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,,Balonowy” mural
narodowego Pucharu Gordona Benetta.
Panowie Jacek Bogdański i Mateusz
Rękas pokonali dystans 1145,29 km. Jest
to szóste zwycięstwo polskiej załogi w
całej historii tych zawodów.
Mural został zrealizowany w ramach
Budżetu partycypacyjego 2019.

75. rocznica
wywózki
mężczyzn z
Włoch do Rzeszy
(s. 3)

dokończenie na str. 5

fot. UD Włochy

W dniu 6 września br. został odsłonięty
mural u zbiegu ulic Hynka i Sabały.
Pomysłodawcą całego projektu jest Artur
Adamiec ze wsparciem Anny Olej-Kobus.
Podczas uroczystości można było wejść
do kosza balonowego i porozmawiać
z Jackiem Bogdańskim ubiegłorocznym
zwycięzcą zawodów balonowych między-

www.facebook.com/warszawawlochy

Narodowe
Czytanie 2019

fot. UD Włochy

(s. 10)

90-lecie istnienia
RKS Okęcia

fot. RKS Okęcie

fot. Jacek Turczyk

(s. 15)

Priorytetem jest poprawa jakości życia

Czy Rada Warszawy pamięta o Włochach?
Ależ oczywiście! Tak samo jak o każdej
z 18 dzielnic Warszawy. Ale czuję, że to
jakieś podchwytliwe pytanie...
Bo Rada Warszawy dzieli przecież pieniądze w budżecie miasta. Pan jako szef
dominującego klubu w radzie miasta ma
na te podziały ogromny wpływ. A we
Włochach potrzebne są przedszkola,
żłobki, nowe drogi…
Przedszkola, żłobki, nowe drogi i remonty
tych już istniejących, to potrzeby nie tylko
Włoch, ale całej Warszawy. I my je systematycznie budujemy! Ja już ponad 20 lat
jestem związany z warszawskim samorządem. Zaczynałem tę fascynującą przygodę jako radny sąsiadującej z Włochami
Ochoty i naprawdę zdaję sobie sprawę,
jakie są potrzeby. W Radzie Warszawy zawsze mój klub starał się wyważyć te potrzeby inwestycyjne i bieżące, i zawsze
słuchaliśmy i przychylaliśmy się do inicjatyw lokalnych urzędników i radnych, gdy
proponowali jakieś poprawki istotne dla
mieszkańców.
Istnieje jednak realne niebezpieczeń-
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stwo, że budżet miasta w kolejnych
latach będzie okrojony nawet o miliard
złotych rocznie. Na co zatem wystarczy?
Takie są niestety skutki reform rządu PiS.
Warszawa nie dostanie od rządu 51 mln zł
na podwyżki dla nauczycieli. Natomiast na
dostosowanie szkół w stolicy do nieprzemyślanej reformy oświaty Warszawa wydała już 60 mln zł. O prawie 170 mln zł
wzrośnie w przyszłym roku tzw. janosikowe. Czyli do budżetu państwa oddamy
blisko 1,2 mld zł. A jednocześnie znacznie
mniejsze będą wpływy do kasy miasta
z PIT-u. To wszystko powoduje, że w przyszłym roku dochody miasta zmniejszą się
o ponad miliard złotych. I musimy szukać
oszczędności. Priorytetem będą te projekty,
które podnoszą jakość życia w mieście.
Jedną z najważniejszych spraw jest
bezpłatna opieka żłobkowa. Chcemy aby
do końca kadencji wszyscy chętni mieli
bezpłatne miejsce w żłobku. Tylko w tym
roku liczba miejsc dla maluchów zwiększy
się o 75 proc.
Co pan uważa za swój największy
sukces w czasie pracy radnego i szefa
klubu najpierw Platformy Obywatelskiej a teraz Koalicji Obywatelskiej?
Nie chwaląc się mam opinię człowieka
skutecznego i dobrego organizatora. I ta
organizacja funkcjonowała w naszym klubie przez cztery kadencje. Bo o sukcesach
mogę mówić kolegialnie. Gdyby nie radni
PO, nie byłoby tak szybko systemu miejskiego roweru, nie byłoby dopłat do
in vitro, czy wielu drobniejszych inwestycji w dzielnicach, o które walczyli poszcze-

gólni radni. Proszę przypomnieć sobie jak
wyglądała Warszawa i Włochy 20 lat
temu? Kiedyś dziurawa al. Krakowska,
zaniedbane podwórka, brak żłobków i
przedszkoli. Teraz: równe drogi, nowe placówki, nowe place zabaw, wyremontowane boiska i siłownie plenerowe,
rewitalizowany Fort V Włochy. 20 lat temu
nikt nie spodziewał się, że Warszawa
bardzo sprawnie będzie realizować pomysły mieszkańców zgłaszane w ramach
budżetu partycypacyjnego. Warszawa
zmieniła się nie do poznania.
Ale postanowił pan zamienić stołeczny
samorząd na ławy poselskie i zostać
posłem. Dlaczego?
W ostatnich latach zaangażowałem się w
walkę o obronę demokracji w państwie.
Często wychodziłem na ulice w obronie
Konstytucji. Więc to trochę naturalny ruch
i kontynuacja mojej działalności społecznej. Widać ją zresztą na pierwszy rzut oka,
bo jako jeden z nielicznych chyba kandydatów nie pojawiam się w wielu miejscach
w garniturze a w charakterystycznej koszulce z napisem „Konstytucja”.
Radny w koszulce?
To u mnie naturalne. Dużo biegam, przebiegłem już 85 maratonów, więc strój sportowy nie jest mi obcy. Jako wykładowca
na Politechnice Warszawskiej spotykam
się ze studentami też w raczej luźnym
stroju. Najwyżej zakładam marynarkę na
T-shirt. Taki jestem.

75. rocznica wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy

fot. Jacek Turczyk
fot. Jacek Turczyk

Jak co roku władze dzielnicy Włochy,
kombatanci, harcerze, młodzież szkolna
oraz mieszkańcy uczcili pamięć mężczyzn
wywiezionych 16 września 1944 roku.
Uroczystość przed głazem w Parku Kombatantów zgromadziło się ok. 250 osób. Na
uroczystości przybył Pan Artur Piechna,
który został wywieziony z Włoch
16.09.1944 r. Obecne były władze Dzielnicy Włochy – Przewodnicząca Rady
Dzielnicy Włochy Sylwia Ciekańska, Burmistrz Dzielnicy Włochy Artur Wołczacki
oraz Zastępy Burmistrza Monika Kryk
i Sebastian Piliński, a także Radny m.st.
Warszawy Jarosław Szostakowski oraz
radni Dzielnicy Włochy, reprezentanci
Dzielnicowej Rady Seniorów, ks. Marcin
Różański – wikariusz parafii świętej Teresy
od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich.
Przybyli kombatanci naszej dzielnicy:
przedstawiciele Kręgu Victoria Stowarzyszenia Szarych Szeregów, przedstawiciele
Związku Kombatantów RP dzielnicy
Włochy, przedstawiciele Harcerskiego
Kręgu Seniorów Włochy wraz z proporcem, a także Dyrektor Muzeum Dulag 121

fot. Jacek Turczyk

„Zaraz po wybuchu powstania wzmogły
się niemieckie represje. (…) 25 sierpnia we
Włochach ukazały się afisze wzywające
mężczyzn między 17. a 35. rokiem życia
do stawienia się następnego dnia rano w
fabryce „Era”, skąd mieli zostać przetransportowani „do prac nadzwyczajnych”.
Ogłoszenie to podpisał Tymczasowy
Ortskommendant mjr Policji Brandtstetter.
Zebranych mężczyzn w liczbie ok. 300 zabrano do działającego od trzech tygodni
obozu przejściowego w Pruszkowie, a
stamtąd do Mauthausen. (H. Uchman,
Martyrologia..., s. 106–108).
Tragicznym wydarzeniem wobec włochowian było wywiezienie ponad 4 tysięcy
mężczyzn w dniu 16 września. Dzień ten
od wielu lat uznawany jest za prawdziwą
hekatombę podwarszawskiego miasta,
toteż każdego roku odbywają się we
Włochach uroczystości upamiętniające tę
tragiczną datę. Wywózka wszystkich
mężczyzn w wieku od 16 do 50 lat (według
innych źródeł do 55–60 roku życia) została
doskonale opisana przez Henryka
Uchmana. Jako 21-latek, został wywieziony z Włoch i przeszedł piekło Gross
Rosen. Stał się inwalidą (konieczna była
amputacja nogi), a swoje przeżycia uzupełniał informacjami o pozostałych 4170
włochowianach, którzy ucierpieli w latach
1939–45.” (R. Gawkowski, Moja Dzielnica Włochy – historia Włoch i Okęcia,
2009 r.)
z Pruszkowa – Małgorzata Bojanowska,
przedstawiciele instytucji kultury Dzielnicy Włochy - Domu Kultury „Włochy”,
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy, Ośrodka Pomocy
Społecznej Warszawa - Włochy, Klubu
Sportowego Przyszłość „Włochy”, Harcerze Szczepu 136 WDHiZ „Zarzewie”
im. phm. Jerzego Janca ps. Walerian
z Hufca Warszawa Ursus - Włochy.
Obecne były takze delegacje placówek
oświatowych dzielnicy Włochy oraz
poczty sztandarowe:
- szkoły podstawowej nr 87 - im. 7pułku
piechoty Armii Krajowej „Garłuch”,
- szkoły podstawowej nr 88 im. Gabriela
Narutowicza,
- szkoły podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego,
- szkoły podstawowej nr 227 w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym nr 5,
- CLIX Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Jana III Sobieskiego,
- Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków
Proporca Victoria.
Rys historyczny wydarzeń nakreślił

p. Gabriel Stypiński, którego ojciec został
wywieziony z tego miejsca w 1944 roku.
Następnie minutą ciszy uczciliśmy poległych, pomordowanych i zmarłe ofiary
deportacji z 16 września 1944 roku.
Po przemówieniach nastąpiła ceremonia
złożenia kwiatów i odśpiewanie Roty.
W dalszej kolejności zebrani goście
wysłuchali krótkiego koncertu pieśni
patriotycznych w wykonaniu Chóru Wychowanków harcmistrza Władysława Skoraczewskiego JUBILUS pod dyrekcją
Krystyny Stańczak-Pałygi, a następnie
wszystkich zaproszono do Artystycznego
Domu Animacji na premierę filmu dokumentalnego „Bez prawa powrotu” poświęconego wydarzeniom z 16 września 1944r.
O godz. 18.00 w kościele św. Teresy od
Dzieciątka Jezus została odprawiona
Msza św. w intencji poległych, pomordowanych, zmarłych ofiar deportacji i Powstania Warszawskiego.
red.
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14 września 2019 r., wokół Stawu Koziorożca w Dzielnicy Włochy odbył się Bieg
Pamięci – Włochy 44”. Była to już XXX
edycja Biegów Przełajowych dla mieszkańców, zorganizowanych w 75. rocznicę
wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy.
Impreza, poza popularyzacją biegania
i zdrowego stylu życia, ma na celu uczczenie w sportowym duchu pamięci ofiar
wojny z 16 września 1944 roku, mieszkańców naszej dzielnicy, którzy z dnia na
dzień musieli opuścić swoje rodziny i ruszyć w nieznane pod przymusem karabinów. Ponad 4000 mężczyzn w wieku od 16
do 60 lat zostało wywiezionych do obozów
koncentracyjnych, z których połowa nigdy
nie wróciła do domu.
Podobnie jak w ubiegłym roku zawodnicy
mogli zmierzyć swoje siły w 4 kategoriach
wiekowych dziewcząt i chłopców: 7-9 lat
na dystansie 600 m, 10-12 lat na dystansie
800 m, 13-16 lat na dystansie 1 000 m oraz
dorośli w kategorii OPEN 17+ na dystansie
5 000 m.
W kategorii SZTAFETA 3x800 m – biegały rodziny, które wspólnie zdecydowały
się podjąć sportowe zmagania.
Na miejscu w biurze zawodów każdy
uczestnik, również ci najmłodsi, otrzymali
numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu, zaś po ukończeniu
biegu pamiątkowy medal.
Pierwszy bieg zainaugurowała p. Monika
Kryk Zastęca Burmistrza Dzielnicy Włochy,
oddając strzał z pistoletu hukowego (startera)
i tym samym uznając imprezę za otwartą.
Pogoda była wspaniała. Imprezę prowadził
konferansjer, który zagrzewał sportowców
do walki oraz prowadził rozgrzewkę przed
każdym biegiem. Nad stanem zdrowia zawodników czuwała służba medyczna.
Inicjatywa miała charakter rekreacyjny i
bezpłatny. W biegu wzięło udział 141 zawodników. Jednym z uczestników biegu był
Radny Dzielnicy p. Mateusz Załęski próbując swoich sił na najdłuższym dystansie.
Sportowcy, którzy stanęli na podium,
zostali wyróżnieni nagrodami, m.in. akcesoriami do biegania, drobnym sprzętem
rekreacyjnym oraz gadżetami dzielnicowymi. Nagrody wręczała Zastępca Burmistrza Monika Kryk oraz Radny Michał
Hausman.
Podczas imprezy dzieci i młodzież mogły
pobawić się w strefie rekreacyjnej wyposażonej w cztery dmuchane kule airBall.
Wyniki najlepszych uczestników:
W kategorii 7-9 lat na dystansie 600 m:
DZIEWCZĘTA
1. Pola Giejbatow czas: 00:02:24
2. Gabriela Zgorzelska, czas: 00:02:26
3. Magdalena Nieścierowicz, czas: 00:02:31
4
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fot. UD Włochy

„Bieg Pamięci – Włochy 44”

CHŁOPCY
1. Filip Olejnik, czas: 00:01:56
2. Wojciech Żuchowski, czas: 00:02:04
3. Dawid Ściuba, czas: 00:02:11
W kategorii 10-12 lat na dystansie 800 m:
DZIEWCZĘTA
1. Julia Giejbatow, czas: 00:02:45
2. Zuzanna Jarek, czas: 00:02:55
3. Róża Wiśniewska, czas: 00:03:00
CHŁOPCY
1. Mikołaj Olejnik, czas: 00:02:25
2. Dominik Rubaszek, czas: 00:02:32
3. Aleksander Gołoś, czas: 00:02:44
W kategorii 13-16 lat na dystansie 1000 m:
DZIEWCZĘTA
1. Amelia Ciurzyńska, czas: 00:03:30
2. Aleksander Szczerba, czas: 00:03:35
3. Weronika Antkiewicz, czas: 00:03:39
CHŁOPCY
1. Jakub Pawłowski, czas: 00:03:08
2. Marcin Kalenik, czas: 00:03:16
3. Michał Majewski, czas: 00:03:17

W kategorii sztafeta 3 x 800 m:
1. zespół w składzie: Magdalena Ściuba,
Robert Ściuba, Dawid Ściuba
2. zespół w składzie: Daniel Kielak, Joanna
Kielak, Kamila Kielak
3. zespół w składzie: Marcin Błuś, Urszula
Błuś, Hanna Błuś
W kategorii bieg OPEN 17 + na dystansie 5000 m:
KOBIETY
1. miejsce – Agnieszka Kozak, czas: 00:22:32
2. Danuta Leśniewicz, czas: 00:22:45
3. Wiola Krupińska, czas: 00:23:18
MĘŻCZYŹNI
1. miejsce – Krzysztof Krygier, czas: 00:17:25
2. Krzysztof Mielczarek, czas: 00:18:34
3. Dariusz Chudzik, czas: 00:19:51
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za sportowe emocje oraz wspólnie
aktywnie spędzony czas. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Zapraszamy za rok!

16 września br. odbyły się uroczystości
upamiętniające 75. rocznicę deportacji
mężczyzn z Włoch do Rzeszy. Poza urzędowymi obchodami i tradycyjnym biegiem
w tym roku postanowiliśmy sfinansować
realizację filmu dokumentalnego przybliżającego historię ponad czterech tysięcy
mężczyzn, z których ponad połowa nigdy
miała do Włoch nie wrócić.
Bohaterami filmu są mieszkańcy. Film rozpoczyna się krótkim wstępem kreślącym
historię Włoch oraz jej współczesny
kształt. Obraz składa się z trzech części.
Pierwsza opowiada o rozkwicie Włoch
i rozwijaniu koncepcji Miasta Ogrodu.
Druga część przybliża Włochy w okresie
drugiej wojny światowej, w czasie kapitulacji i okupacji stolicy. W tej części filmu
przedstawione zostały historie mężczyzn
wywiezionych z rodzinnego miasta.

fot. Jacek Turczyk

„Bez prawa powrotu”

Ostatnia, trzecia część, filmu opowiada o
tym, że mieszkańcy Włoch wciąż pamiętają. Wspomniana jest monografia Henryka Uchmana i coroczny młodzieżowy

rajd upamiętniający tragedię pn. „Szlakiem
Naszej Historii”.
Premiera filmu odbyła się 16 września w
kinie ADA przy ul. ks. J. Chrościckiego 14.

,,Balonowy” mural
dokończenie ze str. 1

fot. Jacek Turczyk

Pierwszymi zwycięzcami w międzynarodowych zawodach balonowych Pucharu
Gordona Benetta byli w 1933 r. Franciszek
Hynek i Zbigniew Burzyński pokonując
dystans 1361 km, w 1934 r. Franciszek
Hynek i Władysław Pomaski uzyskali
1333 km, a rok później załoga w składzie
Zbigniew Burzyński i Władysław Wysocki
osiągnęli 1650,47 km. W 1938 r. Antoni
Janusz i Franciszek Janik pokonali dystans
1692 km.
Rok później zawody odwołano, przeszkodziła temu II wojna światowa. Wznowienie
nastąpiło dopiero w 1983 r., wówczas
załoga reprezentująca nasze barwy odniosła
zwycięstwo w składzie Stefan Makné, Ireneusz Cieślak, a rok 2018 r. należał do Jacka
Bogdańskiego i Mateusza Rękasa. Dzięki
ich zwycięstwu za rok Puchar Gordona
Benetta wystartuje z Polski.

fot. Jacek Turczyk

Dziękujemy projektodawcom muralu za
zaangażowanie, a mieszkańcom za głosy
oddane w Budżecie partycypacyjnym na
ten projekt.

fot. Jacek Turczyk

red.
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Pikniki historyczno-edukacyjne we Włochach
We wrześniu odbyły się dwa pikniki upamiętniające zryw powstańczej Warszawy
z 1944 r.
15 września spotkaliśmy się w Parku Kombatantów na Pikniku pn. „Bohaterowie
Powstańczej Warszawy.” Piknik rozpoczął
się oddaniem hołdu mężczyznom wywiezionym z Włoch do III Rzeszy 16 września
1944 r. W trakcie wydarzenia można było
obejrzeć samochód pancerny FAI-202,
zrekonstruowaną barykadę powstańczą
oraz wystawę broni i uzbrojenia, którą
posługiwali się walczący. Dla odwiedzających wystąpił teatrzyk powstańczy
„Tygrysy do Budy”.
Na wydarzeniu obecni byli kombatanci,
którzy opowiedzieli swoje wspomnienia
z tych tragicznych dni. Można było dowiedzieć się jak działała Harcerska Poczta Polowa i szpital. Odbyły się również pokazy
szycia opasek powstańczych.
W kolejny weekend spotkaliśmy się
w Parku im. Marka Kotańskiego. Piknik
miał na celu przybliżenie najważniejszych
wydarzeń z 63 dni Powstania Warszawskiego - skupiono się przede wszystkim na
obszarze ulicy 1 Sierpnia. Zaprezentowano
m.in. broń i umundurowanie. Atrakcją
była wystawa moździerzy z Powstania
Warszawskiego. Uczestniczące w pikniku
dzieci i młodzież mogły otrzymać specjalną kartę rekruta.
Mieszkańcy mogli poszerzyć swoją więdzę
w zrekonstruowanym pojeździe pancernym z wmontowanym kinem, w którym
wyświetlano filmy i kroniki z czasu Powstania Warszawskiego.

fot. UD Włochy

Oba projety były współfinansowane przez
m.st. Warszawy Dzielnicę Włochy, organizowane przez Stowarzyszenie Grupa
Historyczno-Edukacyjna ,,Szare Szeregi”.
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OBWIESZCZENIE Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 13 września 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Prezydent m. st. Warszawy podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

651

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

ul. Rejonowa 6/8
Miejsce Aktywności
Lokalnej
lokal dostosowany do osób
niepełnosprawnych

652

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

653

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

ul. Promienista 12A
Zespół Szkół nr 17

654

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

ul. Przepiórki 16/18
Szkoła Podstawowa
nr 66

655

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

656

ul. ks. J.
Chrościckiego 2
Biblioteka Publiczna

ul. ks. J.
Chrościckiego 14
Artystyczny Dom
Animacji „ADA”
lokal dostosowany do osób
niepełnosprawnych

ul. Solipska 17/19
CLIX Liceum
Ogólnokształcące

ul. Solipska: cała, ul. Zapustna: cała

lokal dostosowany do osób
niepełnosprawnych

ul. Solipska 17/19
CLIX Liceum
Ogólnokształcące

657

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

658

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

ul. Bolesława
Chrobrego 27
Dom Kultury
,,Włochy”

nr 8 (127) październik 2019

7

8

Nr
obwodu

Granice obwodu

659

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

660

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

661

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

662

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

663

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

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

ul. Śląska 50/52
Przedszkole Nr 71

ul. Czereśniowa 118
Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Cietrzewia 22A
Szkoła Podstawowa
nr 94
lokal dostosowany do osób
niepełnosprawnych

ul. Czereśniowa 35
Ośrodek Pomocy
Społecznej

al. Krakowska 257
(Ratusz)
lokal dostosowany do osób
niepełnosprawnych

664

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

665

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

666

ul. Aksamitna: 16, 18, 20 i od nr 22 do nr 61, al. Krakowska: od nr 4 do nr 78 i numery parzyste:
od nr 98 do nr 102A, ul. A. Struga: cała, ul. B. Gidzińskiego: cała, ul. Działkowa: numery nieparzyste od 7 do 51, ul. Dzwonkowa: od nr 17 do nr 66A, ul. Emaliowa: cała w granicach administ- ul. Malownicza 31
racyjnych m.st. Warszawy, ul. Finałowa: cała w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, Szkoła Podstawowa
z Oddziałami
ul. Foliałowa: cała, ul. Hipolitowo: cała, ul. Hipotezy: cała, ul. Janka Muzykanta: cała, ul. KataIntegracyjnymi
nr 87
logowa: cała, ul. Klinowa: cała, ul. Krótka: cała, ul. K. Kolumba: od nr 1 do nr 36A, ul. Kurzawska:
cała, ul. Na Skraju: numery parzyste od nr 2A do nr 66, ul. Odblask: cała, ul. Ogrodników: cała, lokal dostosowany do osób
ul. Paluch: 1, 4, 5, 14, 19, 21, 23, ul. Pograniczna: cała, ul. Popas: cała, ul. Rebusowa: cała w graniepełnosprawnych
nicach administracyjnych m.st. Warszawy, ul. Sworzniowa: cała, ul. Szyszkowa: cała w granicach
administracyjnych m.st. Warszawy, ul. Świetlista: cała, ul. Wolborska: cała, ul. Wykusz: cała,
ul. Załuski: cała, ul. Zbiorowa: cała, ul. Żniwna: cała
nr 8 (127) październik 2019

ul. Robotnicza 15
Ośrodek Pomocy
Społecznej - Filia

Nr
obwodu

Granice obwodu

Siediba obwodowej
komisji wyborczej

667

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

ul. Gładka 16
Zespół Szkół im.
Bohaterów Narwiku

668

ul. Astronautów 17
ul. Astronautów: 10, 12, 14, 15, 16, 16A, 17, ul. Iłżecka: 10, 16, ul. K. Zarankiewicza: 7, 9, Zespół Szkolno-Przedul. Komitetu Obrony Robotników: 42, 44, 46, ul. Sasanki: 6, 12, 14, ul. S. Drzewieckiego: cała,
szkolny nr 5
ul. Żwirki i Wigury: 14, 15, 15a, 17, 17A, 19
(podjazd od strony
boiska szkolnego)

669

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

670

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

lokal dostosowany do osób
niepełnosprawnych

671

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

ul. Lechicka 12D
Przedszkole nr 78

672

al. Krakowska 257
Ratusz

ul. Radarowa 4B
Szkoła Podstawowa nr 88
al. Dwudziestolatków: 1, 1A, 3, ul. Lechicka: od nr 1 do nr 13 i nr 15, ul. Radarowa: nr 1 i od (podjazd od strony
nr 6A do nr 32
parkingu szkoły)
lokal dostosowany do osób
niepełnosprawnych

673

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

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

lokal dostosowany do osób
niepełnosprawnych

674

675

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

ul. Sulmierzycka 1
Przedszkole nr 313

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

ul. 1 Sierpnia 36A
Przedszkole Integracyjne Nr 314
lokal dostosowany do osób
niepełnosprawnych

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Rafał Trzaskowski
Uwaga
Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy al. Krakowska 257, parter pokój
nr 3, najpóźniej do dnia 8 października 2019 r.
Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwoniąc pod
numer telefonu 22 443 44 51.
Wyborcy niepełnosprawni mogą również głosować korespondencyjnie, zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Warszawie – plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w
godzinach: od 8.15 do 16.15 . Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, telefonicznie nr telefonu: 22 695-60-57, pisemnie, telefaksem na nr 22 695-61-36 lub w formie elektronicznej na adres: war-dyr@kbw.gov.pl W razie
wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Warszawie I w terminie do 30 września 2019 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy którzy najpóźniej w
dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika.
Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257, parter pok.4, najpóźniej do dnia 4 października 2019 r. numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 443 44 51.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 13 października 2019 r. będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00
Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.
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Włochowskie spotkania przedsiębiorców
Za nami już drugie spotkanie włochowskich przedsiębiorców. Tym razem zebrani
mogli zapoznać się z ofertą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla małych
i średnich przedsiębiorców.
Zapraszamy na kolejne spotkanie, które
odbędzie się 26 października o godz. 15.00
w sali konferencyjnej nr 205, w Urzędzie
Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257.
Gościem będzie prof. Zbigniew Ćwiąkalski.
Temat: ,,Prawo karne aspekty prowadzenia
działalnosci gospodarczej. Z doświadczenia prawnika i byłego Ministra Sprawiedliwości”.

Spotkanie Młodzieżowej Rady z Burmistrzem Londynu

fot. R. Motyl

W dniu 2 września br. odbyło się spotkanie
przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z Burmistrzem
Londynu Sadiq Khan oraz z Prezydentem
m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim.
Na spotkaniu rozmawiano o tym, jak
ważne jest zaangażowanie w życie
społeczne, a każdy rodzaj aktywności
jest cenny - w ten sposób młodzi mogą
wpływać na przyszłość miejsca, w którym
żyją. Na tym spotkaniu uczestniczyli nasi
włochowscy przedstawiciele młodzieżowej
Rady – Anastazja Tomasik i Oskar Janiga.
źródła: www.facebook.com/mrmwarszawa/
www.facebook.com/warszawa/

Narodowe Czytanie 2019
6 września 2019 roku w naszej szkole już
po raz drugi odbyła się akcja Narodowe
Czytanie.

W tym roku wydarzenie w naszej szkole
zaszczyciły obecnością władze dzielnicy.
Burmistrz - Artur Wołczacki zaprezentował
fragmenty utworu ,,Katarynka” Bolesława
Prusa, Zastępca Burmistrza - Sebastian
Piliński przeczytał fragment utworu
,,Dym” Marii Konopnickiej, Przewodniczący Komisji Oświaty - Andrzej
Krupiński przeczytał naszym uczniom
fragment noweli ,,Dobra Pani” Elizy
Orzeszkowej, Dyrektor szkoły - Michał
Plewa zaprezentował fragment ,,Mój ojciec
wstępuje do strażaków” Bruno Schulza,
Dorota Szczepankowska - Zastępca Dyrek10
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fot. UD Włochy

Podczas tegorocznej odsłony akcji Para
Prezydencka zaproponowała do czytania
nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z
Małżonką dokonali wyboru z ponad stu
propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

tora szkoły przeczytała fragment utworu
,Katarynka” Bolesława Prusa.
Uczniowie klasy piątej odczytali krótkie
notatki na temat życia i twórczości wspomnianych autorów. Zarówno młodsze

jak i starsze klasy z zainteresowaniem
wysłuchały prezentowanych treści. Mamy
nadzieję, że wydarzenie na stałe zagości
w kalendarzu imprez szkolnych.
Katarzyna Adamczyk

Z wizytą w Sejmie i Senacie

for. UD Włochy

Przedstawiciele Dzielnicowej Rady Seniorów i Włochowskiej Młodzieżowej Rady
Dzielnicy, na zaproszenie Senatora RP
Aleksandra Pocieja, zwiedzili polski Sejm
i Senat. Senator osobiście oprowadził gości
po salach posiedzeń obu Izb Parlamentu
oraz opowiedział m. in. o głosowaniach,
usadzaniu Posłów i Senatorów. Przewodnik nakreślił rys historyczny budynków,
opowiedział o planach rozbudowy oraz
sposobach poruszania się po Parlamencie
najważniejszych osób w Państwie. Goście
mieli okazję przyjrzeć się makiecie przedstawiająca kompleks budynków naszego
Parlamentu. Radnym towarzyszyli: Burmistrz Dzielnicy Włochy Artur Wołczacki,
Zastępca Burmistrza Monika Kryk oraz
Radny Dzielnicy Włochy Rafał Trojan.

Wolontariat pracowniczy
Projekt wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy” powstał z myślą o
stworzeniu atrakcyjnego, przyjaznego
i bezpiecznego otoczenia dla rozwoju
wolontariatu w mieście. Inicjatorami
projektu są Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, instytucje
miejskie i organizacje pozarządowe zainteresowane kompleksowymi zmianami
w organizacji wolontariatu w Warszawie.

którzy zginęli podczas bombardowania
Warszawy 25 września 1939 r., pełniąc
obowiązki służbowe. Między innymi
pracownicy naszego Urzędu, Burmistrz
Artur Wołczacki oraz radny Rafał Trojan
uprzątnęli mogiły wiceprezydenta Warszawy Jana Około-Kułaka, jego sekretarki
i dwóch pracowników ratusza. Groby znajdują się na Starych Powązkach.

fot. UD Włochy

W projekcie uczestniczą także pracownicy
w ramach akcji wolontariatu pracowniczego. W tym roku udzielaliśmy się dwukrotnie: w sierpniu i wrześniu. Pierwsza
akcja odbyła się w Schronisku „Na Paluchu”, gdzie wolontariusze wyprowadzali
mieszkające tam psy. Poza pracownikami
w akcji uczestniczył Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy Sebastian Piliński.
Za drugim razem spotkaliśmy się, by
uczcić pamięć pracowników ratusza,
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Rok szkolny 2019/2020
We wrześniu we włochowskich szkołach
rozpoczęło naukę, w sumie 1072 uczniów
i 691dzieci w wieku przedszkolnym.
Do sześciu szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej dzielnicy
chodzić będzie w tym roku 434 dzieci, natomista do szkół ponadpodstawowych
uczęszczać będzie 638 młodzieży (3 licea
i 1 technikum).

fot. arch. szkoły

Liczymy na to, że dzięki uzyskanym dotacjom i remontom w placówkach oświatowych nasza młodzież będzie dalej
rozwijała swoje umiejętności i wiedzę, w
coraz to lepszych warunkach. Wszystkim
nauczycielom i uczniom życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym.
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W sobotę 31 sierpnia 2019 roku przy wspaniałej pogodzie odbył się Sportowy Piknik
Rodzinny pod Honorowym Patronatem
Burmistrza Dzielnicy Włochy Artura
Wołczackiego. Było to wielkie święto
RKS Okęcie Warszawa – 90-lecie istnienia
klubu oraz 50-lecie powstania sekcji podnoszenia ciężarów. Dzień przed uroczystościami klubowa delegacja złożyła kwiaty
na grobie Aleksandra Zaranka, działacza,
trenera i propagatora sportu, który był
wiodącą postacią w historii klubu. Część
oficjalna rozpoczęła się o godz. 11:00, na
którą przybyli zaproszeni goście m.in. senator RP Aleksander Pociej, poseł na Sejm
RP oraz członek Prezydium MZPN Roman
Kosecki, Burmistrz Dzielnicy Włochy
Artur Wołczacki, Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy Sebastian Piliński, radni
dzielnicy Włochy Andrzej Krupiński i
Mahbub Siddique - Olesiejuk, zastępca
Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu
m.st. Warszawy Dorota Ognicha, Rzecznik
Prasowa MSiT oraz Dyrektor Biura Komunikacji Anna Ulman, skarbnik PKOL Zygmunt Wasiela, prezes PZPC Mariusz Jędra,
sekretarz generalna PZPC Halina Pikuła,
członek Zarządu PZPN i prezes MZPN
Zdzisław Łazarczyk, wiceprezesi MZPN
Jerzy Szczęsny, Mirosław Starczewski,
Witold Bogdański oraz zawodniczki, zawodnicy, kibice, mieszkańcy.
Imprezę poprowadził Maciej Siwek, który
przywitał wszystkich obecnych na stadionie, wprowadzono sztandar klubu RKS
Okęcie Warszawa, został odśpiewany
hymn Polski, a minutą ciszy uczczono
pamięć tych, których nie ma już z nami.
Gospodarzem obchodów był oczywiście
Prezes klubu RKS Okęcie Warszawa
Stanisław Gajlewicz, który swoim przemówieniem przybliżył historię powstania
RKS-u. Głos zabrał również Burmistrz
Dzielnicy Włochy Artur Wołczacki, a następnie przez Dyrektora Biura Komunikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki Annę

fot. RKS Okęcie Warszawa

90-lecie istnienia RKS Okęcia Warszawa

Ulman został odczytany list jubileuszowy
od Ministra Sportu i Turystyki Witolda
Bańki.
Od godziny 13:00 rozgrywane były mecze
Młodych Lotników z Legią WarszawaRocznik 2010 i 2009. Pierwszy mecz, RKS
Okęcie 2010 - Legia Warszawa 2010 zakończył się wynikiem 5:1, a drugi: RKS
Okęcie 2009 - Legia Warszawa 2009 wynikiem 7:0. Zdrowa rywalizacja jest najważniejsza. Każda z drużyn otrzymała
pamiątkowy puchar, który wręczył prezes
RKS Okęcie, a każde dziecko dostało upominek, który został ufundowany przez
PZPN.
O 15:00 rozpoczął się mecz oldboyów
RKS Okęcie Warszawa z Polonią Warszawa, który nawiązywał do historii klubu,
gdzie te drużyny spotykały się przy po-

przednich rocznicach klubu. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Okęcia. W tym
przypadku również nie było przegranych,
zarówno jedna jak i druga drużyna otrzymała pamiątkowy puchar z rąk prezesa
RKS Okęcie Stanisława Gajlewicza.
RKS Okęcie Warszawa
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Mitch Abom, a ,,spotkania w niebie”
Postanowiłam napisać wspólną recenzję
dwóch powieści, ponieważ warto potraktować te dwa tytuły jako całość (mimo że
zostały po sobie napisane z piętnastoletnią
przerwą). Pierwsza, wydana w 2004 roku
to „Pięć osób, które spotykamy w niebie” Mitcha Alboma, natomiast druga, poniekąd kontynuacja, to „Kolejna osoba,
którą spotkamy w niebie” tegoż autora.
Głównym bohaterem pierwszej powieści
Alboma jest Eddie, pracownik nadzoru
technicznego w wesołym miasteczku,
który w wieku 83 lat ginie, ratując małą
dziewczynkę przed spadającym wagonikiem pędzącej kolejki górskiej. Śmierć nie
jest jednak końcem, a jedynie przejściem
do innego wymiaru życia. Według autora,
każdy człowiek spotyka tam, czyli w niebie - podobnie jak Eddie - pięć osób. Nie
są to przypadkowi ludzie, są to osoby,
które odegrały jakąś rolę we wcześniejszym życiu bohatera. Ich drogi już kiedyś
się splotły i na zawsze zmieniły bieg zdarzeń. Zadaniem tych osób po spotkaniu
w niebie jest wyjaśnienie nowemu przybyszowi sensu ziemskiego życia. Każda
z osób odsłania jedną z ważnych części
życia bohatera i pomaga mu zrozumieć,
dlaczego żył tak, a nie inaczej. Spotkanie
z tymi osobami stanowi powrót do przeszłości i spojrzenie na życie w innym
świetle, z innej perspektywy. Każda ze
spotkanych osób, ma też do przekazania
ważną lekcję; bohater od każdego dowiaduje
się czegoś, co pomaga mu zrozumieć istotę
ziemskiego życia. Dopiero spotkanie z całą
piątką daje pełną wizję, dokładny obraz życia
doczesnego.
„— W niebie każdy spotyka pięć osób — powiedział nagle Niebieski Człowiek. — Przekonasz się, że wszystkie te osoby nie bez
powodu pojawiły się w twoim życiu. Wtedy
mogłeś nie znać tego powodu. Po to jest
niebo. Żeby zrozumieć sens życia na ziemi”
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Podczas niebiańskiej podróży Eddie nie
tylko poznaje odpowiedzi na dręczące
go pytania, ale również odbywa podróż w
głąb samego siebie, by w końcu osiągnąć
szczęście, wewnętrzną równowagę, harmonię z samym sobą. Taki właśnie jest cel
nieba. Żeby zrozumieć swoje wczoraj…
Annie, bohaterka „Kolejnej osoby, którą
spotkamy w niebie”, to dziewczynka, którą
Eddie uratował kosztem własnego życia.
Młoda, choć z ogromnym bagażem doświadczeń, ginie dzień po swoim ślubie. Nie
tak wyobrażała sobie nowy początek.
Jedną z osób, które wychodzą jej na spotkanie jest Eddie. To właśnie między
innymi on nauczy ją tego, że każde ludzkie
życie ma sens. Druga część zaczyna się
kilkanaście godzin przed śmiercią Annie.
Widzimy odliczane godziny, które spadają
w dół jedna po drugiej, tykając niczym
bomba zegarowa. Bohaterka nie ucieknie
przed przeznaczeniem. W niebie oprócz
Ediego spotyka również inne osoby,
które miały istotny związek z jej życiem.
Te osoby pomogą jej zrozumieć i ze spokojem pokonać ostatnią drogę.
Obie książki to powieści bardzo budujące,
podejmujące próbę znalezienia odpowiedzi
na pytania, które każdy człowiek czasem
musi sobie zadać. To powieści trochę
o każdym z nas, o zwykłych ludziach,
którzy często nie doceniają tego, co mają,
zaś tego co w życiu robią, nie uważają
za ważne i potrzebne! Tymczasem Albom
uświadamia nam, że każde życie ma sens.
Jednocześnie te najprostsze z prawd kreśli
delikatnie, bez moralizatorstwa, lekko,
a nawet zabawnie. Ważkie tematy podaje
bez zadęcia. To bardzo pozytywna i poruszająca lektura. Polecam!
Beata Zasada – Wysocka
Wypożyczalnia nr 71

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

Projekt „Mała książka – wielki człowiek”
w Bibliotece we Włochach
Myślisz, że biblioteka ma coś do zaoferowania wyłącznie dzieciom, które już
dobrze radzą sobie z czytaniem i samodzielnie sięgają po historie ulubionych bohaterów? Niekoniecznie.
Nowoczesna dziecięca biblioteka nie jest
tym samym, co kilka dekad temu.
To miejsce spotkań i dobrej zabawy. Przestrzeń, w której dziecko może rozwijać
swoją kreatywność, pobawić się z rówieśnikami w ciekawy sposób, a przy okazji
złapać czytelniczego bakcyla.
Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym
(3-6 lat) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
Od 9 września każde dziecko w wieku
przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy,
otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę
Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową
książkę, dostosowaną pod względem
formy i treści do potrzeb przedszkolaka

i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla
najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem potwierdzającym
jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki
akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i
zostanie pełnoprawnym uczestnikiem
życia kulturalnego. W Wyprawce znajdą
coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna
przypomni o nieocenionej roli czytania
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych
korzyściach wynikających z częstego
odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie
jest całkowicie bezpłatny dla dzieci, jak
również dla ich rodziców. Projekt finansuje
Instytut Książki ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zapraszamy zatem dzieci w wieku 3 - 6 lat
i ich rodziców do odwiedzenia naszych
placówek, w celu odebrania książki w prezencie i przystąpienia do programu ,,Mała
książka - wielki człowiek”.

Projekt realizują:
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22,
ul. Ks. J. Chrościckiego 2 (Pałacyk),
- Wypożyczalnia nr 17, Al. Jerozolimskie 200,
-Wypożyczalnia nr 28, ul. 1 Sierpnia 36a,
- Wypożyczalnia nr 71, ul. Astronautów 1.
Źródło: http://wielki-czlowiek.pl/
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Październik w MAL we Włochach

W Miejscu Aktywności Lokalnej przygotowaliśmy dla mieszkańców moc nowych
aktywności, na które serdecznie zapraszamy
wszystkich w wieku od 1 do 99 roku życia.
Wtorkowe popołudnia to królestwo dla
sympatyków gier planszowych. Zapraszamy na „Rodzinne planszówki” w godzinach 15.00-19.00. Przedszkolakom,
uczniom, rodzicom i dziadkom przyda się
relaks z elementami współzawodnictwa
i taktyki godnej Napoleona.
Dla dojrzałych Włochowian przygotowujemy spotkania z ciekawymi osobami.
Przy pysznej kawie i ciachu rozmawiamy,
wspominamy i planujemy. „Senior Caffe”
w co drugą środę miesiąca to obowiązkowy punkt dla każdego, kto chce
się poradzić, podzielić doświadczeniem
lub pobyć w miłym towarzystwie.

18

nr 8 (127) październik 2019

Czwartkowe popołudnia to idealny czas na
sąsiedzkie rozmowy w języku angielskim.
Bezpłatne „Włochowskie konserwatoria”
z native- speakerem Markiem ułatwią kupowanie biletu autobusowego na doubledecker w Londynie czy zamawianie hot
doga w Nowym Jorku. Aromatyczna kawa
towarzysząca konwersatoriom zachęci do
rozmów nawet tych, dla których język
Szekspira nie był dotąd ulubionym.
Młodzież szkolną wraz z opiekunami
zapraszamy na projekt edukacyjny
zatytułowany „Włochowska Akademia
Pierwszej Pomocy” realizowany w ramach programu „Młoda Warszawa. Miasto
z klimatem dla młodych 2016-2020”.
Partnerem projektu jest Hufiec ZHP Warszawa Ursus-Włochy. MAL we Włochach
dysponować będzie specjalistycznym
sprzętem do treningów, na którym prze-

szkolimy włochowską młodzież szkolną
pod kątem pierwszej pomocy.
Nadto, w MAL-u zawsze ciekawe książki
i książeczki, płyty i filmy, zabawki i gry dla
najmłodszych oraz miła atmosfera i pyszna
kawa, ale to już Państwo wiecie.
Serdecznie zapraszamy od wtorku do
piątku w godzinach 12.00-20.00 i w
pierwszą sobotę miesiąca.
W MAL we Włochach nie ma odgórnie
ustalonego programu – to co u Nas się
wydarzy, zależy przede wszystkim od pomysłów mieszkańców, dlatego zapraszamy
do współpracy oraz tworzenia projektów
i wydarzeń.
MAL

Zgłoś projekt i zawalcz o stypendium artystyczne!
Trwa kolejna edycja stypendiów artystycznych m.st. Warszawy. Mogą się o nie ubiegać zarówno twórcy z dorobkiem, jak i
debiutanci. Ze złożeniem wniosku trzeba
zdążyć do 15 listopada. Dotychczas ze stypendiów skorzystały 332 osoby na łączną
kwotę 8,5 mln zł.
Jest to również okazja do złożenia wniosku
przez osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, zamierzające zrealizować swe pomysły na
projekt kulturalny w Warszawie.
- O różnorodności oferty kulturalnej i podmiotów współtworzących kulturę w naszym mieście myślimy w kontekście
trwającej właśnie debaty wokół prac nad
nową polityką kulturalną Warszawy.

Warszawski system stypendialny stwarza
szansę zaprezentowania się przed szerszą
publicznością twórcom i twórczyniom,
działającym poza głównym nurtem instytucjonalnym i niezwiązanym z żadną
organizacją pozarządową. Debiutantom
i debiutantkom, poszukującym dopiero
swojego miejsca w kulturze i na rynku
sztuki, stypendia ułatwiają start – mówi
Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka
koordynatorka ds. kultury i komunikacji
społecznej.
Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób składać wniosek, można uzyskać pod
nr telefonów: 22 44 30 372 i 22 44 30 354
(od poniedziałku do piątku, w godz. 9.0015.00) lub za pośrednictwem e-maila:
stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl

Więcej na stronie:
www.kulturalna.warszawa.pl/stypendia-artystyczne.html
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Hulajnogi – jedź ostrożnie!
Hulajnogi elektryczne już na stałe włączyły
się do ruchu drogowego w Warszawie.
Miasto wystartowało z kampanią, której
celem jest uświadomienie mieszkańców,
aby prawidłowo korzystali z jednośladów,
dbając jednocześnie o bezpieczeństwo
i porządek w przestrzeni publicznej.
Ta nowa forma przemieszczania się w
przestrzeni miasta nie pozostaje jednak bez
wpływu na codzienne funkcjonowanie
mieszkańców. Wciąż obserwujemy przypadki niebezpiecznego zajmowania przestrzeni publicznej i pozostawiania hulajnóg
w sposób utrudniający korzystanie z drogi
– m.in. na skraju jezdni, ścieżkach rowerowych, miejscach parkingowych, w rejonie
przejść dla pieszych czy w poprzek chodnika.
Innym problemem jest beztroski sposób
korzystania z tych urządzeń. Znaczna prędkość, jaką mogą osiągnąć hulajnogi, stanowi poważne zagrożenie dla pieszych.

Ponadto, użytkownicy stwarzają niebezpieczeństwo dla samych siebie, poruszając się
bez kasku czy zabierając ze sobą
drugiego pasażera.
„Jedź ostrożnie” - podstawowe zasady
Poniżej katalog kluczowych zasad, których
stosowanie pozwoli miłośnikom elektrycznych hulajnóg korzystać z nich w sposób
bezpieczny zarówno dla siebie, jaki i innych uczestników ruchu:
- uważaj na pieszych;
- dostosuj prędkość do warunków i trzymaj
obie stopy na hulajnodze;
- zostawiaj hulajnogę w miejscu ogólnodostępnym, w którym nie będzie przeszkadzała i stwarzała zagrożenia (nie parkuj na
przejściu dla pieszych, ścieżkach rowerowych, trawniku, pod wiatami, na parkingach i terenach zamkniętych);
- nie jedź po spożyciu alkoholu;
- ostrożnie przekraczaj jezdnię również na
przejściu dla pieszych.
Dla swojego bezpieczeństwa:
- nie poruszaj się po mokrej nawierzchni;
- korzystaj z hulajnogi pojedynczo;
- zakładaj kask.
Pieszy, rowerzysto, kierowco – zgłoś
incydent
Zarząd Dróg Miejskich na bieżąco reaguje
na zgłoszenia mieszkańców i usuwa z ulic
hulajnogi, które stanowią zagrożenie dla
innych uczestników ruchu drogowego,
a w szczególności pieszych.

Designed by Freepik

Przypadki pozostawiania hulajnóg w sposób utrudniający korzystanie z drogi należy
zgłaszać bezpośrednio do operatorów
hulajnóg lub do Miejskiego Centrum
Kontaktu, dzwoniąc pod numer 19115.
W zgłoszeniu warto przekazać informację,
do jakiego operatora należy jednoślad, co
znacznie przyspieszy całą procedurę.

Prawo o ruchu drogowym
Należy podkreślić, że hulajnogi elektryczne, których dużo pojawiło się ostatnio
na stołecznych ulicach, nie są własnością
m.st. Warszawy. Ich udostępnianie, porządkowanie, serwisowanie i usuwanie
jest zadaniem operatorów (firm wypożyczających hulajnogi) i na chwilę
obecną nie jest w żaden sposób regulowane
przez miasto. Obowiązujące przepisy
(Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym) nie określają w żaden
sposób statusu hulajnogi elektrycznej.
Ministerstwo Infrastruktury opublikowało
projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu
drogowym, w której ma być określony status i możliwości poruszania się hulajnogami elektrycznymi po ulicach. Projekt
można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
um.warszawa.pl

Zapraszamy osoby 50+ na treningi Karate.
Dbasz o zdrowie? Masz trochę czasu
wolnego? Chcesz spędzić go w aktywnej
grupie? Zainteresuj się Karate!

Zajęcia są przygotowane przez Związek
Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami w ramach projektu Karate 50+.
Treningi w 2019 roku bez żadnych opłat.

Zajęcia 2 razy w tygodniu. Bez sportu, pucharów i medali, ale za to w fantastycznej
grupie. Prawdziwa Integracja Sensoryczna
dla dorosłych, sprawność, zdrowie, dbanie
o aparat ruchowy i serce, rozciąganie…
a przy okazji można poznać samoobronę.

Zapisy we wrześniu na e-mail:
szkolenia@edukacjawkarate.pl lub po prostu przyjdź do nas na trening w każdy
poniedziałek i środę o 18:00 do CLIX LO,
ul. Solipska 17/19.

Przyjdź i spróbuj!
Potem podejmiesz decyzję.

fot. Karate-dō Tsunami

Karate 50+. Aktywny Senior

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Zajrzyj na na stronę internetową:
www.edukacjawkarate.pl
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►Osoby dorosłe
- chcące poprawić swoje relacje z innymi
ludźmi
- przeżywające kryzys życiowy (stratę
osoby bliskiej, pracy, rozwód, przemoc…),
- doświadczające trudnych emocji w
sytuacji silnego stresu, nadmiernej impulsywności, problemów z samokontrolą,
- będące od dłuższego czasu w obniżonym
nastroju, smutku, z brakiem motywacji
do podejmowania działania, poczuciem
pustki i bezradności,
- przeżywających lęk i obawę przed
podejmowaniem decyzji, którym zalecono
psychoterapię.

►Rodziny i pary
- chcące rozwijać komunikację w związku
- przeżywające kryzys – (związany z
rozstaniem, konfliktem, narodzinami
dziecka),
- doświadczające różnych trudności w
związku.
Zapraszamy
Dział Pomocy Specjalistycznej
ul. Czereśniowa 118,
02-457 Warszawa
telefon 22 863 70 14
w godz. pon.-pt. 8:00 - 16:00

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

BRUNER to młody, z natury łagodny,
wesoły i energiczny pies.
Niemniej wciąż jest wycofany i zapewne
nie zna domowego życia. Od niedawna
wychodzi na spacery i coraz lepiej radzi
sobie na smyczy.
Jeśli tylko ktoś da mu szansę, na pewno
będzie przemiłym psem i nauczy się
wszystkiego co powinien.
Póki co sądzimy, że Bruner powinien zamieszkać w spokojnej okolicy, najlepiej
z jakąś miłą suczką, która będzie dla niego
wsparciem.
Nr ewidencyjny: 1102/19
Kontakt w sprawie adopcji:
Tonia 602 763 034, Ida 694 689 970,
Klaudia 514 360 970.

fot. Schronisko na Plauchu

►Młodzież powyżej 15 roku życia
- z problemami w kontaktach z rówieśnikami,

- będącego w stanach częstego przygnębienia i smutku,
- z negatywnymi myślami o sobie.

Kącik adopcyjny

fot. Schronisko na Plauchu

Dział Pomocy
Specjalistycznej zaprasza

REBUS to pełen wdzięku szczeniak o
przepięknym umaszczeniu. Ma przemiłe
usposobienie, jest pełen wdzięku i miłości
do otaczającego świata.
Jest stale chętny do zabawy i psot, ale jednocześnie skupia się na człowieku i chętnie
z nim współpracuje. Na spacerze wszystko
go interesuje, ale co jakiś czas przybiega
do opiekuna, żeby się poprzytulać. Bardzo
lubi inne czworonogi.
Polecamy go aktywnej rodzinie. Sprawdzi
się jako towarzysz osób aktywnych,
mógłby również zamieszkać w domu,
w którym są inne psy.
Nr ewidencyjny: 1368/19
Kontakt w sprawie adopcji:
Julia 605 541 742; Justyna 660 691 535.
22
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