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bezpłatny biuletyn informacyjny

Nocna inwazja
robotów

W maju odbędzie się II edycja „Nocy Robotów PIAP” pod hasłem „Odkryj Nieznane”. Zapowiada się wyjątkowa noc
pełna niespodzianek, zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych. Zapraszamy 24 maja
w godz. 17:00 - 24:00 do Przemysłowego
Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP,
Al. Jerozolimskie 202.
Więcej na str. 11

Ostatnia szansa
na odszkodowania!
W sierpniu 2013 r. mija termin składania
wniosków w sprawie odszkodowań dla
mieszkańców Obszaru Ograniczonego
Użytkowania. Urząd Dzielnicy Włochy
kontynuuje udzielanie bezpłatnych porad
prawnych dla Mieszkańców nieruchomości
położonych w granicach OOU wokół
Lotniska Chopina.
Bezpłatne porady prawne będą udzielane w
każdy wtorek od 23 kwietnia do 6 sierpnia
w godz. od 18.00 do 20.00 w Szkole Podstawowej Nr 227, przy ul. Astronautów 17.
Porady będą udzielane bez konieczności
wcześniejszych zapisów. Zachęcamy do
skorzystania z pomocy prawnej.
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www.dzielnicawlochy.blogspot.com

Sortownię miażdżą argumenty
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania od dwóch lat stara się
o budowę potężnej sortowni śmieci na granicy Włoch i Ochoty.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
chce zbudować instalację, która rocznie
miałaby przetwarzać 150 tysięcy ton odpadów. To starają się zablokować mieszkańcy
Warszawy, przedsiębiorcy, deweloperzy
i urzędy. Mimo miażdżącej siły i ilości merytorycznych argumentów MPO nie składa
broni i zbiera stosowną dokumentację.
Sprzeciw wobec planowanej sortowni ma
niezwykłą siłę jednoczenia ludzi i instytucji. Mieszkańcy Dzielnicy Włochy i Dzielnicy Ochoty, Zarząd i Rada Dzielnicy
Włochy, lokalne stowarzyszenia, przedsiębiorcy, deweloperzy i urzędy na co dzień
zajmujący się różnymi sprawami w kwestii
sortowni są jednomyślni. Siły tej jedności
można było doświadczyć na sesji Rady
Dzielnicy, która odbyła się tuż przed wielkanocnymi świętami.
Na nadzwyczajnej sesji zwołanej z inicjatywy grupy radnych na czele z Przewodniczącą Rady – Bernadetą Karczewską,
stawili się przedstawiciele chyba wszystkich przeciwników budowy sortowni.
Oczywiście nie zabrakło też drugiej strony,
w osobie Sławomira Michalaka - Prezesa
warszawskiego MPO. Sesja (której końcową część poświęcono też opłatom
za odbiór nieczystości) rozpoczęła się

o godzinie 17, a skończyła przed godziną
23. Oprócz kilku drobnych incydentów,
większą część spotkania zajęła wymiana
rzeczowych argumentów. Nie emocje, ale
właśnie merytoryka „rozkłada plany MPO
na łopatki”.
Zatrzymanie rozwoju Warszawy
Budowa sortowni na granicy Okęcia i
Ochoty, tuż przy Parku Szczęśliwickim,
a jednocześnie w wymarzonej dla budynków biurowych odległości od lotniska, jest
przede wszystkim ogromnym marnotrawstwem cennego gruntu. Z roku na rok cena
metra kwadratowego w tym miejscu
rośnie, więc bardziej opłaca się teren sprzedać, niż wykorzystać pod budowę sortowni, która zablokuje rozwój tej części
Warszawy. Należy w tym miejscu zwrócić
uwagę, że okolice warszawskiego Lotniska
Chopina to najszybciej rozwijająca się
część miasta, pod względem budownictwa
biurowego. Nie brakuje też inwestycji
mieszkaniowych. Raków, w którego sercu
miałaby powstać sortownia, ma już zrealizowanych kilka poważnych inwestycji
zarówno biurowych jak i mieszkaniowych.
A stosowna dokumenatcja pod nowe inwestycje jest już prawie skompletowania.
dokończenie na str. 2

W tym wydaniu m.in.:
►Remont drogi startowej, s. 3
►Gospodarowanie odpadami, s. 4
►Wilki morskie z Włoch II, s. 7

►Repertuar Kina ADA, s. 9
►Nocna inwazja robotów, s. 11

fot. UD Włochy

►Fundusze unijne, s. 8

Środowiskowy
Dom Samopomocy
„Pod Wierzbami”

Sortownię miażdżą argumenty

Przypominany, iż Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod
Wierzbami”, 30 kwietnia 2012 r.
zakończył swoją działalność.

dokończenie ze str. 1

W związku z częstymi pytaniami
mieszkańców dzielnicy, dotyczącymi
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Pod Wierzbami” przypominamy, że
30 kwietnia 2012 roku Środowiskowy
Dom Samopomocy „Pod Wierzbami”,
znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 227 przy ul. Astronautów 17,
zakończył swoją działalność.
Ośrodek ten został utworzony w wyniku
porozumienia podpisanego w 2006 roku
pomiędzy Wojewodą Mazowieckim,
Dyrektorem Szkoły Nr 227 i Dyrektorem
Ośrodka Pomocy Społecznej. Wojewoda
finansował utrzymanie Środowiskowego
Domu Samopomocy, Dyrektor Szkoły
użyczył na ten cel, na okres 5 lat, część
budynku szkolnego, a Ośrodek Pomocy
Społecznej sprawował opiekę nad
osobami korzystającymi z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod
Wierzbami”.
W 2011 roku upłynął 5 letni okres użyczenia lokalu przez szkołę. W związku
z bardzo trudną sytuacją lokalową Przedszkola Nr 175, Rada m.st. Warszawy
podjęła uchwałę dotyczącą przeniesienia
ww. przedszkola do budynku Szkoły
Podstawowej Nr 227 i utworzenia w
tymże obiekcie kompleksu szkolno-przedszkolnego.
Głównym powodem takiej decyzji było
to, że zadania oświatowe są zadaniami
własnymi dzielnicy, więc mają charakter
priorytetowy w stosunku do innych
zadań, w tym zleconych przez Wojewodę,
jakim było prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy.
Mając na uwadze fakt, że z Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Wierzbami” korzystało tylko 8 mieszkańców
naszej dzielnicy, a resztę stanowiły osoby
z innych dzielnic, a także wobec braku
budynku spełniającego konieczne dla
ŚDS standardy, zdecydowano, w porozumieniu z podopiecznymi i ich rodzinami,
że do czasu znalezienia w dzielnicy odpowiedniego lokalu będą oni korzystali z
oferty ŚDS z innych dzielnic, tj. Wilanowa, Bemowa i Ursusa.
WSZ
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Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania od dwóch lat stara się
o budowę potężnej sortowni śmieci na granicy Włoch i Ochoty.
Przedsiębiorcy i deweloperzy, którzy przybyli na sesję Rady Dzielnicy przekonywali,
że ta część miasta ma prawo do takiego
samego rozwoju, jak zlokalizowane w podobnej odległości od centrum: Plac Wilsona, Metro Wilanowska, Stacja Warszawa
Wileńska czy Rondo Wiatraczna. Te najruchliwsze części Warszawy oraz jej
trasy wylotowe, są codziennie narażone
na korki. Al. Krakowska, ul. Łopuszańska,
ul. Hynka, ul. Żwirki i Wigury, Al. Jerozolimskie mimo, że są dużymi arteriami
nie sprostają dodatkowemu obciążeniu
w postaci 100 śmieciarek codziennie wyjeżdzających z sortowni i wracających do
niej. Dodajmy do tego pługi i solarki w
porze zimowej. O tym, że już teraz sytuacja
komunikacyjna jest trudna przypominali
mieszkańcy obecni w czasie dyskusji.
Czy 800 osób straci pracę?
Kłopot z przyszłą sortownią mają nie
tylko przyszli mieszkańcy i pracownicy
dopiero powstających budynków. Planowany obiekt jest potencjalnym zagrożeniem dla graniczącą z nim wytwórnią
leków firmy KRKA. O tym, że leki muszą
być produkowane w warunkach i okolicy
spełniającej najwyższe normy czystości
nie trzeba nikogo przekonywać. Pewnie
dlatego teren wytwórni znany jest z pięknie
zadbanej zielni. Zdaniem przedstawicieli
tej słoweńskiej spółki powstanie sortowni
może postawić pod znakiem zapytania
dalsze istnienie całego zakładu, a tym
samym 800 miejsc pracy. Dodajmy, że linia
produkcyjna leków to poważna inwestycja,
która zwraca się latami.
Czy grozi nam katastrofa lotnicza?
Najmocniejsze argumenty przeciwko budowie sortowni śmieci przy ul. Instalatorów mają eksperci od spraw lotniczych,
którzy nie wykluczają zagrożenia katastrofą lotniczą. Należy zwrócić uwagę, że
planowana inwestycja miałaby powstać
dokładnie w osi pasa startowego warszawskiego Lotniska Chopina. Zdaniem przedstawicieli portu lotniczego jeśli nad
sortownią pojawią się ptaki to może dojść
do tragedii. Obawy mają również pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeśli
ULC uznałby, że faktycznie sortownia zagraża poruszaniu się statków powietrznych
to może najzwyczajniej zamknąć największy i najważniejszy port lotniczy w Polsce.

MPO się wycofuje?
Zagrożenia jakie pojawiają się przed planowaną inwestycją zaczyna dostrzegać
również samo MPO. Prezes spółki przyznał, że w obliczu protestów mieszkańców
Rakowa, MPO zdecydowało się na zakup
terenów po jednym z podwarszawskich poligonów. W czasie sesji zadeklarował, że
działalność MPO na Rakowie będzie ograniczała się „tylko” do segregacji szkła,
plastiku i papieru oraz bazy i warsztatów
samochodowych. Trudno jednak powiedzieć, czy słowne deklaracje prezes spółki
należy traktować poważnie. Ostatecznie
punktem wyjść do wszelkich rozmów są
oficjalne dokumenty. A te ostatnie idą
nieporównywalnie dalej niż deklaracje
szefa warszawskiego MPO. Można jednak
sądzić, że powyższe stwierdzenia zapowiadają całkowite odstąpienie od inwestycji,
która bez względu na wielkość będzie
szkodliwa dla rozwoju tej części miasta.
Jedność ponad podziałami
Część sesji poświęcona planom budowy
sortowni zakończyła się głosowaniem
radnych. Imienne głosowanie, w czasie
którego każdy z radnych osobno deklarował swoje stanowisko, zakończyło się
jednogłośnym przyjęciem sprzeciwu
wobec budowy sortowni. Powagę całej
sytuacji uznali nawet radni Platformy Obywatelskiej. Głosowali oni przeciw planom
MPO mimo, że prezes spółki pracuje
z nadania obecnej Prezydent Warszawy,
a zatem można sądzić, że planowana
inwestycja jest częścią polityki samorządowców warszawskiej Platformy Obywatelskiej.
Co dalej?
Sprzeciw Rady Dzielnicy to ważny głos
i manifestacja siły sprzeciwu. Niestety
nie jest to głos mający siłę sprawczą.
Ważne znaczenie mają natomiast uwagi,
które do 2 kwietnia mogli składać mieszkańcy do warszawskiego Biura Ochrony
Środowiska. Wedle nieoficjalnych informacji, na taki krok zdecydowało się ponad
300 osób. Oczekujący odpowiedzi na
złożone pisma, przeciwnicy planowanej
sortowni nie przestają trzymać ręki na pulsie, w oczekiwaniu na kolejny krok MPO.‹‹

Generalny remont drogi startowej
na Lotnisku Chopina
Od 22 kwietnia przez sześć miesięcy zamknięta będzie droga startowa DS-3
na Lotnisku Chopina z powodu generalnego remontu. W tym czasie wszystkie operacje lotnicze (starty i lądowania) wykonywane będą wyłącznie
na drodze startowej DS-1 zlokalizowanej na osi Ursynów-Ursus. Władze
lotniska przepraszają mieszkańców tych dzielnic za możliwe uciążliwości
i proszą o wyrozumiałość.

fot. arch. Lotniska Chopina

Konieczność przeprowadzenia remontu
wynika z naturalnego zużycia materiałów
wykorzystanych do budowy. Ostatni poważny remont drogi DS-3 miał miejsce
prawie 30 lat temu. Dotychczasowe utrzymanie było możliwe dzięki realizowanym
przez służby lotniska naprawom cząstkowym, które jednak nie mogą w dłuższej
perspektywie czasu zastąpić remontu
generalnego.
Naprawa drogi startowej związana będzie
z kilkoma istotnymi zmianami. Przede
wszystkim o ponad 600 m przesunięty
zostanie próg lądowania w kierunku „33”
(znad Piaseczna) co zmniejszy dostępną
długość drogi do lądowania z około
3700 m do nieco ponad 3000 m. Ponadto
wybudowana zostanie nowa droga szybkiego zjazdu Sierra 2, która będzie umożliwiała skołowanie lądujących samolotów
do skrzyżowania z drogą kołowania A
(Alfa) wprost w drogę kołowania Z (Zulu).
- Dzięki tym dwóm zmianom zwiększona
zostanie przepustowość drogi startowej,
co oznacza, że będziemy mogli obsłużyć
więcej operacji startów i lądowania – wyjaśnia Andrzej Ilków, dyrektor Biura
Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych
Lotniska Chopina.
Remont obejmie również zmianę nawierzchni progów drogi z betonowej
na asfaltobetonową. Wymiana wynika
z faktu, że beton jest trudniejszy w utrzymaniu i remoncie oraz bardziej podatny
na zmiany temperatur. Jednocześnie nowe
technologie wykonywania nawierzchni
asfaltowych (o tzw. wysokim module
sztywności) zapewniają dużą odporność
na odkształcenia przy jednoczesnej dużo
lepszej możliwości dokonywania ewen-

tualnych napraw (wystarczą remonty
cząstkowe wykonywane w nocy, zamiast
prac wymagających zamknięcia drogi
na okres miesiąca, co stosowane było
dotychczas).
Na całej długości drogi wymieniona zostanie także warstwa ścieralna i częściowo
warstwa wiążąca, podniesiona zostanie
nośność nawierzchni (PCN) oraz zwiększony zostanie spadek poprzeczny drogi
startowej (jej pochylenie) do 1 proc. co poprawi odpływ wody. Równolegle z remontem drogi startowej wykonane zostaną
również remonty dróg kołowania Alfa
(A0, A1, A2), Romeo (R1 i R2), Oscar
(O1) i Sierra (S).
Droga DS-3 zamknięta zostanie w nocy
z 22 na 23 kwietnia. Remont planowo
powinien zakończyć się do 2 września.
W tym czasie wszystkie starty i lądowania
samolotów odbywać się będą na krótszej
drodze DS-1 o azymucie 11/29. Oznacza
to, że ścieżki podejścia do lądowania oraz
korytarze startowe przebiegać będą nad
Ursynowem oraz Ursusem. Mieszkańcy
Piaseczna, Włoch i Bemowa będą mieli
w tym czasie więcej spokoju.
- Wspólnie z Polską Agencją Żeglugi
Powietrznej oraz liniami lotniczymi pracujemy nad tym, żeby uciążliwość hałasowa
powodowana przez samoloty była jak
najmniejsza. Niestety hałasu całkowicie
wyeliminować się nie da. Ubolewamy nad
tym i prosimy wszystkich mieszkańców
Ursynowa i Ursusa o wyrozumiałość –
mówi Radosław Żuk, dyrektor Biura
Public Relations Lotniska Chopina.
Przemysław Przybylski,
Rzecznik Prasowy Lotniska Chopina

Stacje Veturilo
Sezon roweru mijskiego rozpoczęty - również we Włochach!

Już w maju pojawi się pięć stacji w naszej
dzielnicy. Zostały one sfinansowane
z dzielnicowego budżetu.
Lokalizacje stacji:
- Urząd Dzielnicy Włochy
- PKP Warszawa Włochy
- OSiR Włochy , ul. Gładka
- Dom Kultury „Włochy”, ul.1 Sierpnia
- Popularna – Al. Jerozolimskie
Opłaty za wypożyczenie miejskiego
roweru:
Pierwsze 20 minut jazdy z Veturilo - gratis.
Za kolejne 40 minut wypożyczenia roweru
zapłacimy przysłowiową „złotówkę”, a za
drugą godzinę - 3 złote. Trzecia godzina
jazdy będzie kosztowała – 5 zł, a czwarta
i kolejna – 7 zł.

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert na najem lokali
użytkowych / garaży położonych
na terenie Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy
Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem
lokali użytkowych / garaży.
Oferty na najem lokali użytkowych/garaży
należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Włochy przy ul. B. Chrobrego 7, w
pok. nr 12 od dnia 02.04.2013 r. do dnia
17.04.2013 r. do godz. 10.00
Warunki konkursu ofert oraz lista lokali
i garaży wystawionych w konkursie
są dostępne na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Dzielnicy
Włochy (al. Krakowska 257, www.udwlochy.waw.pl) oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Włochy (ul. Bolesława Chrobrego 7,
www.zgnwlochy.waw.pl).
W celu obejrzenia lokalu użytkowego
lub garażu i zapoznania się z jego stanem
technicznym należy zgłosić się do
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy przy
ul. B. Chrobrego 7, tel. 22 863-55-24.
BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY
/-/ Michał Wąsowicz
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Elektrośmieci
BEZPŁATNY odbiór dużych
elektośmieci z domu!
Duże elektrośmieci to zużyte, przestarzałe
lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne takie jak: pralka, lodówka, suszarka
do ubrań, zmywarka, telewizor, kuchnia
elektryczna, zamrażarka, o wadze przekraczającej 15 kg.
Organizatorem akcji jest ElektroEko
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA., operatorem
Thornmann Recykling, a partnerem Urząd
m.st. Warszawy
Chcesz się pozbyć dużych gabarytowo
elektośmieci zadzwoń 22 22 333 00.
www.elektrosmieci.pl

Punkty do wpłat
bezprowizyjnych
Od 1.01.2013r. do 31.12.2017 r. Miasto
przyjmując płatności od mieszkańców
będzie akceptowało karty płatnicze
od organizacji kart płatniczych takich jak:
Visa, VisaElectron, MasterCardElectronic,
EuroCard/MasterCard, Maestro.
Od płacącego nie będzie pobierana opłata
surcharge fee - dopłata do transakcji sprzedaży z użyciem karty płatniczej w terminalu POS.
Dodatkowo wpłaty na rachunki bankowe
Miasta bez pobierania opłat i prowizji na
terenie Dzielnicy Włochy można dokonać
w punktach pocztowych:
- al. Krakowska 110/114,
02-275 Warszawa
- al. Krakowska 239/241,
02-200 Warszawa
- ul. Popularna 12,
02-474 Warszawa
- al. Dwudziestolatków 3,
02-100 Warszawa
- ul. Żwirki i Wigury 9/13,
00-909 Warszawa

Podwodne
sprzątanie

Glinianek Cietrzewia
W związku z niekorzystna aurą pogodową
akcja sprzątania Glinianek Cierzewia,
która miała się odbyć 7 kwiatnia w ramach
Tygodnia Czystości Wód została przeniosiony na 19 maja, godz. 10.00.
Więcej na stronie Urzędy Dzielnicy
Włochy: www.ud-wlochy.waw.pl oraz
na www.facebook.com/GEPN.POLSKA.
Zapraszamy mieszkańców Włoch i nie
tylko, aby przyłączyli się do majowej akcji
i odbierali wyłowione śmieci od nurów
i wrzucali do podstawionych kontenerów.
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Nowy system gospodarowania
odpadami w stolicy
Rada m.st. Warszawy przyjęła na sesji 7 marca 2013 r. uchwały
określające metodę obliczania oraz stawkę opłaty śmieciowej,
częstotliwość oraz tryb jej uiszczania i wzór deklaracji, którą
do końca maja składać będą mieszkańcy.
Zgodnie z przyjętymi propozycjami,
mieszkańcy budynków wielorodzinnych
będą wnosić comiesięczną opłatę za odbiór
i zagospodarowanie odpadów według
następujących stawek:
- jednoosobowe gosp.domowe - 19,50 zł,
- dwuosobowe gosp. domowe - 37 zł,
- trzyosobowe gosp.domowe - 48 zł,
- gospodarstwa domowe liczące cztery lub
więcej osób - 56 zł.
Warszawiacy mieszkający w domkach jednorodzinnych zapłacą 89 zł. Mieszkańcy,
którzy nie będą segregować odpadów, będą
uiszczać opłatę wyższą o 40%.
Zgodnie z uchwałami, opłata będzie
wyliczana i egzekwowana na podstawie
deklaracji składanych przez właścicieli
(w przypadku budynków jednorodzinnych)
lub zarządców nieruchomości (spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe w przypadku
budynków wielorodzinnych). Wypełnione
dokumenty należy złożyć do urzędu
dzielnicy, w której znajduje się zgłaszana
nieruchomość, do 31 maja 2013 r.
Mieszkańcy będą uiszczać opłatę do 28
dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem będzie
lipiec 2013 r. - ponieważ 28 dzień miesiąca

przypada w tym przypadku w niedzielę,
termin wnoszenia pierwszej opłaty śmieciowej przedłużono do poniedziałku,
29 lipca. Opłata będzie uiszczana na specjalne numery kont, przypisane każdej
z dzielnic. Numery te będą dostępne na
stronach internetowych oraz w urzędach
dzielnic. Płatności będzie można dokonać
przelewem lub uregulować należność
gotówką w kasach urzędów dzielnic, a
także - bez prowizji - w wybranych
placówkach pocztowych i w oddziałach
banku City Handlowy.
By przedstawić mechanizm kształtowania
się stawek i kluczowe czynniki
wpływające na ich wysokość, miasto
opracowało specjalny kalkulator. Aplikacja
pokazuje, jak zmieniają się stawki
w zależności od liczby mieszkańców
uiszczających comiesięczną opłatę, ilości
wytwarzanych śmieci oraz kosztów
odbioru i zagospodarowania odpadów
produkowanych przez warszawiaków.
Przedstawione wyliczenia dotyczą stawek
dla właścicieli mieszkań w budynkach
wielorodzinnych.
www.czysta.um.warszawa.pl

Pamiętaj, wypowiedz obecną
umowę na odbiór odpadów
Z dniem 1.07.2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa.
Właściciele i zarządcy nieruchomości
muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie
wypowiedzieć obowiązujące dotychczas
umowy z firmami odbierającymi śmieci.
Ostatnim dniem obowiązywania tych
umów powinien być 30 czerwca 2013 r.
Począwszy od 1 lipca tego roku, odpady
odbierać będą firmy wyłonione przez
Urząd m.st. Warszawy.
Posiadanie osobnej umowy nie zwolni
właścicieli nieruchomości z obowiązku
uiszczania opłaty, a wcześniejsze umowy
nie przestaną obowiązywać automatycznie
w wyniku wprowadzenia nowych regulacji
prawnych. Może to skutkować koniecznością poniesienia przez zarządców podwójnych kosztów – na rzecz firmy oraz na
rzecz m.st. Warszawy.
Wypowiedzenie dotychczasowej umowy
powinno nastąpić na piśmie, zawierać
oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na

odbiór odpadów ze skutkiem na dzień
30 czerwca 2013 r. oraz zostać podpisane
własnoręcznie przez upoważnioną osobę.
Tak sporządzone wypowiedzenie należy
dostarczyć osobiście bądź przesłać listem
poleconym do firmy odbierającej dotąd
śmieci z danej nieruchomości.
W przypadku umów zawartych na czas
nieokreślony, gdy okres wypowiedzenia
wynosi 3 miesiące, wypowiedzenie powinno być dokonane do 31 marca 2013 r.
Ostatnim rachunkiem za odbiór śmieci,
jaki należy uregulować, będzie rachunek
za czerwiec 2013 r.
Więcej informacji na temat wprowadzenia
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie można
znaleźć na stronie www.czysta.um.warszawa.pl oraz telefonicznie:

800–70–70–47

Informacja o
wycince drzew
Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usuniecie drzew i
krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z
późn. zm.), zamieszczane są w publicznie
dostępnym wykazie danych, tzw. witrynie
internetowej Ekoportal, która administrowana jest przez Ministra Środowiska.
Wyszukiwanie informacji o ww. dokumentach możliwe jest pod adresem:
http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Informacja dla karmicieli wolnożyjących
kotów
Spotkania odbędą się 23 kwietnia o godz. 18.00
w Okęckiej Sali Widowiskowej, ul. 1 Sierpnia 36a

8 maja o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej Nr 97, ul. Cietrzewia 22a

Naprawiamy drogi!
Chyba nareszcie zima jest w odwrocie. Jeśli pogoda się utrzyma
wkrótce znów pojedziemy po płaskich jezdniach.
Obecnie wykonywane są naprawy
nawierzchni jezdni ulic: Włodarzewskiej
(przy Castoramie), Solipskiej i Fasolowej.
W poniedziałek 15 kwietnia rozpoczęły się
naprawy dzielnicowych dróg, które będą
prowadzone etapami. Dzięki temu uda się
uniknąć kosztownego transportu materiałów.
Warto dodać, że na przełomie lutego
i marca dokonano naprawy nawierzchni:
ul. Krańcowej przy zajezdni MZA, całej
ul. Jutrzenki, Popularnej od Al. Jerozolimskich do ul. Równoległej, Pryzmaty
i Zagadki. Jednak ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe kolejne roboty
mogły być ponownie wznowione 8 kwietnia.
Poza przyjętym harmonogramem robót,
w ciągu 24 godzin naprawiane są wszelkie
awarie zgłaszane przez mieszkańców,
służby miejskie i stwierdzone przez
pracowników Zespołu Infrastruktury
w czasie okresowo przeprowadzanych
kontroli terenu. Osoby, które chciałyby
zgłosić ubytek w drodze mogą to zrobić

kontaktując się z Urzędem Dzielnicy
Włochy, tel.: 22 443 42 71.
Harmonogram napraw dróg w Dzielnicy
Włochy:
Od 15.04 do 30.04 Jadwisin i Osiedle
Astronautów (al. Krakowska - 1 Sierpnia Żwirki i Wigury - 17 Stycznia);
Od 06.05 do 20.05 Okęcie (Łopuszańska
- al. Krakowska - Mineralna - Muszkieterów - Przedpole);
Od 21.05 do 22.05 Paluch;
Od 23.05 do 12.06 Stare Włochy część
południowa (Popularna - Al. Jerozolimskie
- Kleszczowa - B. Chrobrego);
Od 13.06 do 29.06 Stare Włochy część
północna (Popularna - Drukarzy - Budki
Szczęśliwickie);
Od 01.07 do 13.07 Nowe Włochy część
południowa – (Świerszcza - Chrościckiego);
Od 15.07 do 27.07 Nowe Włochy część
północna – (Chrościckiego - Notecka Globusowa);
Od 29.07 do 06.08 Rejon ulic Dźwigowa
- granice dzielnicy - tory kolejowe.

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy informuje,
że ruszyła akcja wydawania karmy dla
zarejestrowanych karmicieli kotów wolno
żyjących.
W piątek i sobotę 22-23 marca w godzinach 10:00-16:00 w ramach I cyklu wydawania pokarmu, na terenie parkingu
przy Urzędzie Dzielnicy Włochy została
wydawana karma (zarówno sucha jak i
mokra).
Odbiór odbywał się na podstawie imiennego talonu, który otrzymali wszyscy zarejestrowani karmiciele. Karmę z danego
cyklu, należy odbierać jednorazowo – nie
ma możliwości odbioru „na raty”. W przypadku nie zrealizowania talonu w danym
cyklu, talon przepada.
Kolejne cykle wydawania karmy przewidywane są co dwa miesiące.
Harmonogram terminów dostaw karmy:
CYKL II
Dzień powszedni 07.06.2013
Sobota 15.06.2013
CYKL III
Dzień powszedni 12.07.2013
Sobota 06.07.2013
CYKL IV
Dzień powszedni 13.09.2013
Sobota 21.09.2013
CYKL V
Dzień powszedni 29.11.2013
Sobota 30.11.2013
CYKL VI
Dzień powszedni 31.01.2014
Sobota 01.02.2014
W razie jakichkolwiek zmian terminów prosimy
śledzić aktualności na stronie internetowej:
www.ud-wlochy.waw.pl
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Dział Pomocy
Specjalistycznej
Psychologiczna, Pedagogiczna,
Terapeutyczna
Jeżeli:
• przeżywasz trudne chwile,
• masz kłopoty małżeńskie, partnerskie,
rodzinne, wychowawcze,
• potrzebujesz wsparcia po stracie bliskiej
Ci osoby,
• czujesz się samotny, nosisz ból i cierpienie,
• nie radzisz sobie z codziennymi problemami.
Proponujemy:
►pomoc i wsparcie psychologiczne,
terapię, konsultacje dla osób dorosłych:
indywidualne, małżeńskie, rodzinne,
• pomoc psychopedagogiczną i terapeutyczną dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi:
• dysleksją, dyskalkulią, integracją sensoryczną, zaburzeniami zachowania,
• pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy,
• pomoc i poradnictwo dla osób w kryzysie,
• warsztaty tematyczne dla rodziców,
• interwencję kryzysową w środowisku.
Zapraszamy !!!
Nasz adres:
ul. Czereśniowa 118;
tel. 22 863-70-14,
pn. – pt. 8.00 – 16.00
Konsultacje są bezpłatne.

Poradnia
Psychologiczno–
–Pedagogiczna
nr 22

Jeszcze nie cała Nowolazurowa
Można już jeździć nową ulicą pomiędzy ul. Ryżową a Traktorzystów.
22 lutego br. otwarty został odcinek ulicy
nazywanej roboczo – Nowolazurową czyli
przedłużenie ul. Lazurowej, z wiaduktem
nad torami kolejowymi na granicy dzielnic
Ursus i Włochy.
Jest to pierwszy odcinek, który dopuszczony został do ruchu nowo wybudowanej
ulicy od ul. Ryżowej do Traktorzystów.
Kierowcy mają do dyspozycji 1340 m
drogi o dwóch pasach ruchu w każdym
kierunku, rowerzyści drogę rowerową
a piesi chodnik. Wiadukt nad liniami
kolejowymi do Grodziska Mazowieckiego
i Katowic ułatwi mieszkańcom poruszanie
się po dzielnicy podzielonej torami kolejowymi.
Na skrzyżowaniu ul. Traktorzystów z Nowolazurową można skręcić w prawo
w ul. Świerszcza (do Włoch) oraz w lewo
w ul. Traktorzystów, w kierunku stacji PKP
Ursus (dla tej relacji będą dwa pasy ruchu).
Natomiast jadący w ciągu ulic Świerszcza
– Traktorzystów mogą skręcić w Nowolazurową i dojechać do ul. Ryżowej. Jezdnia
ul. Traktorzystów prowadząca w kierunku
Włoch, pomiędzy wjazdem na teren centrum handlowego a Nowolazurową ma
dwa pasy ruchu – jeden służy do jazdy na
wprost, a drugi do skrętu w prawo w nowo
wybudowaną ulicę. Na Nowolazurowej
kierowcy mają do dyspozycji po dwa pasy
ruchu w każdym kierunku.
Kierowcy jadący ul. Ryżową mogą skręcić
w Nowolazurową z obydwu kierunków.
Włączenie ulicy do ruchu nie oznacza, że
cała inwestycja została już zrealizowana.
W drugiej połowie roku planowane jest zakończenie budowy tunelu, którym Nowolazurowa biegnie pod torami kolejowymi
w rejonie stacji Warszawa Ursus Północny
oraz połączenie jej z ul. ks. J. Chrościckiego. Także wzdłuż już czynnego odcinka

jeszcze prowadzone będą prace.
W kolejnych etapach powstanie odcinek
od ul. ks. J. Chrościckiego do trasy S8.
Będzie to droga o dwóch jezdniach po dwa
pasy ruchu, z wiaduktami nad terenami
kolejowymi (oraz wspomnianym tunelem)
i dwupoziomowymi skrzyżowaniami z
ul. Połczyńską i Górczewską.
Kierowcy poczekają również na połączenie
Nowolazurowej z Al. Jerozolimskimi.
Węzeł drogowy Salomea, z którym łączy
się miejska ulica, buduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, inwestycja jest opóźniona.
Szczegółowe informacje o zmianach
w organizacji ruchu spowodowanych
remontami i inwestycjami można znaleźć
na stronie www.infoulice.um.warszawa.pl.
Tam też można zamówić bezpłatną usługę
powiadamiania SMS o utrudnieniach w
ruchu w Warszawie.
Od 1 marca w związku z oddaniem do
użytku I odcinka ul. Nowolazurowej, autobusy linii 187 i 394 pojechały zmienionymi
trasami. Autobusy 187 zostały skierowane
na trasę: STEGNY-…-Ryżowa –Nowolazurowa–Traktorzystów–Jagiełły-…URSUS-NIEDŹWIADEK. Linia 187 dodatkowo zatrzymywały się na nowych przystankach: ZAPUSTNA 04 – przystanek na
żądanie, BATALIONU WŁOCHY 01 i 02 –
przystanki stałe, POCZTY GDAŃSKIEJ 01
i 02 – na żądanie, URSUS-RATUSZ 05 – na
żądanie. Autobusy linii 394 będą kursowały trasą: URSUS-RATUSZ – pl. Czerwca
1976 r. – Traktorzystów – Lalki – Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Sławka
– Dzieci Warszawy – Ryżowa – Prystora –
SKŁADKOWSKIEGO (powrót: Skoroszewska – Dzieci Warszawy).
um.warszawa.pl; ztm.waw.pl

Placówka udziela:
- pomoc psychologiczną, pedagogiczną i
logopedyczną dzieciom i młodzieży
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną
rodzicom i nauczycielom, związaną
z wychowaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży.
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mat. um.warszawa.pl

ul. Malownicza 31a, 02-272 Warszawa
tel.: 22 846 19 18
e-mail: poradniapp22@gmail.com
www.ppp22.waw.pl
Godziny otwarcia:
Pon.-Pt.: 8.00 - 19.00,
Sob.: 9.00 - 13.00

Wilki morskie z Włoch

(II)

Pozory – jak wiadomo - nader często mylą. Ale czy u kapitana żeglugi wielkiej, urodzonego – równe
85 lat temu - w Gdyni, można szukać związków z Włochami? A jednak…
W poprzednim wydaniu biuletynu można
było przeczytać o „wilku morskim”
kpt. z. w. Tadeuszu Drączkowskim, w tym
przedstawimy jego młodzego brata kapitana Jana Drączkowskiego. Urodzony
w 1929 r. w Toruniu, wychowywany
w Sosnowcu, Wilnie, Łodzi i Warszawie,
we Włochach znalazł się podczas wojny.
Tak jak brat uczył się w Miejskiej Szkole
Handlowej, tak jak brat został zaprzysiężony w pułku Garłuch AK i tak jak on
pełnił służbę łącznika.
Choć młodszy od Jana o dwa lata, tylko
o rok później podjął naukę w Państwowej
Szkole Morskiej w Gdyni, na tym samym
Wydziale Nawigacyjnym. Miał jednak
nieco więcej szczęścia: udało mu się wziąć
udział w pierwszym po wojnie rejsie kandydackim na fregacie „Dar Pomorza”.
Szkołę skończył w 1950 r. i natychmiast
rozpoczął pracę w gdyńskiej kompanii
żeglugowej – Gdynia – Ameryka Linie
Żeglugowe, przemianowanej w 1951 na
Polskie Linie Oceaniczne. Jego pierwszym
stanowiskiem była posada III oficera
na motorowcu „Mikołaj Rej” – jednym
z nielicznych w naszej flocie handlowej
bezkominowców.
Zanim w 1957 otrzymał najwyższy w morskiej hierarchii stopień kapitana żeglugi
wielkiej, miał całkiem bogatą kolekcję
doświadczeń. Kiedy pełnił funkcję II oficera na drobnicowcu „Prezydent Gottwald” został w 1954 r. internowany na
Tajwanie – jego statek, zatrzymany przez
okręt wojenny, wcielono do floty handlowej agresora. Brał też udział w głośnej
(i wspominanej w poprzednim odcinku)
wyprawie siedmiu statków, zbudowanych
w Polsce dla Chin i pod biało-czerwoną
banderą oraz polskimi nazwami przeprowadzanych bezskutecznie Północną Drogą
Morską wzdłuż wybrzeży Syberii do cieśniny Beringa.
Ciekawostką jest, że obaj Drączkowscy
nominacje na kapitanów żeglugi wielkiej
dostali właśnie w trakcie tego niedokoń-

Kapitan Kosko - Archiwum Polskich Linii Oceanicznych

czonego - bo przerwanego huraganowymi
wiatrami i narastającym polem lodowym
500 mil morskich od cieśniny Beringa –
rejsu.
W 1962 r. obu Drączkowskim przydarzyła
się ciekawa przygoda: dowodzony przez
Tadeusza m/s „Kapitan Kosko” zawinął do
Makasaru na wyspie Celebes (wioząc
sprzęt radarowy dla indonezyjskiej armii)
jako pierwszy w historii portu polski statek, a dwa tygodnie później resztę ładunku
dostarczył do tego samego miejsca bliźniak
„Kapitana Koski” m/s „Stefan Okrzeja”, na
którym stanowisko kapitana zajmował Jan.
Agent żeglugowy był mocno zdziwiony,
kiedy dowiedział się, iż nie tylko nazwisko
Drączkowski jest w Polsce rzadko spotykane, ale i że obaj kapitanowie siostrzanych jednostek to rodzeni bracia. Dodajmy,
że byli bodaj dopiero trzecim rodzeństwem, piastującym godności „pierwszych
po Bogu” w Polskiej Marynarce Handlowej – przed wojną pływało w randze kapitańskiej dwóch braci Gubałów oraz dwóch
braci Deyczakowskich.
Na liście statków, którymi dowodził
Tadeusz Drączkowski, można znaleźć
m.in. drobnicowce „Bytom”, „Żeromski”
(na nim przecierał dla biało-czerwonej bandery szlak na linii prowadzącej do portów
zachodniego wybrzeża Ameryki Łacińskiej, zawijając jako pierwszy polski statek
do Valparaiso w Chile; w trakcie tego rejsu,
rozpoczętego w grudniu 1966, załoga
„Żeromskiego” pomagała w akcji ratowania płonącego statku NRD-owskiego
„Saale”), „Domeyko”, „Henryk Jendza”,
„Sienkiewicz”, „Roman Paziński”, „Profesor Rylke”. Jako kapitan statku szkolnego
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni
m/s „Antoni Garnuszewski” pływał z wyprawami badawczymi Polskiej Akademii
Nauk na Antarktydę i Spitsbergen.
Absolutnym szczytem kariery było dlań
dowodzenie flagowcami PMH - transatlantykami PLO „Batory” i „Stefan Batory”.
W 1964 r., kiedy doprowadził „Batorego”

Fot. za: J. Drzemczewski – Na śródziemnomorskim szlaku
1924-2008, Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa
„Porta Mare”, Gdynia 2009

do Kanady, zyskał w tym kraju spory
rozgłos: obwołano go najmłodszym
w historii pasażerskiej żeglugi na Północnym Atlantyku kapitanem.
Podobnie jak Jan, Tadeusz także pogłębiał
wykształcenie, nie z jego winy uznawane
tylko za średnie zawodowe: na Wydziale
Ekonomiki Transportu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał stopnie magistra i doktora nauk ekonomicznych (jego
praca „Żegluga morska i polityka żeglugowa USA” ukazała się nakładem Wydawnictwa Morskiego w Gdańsku w 1986 r.).
To zresztą stało się powodem jego czasowego rozbratu z morzem – awansował w
1973 r. na dyrektora Zakładu Linii Amerykańskich PLO, a następnie na naczelnego
dyrektora spółki córki PLO Gdynia - Ameryka Linie Żeglugowe w Nowym Jorku.
Na mostek kapitański powrócił w ostatnim
okresie przed przejściem w stan spoczynku: na początku lat 90. minionego
stulecia zatrudnił się u armatora z Iranu
i pływał jako kapitan po wodach, objętych
działaniami wojny iracko-irańskiej. Przez
lata – dodać trzeba – pełnił wymagającą
dużego zaufania środowiska funkcję
ławnika Izby Morskiej.
W 1994 r. Tadeusz Drączkowski przeszedł
na emeryturę i osiadł w Gdyni, na Kamiennej Górze, w rodzinnym domu, który dzielił z bratem, bratową Zofią (w przeszłości
pielęgniarką na „Batorym”), ich synem
Andrzejem, a także żoną Teresą, córką
Zofią (wykładowczynią Akademii Morskiej), synem Tomaszem (transplantologiem z Akademii Medycznej w Gdańsku),
synową Hanną oraz wnukami – Agnieszką
i Marcinem. Zmarł 25 maja 2011, pochowano go 3 czerwca na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
Waldemar Bałda
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Punkt
Informacyjno-Konsultacyjny
przy Urzędzie Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy
ul. Centralna 24, 02-271 Warszawa
tel.: 22 443 44 74- nowy nr telefonu
e-mail: pikwlo@um.warszawa.pl
Komu pomagamy:
Osobom uzależnionym od alkoholu lub
innych substancji psychoaktywnych,
członkom ich rodzin oraz osobom zagrożonym przemocą w rodzinie, będącym
w kryzysie, niepotrafiącym samodzielnie
rozwiązać swoich problemów.
Świadczone usługi:
- wstępna informacja i edukacja na temat
choroby alkoholowej, metod i możliwości
jej leczenia, współuzależnienia i form pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz postępowania w przypadku
przemocy w rodzinie,
- wstępna motywacja do przyjęcia pomocy,
- działalność informacyjno-konsultacyjna
w następujących dziedzinach: uzależnienia, współuzależnienia, możliwości podjęcia leczenia, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, innych problemach życiowych
wymagających pomocy specjalistycznej.
Tryb przyjmowania:
- porady bezpośrednie - osobiste konsultacje,
- poradnictwo telefoniczne dla osób
zgłaszających się do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
Poradnictwa i konsultacji specjalistycznych udzielają:
Prawnik - poniedziałek 16:30-20:30;
środa 8:00-12:00, czwartek 16:30-20:30
Psycholog - wtorek 8:00-12:00, środa
8:00-12:00, czwartek 14:30-20:30
Terapeuta uzależnień - poniedziałek
16:30-19:30, piątek 15:30-18:30
Pracownik socjalny - piątek 16:00- 20:00
Terapeuta uzależnień przyjmuje także
w Ośrodku Pomocy Społecznej dla
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy
ul. Czereśniowej 35 - wtorek 14:00-18:00
oraz udziela konsultacji telefonicznych:
22 863 91 75 wew. 116.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
udziela pomocy
bezpłatnie i anonimowo.
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Włochowska Akademia
Rozwoju Zawodowego
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Poddziałanie 7.2.1
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy w partnerstwie
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Raszynie zaprasza do udziału w projekcie
p.n. „Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego” współfinansowanym przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII,
Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.
Do udziału w Projekcie zapraszamy
osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo,
niepełnosprawne w wieku aktywności
zawodowej (15-64 lata) zamieszkujące woj.
mazowieckie. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach możliwe jest również uczestnictwo osób mających zatrudnienie.
W ramach projektu uczestnicy mogą
skorzystać bezpłatnie z:
- kursów zawodowych

- indywidualnych konsultacji z doradztwa
zawodowego
- warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
- warsztatów informatycznych
- indywidualnych konsultacji z pośrednictwa
pracy
- wsparcia coacha - (opiekuna uczestnika)
- warsztatów asertywności
- treningu umiejętności społecznych
- indywidualnych konsultacji psychologicznych
- wsparcia pracownika socjalnego.
Szczegółowe informacje o projekcie można
uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa lub pod
numerem telefonu: 22 863 98 37, wew. 116
(pon.-pt. od 8.00 do 16.00).

Załóż firmę z funduszy unijnych
Mając na względzie nadrzędne cele strategii
Miasta Stołecznego Warszawy wyznaczone
w dokumencie pn. Warszawa 2020 – Program Wspierania Przedsiębiorczości, oraz
zainteresowanie Mieszkańców Dzielnicy
Włochy rozwojem przedsiębiorczości /m.in.
ze środków unijnych – o czym świadczy
choćby frekwencja na spotkaniu tematycznym organizowanym w ub. roku przez Urząd
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz Punkt
Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług na
Mazowszu – pragniemy przedstawić Państwu możliwości wynikające z realizacji projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzi, gdzie grupą docelową są:
- osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy
z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- zatrudnione u pracodawców przechodzących
procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
Wsparcie w ramach ww. Działania może być
skierowane na realizację projektów, w ramach których uczestnik projektu zostanie
objęty:
1) doradztwem (indywidualnym i grupowym) oraz szkoleniem umożliwiającym
uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności
gospodarczej,
2) przyznaniem środków finansowych na
rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40
tys. PLN na osobę,
3) wsparciem pomostowym udzielanym w
okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmującym finansowe wsparcie

pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu
wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem
oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu
dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły
działalność w ramach danego projektu).
Osoby poszukujące możliwości pozyskania
wsparcia na ww. cele, kwalifikujące się do
grupy docelowej Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zainteresowane udziałem
w projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem danego projektu i informacjami
zamieszczonymi przez konkretnego projektodawcę na stronie internetowej projektu tj.
,,Szansa dla aktywnych” www.sda.lechaa.pl,
tel. 0505585365, ,,Przepis na sukces” www.przepisnasukces.fip.pl, tel. 0 669 300 532.
Do przygotowania artykułu posłużyły materiały ze strony www.mazowia.eu (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych).
W kolejnych numerach biuletynu będziemy
starali się przedstawić Państwu:
1) założenia konkursów z działania 1.5 Rozwój
Przedsiębiorczości, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
i zachęcić do aplikacji o środki unijne,
2) nowouruchomiony w woj. Mazowieckim unijny instrument pomocowy JEREMIE dla
przedsiębiorców i osób które chcą otworzyć
działalność gospodarczą,
3) jak m.st. Warszawa poprzez realizację projektów
partnerskich w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego wspiera przedsiębiorców sektora
kreatywnego i czym jest sektor kreatywny wpisany
w postanowienia Strategii m.st. Warszawy.
/WOD/
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Gazeta pomocna
Wojciech Warecki, Marek Warecki

Rodzina, dzieci, wychowanie
Ekonomia rodzinna – jak liczyć pieniądze w rodzinie?
Problemy z pieniędzmi?
Ktoś mógłby powiedzieć: dobrze jeśli
w dzisiejszych czasach jest co liczyć i dzielić. Kryzys wciska się we wszystkie
szczeliny budżetu domowego i nikną
oszczędności. Musimy sobie jakoś z tym
dawać radę, bez względu na to, czy nasza
kasa jest zasobna, czy szczupła. Z pustego,
jak wiadomo nawet Salomon nie naleje,
ale ojciec i matka musi.
Pieniędzy zawsze mogłoby być więcej.
Drożyzna jest faktem. Wiele polskich
rodzin nie ma oszczędności. Na rynku
pracy nawet w tak dużych miastach jak
Warszawa, nie jest lekko.
Rodzina to takie małe przedsiębiorstwo,
w którym wszystko musi się zgadzać jak
w zegarku, ponieważ ojciec i matka nie
powieszą nad drzwiami zegara długu publiczno-rodzinnego, bo w niczym by im to
nie pomogło.
Zanim zaczniemy liczyć pieniądze, zastanówmy się przez chwilę, jak powinien
wyglądać podział pracy w rodzinie. Zasady
podziału obowiązków domowych można
sformułować mniej więcej tak:
1. Każdy członek rodziny powinien partycypować w pracy domowej nawet, jeśli
jego możliwości są ograniczone ze
względu na wiek, czy zdolności.
2. Są prace, które wykonuje się samemu,
ale też i takie, które lepiej wykonywać
wspólnie: generalne porządki, przygotowania świąteczne.
3. Większość prac można podzielić na
stałe, ale trzeba wtedy pilnować, czy są
wykonywane.
4. Podział na typowo męskie prace i damskie jest w gruncie rzeczy pozbawiony
sensu. Mężczyźni świetnie gotują (jeśli
chcą, rzecz jasna). Pranie robi pralka,
a niejeden gwóźdź bez demolowania całej
ściany może doskonale przybić kobieta.
5. W domu bywają również obowiązki
specjalne, jak na przykład opieka nad
chorym, czy niedołężnym jej członkiem.
Wtedy też lepiej jak angażują się w to
wszyscy członkowie rodziny.
6. Warto często i regularnie spotykać się
i pogadać razem przy herbatce i cieście
domowym. Wtedy najlepiej udaje się pogodzić wzajemne interesy i wyjaśnić nieporozumienia.
Rodzina, w której ojciec, czy mama są nadmiernie przeciążeni pracą nie może funkcjonować dobrze. Nadmiar obowiązków
wpływa negatywnie na domowe relacje.
www.warecki.pl

Teraz przejdźmy do pieniędzy. Na stronach
jednego z banków¹ znaleźliśmy takie rady:
► Pensja, jaką się otrzymuje, musi starczać od wypłaty do wypłaty.
► Bardzo jest pomocne w tym planowanie
na koncie internetowym.
► Ważne jest regularne sprawdzanie stanu
konta.
► Nie kupować każdej rzeczy, na jaką
mamy ochotę.
►Konieczne jest staranne planowanie
comiesięcznego budżetu, żeby nie wydawać pieniędzy pod wpływem impulsu
i w efekcie uniknąć kłopotów związanych
z popadaniem w długi.
► Do planowania dobrze użyć kartki
i długopisu albo programu komputerowego.
► Odrobina zdrowego rozsądku i silnej
woli nie do zastąpienia.
Nic dodać nic ująć. Jak w tym kontekście
powinno wyglądać rodzinne planowanie:
► Oparte o dobre rozpoznanie potrzeb
rodziny i poszczególnych jej członków.
► Realistyczna ocenę możliwości finansowych i innych.
► Jasne i dokładne wyznaczenie celi.
Najlepiej, kiedy kluczowe decyzje zapadają wspólnie
Czy należy głośno mówić, ile jest pieniędzy w domowej kasie, czy też nie?
► Nie mówić, żeby dzieci nie zajmowały
się tak zwaną prozą życia i miały miłe
i beztroskie dzieciństwo pozbawione trosk
materialnych, bo na to zawsze przyjdzie
czas.
► Mówić, jak sprawy się mają i wtedy
zdaniem wielu rodziców ryzykujemy, że
będą obciążone nadmiernym stresem.
Najlepsze jest znalezienie złotego środka:
ani nadmierne dociążanie troskami materialnymi, ani utrzymywanie iluzji, że stać
na wszystko i zawsze. Realia finansowe i
ich świadomość mogą skutecznie powstrzymać roszczeniowe zachowanie
dzieci i są pierwszym treningiem samodyscypliny, umiejętności oszczędzania i samoograniczenia.
Warto pamiętać o tym, że:
►Dyskusja o pieniądzach jest bardzo
częstym źródłem kłótni (albo pretekstem
do niej).
► Rozmowy o finansach dobrze jest prowadzić spokojnie i w zaplanowany sposób,
... pomagamy ludziom rosnąć ...

a nie na przykład w czasie zmywania lub
przy okazji awantur domowych.
► Bardzo ważną rolę pełni porządne
planowanie (ze wszystkimi jego szykanami
– czyli exel albo papier).
► Jak planowanie, to też i marzenia, i cele.
► Domowa księga wydatków, jako narzędzie².
A kieszonkowe?
Kieszonkowe regularnie otrzymywało
38 proc. uczniów; 53 proc. wspomaganych
było w ten sposób nieregularnie³. Radzimy,
aby kieszonkowe dzieciom dawać (oczywiście wysokości takiej, na jakie stać
rodziców).
► Dziecko dzięki gospodarowaniu własną
kasą poznaje wartość pieniądza.
► Ma też okazję nauczyć sie, jak zaplanować swoje cele i w jakiej kolejności zaspokajać potrzeby.
► Z czasem dowie się, co to znaczy
nie mieć pieniędzy, co bywa bardzo
pouczające
► Jeśli już zdecydujemy się dawać, to
dawajmy regularnie, w ustalonych odstępach czasu i róbmy to nieodwołalnie.
► Nie wytrącajmy się w to, jak dziecko
wydaje pieniądze nawet, kiedy robi to
twoim zdaniem głupio! Inaczej nigdy nie
pozna konsekwencji swojego działania.
► Dawajmy nagrody specjalne za szczególne osiągnięcia.
Aha, rodzice mają prawo wiedzieć, jak
dziecko wydaje swoje pieniądze.
____
¹http://www.stefczyk.info/poradniki/planujemy-budzetodcinek-nr-3
² http://polki.pl/rodzina_rodzice_artykul,10018947.html
³ Powakacyjny, opłakany budżet uczniów szkół średnich,
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/powakacyjny-oplakanybudzet-uczniow-szkol-srednich,1,4798399,wiadomosc.html,
20 lip 11 [dostęp 2012-01-19]
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Jak pomóc sobie samemu?
Niepokój, lęk – jak sobie radzić?
Szalone bicie serca, uczucie ciężaru w okolicy
serca, pocenie się, drżenie, dygotanie, zimne
dreszcze, suchość w ustach, nudności, wymioty,
nieprzyjemne doznania brzuszne, nagłe parcie
na mocz, uderzenia gorąca, niemożność
złapania tchu, uczucie dławienia się („kluska
w gardle”), zawroty głowy, poczucie braku równowagi, wrażenie bliskiego omdlenia, mrowienia,
drętwienia kończyn, twarzy. Kto z nas nie zna
tych objawów? Lęk jest jedną z najczęściej
przeżywanych emocji w życiu człowieka, która
powoduje doznania jak najbardziej fizyczne.
Ocenia się, że 1 na 4 zdrowych ludzi w jakimś
okresie swojego życia przeżywa lęk a około
1 na 10 cierpi na zaburzenia lękowe. Zaburzenia
te występują częściej u kobiet. Najczęściej lęk
występuje pomiędzy 20-30 rokiem życia.
Czym w swej istocie jest lęk?
Lęk można opisać jako odczuwanie nieuzasadnionych obaw lub zagrożenia o różnym nasileniu i różnym czasie trwania. Obawy te są
zwykle bezzasadne zważywszy na sytuację, w jakiej znajduje się zlękniony człowiek. Lęk również może być traktowany jako mieszanina uczuć
– jest zmienną kombinacją kilku podstawowych
(fundamentalnych) emocji, a mianowicie: strachu, przykrości, złości, wstydu i podniecenia
(C. Izard). To niepokój, obawa przed zazwyczaj
czymś nieokreślonym do końca. Wizyta u lekarza, opinia innych, przyszłością, stanem swojego
zdrowia. Lęk może być cechą człowieka lub
stanem, jaki przeżywa. Bywa długotrwały,
niekiedy trwa latami, oplata nas niczym pajęczyna. Czai się gdzieś w środku, zabija radość
życia pozbawia apetytu i snu. Krok po kroku
podkopuje nasze zdrowie i uniemożliwia
działanie lub czyni je mało skutecznym.
Lęk to nie to samo, co odczuwanie strachu.
Strach jest chwilowy i bardzo konkretny, i jest
nam zazwyczaj bardzo pomocny, bo pozwala
radzić sobie w sytuacjach zagrożenia. Wyzwala
reakcję hormonalną i motoryczną: zmusza
do ataku lub ucieczki. Strach jest potrzebny
do przetrwania, lęk nie.
Długotrwały lęk jest bardzo toksycznym uczuciem podkopującym jakość myślenia, i wolę
działania człowieka. Niszczącym życie emocjonalne.
Jedni ludzie są ze swojej natury bardziej skłoni
do odczuwani lęku od innych i nie ma w tym nic
złego pod warunkiem, że umieją pokonywać
swoje nastawienie lękowe i nie pozwalają mu
decydować o swoim życiu. Przecież nie chodzi o
to abyś nie odczuwał lęku, ale żebyś umiał sobie
z nim radzić i działał mimo niego.
Zaburzenia lękowe mogą przybierać różne formy,
np.: Zespół lęku uogólnionego: Przesadne zamartwianie się o zdrowie, bezpieczeństwo, pieniądze i inne aspekty codziennego życia, które
utrzymuje się przez 6 miesięcy lub dłużej. Często
towarzyszy mu ból mięśni, zmęczenie, bóle
głowy, nudności, duszności, i bezsenność - Fobie:
Irracjonalny uporczywy strach przed określonymi
sytuacjami, rzeczami lub zjawiskami, np.
pająkami (arachnofobia), tłumem i miejscami
publicznymi (agorafobia) lub zamkniętymi przestrzeniami (klaustrofobia); fobia społeczna: chorobliwa nieśmiałość w zwykłych sytuacjach
społecznych (towarzyskich i zawodowych), spotęgowana uczuciem, że jest się obserwowanym i
ocenianym przez innych. Zespół stresu pourazo-
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wego (PTSD): ciągłe przeżywanie silnego fizycznego urazu lub stresu emocjonalnego (jak przemoc w dzieciństwie, wojna czy trzęsienie ziemi)
w realistycznych snach, retrospekcjach lub przykrych wspomnieniach. Do innych objawów należą problemy ze snem lub skupieniem się,
wybuchy złości i wycofanie emocjonalne. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne: obsesyjne myśli,
na przykład irracjonalne obawianie się brudu,
którym towarzyszą czynności kompulsywne, jak
regularne mycie rąk, mające złagodzić lęki.
Zespół lęku panicznego (napady paniki): nawracające ataki niczym nieuzasadnionej trwogi, którym towarzyszy przyspieszenie akcji serca,
pocenie się, zawroty głowy lub osłabienie.
Ale jak ugłaskać lęk?
Otóż Rick Hanson¹, amerykański psycholog, proponuje praktykę, którą dosłownie nazwał „głaskaniem jaszczurki”. Przecież ta emocja rodzi się
w najstarszej ewolucyjnie części mózgu, która
jest zbudowana analogicznie jak mózgi gadów
współczesnych, a jest odpowiedzialna nie tylko
za wiele czynności wegetatywnych. Są to: rytm
serca, ciśnienie krwi, trawienie, oddychanie, ale
i generowanie stanów emocjonalnych, i z tego
powodu w dużym stopniu jest niezależna
od świadomości i jest poza jej kontrolą; szczególnie uaktywnia się najsilniej aktywna i dominująca w chwilach stresu, zagrożenia życia.
Gdy nasz mózg uzna – nie zawsze mając rację –
że sytuacja jest groźna, bo „coś” chce nas „zjeść”,
stawia cały nas organizm w stan pogotowia.
Zdaniem R. Jansona nasz wystraszony mózg,
który przecież robi to w trosce o nas, trzeba
po prostu potraktować z wyrozumiałością i najnormalniej w świecie uspokoić, np. właśnie
poprzez „głaskanie”.
Można to robić na wiele sposobów. Jednym
z najważniejszych jest świadoma kontrola oddechu. Oddech przeponowy, składa się z czterech
etapów, którymi są: 1. wdech, 2. pauza (wstrzymanie oddechu), 3. wydech, 4. pauza (wstrzymanie). Przy prawidłowo wykonywanym oddechu
brzuch powinien unieść się do góry. Należy
pamiętać nie tylko o pauzach, ale i o tym, żeby
wdech wykonać nosem a wydech ustami.
Jako, że lęk sygnalizowany jest również przez
ciało, „pogłaskajmy” je np. poprzez relaksację.
Relaksacja to nic innego jak pewna umiejętność,
której musimy się nauczyć. Gdy ją opanujemy,
będziemy umieli skutecznie zapobiegać trudnym
sytuacjom. Cała tajemnica polega na jednoczesnym odprężeniu ciała i umysłu oraz odwołaniu
stanu najwyższej gotowości by pozwolić organizmowi powrócić do równowagi.
Pamiętajmy jednak, że relaksujemy się również,
gdy:
1. wykonujemy czynności sprawiające dużo
przyjemności — związane z hobby, zainteresowaniami;
2. przyjemne doznania cielesne – życie bez przyjemności jest nieprzyjemne. Dbaj o to, aby codziennie zrobić dla siebie przynajmniej trzy miłe
rzeczy: mogą być najzwyklejsze w świecie:
rozmowa z przyjacielem, pójście do kina, czy
ciastko z kremem.
3. poprzez harmonijny ruch, np. spacer, pływanie,
taniec;
4. słuchamy muzyki, gramy bądź śpiewamy;
5. w kontakcie z przyrodą: bycie w lesie, parku,
nad wodą bardzo uspokaja.
... pomagamy ludziom rosnąć ...

W jaki jeszcze sposób możemy radzić sobie
z lękiem?
Postarajmy się spojrzeć na siebie i swoje sprawy
z dystansem. Bardzo pomaga cel transcendentny, wiara w Boga – takie rzeczy potrafią
pomóc wydobyć się z każdej ciemnej doliny. Pomaga miłość do kogoś konkretnego, która rzeczywiście potrafi przenosić góry. Nie zapominajmy
o humorze, ponieważ nic tak jak on nie pozwala
spojrzeć na samego siebie z pewnej – życzliwej
– perspektywy.
Również krytyczne myślenie o sytuacji trudnej, uświadomienie sobie czego się boję
i stwierdzenie, że boję się....., ale akceptuję
to, co się zdarzy pozwalają skutecznie zapanować na lękiem
Postawa „DO” – wedle słów Antoniego Kępińskiego człowiek, który jest skierowany „OD”
świata i zapada się w siebie, przyglądając się
głównie swojemu wnętrzu będzie odczuwał
wzmożony lęk i dyskomfort.
Nieoceniony jest kontakt z drugim człowiekiem
– porozmawianie o swoich niepokojach bardzo
pomaga: po pierwsze wyrzucasz je z siebie, a po
drugie możesz otrzymać sensowną informacje
zwrotną.
Można też – i to nie jest żadna pomyłka – iść w
stronę niebezpieczeństwa, świadomie pragnąć
sytuacji niebezpiecznych. Nie pozwólmy, aby
lęk stał się górą dominującą nad naszym całym
życiem. Idźmy śmiało do jego źródła. Zwróćmy
uwagę, że nie można jednocześnie bać się i
pragnąć tego samego, zatem zadecydujmy, żeby
zwyciężyło w nas pragnienie, aby hartować siebie
i swoją wolę w ogniu doświadczeń. Nie musimy
robić ze wszystkiego antycznej tragedii, a w przypadku drobnych niepowodzeń przyjąć stoicką,
bierną postawę. Podsumowując, pamiętacie
podstawowe zasady pokonywania lęku:
1. Lęk i występujące wraz z nim objawy somatyczne są nasiloną, ale normalną reakcją na stres.
2. Umiarkowane reakcje lękowe nie są szkodliwe
dla zdrowia.
3. Nie powiększaj lęku przez wyobrażenia i fantazje.
4. Nie trać poczucia rzeczywistości; obserwuj
i opowiadaj sobie w myślach, co rzeczywiście
dzieje się wokół Ciebie.
5. Pozostań w danej sytuacji tak długo, aż lęk
zacznie samoistnie przemijać.
6. Obserwuj, jak Twój lęk zmniejsza się.
7. Nie unikaj sytuacji, których się obawiasz.
8. Narażaj się świadomie na wszystkie sytuacje,
które wywołują u ciebie lęk.
9. Bądź dumny nawet z niewielkich sukcesów.
10. W sytuacji wywołującej lęk staraj się zachować cierpliwość.
____
¹http://kobieta.wp.pl/kat,49400,title,Jak-pokonaclek,wid,13865549,wiadomosc.html?ticaid=1fa8b
www.warecki.pl

Jak przeżyć w organizacji?
Jak poradzić sobie z mobbingiem?
Mówienie o mobbingu w Polsce nie jest
dziś szczególnie modne, ponieważ przewaga pracodawcy nad pracownikiem jest
znaczna. Do tego dochodzi mało elastyczny rynek pracy i znaczne bezrobocie.
Dlatego często nikt nie reaguje na ewidentne przypadki mobbingu. Jak się komuś nie
podoba, to niech szuka innej pracy. Lepiej
położyć uszy po sobie i udawać, że nic się
nie dzieje.
Jednak koszty psychiczne i fizyczne mobbingu mogą przewyższać znacznie cenę
utraty pracy. Jest na to wiele przykładów.
Umieranie w pracy jest pozbawione sensu.
Wielu doradców zaleca ofiarom mobbingu
(a może to być dosłownie każdy, a nie
tylko jednostki słabe i osamotnione) pełną
determinacji walkę o swoje prawa. Bez
względu na wszystko. Nie biorą pod uwagę
faktu, że zwykle przewaga mobbera nad
jego ofiarą jest znaczna i taka walka kończy się bolesną porażką.
W sądzie dochodzenie swoich praw jest
trudne i długotrwałe. Często i mało skuteczne. Czy jest jakieś inne wyjście?
Czy istnieje jedna jedyna prawidłowa odpowiedź we wszystkich sytuacjach i wobec
wszystkich mobberów dobra dla każdego
człowieka? Naszym zdaniem – nie.
Nie istnieje jedno uniwersalne lekarstwo na
mobbing. Różni są ludzie, rozmaite firmy,
a i jeden mobber do drugiego niepodobny.
Nie walczymy o sprawiedliwość ani pokazanie mobberowi, że mamy rację. Celem
jest skuteczne poradzenie sobie z trudną
sytuacją w pracy, bez ponoszenia nadmiernych kosztów (zdrowotnych, ekonomicznych, psychologicznych) oraz zachowanie
szacunku dla samego siebie.
Proponujemy zapoznanie się z naszym
podejściem:

Trójczynnikowy model
przeciwstawiania się mobbingowi.
Aby skutecznie poradzić sobie w sytuacji
mobbingu, musimy wziąć pod uwagę:
►Siłę mobbera
►Siłę własną
►Kontekst organizacyjny
www.warecki.pl

1. Czynniki sytuacyjne – twoja praca
►Posiadanie alternatywy – jak łatwo
możesz podjąć pracę w innym miejscu;
►Czy organizacja, w której pracujesz jest
przyjazna lub nie;
►Możność uzyskania wsparcia od strony
kolegów.
2. Czynniki związane z osobą mobbingowaną (TY)
►Składa się na to wiele czynników, które
stanowią o twojej odporności takich, jak:
reagowanie na stres, motywacja, system
wartości, kompetencje psychologiczne
(inteligencja emocjonalna).
3.Mobber
►Możliwości, jakie posiada w organizacji
(zarówno formalne jak i nieformalne);
►Cele, jeśli są do zidentyfikowania;
►Metody, jakie stosuje.
Ułożyliśmy następująca tabelę (patrz
tabelka). W zależności od tego, co umiesz
(jaka jest twoja siła), jaki jest mobber i w
jakiej organizacji pracujesz warto przyjąć
taktykę aktywnej obrony lub lepiej przeczekać zamieszanie. Opisuje to 8 sytuacji:

Jak widzisz w jednych sytuacjach warto się
aktywnie bronić lecz w innych koszty są
zbyt duże. Przykładowo w Sytuacji 6,
kiedy nie umiesz się bronić, mobber jest
groźny, a sytuacja w firmie niekorzystna
trudno komuś zalecać obronę, która dla
niego skończyłaby się poniesieniem nadmiernych kosztów. Lepiej się wycofać.
Odwrotną jest Sytuacja 3, w której zalecamy aktywną obronę z dużymi szansami
powodzenia.
Te czynniki zmieniają się w czasie. Możesz
nauczyć się bronić, mobber może utrącić
swoją pozycję, a firma może się zmienić.
... pomagamy ludziom rosnąć ...

W naszej książce „Słowo o Mobbingu”¹
opisujemy szczegółowo, jak się tego nauczyć. Załączamy też testy, aby każdy
chętny mógł określić precyzyjnie dla siebie
te trzy parametry.
Kto statystycznie najczęściej jest ofiarą
mobbingu?
1. Osoby samotne lub pozbawione tzw.
„układów”
2. Osoby w wieku przedemerytalnym;
3. Osoby „nietypowe”, tzn. odróżniające
się od z jakiegoś powodu od pozostałych
członków grupy (pochodzenie, narodowość, wyznanie, poglądy polityczne, orientacja seksualna, strój, nieakceptowanie
kodów grupy, etc.);
4. Kobiety (w tym kobiety samotne, rozwiedzione, same wychowujące dziecko,
kobiety w ciąży);
5. Osoby powyżej pięćdziesiątki, których
firma chce się pozbyć, nie mając im przy
tym nic do zarzucenia, a których wypowiedzenie jest dla firmy kosztowne ze
względu na długi staż pracy;
6. Osoby zbyt sumienne lub silnie zaangażowane w pracę zawodową, jak też

osoby wyjątkowo zdolne lub kompetentne,
mogące stawiać w cieniu zwierzchnika,
czy być postrzegane jako zagrażające dla
czyjejś kariery;
7. Osoby młode, a w szczególności młodzi
pracownicy, posiadający wysoki poziom
wykształcenia².

_____
¹ „Slowo o Mobbingu” (Poltext , Warszawa, 2006)
² za: Cackowska-Demirian J., Molestowanie moralne - perwersja moralna czy patologia społeczna?; tekst jest
dostępny w Internecie w: „Portal psychologiczny”,
www.psychologia.edu.pl
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Psychologia i życie
Jak w codziennym życiu radzić sobie z manipulacjami?
Czym są manipulacje?
Manipulacja jest formą zamierzonego
i intencjonalnego wywierania wpływu na
drugą osobę (czy grupę osób) w taki sposób,
aby ta realizowała – nie zdając sobie z tego
sprawy – działania, zaspakajające potrzeby
manipulatora¹.
Charakterystycznymi cechami takiego
oddziaływania jest to, że:
►w sposób istotny wpływa na nasze
myślenie,
►nie liczy się z naszymi potrzebami
i interesami,
►steruje naszymi emocjami,
►przynosi korzyść manipulatorowi.
Manipulator steruje i ukierunkowuje proces
naszych myśli, a szczególnie zależy mu
na tym, abyśmy wierzyli, że wszystko
robimy z własnej i nieprzymuszonej woli.
Dlaczego ludzie manipulują?
Przede wszystkim motywem jest chęć postawienia na swoim za wszelką cenę (wygrać!)
lub chęć zaspokojenia swoich potrzeb kosztem drugiej osoby. Istnieją też inne powody:
►lęk, przed ujawnieniem swoich słabych
stron, doznanych zranień,
►obawa przed rozwiązywania trudnych
spraw czy problemów,
►pragnienie pozyskania zainteresowania
i akceptacji,
►automatyczne uleganie stereotypom przyjętym w grupie zawodowej.
Manipulacje nie są żadną wiedzą tajemną.
Bazują na różnych mechanizmach i prawidłowościach psychologicznych, które są
równie powszechne i działają równie silnie,
co prawo grawitacji. Nie znaczy to wcale, że
jesteśmy wobec nich bezradni. Jeżeli nauczymy się rozpoznawać manipulacje, to
możemy w większym stopniu poddać je
świadomej kontroli. Morze jest strasznym
żywiołem, co w cale nie oznacza, że nie
można w nim pływać. Znajomość technik i
sposobów manipulacji jest niezbędnym
warunkiem skutecznego przeciwdziałania
i obronienia się przed nimi.
Ile jest rodzajów manipulacji?
Bardzo dużo. Tyle, co gwiazd na niebie.
Związane jest to ze skalą zjawiska i jego
przeogromną różnorodnością. Począwszy
od manipulacji, jakie można zaobserwować
podczas negocjacji handlowych jak i mniej
spektakularnych, co nie znaczy mniej
ważnych dla nas, a zachodzących w naszych
miejscach pracy (o to, kto ma zrobić jakiś
raport dla szefa czy zostać po godzinach
w pracy), a skończywszy na domowych
(kto ma wychodzić z psem, czy wyrzucać
śmiecie).
Jakie są rodzaje manipulacji?
Automatyzmy psychologiczne. Człowiek ma
skłonność na pewne rodzaje zachowań
odpowiadać bezrefleksyjnie, odruchowo
niejako uważając, „że tak trzeba zrobić” -
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zostały dokładnie opisane przez R. Cialdiniego². Oto one: reguła wzajemności, konsekwencji, społecznego dowodu słuszności,
autorytetu, wzajemności.
Manipulacje otoczeniem – na przykład poprzez celowe transformowanie obrazu świata
(pomijanie jednych i nadmierne eksponowanie innych jego elementów, aspektów), aby
postąpić zgodnie z narzucaną (fałszywą)
logiką sytuacji. Tu również należy wspomnieć o dysonansie poznawczym (niezgodność obrazu świata z dotychczasowym
doświadczeniem) i stereotypach.

Manipulacje obrazem własnej osoby.
Dotyczy to takich obszarów jak poczucie
kontroli, samoocena, emocje.
Konsekwencje
Istnieją ludzie, którzy niejako ze względu na
swą strukturę osobowości są makiawelistami
(do takich zaliczamy na przykład psychopatów) – lubią, potrafią i chcą manipulować
innymi i mówiąc językiem potocznym: leży
to w ich naturze.
Jednak równie niebezpieczne są manipulacje
stosowane przez zwykłych, normalnych,
ludzi (często bardzo nam bliskich), którzy
uciekają się do tego typu działań, co może
przynieść równie dotkliwe szkody, niż akcja
wytrawnego oszusta. Wykryta manipulacja
podważa zaufanie i niszczy dobre relacje.
Nie ma dobrych manipulacji – każde
działanie manipulatora zabiera nam autonomię i rości sobie prawa do naszego życia.
Jak sobie radzić?
Rzeczą najważniejszą i podstawą wszelkich
taktyk obrony przed manipulacjami jest
umiejętność ich rozpoznawania. Ujawnienie
taktyki powinno być przeprowadzone w sposób stanowczy, ale stosowne do sytuacji.
Tu krótkie przypomnienie, a może raczej
ostrzeżenie: nie popadajmy w przesadę, bo
nie każdy wpływ to manipulacja. Czasem
ulegamy rozsądnej argumentacji drugiej
osoby lub zmieniamy zdanie w wyniku
własnej analizy sytuacji.
Aczkolwiek warto przed ostatecznym podjęciem ważnej decyzji zadać sobie kilka pytań:
►Czy mam odpowiednią wiedzę (do podjęcia decyzji)?
... pomagamy ludziom rosnąć ...

►Czy podejmując decyzję rzeczywiście
realizuję swoje cele życiowe?
►Czy mam świadomość konsekwencji
(krótko jak długoterminowych), jakie niesie
za sobą ta decyzja?
►Czy miałem wystarczającą ilość czasu?
Najważniejszym jest, aby nie bać się
ujawniać taktyki manipulacyjnej, jeśli taką
dostrzeżemy i rozpoznamy.
Jak sobie radzić z automatyzmami
psychologicznymi?
►Jeśli masz ochotę odwzajemnić czyjś
podarek czy gest... pomyśl i – jeżeli jest to
tylko rozsądne – odwzajemnij się, ale na tym
samym poziomie (przysłowiowy kwiatek
za kwiatek).
►Zanim zrobisz coś dlatego, że kogoś
lubisz... zaczekaj i rozważ inne, dodatkowe
kryteria.
►Zanim przyjmiesz czyjąś opinie za własną,
bo uważasz, że pochodzi od wielkiego
autorytetu, zastanów się czy dotyczy on
tej sprawy i jakie są źródła powstania
autorytetu.
►Jeśli robisz coś tylko dlatego, że tak
podobno robią inni... pomyśl o konsekwencjach polegania na zdaniu otoczenia.
►Nie
bądź
konsekwentni
wbrew
rozsądkowi tylko po to aby zachować
dobre samopoczucie .
►Nie dąż do czegoś tylko dlatego, że jest
to niedostępne a posiadanie tego podniesie
twój prestiż, zbyt często może zdarzyć się
coś wręcz przeciwnego.
►Znajdź sobie „adwokata diabła” i dyskutuj
z nim ważne decyzje.
Dobrze jest mieć z kim zweryfikować nasze
widzenie świata. Na przykład przyjaciela,
który podpowie nam wtedy, kiedy nasze
poglądy będą naiwne lub nieprawdziwe.
Ważne, aby mieć „instrukcję obsługi samego
siebie”, bo im lepiej wiemy, na co nas stać,
w jaki sposób reagujemy na różne sytuacje
(stres, konflikty, pochlebstwo), jakie są nasze
cele i normy, tym lepiej będziemy radzili
sobie z manipulacjami.
Najprościej mówiąc: zdrowy rozsądek plus
odrobinę pokory. Oczywiście im mamy
większy poziom inteligencji emocjonalnej,
tym łatwiej rozpoznać nam manipulacje
i radzić sobie z nimi.
Szczególnie istotne jest:
►znajomość własnych emocji,
►samokontrola,
►rozpoznawanie emocji u innych.
Pomóc nam też może otwartość na nowe
doświadczenia, poparta świadomą refleksją.
Jednym słowem: nie da się tego uniknąć,
trzeba myśleć.
____
¹ Warecki W., Warecki M., Słowo o manipulacji, Warszawa,
Poltex, 2005
² Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 1994
www.warecki.pl

ul. ks. J. Chrościckiego 14; tel. 22 863 79 81
e-mail: kinoada@dkwlochy.pl; www.dkwlochy.pl
KINO NOWOŚCI, wstęp: 10 zł
►ZAMIESZKAJMY RAZEM
19 kwietnia, 19.00
21 kwietnia, 18.00
Francja, Niemcy 2011, 96 min., 15 lat;
Reż.: Stephane Robelin; Wyk.: Geraldine
Chaplin, Jane Fonda, Daniel Bruhl
Niezależna Jeanie, grzeczna i układna
Annie, sybaryta Albert, wieczny aktywista
Jean oraz kobieciarz Claude przyjaźnią się
od ponad czterdziestu lat. Mając na względzie swój podeszły wiek i wszystkie
niedogodności, które się z nim wiążą,
postanawiają zamieszkać razem. W ten
sposób chcą się uchronić przed przymusową rozłąką i domem starców, gdzie byliby samotni i zdani na łaskę obcych osób.
Wierzą, że razem są silniejsi i mogą sobie
pomóc, kiedy nastaną ciężkie chwile. Z seniorami zamieszkuje student antropologii,
który prowadzi badania na temat starości..
►WESELE W SORRENTO
26 kwietnia, 19.00
28 kwietnia, 18.00
Dania, Szwecja, Włochy, Francja, Niemcy
2012, 116 min., 15 lat; Reż.: Susanne Bier;
Wyk.: Pierce Brosnan, Kim Bodnia, Paprika Steen
Dwie rodziny spotykają się w Sorrento
we Włoszech na ślubie. Piękne miejsce
i zakochana do szaleństwa młoda para,
skrupulatnie przygotowująca wymarzoną
uroczystość – czy coś może pójść nie tak?
Okazuje się, że życie zaskakuje nas, gdy
najmniej się tego spodziewamy.
KINO MALUCHA, wstęp wolny
14 kwietnia, 12.30
Film niespodzianka - Parasol licencyjny
Informacja o filmie tel.: 22 863 79 81
KINO DOJRZAŁE, wstęp wolny
Kino Dojrzałe – to nie znaczy smutne.
W ramach cyklu, którego gośćmi będą
wszyscy nasi widzowie ze szczególnym
uwzględnieniem działającego w ramach

Artystycznego Domu Animacji Klubu
Seniora obejrzymy filmy stare i nowe,
dramaty i komedie.
16 kwietnia, 16.30
Informacja o filmie tel.: 22 863 79 81
lub adresem: kinoada@dkwlochy.pl
RETRO BOHATER: SŁUCHAM –
TWORZĘ – OGLĄDAM
wstęp wolny
Zapraszamy na cykl niedzielnych spotkań
rodzinnych. Projekt współfinansuje Miasto
Stołeczne Warszawa Dzielnica Włochy.
Na piedestale szykujemy miejsce dla
bohaterów wspomnień lat dziecięcych:
Koziołka Matołka, Reksia, krasnoludków...
Każde spotkanie będzie składało się
z trzech części, podporządkowanych tematowi. Rozpoczniemy od głośnej lektury
fragmentu książki dla dzieci w wykonaniu
dziennikarza Radia Bajka, Patryka Bartoszewskiego.
Następnie pod wodzą Kingi Kulon wykonamy portret bohatera podczas warsztatu
plastycznego. Na koniec wielka pointa:
wizyta w kinie. Mamy nadzieję, że kontakt
z klasycznymi tekstami literatury dla dzieci
i dokonaniami polskich studiów animacji
wyzwoli w Was radość i chęci do twórczej
pracy.
►SŁOŃ
21 kwietnia, 12.30
lektura przewodnia:
Julian Tuwim, SŁOŃ TRĄBALSKI
filmy:
›› PROSZĘ SŁONIA: ZNAJOMI W ZOO
›› PROSZĘ SŁONIA: KOŚĆ ŚŁONIOWA
›› PROSZĘ SŁONIA: WYCIECZKA ZA
MIASTO
Zabawne perypetie chłopca o imieniu Pinio
i jego przyjaciela, porcelanowego słonia
Dominika.
Filmy pochodzą ze zbiorów Studia Miniatur
Filmowych w Warszawie.
Kino ADA zastrzega sobie możliwość zmiany w/w repertuaru

Debata o bezpieczeństwie w Dzielnicy
Komendant Stołecznej Policji Nadinspektor Mirosław Schossler oraz Prezydent
m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
zapraszają Mieszkańców Włoch na otwartą
debatę z udziałem Wojewody Mazowieckiego, Burmistrza Dzielnicy Włochy
przedstawicieli Policji i Staży Miejskiej
„O bezpieczeństwie w dzielnicy” we wtorek 7 maja o godz. 18.00 do Okęckiej Sali
Widowiskowej, ul. 1 Sierpnia 36a.

Chcesz się dowiedzieć, co robi samorząd i
policja, aby zapewnić bezpieczeństwo
mieszkańcom Włoch? Masz pomysł, jak
poprawić bezpieczeństwo:
- w miejscu zamieszkania,
- w miejscu pracy,
- w szkole,
- w ruchy drogowym?
Przyjdź, zabierz głos, posłuchaj.
Więcej na : www.bezpieczna.um.warszawa.pl

SP 66 realizuje -

Program Edukacyjny
„Ratujemy i Uczymy
Ratować”

Szkoły są miejscem, w którym
uczymy dzieci, jak mają radzić
sobie w świecie. Dlatego warto,
aby odbyły tę dodatkową lekcję
- lekcję ratowania życia...

fot. arch. szkoły

Repertuar Kina ADA kwiecień

O tym, jak ogromne znaczenie ma umiejętność udzielenia pierwszej pomocy,
nikogo przekonywać nie trzeba. Dlatego
tak ważne jest, by od najmłodszych lat
oswajać uczniów z ideą pomagania i skupić się na praktycznych umiejętnościach.
Obowiązek szkół w zakresie nauczania
bezpiecznych zachowań oraz pierwszej
pomocy wynika nie tylko z odpowiednich
zapisów w podstawach programowych
w każdym etapie edukacyjnym
Każdy człowiek, któremu powierza się
bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego
człowieka, nieustannie zdawać sobie
sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa na nim. Odpowiedzialność jest tym
większa, im młodszy jest podopieczny.
Pedagog szkolny jednocześnie koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz
z przeszkolonymi wolontariuszami realizuje w szkole Program Edukacyjny
„Ratujemy i Uczymy Ratować”.
Dzieci klas 0-III uczą się najprostszych
zasad udzielania pierwszej pomocy: jak
rozmawiać telefonicznie z pracownikiem
pogotowia, w jaki sposób wykonać
sztuczne oddychanie, ile razy i w jaki sposób ucisnąć klatkę piersiową, jak należy
zaopiekować się poszkodowanym.
Czy udzielanie pierwszej pomocy jest
trudne? – nasze dzieciaki twierdzą, że
nie!!!
Każdy może i każdy powinien się tego
nauczyć. Ale tak naprawdę tylko od nas
samych zależy, czy w razie wypadku
podejmiemy się takiego postępowania,
czy nie.
Pedagog szkolny
Ela Bielska
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Warsztaty dla dzieci i nie tylko...
W tym roku dzięki dotacji Urzędu Dzielnicy Włochy ruszyły warsztaty architektoniczne dla dzieci,
reportersko-filmowe dla młodzieży oraz filmowe dla zainteresowanych tą sztuką mieszkańców.
Fundacja Warszawskatv, której trzon stanowią doświadczeni twórcy filmowi
i telewizyjni zaprosiła uczniów szkół
ponadpodstawowych z naszej dzielnicy
do udziału w bezpłatnych warsztatach
reportersko-filmowych realizowanych
w ramach projektu „Tak to widzę”.
Celem warsztatów jest przekazanie młodzieży podstawowej wiedzy z zakresu
dziennikarstwa telewizyjnego oraz zasad
realizacji filmu. Program obejmuje podstawy: reżyserii, operatorki, współpracy
z ekipą filmową, występu przed kamerą.
Uczestnicy będą mieli okazję pracować
nad scenariuszem, samodzielnie realizować, a także z pomocą ogólnodostępnych
narzędzi zmontować i promować swój materiał filmowy. Dowiedzą się również jak
korzystać z materiałów objętych prawem
autorskim.
Warsztaty dotyczą pracy po obu stronach
kamery, a więc także umiejętności występu
przed kamerą, przeprowadzenia wywiadu,
autopromocji, języka ciała, techniki opanowania tremy itp. Podczas warsztatów
zaplanowana została wizyta reporterki
telewizyjnej, która opowie, jak wygląda
jej codzienna praca i zapozna uczestników
z terminologią telewizyjną.
Efektem 19-godzinnych warsztatów będą
kilkuminutowe filmy stworzone według
pomysłu uczestników zajęć opublikowane
na YouTubie oraz na stronie www.warszawskatv.pl.
Na zakończenie projektu zostanie zorganizowane spotkanie dla wszystkich uczestników warsztatów i osób towarzyszących
połączone z projekcją filmów zrealizowanych przez młodzież, wręczeniem certyfikatów, a także możliwością indywidualnych
konsultacji z twórcami filmowo-telewizyjnymi. Warsztaty będą realizowane w trzech
szkołach na przełomie kwiecień-czerwiec.
Kolejny projekt to „Włoskie Warsztaty
Filmowe”, skierowany jest on do każdego
kto chce poznać tajniki pracy z filmem.
Uczestnik zdobędzie wiedzę w pigułce,
która umożliwi mu dalszy samodzielny
rozwój.
W ramach projektu odbędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne, których efektem będzie powstanie filmu krótkometrażowego.
Warsztaty obejmują podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu tworzenia filmu
fabularnego: pracy nad scenariuszem, podstawową wiedzę na temat rodzajów
kadrów, oświetlenia, języka filmowego.
Następnym etapem będą zajęcia praktyczne obejmujące pracę na planie
filmowym z kamerą, oświetleniem, nagry10
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waniem dźwięku. Zajęcia zakończy omówienie nakręconego materiału oraz praca
nad montażem filmu.
Prowadzący warsztaty: Piotr Żukowski –
operator, producent filmowy i telewizyjny,
reżyser, twórca Multimedia Happy End
Festiwal Filmów Optymistycznych, absolwent PWSFTviT, wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.
Autor zdjęć i współproducent filmów
m.in. Piotra i Dominika Matwiejczyków,
Bodo Koxa. Koordynator Programu
Wspierania Polskiego Kina Niezależnego
Multimediaoff.
Paweł Sarbinowski – poeta, współtwórca
Niezależnej Grupy Artystycznej SPAM,
organizator Przeglądu Kina Niezależnego
SPAM, producent filmowy, ostatnio scenarzysta i reżyser. Od kilku lat współproducent filmów Piotra Matwiejczyka.
Organizatorem projektu jest Fundacja
Rozwoju Sztuki Filmowej, a partnerem
Artystyczny Dom Animacji. Więcej na:
www.facebook.com/wloskiewarsztaty
„Archi_akcje” to cykl warsztatów architektonicznych dla dzieci.
Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” realizuje
cykl warsztatów architektonicznych dla
najmłodszych mieszkańców Włoch.
Warsztaty mają na celu uwrażliwienie
dzieci na architekturę, przestrzeń, ze szczególnym naciskiem na rozumienie tożsamości i kontekstu powstania dzisiejszej
dzielnicy. Dzięki warsztatom dzieci inaczej
spojrzą na otaczające je domy, bloki, podwórka, przestrzeń pomiędzy nimi. Zwrócią uwagę na to jaki ma wpływ kolor, rytm
i kompozycja na nasze zachowania i samopoczucie w przestrzeni. Wspólnie z
małymi architektami zastanowimy się jak
można zmieniać przestrzeń wokół nas,
jakie narzędzia ku temu daje nam architektura.
Na cykl warsztatów złoży się 9 spotkań:
I. Czy miasto może być ogrodem? Odkrywamy dawne Włochy. Na warsztatach
przyjrzymy się mapie Włoch poszukując
śladów miasta-ogrodu. Czym się takie
założenie charakteryzuje? Czy dziś
Włochy nadal są ogrodem? Dzieci zbudują
fragment miasta ogrodu.
II. Do czego służą budynki: dom. Architektura to funkcja i forma. Jakie potrzeby
mieszkańców wpływają na kształt domu,
czy to domku, czy bloku? Jaka forma powinnam im odpowiadać? Dzieci poszukają
odpowiedzi na to pytanie budując swój
dom marzeń.
III. Mój pokój - urządzamy pokój idealny.

Jak kolor i światło wpływają na nasze
samopoczucie? Jak zaaranżować pokój by
był funkcjonalny i oddawał charakter właściciela. Dzieci same urządzą swój pokój.
IV. Moja dzielnica – budynki, kolory, przestrzenie. W jakich relacjach do siebie
pozostają budynki, jaką rolę pełni kolor
i kompozycja. Zbudujemy i pomalujemy
fragment wymarzonej dzielnicy.
V. Włochy z lotu ptaka – maksymalne konstrukcje. Budujemy wieżę widokową,
która pozwoli spojrzeć na Włochy z góry.
Dzieci nauczą się zasad tworzenia wysokich inżynieryjnych konstrukcji.
VI. Jak działa miasto? Miejskie archi
puzzle. Miasto to powiązania między
architekturą, a zielenią, infrastrukturą, komunikacją, przestrzeniami publicznymi.
Wspólnymi siłami ułożymy układankę
jaką jest miasto, tak by nie zabrakło
żadnego z tych elementów.
VII. Gdzie się bawić? Moje idealne
podwórko. Projektujemy wymarzone podwórko, na którym znajdzie się też mała
architektura.
VIII. Magia architektury. Tworzymy bajkowe mikro konstrukcje. Architektura
nawet w małej skali ma moc zmieniania
percepcji przestrzeni. Dzieci stworzą mini
instalacje, które umieszczą w plenerze.
IX. Futu Włochy - tworzymy projekty
na przyszłość. Zbudujemy obiekty, których
brakuje mieszkańcom dzielnicy. Mieszkając we Włochach dzieci na pewno
chciałby dodać na mapie dzielnicy kilka
obiektów. Stworzymy je w estetyce z przyszłości.
Warsztaty odbywać się będą w Artystycznym Domu Animacji, ul. Ks. J. Chrościckiego 14, w środy w godzinach dla dzieci
w wieku: 6-7 lat 15:30 – 17:00, a dla dzieci
w wieku 8-9 lat 17:30 – 19:00. Udział w
zajęciach jest bezpłatny. Na zajęcia w ADA
obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń. Zapisy prowadzimy pod adresem
stowarzyszenie@odblokuj.org Prosimy o
podanie imię i nazwisko oraz wiek dziecka
i przesłanie wiadomości z dopiskiem
„warsztaty”.
Dwa warsztaty VIII i IX zostaną zrealizowane podczas pleneru „Pikniku z książką”,
wówczas zapisy nie będą obowiązywać.
Przy zbyt dużej liczbie chętnych zadecyduje kolejność zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

Zapraszamy 24 maja do Przemysłowego Instytutu Automatyki
i Pomiarów PIAP odbędzie się II edycja „Nocy Robotów PIAP”.
Tym razem pod hasłem „Odkryj Nieznane”.
Podczas imprezy będzie można zobaczyć
roboty w akcji policyjnej, samodzielnie
sterować robotami neutralizującymi
bomby, wziąć udział w wyścigach robotów, uścisnąć im dłoń, a nawet z nimi
porozmawiać. To będzie wyjątkowa noc,
pełna niespodzianek, zarówno dla
najmłodszych jak i dorosłych, osób fascynujących się najnowszymi technologiami
jak i zupełnych laików. Przewodnikami po
świecie robotów będą naukowcy, inżynierowie z PIAP oraz firmy partnerskie
m.in.: Comau, Festo, Farnell element14
i Parameter AB, a także studenci z najlepszych uczelni technicznych w Polsce.
Autonomiczny Jurek i Star Wars - Bohaterowie „II Nocy Robotów PIAP – Odkryj
Nieznane” to prawdziwe gwiazdy, pochodzące głównie z Polski i zyskujące
uznanie na całym świecie! Wśród nich
będzie m.in. „Jurek” – autonomiczny samochód, który nie potrzebuje kierowcy
oraz światowej sławy aktorzy ze Star Wars
w postaci R2-D2 i R5-D4, którzy wcielą
się w zupełnie nowe role kelnera i konferansjera.
Robot żołnierz - Dla fanów mocnych
wrażeń roboty pirotechniczne INSPECTOR i PIAP SCOUT®, na co dzień służące
w policji i wojsku, zaprezentują się z antyterrorystami w prawdziwej akcji rozbrajania ładunku wybuchowego. Zwiedzający
będą też mogli przejść szkolenie z obsługi
sterowania robotami i wziąć udział w realnym wyścigu z przeszkodami. Dla fanów
wirtualnego świata czekać będą symulatory, a w nich misja podjęcia bomby
i przeniesienia jej w bezpieczne miejsce.
W powietrzu i na ziemi będą wojskowe
drony – bezzałogowe statki latające, a
quadrokoptery – robotyczni paparazzi
sfilmują całe wydarzenie.
Przemysłowy spryciarz - Nie zabraknie też
potężnych robotów przemysłowych, które
tym razem pokażą swój kunszt rzemieślniczy, a także nowe oblicze - artystyczną
i sportową duszę, a nawet zatańczą jak im
DJ zagra.
Zabawa i edukacja - Robotyczny świat
zwierząt reprezentować będą „Trąba
Słonia”, „RoboPies”, „RoboLew” i „CyberRyba” – najnowszy model mechanicznej ryby piątej generacji, pływający
w ogrodowym basenie. Świat sportu –
„RoboPiłkarz” i „RoboBramkarz”. Pomiędzy robotami rozegrane zostaną zawody
SUMO i wyścigi Formuły 1 czyli LineFollower. Podczas warsztatów organizowanych przez iCount i Małego Inżyniera

będzie można samemu zbudować robota
z klocków. Najnowsze wynalazki m.in.:
roboty przeznaczone do rehabilitacji,
roboty kroczące, robota społecznego, czy
też robota grającego w szachy i elektryczny motocykl zaprezentują koła studenckie politechnik z całego kraju.
Najlepszy przyjaciel człowieka - Wśród
zagranicznych gości pojawić się ma
prawdziwy celebryta, gwiazda - robot
humanoidalny NAO! Doskonały towarzysz człowieka, ale także sportowiec
uczestniczący w mistrzostwach świata
w piłce nożnej robotów. Potrafi rozpoznać
swojego właściciela zarówno po głosie jak
i po wizerunku. Umie tańczyć i mówić,
a nawet przyniesie i przeczyta gazetę.
Kosmiczne technologie - Dodatkową
atrakcją będzie Park Technologii Kosmicznych prezentujący elementy sond i robotów badających inne planety. Z kolei
w ramach Parku Współczesna Inżynieria –
Zaawansowane Projektowanie Robotów
zwiedzający będą mogli zeskanować
własną twarz lub przyniesiony przez
siebie przedmiot oraz zapoznać się
z technologią przyrostowego wytwarzania
i na żywo zobaczyć jak powstają wydruki
3D, z których budowane są między
innymi konstrukcje robotów.
Organizatorzy i partnerzy - Organizatorami wydarzenia są Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP, który od
ponad 45 lat zajmuje się tworzeniem najnowszych technologii m.in. z dziedziny robotyki i automatyki oraz PIAP ScienTech,
którego zadaniem jest upowszechnianie
powstających w Instytucie wynalazków.
Głównym patronem „II Nocy Robotów
PIAP – Odkryj Nieznane” jest Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju. W gronie
patronów honorowych są: Minister Gospodarki, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Burmistrz Dzielnicy
Włochy Miasta Stołecznego Warszawy,
Komendant Główny Policji, Centrum
Nauki Kopernik, Polska Izba Gospodarcza
Zaawansowanych Technologii. Patroni
medialni to: TVP Info, Polskie Radio PROGRAM IV, Polska Agencja Prasowa,
AMS i CityINFOtv, Magazyn FOCUS,
Miesięcznik PAR Pomiary Automatyka
Robotyka, Robotyka.com, AutomatykaOnline.pl i o2.pl

Paraolimpijczyk
z Okęcia
Marcin Skrzynecki jest tenisistą
stołowym i jest mieszkańcem
naszej dzielnicy. Może się
pochwalić nie jednym złotym
medalem.

fot. UD Włochy

Nocna inwazja robotów

Jest mistrzem świata i Europy w grze
drużynowej (kl. 6-8) z Piotrem Grudniem,
a także wicemistrzem świata i mistrzem
Europy w grze indywidualnej (kl. 8).
Swój pierwszy międzynarodowy sukces
odniósł na mistrzostwach Europy w Genui
(2009), gdzie wywalczył dwa złote medale: pierwszy indywidualnie oraz drugi
w drużynie. W 2010 na mistrzostwach
świata w Kwangju stanął na najwyższym
stopniu podium w grze drużynowej oraz
zdobył tytuł wicemistrzowski indywidualnie. W zeszłym roku na igrzyskach XIV
Paraolimpiady w Londynie wywalczył
złoty medal w grze drużynowej (kl. 6-8)
z Piotrem Grudniem pokonując Hiszpanów 3:0, natomiast w grze indywidualnej
(kl. 8) dotarł do ćwierćfinału.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
calapolskakibicuje.pl/
pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Skrzynecki

Wstęp na „II Noc Robotów PIAP – Odkryj Nieznane”
jest otwarty dla każdego, a wszystkie atrakcje są
całkowicie bezpłatne. Szczegóły: www.nocrobotow.pl.
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fot. arch. przedszkola

Ewa Kordowska
Przedszkole nr 175
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21 lutego 2013 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród w VI już edycji Warszawskiego Międzyszkolnego Konkursu
Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Konkurs zorganizowały panie: Krystyna
Wiechowska-Krzyżan, Izabela Felijakowska i Anna Borek - nauczycielki języka
angielskiego w Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków
Proporca „Victoria” mieszczącego się we
Włochach przy ul. Promienistej 12A.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów
klas szóstych szkół podstawowych oraz
uczniów klas drugich i trzecich gimnazjów.
Uroczystość rozdania nagród zaszczycił
osobiście zastępca Burmistrza Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy pan Andrzej
Krupiński a także przedstawiciele wydawnictw: Anna Adamczyk i Paweł Jaślikowski z wydawnictwa Pearson Central Europe
oraz Magdalena Biega z wydawnictwa
Oxford University Press.
W pierwszym etapie konkursu wzięło
udział 364 uczniów z 17 szkół podstawowych i 446 uczniów z 17 gimnazjów,
a więc razem 810 uczniów. Ponieważ nie
wszystkie szkoły podały dokładną liczbę
uczestników I etapu, przypuszczalnie
liczba uczniów zbliżona była do 850.
W finale gościliśmy w naszej szkole aż
97 uczestników. Przyjechali do nas uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
z zachodnich dzielnic Warszawy: Włoch,
Okęcia, Bemowa, Ursusa, oraz z sąsiednich miejscowości: Piastowa, Pruszkowa,
Brwinowa, Komorowa i Nowej Wsi.
Pierwszą nagrodę otrzymał uczeń z Gimnazjum w Komorowie, uczeń z Gimnazjum nr 112 we Włochach oraz uczennica
ze Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Ursusie. Drugą nagrodę zdobył uczeń z Gim.
nr 4 STO w Ursusie oraz uczennica ze
SP nr 94 we Włochach. Nagrodę trzecią
otrzymała uczennica z Gim. nr 130 w
Ursusie, uczennica z Gim. nr 1 w Brwinowie oraz uczeń SP nr 4 w Ursusie. Rozdaliśmy również liczne wyróżnienia uczniom
następujących szkół: Gim. w Nowej Wsi,
Gim. nr 113 we Włochach, Gim. nr 2 w
Piastowie oraz SP nr 316 z Bemowa,
SP nr 4 w Ursusie, SP nr 4 STO w Ursusie,
SP nr 150 z Bemowa, SP nr 301 z Bemowa, SP nr 66 we Włochach, SP nr 82
z Bemowa, SP nr 94 we Włochach. Natomiast uczniom, którym zabrakło jednego
lub dwóch punktów do wyróżnienia jury
przyznało nagrody pocieszenia. Byli to
uczniowie Gim. nr 86 z Bemowa, Gim. w
Komorowie, Gim. nr 1 w Brwinowie oraz
SP nr 82 z Bemowa i SP nr 2 w Piastowie.
Wśród finalistów było również troje
uczniów klas dwujęzycznych naszego

fot. arch. szkoły

W tygodniu poprzedzającym Święto Wielkiej Nocy Przedszkole nr 175 zmieniło się
w iście wielkanocną przystań. Dzięki pomysłowości Rodziców hol naszej placówki zamienił się w kurnik, w którym
kury znosiły pisanki, zajączek przynosił
niespodzianki, a kogut uprzyjemniał nam
czas swoim pianiem...
Po tak miłym akcencie zaprosilimy Rodziców do udziału w Kiermaszu Wielkanocnym, na którym można było zakupić
prześliczne dekoracje do ozdoby świątecznego stołu. Były jajka wielkanocne wykonane różnymi technikami, koszyczki,
kurczaki, koguciki‚ papierowe „cudeńka“,
kartki świąteczne, kwiatki z bibuły i inne.
Nie zabrakło również baranków i
zajączków z masy solnej. Wszytkie
ozdoby zostały własnoręcznie wykonane
przez pracowników przedszkola, przedszkolaków, a także przez niektórych rodziców. Kiermasz trwał 2 dni i cieszył się
ogromnym zainteresowaniem. Pozyskane
pieniądze chcemy przeznaczyć na zakup
potrzebnych pomocy dydaktycznych.
Korzystając z okazji jeszcze raz bardzo
serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w akcję oraz
pomoc przy sprzedaży. Mamy nadzieję,
że każda nabyta ozdoba będzie pięknie
prezentowała się w waszych domach.

Edycja na szóstkę!

gimnazjum: Eryk Czerski, Agata Sikora
oraz Piotr Lewandowski, który otrzymał
wyróżnienie.
Dzięki hojnym sponsorom: Zarządowi
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, internetowemu sklepowi Active-tech, wydawnictwom Pearson i Oxford University
Press, oraz Radzie Rodziców naszej szkoły
żaden uczeń nie opuścił uroczystości rozdania nagród z pustymi rękami. Również
nauczyciele, którzy przygotowali uczniów
do konkursu, otrzymali podziękowania
i zestaw map krajów anglojęzycznych.
Co roku uczniowie klas dwujęzycznych
naszego gimnazjum przygotowują program
artystyczny. W tym roku również grupa
uczniów z klas 1b i 1c pod kierunkiem
Małgorzaty Laśkiewicz zaprezentowała
scenkę humorystyczną pt.: „Flight to Kathmandu”, uczniowie klas 2b i 2c pod
kierunkiem Anny Borek przedstawili nowoczesną wersję klasycznego dramatu
Williama Shakespeare’a pt.: „Macbeth”
oraz uczennica klasy 1b Aleksandra Duchlińska zaśpiewała piosenkę Boba Dylana
pt.: „Make you feel my love”. Publiczność
nagrodziła młodych artystów gromkimi
brawami.
Cytując słowa pana Andrzeja Krupińskiego
zastępcy Burmistrza Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy „rozpoczynamy kolejną
pięciolatkę konkursu”. Mamy nadzieję,
że jak i w latach poprzednich, tak i w nadchodzącym roku szkolnym 2013/2014
nasz konkurs – jedyny taki w dzielnicy,
a nawet w Warszawie – będzie się cieszył
niesłabnącym powodzeniem. Z wielkim
optymizmem zatem wkraczamy w nowe
pięciolecie.
Krystyna Wiechowska-Krzyżan
Izabela Felijakowska

fot. arch. szkoły

fot. arch. przedszkola

W Wielkanocnym
nastroju...

Aplikacja mobilna
„Warszawa Chopina”

Dzisiejsza Warszawę można nazwać trzema miastami w jednym.
W ramach jednego organizmu miejskiego koegzystują tu relikty
wielowiekowego dziedzictwa zniszczonego przez dramatyczne
wydarzenia II wojny światowej, rzeczywistość ukształtowana w
czasach Polski Ludowej oraz nowoczesny, dynamicznie rozwijający się świat reprezentowany przez pnące się biurowce.
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy jest
depozytariuszem spadku, który wszyscy
mieszkańcy stolicy i Polski otrzymali
po pokoleniach przodków. Misja Muzeum
jest ochrona tej spuścizny i przekazanie jej
współczesnym w możliwie jak najpełniejszy sposób. Służą temu nie tylko ekspozycje, wystawy i muzealne biblioteki, lecz
także nowoczesna, przystosowana do potrzeb współczesnego odbiorcy.
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy podejmuje działania edukacyjne i kieruje je
do wszystkich grup odbiorców. Jednak
strategicznym odbiorca są dzieci ze szkół
podstawowych. Działalność edukacyjna
ma mieć charakter interaktywny i powinna
być prowadzona w odniesieniu do wystaw
stałych, czasowych, lekcji plenerowych
oraz warsztatów praktycznych.
Ważnym czynnikiem w realizowaniu
oferty edukacyjnej Muzeum jest bezpośrednia współpraca z nauczycielami, którzy
przez odwiedzanie z dziećmi i młodzieżą
Muzeum uzupełniają i urozmaicają prowadzony przez siebie program nauczania.
Treści zawarte w programie edukacyjnym
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
i jego oddziałów mogą być modyfikowane
przez nauczyciela w zależności od potrzeb
i możliwości uczniów. Treści edukacji
muzealnej zostały dobrane w taki sposób,
aby były ciekawe, pobudzały do myślenia,
poszukiwania, a przede wszystkim do
twórczego działania
Jak zamawiać lekcje?
Lekcje należy zamawiać telefonicznie,
dzwoniąc pod numer Centrum Edukacji
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
22 531 38 52, od poniedziałku do piątku w
godz. 9–16, lub e-mail: edukacja@mhw.pl
Centrum Interpretacji Zabytku MHW
zaprasza na lekcje muzealne. Proponujemy
następujące tematy:
►„Staromiejski zwierzyniec” dla najmłodszych (przedszkola) i szkoła podstawowa
(klasy I – III)
W trakcie zajęć uczestnicy podczas
spaceru oglądają staromiejskie kamienice,
poznają podstawowe pojęcia z dziedziny
architektury, a następnie poszukują

zwierząt, ukrytych na elewacjach budynków. W drugiej części lekcji rozwiązują
przygotowane zadania, projektują własną
elewację kamienicy.
►„Warszawa dawniej i dziś” dla szkoły
podstawowej (klasy IV – VI)
Podczas lekcji uczestnicy poznają historię
wojennych zniszczeń i powojennej odbudowy Starego Miasta. Multimedialna
ekspozycja pokazuje skalę destrukcji oraz
problematykę społecznych, gospodarczych
i politycznych trudności towarzyszących
podnoszeniu z ruin Starówki. Podczas
zajęć prowadzący wyjaśni dlaczego Stare
Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
►„Od szczegółu do ogółu czyli jak
odnaleźć się na dawnej i współczesnej
Starówce” dla szkoły podstawowej
(klasy IV – VI)
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się
z topografią Starego Miasta, poznają najbardziej charakterystyczne architektonicznie budynki warszawskiej Starówki.
Następnie w oparciu o panoramy zlokalizują odwiedzone miejsca na planach, a
także wypełniają karty pracy dotyczące
topografii oraz wybranych obiektów
na Starym Mieście. Po zakończonych
zajęciach otrzymają imienne dyplomy
„młodego spacerowicza” oraz zaproszenie
na kolejne lekcje w cyklu.
►„Warszawa ginąca, zniszczona, odzyskana” dla gimnazjum i liceum
Podczas zajęć uczestnicy poznają tętniącą
życiem przedwojenną Warszawę oraz
planową zagładę miasta w trakcie II wojny
światowej. Następnie zostaną wprowadzeni w powojenne dylematy czasów odbudowy. Na koniec dowiedzą się dlaczego
Starego Miasto zostało wpisanie go na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Dopełnieniem zajęć może być debata prowadzona przez edukatora muzealnego.
Kontakt: Centrum Edukacji MHW
Rynek Starego Miasta 28/42
tel. 22 531 38 52, 22 531 38 53
Nauczyciele mogą zapoznać się z programem edukacyjnym na stronie:
www.mhw.pl/_gAllery/48/19/48199.pdf

W 203. rocznicę urodzin
Fryderyka Chopina (22 lutego)
Warszawa zaproponowała
nową odsłonę aplikacji
mobilnej.

fot. um.warszawa.pl

Oferta dla nauczycieli

Zwiedzając nasze miasto z telefonem
wyposażonym w system Android lub iOS,
można poznać wiele ciekawostek o wielkim kompozytorze, który połowę swojego
życia mieszkał w stolicy.
Z aplikacji „Warszawa Chopina” turyści
mogą korzystać w sześciu językach,
oprócz najpopularniejszych: angielskiego,
rosyjskiego czy francuskiego, również po
japońsku i chińsku.
Dla miłośników muzyki poważnej przygotowano kalendarz imprez z informacjami
o koncertach i festiwalach. Dostępny jest
także audioprzewodnik, z którego można
się dowiedzieć o miejscach w Warszawie
związanych z kompozytorem. Całość uzupełnia obszerny opis muzeum Fryderyka
Chopina przy Tamce.
Aplikacja mobilna obsługuje również
funkcje społecznościowe. Użytkownicy
mogą polecać materiały na Facebooku i
meldować się w popularnych miejscach na
portalu foursquare.com. Wkrótce w punktach IT dostępne będą tagi zbliżeniowe
NFC, dzięki którym możliwe będzie pobranie dodatkowych informacji na telefon.
Pierwsza wersja aplikacji „Warszawa Chopina” powstała na początku 2009 r. z
okazji obchodów Roku Chopinowskiego
2010 na iPhone’a i urządzenia z systemem
Java. Najnowsza, dostępna w telefonach z
systemem Android, jest zaktualizowana i
poszerzona o nowe wiadomości.
Aplikacja do pobrania na Googleplay:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.warsaw.chopin&hl=pl
Aplikacja do pobrania na Appstore:
https://itunes.apple.com/us/app/warsawchopin-guide/id588284641?mt=8
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Włochy pamiętają o Wyklętych

01.03.2013

Tegoroczny „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” podobnie jak przed rokiem cieszył się
we Włochach dużym zainteresowaniem. Kilka minut po godzinie 17 przy ul. Świerszcza 2, przed tablica
upamiętniającą więzionych w tutejszych piwnicach polskich Patriotów, zebrała się spora grupa mieszkańców
Włoch.
Inicjatorem obchodów i prowadzącym uroczystość był radny Christian Młynarek. Mroczną historię włochowskich piwnic przypomniał dr Rober Gawkowski, historyk i autor książek o Włochach. Głos zabrał też radny
Janusz Wojdalski. Kwiaty jako pierwszy złożył Michał Wąsowicz, burmistrz Dzielnicy Włochy. Nie zabrakło
delegaci szkół i rożnych organizacji. Kwiaty składali też przedstawiciele Fundacji Willa Jasny Dom, reprezentujący właścicieli kamienicy przy ul. Świerszcza 2. Nie zabrakło patriotycznych okrzyków włochowskich
kibiców Legii Warszawa. Wszyscy chętni mogli też zwiedzić tutejsze kamienice, w których do dzisiaj zachowały się wydrapane na ścianach więzienne kalendarze i zapiski.
Druga część obchodów odbyła się w Kinie ADA, czyli Artystycznym Domu Animacji filii DK Włochy.
Tam zostały wręczone nagrody w konkursie plastycznym zorganizowanych z okazji „Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Tam też można było posłuchać poruszających tekstów śpiewanych przy akompaniamencie gitary. Jako pierwszy wystąpił młody muzyk Mateusz Korteweg, natomiast gwiazdą wieczoru
był Andrzej Kołakowski. Znany bard i poeta zachwycał nie tylko samym śpiewem i grą, ale również niezwykle
poruszającymi wstępami do prezentowanych utworów. Po koncercie można było kupić płyty artysty,
na których pieśniarz chętnie dopisywał dedykację i autograf.

Modelarze dzielnicy Włochy
na starcie

fot. modelarnia LPPL

Wręczenie II-ej nagrody przedstawicielowi
modelarni LPPL Radosławowi Rudiukowi.

Zielonka. Zawody w ramach Pucharu Polski.
Prezentacja zawodników. 7 od lewej zawodnicy
z dzielnicy Włochy.

24.02, 3.03.2013

W dniach 24 lutego i 3 marca miały miejsce ważne wydarzenia modelarskie w kraju, a mianowicie
zawody o Mistrzostwo Warszawy i zawody w ramach Pucharu Polski, modeli szybowców halowych
klasy FIN. Są to stosunkowo małe bardzo lekkie modele, które zawodnik silnym ruchem ręki wyrzuca
możliwie jak najwyżej po czym, model po osiągnięciu pułapu majestatycznie zmierza ku ziemi zataczając
duże koła. Im dłużej tym lepiej, liczy się czas w sekundach.
W pierwszych z wymienionych - Mistrzostwach Warszawy w olbrzymiej hali na Bemowie wystąpili
modelarze dzielnicy Włochy zaznaczając swoją obecność pewnym niemałym sukcesem. W kategorii
młodzików (do 14 lat) Rafał Rudiuk z modelarni Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa w Instytucie
Lotnictwa, zajął drugie miejsce.
W kategorii najmłodszych modelarzy szóstą nagrodę zdobyła Ala Ziółek z modelarni LPPL, zaś ósmą,
Zbyszek Wicher z modelarni Domu Kultury „Włochy”.
Ci sami modelarze brali również udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim w ramach Pucharu Polski,
które miały miejsce w hali Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce pod Warszawą zajmując miejsca
od 15 do 28.
AR

Już 33 lat minęły...

14.03.2013

14 marca 2013 roku minęły 33 lata od katastrofy lotniczej samolotu „Mikołaj Kopernik” na warszawskim
Okęciu. Kapitan Paweł Lipowczan wiedząc, że maszyna lecąca z Nowego Jorku rozbije się zanim dotrze
do terenu lotniska, by nie ryzykować życia mieszkańców Warszawy, zdecydował się lądować w miejscy
odludnym. Samolot rozbił się na ternie Fortu Okęcie. W wypadku zginęło 10 członków załogi i 77 pasażerów,
wśród nich m.in znana piosenkarka Anna Jantar.
Wydarzenia sprzed 33 lat wspominali uczestnicy kameralnej uroczystości, która odbyła się przed tablicą
upamiętniającą tragiczny lot. Przedstawiciele Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa (www.wksl.waw.pl),
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Technikum Lotniczego oraz Urzędu Dzielnicy Włochy złożyli kwiaty i chwilą
ciszy upamiętnili poległych w katastrofie.
Po uroczystości rozmawiano o możliwość przygotowania większych obchodów w 35 rocznicę nieszczęśliwego
lotu. Mówiono też o planach Urzędu Dzielnicy Włochy by należącą do dzielnicy część fortu zagospodarować,
tak aby tablica była bardziej widoczna, a samo miejsce zachęcało do odwiedzin.
Przez ostatni rok włochowski Urząd poczynił liczne prace na tym terenie. Niestety ostateczne uporządkowanie
tego miejsca wciąż wymaga dużych nakładów finansowych. Miejmy nadzieję, że współpraca różnych
organizacji, którym zależy na uczynieniu z tego miejsca przestrzeni publicznej, wyda w najbliższym czasie
dobre owoce.

Godzina dla Ziemi

23.03.2013
Ogólnoświatowa akcja przeprowadzana przez międzynarodową organizację ekologiczną WWF, zjednoczy
setki milionów ludzi na całym świecie. Poprzez symboliczny gest jakim jest wyłączenie oświetlenia
na jedną godzinę. Dokładnie o 20.30, w sobotę 23 marca zgasły światła w domach, firmach i obiektach
publicznych na całym świecie.
Dzielnica Włochy również dołącza się po raz kolejny do akcji. W ubiegłym roku światła na zgasły między
innymi w budynku Artystycznego Domu Animacji oraz urzędu dzielnicy. Więcej informacji na temat
„Godziny dla Ziemi” stronie www.wwf.pl lub www.godzinadlaziemi.pl.
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Światowy Dzień Ziemi
Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto obchodzone
od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata.
W Polsce początek obchodów to rok 1990. Tradycją jest finałowy festyn
na Polu Mokotowskim, który gromadzi corocznie tysiące uczestników.
Uczestnikami są rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna. Festyn ma
charakter interdyscyplinarny, podczas którego prezentują się samorządowe
i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie,
jednostki Lasów Państwowych i wiele organizacji pozarządowych.
Tegoroczne obchody odbywać się będą 28 kwietnia na Polu Mokotowskim
w godz. 10.00 - 18.00, a motywem przewodnim będzie ogólnopolska kampania edukacyjna w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. „Elektroodpady - proste zasady”.
Temat segregacji, recyklingu i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego jest ważnym z punktu widzenia ochrony środowiska
problemem, normy prawne, które obowiązują od wejścia Polski do UE
nakładają na nas obowiązki dotyczące elektroodpadów.
Obowiązki te dotyczą producentów, importerów, sprzedawców oraz
konsumentów i porządkują system zbierania, recyklingu i przetwarzania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nakładają obowiązek
zbierania 4 kg zużytego sprzętu rocznie na jednego mieszkańca, w 2011
w Polsce zebrano 3,55 kg, dla porównania w Norwegii aż 16 kg.
Tradycyjnie podczas festynu odbędzie się – wielka zbiórka elektrośmieci
do przetworzenia – w zamian rozdane zostaną sadzonki i nasiona roślin
ozdobnych.
www.dzienziemi.org.pl
L.p.

Nazwisko i imię

dzień

godzina

miejsce

telefon / e-mail

I wtorek m-ca

17.00 - 18.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225

każdy piątek m-ca

16.00 - 17.00

Klub „Stokrotka”, Al. Krakowska 274

I poniedziałek m-ca

18.00 - 19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

1

Baranowska Teresa

503-724-670

2

Berłowska Halina

3

Bieliński Marek

I środa m-ca

17.00 - 18.00

DK „Włochy” ul. B. Chrobrego 27

4

Czuma Krzysztof

I wtorek m-ca

18.00 - 19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 22 862-84-18, krzysztof@czuma.pl

5

Gembarzewski Roman

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

501-127-802
22 886-477-436, bielinskimarek@wp.pl

601-265-428

I poniedziałek m-ca

18.00 - 19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

DK „Włochy”,ul. B. Chrobrego 27

6

Jopowicz Jacek

7

Kałwajtys Dariusz

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

22 868-06-65, 501-080-674
dariusz_kalwajtys@op.pl

8

Karczewska Bernadeta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
lub bezpośrednio na tel. komórkowy

22 443-42-12; 504-064-277
bkarczewska@um.warszawa.pl

9

Kostrzewski Juliusz

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

697-596-544, juliusz.63@o2.pl

10 Kozłowska Hanna

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12, kozlowskahanna@op.pl

11 Kułakowska Elżbieta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

12 Mazur Jolanta

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225

605-196-228,
jolantamazur@neostrada.pl

I czwartek m-ca

18.00 - 19.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225

mlynarekchristian@gmail.com

III czwartek m-ca

18.00 - 19.00

OPS, ul. Czereśniowa 35

13 Młynarek Christian
14 Pawlik Andrzej
15 Piecuch Jolanta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

I poniedziałek m-ca

602-498-257,
jolanta.piecuch@wlochy.org.pl

18.00 - 19.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

III poniedziałek m-ca 18.00 - 19.00

Przedszkole Nr 71 ul. Śląska 50/52

16 Sosnowski Radosław

II wtorek m-ca

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225

17 Sosnowski Sławomir

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

18 Szczepańska Elżbieta

III środa m-ca

17.00 -18.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

19 Turkas Andrzej

I środa m-ca

17.00 -18.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 501-050-694

20 Ufnal Wiesława

I poniedziałek m-ca

16.00 -18.00

Budynek Wielofunkcyjny, ul. 1 Sierpnia 36a, III p.

II środa m-ca

17.00 -19.00

III środa m-ca

17.00 -19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 22 863-83-07, 602-327-558,
janusz_wojdalski@sggw.pl
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

21 Janusz Wojdalski

18.00 - 19.00

606-679-603,
rsosnowski@um.warszawa.pl
602-712-947

Izabela Chmielewska, Radna m.st. Warszawy, przyjmuje w I wtorek m-ca, w godz. 18.00 - 19.00, w Bibliotece w Parku Kombatantów, ul. ks. J. Chrościckiego 2
Michał Grodzki, Radny m.st. Warszawy, przyjmuje w IV poniedziałek m-ca, w godz. 17.00 - 18.00, Ratusz, Al. Krakowska 257, tel. 695-660-615
nr 2 (60) marzec-kwiecień 2013
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