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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Dzielnicy!

Prace budowlane przy ul. Ryżowej trwają.
Budynek nowego przedszkola zmienia się
z dnia na dzień, co najlepiej widać już
w otynkowanych salach dydaktycznych.
Budowa ma zakończyć się w połowie
wakacji. Dzięki temu będzie można przeprowadzić nabór uzupełniający dla przedszkolaków. Jest szansa, że większość
dzieci, dla których wcześniej zabrakło
miejsc, ostatecznie zostanie przyjętych
do nowej placówki. Ze względu na procedury administracyjne stanie się to jednak
dopiero kilka tygodni po rozpoczęciu
nowego roku szkolnego. Opóźnienia są
następstwem nierzetelności poprzedniego
wykonawcy, który nie wywiązał się
z umowy. Wyłoniony w konkursie obecny
wykonawca pracuje rzetelnie i robi
wszystko, żeby jak najszybciej skończyć
prace budowalne.
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Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą
Nr 76/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku utworzył
obszar ograniczonego użytkowania dla Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Uchwała Sejmiku weszła w życie z dniem 4
sierpnia 2011r. i w ciągu dwóch lat tj. do dnia 4
sierpnia 2013r. Mieszkańcy, których budynki i
nieruchomości znajdują się w obszarze ograniczonego użytkowania mogą złożyć wnioski:
1. o wykonanie izolacji akustycznych na formularzu przygotowanym przez P.P. „Porty Lotnicze”, który jest dostępny na stronie
www.odpowiedzialnelotnisko.pl, a także stronie internetowej Urzędu Dzielnicy – www.udwlochy.waw.pl - (zakładce: Dla Mieszkańców
– Obszar Ograniczonego Użytkowania), jak
również w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy, al. Krakowska 257, Wydziale
Obsługi Mieszkańców – informacja na parterze;
2. o wykup nieruchomości lub jej części, oraz:
1) o zapłatę odszkodowania za poniesioną
szkodę w związku z ograniczeniem sposobu
korzystania z nieruchomości,
2) o zapłatę odszkodowania, w określonej
wysokości, z powodu potencjalnej utraty
wartości nieruchomości,
3) o zwrot kosztów poniesionych w celu wykonania dodatkowych izolacji akustycznych
w nowo projektowanych budynkach objętych
OOU.
Roszczenia oraz odszkodowania z pkt 2
(ppkt 1) – 3)) wypłacane po ostatecznym rozstrzygnięciu przez sąd powszechny.
Uważamy, że jest naszym obowiązkiem, jako
organów Dzielnicy przypomnieć Państwu o tym
terminie.
Przywrócenie terminu do wniesienia wniosków
nie będzie niestety możliwe!
P.P. „Porty Lotnicze” opracowały zasady, które
ułatwią właścicielom budynków położonych
w OOU procedurę składania wniosków.
Jako, że to P.P. „Porty Lotnicze” są zobowiązane do wypłat, wymogi te winni Państwo
niestety brać pod uwagę!
Powyższe zasady są dostępne na stronie:
www.odpowiedzialnelotnisko.pl, stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy: www.udwlochy.waw.pl (w zakładce: Dla Mieszkańców
– Obszar Ograniczonego Użytkowania) oraz
w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
al. Krakowska 257, Wydziale Obsługi Miesz-

kańców – informacja na parterze.
Poprawnie wypełnione wnioski można:
1) przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres:
P.P. „Porty Lotnicze”
02-146 Warszawa
ul. 17 Stycznia 49.
Na kopercie koniecznie dopisać: „Wniosek –
Obszar Ograniczonego Użytkowania”
2) złożyć osobiście w kancelarii P.P. „Porty Lotnicze” – ul. 17 Stycznia 49, 02-146 Warszawa.
Dodatkowo uruchomiona jest specjalna infolinia telefoniczna, za pośrednictwem której
możecie Państwo wyjaśnić wątpliwości i uzyskać odpowiedzi związane z OOU.
Konsultanci są do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 8.00 do 15.00 pod numerami telefonów:
22 650 19 23, 22 650 19 24 i 22 650 19 25.
Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, niezależne od działań podjętych przez P.P. „Porty
Lotnicze”, zapewnia bezpłatne konsultacje
i porady związane z procedurą składania przez
Mieszkańców wniosków w tymże zakresie.
Kontynuowane są w każdy wtorek od 23 kwietnia 2013r. do 6 sierpnia 2013r. włącznie,
w godz. 18.00 – 20.00 w siedzibie Szkoły
Podstawowej Nr 227, przy ul. Astronautów 17.
Porady są udzielane bez wcześniejszych zapisów i może je uzyskać każdy z Państwa!
Jesteśmy również zobowiązani, by jednoznacznie stwierdzić, iż działania podjęte przez Urząd
Dzielnicy Włochy mają charakter pomocy
i konsultacji, i nie stanowią podstaw do przejmowania przez Dzielnicę załatwiania Państwa
indywidualnych wniosków.
Raz jeszcze zachęcamy Państwa do skorzystania z wszelkiego rodzaju konsultacji i pomocy
prawnej, tak byście Państwo stosowne wnioski
złożyli w nieprzekraczalnym terminie do dnia
4 sierpnia 2013r.
Najważniejsze jest złożenie wniosku, zaś jego
dalsze uzupełnienie, czy procedura załatwiania
mają znaczenie wtórne.
Burmistrz Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy
Michał Wąsowicz

Aleja dla Nowakowskiego!

Teren po dawnych ogródkach działkowych w obrębie ulic: Kosmosu, Sympatycznej i Plastycznej stanie się ogólnodostępnym parkiem.
Miejsce znane niektórym włochowianom
z pięknych drzew i ciszy zostało ostatnio
posprzątane. Zieleń została tak zagospodarowana, aby teren sprzyjał spacerowiczom, a nie hałaśliwym spotkaniom przy
alkoholu, na które skarżyli się okoliczni
mieszkańcy.
Alejki, ławki, czy latarnie będą pojawiały
się stopniowo w kolejnych latach, ze
względu na niewielkie środki jakimi
dysponuje obecnie Dzielnica Włochy.
Przy projektowaniu parku będą również
uwzględnione opinie okolicznych mieszkańców.
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Remont wiaduktu
na WKD
W czerwcu na ul. Łopuszańskiej ruszają
prace remontowe widuktu nad linią WKD.
Potrwa on do listopada.Według Zarządu
Dróg Miejskich wiadukt ma bardzo zniszczoną izolację, którą należy jak najszybciej wymienić. Prace zostaną podzielone
na etapy. W tym roku zostanie wyremontowany południowa część wiaduktu, a
druga w przyszłym. Ruch samochodowy
w obu kierunkach zostanie skierowany
północną nitką. Etapami będą również
remontowane schody z peronów kolejki.
red.

KOMUNIKAT
Informujemy, że działająca w Zarządzie
Oczyszczania Miasta:
„Infolinia Czystość” (tel. 800 800 117 oraz
e-mail: infolinia@zom.waw.pl) została
zlikwidowana.
Prosimy o kierowanie spraw na bezpłatną
centralną infolinię m.st. Warszawy
działającą pod numerem: 800 707 047.
www.zom.waw.pl
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Aleja parkowa biegnie między Stawami Cietrzewia, a Szkołą Podstawową
nr 94 ma nowego patrona. Antonii Nowakowski, znany społecznik, nauczyciel i dyrektor bez którego nie byłoby „Szkoły nad Stawami” został
upamiętniony przez mieszkańców Włoch.
Antonii Nowakowski urodził się w 1896 r.
Kwalifikacje zawodowe zdobywał w Seminarium Nauczycielskim, a później na
Wyższych Kursach Nauczycielskich w
Warszawie. W latach 1919-21 złożył egzaminy nauczycielskie o specjalności matematyczno – przyrodniczej, humanistycznej
i pedagogicznej. W tym czasie w 1920 r.
zgłasza się ochotniczo do wojska podczas
wojny polsko – bolszewickiej.
W 1923 r. ukończył Państwowy Wyższy
Kurs Nauczycielski w Warszawie na
Wydziale Fizyczno – Matematycznym.
Podczas poszerzania kwalifikacji pracował
w szkołach powszechnych w Warszawie.
W 1930 r. wygrał konkurs na stanowisko
kierownika szkoły powszechnej we
Włochach. Szkoła wówczas mieściła się
w trzech budynkach na obrzeże Włoch:
w Skoroszach, Salomei i w budynku
fabryki Orthweina.
Antoni Nowakowski podejmuje inicjatywę
budowy nowej szkoły na parceli podarowanej przez ówczesnych właścicieli Włoch
przy ulicy Parkowej (obecnie ul. Cietrzewia). Szkoła była budowana ze składek-cegiełek mieszkańców, dotacji różnych
organizacji oraz dochodu z zabaw i loterii
organizowanych wspólnie przez kierownika szkoły i proboszcza Juliana Chrościckiego. Dochód był dzielony w połowie
na dwie budowy: szkoły i kościoła parafialnego we Włochach.
W 1932 r. w nowej szkole, której nadano
imię Marszałka Józefa Piłsudskiego,
można już było rozpocząć nauczanie.
Do roku 1939 r. dobudowano jeszcze trzy
segmenty ze względu na ciągle wzrastającą
liczbę uczniów. Tuż przed wojną uczyło się
ich w niej około półtora tysiąca.
Podczas okupacji budynek szkolny został
zajęty przez wojsko niemieckie, a nauka
odbywała się w prywatnych mieszkaniach.
Nauczanie na tajnych kompletach organizował między innymi Antoni Nowakowski. Wszystko odbywało się zgodnie z
pełnym programem wymaganym przez
przedwojenne władze oświatowe.
Po wojnie Antonii Nowakowski powrócił
na stanowisko kierownika i kontynuował
rozbudowę szkoły przerwaną w czasie
okupacji. Jednak w 1951 r. zostaje zwolniony dyscyplinarnie między innymi za
przeciwstawienie się przyjęcia patronatu
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (realizującego cele władzy socjalistycznej) oraz
na skutek fałszywych oskarżeń. Dopiero
w 1956 r. otrzymuje akt rehabilitacyjny

fot. arch. szkoły

Będzie nowy
park

Uroczystość uświetnił recital Muniek Staszczykak

z prawem powrotu na stanowisko kierownika budowanej przez siebie szkoły. Uznał
jednak, że szkoła jest nadal dobrze prowadzona i podejmuje pracę pedagogiczną
w warszawskich technikach i gimnazjach.
Zmarł w lipcu 1981 r. w wieku 85 lat.
Mimo upływu lat mieszkańcy Włoch nadal
pamiętają i z życzliwością wspominają
Antoniego Nowakowskiego. Stawy, w których lustrze odbijają się okna szkoły
i nad którymi kolejne pokolenia uczniów
odbywało lekcje przyrody i wychowania
fizycznego, do dziś wielu włochowianom
przypominają niestrudzonego nauczyciela,
społecznika i dyrektora. Dlatego właśnie w
tym miejscu postanowiono go upamiętnić.
W piątek 26 maja 2013 r. w ciepłe wiosenne popołudnie, Antonii Nowakowski
został oficjalnie ogłoszony patronem alei
parkowej nad Stawami Cietrzewia. Z tej
okazji w szkole odbyło się spotkanie,
na którym przypomniano postać legendarnego włochowianina. W uroczystości
uczestniczył znany pisarz Marek Nowakowski - syn kierownika szkoły. To właśnie
za sprawą odczytywanych fragmentów
jego prozy przypomniano, jakie były
Włochy gdy szkołą opiekował się dyrektor
Nowakowski. Uczestniczący w tym wydarzeniu mieszkańcy, a także Burmistrz
i inni przedstawiciele władz i instytucji
samorządowych mieli przyjemność
wysłuchać krótkiego koncertu akustycznego w wykonaniu Muńka Staszczyka.
Mieszkający we Włochach muzyk zaśpiewał kilka swoich znanych przebojów,
w tym tych związanych z Warszawą.
Na zakończenie uroczystości inicjatorzy
upamiętnienia osoby Antoniego Nowakowskiego zaprosili wszystkich do wspólnego spaceru główną aleją nad Stawami
Cietrzewia. To dzięki tym kilku osobom
nowi mieszkańcy Włoch mijając szkołę
podczas spaceru nad stawami przypomną
sobie o Antonim Nowakowskim.
red.

Utrudnienia na linii do Pruszkowa
Od 10 maja do 1 września, między stacją we Włochach a Pruszkowem pociągi kursują w obu kierunkach tylko po jednym torze.

fot. ZTM

Budowa nowego przystanku kolejowego
Warszawa Ursus Niedźwiadek i przejścia
dla pieszych pod torami kolejowymi spowodował duże zmiany w organizacji ruchu
kolejowego między Warszawą Zachodnią
a Pruszkowem. Dotyczą one zarówno
kursowania pociągów Kolei Mazowieckich do Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa i Skierniewic, jak i Szybkiej Kolei
Miejskiej.
Pierwsze zmiany w organizacji ruchu kolejowego zostały wprowadzone 10 maja,
a kolejne nastapią – 8 czerwca br. W tym
czasie pociągi, pomiędzy stacjami Warszawa Włochy – Pruszków, będą kursowały w obu kierunkach tylko po jednym
torze. Żeby maksymalnie wykorzystać
ograniczoną przepustowość tej linii, będą
kursowały w tzw. „pakietach”, czyli po
kilka pociągów w niewielkich odstępach
czasowych w jednym kierunku. W godzinach porannego szczytu priorytetowo będą
traktowane pociągi do Warszawy. Zaś
w szczycie popołudniowym – pociągi wyjeżdżające ze stolicy. Po zamkniętym torze
do i ze stacji Warszawa Ursus SKM będzie
uruchamiać kursy tzw. „dogęszczające”.
Wszystkie pociągi ze względu na zmiany
kursują według zmienionych rozkładów
jazdy, a część z nich została odwołana.
Niektóre pociągi od/do stacji Warszawa
Zachodnia kursują po torach dalekobieżnych i nie zatrzymują się na przystankach: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus,
Piastów i Pruszków.
Wybrane pociągi KM są wydłużone do
trzech jednostek. W czasie obowiązywania
zmian zostały wprowadzone inne zasady
dotyczące honorowania biletów.
1. Na odcinku Warszawa Wschodnia –
Pruszków, w pociągach Kolei Mazowieckich kursujących po układzie podmiejskim, obsługujących relacje na linii KM1
Warszawa – Skierniewice, honorowane są
wszystkie bilety ZTM oraz uprawnienia
do bezpłatnych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej.

2. Na odcinku Warszawa Wschodnia –
Pruszków, w pociągach SKM linii S1,
honorowane są wszystkie bilety Kolei
Mazowieckich.
3. Na odcinku Warszawa Zachodnia/Warszawa Włochy – Piastów bilety Kolei Mazowieckich ważne w pociągach na linii
KM1 Warszawa – Skierniewice są ważne
także w autobusach linii 716 i 717 na tym
odcinku.
4. Pasażerowie posiadający bilety odcinkowe okresowe KM wydane:
- z/do stacji/przystanków położonych na
odcinku Łowicz Gł. – Warszawa Ursus
Płn. do/z stacji/przystanków na odcinku
Warszawa Ursus – Skierniewice przez
Warszawę Włochy, mogą odbyć podróż
przez Warszawę Zachodnią,
- z/do stacji/przystanków w relacjach Warszawa – Piastów/Pruszków w przypadku
korzystania z przejazdów pociągami KM,
które omijają stacje/przystanki osobowe:
Warszawa Włochy, Warszawa Ursus,
Piastów, Pruszków mogą odbyć podróż
przez Brwinów z możliwością powrotu do
stacji Pruszków i Piastów bez konieczności
ponoszenia dodatkowych opłat.
5. Pasażerowie posiadający bilety ZTM
ważne w 1 i 2 strefie: dobowe, 3-dniowe,
30-dniowe, 90-dniowe i Bilety Seniora
oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej mogą
odbyć przejazd pociągami KM, które omijają stacje/przystanki: Warszawa Włochy,
Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków, do
stacji Brwinów z możliwością powrotu do
stacji Pruszków i Piastów bez konieczności
ponoszenia dodatkowych opłat.
6. Na odcinku Warszawa Śródmieście
WKD – Pruszków WKD, w pociągach
WKD są honorowane bilety Kolei Mazowieckich.
Szczegółowe informacje:
www.mazowieckie.com.pl;
call center (022) 364 44 44
www.ztm.waw.pl,
Infolinia ZTM 801 044 484

Śmieci
w domkach
będą tańsze?
Warszawskie stawki za wywóz
śmieci z domków jednorodzinnych wywołały burzę. Po protestach w dzielnicach, radni
miasta wprowadzili zmiany w
cenniku.
Wprowadzanie tak zwanej „ustawy śmieciowej” to niezwykle trudne zadanie
spoczywające na polskim samorządzie.
Ale w Warszawie jest to chyba szczególnie
trudne ze względu na specyfikę miasta
oraz stawki za wywóz śmieci zaproponowane przez stołecznych radnych.
Najbardziej kontrowersyjny okazał się
zapis dotyczący domków jednorodzinnych. Ich mieszkańcy mieli zapłacić
89 złotych za segregowane śmieci bez
względu na wielkość domu, czy liczbę
domowników. Stawki w budownictwie
wielomieszkaniowym też wywoływały
kontrowersję, ale opłaty dla budynków
jednorodzinnych zdominowały większość
dyskusji o śmieciach.
Zaproponowanym stawkom sprzeciwili
się w pierwszej kolejności radni niektórych dzielnic warszawskich. Tak też stało
się między innymi w Dzielnicy Włochy
podczas sesji rady pod koniec kwietnia.
Mieszkańcy naszej dzielnicy dali wyraz
swojemu niezadowoleniu podczas dwóch
spotkań, które odbyły się na przełomie
kwietniua i maja z przedstawicielami
Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Na pierwszym spotkaniu bardzo
mocno broniono ustalonych stawek.
Jednak na drugim pojawiła się informacja
o możliwych zmianach. Efektem nacisku
społecznego była sesja Rady Warszawy
podczas, której Radni przyjęli rozwiązanie
oparte na trzech stawkach opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów z domów
jednorodzinnych, w zależności od liczby
domowników.
W przypadku gospodarstwa jednoosobowego, zbierającego odpady w sposób
selektywny, opłata wyniesie 44,50 zł,
dwie osoby mieszkające w domu i segregujące śmieci zapłacą 68 zł, zaś trzy
i więcej osób 89 zł. Ze względu na charakter proponowanych zmian, w ostatniej
z uchwał zawarto zmianę terminu składania deklaracji o wysokości opłaty śmieciowej. Dokumenty te można składać
osobiście do urzędów dzielnic, przez internet za pomocą podpisu elektronicznego
lub listem poleconym do 19 lipca 2013 r.
red.
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Włochy są bezpieczne, ale…

Jednak Prezydent Warszawy odmówiła
projekcji twierdząc, że jest to zagranie
przedwyborcze. Ostatecznie, żeby zrozumieć sytuację nie trzeba oglądać filmu.
Wystarczy przejść się ul. Bakalarską.
Problemy od dwóch lat są zgłaszane
przez mieszkańców i władze dzielnicy
do kolejnych instytucji, w tym również
do Wojewody Mazowieckiego - niestety
bezskutecznie. Brak reakcji wyjaśnił sam
Wojewoda przyznając, że o problemach
z bazarem… słyszy po raz pierwszy.
Oprócz kłopotów z kupcami z dawnego
Stadionu Dziesięciolecia dyskutowano też
m.in. o: odwodnieniu „Niskiego” Okęcia,
planowanej sortowni śmieci przy ul. Instalatorów, ciężarówkach na ul. Potrzebnej,
fatalnym stanie budynku policji przy
ul. Bolesława Chrobrego oraz długim
oczekiwaniu na policję i straż miejską podczas wezwań.
Debata, w czasie której zaprezentowano
statystyki, a na pytania mieszkańców
odpowiadali m.in: Prezydent Warszawy,
Wojewoda Mazowiecki, Komendant
Stołeczny Policji i Komendant Straży
Miejskiej odbyła się 7 maja w Okęckiej
Sali Widowiskowej. Wśród uczestników
nie zabrakło także dzielnicowych funkcjonariuszy policji.
Było to kolejne spotkanie wpisujące się
w cykl debat o bezpieczeństwie w poszcze-

gólnych dzielnicach Warszawy. Spotkanie
zostało w całości nagrane i udostępnione
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy
Włochy oraz na portalu YouTube.
Nagranie, które zarejestrowano razem
z tłumaczeniem na język migowy, jest
ważnym źródłem informacji o aktualnych
problemach dzielnicy.
Zapraszamy do oglądania!
red.

Poznaj swojego dzielnicowego
Dzielnicowi

asp. Szymon Tajak,
tel. 0 600-997-598

asp. Monika Pycek,
tel. 0 600-997-602

st. sierż. Mateusz Filipiak,
tel. 0 600-997-604

4

Komisariat Policji Warszawa Włochy, ul. 17 Stycznia 57, 02-146 Warszawa,
tel. (22) 603-68-24, http://ochota.policja.waw.pl
ul. 17 Stycznia (parzyste nr: 4-46); ul. 1 Sierpnia (nieparzyste nr: 1-41 i parzyste nr: 2-8); ul. Astronautów (parzyste nr:
4-16A i nieparzyste nr: 3-17A); ul. Drzewieckiego S.; ul. Hynka F. (nr: 3-11); ul. Iłżecka; ul. Lechicka (parzyste nr: 4, 6);
ul. Leżajska; ogródki działkowe Okęcie parzysta strona ul. Żwirki i Wigury; ul. Sasanki; ul. Solińska; ul. Sulmierzycka;
ul. Szybowcowa; ul. Tańskiego Cz.; ul. Ustrzycka; ul. Zarankiewicza ; ul. Żwirki i Wigury (nr: 1-19).

al. Krakowska (nieparzyste nr: 7-105); ul. Aksamitna; ul. Cechowa; ul. Centralna (nieparzyste nr: 3-7 i parzyste nr: 2-8);
ul. Długopolska (nr: 16, 18 i nieparzyste nr: 11-15); ul. Dzwonkowa; ul. Emaliowa; ul. Fajansowa; ul. Foliałowa;
ul. Gidzińskiego B.; ul. Jutrzenki (nieparzyste nr: 5-41 i parzyste nr: 6-38); ul. Katalogowa; ul. Kolumba K.; ul. Krótka;
ul. Kurzawska; ul. Malownicza (nr nieparzyste); ul. Mineralna; ul. Municypalna (nr nieparzyste); ul. Muszkieterów (parzyste
nr: 4-10 i nieparzyste nr: 3-15); ul. Nieduża; ul. Pograniczna; ul. Rebusowa; ul. Skibicka (nieparzyste nr: 1-7 i parzyste nr:
4-26); ul. Struga A.; ul. Sworzniowa; ul. Szarady (bez posesji); ul. Szyszkowa; ul. Świetlista; ul. Żaluzji; ul. Żniwna.

ul. Cegielniana; ul. Ciszewska; ul. Drukarzy; ul. Dźwigowa; ul. Globusowa (parzyste nr: do 30); ul. Kłosia Cz.; ul. Kosmosu;
ul. Nastrojowa; ul. Nike; ul. Owalna; ul. Parowcowa (nr nieparzyste); ul. Plastyczna; ul. Płuzańska; ul. Popularna (nieparzyste
nr: 1-35); ul. Potrzebna (nieparzyste nr: do 49 i parzyste do 48); ul. Redaktorska; ul. Rejonowa; ul. Składowa; ul. Stajenna;
ul. Stawy; ul. Sympatyczna; ul. Śląska (nieparzyste nr: 1-21 i parzyste nr: 2-36); ul. Techników (nr nieparzyste); ul. Trzcinowa; ul. Wałowicka.
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fot. UD Włochy

Według statystyk Straży Miejskiej i Policji
nie jest źle. Z badań wynika na przykład,
że tylko 3% pijanych odwiezionych do
domu lub izby wytrzeźwień warszawiaków
pochodziło z Dzielnicy Włochy. Zgłoszeń
do Straży Miejskiej było niewiele - tylko
2% w skali całego miasta. Co najważniejsze 81% mieszkańców dzielnicy czuje się
w swojej okolicy bezpiecznie po zmroku.
Większa część Dzielnicy Włochy to bardzo
spokojne okolice. Należy jednak pamiętać,
że takie miejsca jak parkingi dużych sklepów, okolice lotniska (w tym autobusy
linii 175), czy wreszcie bazary sprzyjają
różnym przejawom łamania prawa. To
właśnie one mają największy wpływ na
statystyki. Największym „ogniskiem zapalnym” w Dzielnicy Włochy jest bez
wątpienia Bazar Bakalarska.
Zlokalizowane na tyłach Urzędu Dzielnicy
Włochy. Targowisko było głównym tematem dyskusji podczas dzielnicowej debaty
o bezpieczeństwie. Papierosy i alkohol
z przemytu, narkotyki, broń, prostytucja to zdaniem mieszkańców okolic bazaru
ich tragiczna codzienność.
Burmistrz Dzielnicy mówił o licznych
uwagach dotyczących wypełniania decyzji
administracyjnych przez zarządcę bazaru.
Realia bazaru chciał też pokazać jeden
z radnych, prezentując amatorski film
nagrany na targowisku dzień przed debatą.

fot. UD Włochy

Statystyki Policji i Straży Miejskiej stawiają Dzielnicę Włochy w gronie najbezpieczniejszych
części Warszawy. Są jednak miejsca zapalne, które spędzają sen z powiek zarówno mieszkańcom
jak i służbom mundurowym.

Dzielnicowi

asp. Dariusz Jabłecki,
tel. 0 600-997-614

asp. Karol Piątek,
tel. 0 600-997-574

asp. Krzysztof Dąbrowski,
tel. 0 600-997-559

asp. Marcin Kaczmarski,
tel. 0 600-997-590

Komisariat Policji Warszawa Włochy, ul. 17 Stycznia 57, 02-146 Warszawa, tel. (22) 603-68-24

al. Krakowska (parzyste nr: 212-264); ul. 17 Stycznia (parzyste nr: 48-76); ul. Czardasza;ul. Gładka; ul. Hynka F. (nr: 3133 i 4); ul. Lechicka (nr nieparzyste); ogródki działkowe Okęcie; ul. Pilchowicka; ul. Radarowa (parzyste nr: od 6 do końca
i nieparzyste nr: 1 do końca); ul. Sabały; stadion RKS Okęcie; ul. Tapicerska; ul. Trapez; ul. Węgorzewska; ul. Żwirki i
Wigury (nieparzyste, działki).

Al. Jerozolimskie (parzyste nr: 184-236); ul. Badylarska (do nr 21); ul. Batalionu Włochy; l. Chrobrego B.; ul. Czereśniowa
(parzyste nr: 2-100 i nieparzyste nr: 1-61); ul. Dojazdowa; ul. Fasolowa; ul. Kleszczowa; ul. Łamana; ul. Łopuszańska
(nieparzyste nr: 117-123 i parzysta 132); ul. Milewska; PKP Włochy; ul. Ryżowa (nr: 27-34); ul. Sklepowa; ul. Solipska;
ul. Szczera; ul. Tynkarska; ul. Zapustna (nr parzyste).

ul. Atlasowa; ul. Chrościckiego (parzyste nr do 76 i nieparzyste nr: 81, 93/105, 129); ul. Cienista; ul. Dymna; ul. Flagowa;
ul. Galaktyki; ul. Globusowa (nr od 32); ul. Głubczycka (parzyste nr od 26 do końca, nieparzyste od 31 do końca); Park
Kombatantów; ul. Koziorożca oraz stawy; ul. Kraszewskiego J. I. (parzyste nr: od 29 do końca i parzyste nr: od 30 do
końca); ul. Latarnika (nieparzyste nr: od 33 do końca, parzyste nr: od 38 do końca); ul. Łuczek; ul. Łuki Małe; ul. Łuki
Wielkie; ul. Michałowskiego; ul. Notecka; ul. Obrońców Pokoju; ul. Obywatelska (nr nieparzyste bez posesji); ul. Parowcowa (nr do 12a oraz 18/22a); ul. Promienista; ul. Przednia; ul. Rybnicka (nr nieparzyste: od 29 do końca, parzyste od 40
do końca); ul. Szuberta F. (nr nieparzyste od 45 do końca, parzyste od 50 do końca); ul. Świerszcza bez posesji; ul. Świetlana;
ul. Tumska; ul. Urszuli (nr nieparzyste od 17 do końca, parzyste od 6 do końca); ul. Wszemirowska; ul. Zdobnicza;
ul. Znicz; ul. Zodiakalna.
al. Krakowska (parzyste nr: 2-208); ul. 17 Stycznia (nieparzyste nr: 17-65); ul. Bogucicka; ul. Dukielska; Paluch oraz
działki na Paluchu; Fosa Zbarska; ul. Gorzkiewki; ul. Hipolitowa; ul. Hipotezy; ul. Janka Muzykanta; ul. Kinetyczna;
ul. Kotwiczna; ul. Lajkonika; ul. Maciejki; ul. Matematyczna; ul. Na Skraju; ul. Odblask; ul. Ogrodników; ul. Popas;
ul. Ruchliwa; ul. Sekundowa; ul. Skawińska; ul. Skrzydlata; ul. Stoicka; ul. Wieżowa; ul. Winiarska; ul. Wirażowa;
ul. Wolborska; ul. Wykusz; ul. Załuski; ul. Zbiorowa; ul. Żwirki i Wigury (nr parzyste).

al. Dwudziestolatków; al. Krakowska (parzyste nr: 268-274); ul. Lechicka Parzyste nr: 10-18); PKP Rakowiec; ul. Radarowa
(nr: 2-4); ul. Strubiczów; ul. Żwirki i Wigury (nr nieparzyste bez posesji).

asp. Mariusz Sibilski,
tel. 0 600-997-564

sierż. sztab. Paweł Zdziera,
tel. 0 600-997-562

asp. Anna Maszewska

mł. asp. Karolina Koluch

al. Krakowska (nieparzyste nr: 107-181); ul. Aksamitna bez posesji; ul. Badylarska (nr: 21-35); ul. Boryny; ul. Buńczuk;
ul. Centralna (parzyste nr: 18-32 i nieparzyste nr: 17-29); ul. Cyprysowa; ul. Daleszycka; ul. Długopolska (parzyste nr:
2-14, nieparzyste nr: 1-9) ; ul. Działkowa (nr: 59A-117); ul. Jakobinów; ul. Jamińska; ul. Janiszowska; ul. Jutrzenki (parzyste
nr: 42-78, nieparzyste nr: 43-75); ul. Krakowiaków (nr nieparzyste); ul. Leonidasa; ul. Lipowczana; ul. Malownicza
(nr parzyste); ul. Materii; ul. Minutowa; ul. Modularna; ul. Municypalna (nr parzyste); ul. Muszkieterów ( parzyste nr: od
20 do końca, nieparzyste nr: od 31 do końca); ul. Obotrycka; ul. Perlonowa; ul. Prudnicka; ul. Rebusowa; ul. Rękodzielnicza;
ul. Robotnicza; ul. Salomejska; ul. Saperów; ul. Scholastyków; ul. Serwituty (nr nieparzyste); ul. Skibicka (nieparzyste nr:
21-31, parzyste nr: 28-38); ul. Statyczna; ul. Sycowska; ul. Trojańska; ul. Trzos; ul. Żegoty.
al. Krakowska (nieparzyste nr: 191-291); Al. Jerozolimskie (nieparzyste nr: 193-217); ul. Analityczna; ul. Bakalarska;
ul. Borsucza; ul. Działkowa (nr 131, 131A); ul. Fajansowa; ul. Flisa; ul. Geologiczna; ul. Głuszycka; ul. Hejnałowa; ul. Instalatorów; ul. Jantar; ul. Jutrzenki (nieparzyste nr: 77 do końca, parzyste nr: 84 do końca); ul. Kazimierza Wielkiego;
ul. Kolneńska; ul. Krakowiaków (nr parzyste); ul. Łobeska; ul. Łopuszańska (nieparzyste nr do 93, parzyste nr do 118);
ul. Nadziei; ul. Narożna; ul. Nasienna; ul. Orzechowa; ul. Podborska; ul. Porcelanowa; ul. Pryzmaty; ul. Przedpole; ul. Rezerwowa; ul. Równoległa; ul. Skromna; ul. Startowa; ul. Stokrotki; ul. Światowa; ul. Wagonowa; ul. Włodarzewska (nieparzyste nr: 97-10); ul. Zagadki; ul. Zbąszyńska.
ul. Chrościckiego (nieparzyste nr do 83); ul. Dekarska; ul. Dymna; ul. Fraszki; ul. Gęślarska; ul. Głubczycka (parzyste
nr do 22, nieparzyste nr do 27); ul. Jagny; ul. Obywatelska (nr parzyste); ul. Paganiniego; ul. Pianistów; ul. Piątkowska;
ul. Potażowa; ul. Przepiórki; ul. Przyłęcka; ul. Rybnicka (nieparzyste nr do 27, parzyste nr do 34); ul. Urszuli (nieparzyste
nr: 1-13); ul. Uśmiech; ul. Wszemirowska; ul. Zaranie; ul. Żeleńskiego Wł.

ul. Akurat (nr: 2B-8, 3-17); Al. Jerozolimskie (parzyste nr: 174-180); ul. Bratnia; ul. Budki Szczęśliwickie; ul. Chylońska;
ul. Cietrzewia oraz Glinianki Cietrzewia; ul. Czereśniowa (parzyste nr: od 102 do końca, nieparzyste nr: od 63 do końca);
ul. Czółenkowa; ul. Daimlera Gottlieba; ul. Denarowa; ul. Dukatowa; ul. Dziupli; ul. Gryczana; ul. Husarska; ul. Karatowa;
mł. asp. Agnieszka Ciereszko
ul. Konewki; ul. Krańcowa oraz Glinianka Krańcowa; ul. Mikołajska; ul. Milanowska; ul. Naukowa; ul. Pana Tadeusza;
ul. Patrolowa; ul. Płomyka; ul. Popularna (nr parzyste wszystkie, nieparzyste od 37); ul. Poronińska; ul. Poziomkowa;
ul. Przecznica; ul. Przesmyk; ul. Sobótki; ul. Starowiejska; ul. Szczęsna; ul. Budki Szczęśliwickie; ul. Śląska (od 23a-38);
ul. Techników nr parzyste); ul. Tomnicka; ul. Wilczycka; ul. Witki; ul. Wylot; ul. Wyrzyska; ul. Zbocze.
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I Piłkarski
Wiosna na Malowniczej
Turniej
Zima w tym roku trwała wyjątkowo długo, ale nie przeszkodziła
Przedszkolaków! ona nauczycielom ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyj-

fot. arch. przedszkola

Pierwszy Turniej Piłkarski
Drużyn Przedszkolnych
Dzielnicy Włochy odbył się
14 maja, na gościnnym boisku
Szkoły Podstawowej Nr 88.

Tego dnia stanęło do rywalizacji 6 drużyn
z przedszkoli Nr: 22, 29, 60, 71, 78 i 313.
Zacięte rozgrywki o zwycięstwo toczyły
się równolegle na dwóch boiskach. Rywalizacją na miarę „Ligi Mistrzów” można
nazwać to co działo się między zespołami
małych piłkarzy. Poziom rozgrywanych
meczy był bardzo wysoki. U niektórych
zawodników uwidoczniły się zadatki
na wspaniałych piłkarzy. Kto wie, może
w przyszłości któryś z nich znajdzie się
w reprezentacji naszego kraju?!
Mecze, które poprowadził pan Michał
Pulkowski – II trener Klubu Sportowego
„DOLCAN - ZĄBKI” zebrały sporą
widownię. Sportowym zmaganiom przyglądali się uważnie zaproszeni goście,
wśród których był pan Jerzy Kowaliszyn
– Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy,
pani Wiesława Ufnal – radna Dzielnicy
Włochy oraz dzieci z przedszkoli
i rodzice. Podekscytowani kibice zagrzewali do boju zawodników.
I miejsce w Turnieju przypadło drużynie
z Przedszkola Nr 313, II miejsce zajęło
Przedszkole Nr 29, a III – organizator
turnieju – Przedszkole Nr 78 przy ul. Radarowej 4A. Pogoda i humory wszystkim
dopisały. Pozostaje mieć nadzieję, że
za rok odbędzie się II Piłkarski Turniej
Przedszkolaków, a z czasem impreza
stanie się tradycją naszej Dzielnicy.

fot. arch. przedszkola

Przedszkole Nr 78
przy ul. Radarowej 4A
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nymi nr 87 w byciu twórczymi i aktywnymi. A wydarzyło się u nas
naprawdę wiele...

10 kwietnia 2013 r. odbyło się otwarte
spotkanie: Akademia Pomocy Dziecku
dla dyrektorów i nauczycieli placówek
oświatowych dzielnicy Włochy. Celem
tego pierwszego z cyklu spotkań była
wymiana doświadczeń nauczycieli i terapeutów dotyczących pracy z dziećmi. Pani
Natalia Lipska wychowawczyni świetlicy
opowiedziała o propagowanej przez
KLANZĘ metodzie CMC – Dzieci Dzieciom Dar Dotyku według Evy Scherer,
która stosowana jest w grupie dzieci młodszych naszej szkoły, w czasie zajęć
świetlicowych. Jest to program masażu
terapeutycznego, umożliwiający poprawę
koncentracji, obniżenie poziom napięcia
i stresu redukując tym samym zachowania
agresywne. Natomiast pani Katarzyna
Nowak-Zawadzka opowiedziała o integracji sensorycznej (SI), dysfunkcjach w tym
zakresie i terapii. Uczestnicy mogli zobaczyć zarys pracy terapeutycznej z dzieckiem oraz sami wypróbować sprzęt na
którym pracują terapeuci SI w specjalnie
wyposażonej sali.
Na spotkanie przybyli: Andrzej Krupiński
– Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy,
Joanna Sienicka – Naczelnik Wydziału
Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy
Włochy, Maria Kuryjańska – Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia,
dyrektorzy włochowskich szkół, przedszkoli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz nauczyciele i specjaliści.
Mamy nadzieję, że takie spotkania,
podczas których możliwa jest wymiana
informacji, wiedzy i doświadczeń w pracy
z dziećmi różnymi metodami będą miały
swój dalszy ciąg. Kolejne planowane jest
w październiku.
Nie od dziś wiadomo, że Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87
to zagłębie utalentowanych uczniów.
Świadczy o tym fakt, że w bieżącym roku
szkolnym nasza placówka otrzymała
zaszczytny tytuł ,,Szkoły Odkrywców
Talentów” nadawany przez Ministra
Edukacji Narodowej. W ramach wspierania i promocji uzdolnień naszych wychowanków w dniu 16 kwietnia odbyła się
trzecia edycja Szkolnego Festiwalu Talentów. W tegorocznej imprezie zorganizowanej w gościnnych progach Okęckiej Sali
Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia 36a
zaprezentowało się 55 młodych ludzi,
którzy zachwycili nas swoim talentem

i niejednokrotnie profesjonalnym przygotowaniem. Mogliśmy podziwiać pokazy
taneczne indywidualne i grupowe, występy
wokalne, grę na keyboardzie, pianinie
i gitarze, popis gimnastyki artystycznej
oraz sztuk walki. Po raz pierwszy zaprezentowało się także szkolne koło gitarowe
,,Sound of School”. Na zakończenie każda
z klas 4-6 miała możliwość przedstawienia
swojego klasowego występu. Było przy
tym wiele spontaniczności, śmiechu
i wesołej zabawy.
Chociaż trzecia edycja Festiwalu Talentów
to już przeszłość, z całą pewnością można
stwierdzić, że impreza odniosła sukces.
O powodzeniu świadczyła reakcja zgromadzonej publiczności, która oklaskami
nagradzała swoich rówieśników. Pozostaje
nam tylko czekać rok do kolejnego, czwartego festiwalu i na nowe talenty.
Już od kilku lat nasza szkoła organizuje
również Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny. W tym roku pod hasłem „Las i jego
mieszkańcy”. W konkursie wzięły udział
wszystkie włochowskie szkoły podstawowe oraz dwa przedszkola. Przedszkolaki wykonały wspaniałe prace plastyczne,
natomiast dzieci ze szkół musiały wykazać
się wiedzą na temat lasu.
Konkurs składał się z dwóch części:
w pierwszej drużyny miały za zadanie
rozwiązać test wiedzy, w drugiej - odbyła
gra terenowa. Młodzi ekolodzy rozpoznawali drzewa, kwiaty będące pod ochroną,
liczyli ile drzewo ma lat, mieli napisać
kilka zdań o wybranym zwierzęciu leśnym
oraz rozpoznać drzewo po jego korze.
Potem nastąpiło podsumowanie wyników
oraz część artystyczna w wykonaniu
uczniów klas trzecich. Naszą uroczystość
zaszczycili swoją obecnością: Andrzej
Krupiński – Zastępaca Burmistrz Dzielnicy
Włochy, Wiesława Ufnal – Radna Dzielnicy Włochy, Agnieszka Pietrzak przedstawicielka Lasów Miejskich, Andrzej
Kawalec – Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Lasu.
A w maju mielismy Święto Szkoły, wyjazd
na wspólną majówkę, wielkie malowanie
majowej łąki. Każdy miesiąc w naszej
szkole jest jedyny w swoim rodzaju
i wyjątkowy.
Anna Klimko – Sztolcman
Dorota Bąkała
Agnieszka Osińska-Jarmul

Młodzi uczą się
samorządu

Dobiegła końca kolejna edycja międzyszkolnego konkursu
„Fotografujemy zjawiska fizyczne 2013”.

W Zespole Szkół nr 17 odbyło
się spotkanie młodych ludzi –
– uczniów klas drugich
z trenerami CKS.

Konkurs, od lat organizowany przez
nauczycieli Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” przy ulicy
Promienistej 12a, niezmiennie cieszy się
zainteresowaniem uczniów i nauczycieli
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
dzielnic Warszawy: Włochy, Ursus i Bemowo.
Jego celem jest popularyzacja fizyki
oraz umiejętności dostrzegania jej praw
w zjawiskach zachodzących w środowisku
człowieka. Zadaniem uczestników konkursu jest uchwycenie ciekawych zjawisk
fizycznych w otaczającym nas świecie
lub zaprojektowanie, wykonanie i sfotografowanie eksperymentu fizycznego oraz
opisanie zjawiska fizycznego przedstawionego na zdjęciu.
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem pani Haliny Binkiewicz, doradcy
metodycznego m.st. Warszawy w zakresie

fizyki i astronomii, wyłoniła zwycięzców
w dwóch kategoriach: obserwacje i eksperyment. Wysoka jakość złożonych prac
spowodowała, że zadanie to było
wyjątkowo trudne w tym roku.
Na podium stanęli uczniowie Gimnazjum
nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi
z Włoch, Gimnazjum nr 81 im. prof.
Witolda Doroszewskiego z Bemowa
oraz Społecznego Gimnazjum nr 4 STO
z Ursusa. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne
nagrody: aparat cyfrowy, e-book,
słuchawki, cyfrowe ramki na zdjęcia,
książki oraz wiele innych. Przyznano
także kilkanaście wyróżnień. Sponsorem
nagród konkursowych jest Krajowa Spółka
Cukrowa S.A., która już po raz drugi
udziela nieocenionego wsparcia idei popularyzacji nauk przyrodniczych. Za szczególne zaangażowanie dziękujemy pani
Monice Ziółkowskiej.
Agnieszka Bójko

OBSERWACJE
I MIEJSCE zajęła Agnieszka Michałowska,
„Fizyka na jeziorze”, Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi, klasa 2bg.
Zdjęcie przedstawia zjawisko napięcia powierzchniowego występujące na styku powierzchni wody z powietrzem. Powierzchnia
wody zachowuje się jak sprężysta błona, która
utrzymuje owada zwanego nartnikiem. Na fotografii widać, że nartnik poruszając się, wytwarza fale koliste, które nakładają się na siebie.
Zjawisko to nazywamy interferencją fal.

fot.: Obserwacje, I miejsce - Agnieszka Michałowska

II MIEJSCE zajęła Aleksandra Poniatowska za
prace: „Kropla” oraz „Zwierciadło płaskie”,
Społeczne Gimnazjum nr 4 STO, klasa 2g.
III MIEJSCE zajęła Anna Pracuta, „Zjawisko

krzepnięcia”, Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego, klasa 3a.
IV MIEJSCE zajął Mieszko Sabo, „Parowanie”, Społeczne Gimnazjum nr 4 STO, klasa 1b.

EKSPERYMENT
I MIEJSCE zajęła Marta Pietrzak, „Plazma
jako stan skupienia materii”, Gimnazjum nr 113
z Oddziałami Dwujęzycznymi, klasa 1cg.
Zdjęcie lampy kineskopowej starego monitora
CRT z odłączonym przewodem zasilającym
anodę kineskopu. Przedstawia przeskok iskry
elektrycznej o bardzo wysokim napięciu. Na
skutek działania wysokiego napięcia na gaz następuje jonizacja powietrza, powstanie plazma
– czwarty stan skupienia materii.
II MIEJSCE zajęła Patrycja Giermakowska,
„Elektryzowanie” oraz „Balon w butelce”,
Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego, klasa 3a
III MIEJSCE zajęła Aleksandra Duchlińska,
„Co się dzieje z cieczami o różnej gęstości,
które znajdą się w jednym naczyniu?”,

fot.: Eksperyment, I miejsce - Patrycja Giermakowska

Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi, klasa 1bg.
IV MIEJSCE zajął Piotr Muzal, „Karmelizacja”, Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi, klasa 3bg.

fot. UD Włochy

Konkurs „Fotografujemy zjawiska
fizyczne 2013” rozstrzygnięty!

10 maja 2013 roku w Zespole Szkół
nr 17 przy ulicy Promienistej 12a odbyło
się spotkanie młodych ludzi – uczniów
klas drugich naszego LXXIII Liceum
Ogólnokształcącego z trenerami CKS
oraz zaproszonymi gośćmi. Trenerzy pani
Małgorzata Grabowska i pan Kacper
Siedzkowski z Centrum Komunikacji
Społecznej m.st. Warszawy przez kilka
godzin w ciekawy sposób „uczyli” nas
samorządu i samorządności.
Najpierw – prezentacja przekazująca
kompendium wiedzy, tego odmiennego
warszawskiego samorządu, gminy na prawach powiatu. Potem symulacja sesji rady
miasta w spornym temacie – „Załóżmy
Klub Młodzieżowy w starej kamienicy”.
Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania –
– co z ciszą nocną, jak pogodzić sąsiedztwo młodych małżeństw z małymi
dziećmi, starszego pokolenia i młodzieży,
która chce się bawić oraz przekonywaliśmy się wzajemnie – kto w tym sporze
ma rację lub jak znaleźć kompromis.
Niespodzianką było przybycie gości
specjalnych, Burmistrza naszej Dzielnicy
pana Michała Wąsowicza i rzecznika –
– pana Mikołaja Foksa. Odbyła się krótka
konferencja prasowa na tematy związane
z Dzielnicą Włochy. Dyskusja dotyczyła
znalezienia miejsca spotkań dla młodych
ludzi, którego bardzo brakuje w naszej
Dzielnicy. Pan Burmistrz chciałby, aby
Dom Kultury ADA stał się takim miejscem.
Nasze spotkanie zakończone zostało konkursem wiedzy o samorządzie. To inna
i ciekawa forma zdobywania wiedzy,
niezbędnej w dorosłym życiu.
Uczennice klasy drugiej
Ania Panek i Melania Idaczyk,
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
Halina Berłowska
nr 3 (61) maj-czerwiec 2013
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Orzeł, Pogoń
i Archanioł...

Poznajmy Warszawę

fot. UD Włochy

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy zaprasza na cykle otwartych
wykładów o Warszawie.

150 lat temu na terenie dzisiejszej Polski,
Litwy, Białorusi i Ukrainy trwało Powstanie Styczniowe. Czas, w którym narody
pierwszej Rzeczpospolitej stanęły wspólnie przeciwko narastającemu terrorowi
Imperium Rosyjskiego upamiętnia wystawa „Orzeł, Pogoń i Archanioł – Powstanie Styczniowe na ziemiach dawnej
Rzeczypospolitej” prezentowana przy
Urzędzie Dzielnicy Włochy.
Na 24 planszach ustawionych wzdłuż
dzielnicowego ratusza zaprezentowano
mapy, reprodukcje obrazów i rycin, a także
zdjęcia i teksty przybliżające historię
największego z polskich powstań.
Prezentacja wystawy wpisuje się w
uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 sierpnia 2012 roku ustanawiającą
„2013 Rokiem Powstania Styczniowego”.
Przypomnienie wydarzeń z przed półtora
wieku jest swoistym hołdem dla poświęcenia i ofiary uczestników tamtych
wydarzeń, którzy z miłości do Ojczyzny
i Narodu byli gotowi do największych
wyrzeczeń.
Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego
1863 na Litwie. Było największym polskim powstaniem narodowym i spotkało
się z poparciem międzynarodowej opinii
publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew
i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców na
jesieni 1864 roku. W wyniku powstania
kilkadziesiąt tysięcy osób zostało zabitych
w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38
tys. skazanych na katorgę lub zesłanych
na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało.
Prezentowana ekspozycja jest wynikiem
współpracy Dominika Szczęsnego-Kostaneckiego, Mirosławy Latkowskiej, Adama
Borowskiego, Roberta Czyżewskiego i
Rafała Dzięciołowskiego z Fundacji Polonia – Ruthenia, Oficyny Wydawniczej
Volumen oraz Stowarzyszenia Pokolenie.
Plansze prezentujące plenerową wystawę
można oglądać do 18 czerwca przy Urzędzie Dzielnicy Włochy (od strony parkingu).
red.
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Zapraszamy na wykłady:
WARSZAWA NOWOŻYTNA, MIESZKANIA XX WIEKU oraz Z DZIEJÓW
WARSZAWSKIEJ ELEGNACJI w poniedziałki o godz. 18.30 do Centrum Interpretacji Zabytku przy ul. Brzozowej 11/13.
►WARSZAWA NOWOŻYTNA

Wykłady poprowadzi Katarzyna Wagner
(każdy 3. poniedziałek miesiąca).
Są to wykłady otwarte poświęcone historii
Warszawy. W cyklu pt. Warszawa nowożytna, Katarzyna Wagner omówi kwestie związane ze specyfiką Warszawy od
XVI do XVIII wieku.
Wśród poruszanych tematów znajdą się,
m.in. pojęcia rezydencjalności nowożytnej
Warszawy, zasady i sposób wyboru nowego króla, struktura społeczna miasta
i problemy dnia codziennego, rola miasta
w gospodarce Rzeczypospolitej Obojga
Narodów oraz rozwój przestrzenny
Warszawy.
17 czerwca, 18.30 - Mieszkańcy nowożytnej Warszawy.
15 lipca, godz. 18.30 - Przestępczość i
margines społeczny.
19 sierpnia, godz. 18.30 - Mosty i szlak
wiślany, czyli o znaczeniu handlu dla rozwoju Warszawy.
16 września, godz. 18.30 - Czy tylko duchowość? Kościół katolicki w życiu Warszawy.
21 października, godz. 18.30 - Epoka nowożytna jako okres żywiołowego rozwoju
przestrzennego miasta.
18 listopada, godz. 18.30 - Warszawa na
nowożytnych planach.
►MIESZKANIA XX WIEKU

Cykl wykładów Michała Krasuckiego
(każdy 4. poniedziałek miesiąca), który
przybliży jak na przełomie stu lat
zmieniała się architektura budynków
mieszkalnych i całych osiedli, rozkład i
funkcjonalność mieszkań oraz ich wystrój
i wyposażenie. Poruszy kwestie zmian
jakie zachodziły w stosunkach własnościowych czy formach organizacji mieszkalnictwa. Wykłady poświęcone będą m.in.
problemom warszawskiej kamienicy wielkomiejskiej z początku XX wieku, Misterom Warszawy, mrówkowcom osiedla Za
Żelazną Bramą i osiedlom na Ursynowie.
24 czerwca, godz. 18.30 - Sześcioletni plan
odbudowy Warszawy.
22 lipca, godz. 18.30 - W wyścigu o tytuł
Mistera i o wielkiej płycie.

►WARSZAWA - MIASTO NA PROGACH
ROZWOJU

Cykl wykładów Marii Sołtys (w 2. poniedziałek miesiąca).
W mieście, specyficznym środowisku
zamieszkania i pracy, nic nie dzieje się
samo dla siebie, uwarunkowania są wzajemne. Stołeczność przydaje Warszawie
zadań reprezentacyjnych.
Warszawa, jak każde miasto doświadcza
permanentnej przebudowy, szczególnie
w warstwie materialnej – budynków i
rządzeń technicznych. Stan zużycia
(potrzebę wymiany) oceniamy proporcjonalnie do naszej wiedzy (nie tylko technicznej), lecz także aspiracji – pożądanych
standardów.
Cykl ma przybliżyć synergiczny – wielowątkowy, aspekt urbanistyki Warszawy
odnosząc się do losowych wydarzeń
(zniszczenia wojną), planów „zamierzonego porządku” i ich realizacji.
8 lipca, godz. 18.30 - Między stołecznością
a warszawskością – Warszawa na przystankach i rozstajach.
12 sierpnia, godz. 18.30 - Warszawskie
cardo i decumanus – dzielnice reprezentacyjne na progach historii.
9 września, godz. 18.30 - Niepodległość
i demokracja na Królewskim Trakcie.
14 października, godz. 18.30 - „City” między 1937-1947 – trasa N–S na zachód
Śródmieścia.
9 grudnia, godz. 18.30 - Czego nie widać,
a co być musi – na progu podziemnego
miasta.
Oddziały MHW:
• MUZEUM WOLI, ul. Srebrna 12,
www.muzeumwoli.mhw.pl
• MUZEUM DRUKARSTWA WARSZAWSKIEGO, ul. Trębacka 3,
www.muzeumdrukarstwa.mhw.pl;
• MUZEUM FARMACJI IM. mgr ANTONINY LEŚNIEWSKIEJ, ul. Piwna 31/33
www.muzeumfarmacji.mhw.pl
• OŚRODEK DOKUMENTACJI I
BADAŃ KORCZAKIANUM, ul. Jaktorowska 6, www.korczakianum.mhw.pl
• MUZEUM - MIEJSCE PAMIĘCI
PALMIRY, www.palmiry.mhw.pl
• MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI
w organizacji, ul. Ząbkowska 23/25,
www.muzeumpragi.pl;
• MUZEUM ORDYNARIATU POLOWEGO, ul. Długa 13/15,
www.ordynariat.mhw.pl
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Gazeta pomocna
Wojciech Warecki, Marek Warecki

Rodzina, dzieci, wychowanie
Kryzys rodziny – klęska, czy szansa?
Owo subiektywne doświadczenie utraty
kontroli nad własnym życiem, będące
jednym z najtrudniejszych, najbardziej
bolesnych ludzkich przeżyć, stanowiące
swoisty „prywatny koniec świata”, nie jest
jednakże adekwatnym odzwierciedleniem
rzeczywistego, „obiektywnego” braku
jakichkolwiek dostępnych opcji, zasobów,
możliwości. Jest subiektywnym przekonaniem o ich braku.¹
W każdej rodzinie może zdarzyć się
kryzys. Może on przybierać różną postać.
Przyjrzyjmy się kilku problemom i zjawiskom z nim związanym:
1. Rodzinę należy traktować jako spójny
system. Oznacza to, że nawet, kiedy
problemy dotyczą jednego dziecka np.:
15 letni syn zaczyna popalać marihuanę, to
zazwyczaj jego problemy są powiązane
z tym, co dzieje się w domu.
2. Czasem rodzina „wyznacza” jednego
członka na czarną owcę, aby się
samo usprawiedliwić. Taki zły członek
rodziny jest obwiniany o całe zło, jakie się
w niej dzieje.
3. Kryzys może wybuchnąć nagle i na
pozór niespodziewanie (ucieczka z domu)
lub tlić się latami, na przykład pod
postacią nierozwiązanych konfliktów
ojca i matki, zdrad małżeńskich.
4. Nie ma chyba rodziny, która nie
przeżywałaby mniejszych czy większych
kryzysów.
5. Do rozwiązania problemu potrzebne
są czasem osoby trzecie, jak mądra
babcia czy teściowa. Możemy doradzić się
psychologa.
6. Podstawą rozwiązania kryzysu jest
otwarta komunikacja zainteresowanych
osób o tym, co się dzieje. Im więcej
tajemnic tym gorzej.
7. W toku rozmów (interwencji kryzysowej) należy:
►ustalić na czym polega problem;
►pamiętać o tym, że niektóre zmiany
mogą być nieuchronne, nauczyć się to
akceptować;
►dokonać identyfikacja zasobów rodziny
(psychicznych, fizycznych i wszelkich
innych);
►rozważyć łączenie członków rodziny
w koalicje służące rozwiązaniu problemu;
►jeżeli jest wiele problemów określenie
ich hierarchii;
►określić postawy i stanowiska stron
w danej sprawie;
www.warecki.pl

►zbadać, jakie są oczekiwanie i potrzeby
zainteresowanych stron;
►wypunktować sporne punkty;
►spróbować znaleźć rozwiązanie możliwie dobrze zaspokajające oczekiwania
stron;
►zaproponować, jak rozwiązanie ma być
wprowadzone w życie.
8. Rozwód jest zawsze najgorszym rozwiązaniem, zwłaszcza dla tej strony, która
jest bardziej zainteresowana losem dzieci.
Czekają ją lata katorżniczej pracy.
9. Co robić jeśli zaistnieje konflikt?
►Myślenie uczestnika konfliktu nabiera
niepokojącej prostoty. Przede wszystkim
zmienia się obraz świata: jedne rzeczy są
czarne, a inne białe i nie ma miejsca na
żadne szarości. Na dodatek ludzie i sprawy
widzimy stereotypowo i etykietujemy ich
charakter i zachowanie.
►Poza tym jesteśmy absolutnie przekonani o tym, że to nikt inny tylko my i tylko
my mamy całkowitą rację i monopol na
diagnozę i lekarstwa, a inni… Inni nie
mają i dlatego powinni się nas grzecznie
słuchać.
►Na dodatek tego, w czasie konfliktu,
w zacietrzewieniu jesteśmy mało kreatywni w wynajdywaniu nowych pomysłów
na rozwiązanie sytuacji. Nasze myślenie
jest sztywne i jednotorowe niczym szyna
kolejowa. Powtarzamy nieskuteczne sposoby działania, jałowe słowa. Nasze zachowanie podlega fiksacji i perseweracji
(czyli nie umiemy znaleźć konstruktywnej
drogi i ponawiamy stale nieskuteczne
zachowania).
►A co się dzieje z emocjami podczas konfliktu? Psycholodzy naliczyli kilkanaście
emocji, które powstają w nas w czasie
trwania konfliktu. Na początku pojawia się
oczywiście „zaskoczenie”: Jak on mógł
tak zrobić? Najważniejsze uczucia, które
są obecne przez cały czas trwania konfliktu
... pomagamy ludziom rosnąć ...

to: uraza i rozczarowanie, że stało się jak
się stało albo ktoś okazał się taki, a nie
inny.
►Niedaleko konfliktu trzeba szukać złości
i wściekłości. Trzeba koniecznie podkreślić, że żadna emocja sama w sobie nie jest
ani czymś dobrym, ani czymś złym.
Np. złoszcząc się okazujemy, że ktoś
naruszył nasze granice, i że to bardzo nam
się nie podoba. Złość jest jednak uczuciem
– o czym warto przypomnieć – które jest
bardzo niebezpieczne i zwodnicze, samo
stymuluje się, nakręca – taki jest jej mechanizm neurohormonalny. Złości nie da
się odreagować. Im bardziej się złościmy,
tym bardziej się sami nakręcamy.
Wściekłość to nawarstwiona złość, która
może prowadzić do zatopienia hormonalnego i eksplozji. Żeby nie wybuchnąć,
trzeba taki atak hormonów przeczekać
w jakimś spokojnym miejscu. W przeciwnym wypadku możemy zrobić albo powiedzieć rzeczy bardzo niedobre, których
potem będziemy żałować przez całe życie
Kryzys może być okazją do rozwoju.
Przeżywamy go od czasu do czasu
wszyscy. Następuje dezintegracja pozytywna (prof. Kazimierz Dąbrowski). Zmieniamy stare formy działania i myślenia,
które już się przeżyły, na nowe lepiej
pasujące do naszej aktualnej rzeczywistości. To, co nas nie zabija nas wzmacnia.
Pokonywanie trudności przez człowieka
i rodzinę może ją jeszcze bardziej zbliżyć
i zwiększyć jej wartość. Istotną sprawą
jest podstawa aksjologiczna, na której
dokonuje się proces integracji: dekalog jest
bez wątpienia najlepszym rozwiązaniem.

______
¹ Wojciech Szlagura, www.interwencjakryzysowa.pl/rzeczywistosc-kryzysu-pojecie-definicje-teorie-dynamika
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Jak pomóc sobie samemu?
Kryzysy małżeńskie – rozwód… niekoniecznie?
Z punktu socjologicznego małżeństwo to pewien
zespół ośrodków instytucjonalnych, umożliwiających społeczeństwu realizowanie zadań
związanych z prokreacją i socjalizacją (uspołecznieniem) swych członków oraz określających stosunki pokrewieństwa w ramach grupy- w tym
przede wszystkim przypisujących dzieciom ich
rzeczywistych i domniemanych rodziców. Występują tu dwa elementy definicji: 1. akcentuje się
tu zespół zadań nałożonych przez społeczeństwo
i powitań oraz zobowiązań ludzi wykonujących
te zadania; 2. spełnienie miłości w perspektywie
osobowej i rodzicielskiej (Kocik, 2002)
Związek kobiety i mężczyzny nie jest tylko prostą sumą dwóch elementów, ale nową całością
tworzoną stopniowo. Tutaj obydwoje członkowie
oddziałują na siebie, a ta interakcja ma charakter
sprzężeń zwrotnych. Aby opisać ów związek, nie
można osobno opisywać żony i męża należy pokazać to, co dzieje się między nimi, wzajemny
sposób zachowywania się wobec siebie, oczekiwania, postawy czy sposób porozumiewania się.
Małżeństwo to dynamiczny proces, w którym
wspólnota staje się nowym sposobem życia.
Jeszcze nie tak dawno twierdzono, że każdy
związek przechodzi poważny kryzys średnio po
siedmiu latach. Niestety, tak było kiedyś, bo
ostatnie badania są jednak coraz bardziej pesymistyczne. Statystyki dowodzą, że żar namiętności wygasa dokładnie po 2 latach, 6 miesiącach
i 25 dniach małżeństwa.
Mniej więcej w okolicach trzeciego roku po ślubie zanika też poczucie troski o współmałżonka
i chęć sprawiania mu przyjemności. Pojawia się
natomiast zobojętnienie. Jak wykazują analizy
statystyczne wówczas to ponad 70 % mężczyzn
w tym czasie zaczyna całkiem bez skrępowania
porzucać byle gdzie swoją brudną bieliznę, przestają również opuszczać klapę od sedesu.
Natomiast 66 % kobiet przestaje mniej więcej
w tym samym czasie dbać o to, by podobać się
partnerowi.
W dzisiejszych czasach małżeństwo przechodzi
kryzys, młodzi często postanawiają żyć bez
ślubu, mieszkać razem i mieć możliwość odejścia
w dowolnym dla siebie momencie bez komplikowania sobie życia rozwodem. Dziś zmienił się
światopogląd, rozwód jest już normalnością,
z roku na rok wzrasta ich odsetek. Na niewiele
tu się zdaje wspólne zamieszkanie razem przed
ślubem. Studium opracowane przez naukowców
z Uniwersytetu w Denver pokazuje, że czekanie
na wspólne mieszkanie do momentu zaręczyn,
lub nawet aż do ślubu, statystycznie zwiększa
szanse na uniknięcie rozwodu. Pary mieszkające
razem przed ślubem mają też mniejszą satysfakcję z małżeństwa. Natomiast gdy panna młoda
i pan młody mieszkają w dużym mieście, są
niewierzący i zawarli małżeństwo przed 21 rokiem życia, są zaliczani do grupy „małżeństwa
o wysokim ryzyku”.
Według wielu autorów niszczące związek jest:
obwinianie, zwracanie na siebie uwagi (osoby
niedowartościowane chcące cały czas maksymalnej uwagi i akceptacji), przejęcie władzy
(niedoceniona i niespełniona osoba daje
wysokie wymagania, aby zobaczyć czy zostaną
spełnione), odwet. Źródłami potencjalnymi konfliktów są najczęściej: pieniądze, seks, praca,
dzieci, teściowie, religia, przyjaciele, alkohol
i używki, wypoczynek.
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Zdaniem Howell i Ralpha, autorów książki
„Małżeństwo na medal: jak stworzyć wymarzony
związek”, można wymienić kilka przesłanek,
na podstawie których można przewidzieć
z 90 % prawdopodobieństwem, że związek się
rozpadnie, są to: krytykanctwo, defensywność,
nieudane próby pojednania, natychmiastowy atak
oraz stawianie muru. Ale, aby małżeństwo czy
związek był udany, wystarczy spełnić jeden
jedyny warunek: on i ona muszą pragnąć stworzyć udany i trwały związek.
Cóż, już Boy–Żeleński zauważył, że „w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz”.
Według J. Cambella problem dzisiejszego
małżeństwa leży w złym rozumieniu pojęcia
małżeństwo, nie uświadamiają sobie, czym ono
jest. Wydaję im się, że to długi romans, a to
nieprawda. Małżeństwo nie ma nic wspólnego
z byciem szczęśliwym. Jego celem jest przeżycie
przemiany, której uświadomienie sobie stanowi
cudowne przeżycie. Trzeba jednak podporządkować się, poddać, zacząć dawać, nie można po
prostu narzucać warunków. Małżeństwo to rozpoznanie duchowej identyczności to dwoje
w jedności, dwoje, którzy stali się jednym ciałem.
W złym rozumieniu małżeństwa pomagają nam
najczęściej media i filmy. Pokazują nam romantyczną miłość, która zazwyczaj kończy się stwierdzeniem i żyli długo i szczęśliwie, jednak szybko
zauważamy, że w życiu jest inaczej i nie
wszystko jest takie łatwe i kolorowe.
Na podstawie bogatej literatury wyodrębniono
określone aspekty wpływające na wysoką jakość
związku małżeńskiego. Należą do nich: wzajemne zaakceptowanie, zdolność okazywania
uczuć, wzajemny szacunek, poczucie szczęścia
w małżeństwie, wzajemne miłość, satysfakcja
z pożycia seksualnego, wzajemna tolerancja,
zadowolenie z udziału współmałżonka w pracach
domowych, podobieństwo pod względem przekonań i praktyk religijnych, zgodność w podejściu do spraw materialnych, zaakceptowanie
zainteresowań współmałżonka, zgodność charakterów, zdolność rozwiązywania konfliktów, zgodność posiadanej liczby dzieci z oczekiwaniami,
poczucie atrakcyjności współmałżonka, zadowolenie z pracy zawodowej współmałżonka, wiedza
o małżeństwie przed jego zawarciem, zakres
wspólnych tematów rozmów, znajomość płodności małżeńskiej, świadomość jedności małżeńskiej, zbieżność w postawach, rodzicielskich,
wzajemna życzliwość, wzajemna szczerość,
zbieżność istotnych poglądów i zgodność wobec
ważnych norm moralnych, poczucie bliskości
współmałżonka, wzajemna uczciwość, poczucie
zadowolenie i satysfakcji z małżeństwa,
poczucie wpływu na ubogacenie wewnętrzne
współmałżonka, poczcie, że współmałżonek jest
właściwie wybranym partnerem życiowym,
wiara w to, że wzajemna miłość będzie się
rozwijała, poczucie więzi ze współmałżonkiem,
poczucie bycia zrozumianym we wszystkich
ważnych sytuacjach, świadomość, że na
współmałżonka zawsze można liczyć, zaufanie
do współmałżonka, wzajemna wierności
wzajemna otwartość.
Fundamentem dobrego małżeństwa jest empatia,
akceptacja i autentyczność. Na nich stoi 16 filarów: wytyczanie celów, unikanie obwiniania,
rozumienie istoty zachowań, wykorzystywanie
dobrego słuchania, rezygnacja z odwetu, odpo... pomagamy ludziom rosnąć ...

wiedzialność za siebie, właściwy język, zmienienie zachowań - nie charakteru partnera, uzasadnione ustępstwo, należyte okazywanie uczuć,
radzenie sobie z trudnymi sprawami, rozwiązywanie konfliktów i godzenie różnic, gotowość
do przeprosin i wybaczania, rozwój osobisty,
tworzenie więzi, pielęgnowanie atmosfery
miodowego miesiąca.
Na podstawie badań Olson, Fourier oraz Druckman możemy zobaczyć, jakie cechy zostały wyróżnione, aby związek był szczęśliwy. Pierwszą
cechą jest umiejętność słuchania drugiej strony i
umiejętność empatii. Drugą cechą jest umiejętność rozmowy i twórczego rozwiązywania konfliktów. Następna jest satysfakcjonujące pożycie
seksualne, dalej umiejętność elastycznego zachowania w sytuacjach konfliktowych; zdolność do
przepraszania i elastyczność; poczucie, że partner
rozumie i szanuję jej poglądy i opinie.
Maria Ryś przeprowadziła badanie sprawdzające
zależność między jakością małżeństwa, a sposobami komunikowania się między małżonkami i
sposobami rozwiązywania przez nich wzajemnych konfliktów. Przyjęła ona hipotezę, że w
małżeństwach o wysokiej i dobrej komunikacji
konflikty będą rozwiązywane w sposób integrujący (tzn. przedmiot sporu dotyczy konkretnych spraw, emocje wyrażane są w sposób
szczery, dotyczą aktualnych przeżyć, jak i pozytywnych uczuć globalnych, które wiążą partnerów). Natomiast niska jakość małżeństwa
związana będzie ze sposobem rozwiązywania
konfliktów dezintegrującym, czyli konflikty dotyczą przypuszczeń, domysłów, fantazji, partnerzy obrażają siebie i żadna ze stron nie chce wziąć
odpowiedzialności za konflikt. W małżeństwach
udanych kobiet najwyżej oceniły zaufanie,
współprace i współdziałanie, a także relacje uczuciowe. Mężczyźni najwyżej ocenili relacje uczuciowe, wzajemne zaufanie oraz zaspokojenie
potrzeb. Dodatkowo małżeństwa udane starają
się wzajemnie nie ranić, być nastawionym przyjacielsko, traktują się wzajemnie równo, konflikty są rozwiązywane od razu po pojawieniu się,
nie wciągają przy tym osób spoza grona rodzinnego, starają się znaleźć wspólne rozwiązani,
które będzie satysfakcjonowało ich oboje.
Małżeństwa nieudane wracają do dawno minionych konfliktów, narastają długo, a następnie
nagle wybuchają, dotyczą najczęściej przypuszczeń, partnerzy za wszelką cenę starają udowodnić swoje rację lub szybko ustępują, najczęściej
skrywają prawdziwe uczucia. Dla małżeństw
udanych konflikty służą większemu zrozumieniu
i kończą się pojednaniem, zaś w małżeństwach
nieudanych kończą się poczuciem krzywdy,
utratą zaufania i wzrostem poczucia lęku.
Żony z udanych małżeństw najwyżej oceniły
wymiar komunikacji podkreślający podejmowanie wspólnych działań, kobiety z nieudanych
małżeństw najbardziej przeżywają brak bliskości
emocjonalnej.
Podsumowując można stwierdzić, że jeżeli
kryzys w związku potraktujemy jako szansę, aby
przyjrzeć się naszym relacjom, stanie się on dla
nas wyjątkową szansą, żeby wznieść nasz
związek na wyższy, bardziej satysfakcjonujący
poziom. Ale decyzja należy do nas samych,
co wybierzemy?
www.warecki.pl

Jak przeżyć w organizacji?
Jak znaleźć swoje miejsce w organizacji?
Dużą część swojego życia spędzamy
wewnątrz rozmaitych organizacji, gdzie
musimy lepiej lub gorzej odnaleźć swoje
miejsce. Prawie każdy pamięta, jak pierwszy raz poszedł do szkoły - pierwszy
poważny egzamin samodzielności i zaradności. Szkoła średnia, studia, wreszcie
pierwsza praca. A to przecież nie wszystko.
Należymy do rozmaitych stowarzyszeń,
partii politycznych. W każdej z tych organizacji pragniemy zrealizować swoje cele.
Organizacje różnią się pod wieloma względami i choć może nie zawsze umiemy
znaleźć terminy opisujące te zjawiska,
świetnie intuicyjnie je rozumiemy i dostrzegamy. Prowadząc zajęcia w pewnej
firmie, poprosiliśmy kursantów, żeby za
pomocą metafory opisali swoją organizację. Jeden z nich wstał i powiedział:
W mojej firmie jest, jak na polowaniu, a
polują na mnie! A drugi dodał: Moja firma
jest, jak łamacz charakterów. Nie potrzeba
wielogodzinnych analiz wyrażanych
skomplikowanym, fachowym językiem,
żeby zrozumieć, jaki jest klimat i stosunki
w takiej organizacji.
Organizacja ma¹:
1. To co jest najważniejsze: reguły tajne
i jawne, i ten kto ich nie zna, naraża się
na murowane kłopoty. Reguły to oczywiście nie jest regulamin, leżący w szafie
na półce, ale najważniejsze obowiązujące
zasady postępowania w firmie: Nigdy nie
rozmawiaj szczerze z szefem, bo ciebie
spotka coś niemiłego. Albo: Swoje poglądy
polityczne zachowaj dla siebie itd.
2. Hierarchę organizacyjną ze swoimi
wszystkimi prawami – a ty musisz wiedzieć, jak kręcą się te kółka i gdzie jest
twoje miejsce...
3. Biurokrację i procedury – czyli ścieżki
mniej czy bardziej formalne, którymi
postępują wszystkie sprawy.
4. Klimat organizacyjny, w którym jedni
więdną, a inni rozkwitają. Może być na
pierwszy rzut oka trudno widoczny, ale
wystarczy obejrzeć takie filmy jak: Diabeł
ubiera się u Prady, czy Firma żeby zrozumieć, o co idzie.
5. Kultura organizacji, czyli na przykład
to jak jej członkowie odnoszą się do siebie
(uczciwie i z szacunkiem) i czy na
przykład toleruje ona mobbing. Kultura
organizacyjna to, na przykład otwarty
dostęp do szefa i sprawiedliwe prawa
mapujące w firmie.
6. Metody zarządzania i motywowania
pracowników. Jest ich kilka: kierownik
może być wizjonerem, poganiaczem,
autokratą lub demokratą. Motywować
ludzi można poprzez osiągnięcia lub
poprzez groźbę kar.
www.warecki.pl

7. No właśnie: Kary i nagrody oraz zasady ich przydzielania. Kryteria mogą
być sprawiedliwe, lub subiektywne. Firma może być
zarządzana poprzez strach
i terror albo nagradzanie
aktywności i samodzielności myślenia.
8. Drogi awansu i ścieżka
kariery, czyli zasady wyłaniania kierowników. W jednych organizacjach można
awansować, w innych nie. Osobną sprawą
jest na jakich zasadach tak się dzieje.
9. Szkolenia. Czasem mają sens, a czasem
nie. Wszystko zależy, czy są ci potrzebne
i jaka jest ich jakość.
10. Organizacja ma swoje cienie: psychopatyczna natura korporacji, nepotyzm,
mobbing, zarządzanie przez strach.
11. Misję mniej lub bardziej jawną i takież
cele. Często pracownicy nie znają misji
firmy, w której pracują.
A jak sobie z tym radzić?
1. Warto mieć dystans do tego, co się robi,
który wynika z sytemu wartości, ale też
z humoru – praca jest ważna, ale praca to
nie wszystko – pracoholizm to śmierć. Nie
dać się zwariować. Bardzo często zwalniani są pracownicy, którzy uważali siebie
z niezbędnych dla funkcjonowania firmy.
2. Bardzo przydaje się doświadczenie – a
jak jesteś młody konieczne będą poważne
ilości zapału.
3. Aby zostać najbardziej wartościowym
pracownikiem firmy, konieczne są kompetencje zawodowe (zwyczajnie musisz znać
się na swojej robocie) zaufanie, którym
muszą cię obdarzyć współpracownicy oraz
musisz umieć się komunikować.
4. Umiejętność pracy zespołowej: obecnie
to jeden z podstawowych warunków
sukcesu.
5. Trzeba umieć radzić sobie z mobbingiem, czyli znać swoją firmę (zawłaszcza
reguły jakie w niej panują), mieć przyjaciół, zaufanie do własnych możliwości
obronnych i umieć ocenić mobbera.
6. Ważne są tak zwane miękkie umiejętności – często niedoceniane: znajomości
samego siebie – własnych reakcji i emocji,
empatia i umiejętności postępowania z innymi ludźmi: liderowanie, mediowanie,
rozwiązywanie konfliktów. To wszystko
albo się ma na stanie (co czasem może się
zdarzyć) albo się tego trzeba nauczyć.
7. Asertywność – jest wiele technik asertywnych, których warto się nauczyć i je
stosować, bo to bardzo ułatwia życie.
Podobnie, jak zarządzanie własnym czasem i umiejętności stawiania sobie celi.
... pomagamy ludziom rosnąć ...

8. Higiena dnia codziennego rozumiana,
jako psychologiczne i nie tylko metody
radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.
Najprościej mówiąc polega na tym, aby
zachować umiar i nie dać się zwariować
pracą.
Tych wszystkich umiejętności można się
wyuczyć na stosownych kursach i szkoleniach. Część można poznać z książek.
Pozwala to na bardziej przemyślane
działanie. Zawsze lepiej mieć wybór i móc
zareagować na daną sytuację na kilka
sposobów, niż działać bezmyślnie. Tak jest
na przykład z często spotykaną sytuacją
krytyki pracownika przez szefa. Brzmi to,
zazwyczaj tak:
- Nie jestem zadowolony z waszej pracy!
Koniecznie musicie bardzo szybko
to zmienić! – i powiedziawszy taką mniej
więcej kwestie oddala się do swojego
gabinetu. Biedny pracownik zamartwia się,
co może zmienić i jaki los go czeka.
Zazwyczaj, co by nie zrobił i tak na dłuższą
metę nie pomaga, bo prędzej, czy później
i tak usłyszy podobne słowa. Czy jest na to
rada? Jak najbardziej. Oto jedna z technik
asertywnych bardzo pomocna w takich
sytuacjach:
Technologia: poszukiwanie krytyki
Wszystko, co pan robi nie ma sensu. Pana
postawa pozostawia wiele do życzenia! –
przykładowo stwierdza kierownik
Krok 1- wyrażamy emocje
Jest mi przykro, że pan tak uważa.
Krok 2 - parafraza, czyli powtórzenie własnymi słowami, co druga strona miała na
myśli.
O ile pana dobrze zrozumiałem, wszystko
co robię uważa pan za pozbawione sensu
do tego jeszcze ma pan zastrzeżenia do
mojej postawy?
Krok 3 - poszukiwanie krytyki
Czy może pan konkretnie powiedzieć, co
zrobiłem źle?
No i teraz albo powie, co konkretnie ma
na myśli i będziesz mógł to zmienić albo…
albo sobie pójdzie.
_____
¹ Na podstawie „Jak przeżyć w organizacji?” Warecki &
Warecki”, Warszawa 2011
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Psychologia i życie
Nuda i rozrywka – co wybrać?
Nuda i pośpiech więcej męczą niż intensywny
wysiłek umysłowy czy fizyczny. (Prof. Antoni
Kępiński)
Cóż to jest nuda? Prawda jest taka, że każdemu
z nas znany jest ten stan i każdy z nas mógłby
się pokusić, aby stworzyć własną definicję
nudy, gdyby mu się tylko bardzo nudziło…
W każdym razie nuda to negatywny stan emocjonalny, polegający na uczuciu wewnętrznej
pustki i braku zainteresowania, zwykle spowodowany jednostajnością, niezmiennością otoczenia, brakiem bodźców, a czasami chorobą
(np. lokomocyjną). Tak podaje Wikipedia,
w każdym razie.
Ale przecież kultura, w której jesteśmy zanurzeni, za wszelką cenę postanowiła walczyć
z nudą. Film to życie, z którego wymazano
plamy nudy (Alfred Hitchcock), więc dużo
przyjemniej zajmować się nim niż szarą,
banalną egzystencją. Żyjemy w cywilizacji
konsumpcyjno-ludycznej. Chcemy być zabawiani i na nic innego nie mamy czasu. Jeśli coś
nie jest zabawne (sensacyjne i porywające),
to nie przyciąga uwagi konsumentów, a gdy
wówczas zmniejszają się zyski, jest to jedyna
rzecz, którą traktujemy śmiertelnie poważnie.
Żyjemy w czasach ogromnego szumu informacyjnego i wielości mediów, dlatego trudno
wybić się komunikatom z tła i zwrócić naszą
uwagę.
Skąd zatem nuda? Psycholog Marvin Zuckerman, twórca teorii poszukiwania doznań,
twierdzi, iż każdy z nas rodzi się z własnym,
indywidualnym „zapotrzebowaniem” na nudę,
która rodzi się w naszych zwojach mózgowych
na drodze złożonych reakcji neurochemicznych.
Psycholodzy o orientacji poznawczej zwracają
jednak uwagę na to, że nuda jest bardziej wynikiem przede wszystkim braku nie bodźców, co
bodźców znaczących (subiektywnie, rzecz
jasna) dla danej osoby. W końcu niektórzy
nudzą się, zwiedzając Luwr, a inni na
finałowym meczu EURO w piłce nożnej, gdzie
bezsprzecznie – przynajmniej zdaniem autorów
– jest „trochę” bodźców…
Jeszcze inni naukowcy, a konkretnie dr Richard
Ralley doszedł do wniosku, że nuda jest naturalną emocją, podobnie jak złość, wściekłość
i ma zgoła racjonalną przyczynę. Jego zdaniem
odpowiada za to poczucie, potrzeba bycia produktywnym (hm...). Uważa, że dzięki nudzeniu
się oszczędzamy energię, aby ją później celowo
i z sensem spożytkować. Podobnego zdania jest
i doktor Peter Axt, który w swoje książce
„Radość leniuchowania, czyli jak zwolnić i żyć
dłużej” wyznaje pogląd, że każdy z nas ma
określoną ilość „życiowej energii” i od tego,
w jakim tempie ją zużywamy, zależy jak długo
żyjemy, zatem zbyt dużo liczba zajęć oraz zbyt
duża aktywność fizyczna źle wpływają na nasze
zdrowie. Zatem, aby żyć dłużej, trzeba w życiu
robić mniej....
Swoją drogą patrząc na psy lub koty, to spostrzeżenie może być nie pozbawione racji, ale
kiedy te zwierzaki się nudzą a kiedy śpią, tak
po prostu?
Nudzenie może być sygnałem, że to, co robimy
jest pozbawione sensu i powinniśmy odpocząć
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(jedyna czynnością, która nigdy nie nudzi
człowieka jest ponoć jedzenie).
„Ponudźmy się, więc (w weekend), żeby potem
mniej nudzić się w pracy!” - radzi dr Ralley.
Myślimy, że część osób wolałaby odwrotnie.
Często nudzie towarzyszy bezmyślne zmienianie kanałów telewizyjnych (telewizja zresztą
działa niezbyt dobrze. Oglądanie jej dla zabicia
czasu powoduje, że człowiek (widz) nie jest
zrelaksowany, ale jeszcze bardziej zmęczony
i często rozdrażniony). Chyba, że uśnie na kanapie snem sprawiedliwego.
Nuda ze swej istoty jest nader demokratyczna,
bo narażeni na nią są zarówno kobiety
i mężczyźni, na wsi i w mieście, w Londynie
i Wąchocku, starzy i młodzi.
Wielość bodźców, intensywna stymulacja zewnętrzna, jakiej poddaje nas kultura masowa
za pośrednictwem mass mediów powoduje, że
ubożeje sfera refleksji nad sobą i rzeczywistością i coraz trudniej znaleźć odrobinę ciszy do
spotkania z innym człowiekiem… a zwłaszcza
z samym sobą. Człowiek staje się:
►Zewnątrzsterowny (czerpie standardy zachowania głównie z kultury masowej).
►Uzależniony od stymulacji zewnętrznej, pozbawiony jej odczuwa niepokój (pamiętacie
„Straszne skutki awarii telewizora”?).
►Rzadko dokonuje refleksji, nie ma ani czasu
ani ochoty myśleć na sensem i celem własnej
egzystencji.
►Uzależnia się od rytuałów kulturowo-medialnych (rytm życia wyznaczają wydarzenia sportowe czy kulturalne).
►Nawet bunt i kontestacja jest towarem (kultura młodzieżowa).
Pomyślmy przez chwilę, co by się stało, gdyby
umilkły stacje telewizyjne i radiowe, zabrakło
Internetu. Gdyby umilkła muzyka rozrywkowa
i zostały zawieszone wszystkie rozgrywki
sportowe. To byłby koniec świata. Zresztą najczęściej tak właśnie jest przedstawiany w rozmaitych filmach katastroficznych.
Może i znacznie więcej prawdy jest w powiedzeniu, że „Ludzie zrezygnowaliby nawet z rozrywki, gdyby ich zmuszała do myślenia”, niż
chcielibyśmy sami przyznać...
„Człowiek ma wątpliwości, co zrobić z czasem, ale czas nie ma wątpliwości, co zrobić
z człowiekiem” – to prawda. Ale z drugiej
strony czy wyjściem jest, żeby postawić sobie
za cel zdrowe i efektywne zrelaksowanie się
na urlopie?
UWAŻAJ! Bo, jak twierdzi Maria Król-Fijałkowska¹: „kłopoty z czasem dotyczą
wyłącznie ludzi, którzy żyją poprzez stawianie
sobie zadań.” Jeżeli zatem postawisz przed sobą
(i, co nie daj Boże, również przed swoimi bliskimi) kolejne zadanie, to całą swoją koncentrację poświęcisz na to, co ma się stać ZARAZ,
a nie TERAZ i nawet nie zauważysz, jak
znowu... znajdziesz się z powrotem w pracy.
Nawet nie zauważysz, kiedy minął ci urlop.
Dobrze, że choć na fotkach z aparatu cyfrowego
będziesz mógł sobie przypomnieć, nie jak wypoczywałeś, a raczej: jakie zadania przed sobą
w tym czasie postawiłeś...
Nudy także nie zabije się przez poświęcenie się
„wielkiemu żarciu”. Jeżeli w centrum swoich
... pomagamy ludziom rosnąć ...

zainteresowań postawisz wszelakie uciechy cielesne, obyś nie sprawdził trafności uwagi uczynionej przez Rollo Maya², amerykańskiego
psychologa. „Tak wiele seksu, a tak mało w tym
sensu i radości...”
O ile jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego nudzimy się w pracy (o czym za chwilę)
to absolutnie nie do przyjęcia i zawsze zaskakująca jest nuda na urlopie. Przecież – przynajmniej w większości – spędzamy go tak, jak
sobie wymarzyliśmy, jak sami tego chcemy!
Zatem skąd się bierze wówczas nuda? To niesprawiedliwe!
Dzieje się tak zawsze, ponieważ w sytuacji, w
której nasze działania powodowane są faktem,
że po prostu nic innego nie mamy do roboty, to
wówczas nasza energia psychiczna spada na
łeb, na szyję i to bardzo.
Jak dużo dziś ludzi wokół nas z pasją wykonuje
to, co robi? Cóż... nie za wielu, ale może tak
już jest i koniec, kropka. Ponoć kiedyś było inaczej, ponieważ dobre wykonywanie profesji,
pociągało za sobą zaangażowanie i właśnie
pasję konieczną do osiągnięcia dobrych rezultatów. Dość trudno wyobrazić sobie dobrego
farmera czy rolnika, bez świadomości tego, co
robi, bez miłości i zaangażowania. Natomiast
bardzo łatwo ten sposób pomyśleć o pracowniku najemnym, urzędniku lub polityku.
A wydawałoby się, że miejsca na nudę nie zostało już wcale w naszym życiu... .
Wokół mnóstwo możliwości i propozycji
rozrywki, która jest „podawana” do domu
za pomocą mm: telewizji, Internetu, radia.
Do granic możliwości. Jednak to nie wystarcza.
Przynajmniej dla wielu.
Wedle ocen psychologów ludzie bardziej dojrzali i usatysfakcjonowani własnym życiem
prawdopodobnie nudzą się mniej. Wygląda
na to, że człowiekowi do satysfakcjonującego
funkcjonowania, potrzebne są nie tyle bodźce
zewnętrzne, co umiejętność posługiwania się
swoją uwagą, więc doskonałą metodą na stres
i nudę jest: aktywność, praca, szukanie zmian
i wyzwań, a nie unikanie zagrażających (stresogennych) bodźców.
Morał. Nuda jest potrzebna, nie żeby ograniczać naszą aktywność poznawczą i życiową, ale
jako konieczna klapa bezpieczeństwa, aby poszukiwanie zmian nie okazało się dla nas
zgubne – nie doprowadziło do przestymulowania i wyczerpania.
Natomiast jej nadmiar jest równie zabójczy,
ponieważ poraża nas w bezruchu, emocjonalnej
i życiowej entropii, która prowadzi do agresji
lub działań autodestrukcyjnych (używki).
Tak to na koniec wracamy znów do Arystotelesa, dla którego cnota polega na znalezieniu
złotego środka pomiędzy skrajnościami.
W wypadku nudy byłaby to równowaga pomiędzy dwoma stanami, które zabiją: kiedy nie ma
jej wcale i kiedy ogarnia całe nasze życie.
Niekiedy naprawdę warto się odrobinę ponudzić, ale… bez przesady, bo – jak mawiali starożytni ojcowie – nuda jest czasem szatana...
_______
¹ Maria Król-Fijałkowska, Wyspy Nicnierobienia, Charaktery
nr 10 (57), październik 2001
² Rollo May, Miłość i Wola, Warszawa, PIW, 1978
www.warecki.pl

Mieszkam we Włochach
Pod koniec maja rozpoczął się kolejny cykl wydarzeń poświęconych historii Włoch.
W tym roku hasło przewodnie imprez
organizowanych przez fundację Stare
Nowe Moje Włochy brzmi: „Mieszkam
we Włochach”. Organizatorzy podkreślają
swoje przywiązanie do będącego niegdyś
własnością rodziny Koelichenów majątku,
który w latach dwudziestych i trzydziestych minionego stulecia w wyniku
parcelacji zamienił się w znane dziś
Stare i Nowe Włochy. Promując formę
„we Włochach”, wypieraną coraz częściej
przez drażniące ucho „na Włochach”,
pragną przypominać o historii samodzielnego miasteczka, które posiadając prawa
miejskie od 1939 roku do Warszawy zostało włączone dopiero w 1951. Słowo
„mieszkam” wiąże z miejscem i zobowiązuje do troski, dbałości i zainteresowania jego bieżącymi sprawami. Dlatego
plakat reklamujący cykl jest kolażem
ze zdjęć włochowskich willi i kamienic.
Zachęca do poszukiwania na nim znajomych widoków.
Podstawę wydarzeń stanowią spotkania
odbywające się od lat w Czytelni Naukowej Biblioteki Publicznej we Włochach
(dawny Pałacyk Koelichenów, ul. Ks. J.
Chrościckiego 2). 24 maja, 14 czerwca,
25 października, 29 listopada o godz. 17.30
chętni zgromadzeni przy kawie i herbacie
posłuchają wspomnień na temat Włoch
sprzed lat.
8 czerwca od godz. 10.00 odbedzie się
czwarta edycja Włochowskiej Gry
(Pod)Miejskiej. Zapraszamy pieszych
i rowerzystów, dzieci i dorosłych, grupy
i uczestników indywidualnych – jednym

słowem wszystkich, którzy mają ochotę
przeżyć przygodę z najdawniejszą historią
naszych Włoch. Po drodze spotkacie hrabiego Mostowskiego, carskiego żołdaka,
a nawet człowieka prehistorycznego. Zaczynamy pod Pałacykiem Koelichenów.
Po wakacjach nowość! Podczas pikniku
historycznego (14 września) w Parku
Kombatantów zaprosimy do Tańca na
Dechach przy muzyce na żywo. Zabawę
poprowadzi kapela Czarne Motyle. Przed
rozpoczęciem zabawy wokół tanecznego
podestu będzie działał „punkt włochofilski”. Jeśli mieszkasz tu od niedawna,
wpadnij. Pokażemy Ci z czym się Włochy
je! Jeśli jesteś starym włochowskim wyjadaczem na pewno przeżyjesz kilka wzruszeń. Na koniec (od 26 października do
8 listopada) w Artystycznym Domu Animacji DK „Włochy” (ul. Ks. J. Chrościckiego 14) zaprezentujemy drugą część
wystawy Kilka Kresek. Maria Sołtys,
autorka scenariusza wystawy, architekt,
pasjonatka idei miast-ogrodów przedstawi
efekt swoich poszukiwań w warszawskich
archiwach – stare projekty architektoniczne włochowskich domów.
Cykl współfinansuje m.st. Warszawa.
Zachęcamy do odwiedzenia adresów:
www.wlochy-pod-warszawa.pl oraz
starenowemoje.blogspot.com.
Fundacja poszukuje współpracowników (wloc h y. p o d . w a r s z a w a @ g m a i l . c o m ) .
Na wszystkie maile odpowiemy.
włochowianka (mf)

Repertuar
Kina ADA
czerwiec
ul. Ks. J. Chrościckiego 14,
tel. 22 863 79 81, www.dkwlochy.pl
e-mail: kinoada@dkwlochy.pl,

KINO NOWOŚCI, wstęp 10 zł
›› MIŁOŚĆ
14 czerwca, 19.00 oraz 16 czerwca, 18.00
Polska 2012. Reż.: Sławomir Fabicki; Wyk.:
Marcin Dorociński, Julia Kijowska, Adam
Woronowicz.

›› KWARTET
21 czerwca, 19.00 oraz 23 czerwca, 18.00
Wielka Brytania 2012. Reż.: Dustin Hoffman;
Wyk.: Billy Connolly, Maggie Smith, Michael
Gambon.

›› SUGAR MAN
30 czerwca, 18.00
Szwecja, Wielka Brytania 2012. Reż.: Malik
Bendjelloul; Wyk.: Stephen ‘Sugar’ Segerman.

KINO DOJRZAŁE, wstęp wolny
18 czerwca, 16.30
Informacja tel.: 22 863 79 81 lub adresem:
kinoada@dkwlochy.pl

RETRO BOHATER, wstęp wolny
(SŁUCHAM – TWORZĘ – OGLĄDAM)
Cykl niedzielnych spotkań rodzinnych. Spotkania składają się z trzech części, podporządkowanych tematowi. Rozpoczynamy
od książki dla dzieci w wykonaniu dziennikarza Radia Bajka, Patryka Bartoszewskiego.
Następnie pod wodzą Kingi Kulon wykonamy
portret bohatera. Na koniec wizyta w kinie.

16 czerwca, 12.30 - REKSIO
lektura: „Wy nie wiecie a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem” Jan Brzechwa
Filmy pochodzą ze zbiorów Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej.
Ilość miejsc ograniczona.
Rezerwacje: kinoada@dkwlochy.pl.

KINO MALUCHA, wstęp wolny
23 czerwca, 12.30
Informacja tel.: 22 863 79 81 lub adresem:
kinoada@dkwlochy.pl

KINO KONESERA, wstęp wolny
(Z ARCHIWUM ŁÓDZKIEJ FILMÓWKI
„BLOK VI”)

28 czerwca, 19.00
W tym cyklu zaprezentujemy filmy, które
można zobaczyć tylko w wybranych kinach.
W repertuarze znajdą się filmy debiutantów
i studentów, stare kino, animacje dla dorosłych,
etiudy i dokumenty. Od listopada dzięki uprzejmości Łódzkiej Szkoły Filmowej zapoznamy się
z krótkimi formami wielkich twórców polskiej
kinematografii.
Kino ADA zastrzega sobie możliwość zmiany w/w repertuaru.
nr 3 (61) maj-czerwiec 2013
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Podwodne sprząta- Informacja dla Rodziców dzieci posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
nie Glinianek
Cietrzewia
szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228,
Szanowni Państwo,

fot. GENP

Z powodu długiej zimy 7 kwietnia podwodne sprzątanie glinianek nie doszło do skutku,
ale 19 maja pogoda dopisała.

GEPN (Grupa Eksplorująca Podwarszawskie
Nurkowiska) podjęła się zadania oczyszczenia
naszych stawów ze śmieci. W akcji udział
wzięło 25 płetwonurków.
Temperatura wody przy powierzchni wynosiła
ok. 16 st. C, wyraźnie odczuwalna była termoklina ok. 2,5 m pod powierzchnią wody. Poniżej termokliny temperatura wynosiła 6 st.C.
Maksymalna głębokość zanurzenia siegała prawie 9,5 m. Widoczność w porywach sięgała do
50 cm, ale najczęściej była niestety zerowa.
Z wody zostały wydobyte niezliczone ilości butelek, opakowań różnego typu oraz kilka opon,
zarówno mniejszych od samochodów osobowych, jak i naprawdę dużych od ciągników
rolniczych. Jednym z największych wydobytych znalezisk była stara wanna, która finalnie
została odebrana przez zbieraczy złomu. Pod
wodą odnaleziona została również drewniana
łódź leżąca na głębokości 3 m, jednak ze
względu na wymiary nie podejmowano próby
jej wydobycia. Wśród znalezisk „perełka” cegła z przedwojennej włochowskiej cegielni
z wyraźnym napisem WŁOCHY.

fot. UD Włochy

www.facebook.com/GEPN.POLSKA#!/GEPN.POLSKA

w związku z niepokojami wokół organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w warszawskich samorządowych przedszkolach i szkołach w nowym roku szkolnym zapewniam, że wsparcie dzieci o
szczególnych potrzebach, tak jak do tej
pory, będzie realizowane zgodnie z zaleceniami wskazanymi w orzeczeniu i w
ramach obowiązujących przepisów prawa.
Stanowczo dementuję informację o ograniczeniu liczby zajęć specjalistycznych
dla dzieci do jednego zajęcia tygodniowo.
Ze sposobu liczenia puli godzin w przedszkolach na poszczególne formy pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w żaden
sposób nie należy wyciągać wniosku, że
zajęcia specjalistyczne będą limitowane
lub, że dziecko będzie miało jedno zajęcie
tygodniowo.
Wyliczona dla przedszkola pula godzin
stanowi podstawę organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej (standard)
a godziny dodatkowe, zgodnie z potrzebami, po analizie zaleceń zawartych w
orzeczeniach, przyznaje burmistrz dzielnicy na wniosek dyrektora przedszkola.
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada
2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w
przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U.
Nr 228, poz. 1490 z późn. zm.) nakłada na
przedszkola i szkoły obowiązek realizacji
zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz organizacji zajęć specjalistycznych.
Zapisy Rozporządzenia z dnia 17 listopada
2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

poz. 1487 z późn. zm.) pozwalają na
organizację zajęć specjalistycznych w
grupach, np.:
- zajęcia logopedyczne – do 4 dzieci,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - do
5 dzieci,
- zajęcia o charakterze terapeutycznym –
do 10 dzieci.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
Nr 61 poz. 624 z późn. zm.) zawiera zapis
o dostosowaniu zajęć do możliwości
rozwojowych dzieci, zgodnie z którym
powinny one wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – ok. 15 min.,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – ok. 30 min.
Dyrektor placówki, znając dokładnie
indywidualne potrzeby dziecka, będzie
decydował, czy może ono uczestniczyć
w zajęciach grupowych, czy też bezwzględnie wymaga terapii indywidualnej.
To do dyrektora przedszkola należy ocena
sytuacji i określenie liczby godzin zajęć
zapewniających właściwą opiekę psychologiczno-pedagogiczną.
Zwracam również uwagę na fakt, że
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
dotyczącymi organizacji zajęć logopedycznych, od września przeznaczamy dodatkowo 800 godzin na realizację tych zajęć
tak, aby opieką logopedyczną objęte
zostały wszystkie potrzebujące dzieci.
Corocznie tworzymy w Warszawie coraz
więcej oddziałów integracyjnych w przedszkolach, starając się zapewnić dzieciom
jak najlepszą opiekę, między innymi
poprzez finansowanie dodatkowych etatów
pomocy nauczyciela.
Dyrektor Biura Edukacji
Joanna Gospodarczyk

Dział Pomocy Specjalistycznej

fot. UD Włochy

fot. GENP

Zapraszamy do grupy wsparcia dla osób
doznających przemocy domowej.
Biorąc udział w grupie możesz:
- odnaleźć swoje mocne strony,
- otrzymać wsparcie w sytuacji kryzysowej,
- znaleźć sposoby zmiany swojej sytuacji
życiowej,
- odkryć własną moc,
- zrozumieć siebie oraz własne potrzeby.
Spotkania odbywaja się dwa razy w miesiącu w środy w godzinach 14.00-16.00
w Dziale Pomocy Specjalistycznej
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Ośrodka Pomocy Społecznej Włochy
przy ul. Czereśniowej 118.
Udział w grupie jest poprzedzony konsultacją wstępną z terapeutą.
Zapisy prowadzone są telefonicznie lub
osobiście:
Dział Pomocy Specjalistycznej
ul. Czereśniowa 118,
02-457 Warszawa,
tel. 22 863 70 14,
www.opswlochy.waw.pl
e-mail: dps.wlochy@opswlochy.waw.pl

Jak segregować odpady? – krótki przewodnik
Odpadem komunalnym (śmieciami) - nazywamy wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych
w skład których wchodzą między innymi papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania (wielomateriałowe, ze szkła), odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne, budowlane
i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady niebezpieczne (np. leki, chemikalia, farby,
kleje, rozpuszczalniki), zużyte baterie, akumulatory i opony, odzież oraz tekstylia.
Dlaczego zmieniamy dotychczasowy
sposób segregowania śmieci?
Wprowadzenie trzech pojemników zamiast
czterech jest tańsze. Ponadto wcześniej nie
było dobrych instalacji do segregowania
odpadów komunalnych, dlatego mieszkańcy osobno segregowali poszczególne
frakcje (np. papier i plastik). Obecnie zastosowane są już nowocześniejsze metody
i możliwe jest oddzielanie papieru i plastiku mimo, że znajdować się będą w jednym pojemniku.

wytnij i zachowaj

Jak będziemy segregować śmieci?
Począwszy od 1 lipca 2013 r. każdy
mieszkaniec Warszawy będzie rozdzielał
w domu śmieci na trzy główne grupy:
a) w pierwszym pojemniku lub worku
znajda się suchy papier i tektura, butelki
plastikowe oraz inne opakowania wykonane z plastiku, kartony po sokach oraz
puszki. Musimy pamiętać by zgnieść opakowania (zajmują wtedy mniej miejsca)
oraz odkręcić nakrętki z butelek. Mają być
gromadzone w czerwonych pojemnikach
lub workach.
b) w drugim pojemniku zbieramy butelki
i słoiki. Powinny być one umyte oraz
pozbawione metalowych nakrętek i kapsli
(te wrzucamy do pierwszego pojemnika).
Szkło ma być wyrzucane do zielonych
pojemników.
c) natomiast wszystkie inne śmieci zbieramy w pozostałym pojemniku i wyrzucamy je do czarnych pojemników lub
worków.
Do CZERWONEGO
worka / pojemnika:
WRZUCAMY: gazety, książki, katalogi,
zeszyty, prospekty, papierowe torby i
worki; papier (szkolny, biurowy), kartony
i tekturę oraz zrobione z nich opakowania,
kartony i tekturę pokrytą folią aluminiową
(np. opakowania po mleku, napojach),
tworzywo sztuczne np. plastik, metal,
puste i zgniecione butelki plastikowe po
napojach (np. typu PET), rysunki akwarelowe, rysunki kredkami, zużyte długopisy,
złamane linijki, paski skórzane, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po
żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach); folię i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach,
konserwach; drobny złom żelazny oraz
drobny złom metali kolorowych (np. za-

bawki, np. stare nożyczki, kapsle).
NIE WRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania
po maśle, margarynie, twarogu); kalki; papieru termicznego i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików,
podpasek, pieluch); opakowań z jakąkolwiek zawartością, butelek po olejach
spożywczych i samochodowych; opakowań po olejach silnikowych, smarach,
styropianu, gumy, puszek po farbach czy
bateriach, opakowań po aerozolach,
opakowań po środkach chwastobójczych
czy owadobójczych, sprzętu AGD.
Gdzie trafiają odpady po segregacji?
Trafiają one do sortowni, gdzie w procesach mechanicznych i ręcznie zostają posegregowane. Na tym etapie kartony będą
oddzielane są od innych odpadów, po czym
zostaną przewiezione do recyklera. Zużyty
papier (makulatura) zostanie przetworzony
na nowy. Folia aluminiowa i polietylen
będą podlegać dalszemu przetwarzaniu (w
połączeniu z innymi plastikami wykorzystane zostaną produkcji m.in. mebli ogrodowych, pojemników na odpady, kwietników
dekoracyjnych czy uchwytów do narzędzi
domowych). Metale - po przetopieniu
posłużą do produkcji nowych wyrobów.
Do ZIELONEGO
worka / pojemnika:
WYRZUCAMY: butelki i słoiki szklane
po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane butelki po sokach, szklane opakowania po kosmetykach
NIE WYRZUCAMY: porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,
reflektorów, szkła stołowego, okularowego, żaroodpornego, ekranów i lamp
telewizyjnych, luster, szyb samochodowych i okiennych.
Gdzie trafiają odpady po segregacji?
Szklane butelki jednorazowe i inne szklane
odpady dostarczane trafiają do hut szkła,
gdzie po umyciu są przetopione. Następnie
z otrzymanego szkła produkuje się nowe
opakowania szklane.
Do

CZARNEGO

wrzucamy wszystko to, czego nie
możemy wrzucić do pojemników CZERWONEGO i ZIELONEGO.
WYRZUCAMY: zabrudzone opakowania
plastikowe, porcelanę, talerze, zabawki,

opakowania po dezodorantach, styropian
opakowaniowy, gumę, popiół węglowy,
pampersy, artykuły higieniczne (patyczki
higieniczne, wata, itp.), potłuczone szyby,
śmieci uliczne
NIE WYRZUCAMY: odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowań po lekach,
leków przeterminowanych, farb, olejów
i ich opakowań, opakowań po środkach
ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: żarówek,
lamp, kineskopów, świetlówek, baterii
i akumulatorów), sprzętu AGD i RTV,
komputerów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: mebli, wykładzin, dywanów,
materacy, wózków, suszarek na pranie).
Odpady po segregacji trafiają do
zakładów termicznego przekształcania,
gdzie w procesie utylizacji stają się
źródłem energii cieplnej lub elektrycznej
stając się cennym surowcem energetycznym. Pozostałości z tego procesu trafiają
na składowisko.
Cześć odpadów może trafić do przydomowych kompostowników (resztki żywności,
rośliny doniczkowe i cięte kwiaty, fusy
od kawy i herbaty, skorupki jaj, obierki
warzyw i owoców itp.), gdzie potem może
stać się pożytecznym nawozem.
Duże śmieci tzw.

„GABARYTY”
WYRZUCAMY: stoły, szafy, szafki,
krzesła, sofy, kanapy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki
dużych rozmiarów, szafki, duże szyby.
NIE WYRZUCAMY: materiałów, odpadów i części budowlanych, odpadów
sanitarnych, takich jak deski drewniane,
belki, panele, ramy, okienne, drzwi, płoty,
wanny, umywalki, muszle toaletowe lub
spłuczki, grzejniki, płytki, rolety i inne jak
również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady z remontów, odpady ogrodowe, worki na śmieci
lub kartony z odpadami domowymi
(komunalnymi zmieszanymi).
Co się dzieje z odpadami?
Będą one odbierane oddzielnie i przekazywane do specjalnych zakładów przetwarzania odpadów, gdzie poddawane są
procesowi odzysku poprzez wyodrębnienie
elementów drewnianych, metalowych.
Następnie wysyłane do zakładów utylizacji.
dokończenie na str. 8
nr 3 (61) maj-czerwiec 2013
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dokończenie ze str. 7

Można je będzie również oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
UWAGA: meble mogą zawierać substancje niebezpieczne w postaci lakierów,
impregnatów, klejów, farb, pianki poliuretanowej, oklein z tworzyw sztucznych itp.
W wyniku ich spalania na terenie posesji
czy w paleniskach domowych, do atmosfery emitowane są związki szkodliwe dla
środowiska oraz człowieka. Związki te są
toksyczne i mają działanie rakotwórcze.
Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci.

Do
KOMPOSTOWNIKA
(zielone śmieci dotyczą
głównie domków jednorodzinnych)
WYRZUCAMY: resztki warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy od kawy i herbaty,
papier niezadrukowany, tekturę, skoszona
trawę, liście, igły sosnowe, rozdrobnione
gałęzie, korę drzew, trociny, chwasty,
ściółkę małych zwierząt domowych,
zawartość worków z odkurzacza, popiół
z kominka, resztki jedzenia w płynie,
papier po kanapce, niezjedzoną kanapkę,
ogryzki, papier po wędlinie.
NIE WYRZUCAMY: nabiału, tłuszczu,
resztek mięsa i ryb, odchodów psów i
kotów, niedopałków papierosów, kolorowo
zadrukowanego papieru, popiół z pieca,
roślin zaatakowanych chorobami lub pasożytami, nieumytych skórek owoców cytrusowych i bananów, pieluch, podpasek.
Co się będzie działo z posegregowanymi
śmieciami?
Wszystkie odpady z czerwonych pojemników (papier i tektura, butelki plastikowe
oraz inne opakowania wykonane z plastiku,
kartony po sokach oraz puszki) trafią do
sortowni, gdzie większa ich część zostanie
odzyskana natomiast pozostałości z procesu sortowania trafią na składowiska
odpadów komunalnych.
Odpady znajdujące się w zielonych pojemnikach (opakowania szklane, butelki oraz
słoiki) trafią bezpośrednio do zainteresowanych firm, wykorzystujących je jako materiał w swojej produkcji (np. huty szkła).
Z kolei odpady zmieszane z czarnych pojemników trafią do zakładów, w których
będą najpierw sortowane w celu odzyskania wartościowych energetycznie składników, a następnie poddane kompostowaniu,
by nie wydzielał się z nich metan, i by były
obojętne dla środowiska naturalnego.
Na koniec to czego nie uda się odzyskać,
trafi na składowiska. Po zakończeniu
powyższych procesów, zaledwie 50 %
dotychczasowych odpadów trafi na składowiska, w przeciwieństwie do starego systemu, w którym było to 90 % odpadów. ‹‹
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Czipowanie psów i kotów w 2013
Rusza kolejna edycja corocznej akcji czipowania psów i kotów.
Do 15 grudnia zaczipowanych zostanie ok. 12 tys. zwierząt.
Osoby zainteresowane oznakowaniem
zwierzęcia mogą wybierać spośród ponad
100 lecznic na terenie całego miasta. Akcja
będzie trwać w wybranych lecznicach do
15 grudnia 2013 r. lub do wyczerpania
środków. W tym roku ratusz przeznaczy na
ten cel ponad 560 tys. zł.
By oznakować psa lub kota, należy pamiętać o kilku podstawowych warunkach. Po
pierwsze, właściciel zgłaszanego zwierzaka musi wypełnić wniosek o wykonanie
zabiegu elektronicznego oznakowania.
Wnioski dostępne są we wszystkich gabinetach zgłoszonych do udziału w akcji.
Ważne, by właściciel miał przy sobie
dowód tożsamości – będzie on sprawdzany
przez zabiegiem. Weterynarzowi należy też
przedstawić książeczkę szczepień psa lub
kota, rodowód lub jakikolwiek inny dokument, który potwierdza prawa do zwierzęcia. Opiekunowie psów muszą dodatkowo
pamiętać też o aktualnym potwierdzeniu
szczepień przeciw wściekliźnie.

Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje potwierdzenie elektronicznego oznakowania
psa lub kota, a dane dotyczące zwierzęcia
i właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal
safe-animal.eu.
Dzięki dotychczas prowadzonym
działaniom od 2007 r. w stolicy zaczipowano ponad 60 tys. zwierząt.
Wykaz lecznic na:
www.ud-wlochy.waw.pl/page/334,czipowaniepsow-i-kotow.html

Sterylizacja i kastracja psów i kotów
Ruszyła tegoroczna akcja dofinansowania zabiegów kastracji
i sterylizacji psów i kotów.
Właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie m.st. Warszawy mogą
skorzystać z możliwości wykonania zabiegu w jednej z 10 wybranych lecznic
weterynaryjnych (bez względu na miejsce
zamieszkania).
Warunkiem przeprowadzenia dofinansowanego zabiegu jest:
- wypełnienie przez właściciela zwierzęcia
(w dwóch egzemplarzach) odpowiedniego
formularza („Oświadczenie dotyczące
wykonania zabiegu sterylizacji/ kastracji*
psa/kota* z badaniem krwi/bez badania
krwi* w ramach Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
m.st. Warszawy w 2013 roku”);
- okazanie dowodu tożsamości;
- okazanie książeczki zdrowia psa/kota,
rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia.
W przypadku psów niezbędne jest również
elektroniczne oznakowanie zwierzęcia
oraz aktualne szczepienie przeciwko
wściekliźnie.
Miasto finansuje 50% kosztu zabiegu.
Pozostałe 50% pokrywa właściciel zwierzęcia. Akcja prowadzona jest przez Biuro
Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 15 grudnia 2013 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach

realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie m.st.
Warszawy w 2013 roku. Do końca tego
roku miasto przeznaczy na ten cel niemal
300 tys. zł.
W Dzielnicy Włochy zabiegu można dokonać w Całodobowej Przychodni Weterynaryjnej przy ul. Popularnej 29,
tel. (22) 487 70 70.

Pamiętaj!
Zebrane nieczystości można wrzucać
do wszystkich koszy.

Dotacje na rozwój przedsiębiorczości
W artykule ,,Załóż firmę z funduszy unijnych” (nr 2/2013 MDW) – pragniemy przedstawić możliwości wynikające z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – działania 1.5 RPO WM ,,Rozwój rzedsiębiorczości”.
Realizacja projektu w ramach działania po- musieli wskazać, iż podczas realizacji prozwala przedsiębiorcy – beneficjentowi – jektu przewidziana będzie współpraca
podnieść konkurencyjność swojej firmy przedsiębiorstwa z co najmniej jedną jedpoprzez wdrożenie nowych inwestycji nostką badawczą. Współpraca może być
obejmujących:
nowa bądź istniejąca i musi być potwier- środki trwałe oraz wartości niematerialne dzona umową współpracy lub partnerstwa
i prawne związane z:
zawartą co najmniej na czas trwania pro- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
jektu.
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, Powyższy wymóg nie dotyczy małych i
- dywersyfikacją produkcji przedsiębior- średnich przedsiębiorstw.
stwa poprzez wprowadzenie nowych do- Poziom dofinasowania projektów wynosi
datkowych produktów lub:
do 50% wartości realizowanego przed- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu sięwzięcia, planowanego od dnia złożenia
produkcyjnego w istniejącym przedsię- wniosku do 31.12.2014 r. najpóźniej, przy
biorstwie,
minimalnej wartości: 100 000,00 zł
- nabycie środków trwałych bezpośrednio (200 000,00 zł - średni przedsiębiorcy) i
związanych z przedsiębiorstwem, które maksymalnej wartości: 750 000,00 zł
zostało zamknięte lub zostałoby za- (1 000 000,00 zł - średni przedsiębiorcy).
mknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy W odpowiedzi na konkurs beneficjent bęczym środki nabywane są przez inwestora dzie mógł złożyć jeden wniosek.
niezależnego od zbywcy.
Szczegółowe informacje przedsiębiorcy
Powyższe działanie przewiduje także zainteresowani aplikacją w ramach konmożliwość unowocześnienia wyposażenia kursów mogą uzyskać w siedzibie Mazoniezbędnego do prowadzenia działalności wieckiej Jednostki Wdrażania Programów
gospodarczej (m.in. zakup maszyn, Unijnych przy ul. Jagiellońskiej 74 oraz
urządzeń, wartości niematerialnych i praw- pod nr tel.: 0 801 101 101, 22 542 22 77 –
nych) oraz prac inwestycyjnych w ramach właściwej w zakresie prowadzenia naboru
przedsiębiorstwa.
wniosków j/w.
W miesiącach maj-czerwiec br. zostały Jednocześnie polecamy zainteresowanym
przewidziane nabory wniosków konkurso- śledzenie strony internetowej www.mazowych w ramach działania 1.5 RPO WM, z wia.eu, na której umieszczone są szczewyodrębnionymi konkursami dla średnich gółowe informacje nt. konkursu, w tym
przedsiębiorstw (RPOWM /1.5/1/2013) m.in.: instrukcja wypełniania wniosku, reoraz mikro i małych przedsiębiorstw gulaminy konkursów, wzór załącznika do
(RPOWM/1.5/2/2013), gdzie alokacja wniosku - biznes planu, elektroniczny geśrodków wynosi 5 mln Euro na jeden kon- nerator wniosku aplikacyjnego.
kurs.
Do przygotowania artykułu posłużyły maŚredni przedsiębiorcy w swoim wniosku teriały ze strony www.mazowia.eu.
aplikacyjnym w ramach konkursu, będą
/WOD/

Rondo imienia Ronalda Reagana
Rondo przy węźle komunikacyjnym u zbiegu Al. Jerozolimskich
i ul. Łopuszańskiej będzie nosić imię Ronalda Reagana.
Z tą inicjatywą upamiętnia prezydenta
Stanów Zjednoczonych wystąpili włochowscy radni. Pomysł pozytywnie zaopiniowali eksperci z Zespołu Nazewnictwa
Miejskiego, a także stołeczni radni skupieni w komisji nazewnictwa.
Reagan Ronald Wilson, 1911-2004, amer.
polityk, aktor; 1937-64 praca w filmie; od
1962 działacz Partii Republikańskiej,
1967-75 gubernator Kalifornii; 1981-89
prezydent Stanów Zjednoczonych; w polityce gospodarczej doprowadził (poprzez
obniżenie podatków, ograniczenie wydatków socjalnych, wzrost wydatków wojsko-

wych) do wzrostu ekonomicznego i spadku
bezrobocia; przyjął twardą linię polityki
wobec ZSRR i przeciwdziałania ekspansji
komunizmu w świecie, popartą rozbudową
potencjału militarnego USA; umocnił mocarstwową pozycję USA, przyczyniając się
do zwycięskiego dla USA zakończenia
epoki konfrontacji z ZSRR. W 2007 r. Prezydent Polski Lech Kaczyński odznaczył
pośmiertnie Ronalda Reagana Orderem
Orła Białego za zasługi w obaleniu komunizmu w naszej części Europy.

Spotkanie
informacyjne
Bezpłatne spotkanie informacyjne
dla osób planujących rozpocząć
działalność gospodarczą oraz
przedsiębiorców nt. możliwości
pozyskania dotacji na założenie i
rozwój firmy ze środków unijnych.
Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
oraz Regionalny Punkt Konsultacyjny
Krajowego Systemu Usług na Mazowszu
Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapraszają wszystkie osoby
zainteresowane rozpoczęciem bądź rozwijaniem działalności gospodarczej na
bezpłatne spotkanie poświęcone możliwościom pozyskania środków z UE,
w tym poprzez udział w projektach
POKL oraz aktualnym naborom wniosków
w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Mazowieckiego i Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.
Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2013r.
o godz. 13:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
(sala 205, II piętro), al. Krakowska 257.
Spotkanie poprowadzą eksperci Regionalnego Punktu Konsultacyjnego Fundacji
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie oraz Eurokoordynator dla Dzielnicy Włochy.
Ponadto po części wykładowej istniała
będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami.
Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację pod adresem:
bsocha@um.warszawa.pl
do dnia 6.06.2013 r. oraz wskazanie w
mailu ewentualnej potrzeby indywidualnych konsultacji.
Zaproszenia będą rozsyłane mailem po
dniu 7.06.2013 r., nie później niż do dnia
10.06.2013 r.

Serdecznie zapraszamy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

źródło: Encyklopedia Powszechna PWN - wyd. z 2007 r.
nr 3 (61) maj-czerwiec 2013
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I Tydzień Zdrowia w SP nr 66

fot. arch. szkoły

fot. arch. szkoły

Zdrowie jest najcenniejszym skarbem, który posiadamy. Aby służyło nam jak najdłużej powinniśmy dbać
o nie od najmłodszych lat. Nasza szkoła należy do sieci szkół promujących zdrowie i działania prozdrowotne
wpisane są w program wychowawczy szkoły. W tym roku po raz pierwszy wprowadziliśmy obchody Tygodnia
zdrowia. Odbyły się one pod hasłem „Zdrowe bicie serca, zdrowe ciśnienie krwi” (pod takim właśnie hasłem
prowadzona była tegoroczna ogólnokrajowa kampania prozdrowotna). Swoim zasięgiem objęły wszystkie
klasy. Szkolni Wolontariusze, którzy byli organizatorami Tygodnia Zdrowia przygotowali wiele atrakcji. Już
pierwszego dnia zaprosili chętnych uczniów i pracowników szkoły do sali gimnastycznej gdzie w rytm żywej
muzyki można było poćwiczyć aerobik.
W bibliotece szkolnej została przygotowana gazetka tematyczna. Zdrowie to nie tylko ruch, tak więc przeprowadzone zostały konkursy o tematyce zdrowotnej: wiedzowy w dwóch kategoriach: kl. II-III i IV-VI
oraz plastyczny kl. 0-I pod hasłem „Zdrowe bicie serca”. Piękne plakaty o sercu i zdrowym odżywianiu ozdobiły korytarze szkolne. Każdy chętny mógł zmierzyć swoje ciśnienie. Fachowo mierzyła go nasza pielęgniarka.
Szkolni Wolontariusze zapoznali swoich kolegów z tematyką „EKO żywności”.
Dzięki mamie jednego z uczniów, która wypożyczyła nam profesjonalny model człowieka, model z jakiego
korzystają studenci Uniwersytetu Medycznego, uczniowie mogli dokładnie zgłębić tajniki budowy ludzkiego
ciała i jego organów. W piątek nastąpił finał całego tygodnia – klasy przygotowała stoliki ze zdrową żywnością. Szkolny holl zamienił się w bajecznie kolorowy i smaczny stół. Mamy nadzieję, że realizowane zadania
przyczyniły się do podniesienia świadomości zdrowotnej uczniów, natomiast zdrowy styl życia będzie
wybierany przez nich teraz i w życiu dorosłym.
Koordynator SKW – pedagog szkolny Ela Bielska

13.04.2013

Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 22
fot. arch. PPP nr 22

Podczas Dnia Otwartego pracownicy poradni (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradca zawodowy) udzielali indywidualnych porad, informacji. Dzieci miały zapewnione zabawy, konkursy, korzystały również z sali
integracji sensorycznej, dzieci uzdolnione miały możliwość zmierzenia swoich predyspozycji do kreatywnego
myślenia, młodzież korzystała z testu predyspozycji zawodowych i porad w tym zakresie. Wszyscy odwiedzający poradnię w naszej siedzibie przy ul. Malowniczej 31a (I piętro) w tym dniu mieli okazję zapoznać się
z metodą terapii EEG-Biofeedback, dzięki której trenujący w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec
wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajnej i szybciej. Odpowiadaliśmy na Państwa pytania,
które dotyczyły: dysleksji, problemów wychowawczych, nadpobudliwości psychoruchowej, trudności
w relacjach z rówieśnikami, problemów rodzinnych, potrzeb dziecka uzdolnionego na lekcji w szkole,
dojrzałości szkolnej przedszkolaków, rozwoju sfery emocjonalnej oraz innych dziedzin. Część odwiedzających
osób była zainteresowana tylko zapoznaniem się z naszą siedzibą lub pobraniem druków z sekretariatu, który
również w tym dniu dyżurował. Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy do bieżących kontaktów.
Dyrektor wraz z pracownikami PPP nr 22

24.04.2013

„Małych Artystów” w Przedszkolu nr 22

fot. arch. UD Włochy

Już trzecia raz włochowskie przedszkola spotkały się na wspólnym muzykowaniu. A to za sprawą Przeglądu
przedszkolnych orkiestr perkusyjnych „Mali Artyści”, który odbył się w placówce organizatora – Przedszkolu
nr 22 przy ul. Żwirki i Wigury 15 B. Oprócz organizatora w przeglądzie udział wzięło sześć placówek przedszkolnych: nr 313, nr 60, nr 77, nr 78, nr 175, nr 71. W tym roku dzieci wykonywały akompaniament
na instrumentach perkusyjnych do muzyki rozrywkowej. Było rytmicznie i energetycznie.
Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Katarzyna Świtalska – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji
dla Dzielnicy Włochy, który ufundował nagrody dla przedszkoli i dzieci. Po koncercie dzieci zostały zaproszone na słodkie co nieco. Atmosfera była jak zawsze serdeczna, humory dopisywały. Dzieci już szykują się
na kolejne spotkanie...

Sonia Woźna, Przedszkole nr 22

Włoska Gra Miejska - Oczami Dona

fot. UD Włochy

To już II edycja Włoskiej Gry Miejskiej, która odbyła się w klimacie lat czterdziestych – idealnie dopasowane
garnitury, wielkie pieniądze oraz mężczyźni, którym nie można się oprzeć. Fani kina Coppoli, wielbiciele
kreacji Marlona Brando i Ala Pacino, jak również zwolennicy oryginału opowieści: książki autorstwa Mario
Puzo niewątpliwie znaleźli coś dla siebie. Podczas gry drużyny rozwiązywały kolejne sekretne zadania, poznając świat rozrywek miejskich takich jak kręgielnie czy paint ball. Po drodze jednak czekało wiele wyzwań
i łamigłówek, test z języka włoskiego, a nawet zadania… aktorskie. Wręczenie nagród zwycięskim drużynom
odbyło się we włochowskiej klubokawiarni Studio Art & Cafe. Nagroda główna przypadła drużynie „Jargo”
po zaciętej dogrywce z trzema innymi zespołami.

Noc Robotów

24.05.2013

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zorganizował „Noc Robotów” pod hasłem „Odkryj
Nieznane”. Zwiedzający mogli zobaczyć roboty w akcji policyjnej, samodzielnie sterować robotami neutralizującymi bomby, wziąć udział w wyścigach robotów, uścisnąć im dłoń, a nawet z nimi porozmawiać.
Zarówno najmłodsi jak i dorośli, którzy fascynują się najnowszymi technologiami, a także zupełni laicy mogli
porozmawiać z naukowcami, inżynierami, czy studentami z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Noc
robotów należała m.in. do „Jurka” – autonomicznego samochodu, który nie potrzebuje kierowcy oraz światowej sławy aktorów ze Star Wars w postaci R2-D2 i R5-D4, robota żołnierza, robota z artystyczną i sportową
duszą, robotów ze świat zwierząt „Trąba Słonia”, „RoboPies”, „RoboLew” i „CyberRyba”, robotów sportowców „RoboPiłkarz” i „RoboBramkarz”, robota humanoidalnego NAO i wiele, wiele innych.
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L.p.

Nazwisko i imię

dzień

godzina

miejsce

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

telefon / e-mail

1

Baranowska Teresa

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, czuma@wlochy.waw.pl

5

Gembarzewski Roman

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
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

503-724-670
501-127-802
22 886-477-436, bielinskimarek@wp.pl

601-265-428

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

III czwartek m-ca

18.00 - 19.00

OPS, ul. Czereśniowa 35

13 Młynarek Christian
14 Pawlik Andrzej
15 Piecuch Jolanta

mlynarekchristian@gmail.com

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
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