych
igrzyskach olimpijskich w Tokio.
W turnieju udział wzięło ponad 60 uczniów
z czterech szkół dzielnicy Włochy. Pogoda
i humory dopisywały, a zwycięstwo w obu
kategoriach chłopców i dziewczyn(klasy
VII, VIII i III gimnazjum) odniosła szkoła
Meridian International School.

W 2019 roku Międzynarodowa Szkoła
Podstawowa Meridian po raz 12-ty zorganizowała konkurs piosenki anglojęzycznej
MERIDIAN ENGLISH SONG CONTEST
(MESC).
Konkurs ma charakter otwartego edukacyjnego przeglądu piosenki w języku angielskim. Do konkursu zostali zaproszeni
soliści i zespoły składające się z uczniów
mazowieckich szkół podstawowych.
Cele konkursu to:
- zachęcanie dzieci do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym,
- promocja utalentowanych muzycznie
i motywowanie ich do systematycznego
doskonalenia swoich umiejętności,
- umożliwienie publicznej prezentacji
umiejętności wokalnych i muzycznych
oraz wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.
Zasady
Każdy z uczestników samodzielnie dobiera
sobie repertuar, dowolny utwór z tekstem
w języku angielskim. Ten sam utwór jest
prezentowany w eliminacjach i w finale.
Wśród wybranych piosenek były utwory
wykonywane w filmach Disneya oraz m.in.
przez The Beatles, Bruno Marsa, Rihannę,
Amy Winehouse, Celine Dion, Alicię Keys
czy Whitney Houston.
Każda szkoła mogła zgłosić maksymalnie
3 kandydatów do każdej z kategorii (klasa
1-2, 3-4, 5-6 oraz 7-8).
Eliminacje i finał
Do eliminacji, które odbyły się w lutym.
Zgłosiło się ponad 20 szkół i ponad 100
uczniów! Część z nich brała udział w tym
konkursie już kolejny raz.
Jury oceniało oceniało intonację, dykcję,

fot. arch. organizatora

Celine Dion i The Beatles w szkole Meridian

wybór utworu, rytm i interpretację,
wrażenia artystyczne i estetyczne.
Do finału jury zakwalifikowało 12 wykonawców, po 3 w każdej kategorii.
Koncert finałowy odbył się w Okęckiej
Sali Widowiskowej w marcu i został objęty
patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy
– Pana Artura Wołczackiego.
Podczas finału na widowni zasiedli
rodzice, koledzy z klasy oraz zaproszeni
goście. Dla wielu uczestników to był
pierwszy w życiu publiczny występ z mikrofonem, na prawdziwej scenie i dla tak
dużej widowni. Młodzi wykonawcy wykazali się prawdziwie imponującą odwagą i
siłą woli, i zupełnie nie okazywali tremy.
Zgromadzona publiczność gorąco oklaskiwała każdy występ.
Czas oczekiwania na werdykt jury uprzyjemnił widzom występ Zespołu Wokalnego

ze Szkoły Podstawowej nr 88 w Warszawie.
Jury 12. edycji Meridian English Song
Contest przyznało nagrody w każdej z kategorii wiekowych:
- w kategorii klas 1-2, zwyciężyła Marta z
Polsko-Francuskiej Szkoły Podstawowej
“La Fontaine”;
- w kategorii klas 3-4 - Łucja ze Szkoły
Podstawowej nr 88;
- w kategorii klas 5-6 - Marcelina ze
Szkoły Podstawowej nr 260 im. Jana Matejki w Warszawie;
- w kategorii klas 7-8 - Julia reprezentująca Szkołę Podstawową nr 258 im.gen.
Jakuba Jasińskiego w Warszawie
Zwycięzcy otrzymali nagrody od organizatora - Międzynarodowych Szkół Meridian
oraz od patrona – Burmistrza Dzielnicy
Włochy.
Międzynarodowe Szkoły Meridian

Więcej zdjęć oraz relacje video są dostępne
na www.meridian.edu.pl
nr 5 (124) czerwiec 2019
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Szanty we Włochach to społeczny projekt
działań artystyczno-kulturalnych, którego
celem jest integracja wspólnoty lokalnej
mieszkańców i pobudzanie do aktywności
w działaniach dla dobra swoich sąsiadów.
Jego tematem są integracyjne, w tym
również dla osób z niepełnosprawnościami, warsztaty śpiewania piosenek żeglarskich, mające na celu rozwijanie pasji,
zachęcenie ludzi do śpiewania i grania w
grupie oraz akceptowania osób niepełnosprawnych mieszkających w naszej dzielnicy. Końcowym wydarzeniem będzie
występ grupy warsztatowej z koncertem
w Okęckiej Sali Widowiskowej na zakończenie żeglarskiego lata u boku znanego
zespołu szantowego Zejman i Garkumpel. Artyści mają ogromne doświadczenie
w organizowaniu pikników letnich i zabaw
rodzinnych. Zespół ten prowadzi właśnie
włochowskie warsztaty szantowe.
Projekt otrzymał dofinansowanie Urzędu
Dzielnicy Włochy i jest realizowany od
kwietnia br. w klubie osiedlowym WSM
Ochota „Stokrotka”.
Jest on wielodyscyplinarną inicjatywą
oddolną mieszkanki Włoch, matki syna
ze spektrum autyzmu, która chce w ten
sposób faktycznie i prawdziwie zintegrować społeczeństwo z wykluczanymi
osobami z niepełnosprawnością autystyczną. Na warsztaty uczęszczają poza
zdrowymi osobami, 3 takie osoby zainteresowane śpiewaniem i ich niepracujące matki.
Projekt jest odważną próbą zainicjowania
rozwiązania istotnego i niezmiernie
ważnego problemu społecznego jakim jest
wykluczanie i marginalizacja dorosłych
osób z autyzmem i ich rodzin. Dla tych
osób nie ma pracy, WTZ-ów, ŚDS-ów itp.
ani też żadnych innych ofert, które pozwoliłyby im żyć wśród normalnych ludzi.
Są skazani na beznadziejność za młodu,
stojąc u progu dorosłego życia, na izolację
i zamknięcie w 4 ścianach. Aby mogli być
pożyteczni w społeczeństwie potrzebują
zrozumienia ich problemów, akceptacji,
życzliwości i pomocy. Potrzebują, by
ludzie dali im szansę i nie oceniali za
błędy, rozumiejąc, że autyzm wpływa na
ich życie i funkcjonowanie tak kompleksowo, że trudno im sprostać oczekiwaniom adresowanym do przeciętnego
człowieka.
Projekt „Szanty we Włochach” ma w sobie
najważniejszy sens jakim jest integracja
społeczna, akceptacja różnorodności. Ma
12
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fot. arch. Zejman & Garkumpel

Zaśpiewaj z nami szanty we Włochach
– projekt integracyjny

w sobie pierwiastek pomagania i czynienia
dobra, którego nikt inny nie rozwiązuje.
Dlatego jest to projekt wyjątkowy o unikalnej wartości, będący przykładem jak
rodzice osób niepełnosprawnych mogą
podsuwać dobre pomysły na integrację
i włączać się czynnie w realizację tak
ważnego społecznie problemu na niwie
lokalnej. W projekcie „Szanty we
Włochach” każdy może rozwinąć pasje:
czy to melodyjnego, rytmicznego śpiewania w grupie, czy grania na instrumentach
czy wystąpienia na scenie ,jeśli ma takie
marzenie. Może poczuć, że robi coś wartościowego i fajnego, bo naszym warsztatom towarzyszy zabawa. W końcu może
miło spędzić czas i poczuć, że „życie jest
fajne” w różnorodnej grupie, łączącej pokolenia.
Istotą rozwiązania jest stworzenie aktywnej, akceptującej się i wspierającej ekipy,
którą łączą zainteresowania muzyczne
i chęć wspólnej nauki nowych piosenek
związanych z wakacjami i marzeniami
oraz wspólna realizacja założonego celu
jakim jest koncert. To jest prawdziwa integracja, bo marzenia i wakacje są bliskie
każdemu. Dodatkowym plusem jest stworzenie integracyjnego zespołu, który może
śpiewać na imprezach lokalnych i uświetniać je, dając innym przykład mądrego
podejścia do życia i jego wartości. Takie
działania są warte wspierania.
Projekt realizuje Fundacja Sztuka i Pasja,
która zaprasza zainteresowane i popierające tą inicjatywę firmy lokalne do
włączenia się w pomoc przy jego realizacji, tak by warsztaty mogły być zrealizowane w sposób atrakcyjny i pomocny
osobom z autyzmem. By dzięki temu

mogły one podnieść swoją samoocenę,
nauczyć się lepiej śpiewać i poczuły, że są
ludzie, którzy ich akceptują. Przełamujemy
tym sposobem niechęć i stereotypy dot.
autyzmu, co jest ważne, gdyż ciągle rodzi
się coraz więcej dzieci z tym zaburzeniem
rozwoju. Ciągle spotykają się one z izolacją i wykluczaniem już na etapie szkolnym przez dzieci i nauczycieli.
Oczywiście każde działanie, w którym
uczestniczą osoby niepełnosprawne jest dla
nich ćwiczeniem i nabywaniem samodzielności, do której dążą, przeciwdziałaniem
ich samotności i bezczynności, zwiększeniem ich własnych umiejętności i szansą
na aktywne włączenie się w życie społeczne.
Wierzymy, że są takie firmy, które mogą
i chcą pomagać w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Szukamy
sponsorów na nasze działania. Gorąco prosimy zainteresowane firmy o wspieranie
naszej społecznej i pożytecznej inicjatywy
i współpracę. W zamian oferujemy promocję na koncercie i na stronie FB Fundacji
Sztuka i Pasja.
Wspiera nas Fundacja ARTE z programem
„W Warszawie jest MOC”. W ramach
wsparcia zaktywizujemy młodzież ze szkół
średnich do zrealizowania promocyjnego
filmiku i do zaprezentowania efektów
pracy naszej grupy warsztatowej w profesjonalnym studio muzycznym. Fundacja
ARTE sfinansuje nam ten cel.
Koordynatorka i pomysłodawczyni
projektu: Beata Jaszczur
Fundacja Sztuka i Pasja
tel. 694 588 532,
mail: szanty@sztukaipasja.pl

,,Kopciuszek” we Włochach
W niedzielę 28 kwietnia przy całkowicie
wypełnionej sali, w Okęckiej Sali Widowiskowej odbyła się premiera musicalu
,,Kopciuszek”.
,,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.

fot. UD Włochy

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.
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Laureaci konkursu „Ze Strażą Miejską bezpiecznie”

fot. UD Włochy

Pod koniec kwietnia Burmistrz Dzielnicy
Włochy Artur Wołczacki, wręczył nagrody
laureatom konkursu „Ze Strażą Miejską
Bezpiecznie”, wśród których byli młodzi
reprezentanci naszej dzielnicy Włochy ze
Szkoły Podstawowej nr 66 na ul. Przepiórki.
Celem konkursu była promocja bezpieczeństwa na drodze, utrwalenie bezpiecznych zachowań i edukacja na temat
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wszystkim laureatom - serdecznie gratulujemy!

VIII Bieg Przedszkolaka
Dnia 4 czerwca 2019 r. na stadionie RKS
Okęcie odbyła się impreza sportowa – VIII
Bieg Przedszkolaka, zorganizowany przez
Przedszkole nr 313 we współpracy z Urzędem Dzielnicy Warszawa Włochy.
W Biegu wzięło udział 9 przedszkoli z
Dzielnicy Włochy. Bieg rozgrywał się w 4
kategoriach wiekowych : 3, 4, 5, 6-latki oddzielnie dla dziewczynek i chłopców.
Dzieci 3-letnie biegły na dystansie 50 m,
4-letnie na dystansie 60 m, a 5 i 6-letnie na
dystansie 80 m.

fot. UD Włochy

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a III, II, i I miejsca nagrodzone były pucharami. Nagrody
dzieciom wręczali: Pan Sebastian Piliński
zastępca burmistrza Dzielnicy Włochy oraz
Pan Andrzej Krupiński przewodniczący
Komisji Oświaty dla Dzielnicy Włochy.
Jak co roku pogoda dopisała i wszyscy, zarówno dzieci, jak i dorośli, mieli wspaniałą
zabawę.
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Biblioteka – Galeria
Literatura to obraz zakodowany słowem,
obraz szyfr, wartościowany i interpretowany poprzez indywidualny świat wyobraźni zapisany w każdym z nas. Jeśli
pokusić się o taką definicję literatury, to
BIBLIOTEKĘ można by uznać za wielką
GALERIĘ obrazów, myśli, przeżyć.

16

współczesnej, zabytków piśmiennictwa,
przybliżają niezwykłość książki eksperymentalnej. Opowiadają historię ilustracji
artystycznej, sztuki edytorskiej czy ekslibrisu. Bywają takie, które dają szansę
pokazania się twórcom - rękodzielnikom
reprezentującym środowiska lokalne, koła
zainteresowań funkcjonujące w obrębie
danej biblioteki. Barwne i wzruszające są
wystawy prac stworzonych przez najmłodszych czytelników i gości bibliotecznych
zajęć. I w końcu te, które mają „cieszyć
oko” swą dekoracyjnością, żartem, zabawą
– okazjonalne i promujące zbiory danej
wypożyczalni.

Co daje bibliotece takie otwarcie na
działalność wystawienniczą? Dowód na
wzajemne przenikanie się sztuk, kontakt
obrazu ze słowem pisanym, budowanie atmosfery piękna i atencji. Czytelnik ma
szansę nie tylko na rozszerzenie horyzontów, ale i możliwość uzupełnienia swoich
doznań. Przestrzeń biblioteki wzbogaca się
o elementy estetyczne, pojawiają się obrazy, fotografie, rzeźby, ceramika artystyczna. To stymuluje u czytelnika zgoła
inny odbiór „miejsca wypożyczania
książek”. Galeria w bibliotece służy jednak
nie tylko eksponowaniu sztuki w
dosłownym tego słowa znaczeniu. Bywają
wystawy, które dają szansę spotkania z historią. Inne promują literaturę – poświęcone
literackim twórcom, dziełom, epokom, wydarzeniom. Ilustrują piękno książki

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy
ma to szczęście i tę szansę, aby jej placówki taką właśnie działalność mogły realizować. Od wielu lat mądrze dysponuje
swoją przestrzenią stwarzając możliwość
prezentacji sztuki, historii, literatury, dowodząc tym samym, że kultura to byt
różnorodny i zjednoczony równocześnie,
w całości zasługujący na szacunek i dostępność odbiorcy. Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI przy ul. ks. J.
Chrościckiego 2, Wypożyczalnia nr 28
przy ul. 1Sierpnia 36a konsekwentnie i od
lat starają się być taką biblioteką – galerią.
Dążą do tego, aby kontakt z książką dawał
szansę na kontakt ze sztuką i życiem w
szerszym tego słowa znaczeniu. Udaje się
to dzięki współpracy z artystami, historykami, wydawnictwami, szkołami arty-
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fot. arch. biblioteki

Współczesna biblioteka, biorąca udział w
interdyscyplinarnej grze kulturalnej, często
staje się nie tylko magazynem książek, ale
edukacyjnym placem zabaw, warsztatem
– pracownią artystyczną, teatralną sceną,
salą wykładową, forum wymiany myśli,
czy właśnie GALERIĄ par excellence.
Rodzi się jednak pytanie: czy wśród regałów z książkami, w często maleńkich
bibliotekach, jest jeszcze miejsce na eksponowanie obrazów, fotografii itp. Oczywiście priorytetem są książki, bez których
biblioteka to tylko puste słowo. Ale – jak
znam życie – każda, nawet maleńka czytelnia czy wypożyczalnia stara się urozmaicić swój krajobraz mini prezentacjami,
które czynią ją „miłą dla oka”, dynamizują
spotkania z czytelnikiem, utrwalają obraz
biblioteki jako instytucji otwartej i ciekawej. O ileż jednak szczęśliwsza jest biblioteka , która taką przestrzeń wystawienniczą
posiada. Cudowne są maleńkie wypożyczalnie zapchane książkami po sam
sufit, w których zapomnieć się można bez
reszty wśród rozpychających się łokciami
opowieści. Ale przestrzeń zachwyca i pobudza do działań, do kreatywnego opowiadania o literaturze jako jednej z dziedzin
sztuki. Przestrzeń zaprasza szerokim gestem. Twórcy i architekci współczesnych
bibliotek dobrze tę zależność rozumieją.
Jeśli książnica ma się stać mediateką,
miejscem interdyscyplinarnych spotkań
musi „oddychać pełną piersią”.

stycznymi, stowarzyszeniami, lokalnymi
działaczami. Od niedawna ta przestrzeń
wystawiennicza w Bibliotece Włochowskiej wzbogaciła się o dwa bardzo obiecujące adresy: Wypożyczalnię nr 17
w Alejach Jerozolimskich 200 i Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu
Włochy (MAMOW) Chrościckiego 2.
W przypadku tego ostatniego mamy do
czynienia z jeszcze inną formą prezentacji
– galerią cyfrową. W stylowo zrekonstruowanym pokoju z epoki międzywojnia
możemy w nowoczesny, cyfrowy sposób
przeglądać coraz bogatsze zbiory fotografii, dokumentów, wspomnień, zanurzyć się
w historię, otoczyć ludźmi, na moment zaistnieć w przestrzeni sprzed lat, a tym
samym spłacić dług pamięci wobec tych ,
którzy tworzyli Miasto – Ogród. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy zarówno do odwiedzenia cyfrowej
galerii MAMOW, jak i do Czytelni i Wypożyczalni Naukowej nr VI, w której
dzięki uprzejmości mieszkańców Włoch
możemy oglądać oryginalne fotografie
i pamiątki dokumentujące dzieje tego
miejsca, czasowo udostępnione Bibliotece.
Wypożyczalnia nr 28 zaprasza zaś na wędrówkę w czasie i przestrzeni, na wystawę
poświęconą brazylijskiemu poecie o polskich korzeniach: „POWRÓCIŁO MOJE
POLSKIE SERCE. Paulo Leminski
1944-1989 Kurytyba, Parana”. Ekspozycja ta, to już kolejna , trzecia wystawa pozyskana dzięki współpracy i uprzejmości

>>

Drodzy Państwo: CZYTAJCIE i
OGLĄDAJCIE w Bibliotece we Włochach.
Odwiedzajcie nas , bo naprawdę warto.
Czekamy.

fot. arch. biblioteki

p. Stanisława Pawliszewskiego, Ambasady
Brazylii w Warszawie i Casa da Cultura
Polonia - Brasil. Pierwsza opowiadała
o polskich emigrantach w Brazylii, odkrywała karty historii mało w Polsce znane,
druga prezentowała niezwykły lot
Skarżyńskiego przez ocean, obecna dotyczy wkładu polskich emigrantów w rozwój
kultury Brazylii. Dzieci, ale i dorosłych,
zapraszamy do Wypożyczalni nr 28, już
wkrótce, na przygodę z Małym Księciem
– bohaterem jednej z najpiękniejszych
opowieści wszech czasów, realizowanej
w ramach cyklu „Bohaterowie literatury
dziecięcej”.

Agata Godzisz - Wypożyczalnia nr 28
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

„Żyjemy w dystopijnej cyberprzestrzeni”
Jakub Szamałek napisał powieść przypominającą science fiction. Jedynie przypominającą, ponieważ wykreowana przez
autora historia całkowicie może mieć
miejsce w naszym realnym świecie…
Ryszard Buczek - idol dzieci prowadzący
popularny program dla najmłodszych,
ginie w wypadku samochodowym na
ulicach Warszawy. Pierwszym źródłem
przekazującym tragiczną informację do
wiadomości publicznej jest portal Meganewsy, na co dzień piszący o życiu celebrytów. Dla Julity, dziennikarki serwisu,
wieść o wypadku jest możliwością rozwinięcia zawodowych skrzydeł i napisania
tekstu o czymś innym niż prześwitujące
kreacje znanych osób. Przez komentarz
pod jednym z artykułów dotyczących
Buczka, Julita zaczyna dokładniej przyglądać się sprawie wypadku. Kobieta nie
potrzebuje wiele czasu, aby w tragedii dostrzec coś podejrzanego. Dziennikarka rozpoczyna prywatne śledztwo w sprawie. Im
więcej informacji udaje się jej zdobyć, tym
więcej kłód ma rzucanych pod nogi. Przez
zlekceważenie anonimowego ostrzeżenia,
do sieci wyciekają nawet kompromitujące
ją zdjęcia, które diametralnie zmieniają sytuację życiową kobiety. Kto i dlaczego
chce przeszkodzić Julicie przed poznaniem
przyczyny śmierci dziecięcego idola?
„My już żyjemy w dystopijnej cyberprzestrzeni. Tylko interfejs jest przyjazny dla
użytkownika, więc nikt się jeszcze nie
zorientował.”
Obecnie większość ludzi każdego dnia
korzysta z Internetu, ale ilu robi to bezpiecznie? W „Cokolwiek wybierzesz”
Jakub Szamałek na przykładzie swoich
bohaterów pokazuje, że niewielu z nas jest
świadomych istnienia darknetu, czyli ukrytej części Internetu, często będącej przestrzenią nielegalnych działań. Tematyka

może sprawiać wrażenie trudnej, ale autor
zadbał o czytelnika, aby ten nie poczuł się
niekompetentny przez czytanie specjalistycznych nazw związanych z wirtualnym
światem. Autor wyciągnął pomocną
dłoń poprzez wykreowanie wiarygodnych
postaci: Janek jest ekspertem w temacie
bezpieczeństwa w sieci, który tłumaczy
„zwykłej użytkowniczce komputera” Julicie, a przez nią także czytelnikowi, zasady
panujące na różnych poziomach sieci.
Tak jak Julita - nie znam się na cyberświecie, choć codziennie jestem jego użytkowniczką. Podejrzewam, że osoba znająca
zasady działania cyberprzestrzeni mogłaby
znaleźć w książce jakieś „ale”, lecz mi
– zwykłej osobie korzystającej z Internetu,
wystarczy tłumaczenie Janka i „obserwowanie” wydarzeń wynikających z fabuły.
Jakub Szamałek dobitnie uświadomił mnie
o tym, że wszystko co robię w sieci, pozostawia po sobie ślad, przez co zostałam
pozbawiona komfortu surfowania w sieci.
Czy celem autora było to, żebyśmy my –
czytelnicy bardziej uważali na to, co
robimy i jakie dane udostępniamy?
Być może. Słyszałam, że wiele osób po
przeczytaniu „Cokolwiek wybierzesz”
zmieniło hasła na swoich kontach.
Podejrzewam, że nie jest to tylko zbieg
okoliczności, lecz rzeczywiście poniekąd
zwrócenie uwagi na bycie ostrożnym
w sieci.
Choć przesłanie płynące z wątku o bezpieczeństwie w Internecie jest ważne, to
przyćmił on drugi istotny problem dla powieści, mający źródło w rzeczywistym
światem. „Cokolwiek wybierzesz” konfrontuje czytelnika w ważnych współcześnie tematach. Po pierwsze – zawsze
pozostawiasz po sobie ślad w wirtualnym
świecie, po drugie – świat realny nie dla
każdego jest kolorowy, a co gorsza, inni

z tego nieszczęścia czerpią zysk.
„Cokolwiek wybierzesz” nie liczy wielu
rozdziałów, co oznacza też, że są one dość
obszerne. Na tyle, że skutecznie wciągają
czytelnika w fabułę, nie pozwalając mu
przez długi czas odłożyć książki. Ja przepadłam w historii Julity, przez co nawet nie
zauważyłam kiedy zostałam pozbawiona
jednego dnia z realnego życia.
Znaczenie tytułu „Cokolwiek wybierzesz”
ujawnia się w fabule dopiero pod koniec
książki. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ przy finale wzmacnia w czytelniku
chęć poznania kontynuacji przedstawionej
historii, na którą nie musimy za długo czekać. Drugi tom trylogii „Ukryta sieć” ma
zostać wydany jeszcze jesienią tego roku!
Katarzyna Muszyńska
Wypożyczalnia nr 17

Książka dostępna jest w:
- Wypożyczalni nr 17, al. Jerozolimskie 200
- Wypożyczalni nr 71, ul. Astronautów 1
nr 5 (124) czerwiec 2019
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Hotel dla owadów pożytecznych

fot. arch. przedszkola

Grupa Smerfów z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 5, Przedszkola nr 175
wraz z paniami podjęła się nie łatwego zadania. Wspólnie zbudowali „ hotel” dla
owadów pożytecznych.
Po ciężkiej pracy i wspaniałej zabawie najpiękniejszy „hotel” dla owadów stanął
w ogrodzie przedszkolnym. Wszystkie
dzieci czekają na pierwszych gości.
Wiemy, że nasz ogród będzie wspaniałym
miejscem dla odwiedzających owadów.
Mamy nadzieję, że za naszym przykładem
pójdą inne przedszkola i przyłączą się
do podobnych akcji wspierających ochronę
środowiska.
Opracowały:
Dorota, Ania i Beata z grupy Smerfy
– Przedszkole nr 175

Wielcy, mali czytelnicy
książki Zbigniewa Nienackiego pt. ,,Pan
samochodzik i niesamowity dwór”.
W obu kategoriach wiekowych pytania testowe były bardzo szczegółowe, nierzadko
podchwytliwe. Uczniowie z naszej dzielnicy świetnie sobie jednak poradzili.
W skład drużyny ze Szkoły Podstawowej
nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie wchodziły: Zofia Adamczyk, Zofia
Lirska, Zofia Matuszewska (w kategorii
klas 1-4) oraz Marta Antoniewicz, Ngoc
Phuong Nguyenova i Zofia Laudańska
(w kategorii klas 5-8). Starsze uczestniczki
zajęły bardzo dobre - czwarte miejsce
w Warszawie. Ich młodsze koleżanki
natomiast uzyskały najlepszy wynik
wśród wszystkich warszawskich uczniów
biorących udział w konkursie – uczennice
z SP 88 uplasowały się na miejscu
pierwszym. Po wielogodzinnych przygotowaniach, dziewczynki przystąpiły do ko-

fot. arch. szkoły

Uczennice z włochowskiej Szkoły Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza
w Warszawie zajęły pierwsze miejsce w
etapie powiatowym IV Ogólnopolskiego
Konkursu „Wielka Liga Czytelników”.
Podczas
półfinału
wojewódzkiego,
drużyna uplasowała się na miejscu trzecim.
W całym kraju, w pierwszym etapie tego
najbardziej znanego konkursu czytelniczego udział wzięło ponad 17 tysięcy osób.
Celem inicjatywy było wyłonienie najlepszych czytelników, kształtowanie nawyku
czytania i promocja wartościowych
książek. Drugi etap polegał na rozwiązywaniu testów w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-4 oraz 5-8). Uczestnicy
każdej kategorii mierzyli się z testem dotyczącym konkretnej książki. Młodsze
grupy odpowiadały na pytania odnoszące
się do książki Justyny Bednarek pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”.
Test dla starszych uczestników dotyczył

lejnego etapu konkursu. W półfinałach
wojewódzkich uczestnicy odpowiadali
na pytania dotyczące książki pt. „Petronela
z Jabłoniowego Sadu. Czary mary”.
Uczennice dzielnie reprezentowały Warszawę. „Drużyna Zoś” zajęła ostatecznie
trzecie miejsce w województwie mazowieckim.
Aleksandra Kolasa

Mistrzowie szachowi wybrani

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 88
im. Gabriela Narutowicza w Warszawie
występujący w składzie: Wojciech Tarka
(kapitan drużyny), Kacper Tarka, Bartosz
Arak i Zofia Tarka, odnieśli duży sukces,
zdobywając pierwsze miejsce. Wszystkie
swoje partie wygrali Kacper i Zosia, natomiast Wojtek i Bartek przegrali po jednej
18
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partii, przy czym ten ostatni uzyskał także
jeden remis.
Dzięki temu zwycięstwu, drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 88 będzie w maju
reprezentować Włochy na mistrzostwach
dzielnicowych.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki.
fot. arch. szkoły

W dniu kwietniu w ramach Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży odbyły się coroczne Mistrzostwa w Szachach Szkół
Podstawowych Dzielnicy Włochy.

Przyroda w plenerze - konkurs w Przedszkolu nr 314

Organizatorem jest p. Agniszka Oliszewska, we współpracy z dyrekcją,
p. Marleną Sikorską – Fiuk oraz nauczycielkami Aleksandrą Piątek i Iwoną Kwiatkowską. W roli jury zaszczycili nas swoją
obecnością: p. Sebastian Piliński - zastępca
burmistrza dzielnicy Włochy, p. Dorota
Rutkowska – kierownik biblioteki nr 28,
p. Lidia Kopania – naczelnik Wydziału
Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich dla
Dzielnicy oraz p. Iwona Olszewska – Cypelt przedstawiciel Domu Kultury Włochy.
W konkursie wzięło udział 27 dzieci z 8
Włochowskich przedszkoli – czyli o 8 więcej niż w poprzedniej edycji. Spośród nich
wyłoniono I, II, III miejsce w kategorii
pięciolatków i sześciolatków.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody, których sponsorem był
Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania
Dzielnicy m.st. Warszawa. Spotkanie tym
razem odbyło się w przedszkolnym holu,

fot. UD Włochy

W dniu 16 maja w Przedszkolu Integracyjnym nr 314 przy ul. 1 Sierpnia 36a odbyła
się trzecia edycja dzielnicowego konkursu
plastycznego ,,Przyroda w plenerze”.

gdzie na uczestników czekały sztalugi oraz
kącik ze zdrowym poczęstunkiem.
Konkurs rozpoczął się inspirującą ekspresją ruchową z wykorzystaniem chusty
animacyjnej, żywych kwiatów, brokatu
oraz pięknego tła muzycznego. Malowanie
przyrody jakie jest tematem konkursu,
obyło się w radosnej atmosferze w rytmie
Czajkowskiego, Vivaldiego i odgłosów natury. Na koniec, tuż przed rozdaniem na-

gród, na małych uczestników czekała niespodzianka, w postaci zapierających dech
w piersiach pokazach doświadczeń i eksperymentów! Kierując się rozwijaniem
zdolności plastycznych oraz wrażliwości
na sztukę dzieci w wieku przedszkolnym,
uznajemy tę edycję za bardzo udaną, pełną
wrażeń, uśmiechów i pięknych obrazów.
Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie
jeszcze bardziej udany.

Seniorzy gościli przedszkolali

Gospodarze przywitali nas w pięknych,
szczegółowo dopracowanych strojach, jak

się okazało, reprezentujących dzieci
z całego świata. Wrażenia wizualne, dopełnił program artystyczny w postaci wierszy, dialogów i piosenek Majki Jeżowskiej.
Na koniec dzieci zaskoczyły ogromne
kolorowanki z motywami dzieci z całego
świata. Spotkanie przebiegło w duchu tolerancji do drugiego człowieka i z ogromnym poczuciem humoru. Na twarzach
można było dostrzec wzruszenie, dumę
i radość - zarówno u gospodarzy jak i u
małych gości.

fot. arch. przedszkola

W dniu 27 maja w pełnym inspiracji i pomysłów Miejscu Aktywności Lokalnej
(MAL) odbyło się niezwykłe spotkanie
z okazji Dnia Dziecka. Seniorzy z Domu
Dziennego Pobytu „Z Ochotą”, zaprosili
delegację dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 314 (grupy IIa i IIb) oraz dzieci
z Przedszkola nr 114 na inscenizację
pt. „Wszystkie dzieci nasze są”.

Przedszkolak sprawny i zdrowy do zabawy
zawsze gotowy
szkoli, ale i zagranicznych. Celem konkursu było m.in. promowanie aktywności
fizycznej i „zdrowego stylu życia”.
Łącznie wpłynęło ponad 500 prac konkursowych, z czego praca Aleksandry Stachury z naszego przedszkola otrzymała
wyróżnienie. 17 maja odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom.
fot. arch. przedszkola

Aktywność fizyczna jak również zdrowy
tryb życia to bardzo ważne kwestie w życiu
każdego człowieka. Już od najmłodszych
lat należy zaszczepiać nawyki zdrowego
stylu życia.
W marcu 2019 r. mieliśmy okazję wziąć
udział w Międzynarodowym konkursie
plastycznym: „Przedszkolak sprawny
i zdrowy do zabawy zawsze gotowy”,
którego organizatorem było Przedszkole
nr 416 im. UNICEF w Warszawie.
Konkurs miał charakter międzynarodowy,
co za tym idzie zgłosiło się bardzo dużo
uczestników nie tylko z Polskich przed-

Oli serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!!!
Opracowanie:
Agnieszka Ożarek
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Turniej Piłkarski Przedszkolaków

W tym roku, w turnieju udział wzięło
8 przedszkoli z Dzielnicy Włochy: Przedszkole Nr 22, Przedszkole Nr 29, Przedszkole Nr 71, Przedszkole Nr 77,
Przedszkole Nr 78, Przedszkole Nr 175,
Przedszkole Nr 313 i Przedszkole Nr 419.
Piłkarze rywalizowali w drużynach
złożonych z pięciu zawodników oraz
bramkarz, każdy zespół miał przed sobą
kilka meczów. W tegorocznych rozgrywkach mieliśmy przyjemność podziwiać grę
młodszych, czteroletnich dzieci. Chociaż
czasami było trudno, bo przeciwnik wysoki
i szybki nie zraziło to naszych sportowców,
nie poddali się i grali do końca. Brawo!!!
Sportowym zmaganiom naszych dzieci
przyglądał się p. Sebastian Piliński - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy.

w gronie rówieśników. Padło wiele pięknych bramek.
Najlepsza okazała się drużyna z Przedszkola Nr 77, na drugim miejscu znalazło
się Przedszkole Nr 419, natomiast na trzecim - Przedszkole Nr 313.
Puchary, nagrody, medale i dyplomy zawodnicy otrzymali z rąk Zastępcy Burmistrza- p. Moniki Kryk, Dyrektora OSiR
Włochy- p. Edwarda Jerzego Sawickiego
i Dyrektora Przedszkola Nr 78 - p. Elżbiety
Wasiljew.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
mieli swój udział w przygotowaniach i
czuwali nad sprawnym przebiegiem tej imprezy sportowej.

Gratulujemy młodym piłkarzom i życzymy,
aby nie opuszczał ich zapał i chęć uprawiania tego sporu. Do zobaczenia za rok.

Elżbieta Osial
Przedszkole Nr 78

fot. arch. przedszkola

24 maja 2019 roku odbył się VII Turniej
Piłkarski Przedszkolaków zorganizowany
przez Przedszkole Nr 78 przy ul. Lechickiej 12d oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji
Włochy przy ul. Gładkiej 18. Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy - p. Artura Wołczackiego.

Mali piłkarze pokazali na boisku wielkie
zaangażowanie udowadniając, że w sporcie
liczy się zespołowość i dobra zabawa

Wniosek o Kartę Ucznia złożysz elektronicznie
Działa już specjalna platforma internetowa, na której można złożyć wniosek o
wydanie Karty Ucznia. Kartę, tak jak do tej
pory, odbiera się w szkole.
Platforma przeznaczona jest dla pierwszoklasistów, rozpoczynających naukę w roku
szkolnym 2019/2020. Instrukcje, w jaki
sposób z niej korzystać, zostały już
przesłane do szkół wraz z prośbą o przekazanie ich bezpośrednio rodzicom przyjętych dzieci.
Jak działa serwis? Opiekunowie powinni
wejść na stronę internetową (każda szkoła
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ma swój unikalny adres), a następnie wypełnić formularz i złożyć wniosek o wydanie Karty Ucznia. Składanie jego
papierowej wersji w szkole nie będzie już
konieczne, choć taka możliwość zostanie
zachowana.
Platforma działa w podobny sposób jak
podstrona Warszawskiego Transportu Publicznego na której składa się wniosek o wydanie Warszawskiej Karty Miejskiej. Po
otrzymaniu prawidłowo wypełnionego
wniosku Zarząd Transportu Miejskiego
wyśle na wskazany w formularzu adres

e-mailowy potwierdzenie. O terminie odbioru karty rodziców będą informowały
szkoły.
Możliwość bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym, dzięki
decyzji warszawskich radnych, mają
uczniowie warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów (niezależnie od miejsca
zamieszkania) oraz mieszkający w stolicy,
ale uczący się poza jej granicami. Do tej
pory wydano ok. 170 tys. Kart Ucznia.
um.warszawa.pl

Ogrody Nauki i Sztuki w SP 94

fot. UD Włochy

Od roku szkolnego 2011/2012 corocznie
realizowany jest w SP 94 projekt „Ogrody
nauki i sztuki”. Są to projekty edukacyjne
realizowane w poszczególnych klasach.
Ich tematyka dotyczy zagadnień związanych z szeroko pojętą nauką oraz różnymi
dziedzinami sztuki. Celem projektu jest:
• budzenie motywacji poznawczej uczniów,
• rozwijanie umiejętności samodzielnego
poszukiwania informacji i twórczego rozwiązywania problemów,
• wdrażanie do pracy zespołowej,
• zdobycie umiejętności prezentacji.
O wyborze tematów projektu przez poszczególne klasy zdecydowały przede
wszystkim zainteresowania uczniów.
W tym roku uczniowie zmierzyli się z zagadnieniami: „W świecie barw i kształtów”,
„Skąd jestem?’’, „Sztuka, czyli co?’’, „Na
deskach scenicznych”, „Głębiny morskie”,
„W pracowni szewca”, „Wojsko” „Wielcy
sportowcy Polski”, „Sport to zdrowie”,
„Nasze emocje w różnych odsłonach”,
„Rekordy Guinnessa”, „Wynalazcy i wynalazki. Bohaterowie dnia codziennego”,
„Postacie ze świata Disneya”, „Nasze emocje w różnych odsłonach”, „Znani polscy
sportowcy’’, „Gry od kuchni”, „Nasze
pasje”, „Podróże w quizach i teleturniejach”, „Sport to zdrowie” , „Różne oblicza
teatru”, „Na Olimpie”, „Kuchnie świata”,
„Lotnictwo”, „Był sobie pieniądz”, „Postacie ze świata Disneya”, „Muzyka łagodzi
obyczaje”, „Obraz i fotografia ręką małego
Leonardo da Vinci”, „Tajemnice Kampinosu”, „Bałkany od kuchni”, „Ciemno
wszędzie, głucho wszędzie – tropem zagadek”, „Ciekawi świata”, „Średniowiecze’’,
„Historia mody i ubioru”, „Pamiętajcie
o ogrodach. Ogrody w naszej pamięci
i kulturze’’, „Korea”, „Chemia w kuchni
i łazience.’’, „Pomagamy”, „Zawody przyszłości”, „Wolontariat”.
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Zapraszamy osoby zainteresowane lepszą
jakością życia bez nałogów do klubu
Źródło we Włochach
W 2019 roku mija 30 lat od powstania Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich
,,Źródło”, którego siedziba obecnie znajduje się w Dzielnicy Włochy na ul. Robotniczej 15.
Misją klubu jest pomóc w sposób skuteczny i kompetentny osobom uzależnionym, współuzależnionym, oraz rodzinom,
w których występuje problem alkoholowy.
Osoby, które zgłaszają się Klubu otrzymują pomoc psychologiczną, wsparcie,
możliwość rozwoju osobistego oraz wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia,
współuzależnienia, a także możliwość
leczenia w placówkach specjalistycznych.
Obecnie z pomocy klubu korzysta 32 klubowiczów i nadal zgłaszają się osoby potrzebujące wsparcia w zdrowieniu,
utrzymaniu abstynencji czy rozwoju osobistym.

Zapraszamy więc osoby zainteresowane
lepszą jakością życia bez nałogów do
klubu Źródło we Włochach - od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-21.00;
tel. 783 070 101; 607 454 448.
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
Warszawa-Włochy ,,ŹRÓDŁO”
ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa
tel. kontaktowe 783 070 101; 607 454 448.

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

FISTASZEK - nieduży, młodziutki, energiczny i wesoły. Do ludzi garnie się i zabiega o pieszczoty. Jest łagodny i delikatny.
Jeszcze nie umie chodzić na smyczy więc
na wybieg zabieramy go na rękach. Prawdopodobnie nigdy nie mieszkał w domu
ani tym bardziej w mieście. Jest jednak taki
dzielny i ufny do ludzi, których pozna,
że na pewno przy cierpliwym człowieku
wszystkiego szybko się nauczy.
Fistaszek także ma dobre kontakty z innymi psami, więc po zapoznaniu, mógłby
zamieszkać z jakimś miłym psim towarzystwem.
Nr ewidencyjny: 0963/19
Kontakt w sprawie adopcji: Ida 694 689 970,
Tonia 602 763 034, Klaudia 514 360 970

fot. Schronisko na Plauchu

W klubie pomocy udzielają doświadczeni
terapeuci. Zrzeszeni klubowicze korzystają
z dwóch grup terapeutycznych: dla osób
uzależnionych i dla osób współuzależnionych. W ofercie jest także możliwość korzystania z konsultacji psychologicznych.

Jest to stowarzyszenie rodzin abstynenckich, gdzie preferowany jest zdrowy styl
życia bez uzależnień.
Przy dużym wsparciu Urzędu Dzielnicy
Włochy klub organizuje również wyjazdy
socjoterapeutyczne i integracyjne dla
wszystkich członków rodzin dotkniętych
uzależnieniem.
W klubie odbywają się także cyklicznie
spotkania okolicznościowe, warsztaty rozwoju osobistego, zabawy i inne zajęcia
integracyjne.
Przyjazna atmosfera w klubie daje poczucie bezpieczeństwa, uczy żyć w rodzinie
bez alkoholu, umożliwia poznawanie
nowych obszarów do zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie. Niesie pomoc
osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Kącik adopcyjny

fot. Schronisko na Plauchu

Klub Źródło we Włochach

TAPAS - do schroniska przyjechał niedawno. Podejrzewamy, że nigdy nie chodził na smyczy i pewnie nie mieszkał
w domu. A więc nauka dobrego psiego
życia przed nim i dobrze by było, by
wszystkiego uczył się już w swoim domu.
Tapas jest łagodny i delikatny. Obecnie nosimy go na wybieg na rękach i znosi to ze
stoickim spokojem. Ma też dobre relacje z
innymi psami i suczkami, więc w nowym
domu chętnie dołączy do kulturalnego
psiego towarzystwa.
Nr ewidencyjny: 0961/19
Kontakt w sprawie adopcji: Ida 694 689 970,
Tonia 602 763 034, Klaudia 514 360 970
22
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