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Rozpoczynamy prace w Forcie V
Włochy w ramach projektu UE

Rowerowy Maj

W dniu 5 lipca 2019 r. Zarząd Dzielnicy
podpisał umowę z firma AG-COMPLEX
Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie
terenu zieleni o symbolice historycznej, na
terenie Fortu V Włochy.
„Mam ogromną nadzieję, że po skończeniu
prac, Fort stanie się dumą naszej dzielnicy,
a rozległe, zielone tereny, będą miejscem
w którym mieszkańcy chętnie będą spędzać
swój wolny czas.”, powiedział Burmistrz
Włoch Artur Wołczacki.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane w
ramach projektu pn. „Utworzenie terenów
zieleni o symbolice historycznej na obszarze
m.st. Warszawy - dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2.
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa
jakości środowiska miejskiego”.
Od 2010 r. Fort V Włochy jest wpisany do
rejestru zabytków, a tym samym pozostaje
pod opieką Konserwatora. Ten fakt niesie za
sobą pewne zobowiązania i wytyczne, z których wynika chęć przywrócenia historycznego kształtu Fortu. Prace, planowo, mają
zakończyć się do końca listopada 2021 r.
Celem głównym projektu jest zahamowanie
spadku powierzchni terenów zielonych w
mieście, poprzez stworzenie unikalnych
miejsc służących ochronie środowiska. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania
różnorodności biologicznej i poprawy
możliwości przewietrzania miasta. Zakres
projektu zakłada utworzenie zorganizowa-

Wakacyjne
atrakcje
w dzielnicy
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nego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na obszarze Fortu V Włochy.
Zagospodarowanie terenu zieleni będzie
polegało na: renowacji i wzmocnieniu istniejących skarp, usunięciu gatunków obcych
inwazyjnych, wprowadzeniu wielogatunkowej szaty roślinności rodzimej oraz stworzeniu infrastruktury rekreacyjno-sportowo-edukacyjnej m.in. ścieżek edukacyjno-spacerowych oraz obiektów małej architektury.
Ważnym elementem projektu jest ograniczenie dalszej degradacji terenu, poprzez jego
zaśmiecanie i eksplorację w miejscach
zagrażających elementom historycznym, zabytkowym oraz prowadzących do destabilizacji pierwotnie ukształtowanych skarp.
Przewidziano, aby powstały park miał naturalny charakter, zbliżony do dzikiego, o powierzchni w ponad 70% biologicznie czynnej.
Zgodnie z umową mają między innymi powstać: ścieżki spacerowe, miejsca do gier
(m. in. w szachy terenowe, boisko do siatkówki plażowej czy stoły do ping ponga).
Przewidziane są również: place zabaw dla
dzieci i stanowiska do ćwiczeń dla osób dorosłych oraz miejsca do zabaw z psami. Na
uwagę zasługuje również ogród doświadczeń i dodatkowe nasadzenia na terenie
Fortu. Na realizację założeń przeznaczono
4.125.361,44 zł.
Działania zaplanowane w projekcie pozwolą
w pełni wykorzystać potencjał naturalny
(poprawa bioróżnorodności) i historyczny
(upowszechnienie wiedzy historycznej) tego
terenu oraz nadadzą mu istotną funkcję w
przestrzeni ogólnomiejskiej oraz dzielnicowej.

(s. 17)

Wewnątrz numeru wkładka
z letnimi atrakcjami we Włochach

Eko Włochy, czyli jak dbać o środowisko

Ochrona środowiska jest jednym z wyzwań
naszych czasów. Naszą odpowiedzialnością jest edukować siebie, jak i kolejne pokolenia, w zakresie świadomości zmian
klimatycznych przez jakie nasza planeta
przechodzi oraz przewidywać dokąd ten
proces zmierza. Na spotkaniu słuchaliśmy
o przyczynach zmian i propozycjach
działań, jakie można podjąć by wpływać
pozytywnie na otaczające nas środowisko.
Poseł Lenartowicz zaprezentowała również
własny projekt ustawy zawierający rozwiązania mające wpłynąć na jakość środowiska na poziomie krajowym.

fot. Jacek Turczyk

W dniu 26 czerwca odbyło się spotkanie
z ekspertką do spraw ochrony środowiska,
posłanką Gabrielą Lenartowicz byłą prezes
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i minister
ochrony środowiska w aktualnym Gabinecie Cieni.

Poza prezentacją wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli nt. ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, przedstawił

nam wicedyrektor Departamentu Środowiska NIK.

W czerwcu ponownie, większość uwagi
Zarządu była skupiona na kwestiach lokalowych i sprawach miejsc postojowych
w Dzielnicy. Ponadto Zarząd zdecydował
o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok
2018 w Dzielnicy Włochy. Ponadto podjęto Uchwałę o ogłoszeniu konkursu, i powołaniu komisji konkursowej, do realizacji
„Działań profilaktycznych, edukacyjnych
i specjalistycznych jako alternatywy wobec
przemocy i uzależnienia od alkoholu, na
rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin,
w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych

w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”.

Z prac Zarządu
Zarząd Dzielnicy spotyka się zwykle raz
w tygodniu, by porozmawiać o najważniejszych tematach dotykających Dzielnicę
i podjęciu koniecznych Uchwał zapewniających sprawne funkcjonowanie organów dzielnicowych.

Uchwały podjęte w maju dotyczyły szeregu różnorodnych spraw. Udzielono upoważnień urzędnikom do wykonywania
funkcji kontrolnych, regulowano sprawy
lokalowe oraz kwestie miejsc postojowych
we Włochach. Zarząd Dzielnicy zatwierdził sprawozdania finansowe Domu
Kultury „Włochy” oraz Biblioteki Publicznej. Zatwierdzono również sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
działającego we Włochach. Sprawozdanie
z działalności Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami nie zostało zatwierdzone przez Zarząd.
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Praca w kwietniu była skupiona przede
wszystkim na sprawach lokalowych.
Między innymi uzupełniono listy osób
zakwalifikowanych do zawarcia umowy
najmu lokalu z zasobów m.st. Warszawy
oraz określono dopuszczalną wartość
remontów lokali mieszkalnych zaliczających się w skład miejskiego zasobu
mieszkaniowego. Podjęto uchwały w sprawie miejsc garażowych na terenie naszej
Dzielnicy. Jedna z uchwał dotyczyła przeznaczenia lokalu użytkowego, przy al. Krakowskiej 255, na zadania regulaminowe
Dzielnicy Włochy.

Ilość spraw dotyczących kwestii lokalowych sprawia, że duża część pracy
niezmiennie skupiona jest właśnie na tym
aspekcie. W ślad za deklaracją Burmistrza
Artura Wołczackiego, w czasie Sesji
Rady Dzielnicy z początku tego roku,
w sprawie profilaktyki alkoholowej, w
czerwcu podjęto Uchwałę o stosownych
działaniach które mają zostać wkrótce
podjęte.

Włochy mają duże potrzeby inwestycyjne, które
chcemy zrealizować
– rozmowa z Wiceprzewodniczącym Rady Warszawy Sławomirem Potapowiczem

Jest Pan członkiem Komisji Budżetu
i Finansów w Radzie Warszawy. Czy
nasza dzielnica może liczyć na realizację
wszystkich potrzeb inwestycyjnych?
Wszyscy byśmy tego chcieli. Tym bardziej,
że mamy rekordowo duży budżet w 2019
roku. Nasze dochody to ponad 17 mld a
wydatki ponad 19 mld zł. W tym roku planujemy realizację 1313 zadań, w tym 347
zadań bieżących oraz 966 inwestycyjnych.
Warto zauważyć, że największe wydatki
w skali miasta związane są z realizacją
zadań oświatowych oraz sprawnie
działającą komunikacją. Tu akurat, dzięki
współpracy zarządu dzielnicy Włochy
i radnych miasta, w budżecie zarezerwowane są m.in. środki na modernizację
i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 94,
rozbudowę Przedszkola nr 60 i budowę
nowego żłobka przy ulicy Astronautów 5.
Mamy też zarezerwowane środki na budowę nowego przedszkola przy ulicy Parowcowej, które ma powstać do końca
września tego roku. Mam świadomość też
kolejnych wyzwań i inwestycji w infrastrukturę oświatową. Szczególnie konieczność wybudowania nowej placówki
oświatowej na Rakowie, gdzie powstają
nowe osiedla, a jednocześnie nie ma żadnych publicznych przedszkoli i szkół.
Władze Warszawy mówią, że priorytetem jest dla nich oświata. Czy jednak nie
obawia się Pan, że na wszystkie potrzeby

zgłaszane przez dzielnice może zabraknąć środków?
Nie tylko mówią, ale też widać wyraźnie,
choćby po wydatkach budżetowych, że na
oświatę idzie najwięcej środków z budżetu
Warszawy. Wszyscy mamy świadomość
wyzwań cywilizacyjnych przed jakimi
stoimy, a przede wszystkim jak mocno niedofinansowana jest obecnie oświata. A jednocześnie jak ważna jest dobra edukacja
dla przyszłych pokoleń. Niestety obecny
rząd przerzucił koszty deformy edukacji na
warszawski samorząd, co tylko zwiększa
nasze obciążenia. Tym niemniej, mimo
tych obiektywnych trudności, udaje się
utrzymać wysoki poziom kadry pedagogicznej a jednocześnie realizować większość założonych inwestycji.
Trzeba też dodać, że naszej sytuacji finansowej nie ułatwia wpłata do budżetu państwa na rzecz innych gmin i powiatów,
czyli tzw. janosikowe. W tym roku Warszawa zapłaci ponad miliard złotych. Proszę sobie wyobrazić, ile moglibyśmy za tę
sumę zrealizować inwestycji, czy wykorzystać te środki na poprawę transportu,
zakup tramwajów czy autobusów, remont
dróg, chodników czy walkę ze smogiem.
Ten miliard plus dałby Warszawie dodatkowe możliwości.
Czy to znaczy, że mogą być problemy z
realizacją programu walki ze smogiem
w Stolicy?
Absolutnie nie. To jeden z priorytetów tej
kadencji władz Warszawy. Prezydent zobowiązał się do wydatkowania 300 mln zł.
na wymianę wszystkich kopciuchów w
Warszawie w ciągu 4 najbliższych lat. Ma
w tej sprawie pełne poparcie klubu Koalicji
Obywatelskiej. To dobry program, opracowany w Ratuszu, który – jestem przekonany - zostanie zrealizowany. Myślę, że
w połączeniu z innymi działaniami polityki
ekologicznej prowadzonej przez warszawski Ratusz, warszawianki i warszawiacy
będą mogli wkrótce oddychać coraz
lepszym powietrzem.

Wróćmy na nasze dzielnicowe podwórko.
Wspólnie z radnymi Włoch przygotował
pan interpelację. Czego dotyczy?
Rzeczywiście, wraz z radnymi Nowoczesnej: Mariuszem Czaplą, Mateuszem
Załęskim i Magdaleną Bauer zwróciliśmy
się do pana Prezydenta o przyznanie środków finansowych na ścieżkę pieszo-rowerową we Włochach, a konkretnie na
budowę ścieżki rowerowej przy ulicy
Świerszcza oraz na odcinku ulic Dźwigowa-Globusowa-Chrobrego. A także wymianę chodnika i uzupełnienie ścieżki
rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury
na odcinku od ulicy 1 Sierpnia do ulicy
Hynka oraz remont ulicy Globusowej na
odcinku od ulicy Wałowickiej do ulicy Bolesława Chrobrego. To nie są inwestycje
duże, ale jednocześnie mające istotny
wpływ na poprawę komfortu życia mieszkańców i swobodę poruszania się rowerami w dzielnicy. O takie projekty też
warto zabiegać.
A co z polityką mieszkaniową? Czy tu
też możemy liczyć na poprawę?
Zdecydowanie. Pragnę zauważyć, że to
właśnie na Wysokim Okęciu planowana
jest inwestycja na 400 mieszkań komunalnych. W ten sposób zlikwidujemy problem
niedoboru mieszkań komunalnych w dzielnicy, gdzie kolejka oczekujących na mieszkanie to około 150 rodzin.
Naszym priorytetem jest stałe zwiększanie
zasobów komunalnych miasta. I myślę, że
wkrótce zmiana będzie odczuwalna przez
wszystkich czekających na wskazanie lokalu.
Czyli zmiana jest możliwa?
Tak. Zmiana jest możliwa. Nie tylko w polityce mieszkaniowej. Zmiany widać już
w polityce walki z zanieczyszczeniem powietrza, ale też chociażby w zakresie
budowy nowych żłobków i przedszkoli.
Jestem przekonany, że uda nam się zrealizować wszystkie obietnice jakie w czasie
kampanii złożył pan Prezydent i Koalicja
Obywatelska.
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Masz dług za czynsz w mieszkaniu komunalnym?
Skorzystaj z pomocy
Od 1 lipca warszawiacy i warszawianki
mogą składać wnioski o umorzenie długów
za czynsz w mieszkaniach komunalnych.
Elastycznie dobrane raty – miesięczne czy
kwartalne oraz nawet do 10 lat na spłatę
zadłużenia – to nowe narzędzie umarzania
długów, które pomoże mieszkańcom.

munalnych mają jeszcze ogrzewanie elektryczne. Jeśli głównym źródłem ciepła w
mieszkaniu jest energia elektryczna, mieszkańcy mogą mieć anulowane 60% długu
przy spłacie 40% długu (do 5 lat przy
zadłużeniu do 10 tys. zł i w ciągu 10 lat
przy wyższej kwocie).

Przy spłacie części zadłużenia, pozostała
jego część zostanie umorzona. Ma to być
zachęta finansowa dla warszawiaków,
którzy chcieliby przy wsparciu ze strony
miasta rozwiązać swój problem zadłużenia.
Wnioski mieszkańcy mogą składać
w urzędach dzielnic lub Zakładach Gospodarowania Nieruchomościami. Jest kilka
wariantów programu – warto przyjrzeć się
wszystkim i wybrać ten najlepszy dla zainteresowanych.

Bez obciążenia długami rodziców czy
partnerów
Kolejnym, nowym rozwiązaniem jest podział długu na osoby zajmujące jeden
lokal. Mówimy tutaj o spłacaniu długów
z solidarną odpowiedzialnością. Co to
oznacza? Chodzi przede wszystkim o
pomoc osobom w bardzo trudnej sytuacji
życiowej, żeby nie dziedziczyły długów
czynszowych (po rodzicach, partnerach).
W takich przypadkach mieszkaniec spłaca
tylko swoją część zadłużenia (dzielenie
długu na dwie, trzy osoby, w zależności od
tego, kiedy i ile osób mieszkało razem, gdy
zaczęły narastać zaległości w opłatach). W
takim przypadku osoba musi spłacić tylko
swoją część długu w 60%, a ze spłaty pozostałej części, po spełnieniu odpowiednich warunków, będzie zwolniona.

Dla kogo program?
Do nowego programu na lata 2019-2030
mogą przystąpić warszawiacy posiadający
dług w opłatach za mieszkania komunalne
i socjalne. Wniosek będą mogły składać
osoby, które na dzień 31 grudnia 2018 roku
miały zadłużenie w opłatach za mieszkanie
(czynsz i media) i w ciągu 18 miesięcy od
dnia wejścia w życie uchwały złożą wniosek o umorzenie zadłużenia.
Anulowanie nawet 60 procent długu
Jeśli najemca spłaci 40% zadłużenia w
ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia, nastąpi umorzenie 60% długu po
czterech latach wnoszenia terminowych
opłat za czynsz. Natomiast przy spłacie
60% zadłużenia w ratach (do 5 lat przy
długach do 10 tys. zł i w ciągu nawet 10 lat
przy ponad 10 tys. zł zadłużenia) zostanie
umorzone 40% długu.
Priorytet – wsparcie grzejących energią
elektryczną
Trzeci wariant programu skierowaliśmy do
warszawiaków, którzy w mieszkaniach ko-
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Nowa forma częściowej spłaty i umorzenia
długów może stać się istotną pomocą dla
osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej i materialnej, które nie są w
stanie samodzielnie spłacić całości
zadłużenia, ale podołają spłacie jego
części. Pozwoli to na stabilizację życiową
tych mieszkańców, a w niektórych przypadkach ubieganie się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu (zajmowanego po
wypowiedzeniu umowy najmu z tytułu zaległości czynszowych). Szacujemy, że tą
formą pomocy może być zainteresowanych
kilka tysięcy warszawiaków.
Pomoc lokatorom daje efekty
Przypomnijmy, że w 2015 r. wprowadziliśmy program restrukturyzacji długów, do

którego przystąpiło 3 tys. osób. Wpływy do
budżetu miasta z tytułu wpłat bieżących
i rat dokonane przez uczestników programu po ponad trzyletnim okresie
wyniosły 64,3 mln zł. Program kończy się
w grudniu tego roku.
Od 2014 r. mieszkańcy lokali komunalnych
mogą odpracować długi czynszowe (1,6
tys. porozumień i zmniejszenie zadłużenia
o ponad 2,5 mln zł). Osobę, która zaczyna
mieć kłopoty z płaceniem czynszu, informujemy o możliwości ubiegania się o obniżkę czynszu, dodatek mieszkaniowy, czy
też o zamianę mieszkania na mniejsze,
z niższym czynszem. Pomoc lokatorom
daje widoczne efekty – w Warszawie
zmniejsza się liczba dłużników; w 2018 r.
w stosunku do 2011 r. – o ponad 15 tysięcy.
Jako pierwsi wprowadziliśmy systemowe
rozwiązania pomagające mieszkańcom
budynków dekretowych. Od 2007 r. udzieliliśmy pomocy 3,5 tys. rodzinom. W zależności od sytuacji życiowej, wieku,
dochodów, mieszkańcy z budynków zwróconych otrzymują lokale komunalne
(w tym zamienne w związku z decyzją
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i socjalne), czy mieszkania
wybudowane przez TBS-y z udziałem
finansowym miasta (osoby o wyższych
dochodach).
www.um.warszawa.pl

Budżet obywatelski 2020
Znamy liczbę projektów zgłoszonych do
budżetu obywatelskiego.
W tym roku warszawiacy i warszawianki
zgłosili do budżetu obywatelskiego 2166
projektów. Po raz pierwszy mieszkańcy
mogli zgłaszać projekty ogólnomiejskie,
dotyczące kilku dzielnic lub całego miasta.
Takich propozycji wpłynęło 199.
Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego w Warszawie na rok 2020 zakończyło się 10 czerwca. Przez trzy tygodnie,
mieszkańcy mogli skorzystać ze wsparcia
pracowników urzędu. Odbywały się maratony pisania projektów do budżetu obywatelskiego.
Mieszkańcy zgłosili 1967 projektów dzielnicowych oraz 199 ogólnomiejskie. Najwięcej pomysłów dzielnicowych dotyczy
Ursynowa – 208. Na drugim miejscu jest
Praga-Południe – 178, na trzecim Białołęka
169, a zaraz za nimi Wawer – 168 i Mokotów – 166. Zdecydowana większość projektów została złożona elektronicznie 88%,
zaś papierowo 12%. Autorów projektów
jest 1216, to o 50 osób więcej niż w roku
ubiegłym. Na poziomie ogólnomiejskim
mieszkańcy zgłosili projekty z obszaru
zdrowia, ochrony powietrza, pomocy osobom niepełnosprawnym, zieleni i szeroko
rozumianej przestrzeni skwery, kładki czy
drogi rowerowe.
Co dalej ze zgłoszonymi projektami?
Do 8 sierpnia trwa etap oceny zgłoszonych
projektów. Pracownicy urzędu sprawdzają,
czy projekty zostały zgłoszone prawidłowo. Ocena formalna polega m.in. na
sprawdzeniu czy do projektu dołączona
została lista poparcia z odpowiednią liczbą
podpisów mieszkańców, czy zostały zawarte wszystkie niezbędne informacje itd.
Jeżeli formularz zgłoszeniowy wymaga
uzupełnienia, autorzy projektów mogą dostarczyć brakujące informacje lub dokumenty. Projekty, które zostaną ocenione
pozytywnie na etapie oceny formalnej

trafią do właściwych merytorycznie komórek – wydziałów w dzielnicach, jednostek
lub biur m.st. Warszawy. Pracownicy merytoryczni sprawdzą projekty pod kątem
możliwości ich realizacji (ocenią m.in.
zgodność z przepisami prawa, możliwość
realizacji w ciągu jednego roku itd.) Ocena
merytoryczna zakończy się 8 sierpnia.
Głosowanie odbędzie się we wrześniu.

Mieszkańcy wybiorą, które z projektów
poddanych pod głosowanie zostaną zrealizowane. W przyszłym roku na realizację
pomysłów mieszkańców z budżetu obywatelskiego m.st. Warszawa przeznaczy
ponad 83 mln zł.
Wszystkie zgłoszone propozycje warszawiacy mogą przeglądać na stronie
www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl
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Inicjatywa lokalne - ,,Zielone Przedszkole”
W dniu 28 czerwca 2019 r. na terenie
Przedszkola nr 175 położonego przy ul.
Astronautów 5 odbyła się inicjatywa lokalna pod nazwą „Zielone Przedszkole –
sąsiedzkie sadzenie drzewek na Astronautów”.
W ramach akcji posadzono 18 sztuk drzew
w tym: 7 sztuk drzew z gatunku robinia
akacjowa, 5 sztuk drzew z gatunku jesion
pensylwański, 3 sztuki drzew z gatunku
klon zwyczajny, 2 sztuki drzew z gatunku
surmia bigoniowa i jedno drzewo z gatunku kasztanowiec biały. Wszystkie
drzewa posiadają obwód pnia powyżej 14
cm na wysokości 1 m, a korony drzew
ukształtowane są na wysokości ok. 2-3
metrów. Drzewa posadzono zgodnie ze
sztuką ogrodniczą. Zostały opalikowane
i wykorowane.

fot. UD Włochy

Drzewa sadzili zarówno rodzice, podopiecznych przedszkola, jak i Dyrekcja,
pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Włochy.

Remont kanału w ul. Chrobrego
17 czerwca (poniedziałek) rozpoczęły się
prace na sieci kanalizacyjnej w pasie jezdni
w rejonie ul. B. Chrobrego 40 we
Włochach. W związku z pracami ziemnymi, wystąpią utrudnienia w ruchu.
W okresie prowadzonych prac naprawczych obowiązuje czasowa organizacja
ruchu, która odbywa się wahadłowo zwężenie do jednego pasa ok. 60-metrowego odcinka ul. B. Chrobrego w kierunku
ronda im. S. Rembeka i ul. Ryżowej w
stronę Ursusa. Niezwłocznie po wykonaniu
niezbędnych prac ziemnych, które obecnie
przewidujemy, że potrwają do połowy
sierpnia 2019 r., nawierzchnia jezdni zostanie tymczasowo odtworzona.
6
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Kanał znajduje się na głębokości ok. 7 m
pod ulicą Chrobrego, na zamkniętym odcinku jezdni będą wykonywane głębokie
wykopy dlatego, zwracamy się do Kierowców z prośbą o wyrozumiałość i ostrożną
jazdę. Ze względu na wysoki poziom wód
gruntowych niezbędne jest wcześniejsze
odwodnienie miejsca prowadzonych robót.
W tym celu zostaną wywiercone studnie na
głębokości ok. 14 m. Kolejnym etapem będzie wykonanie wykopu i zabezpieczenie
jego ścian przy pomocy grodzic stalowych.
Montaż tych elementów wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu.
Naprawa kanału sanitarnego w ulicy
Chrobrego i prace z nią związane, nie spo-

wodują zakłóceń w odbiorze ścieków w
tym rejonie dzielnicy.
źródło: https://www.mpwik.com.pl/

Sukces SP nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego
IV Ogólnopolska Kampania Społeczno Edukacyjna ,,Rowerowy Maj” już za nami.
Szkoła Podstawowa Nr 66 im. ks. Juliana
Chrościckiego wzięła w niej udział po raz
czwarty. Trzeci raz z rzędu odnosząc zwycięstwo!!!
Uczniowie naszej szkoły każdego majowego dnia docierali na lekcje na rowerach,
hulajnogach, rolkach, deskorolkach … Nie
straszny był im deszcz, wiatr, czy niska
temperatura. A pogoda w tym roku nie
sprzyjała takim wyprawom.

Tytuł najbardziej rowerowej klasy otrzymała II a. To wielka radość i satysfakcja!
Dążenie do wspólnego celu zacieśniło
relacje między dziećmi, wzmocniło więzi
koleżeńskie i nauczyło pracy zespołowej.
Dzięki udziałowi w akcji stali się bardziej
samodzielni i nabrali pewności siebie.
W niedzielę 16 czerwca 2019 r. mieliśmy
zaszczyt wziąć udział w Pikniku Rowerowym w Wilanowie i odebrać wspaniałe nagrody dla szkoły. Zwycięska klasa pojedzie
we wrześniu na weekendowy obóz z firmą
Chris. To gwarancja doskonałej zabawy
i niezapomnianych przygód! Z niecierpliwością czekamy na wyjazd.
Aneta Andrusiuk
Magdalena Wasiłowska

W 2019 roku w warszawskim Rowerowym
Maju udział wzięło 221 placówek, w tym
101 przedszkoli, które w zabawie wzięły
udział po raz pierwszy. Czynny udział
w akcji wykazało ponad 65 tysięcy dzieci.
W trakcie pikniku uhonorowane zostaną
najlepsze stołeczne placówki, w czterech
kategoriach:
• najlepsze przedszkole – Przedszkole
nr 35 (ul. W. Górskiego 1, w Śródmieściu)
• szkoła podstawowa mała (do 400
uczniów) – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch.
Andersena (ul. L. Teligi 3, na Ursynowie)
• szkoła podstawowa średnia (400-700
uczniów) – Szkoła Podstawowa im. Ks. Juliana Chrościckiego (ul. Przepiórki 16/18,
we Włochach) – najlepsza w Warszawie
• szkoła podstawowa duża (powyżej 600
uczniów, największa zgłoszona szkoła
miała 1550 aktywnych uczniów) – Szkoła
Podstawowa nr 356 im. R. Kaczorowskiego (ul. Głębocka 66 na Białołęce).

Wśród nagród do wyboru były m.in. budowa zadaszonego parkingu rowerowego,
mobilne miasteczko ruchu drogowego czy
komplety rowerów. Nagrody w Rowerowym Maju otrzymały również najlepsze
klasy i najaktywniejsi uczniowie. W każdej
szkole i przedszkolu jedna najlepsza grupa
otrzyma wycieczkę od jednego z partnerów
akcji. Najbardziej aktywni uczniowie również otrzymali indywidualne upominki.
um.warszawa.pl

fot. UD Włochy

Akcja cieszy się w naszej szkole ogromnym zainteresowaniem. Promuje przecież
zdrowy styl życia, uczy aktywności i wpaja
zasady fair play, a nasze dzieci przykładają
do tego wielką wagę. Dzięki ich zaangażowaniu i wysokiej frekwencji osiągnęliśmy wspaniały wynik: NAJLEPSZY
wśród warszawskich szkół podstawowych
(w kategorii szkoły średnie).
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75. rocznica września 1944 r.
16 września 1944 r. rozegrało się jedno z
najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego miasta. Tego dnia Niemcy, chcąc odciąć wsparcie ze strony Włoch dla
powstańczej Warszawy, zebrali w Parku
Koelichenów dorosłych, mieszkających tu,
mężczyzn. Populacja Włoch, w okresie
okupacji, liczyła około dwadzieścia dwa
tysiące osób. Podczas deportacji wywieziono ich cztery i pół tysiąca. W monografii „Moja Dzielnica Włochy – historia
Włoch i Okęcia” Robert Gawkowski pisze:
„ (…) łącznie na skutek wywózki
mężczyzn w tragicznym dniu 16 września
- oraz wywiezionych 26 sierpnia - życie
straciło łącznie do 2000 ludzi – czyli
połowa aresztowanych mężczyzn. Takiej
skali strat w powstańczych dniach 1944 r.
nie odnotowało żadne miasteczko mazowieckie.”
Już niedługo będziemy obchodzić 75. rocznicę „wywózki” włochowskich mężczyzn
do Rzeszy. Chcąc upamiętnić te wydarzenia, grupa mieszkańców i przedsiębiorców
działających w Dzielnicy Włochy, zawiązała inicjatywę, mającą na celu
wybudowanie instalacji, na której pojawiłyby się wszystkie znane nazwiska ofiar.
Zaangażowanie przedsiębiorców i pomysłodawcy projektu, pozwoliło na zbudowanie wizji pomnika utrwalającego na
zawsze pamięć o wywiezionych. Zaprojektowania instalacji podjął się Romuald Kruszewski, architekt którego projekt został
doceniony i znalazł się m.in. w wydanym
właśnie przez Zodiak Warszawski Pawilon
Architektury albumie „Plany na przyszłość
– architektura Warszawy w projektach”.
Pojawienie się instalacji o odpowiedniej
skali pomogłoby wpisać się Dzielnicy
Wlochy w ogólnowarszawskie uroczys-

tości upamiętniające Ofiary II wojny światowej. Pomysł usytuowania pomnika u
zbiegu ulic ks. J. Chrościciego i Rybnickiej, zdaniem pomysłodawców, może
pomóc odczarować niezagospodarowany
plac. Instalacja ma szanse zasłonić chaotycznie zlokalizowane elementy stacji
przekaźnikowej, tym samym podnosząc
estetykę całego skweru.
Inicjatorzy pomysłu, który spotkał się ze
wsparciem Zarządu Dzielnicy Włochy,
podjęli się samodzielnego zebrania środ-

ków na ten cel. Wśród darczyńców, znalazły się zarówno firmy działające w dzielnicy, poszczególni mieszkańcy oraz spółki
działające w ramach m.st. Warszawy.
Rangę tej oddolnej inicjatywy niewątpliwie podnoszą pozytywne opinie i wsparcie
udzielone przez takie instytucje jak: Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Projekt zyskał
również poparcie Arcybiskupa Metropolity
Warszawskiego, Kardynała Kazimierza
Nycza.

Dofinansowanie do projektów dla szkół
Projekty konkursowe złożone przez Urząd
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w odpowiedzi na nabory wniosków do ,,Mazowieckiego Programu Dofinansowania
Pracowni Informatycznych i Językowych”
oraz ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze
2019” prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
uzyskały dofinansowanie.
Wobec powyższego pracownie informatyczne w Szkole Podstawowej nr 94, już
niedługo – wzbogacą się o nowy sprzęt
komputerowy i oprogramowanie, oraz zostaną poddane remontom. Wartość projektu
to 80 000 zł.
Ideą „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Języ8
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kowych” jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie
nowoczesnych technologii w oświacie oraz
pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych. Realizacja tych celów polegać
będzie na poprawie warunków oraz zwiększeniu dostępności zarówno do nowych,
jak również już istniejących pracowni
informatycznych i językowych oraz
zwiększeniu dostępu do nowoczesnego
oprogramowania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – projekt wpisuje się w tę ideę.
Ponadto w ramach otrzymanej dotacji zostanie przygotowany i zagospodarowany
teren otwartego placu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 66.

W ramach projektu przewidziana jest wymiana nawierzchni boiska oraz zakup
i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Wartość projektu to 113 500 zł – termin realizacji do końca 2019 r.
Poprzez realizację projektu chcemy
umożliwić Uczniom, Mieszkańcom nieodpłatne korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz podnieść walory
użytkowe i estetyczne terenu.
Jednocześnie na bieżąco śledzimy wszystkie otwarte linie dotacyjne – celem pozyskania kolejnych środków zewnętrznych na
potrzeby naszych Włochowskich Placówek Oświatowych.
SP

Jak za dawnych lat bywało
Międzypokoleniowa Impreza Integracyjna
pn. „Jak za dawnych lat bywało” w klimacie minionej epoki PRL-u za nami. Dzięki
uprzejmości Instytutu Lotnictwa mogliśmy
bawić się w Sali Ikar wspólnie z Seniorami
Dziennych Domów Pomocy, przedstawicielami Związku Emerytów i Rencistów,
Seniorami z Senior Caffe działającymi
w ramach MAL we Włochach oraz
włochowskimi rodzinami. Imprezę oficjalnie rozpoczęli Sebastian Piliński - Zastępca
Burmistrza dzielnicy Włochy oraz Iwona
Adamiak Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Włochy. Na imprezie
gościliśmy również p. Andrzeja Krupińskiego Radnego Dzielnicy Włochy.
Ideą imprezy było „spotkać ze sobą” różne
pokolenia, przełamywać stereotypy, wspólnie się bawić i poznawać historię.
Tematem przewodnim spotkania były
czasy PRL-u . W tę sentymentalną podróż
zabrała nas Kapela Szczupaki, której
serdecznie dziękujemy za charytatywny
występ.
Dziękujemy również Edycie Chomka z
ART EMMS, która zapewniła profesjonalne stylizacje uczestnikom imprezy.

fot. UD Włochy

SR
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Sportowe zakończenie roku szkolnego 2018/2019

drobne podarunki oraz podziękowania
i gratulacje z rąk Zarządu Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy – Artura Wołczackiego Burmistrza Dzielnicy Włochy, Sebastiana Pilińskiego Zastępcy Burmistrza
Dzielnicy Włochy oraz przedstawiciela
Rady Dzielnicy Włochy – Andrzeja Krupińskiego Przewodniczący Komisji Oświaty.

fot. UD Włochy

18 czerwca 2019 roku w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy po raz kolejny odbyło się Sportowe Zakończenie
Roku Szkolnego 2018/2019 podczas którego została podsumowana 52 edycja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
W trakcie wydarzenia zostały wręczone nagrody dla uczniów włochowskich placówek oświatowych za wybitne osiągnięcia
sportowe i wielokrotne reprezentowanie
Dzielnicy podczas Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Zaproszonym gościom podsumowanie 52
edycji WOM przedstawił Sławomir Blus
koordynator dla Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy.
Na ręce dyrektorów zostały wręczone puchary za zdobycie największej ilości
punktów w klasyfikacji generalnej szkół
z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
W kategorii ,,dzieci” największą ilość
punktów zdobyła Szkoła Podstawowa
nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego – 49 pkt.
W kategorii ,,młodzież” zwyciężyło CLIX
Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana
II Sobieskiego – 48 pkt, natomiast w kategorii ,,licealiada” zwycięzcą został Zespół
Szkół im. Bohaterów Narwiku – 46 pkt.
Podczas uroczystości nagrodzonych zostało 50 uczniów, którzy wykazali się największymi osiągnięciami sportowymi.
Nagrody otrzymali również nauczyciele,
którzy przygotowywali młodych sportowców do zmagań sportowych podczas roku
szkolnego 2018/2019. Uczniowie oraz nauczyciele wychowania fizycznego otrzymali

28 czerwca br. w Urzędzie Dzielnicy odbyło się kolejne spotkanie poświęcone
zagadnieniom z zakresu przeciwdziałania
przemocy rówieśniczej, tym razem ściśle
w kontekście Lokalnego Systemu Wsparcia.
W spotkaniu, które poprowadził Sebastian
Piliński – Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Włochy, uczestniczyli: przedstawiciele
Wydziału Oświaty, Sportu i Wychowania,
Zespołu Spraw Społecznych i Zdrowia,
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego,
Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy
Włochy, przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jak
również Dyrektorzy szkół: SP 66, SP 94,
SP 227 oraz SP 359 oraz Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej nr 22 oraz Przewodniczący Komisji Oświaty Rady
Dzielnicy Włochy – Andrzej Krupiński.
Rozmowy toczyły się wokół projektu
Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy
w sprawie tworzenia Warszawskiego Sys10
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fot. UD Włochy

Lokalny System Wsparcia

temu Wsparcia na terenie m.st. Warszawy.
Jednogłośnie uzgodniono, że Dzielnica
Włochy, zgodnie z założeniami, przystępuje do działań zmierzających do powołania Komitetu Sterującego Lokalnym
Systemem Wsparcia.

Lokalny System Wsparcia ma wspomagać
rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych
funkcji i wypracowaniu warunków umożliwiających lub ułatwiających podejmowanie własnych działań ku lepszemu jej
funkcjonowaniu.

Podsumowanie zakończenie roku 2018/2019
W środę, 19 czerwca zakończyły się
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w
szkołach a uczniowie doczekali się upragnionych wakacji.
Za nami kolejny rok ciężkiej pracy, który
zaowocował sukcesami w postaci dobrych
wyników z egzaminu gimnazjalnego, ale
też osiągnięciami w dziedzinie nauki i
sportu. Szczególnie uzdolnionych uczniów
uhonorowano nagrodą „Pióro Burmistrza”,
było to 12 laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Zakończenie roku szkolnego - to chwila, na
którą z utęsknieniem czekają nie tylko
uczniowie, ale i nauczyciele, którzy na co
dzień przygotowują nasze dzieci i młodzież do dorosłego życia, aby od trudnej
całorocznej pracy móc odpocząć. To właśnie oni - już od przedszkola - pomagają
ujawniać pasje i odkrywać talenty naszych
dzieci, są przewodnikami w poznawaniu
świata, inspirują i motywują wychowanków do podejmowania nowych wyzwań,
są współautorami uczniowskich sukcesów.
Rok szkolny 2018/2019 był drugim, w którym w szkołach i placówkach obowiązywała zmiana strukturalna i programowa.
Po raz pierwszy absolwenci ośmioletniej
szkoły podstawowej obowiązkowo przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki
były jednym z kryteriów rekrutacji do
szkoły ponadpodstawowej. Ten rok
szkolny był ostatnim, w którym przeprowadzony został egzamin gimnazjalny.
Od 1 września 2019 r. w systemie będą
funkcjonować tylko ośmioletnie szkoły
podstawowe.

Pióro Burmistrza

Warto wspomnieć, iż mijający rok szkolny
to rok obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Z dumą
możemy się pochwalić, iż dyrektorzy
i nauczyciele wszystkich naszych placówek oświatowych stanęli na wysokości zadania. Zorganizowano szereg działań
związanych z obchodami setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
W szczególności mowa jest tu m.in. o koncertach, konkursach, inscenizacjach,
rekonstrukcjach historycznych, spotkaniach ze świadkami historii, grach terenowych lub imprezach sportowych. Dzięki
tym inicjatywom w ciekawy i atrakcyjny
sposób udało się ukształtować postawy
patriotyczne kolejnego pokolenia Polaków.
Rok szkolny 2018/2019 to kolejny rok

podłączania w szkołach szerokopasmowego Internetu w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej. Wszystkie nasze
włochowskie szkoły złożyły wnioski
o przystąpienie do programu, dzięki czemu
będą mieć bezpłatny, szybki i bezpieczny
Internet, a uczniowie i nauczyciele zyskają
możliwości korzystania w pełni z nowych
form edukacji cyfrowej.
I choć wakacje kojarzą się z czasem
wolnym dla oświaty, przed nami jeszcze
wiele wyzwań związanych z remontami
w placówkach, akcją „Lato w mieście”
i dyżurem wakacyjnym w przedszkolach.
Wierzymy, że letnia aura pomoże wszystkim związanym z oświatą naładować baterie i z nową energią we wrześniu rozpocząć
kolejny rok szkolny.

Festiwal Wolności i Solidarności
W sobotę 8 czerwca w Okęckiej Sali Widowiskowej odbyła się Gala Festiwalu
Wolności i Solidarności upamiętniająca
wybory 4 czerwca 1989 roku.
Podczas Gali wystąpili laureaci konkursu
„Scena otwarta”, nagrodę główną otrzymał

autor wierszy -Pan Krzysztof Chorzewski.
Wszystkie nagrody i wyróżnienia wręczyli: Monika Kryk – zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy i Andrzej Krupiński –
przewodniczący Komisji Oświaty Rady
Dzielnicy Włochy. Uroczystość uświet-

niona została specjalnym pokazem musicalu „Wrzenie” w wykonaniu zespołu EB
Sound.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
piękne występy i przygotowane projekty.

nr 6 (125) lipiec-sierpień 2019

15

„Poldark” czyli historia rodziny w 12 tomach spisana
Wśród wielu typów literatury sporym
zainteresowaniem cieszy się powieść,
która swym klimatem przenosi czytelnika
w minione epoki. Taka „zbeletryzowana
historia” przyciąga urokiem kostiumu,
w sposób atrakcyjny odpowiada na pytanie: jak było? Nie każdy jednak pisarz,
sięgający po ten typ literatury, potrafi
sprostać zadaniu umiejętnego połączenia
faktów i realiów historycznych z atrakcyjną dla współczesnego odbiorcy fabułą
i fikcyjną kreacją.
Nie wystarczy zebrać fakty i rekwizyty
historyczne. Trzeba odtworzyć mentalność
i dać możliwość czytelnikowi przeniknięcia do świata opisanego, a to udaje się
nielicznym. Spore osiągniecia na tym polu
mają np. Brytyjczycy. Doskonale wpisuje
się w ten nurt proza mało znanego u nas,
nieżyjącego już (zm. w 2003 r.) Winstona
Grahama. Ten brytyjski prozaik był
jednym z najbardziej udanych i płodnych
(ok. 40 powieści) pisarzy XX wieku,
nie tylko na Wyspach Brytyjskich.Graham
jako pisarz realizował się w wielu gatunkach, ale jego najbardziej znanym dorobkiem jest dwanaście historycznych powieści
tworzących sagę rodziny Poldarków,
której akcja toczy się w Kornwalii pod
koniec XVIII i na początku XIX wieku.
Na polskim rynku właśnie ukazał się dwunasty, ostatni tom. Polecany przeze mnie
cykl powieściowy „Poldark” to lektura
zarówno dla poszukiwaczy tematów kobiecych, jak i męskich. Dzieje się tak dzięki
bogatej strukturze wewnętrznej samej opisywanej historii. Obraz wielowątkowy,
wielopłaszczyznowy i wielopostaciowy,
opowiedziany w sposób panoramiczny,
stanowi kalejdoskop, którym zachwycić
może się każdy. Akcja cyklu rozgrywa się
w okresie bogatym w historyczne przemiany (wojna w Ameryce, Rewolucja
Francuska, wojny napoleońskie i upadek
Bonapartego, początki rewolucji przemysłowej), co odgrywa ogromną rolę w
tworzeniu świata przedstawionego powieści i konstrukcji samych bohaterów.
We wszystkich częściach sagi wyraźnie
odczuwalna jest wysoka dbałość o historyczne szczegóły, realizm epoki i obiektywizm w opisie struktury społecznej, choć
należy uspokoić, że Graham nie stara się
być ani historykiem, ani dokumentalistą
ani też moralistą. Jest to po prostu doskonale skrojona krwista fabuła z historią w
tle i kostiumem epoki. Obraz Grahama jest
uniwersalny i bogaty. Pierwszy tom cyklu
ukazał się w latach 40-tych XX wieku.
Z tej perspektywy widziana rzeczywistość
16
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końca XVIII i początku XIX wieku
musi być pełniejsza i ciekawsza. Wyraźnie
dostrzegalne są pewne mechanizmy
społeczne, procesy dziejowe, łatwiejsza
staje się ich prezentacja i ocena, bo znane
są skutki i efekty historycznej i społecznej
ewolucji. Taki sposób prezentacji, choćby
najbanalniejszego tematu – miłosnych
perypetii bohaterów – czyni każdy tekst
głębszym.
Wśród wielu wątków tematycznych miłość
stanowi fundament całej opowieści.
To właśnie rozczarowanie miłosne do wyidealizowanej „pierwszej ukochanej” pcha
głównego bohatera, zubożałego szlachcica,
Rossa Poldarka w objęcia Demelzy –
dziewczyny z ludu, biednej, sponiewieranej przez los, której metamorfoza staje się
dowodem nieprawdopodobnej woli życia
i witalności. Miłość do Rossa daje jej motywację do pokonania wszelkich przeszkód
natury społecznej, wszelkich przeciwności
losu i własnych wątpliwości. Ze sponiewieranego dziecka staje się piękną,
dojrzałą, utalentowaną kobietą, najjaśniejszą i najciekawszą postacią powieści.
Historia jej życia to historia niezwykłego
awansu społecznego, ale także portret niebanalnej kobiety.
W tym miłosnym duecie to jednak postać
Rossa Poldarka – głównego bohatera sagi
– gra pierwsze skrzypce. To z jego inicjatywy i na skutek jego życiowych działań
ich związek staje się faktem. Ross to bohater niezwykle atrakcyjny, barwny, zbuntowany, odważny zarówno na polu walki,
jak i w obliczu skostniałych konwenansów
i społecznych niesprawiedliwości. Zetknięcie z niepodległościowymi hasłami głoszonymi w czasie wojny wyzwoleńczej w
Ameryce, upadek majątku, hasła równości
społecznej , które docierają z objętej rewolucją Francji kształtują w nim nowego
człowieka, świadomego obecności innych
warstw społecznych obywatela. Porywczy,
uparty, zawzięty, szalony, ale i pracowity
i w pracy znajdujący jedyny ratunek dla
siebie. Z pewnością nie jest to postać
nudna. Bohatera cechuje dynamizm, targają
nim namiętności, trawi ciągła gorączka.
To człowiek czynu i ryzyka. Obserwowanie uczuciowych i małżeńskich perypetii
Rossa i Demelzy to nie tylko barwna przygoda, ale i pouczające doświadczenie.
Gdyby miłość i romansowe perypetie
bohaterów były jedynym tematem cyklu,
Graham nie osiągnąłby tego panoramicznego charakteru. Nie tylko zatem istotne
jest kto kogo kocha, czy nawet historia

rodziny, a w szerszym rozumieniu rodu, ale
także kontekst, w którym bohaterowie zostali umieszczeni. Bo jak inaczej ród czy poszczególni jego członkowie ulegaliby
przemianom, gdyby nie zewnętrzne
społeczne, ekonomiczne i polityczne czynniki oddziaływujące na ich życie. To, jak
zmienia się świat i jakim się staje determinuje ich zachowania. A jest to świat
społecznych przemian – tygiel ludzki podlegający historycznym czynnikom. Na koniec warto wspomnieć, że Kornwalia w
prozie Grahama zajmuje miejsce szczególne. Odtworzona z dużą pieczołowitością i zaangażowaniem emocjonalnym staje
się równorzędnym bohaterem i doskonałym tłem całej historii.
Zachęcam do lektury „Poldarka” z całą
odpowiedzialnością, ponieważ jest to opowieść uniwersalna, o wszystkim i dla
każdego. Uniwersalna także dlatego, że
mimo historycznego kostiumu i wymuszonej przez obyczajowość i konwenanse
epoki mentalność bohaterów, wiele z ich
cech, zachowań, przemyśleń odnaleźć by
można we współczesnym obrazie rodziny
i społeczeństwa – niespełnione miłości,
troska o byt swój i bliskich, przemoc, niesprawiedliwość społeczna, wojna, polityczne oszustwa i intrygi, wyrachowanie,
pycha i chciwość nowobogackich, małżeńskie rozczarowania i trudna walka o bycie
razem. Czytajcie Winstona Grahama!
Agata Godzisz
Wypożyczalnia nr 28

Winston Graham „Poldark”, tomy I-XII.
Wyd. Czarna Owca
Saga dostępna w Wypożyczalni nr 28, 71, 30

Wakacyjne atrakcje w dzielnicy

fot. Jacek Turczyk

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy

• Piknik nie tylko z książką
W niedzielę 16 czerwca br. w Parku Kombatantów odbył się kolejny ,,Piknik nie
tylko z książką”. Na mieszkańców czekało
mnóstwo atrakcji takich jak przygotowane
przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy
Włochy stanowiska z tanimi książkami
oraz stanowisko Multimedialnego Archiwum Miasta Ogrodu Włochy. Można było
wziąć udział w konkursie z wiedzy o dzielnicy, najmłodsi cieszyli się z trampoliny
i dmuchanej zjeżdżalni, a także z kącika
plastycznego i atrakcji sportowych.
• Kino Plenerowe we Włochach
W sobotę 29 czerwca na boisku szkoły
podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22A
wystartowało Kino Plenerowe we Włochach.
Na pierwszy seans filmu ,,Jutro będziemy
szczęśliwi” przybyło kilkadziesiąt osób.
Liczymy, że w każdą następną sobotę frekwencja będzie coraz większa.
• Letnia Akademia Czarodziejów
30 czerwca na boisku szkolnym przy
ul. Astronautów odbył się zorganizowany
przez Dom Kultury „Wlochy” piknik dla
dzieci „Letnia Akademia Czarodziejów”
– mimo upału mali czarodzieje przybyli
licznie na to wydarzenie. Na gości czekały
naukowe i alchemiczne eksperymenty,
pokazy iluzjonistyczne, bajka teatralna
o Magicznej Skrzyni i zdobywanie sprawności cyrkowej.
• Podróż za jeden uśmiech
W sobotę 6 lipca w Parku ze Stawami Cietrzewia odbył się piknik „Podróż za jeden
uśmiech”. Łącząca pokolenia przygoda
w plenerze z bohaterami książek i seriali
młodzieżowych była wspaniałą wakacyjną
atrakcją dla dzieci i młodzieży.
• VIII Letni Gościniec Artystyczny
Koncertem Warszawskiej Kapeli z Targówka zaczęliśmy tegoroczny cykl Letni
Gościniec Artystyczny we Włochach.
W lipcu i sierpniu czekają nas jeszcze muzyczne spotkania m.in. zespołami Czardasz
Trio, Dinilo, Grupą Transylwania czy Etno
Quartetem. Zapraszamy!
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Cierpliwość i chęci - sukces zapewniony!

Czy podczas zajęć karate wykorzystujesz doswiadczenie nauczyciela WF-u?
Prawie dwudziestoletnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego często przydaje się w
mojej pracy instruktora karate. Przede
wszystkim bardzo pomocna jest mi znajomość metodyki nauczania umiejętności
ruchowych, kształtowania cech motorycznych oraz form organizacyjno-porządkowych stosowanych podczas zajęć.
Czy myślisz, że rodzice, którzy zapisują
swoje dzieci na karate wiedzą, z jakim
sportem mają do czynienia?
Rzadko się zdarza, aby dzieci i ich rodzice
mieli sprecyzowany pogląd na temat karate
i jego zadań. Najczęściej karate jest traktowane, jako egzotyczna forma aktywności
ruchowej, a nie jako system wychowawczy. Wyjątek stanowią rodzice, których
dzieci uprawiały już wcześniej sztukę
walki lub sami w czasach swojej młodości
przeżyli podobną przygodę.

18
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Gdzie można wykorzystać doświadczenia z treningu karate?
Dla mistrzów karate nie było to jedynie
umiejętnością walki, ale przede wszystkim
integralną częścią ich życia. Podobnie i dla
mnie karate jest sposobem na życie. Jest
ono, jak przysłowiowa „druga strona medalu”, która świetnie uzupełnia moją sferę
zawodową i prywatną. Dlatego też zasady
stosowane w dōjō (klubie) mają również
zastosowanie w życiu codziennym. Odpowiednie planowanie w treningu karate
pozwala na harmonijne łączenie pasji z
obowiązkami zawodowymi i osobistymi.
Zaś cierpliwość i systematyczność pozwalają na efektywniejszą naukę, a dzięki temu
leprze oceny na świadectwie szkolnym.
Twoje rady dla rozpoczynających trening?
Najczęściej spotykaną iluzją, którą napotykają rozpoczynający trening studenci jest
chęć osiągnięcia kolejnych stopni zaawansowania, w jak najkrótszym czasie. Bardzo
dużo i często trenują, ale po pewnym czasie odkrywają, iż nakład ich pracy i zaangażowanie nie przynoszą efektów, jakich

oczekiwali. Podczas tego pierwszego kryzysu duża część ćwiczących rezygnuje
z dalszego treningu. Dlatego też radzę
„początkującym”, aby uzbroili się w cierpliwość i karate traktowali, jako sposób na
życie. Na bardzo długie życie. Wówczas
okaże się, iż trening jest wspaniałą przygodą i zabawą, a uprawiana sztuka walki,
jak nowo odkrywana kraina.
Rozmawiał
Mirosław Pawliński

fot. arch. M.P.

Opoweidz, co najbardziej fascynuje Cię
w treningach karate?
Takim przykładem doskonalenia się w
sztuce karate jest trening kata. W trakcie
nauki student walczy z wyimaginowanym
napastnikiem. Taka forma treningu bardzo
często okazuje się trudniejsza niż ze
współćwiczącym podczas zajęć. Doskonalone są tu zarówno techniki walki, jak też
cierpliwość, koncentracja, wyobraźnia.
W zależności od celu, który chcemy
osiągnąć, wykonywane kata może być
treningiem realnej samoobrony, jak też
formą medytacji w ruchu, podobnej do
chińskiego Tai chi chuan.

fot. arch. M.P.

Robert Kwiecień, nauczyciel WF w Szkole
Podstawowej. Po kilku latach treningu zadaliśmy mu pytania, na które odpowiedzi
zaskoczyły nas bardzo pozytywnie.
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Atrakcje Warszawskich Linii Turystycznych
Tegoroczny sezon Warszawskich Linii Turystycznych jest pełen atrakcji. Warszawiaków i turystów czekają atrakcje na wodzie,
drogach i torach. Do dyspozycji mieszkańców są promy, statek do Serocka, linie T
i 100, a także kolejka wąskotorowa oraz
obsługiwane młodszymi zabytkami linie
36 i 400.

Na Wisłę wypłynie również „Zefir”. Statek
do Serocka w lipcu i sierpniu w piątki, soboty i niedziele (dodatkowo 15 sierpnia), a
we wrześniu (do 15 września) w soboty i
niedziele. Rejsy rozpoczynają się o godz.
9.00 przy bulwarze Jana Karskiego (Podzamcze), a jego uczestnicy dotrą do Serocka około godz. 12.30. Po dwugodzinnej
przerwie (o godz. 14.30) wyruszą w drogę
powrotną. Około godz. 18.00 statek przycumuje w Warszawie. Uwaga, w przypadku niskiego stanu wody w Wiśle, rejs
rozpocznie się na przystani na Żeraniu, a
pasażerów z Podzamcza podwiezie
bezpłatny autobus. Bilet normalny na rejs

Na drogach
W tym roku na warszawskie ulice powróci
również linia 400. Dotychczas w historii
stołecznych autobusów numer 400 był
nadawany linii turystycznej, zastępczej
i okazjonalnej. Teraz to szansa, aby wybrać
się na wycieczkę przez Trakt Królewski do
Powsina ikarusem. Przypomnijmy, że te
węgierskie autobusy po raz ostatni zjechały
do zajezdni pod koniec 2013 roku. Teraz
kursują na linii 400 do 15 września w soboty, niedziele i dni świąteczne trasą:
Powązki - Cm. Wojskowy – Powązkowska
– Okopowa – Anielewicza – Miodowa –
Senatorska – Wierzbowa (powrót: Moliera)

20
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fot. www.ztm.waw.pl

kosztuje 36 zł, a ulgowy 18 zł. Bezpłatnie
w wycieczce mogą wziąć udział osoby,
które ukończyły 70 rok życia oraz dzieci
do ukończenia 7 lat. Bilety można kupić w
wybranych dniach i godzinach Punkcie
Obsługi Pasażerów przy stacji metra Dworzec Wileński oraz on-line na stronie:
www.bilety24.pl. Na pokład „Zefira” wejść
możne nawet 120 pasażerów.

fot. L. Peczyński, www.ztm.waw.pl

Na Wiśle
Cztery bezpłatne promy jak co roku łączą
ze sobą oba brzegi Wisły. Po rzece pływać
będą:
• „Słonka”, która połączy Cypel Czerniakowski z Saską Kępą (21 osób, możliwość
przewozu rowerów);
• „Pliszka”, która odpłynie z okolic mostu
Poniatowskiego na lewym brzegu i przybije do plaży Poniatówka (21 osób, możliwość przewozu rowerów);
• „Wilga” popłynie z okolic Multimedialnego Parku Fontann i przycumuje przy
plaży Rusałka (40 osób, możliwość przewozu rowerów);
• „Turkawka” połączy Nowodwory z
Łomiankami (21 osób, możliwość przewozu rowerów).

– pl. Piłsudskiego – Kredytowa – Jasna –
Zgoda (powrót: Szpitalna – Mazowiecka)
– Krucza – Al. Jerozolimskie – pl. Trzech
Krzyży – Al. Ujazdowskie – Belwederska
– Sobieskiego – al. Wilanowska – Przyczółkowa – Drewny – Przekorna – Powsin
- Park Kultury.
Linia turystyczna 100 minionego lata cieszyła się dużą popularnością. Pasażerowie
podziwiali przez szyby „ogórków” atrakcje
stolicy. W tym roku na linii 100 również
kursują zabytkowe jelcze – „ogórki” oraz
berliet. Do 15 września, w soboty, niedziele i święta, autobusy przejadą trasę: pl.
Zamkowy – Podwale – pl. Krasińskich –
Wybrzeże Gdańskie – most ŚląskoDąbrowski – Wybrzeże Szczecińskie –
most Józefa Poniatowskiego – Al. Ujazdowskie – pl. Unii Lubelskiej – Koszykowa – Towarowa – Grzybowska – al. Jana
Pawła II – Senatorska – pl. Zamkowy. W
autobusach kursujących na linii 100 honorowane są wszystkie rodzaje biletów ZTM.
Specjalne linie autobusowe
Oprócz linii turystycznych, letnie poruszanie się po stolicy i poza nią ułatwią specjalne sezonowe linie autobusowe. Wraz z
początkiem sezonu wyścigów konnych
uruchomiona została linia 300. Podobnie
jak w latach ubiegłych w dni zawodów dowiezie ona warszawiaków ze stacji metra
Wilanowska, ulicą Puławską bezpośrednio
na Tor Służewiec. Autobusy kursują w wybrane dni.
W środę, 1 maja, na ulice wróci również
linia 385. Podobnie jak w latach ubiegłych
autobusy będą kursowały w noce z piątku
na sobotę, z soboty na niedzielę i niedzielne wieczory. Połączy plac T.W. Wilsona, Wisłostradą (wzdłuż nadwiślańskich
bulwarów) i Trasą Łazienkowską z placem
Konstytucji. Dzięki niej warszawiacy będą
mogli szybko i wygodnie wieczorami do-

>>

Na torach
„Parówki” i „akwaria”, czyli niegdyś najpopularniejsze na warszawskich torach wagony typu 13N i najstarsze egzemplarze
wagonów 105N będą królowały na linii
tramwajowej 36. Młodsze zabytki tramwajowe wyruszają z pl. G. Narutowicza i ulicami Filtrową, Marszałkowską i J.
Słowackiego do Metra Marymont. Można
nimi przejechać we wszystkie weekendy aż
do 15 września.
Z wakacyjnych przejażdżek linią T warszawiacy mogą korzystać od 1996 r. Kursują
na niej zabytkowe „berlinki” (wagony typu
K), których produkcję rozpoczęto w 1939
r., jak i nieco młodsze wagony typu N,
które uświetniały otwarcie Trasy W-Z w
1949 r. Nie inaczej będzie w tym roku.
Tramwaje linii T kursują w soboty, niedziele i święta aż do 15 września, na trasie:
pl. G. Narutowicza – Grójecka - pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – al. Zieleniecka – Targowa
– al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski
– al. Solidarności – Towarowa – Grójecka

fot. L. Peczyński, www.ztm.waw.pl

jechać nad Wisłę, ale też sprawnie dostać
się do stacji pierwszej i drugiej linii metra.
Autobusy linii 800 kursują we wszystkie
soboty, niedziele i święta oraz 16 sierpnia
łączą one stację metra Młociny z muzeum
w Palmirach. Dzięki linii można wybrać
się do miejsc związanych z tragiczną historią II wojny światowej, ale też do Puszczy Kampinoskiej.

– pl. G. Narutowicza. W kursach oznaczonych w rozkładzie literą „P” do wspólnej
podróży zabytkowym wagonem zaprosi
warszawski przewodnik.
Atrakcja szynowa pod Warszawą.
W tym roku do oferty Warszawskich Linii
Turystycznych dołącza Piaseczyńska Kolejka Wąskotorowa. Zabytkowy pociąg,
kursujący po torach o rozstawie torów
1000 mm, wyruszył już 1 maja i potem w
każdą sobotę, wczesnym popołudniem ze
stacji w Piasecznie. Następnie przez Zalesie Dolne, Głosków i Runów dotrze do
Złotokłosu. W drodze powrotnej w Runowie jest postój na piknik. Cała wycieczka
trwa około czterech godzin. Dodatkową at-

rakcją jest także specjalna, zabytkowa linia
autobusowa 51, która dowiezie podróżnych do Piaseczna. Zabytkowe autobusy, oznaczone jak niegdysiejsza linia
trolejbusowa, będą przewozić pasażerów
z centrum, z przystankiem przy stacji metra
Wilanowska, do stacji kolejowej
w Piasecznie. Bilet normalny na przejazd
kolejką i autobusem kosztuje 35 zł (przejazd tylko kolejką – 30 zł); bilet normalny
dla osób posiadających Kartę Warszawiaka
lub Kartę Dużej Rodziny na przejazd kolejką i autobusem – 30 zł (przejazd tylko
kolejką – 25 zł).
Wszystkie szczegóły dotyczące kursowania znajdują się na www.ztm.waw.pl

Uruchomienie linii 328 w dni wolne od pracy
W dniach 15 i 16.08.2019 r.linia kursować
będzie według specjalnego rozkładu jazdy.
fot. www.ztm.waw.pl

W związku z licznymi prośbami
mieszkańców w okresie wakacyjnym,
tj. od 06.07.2019 (sobota) do 25.08.2019
(niedziela), w celu objęcia obsługą ulicy
Instalatorów linia 328 kursować będzie
dodatkowo w dni wolne czyli soboty,
niedziele.

Więcej o wakacyjnych rozkładach jazdy
linii autobusowych na stronie internetowej:
www.ztm.waw.pl

Nowe wzory biletów komunikacji miejskiej

Co się zmienia w wyglądzie biletów kartonikowych?
Nowe są wszystkie rodzaje biletów kartonikowych, od 20-minutowego po 3-dniowy,
a także bilet weekendowy i wejściówki do
metra. Na biletach jest nazwa po polsku
i angielsku, cena, informacja o tym, w której strefie komunikacyjnej obowiązują oraz
logo Warszawskiego Transportu Publicz-

nego czyli stylizowana litera „t”, przypominająca kształtem warszawską Syrenkę.
Nowe bilety są zróżnicowane kolorystycznie, np. 75-minutowy jednorazowy przesiadkowy ma kolor zielony, a dobowy jest
koloru niebieskiego. Bilety ulgowe mają
jaśniejszy odcień koloru obowiązującego
dla danego rodzaju biletu.

fot. www.ztm.waw.pl

Zmienia się wzór graficzny biletów kartonikowych obowiązujących w Warszawskim Transporcie Publicznym.

Bilety z dotychczasowym wzorem
w dalszym ciągu zachowują swoją
ważność.
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Miejski Plan Adaptacji do zmian
klimatu przyjęty!

W czwartek, 4 lipca, Rada Miasta przyjęła
Strategię adaptacji do zmian klimatu
dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Jej elementem
jest m.in. atlas klimatyczny miasta – są
tam tereny zagrożone powodzią, nawałnicami, a także miejsca wysp ciepła, czyli
stref nasłonecznionych bez przewiewu,
o wyższej temperaturze powietrza. Dokument będzie podstawą do projektowania
zagospodarowania przestrzennego oraz
budżetu stolicy.
Warszawski Plan dla Klimatu – cztery
filary
By złagodzić zmiany klimatu potrzebne
są inwestycje w zieleń i zbiorniki magazynujące wodę, odnawialne źródła energii,
ekologiczny transport publiczny oraz
redukcję emisji CO2.

pojawi się dodatkowe 310 tys. drzew.

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

Miejskie budynki mają być wyposażane w
panele fotowoltaiczne oraz w zielone
dachy, bogate w krzewy i pnącza. Pierwsze
kroki zostały już podjęte. W styczniu
Wodociągi Warszawskie podpisały umowę
na budowę instalacji fotowoltaicznej, która
może wyprodukować energię, wystarczającą na zasilenie 2600 gospodarstw domowych. Instalacje o wartości 40 mln zł
pojawią się do końca 2022 roku w oczyszczalni Czajka oraz na dachach stacji pomp
„Powiśle” i pompowni „Nowodwory”.
Miasto udzieli blisko 1700 dotacji na
instalacje odnawialne źródła energii w
Warszawie.

www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

Wszystkie miejskie budynki mieszkaniowe, gdzie będzie to możliwe, Warszawa
podłączy do ciepła miejskiego lub sieci gazowej. Takie zmiany czekają 267 budynków z 3590 mieszkaniami.
Kluczowy jest też transport publiczny.
Do 2022 r. Warszawa chce rozbudować
komunikację szynowej. Ostatnio stolica
zakupiła 123 nowoczesnych tramwajów
z opcją dokupienia 90 pojazdów, a za kilka
tygodni Warszawa podpisze umowę na
kupno 130 autobusów elektrycznych.

GOŹDZIK - to pies dla człowieka cierpliwego i lubiącego wyzwania. Bo Goździka
wszystkiego trzeba nauczyć: cierpliwości,
tolerancji dla innych psów, a przede
wszystkim posłuszeństwa. Na razie, jak
przystało na nieokrzesanego małolata zachowuje się bardzo żywiołowo szczególnie
gdy szykuje się spacer. Na spacerze ładnie
chodzi na smyczy, nie szarpie, choć cały
czas zabiega o uwagę człowieka. Jest pozytywnie nastawiony do ludzi, wyraźnie
lubi pieszczoty.
Jeśli jesteś gotów na pracę z młodym,
energicznym psiakiem i wiesz, jaka to
odpowiedzialność , umów się na spacer zapoznawczy z wolontariuszkami: Magdą
502 078 362 lub Angeliką 691 234 930.
Nr ewidencyjny: 0917/19

źródło: www.um.warszawa.pl

fot. Schronisko na Plauchu

Już teraz 40 proc. Warszawy pokryta jest
roślinnością. Lasy Miejskie otrzymują
kolejne hektary pod zalesienia. Na 43 ha
w ciągu najbliższych trzech-czterech

Na Paluchu

fot. Schronisko na Plauchu

Stołeczni radni przyjęli Miejski Plan Adaptacji. Strategia wyznacza politykę
działań zapobiegających i łagodzących negatywne skutki zmian klimatu. Odnawialne źródła energii, więcej zieleni,
redukcja emisji CO2, inwestycje w transport publiczny to fundamenty warszawskiego planu.

Kącik adopcyjny

KAPPA - to urocza suczka w typie Border
Collie. Jest aktywna i dynamiczna, ale jednocześnie grzecznie chodzi na luźnej smyczy. Szukamy dla niej aktywnego domu,
świadomego potrzeb psa. Jej przyszły opiekun powinien mieć sporo czasu na długie
spacery, szkolenie, wychowanie i organizowanie ciekawych, rozwijających zajęć.
Rekomendujemy Kappę jako psią jedynaczkę, ponieważ w towarzystwie psów
bardzo zabiega o uwagę człowieka i na tym
tle mogłyby się rodzić konflikty.
Nr ewidencyjny: 1062/19
Kontakt w sprawie adopcji:
Justyna 660 691 535; Julia 605 541 742.
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Odbiór odpadów komunalnych z nowymi wykonawcami
Z dniem 1 lipca weszły w życie umowy na
odbiór odpadów komunalnych z terenu
m.st. Warszawy z nowymi wykonawcami.
W ogłoszonym w tym roku przetargu wybrano najkorzystniejsze dla mieszkańców
oferty. Nowe umowy będą obowiązywały
przez trzy lata.
Operatorzy podpisali umowy pod koniec
marca, po trzech miesiącach okresu przygotowawczego, w najbliższy poniedziałek
rozpoczynają świadczenie usług. W Dzielnicy Włochy będzie obowiązywała nowa
umowa na odbiór odpadów komunalnych
z dotychczasowym wykonawcą, spółką
miejską MPO.
Nowe harmonogramy odbioru odpadów
komunalnych dla Dzielnicy Włochy obowiązujące od 1 lipca 2019 roku będą dostępne na stronie: warszawa19115.pl.
Każdy mieszkaniec ma dostęp do informacji nt. obowiązujących od 2019 roku zasad
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: w swoim urzędzie dzielnicy, komunikacji miejskiej, prasie dzielnicowej,
mediach społecznościowych.
Zachęcamy również do śledzenia porad w
mediach społecznościowych (#RadyNaOdpady; #SegregujNa5).
Na terenie Warszawy obowiązuje 5-pojemnikowy system segregacji odpadów komunalnych. Wszelkie nieprawidłowości
dotyczące jakości usług firm odbierających

odpady z terenu Miasta, w tym właściwego
zestawu pojemników do segregacji wszystkich frakcji, należy zgłaszać poprzez Miej-

skie Centrum Kontaktu Warszawa 19115
(stronę internetową, aplikację mobilną lub
telefon).

nr 6 (125) lipiec-sierpień 2019

23

Biuletyn Informacyjny
Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Adres redakcji: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
tel.: 22 443 44 44; faks: 22 443 43 03

www.ud-wlochy.waw.pl

Nakład numeru: 5000 egz.
Redakcja: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej; e-mail: promocjawlo@um.warszawa.pl
Wydawca: Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel.: 22 443 44 44
Druk:
WYDAWNICTWO ,,TRIADA” Wojciech Wicher, ul. Sielecka 61, 42-500 Będzin,
http://achjojsklep.pl/
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.

