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Referendum
w Warszawie!
13 października warszawiacy
zadecydują o tym czy Hanna
Gronkiewicz-Waltz nadal będzie
prezydentem Stolicy.
Inicjatywa zwołania referendum w sprawie
odwołania obecnej Prezydent Stolicy pojawiła się między innymi w następstwie podwyżek cen biletów i jednoczesnych cięć
w komunikacji miejskiej. Również cięcia
budżetów oświatowych i wysokie stawki za
wywóz śmieci miały wpływ na wzrost niezadowolenia wśród mieszkańców Warszawy.
W samym kwietniu i maju pod wnioskiem
o referendum podpisało się 134 tys. osób.
Referendum będzie ważne, jeżeli weźmie
w nim udział 3/5 liczby wyborców, którzy
wzięli udział w wyborze odwoływanego
organu, czyli w przypadku warszawskiego
referendum to ok 380 tys. osób. Głosowanie
odbędzie się 13 października br. między
godziną 7 a 21 w miejscach używanych
zwyczajowo jako lokalne wyborcze.
Jeśli Prezydent zostanie odwołany, osobę
pełniącą funkcję prezydenta miasta zastąpi
komisarz, którego wyznaczy premier.
Funkcje tę będzie pełnił do czasu wyboru
nowego prezydenta.
W referendum mogą wziąć udział zameldowani mieszkańcy Warszawy. Mieszkańcy
stolicy, którzy nie są zameldowani w Warszawie lub ich meldunek jest czasowy
muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru
wyborców.
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Nowe oblicze dworca Warszawa Włochy
Teren dworca Warszawa Włochy ma ulec gruntownym przemianom.
Okolice przystanku kolejowego staną się nowoczesne i bardziej
przystępne dla podróżnych oraz mieszkańców. Zmiany te będą możliwe
dzięki współpracy PKP S.A. i Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Deklaracją wspólnych działań jest podpisanie specjalnego listu
intencyjnego.
Przystanek kolejowy Warszawa Włochy
to nie tylko ważny węzeł komunikacyjny,
lecz także nieformalne centrum tej części
Stolicy. To właśnie w tym miejscu znajduje
się najbardziej uczęszczane przejście
pod torami, łączące Stare i Nowe Włochy.
Poczta, biblioteka, apteka oraz popularne
punkty handlowe i gastronomiczne usytuowane są tuż obok przystanku kolejowego.
Niestety brak spójnego zagospodarowania
oraz charakter zabudowy nie spełniają
obecnie oczekiwań mieszkańców i podróżnych. Mamy nadzieję, że działania
podjęte przez PKP S.A i Dzielnicę Włochy
wkrótce odmienią wizerunek tej stacji.
Oficjalnym dokumentem potwierdzającym
współpracę jest list intencyjny, który
31 lipca 2013 r. został podpisany przez
Jarosława Batora - Dyrektora Zarządzającego
ds. Nieruchomości PKP S.A. oraz Michała
Wąsowicza - Burmistrza Dzielnicy i Jerzego Kowaliszyna - Zastępcę Burmistrza
Dzielnicy. Pismo określa główne zasady
współpracy, kwestie finansowania, praw
własności oraz powiązania inwestycji

z projektami sąsiadującymi m.in. przebudową układu komunikacyjnego. Sama inwestycja natomiast zakłada wzniesienie
wielofunkcyjnego obiektu oraz zagospodarowanie terenów do niego przylegających.
Intencją stron jest przede wszystkim
stwierdzenie miejsca przyjaznego dla
mieszkańców i podróżnych, które skupiałoby najpotrzebniejsze funkcje z punktu
widzenia odwiedzających. Dlatego też
planuje się otwarcie w tym miejscu
np. filii Wydziału Obsługi Mieszkańców
czy drobnych punktów usługowo-handlowych (kiosk, kawiarnia, drogeria).
Ostateczne jednak decyzje, o tym jakie
usługi powinny się pojawić na dworcu,
będą podejmowane na późniejszym etapie
i w oparciu o przygotowaną koncepcję
architektoniczną.
Do 30 października 2013 r. trwać będą
spotkania robocze między przedstawicielami PKP i Urzędu Dzielnicy. Ich głównym
zadaniem będzie wypracowanie wstępnego
modelu realizacji projektu. Cała inwestycja
miałaby ruszyć w 2015 roku.

W tym wydaniu m.in.:
►Drogi do załatania, s. 2
►Rekrutacja do przedszkola, s. 3
►Europejskie Wykłady Otwarte, s. 6

►UKS Manta, s. 10
►Oferta Domu Kultury, s. 11

fot. UD Włochy

►Dana Cup, s. 9

Właścicielu,
Drogi do załatania
zarządco nierucho- Wyjątkowo duża ilość dziur i wyjątkowo mało pieniędzy
mości – pamiętaj!
na naprawy. Tak w skrócie można opisać drogowe problemy
Przypominamy o obowiązkach
związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Istnieje obowiązek aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia
zmiany, np:
- liczby osób zamieszkałych w domu
jednorodzinnym,
- liczby i wielkości gospodarstw domowych
w domu jednorodzinnym,
- pojemności i liczby wykorzystywanych
pojemników.
Do 28 dnia każdego miesiąca należy wnosić opłatę z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi (OZGOK) na
indywidualne konto bankowe.
W sytuacji, gdy indywidualny numer
rachunku bankowego nie został jeszcze
przyznany, opłatę należy wnosić na rachunek ogólny urzędu dzielnicy właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania
lub siedzibę właściciela nieruchomości.
Konto ogólne: Urząd Dzielnicy Włochy –
– 05 1030 1508 0000 0005 5003 5375
Aby uiścić opłatę należy:
- podać dane identyfikujące (nazwisko
i imię bądź nazwa firmy) składającego
deklarację oraz miejsce zamieszkania
lub siedziby;
- w tytule opłaty wpisać: OZGOK (opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi).
Płatności można dokonać przelewem, kartą
lub gotówką w kasach urzędów dzielnic, a
także bez prowizji w wybranych placówkach pocztowych na terenie całej Warszawy.
Placówki pocztowe dla dzielnicy Włochy, w
których mozna dokaonac wpłaty:
- ul. Fasolowa 36, 02-477 Warszawa,
- ul. Popularna 12, 02-474 Warszawa,
- al. Krakowska 110/114, 02-275 Warszawa,
- al. Krakowska 239/241, 02-200 Warszawa,
- al. Dwudziestolatków 3, 02-100 Warszawa
- ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa.
Mieszkańcy bezprowizyjnie mogą dokonać
wpłat za odbiór odpadów komunalnych w
wybranych placówkach poczto- wych oraz
w kasach dzielnic.
NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI
W ODDZIAŁACH BANKU CITI
HANDLOWY.
Informujemy, że aktualne i prawidłowe
druki deklaracji dotyczących opłaty
za odpady komunalne znajdują się tylko
na stronie:http://czysta.um.warszawa.pl/
Wszystkie pliki dostępne na tej witrynie są
bezpłatne.
Korzystanie z innych serwisów oferujących
dokumenty do pobrania niesie niebezpieczeństwo złożenia deklaracji na nieprawidłowym formularzu.
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naszej dzielnicy.

Zaplanowane na wiosnę naprawy dzielnicowych dróg okazały się większe i bardziej
skomplikowane niż to początkowo oszacowano. Mały budżet na naprawy musiał w
nierównej walce skonfrontować się z dziurawą rzeczywistością. Niemal każda kolejna naprawiana droga, okazywała się
bardziej zniszczona niż to pierwotnie oszacowano. W efekcie czas i koszt tegorocznych napraw rósł z miesiąca na miesiąc.
Konieczność zwiększenia kwoty na naprawy, pociągnęła za sobą zmiany
budżetowe i kolejne procedury związane
z zamówieniami publicznymi. Procedury
są niestety czasochłonne, co dla mieszańców oznaczało kolejne tygodnie jazdy
po zniszczonych drogach.
Trwające w różnych częściach dzielnicy
naprawy przeważnie nie są znane mieszkańcom tych miejsc, które na naprawy
jeszcze czekają. Tymczasem prace naprawcze są w toku i będą sukcesywnie postępować w całej dzielnicy. W najbliższym
czasie planowane jest wykonanie nakładek
asfaltowych na najbardziej zniszczonych

odcinkach ulic: Szuberta, Globusowej
(na odcinku Rybnicka - Zdobnicza) i części
ul. Cyprysowej. Po wykonaniu tych prac
będzie można dopiero określić harmonogram ułożenia pozostałych nakładek na ulicach takich jak: Dwudziestolatków,
Obrońców Pokoju (na skrzyżowaniu
z ul. Cienistą), Przepiórki czy Parowcowej
(w rejonie ul. Redaktorskiej). Z pozostałych środków finansowych planowane
jest również równanie nawierzchni
tłuczniowej w ul. Iłżeckiej (zabytkowej
alei drzew) i wykonanie nawierzchni
z tłucznia ul. Daleszyckiej. W ramach tych
samych środków finansowych zaplanowano wymianę części płyt MON na najbardziej zniszczonych ulicach o tego
rodzaju nawierzchni.
Jeśli chodzi o cząstkowe naprawy, to obecnie są one kontynuowane na tak zwanym
„niskim Okęciu” i będą realizowane
sukcesywnie na pozostałych ulicach dzielnicy w ramach posiadanych przez urząd
środków finansowych.

Skrót, ale nie pod prąd!
Popularny skrót prowadzący przez ulicę Budki Szczęśliwickie ma
nową organizację ruchu.
Wiele osób jadących samochodem przez
Włochy stara się ominąć korki na ul. Popularnej. Sznur samochodów jadący ulicą
Szczęsną czy Mikołajską, a następnie
Budkami Szczęśliwickimi nie sprzyja spokojowi mieszkających w tym rejonie osób.
Dodatkowo w godzinach szczytu ciężko
poruszać się w stronę przeciwną niż
większość samochodów. Żeby zaradzić
tym niedogodnościom wprowadzono nową
organizację ruchu. Na ulice jednokierunkowe zmieniono fragment ul. Mikołajskiej

(teraz prowadzi tylko w kierunku Ochoty)
oraz fragment ul. Szczęsnej (można nim
jechać wyłącznie w głąb Włoch).
Dzięki takiej organizacji ruch rozłoży się
bardziej równomiernie po lokalnych ulicach, a tym samym zmniejszy uciążliwość
i ułatwi jazdę kierowcom.
Nowa organizacja ruchu wpisuje się
w zasadę ruchu prawostronnego, więc
kierowcom powinno być łatwo zapamiętać, którą drogę należy wybrać.

69 lat temu...

W związku z planowanym otwarciem Przedszkola nr 419 w Warszawie, przy ul. Ryżowej 17, w dniach od 9 do 20 września br. zostanie
przeprowadzona rekrutacja dzieci do placówki. Rekrutacja odbędzie się na zasadach przyjętych przez Miasto Stołeczne Warszawę.

Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy zapraszają na
obchody

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że
pierwszeństwo w przyjęciu do w/w przedszkola będą miały dzieci, biorące udział
w wiosennym elektronicznym systemie
naboru, dla których placówką pierwszego
wyboru były przedszkola w Dzielnicy
Włochy i które nie dostały się z powodu
braku miejsc. Rodzice tych dzieci składają
do dyrektora przedszkola tylko podanie
o przyjęcie.
Pozostali kandydaci nie uczestniczący
w elektronicznym naborze składają
Formularz zgłoszenia dziecka do Przedszkola nr 419 w Warszawie, ul. Ryżowa 17
prowadzonego przez Miasto Stołeczne
Warszawę na rok szkolny 2013/2014.
Formularz można pobrać ze strony urzędu:
na stronie www.ud-wlochy.waw.pl w
zakładce: Dla mieszkańców – Edukacja.
Podania o przyjęcie oraz wypełniony
wniosek proszę składać w terminie przewidzianym rekrutacją w siedzibie Urzędu
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, pokój
nr 335 (III piętro) w niżej wymienionych
godzinach: poniedziałki 16.00-18.00,
pozostałe dni tygodnia 8.00-10.00 oraz
14.00-16.00.

fot. UD Włochy

Rekrutacja do Przedszkola nr 419

16 września 2013 r. o godz. 16.00
w Parku Kombatantów we Włochach
(róg ul. Świerszcza i ul. Cienistej)

Rekrutacja pracowników do Przedszkola
nr 419 będzie prowadzona przez dyrektora
w dniach od 16 do 30 września br. Szczegółowe informacje tel. 22 44-34-398.
Dokumenty dotyczące przyjęcia dziecka
do przedszkola oraz dokument z podaniem
o przyjcie do pracy, prosimy kierować na
nazwisko Dyrektora placówki: Pani Dyrektor Grażyna Zwierz, Przedszkole nr 419,
ul. Ryżowa 17 i składać w kancelarii
(na parterze) Urzędu Dzielnicy Włochy
przy al. Krakowskiej 257.

Zjedz za pół ceny i wybierz
najlepszą restauracje!
Miedzy 18 a 20 października Warszawiacy będą mogli po raz drugi
wziąć udział w kulinarnym plebiscycie „Korona Smakosza” i
oddać głos na swoje ulubione lokale gastronomiczne. Oprócz
najlepszego warszawskiego lokalu zostanie również wyłoniona
najlepsza restauracja Dzielnicy Włochy.
„Korony Smakosza” to akcja promująca
stołeczne lokale gastronomiczne połączona
z głosowaniem na najlepszy z nich. W tym
roku plebiscyt połączony jest z „Weekendem za pół ceny”. W czasie jego trwania
na gości lokali czekać będzie wiele promocji i ofert specjalnych, a także atrakcyjne
nagrody.
Tegoroczną edycję, w której zostanie
wyłoniony również najlepszy wlochowski
lokal swoim patronatem objął Burmistrz
Dzielnicy Włochy. To jedyna w Warszawie
nagroda przewidziana tylko dla konkretnej
dzielnicy. Pozostaje mieć nadzieję, że
będzie to dobry impuls do promocji naszej
lokalnej gastronomii i w dzielnicy będzie
coraz więcej miejsc sprzyjającym spotkaniom przy dobrym jedzeniu.
Organizatorem akcji jest sieć wielkopo-
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wierzchniowych hurtowni MAKRO Cash
& Carry. Nagrody w konkursie są przewidziane zarówno dla klientów, jak i restauratorów. Lokal, który otrzyma najwięcej
głosów w wyszczególnionych kategoriach,
zdobędzie „Koronę Smakosza” oraz bony
na zakupy w hali MAKRO. Osoby, które
wezmą udział w plebiscycie, będą mogły
zdobyć cenne nagrody.
W ubiegłym roku w akcji wzięło udział
ponad 280 stołecznych lokali, na które
oddane zostało 8500 głosów. W tym roku
swoją kandydaturę mogą zgłaszać do
końca września na stronie internetowej:
www.koronasmakosza.pl.
Walczące o prestiżowy tytuł lokale
gastronomiczne oznaczone będą specjalnymi plakatami ze znakiem „Korona
Smakosza”.

PROGRAM:
• Uroczyste zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym deportację;
• Spotkanie z dr. Robertem Gawkowskim
- promocja książki „Tablice Pamięci.
Miejsca Pamięci Narodowej w Dzielnicy
Włochy” (Artystyczny Dom Animacji
„ADA” przy ul. ks. J. Chrościckiego 14,
godz. 17.00);
• Msza św. w intencji poległych, pomordowanych, zmarłych Ofiar deportacji
i Powstania Warszawskiego (kościół św.
Teresy od Dzieciątka Jezus, godz. 18.00).

Gdzie się siłować?
Trzy ogólnodostępne siłownie
plenerowe powstaną na terenie
Dzielnicy Włochy. Lokalizacje
wybiorą mieszkańcy!
W ramach programu „Warszawa w dobrej
kondycji” w Stolicy powstanie sieć
siłowni plenerowych. Pomysł popularyzacji ćwiczeń siłowych pod gołym niebem
jest następstwem powodzenia jakim cieszą
się już istniejące siłownie. Zazwyczaj są
one ulokowane na terenach zielonych.
We Włochach z tego typu urządzeń można
skorzystać nad Stawami Cietrzewia.
Zgodnie z planami jeszcze w tym roku na
ternie dzielnicy powstaną kolejne trzy
siłownie „pod chmurką”. Gdzie będą się
znajdować o tym zadecydują mieszkańcy.
Pierwszy i zarazem wstępny etap konsultacji niedawno się zakończył, ale wkrótce
rozpocznie się druga tura zbierania opinii
dotyczących lokalizacji.
Wszyscy mieszkańcy są zaproszeni do
zgłaszania swoich propozycji gdzie
mogłyby zostać zamontowane urządzenia
sportowe. Swoją sugestię będą mogli
wyrazić za pomocą ankiet i specjalnych
map, na których będzie można zaznaczyć
proponowane lokalizacje.
Informacje o konsultacjach będą dostępne
na stronie urzędu oraz na:
www.wdobrejkondycji.waw.pl
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Obszaru Ograniczonego Użytkowania
dla Lotniska Chopina

Przed 1 września br. została
oddana południowa część
wiaduktu przy ul. Łopuszańskiej.

Blisko dwa tysiące wniosków o wygłuszenie mieszkań przy
Lotnisku Chopina.

fot. ZDM

Wiadukt nad
stacją WKD

Wiadukt zyskał nowe balustrady, bariery
energochłonnych, położono żywicę na
chodnikach i wykonano prace przy schodach oraz położono nowa warstwę ścieralną jezdni. Natomista Zarząd Transportu
Miejskiego dostarczył nową wiatę przystankową. Remont części północnej wiaduktu planowany jest na przyszły rok.
Prace na wiadukcie rozpoczęły pod koniec
czerwca. Jest to ostatni obiekt, który został
wybudowany w tzw. technologii włoskiej,
wykonano wówczas izolację natryskową,
na której ułożono trzywarstwową nawierzchnię asfaltobetonową. Źle dobrane
parametry izolacji spowodowały zjawisko
„suwania się nawierzchni”, czego rezultatem były spękania oraz tworzenie się
kolein. Wszystkie inne obiekty infrastruktury drogowej, wybudowane technologią
natryskową zostały już przez nas wyremontowane, w 2010 r. – wiadukt nad
al. Krakowską, 2012 r. – wiadukt wzdłuż
ul. Hynka, 2012 r. – wiadukt wzdłuż
ul. Saskiej. W ramach prac wymieniliśmy
izolację, deski gzymsowe, krawężniki.
Wykonaliśmy odwodnienie izolacji w
postaci drenów i sączków, zabezpieczyliśmy antykorozyjnie balustrady, które
będą montowane w najbliższych dniach.

Co najmniej 1,8 tys. wniosków o wykonanie izolacji akustycznej i ponad 5 tys.
wniosków o odszkodowania złożyli do
Portów Lotniczych mieszkańcy Obszaru
Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska
Chopina. Termin składania wniosków
upłynął 3 sierpnia.
Wszystkie złożone wnioski trafiły do Zespołu Terenowo-Prawnego Portów Lotniczych. Po rejestracji i zeskanowaniu
papierowych formularzy pracownicy zespołu rozpoczną żmudną pracę przy ocenie
poprawności formalnej i merytorycznej
wniosków.
- Każdy wnioskodawca dostanie od nas odpowiedź, ale może to potrwać nawet kilka
miesięcy, ponieważ wniosków jest naprawdę dużo – mówi Wojciech Szczeciński, po. kierownika zespołu.
Poprawne pod względem formalnym
i uzasadnione merytorycznie wnioski
o wykonanie izolacji akustycznych będą
przekazywane do realizacji. Do mieszkania
wnioskodawcy wysłana zostanie ekipa
akustyków, którzy sprawdzą czy normy
hałasowe w pomieszczeniach mieszkalnych faktycznie są przekraczane. Jeśli tak
będzie, określony zostanie zakres prac,
które zapewnią tam odpowiedni klimat
akustyczny. Właściciel w porozumieniu z
wybraną przez siebie firmą budowlaną
przygotuje kosztorys, a po zaakceptowaniu
go przez Porty Lotnicze wykona zalecone
prace, na koszt przedsiębiorstwa.
Porty Lotnicze nie będą natomiast

rozpatrywać wniosków o odszkodowania
za utratę wartości nieruchomości oraz
o wykup nieruchomości.
- Nie dysponujemy narzędziami, które
pozwalałyby obiektywnie ustalić wysokość
świadczeń w tych przypadkach. To może
stwierdzić tylko sąd opierając się na
ekspertyzach biegłych. Mieszkańcy byli
o tym wcześniej uprzedzani – wyjaśnia
Wojciech Szczeciński.
Obszar Ograniczonego Użytkowania dla
Lotniska Chopina został ustanowiony
w czerwcu 2011 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Obszar obejmuje tereny, na których ruch lotniczy
powoduje przekraczanie norm hałasu
określonych w przepisach dotyczących
ochrony środowiska. Granice obszaru
obejmują część południowej Warszawy,
a także okolicznych gmin m.in.: Piaseczna,
Raszyna i Michałowic.
Na podstawie uchwały sejmiku, na terenie
obszaru OOU obowiązują ograniczenia
związane z budową i rozbudową nowych
obiektów mieszkalnych oraz obiektów
użyteczności publicznej (m.in. szkół i szpitali). W ramach rekompensaty sejmik
umożliwił mieszkańcom obszaru ubieganie
się o świadczenia od operatora Lotniska
Chopina w postaci sfinansowania izolacji
akustycznej mieszkań, wypłaty odszkodowań za utratę wartości nieruchomości oraz
o wykup nieruchomości lub ich części.
Inf. Prasowa Lotniska Chopina

www.ztm.waw.pl

Są nowe stojaki!

Stojaki, które przypominają odwróconą
literę „U” mają zastąpić swoich zniszczonych poprzedników i dać nowe miejsca
postojowe dla jednośladów, tam gdzie ich
najbardziej potrzeba. Wśród miejsc wskazanych do montażu stojaków są między
innymi: szkoły, przychodnie, placówki
domu kultury i biblioteki.
4
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fot. mat. prasowe Lotniska Chopina

100 stojaków rowerowych
otrzymała dzielnica na podstawie porozumienia z Zarządem
Transportu Miejskiego.

Zmienia się komunikacja oraz taryfa
Od stycznia 2014 roku zostaną wprowadzone zmiany. Pojawią się bilety:
przesiadkowy 75-minutowy i weekendowy, osoby płacące PIT w Warszawie kupią bilety długookresowe po preferencyjnych cenach, a bilety najmniej popularne, jak jednorazowe, zostaną wycofane.
Taryfa biletowa w stolicy zostaje uproszczona.Wyeliminowane będą bilety mało
popularne lub o porównywalnych funkcjach,
a wprowadzony zostanie wielofunkcyjny
bilety 75-minutowy, dzięki któremu będzie
można wielokrotnie się przesiadać w ciągu
jednej podróży. Dla osób płacących podatki
w Warszawie wprowadzona zostanie specjalna ulga w postaci Karty warszawiaka.
Nowości w taryfie
Od stycznia 2014 r. mieszkańcy Warszawy
będą mogli korzystać z dwóch nowych, bardziej atrakcyjnych biletów krótkookresowych. Pierwszym z nich jest bilet
przesiadkowy, ważny przez 75 minut
od momentu skasowania. Jego cena wyniesie
4,40 zł, czyli tyle samo co dotychczasowa
cena biletu jednorazowego.
Kolejną nowością będzie bilet weekendowy,
który zastąpi bilet 3-dniowy. Będzie ważny
od piątku od godz. 19.00 do poniedziałku
do godz. 8.00, w dwóchstrefach biletowych.
Cena nie będzie wygórowana – jedna osoba
zapłaci za niego zaledwie 24 zł, a grupa
(do 5 osób) tylko 40 złotych.
Karta warszawiaka
Osoby płacące podatki w stolicy zapłacą
mniej za bilety długookresowe dzięki wprowadzeniu Karty warszawiaka. W przyszłym
roku bilet 30-dniowy będzie kosztować
110 zł (obecnie 100 zł), a w ramach Karty
warszawiaka tylko 98 zł. A osoby korzystające z biletów 90-dniowych na Kartę
warszawiaka nie odczują zmian w cenie –
dalej będą jeździć za 250 zł, pozostali będą
musieli zapłacić 280 zł.
Karta warszawiaka wydawana będzie osobom, które mieszkają i płacą lub zaczną
płacić podatek dochodowy PIT w WarszaZmiana taryfy biletów długookresowych

Zmiana taryfy biletów krótkookresowych

wie. Miejsce zameldowania, czyli adres wpisany w dowodzie osobistym, nie będzie
brane pod uwagę. Jest to forma premiowania
osób, które przez płacenie PITa w Warszawie
dokładają się do kosztów funkcjonowania
miasta.
Karta warszawiaka to też forma zachęty do
płacenia podatków w stolicy dla wszystkich
tych, którzy tego nie robią, tutaj mieszkają.
Takich osób może być nawet kilkaset
tysięcy, a średni dochód Warszawy od 1 podatnika to aż 3,1 tys. zł. Między innymi
to właśnie z tych środków – a dochód z PIT
to aż 1/3 dochodów miasta, czyli 3,8 mld zł
w 2013 r. – miasto w prawie 70% dofinansowuje komunikację miejską, czyli około
1,8 mld zł.
Dodatkowymi funkcjami Karty warszawiaka
będą zniżki do warszawskich instytucji kultury i WOSIRów, oraz dłuższy – do 30 minut
- czas bezpłatnego korzystania z Veturilo.
Bilety 20-minutowe i dobowe bez zmian,
koniec z jednorazowymi, 40- i 60-minutowymi oraz trzydniowymi.
Nadal za 3,4 zł będzie można korzystać
z bardzo popularnego biletu 20-minutowego,
który zapewnia możliwość taniego podróżowania na krótkim dystansie. W taryfie
biletowej pozostanie również bilet dobowy jego cena nie zmieni się i będzie wynosiła
15 zł za bilet ważny w 1 strefie oraz 24 zł
za bilet ważny w dwóch strefach.
Z oferty zostanie wycofany bilet jednorazowy oraz bilety czasowe: 40- i 60-minutowy. Zastąpi je przesiadkowy bilet
75-minutowy, ważny w I i II strefie. Z kolei
zamiast biletu trzydniowego będzie można
korzystać z biletu weekendowego.
www.um.warszawa.pl

Ruszaj się pod

wodą w Warszawie
Wydarzenie to - to nurkowy
piknik pod gołym niebem w…
naszej dzielnicy nad Stawami
Cietrzewia. Zapraszamy
12 października o godz. 11.00.

Jak podaje Grupa Eksplorująca Podwarszawskie Nurkowiska: „Nurkowanie w
Warszawie zdaje się być niemożliwe,
a jednak jest całkiem realne co już
nie raz udało nam się udowodnić.”
W gliniance Cietrzewia nurkowie GEPN
zrealizowali rekonesans w sierpniu 2012,
a w maju 2013 odbyło się tam podwodne
sprzątanie akwenu.
Podczas wydarzenia „Ruszaj się pod wodą
w Warszawie” chcą zaprezentować zgromadzonym mieszkańcom różnorodny
sprzęt nurkowy, ponadto odbędzie się
prelekcja na temat nurkowania. Będzie
także możliwość porozmawiania z instruktorami nurkowania i wygrania w loterii
fantowej bezpłatnych karnetów na tzw.
intro nurkowe, czyli pierwszą lekcję kursu
nurkowania do wykorzystania na bezpiecznych wodach jednego z warszawskich basenów.
W planie są również zawody w nawigacji
podwodnej „na sucho”, czyli bez konieczności wchodzenia do wody, lecz z głową
przykrytą ręcznikiem - tak ćwiczą nurkowie, w ten sposób chcą pokazać jakie
warunki czasami panują pod wodą.
Podczas akcji „Ruszaj się pod wodą
w Warszawie” nie może oczywiście
zabraknąć nurkowania.
Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie
nurkowanie jako sportu, który może uprawiać niemalże każdy i niemalże wszędzie.
Nurkowanie wcale nie jest sportem
drogim czy niebezpiecznym. Nurkowanie
jest dla każdego i to właśnie GEPN chce
pokazać.
Grupa Eksplorująca Podwarszawskie Nurkowiska
to nieformalna ekipa płetwonurków z Warszawy i
okolic, która zajmuje się odkrywaniem nowych ciekawych miejsc na terenie województwa mazowieckiego, promocją nurkowania oraz proekologicznymi
akcjami oczyszczania zbiorników wodnych.
Więcej na stronach:
www.gepn.pl; www.facebook.com/gepn.polska
http://tydzienruchu.pl/event/show_event/56
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Tajemnice
podwodnego
świata

Pomóż nam zmieniać Warszawę

Drugi tenisowy Piknik Rodzinny
na kortach Okęckiego Tennis
Clubu odbędzie się 15 września
przy ul. Radarowej 1 róg
ul. Hynka.

„Każda zmiana zaczyna się od pomysłu.
Warszawa to miasto kipiące energią i kreatywnością mieszkańców. Chcemy tę energię
i kreatywność warszawiaków wykorzystać.
Zarówno inicjatywa lokalna, jak i możliwość inicjowania konsultacji społecznych to
dwa narzędzia komunikacji i współpracy
z mieszkańcami, które dajemy mieszkańcom.
Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy z tych
narzędzi korzystali. Żebyśmy razem zmieniali Warszawę.” – powiedziała Hanna
Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.
Prace nad uchwałami rozpoczęły się wiele
miesięcy temu, a każda z nich była
poddana konsultacjom społecznym. Na
przełomie listopada i grudnia 2012 roku
przeprowadzone były konsultacje w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych.
Z kolei zasady realizacji inicjatywy lokalnej
konsultowane były w marcu tego roku.
Inicjatywa lokalna
Malowanie ławek na osiedlu, zajęcia edukacyjne z zasad segregacji śmieci, odnowienie klubu mieszkańca, a może rozbudowa
lokalnego placu zabaw. To wszystko są
działania lokalne, które teraz mieszkańcy
będą mogli realizować przy wsparciu
miasta. Mieszkańcy z pomysłem na inicjatywę lokalną, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, mogą
złożyć wniosek do miasta. Oprócz opisania
planowanego przedsięwzięcia, muszą też
przedstawić wkład własny, który może być
wskazany w postaci pracy społecznej, czyli
liczbę „osobogodzin” mieszkańców zaangażowanych w realizację projektu, wkładu

W niedzielę na kortach tenisowych Okęcie
Tennis Club odbędzie się drugi tenisowy
Piknik Rodzinny „Tajemnice podwodnego
świata”. Dziecięce turnieje tenisowe,
bezpłatne lekcje gry w tenisa w towarzystwie bajkowych postaci, dmuchańce,
zjeżdżalnie, animacje – to tylko część
atrakcji, które będą czekały na najmłodszych uczestników wydarzenia.
Bohaterowie bajek serdecznie zapraszają
wszystkie dzieci na sportową podróż
do podwodnego świata fantazji podczas
wspólnych tenisowych rozgrywek w
ramach całodniowego na warszawskim
Okęciu. Już od godziny 10:00 na rodziców
i dzieci będą czekać liczne atrakcje
m.in. talentiady tenisowe zorganizowane
przez trenerów OTC, lekcje tenisa dla poczatkujących, animacje, zabawy sprawnościowe, malowanie buziek i wiele
innych.
Wstęp na imprezę jest wolny.
Tenisowe początki w towarzystwie bajkowych postaci z podwodnego świata.
Organizatorzy wraz z bajkowymi postaciami szczególnie ciepło zapraszają
wszystkich początkujących na pierwsze
darmowe lekcje tenisa podczas imprezy.
Natomiast dzieci zaznajomione już z tym
sportem zachęcają do udziału w turniejach
dla grup wiekowych - czerwonej do lat 8
oraz zielonej do lat 10.
„Przygodę z tenisem można u nas zacząć
w każdym wieku, gdyż prowadzimy zarówno przedszkole tenisowe dla dzieci od
4 lat, jak również szkolimy dorosłych pod
okiem profesjonalnych trenerów. To co
łączy u nas wszystkie grupy wiekowe to z
pewnością rad ość z pierwszych prób na
korcie jak i późniejszej gry w tenisa.” - powiedziała Marzena Pryzmont, właścicielka
Okęcie Tennis Club
Partnerami pikniku są: Skok na Sok, Salad
Story, Oriflame, Decathlon Okęcie, CocaCola, Dziecko w Warszawie oraz Babolat.
Szczegółowe informacje: www.otclub.pl
6
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Inicjatywy lokalne i konsultacje społeczne to dwa sposoby na
bezpośredni kontakt i rozmowę Urzędu m.st. Warszawy z mieszkańcami.
rzeczowego (np. farby, narzędzia, udostępnienie pomieszczeń) lub wkładu finansowego. Miasto ze swojej strony nie może
bezpośrednio przekazać środków finansowych grupie mieszkańców, ale może
na przykład kupić materiały lub sfinansować usługi, zapewnić wsparcie organizacyjne i osoby do określonych prac, czy
wypożyczyć niezbędny sprzęt.
Konsultacje społecznie
Konsultacje społeczne w Warszawie
realizowane są od kilku lat. Od 2010 roku
przeprowadzono ponad 340 konsultacji w
sprawach dotyczących miasta. Ze względu
na rosnące znaczenie udziału społecznego
w obszarze działań władzy samorządowej
oraz potrzebę istnienia dokumentu, który regulowałby kwestię prowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Warszawy, opracowana
została uchwała w sprawie zasad i trybu
prowadzenia konsultacji z mieszkańcami
m.st. Warszawy.
Nowością w dotychczas prowadzonych
konsultacjach społecznych jest umożliwienie mieszkańcom stolicy inicjowanie
konsultacji. Zgodnie z projektem uchwały,
w sprawach ogólnomiejskich pomysł musi
poprzeć co najmniej 1000 mieszkańców
Warszawy posiadającym czynne prawo
wyborcze, w sprawach dzielnicowych –
200 osób. Inicjatywa może też wyjść od
władz miasta i dzielnic oraz organizacji
pozarządowych, młodzieżowych rad i
Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego i
jednostek niższego rzędu, tzn. osiedli lub
sołectwa dla konsultacji dzielnicowych.
www.um.warszawa.pl

Nowe warszawskie serwisy
Mapowy Serwis Warszawy stale się powiększa o nowe pozycje.
Obok planów zagospodarowania, mapy
własności czy nieruchomości na sprzedaż
pojawiły się dwie nowe, użyteczne podstrony: serwis nazewnictwa ulic oraz
serwis warszawskich adresów.
Na udostępnionych stronach użytkownicy
będą mogli skorzystać z interaktywnego
narzędzia umożliwiającego przeglądanie,
wyszukiwanie oraz wizualizację adresów
i ulic Warszawy. Osoby korzystające
z nowych serwisów będą miały dostęp
do szczegółowej bazy nazw ulic, placów,
pasaży, skwerów i innych obiektów nazwanych. Bezproblemowo będzie również
można porównać punkty adresowe z lokalizacją przestrzenną.
W serwisach znajdują się wyłącznie
oficjalne nazwy poszczególnych miejsc

i obiektów.
W odrębnym, dedykowanym systemie
miasto prowadzi również cyfrową ewidencję nazw obiektów miejskich, w której gromadzone są opisowe i graficzne, aktualne
i historyczne dane nazewnicze oraz akty
prawne nadania nazw.
Dane adresowe i nazewnicze udostępniane
w serwisach są na bieżąco aktualizowane.
Istnieje również możliwość eksportowania
informacji do plików MS Excel.
• Mapowy Serwis Warszawy:
www.mapa.um.warszawa.pl
• Serwis nazewnictwa ulic, placów i innych
obiektów m.st. Warszawy:
www.ulice.um.warszawa.pl
• Serwis adresów w m.st. Warszawie:
www.adresy.um.warszawa.pl

Europejskie
Wykłady
Otwarte

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Podziałania 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Pragniemy poinformować uczestników,
że wkrótce rozpocznie się rekrutacja do
dwóch projektów partnerskich: ,,Mierz
wysoko!” i ,,Profesjonalne szkoły”.
,,Mierz wysoko!”
Projekt opracowany przez Dzielnicę
Włochy m.st. Warszawy we współpracy
z partnerem zewnętrznym Profi Biznes
Group i konsultowany z Dyrektorami
Szkół, spełnił kryteria formalne, uzyskał
wysoką ocenę merytoryczną przez co został rekomendowany do dofinasowania.
Całkowita wartość projektu to kwota
406 177,60 zł.
,,Mierz wysoko!” - to projekt skierowany
do 180 uczniów ze Szkoły Podstawowej
nr 94 im. J. Piłsudskiego w Warszawie
(100 uczniów z klas IV-VI, zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w wyniku procesu rekrutacji) oraz Gimnazjum
nr 113 z oddziałami dwujęzycznymi
z Zespołu Szkól nr 17 im. Zawiszaków
Proporca w Warszawie (80 uczniów
z klas I-III, zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w wyniku procesu rekrutacji).
W ramach projektu dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 94 przewidziane jest
następujące wsparcie w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych zajęć:
- z języka niemieckiego (120 h lekcyjnych),
- z zakresu: matematyki, przyrody i geografii (60 h lekcyjnych).
- z doradztwa edukacyjno-zawodowego
(40 h lekcyjnych).
Dla uczniów Gimnazjum nr 113 planowane jest następujące wsparcie, dodatkowe
pozalekcyjne zajęcia z :
- języka angielskiego (120 h lekcyjnych),
- języka hiszpańskiego (120 h lekcyjnych),
- z zakresu technologii informacyjnych
(120 h lekcyjnych),
- z zakresu przedsiębiorczości (50 h lekcyjnych),
- z doradztwa edukacyjno-zawodowego
(40 h lekcyjnych).
,,Profesjonalne szkoły”
Projekt opracowany przez Dzielnicę
Włochy m.st. Warszawy we współpracy

z partnerem zewnętrznym Syntea S.A.
i konsultowany z Dyrektorami Szkół,
spełnił kryteria formalne, uzyskał wysoką
ocenę merytoryczną przez co został
rekomendowany do dofinasowania.
Całkowita wartość projektu to kwota
413 426,10 zł.
,,Profesjonalne szkoły” – to projekt
skierowany do 120 uczniów z LXXIII
Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami
dwujęzycznymi z Zespołu Szkół nr 17
im. Zawiszaków Proporca w Warszawie
(70 uczniów zakwalifikowanych do
uczestnictwa w projekcie) oraz LXXXIV
Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu
Szkół im. Bohaterów Narwiku (50
uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie).
W ramach projektu dla uczniów w/w
placówek przewidziane jest następujące
wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z:
- z zakresu technologii informacyjnych
(120 h lekcyjnych),
- języka angielskiego (120 h lekcyjnych),
- języka hiszpańskiego (120 h lekcyjnych),
- z zakresu przedsiębiorczości (50 h lekcyjnych),
- z doradztwa edukacyjno-zawodowego
(40 h lekcyjnych).
Zajęcia w/w szkołach w ramach projektów
będą odbywały się w grupach 10-cio osobowych. Uczestnictwo ucznia w projekcie
nie wiąże się z koniecznością udziału
we wszystkich w/w typach wsparcia.
Zajęcia z zakresu języków obcych będą
odbywały się na poziomach biegłości
językowej - podstawowych.
Ponadto szkoły zostaną wyposażone
w nowy sprzęt komputerowy.
Udział w projektach będzie bezpłatny,
tzn. uczestnicy nie są zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
Realizacja przedsięwzięć zaplanowana
jest na rok 2013 i pierwszą połowę 2014.
O dokładnym terminie rozpoczęcia
rekrutacji poinformujemy na stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy, stronach internetowych
placówek oświatowych biorących udział
w projekcie, informacje te będą dostępne
również w sekretariatach palcówek j/w.
/WOD/

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych Europejskich Wykładach
Otwartych dotyczących tematyki
europejskiej.
Wykłady otwarte mają na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy na
temat procesu integracji Polski z Unią
Europejską, a w tym pozyskiwania środków z jej budżetu. Spotkania odbywają się
w Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4.
Informację o tematach wykładów oraz ich
harmonogram znajdują państwo w Wydziałach Obsługi Mieszkańców wszystkich dzielnic m.st. Warszawy oraz na
stronie internetowej Europe Direct – Warszawa: www.europedirect.um.warszawa.pl
Europejskie Wykłady Otwarte prowadzone są przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu
m.st. Warszawy oraz Ośrodek Debaty
Międzynarodowej MSZ.
Więcej informacji na temat Europejskich
wykładów otwartych na stronach:
www.europedirect.um.warszawa.pl
oraz www.odm.gov.pl
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Warszawa
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
tel. 22 443 07 80; 22 443 03 69
europedirect-warszawa@um.warszawa.pl
www.europedirect.um.warszawa.pl

PIK
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy,
ul. Centralna 24,
tel. 22 443 44 74
Godziny pracy konsultantów:
►Psycholog
- poniedziałek – godz. 16.00-20.00
- środa – godz. 16.00-20.00
- czwartek – godz. 16.00-20.00
►Prawnik
- poniedziałek – godz. 15.00-19.00
- środa – godz. 16.00-20.00
- czwartek – godz. 8.00-12.00
►Pracownik socjalny
- poniedziałek – godz. 16.00-19.00
- piątek – godz. 16.00-19.00
►Terapeuta uzależnień
- wtorek – godz. 8.00-11.00
- piątek – godz. 17.00-20.00
►Porady z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS
- wtorek – godz. 8.00-13.00
- środa – godz. 15.00-20.00
- czwartek – godz. 8.00-12.00
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Włochowski
Klub Integracji
Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
zaprasza do udziału w projekcie
p.n. „Włochowski Klub Integracji
Społecznej” .
Projekt współfinansowanym jest przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie
7.2.1. osoby nieaktywne zawodowo w
wieku 15-64 lata, zamieszkujące woj. mazowieckie.
W ramach projektu uczestnicy skorzystają
bezpłatnie z:
- kursów zawodowych;
-wyjazdów/wyjść integracyjnych;
- indywidualnych konsultacji z doradztwa
zawodowego;
- warsztatów aktywnego poszukiwania
pracy;
- warsztatów informatycznych;
- indywidualnych konsultacji z pośrednictwa pracy;
- wsparcia coacha - (opiekuna uczestnika);
- warsztatów asertywności;
- treningu umiejętności społecznych;
- indywidualnych konsultacji psychologicznych;
- wsparcia pracownika socjalnego.
Szczegółowe informacje o projekcie
można uzyskać w Biurze Projektu
mieszczącym się w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy, przy ul. Czereśniowej 35,
02-457 Warszawa lub pod nr telefonu:
(22) 863-98-37, wew. 116 (poniedziałek piątek od 8.00 do 16.00).

Zespół Interdyscyplinarny
Siedzibą Zespołu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawa
Kontakt telefoniczny 22 863 70 14,
we wtorki w godz. 13.00 – 16.00
Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny?
Zespoły działają od dwóch lat. Działanie
zespołów reguluje nowelizacja ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z
2010. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób
doznających przemocy w rodzinie w tym
realizacją procedury Niebieskiej Karty. W
skład zespołu wchodzą przedstawiciele
kilku służb (policja, Ośrodek Pomocy
Społecznej, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe, gminne komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych)
co daje możliwość komplementarnej pomocy osobom doznającym przemocy.
Zadaniem zespołu głównie jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów
w.w. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Co to jest NIEBIESKA KARTA i jak
ona działa?
Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury
jest założenie Niebieskiej Karty A. Można
to zrobić podczas interwencji policji
w domu – policja ma obowiązek taką
kartę założyć podczas zdarzenia. Można
też udać się osobiście na posterunek i tam
policja również ma obowiązek założyć
Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy
w rodzinie Niebieską Kartę zakładają
również:
- Ośrodka Pomocy Społecznej,
- placówki oświatowe – szkoły, przedszkola,
- placówki służby zdrowia – przychodnie,
szpitale
- gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.
Przy założeniu Niebieskiej Karty A osoba
pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie Niebieska Karta B z informacjami
gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.
Po założeniu Niebieskiej Karty A przez

służby, karta jest przekazywana do Zespołu.
Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza
osobę doznającą przemoc na spotkanie, na
którym wspólnie z osobą pokrzywdzoną
buduje plan pomocy dopasowany do jej
potrzeb oraz jest uzupełniania Niebieska
Karta C. W planie pomocy może znaleźć
się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez
dzielnicowego lub pracownika socjalnego,
pomoc materialna, pomoc psychologiczna,
pomoc prawna, złożenie wniosków do
sądu.
W kolejnym etapie zespół wzywa osobę,
co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą
konsekwencji stosowania przemocy oraz
uzupełniania jest Niebieska Karta D.
Po przeprowadzeniu rozmów z osobami
których dotyczy Niebieska Karta realizowany będzie zaplanowany „plan pomocy”.
Niezależnie od prowadzonej procedury
Niebieskiej Karty jeśli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia
i bezpieczeństwa warto wzywać policję.
PAMIĘTAJ:
►MASZ PRAWO DO SZACUNKU I
GODNEGO TRAKTOWANIA
►MASZ PRAWO DO WŁASNEGO
ZDANIA
►MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ
►MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY
►MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY,
GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE
Poradnia e-mailowa:
• Jeśli doznajesz przemocy
• lub wiesz, że ktoś jest krzywdzony
• lub stosujesz przemoc a chciałbyś inaczej
reagować
• lub masz pytania czy wątpliwości dotyczące zjawiska przemocy napisz do nas.
zespol.wlochy@gazeta.pl
na wszelkie pytania odpowiada certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

PORADNIA E-MAILOWA
Jeśli doznajesz przemocy lub wiesz,
że ktoś jest krzywdzony, lub stosujesz
przemoc a chciałbyś inaczej reagować,
lub masz pytania czy wątpliwości dotyczące zjawiska przemocy napisz do nas.
8
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Nasz adres: poradnia@opswlochy.waw.pl
na wszelkie pytania odpowiada certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Zapraszamy!

dodatek psychologiczny

część V

Gazeta pomocna
Wojciech Warecki, Marek Warecki

Rodzina, dzieci, wychowanie
Role rodzinne: babcia, dziadek, teściowa (cz. II)
Babcia
Dzisiejsza babcia z jednej strony jest nosicielem tradycyjnych wartości związanych
z wiarą i wychowaniem, a drugiej nie przeszkadza jej to surfować po Internecie, albo
pisać esemesy.
Jest on motorem ludzkiej historii. Nie wiedziałeś o tym? Dzięki temu, że babcia mogła
opiekować się dziećmi nasze pra pra mamy
mogły pomagać naszym pra pra tatom w polowaniach na mamuty i inne niegdysiejsze
zwierzęta. Dzięki temu było więcej pożywienia. Społeczności mogła rozwija się szybciej.
Kto wie, może bez babci dalej musielibyśmy
siedzieć w jaskiniach?
Czym się babcia różni od mamy? Tym, że jest
starsza oraz ma doświadczenie, dystans do
siebie i świata. Poza tym największy ciężar
i odpowiedzialność za wychowanie dzieci
spoczywa na mamie i tacie, a babcia ma dużo
większa swobodę działania.
To babcia opowiada wnukom bajki i wprowadza je swoimi opowiadaniami w tradycje
rodzinne i nie tylko. Tylko ona może
opowiedzieć o dramatycznych losach Jasia
i Małgosi, ale też, co robił tata jak był ...o taki
mały. W gestii babci leży też kindersztuba,
czyli dobre wychowanie. Ona ci powie, jak
masz siedzieć przy stole, że nie wolno dłubać
w nosie oraz bić brata po głowie, jak zabiera
twoje ciastko.
Mimo, że babcia od wnuków sporo wymaga
dostarcza im najważniejszego psychologicznego „towaru”: bezwarunkowej akceptacji
i miłości. Kocha każdego takim jakim jest
i na jej miłość nie musisz niczym sobie
zasłużyć. Masz jej ile chcesz. Za darmo.
Nawet nie musisz mieć piątek w szkole. I tak
będzie ciebie kochać tak samo.
Rodzinny mediator to kolejna bardzo ważna
funkcja babci. Kiedy w domu ktoś się z kimś
pokłóci, albo pogniewa zaraz idzie do niej
żeby coś poradziła. Wysłucha wszystkich
problemów. Doradzi. Pogodzi wszystkie
strony Ona, jak najlepszy psycholog doprowadzi do porozumienia.
Jeśli ktoś na świecie ma nieskończoną cierpliwość to na pewno babcia. Do tłumaczenia
rzeczy oczywistych, potarzania sto razy tych
samych nauk. Cierpliwość do marudzenia
i zwracania głowy. Dla każdego zawsze znajdzie trochę czasu, aby mu pomóc.
Babcia to też swego rodzaju instytucja
odwoławcza - jak nakrzyczy tata, albo karze
coś zrobić mama, wnuczek idzie po pomoc
do babci. Ona oczywiście ma za zadanie
wspieranie rodziców, ale i o wnuczku nie zapomni i coś poradzi na jego kłopoty.
To ona dostarcza i organizuje rozmaite atrakcje dla wnuczków: od prezentów na różne
okazje poprzez wszystkie inne niespodzianki.
www.warecki.pl

Jej życie jest przede wszystkim życiem dla innych.
Dziadek
Dziadek jest seniorem rodu, z racji swego
doświadczenia życiowego patrzy na
wszystko, co się dzieje w rodzinie. Służy
swoją radą, życzliwością oraz pomocą.
Jest jakby szefem rady nadzorczej. Dziadek
kieruje, ale rządzi ojciec i nie powinni sobie
wchodzić w paradę. Decydujący głos ma ten,
kto za wszystko w domu rodzinie bierze największą odpowiedzialność i jest to rola taty.
Kształcenie charakteru jest ostatnimi czasy
rzeczą niezbyt modną. Polega ono na tym, że
człowiek taki mały jak dziecko, wnuczek (czy
nawet całkiem duży) stara się utrwalać i powiększać w sobie cechy pożądane. Takie jak:
sumienność, pracowitość, odwaga, czy prawości, a eliminować niepożądane: lenistwo,
czy skłonności do próżności i pychy. Tylko
tyle i aż tyle. Dziadek dzięki swojemu
doświadczeniu życiowemu może doskonale
pomóc wnuczkom w tym dziele.
Senior to też tradycja rodzinna i patriotyczna,
narodowa po męsku. Kto jak nie dziadek
opowie ci o historii bitwy pod Wiedniem,
Bitwy 1920 roku czy o Żołnierzach Wyklętych. W jego ustach te opowieści nabierają
specjalnego znaczenia. Dziedzicowo staje się
żywe i służy kształtowaniu postaw.
Męstwo i odwaga na tym tle są szczególnie
eksponowane i stają się żywym przykładem
dla młodszego pokolenia. Tak jak dla nas
(autorów) stały się historie wojenne naszych
rodziców.
Odżywają pełnym blaskiem takie wartości
jak honor i choć może z tych opowieści
i wspomnień wnuczek od razu nie wszystko
zrozumie posieją one ziarno, które wzejdzie
później.
Spacerowanie to specjalna domena dziadka.
Jest on mistrzem świata w spacerowaniu.
Kiedy zabiera wnuczki na spacer można być
pewnym, że będzie to najlepsza wycieczka
z możliwych. Kto nie widział dziadków pogrążonych rozmowie spacerujących z wnuczkami bez względu na pogodę i porę dnia?
Oczywiście czasem jest tak, że dziadek musi
z całych sił gonić dynamicznego wnusia
niczym wicher przemierzającego park, czy
plac zabaw. Odrobina ruchu jeszcze nikomu
nie zaszkodziła.
Jako, że dziadek z racji wieku i doświadczenia ma dystans do spraw tego świata dysponuje nieprzebranymi zasobami humoru
i pogody ducha, które promieniują na cała
rodzinę.
Bardzo często zajmuje go jakaś pasja, czy
hobby. To może być wszystko: od wędkarstwa po własne studia historyczne czy robie... pomagamy ludziom rosnąć ...

nie nalewek najlepszych na świecie.
Teściowa
Kto dał światu najwięcej dowcipów?
To wie każdy.
Teściowa. My do
teściowej mamy
stosunek jak najbardziej poważny,
dlatego nigdy nie
opowiadamy o niej
niestosownych
żartów.
Dlaczego nie lubimy naszych teściowych?
Lista powodów może być długa: od tego,
że ma wąsy, po to, że wtrąca się we wszystkie
sprawy w domu (kiedy tylko zjawi się
z niespodziewana wizytą).
Stereotyp teściowej jest bardzo silny. Stereotyp to uproszczony do maksimum sposób
widzenia pewnych spraw i ludzi. Wedle niego
teściowa to gderliwa, okropna baba, dokuczająca na wszystkie sposoby zięciowi, czy
synowej, wtrącając się we wszystkie sprawy
domowe.
U źródeł tego fałszywego obrazu leży miłości
do tego samego mężczyzny żony i teściowej.
Pokusa wpływu na niego. Żeby, było raz na
zawsze wiadome, kto jest ważniejszy i kto
lepiej gotuje: mamusia, czy żona. Mimo
żartobliwego tonu sprawa jest śmiertelnie
poważna.
Ta rywalizacja – często umiejętni podsycana
i rozgrywana przez męża/synka – może
doprowadzić do poważnych konfliktów i konsekwencji.
Tymczasem lekarstwo wcale nie jest tak
skomplikowane jak mogłoby się wydawać.
Jest nim współpraca żony i teściowej. Jasne
wytyczenie reguł i granic: co, kto, ma robić
i czego mu nie wolno i konsekwentne pilnowanie tego. Może to dotyczyć wszystkiego
czego życzą sobie obie strony: nieoczekiwanych wizyt, jedzenia obiadków u mamusi,
wypowiadania się na temat prowadzenia
domu, czy wychowania dzieci przez synową.
Władza oceniania należy do teściowej i musi
ona umieć powstrzymać swoje zapędy.
Nie może być nieproszonym ekspertem.
Jest starsza, ma doświadczenie życiowe i
musi zrozumieć, że jej syn ma swoją kobietę,
żonę i rodzinę i musi go wspierać, a nie
przeszkadzać powodowana zazdrością. Musi
zrezygnować z walki o syna, która wszystkim
przynosi szkodę. Często polem bitwy stają się
niestety dzieci (wnuczki) i każda strona
konfliktu manipuluje nimi bez żadnych
skrupułów.
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Jak pomóc sobie samemu?
Starość – wesołe jest życie staruszka?
Utarł się pogląd, że starość się Panu Bogu
nie udała. No, bo niby jak?
Kiedy tak naprawdę zaczynamy się starzeć?
Otóż im jesteśmy starsi, tym trudniej
przychodzi nam robienie kilku rzeczy
jednocześnie. ¹
Zdaniem Paula Tourniera starość należy potraktować optymistycznie, jako szczególne
życiowe wyzwanie i przygodę. Świat nas
uwalnia i bardziej niż działanie zaczyna nas
pochłaniać bycie, świadome istnienie jako
takie. Związki z innymi ludźmi w tym kontekście nabierają szczególnego znaczenia.
Starość to okres równości, ponieważ wszystkie dary, które otrzymaliśmy (w sensie
przymioty ducha i ciała, cechy charakteru)
od których zależało nasze powodzenie
życiowe tracą na znaczeniu i każdy z nas jest
równy w nadawaniu życiu treści i sensu.²
Staramy się przekazać doświadczenia,
odczuwamy przemożną potrzebę samorealizacji nie tylko w wymiarze rodzinnym
i indywidualnym, ale też społecznym.
Jeszcze bardzie pragniemy ofiarować siebie
rodzinie. Każda minuta staje się cenna,
a czas nabiera innego wymiaru. Wszak to
„instytucja” babci umożliwiła 30 tys. lat
temu międzypokoleniowy transfer wiedzy,
dzięki czemu mogliśmy opuścić jaskinie.
Starzy ludzie mają o 30 proc. mniejszą reaktywność na negatywne bodźce i nie dość, że
rzadziej doświadczają negatywnych emocji,
to i szybciej się z nich otrząsają. Dzięki
doświadczeniu wiemy, że nie wszytko złoto,
co się świeci i nie jesteśmy pochopni w swoich sądach oraz nad miarę popędliwi
w działaniu. Przecież na tajemnicę mądrości
składa się: po pierwsze – umiejętności
przyswajania negatywnych emocji czy
informacji; po drugie: zdolności ich właściwej oceny i po trzecie: nie nadawania
im nadmiernego znaczenia.³
Czy zawsze to starzenie jest pogodne?
Niekoniecznie. A od czego to zależy?
Bardzo, ale to bardzo potrzebna jest sztuka
przebaczania. Sobie i innym. Umiejętność ta
pomaga zmniejszyć negatywne emocje, takie
jak gniew i rozgoryczenie,4 a wyniki badań
wskazują, że ludzie, którzy skupiają się
na tym, za co są wdzięczni, mają lepsze
samopoczucie emocjonalne i pogodniejszy
nastrój niż osoby, które koncertują się na
złych lub neutralnych informacjach. 5
Należy wystrzegać się jak ognia goryczy
i zgorzknienia, zamknięcie się w przeszłości
i skoncentrowania się na własnych niemożnościach, ograniczeniach, które nieuchronnie przynoszą nam kolejne lata. Warto
wtedy przypomnieć sobie historię ojca
Orville’a Brima, gerentologa z fundacji
MacArthura w Chicago.6 Ulubionym zajęciem jego ojca była pielęgnacja ogrodu:
strzyżenie trawnika, sadzenie roślin, przyci-
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młodzi, a nawet dojrzali ludzie nie rozumieli.
Ponieważ zgromadzone doświadczenia,
wiedza, wnioski sprawiają, że wszystko
stało się jasne. Niektórzy nazywają to
mądrością. 8
MODLITWA ŚW. TOMASZA Z AKWINU

nanie ich, podlewanie kwiatów etc. Ale wraz
z wiekiem uświadamiał sobie, że ma coraz
mniej sił, aby zajmować się wszystkim.
Założył wówczas mały ogródek z różami.
Gdy osiągnął wiek 103 lat, poświęcał swój
czas i dbał tylko o jedną jedyną różę, stojącą
na parapecie jego okna. Rozumiał, że musi
dostosować do zmniejszających się sił swoje
hobby.7 Nie tylko na tym przykładzie Ulman
Lindenberger wskazuje, że wiele braków
wynikających ze starości możemy wyrównać
odpowiednim zachowaniem. Dokonywanie
wyborów poprzez świadome samoograniczenie się (selekcja, optymalizacja, kompensacja) może być piękną i bardzo skuteczną
strategią. W tym też okresie życia wyjątkowo
intensywnie zajmujemy się i troszczymy
o przyszłość narodu, ojczyzny czy wspólnot
lokalnych.
Wszyscy chcą dożyć długich lat, choć chyba
nikt nie chce być stary. Paradoks zaś polega
na tym, że nie ma innego sposobu na długowieczność, jak… starzenie się. Pytanie tylko,
jak to robić, bo, jak miał powiedzieć jeden
z braci Grimm, Jacob: Nie trzeba bać się
starości, jeśli tylko umiemy zaczynać od
początku. Nie przegapmy tego.
Oriana Fallaci, jedna z najbardziej znanych
dziennikarek XX wieku, mając grubo ponad
70 lat napisała:
Lubię starość. Cieszę się nią. Głupcami są ci,
którzy ją odrzucają, a żeby ją odeprzeć poddają się liftingom, ubierają się jak dwudziestolatkowie, kręcą na temat wieku. Są głupi
i niewdzięczni. W młodości sądziłam, że
jestem wolna. Ale nie byłam. Martwiłam się
o przyszłość, pozwalałam wpływać na siebie
wielu rzeczom i ludziom. /.../ Gdy dorosłam,
wierzyłam, że jestem wolna. Ale nie byłam.
Ciągle jeszcze martwiłam się o przyszłość,
pozwalałam wpływać na siebie nieżyczliwym
osądom, bałam się konsekwencji własnych
wyborów. Dziś już się nie boję. Nieżyczliwe
sądy nie mają już na mnie wpływu, przyszłość mnie nie martwi. Czemuż miałaby
mnie martwić? Już nadeszła. Oswobodzona
od próżnych zmartwień, płytkich ambicji,
ulotnych chimer, czuję się wolna jak nigdy
przedtem. Wolna wolnością pełną,
absolutną. Poza tym starość jest piękna,
ponieważ starzy rozumieją to, czego jako
... pomagamy ludziom rosnąć ...

Panie, Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam, że się
starzeję i pewnego dnia będę stary.
Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy
temat i przy każdej okazji. Odbierz mi chęć
prostowania każdemu jego ścieżek.
Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym;
czynnym, lecz nie narzucającym się.
Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam, ale Ty, Panie,
wiesz, że chciałbym zachować do końca paru
przyjaciół.
Wyzwól mój umysł od niekończącego się
brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydeł, bym
w lot przechodził do rzeczy.
Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień, w miarę jak ich przybywa,
a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat
coraz słodsza.
Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale daj mi
cierpliwość wysłuchania ich.
Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale
proszę Cię o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia
wydają się sprzeczne z cudzymi. Użycz mi
chwalebnego poczucia, że czasami mogę się
mylić.
Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać.
Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy
to jeden ze szczytów osiągnięć szatana.
Daj mi zdolność dostrzegania dobrych
rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach; daj mi,
Panie, łaskę mówienia im o tym.
Amen.

1 Ulman Lindenberger, Starzeć się zaczynamy już w kołysce,

Der Spiegel,www.onet.pl,30.03.2007
2 Wieczór życia, praca zbiorowa, 1976, Poznań

³ Shari Roan, Najlepsze dopiero przed tobą, Los Angelos
Times,
http://portalwiedzy.onet.pl/4868,20195,1447931,1,czasopisma.html, 2007-10-30
4 Shari Roan, Najlepsze dopiero przed tobą, Los Angelos
Times,
http://portalwiedzy.onet.pl/4868,20195,1447931,1,czasopisma.html, 2007-10-30
5 Shari Roan, Najlepsze dopiero przed tobą, Los Angelos
Times,
http://portalwiedzy.onet.pl/4868,20195,1447931,1,czasopisma.html, 2007-10-30
6 http://www.rmf.fm/fakty/?next=1&ptr=10&id=388
7 Ulman Lindenberger, Starzeć się zaczynamy już w kołysce,
Der Spiegel,www.onet.pl,30.03.2007
8 http://www.savoir-vivre.com.pl/?starosc-jest-piekna,611
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Jak przeżyć w organizacji?
Wypalenie zawodowe - czym to grozi?
Czasem słyszysz: Czuję się kompletnie
wypalony! Co to znaczy i dlaczego kogoś
to dotyka? Jakich profesji to najczęściej
dotyczy? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy
z tego, że dopadł ich syndrom wypalenia
zawodowego.
Przypadek pierwszy: Jan 34 lata: mężczyzna,
handlowiec pracuje w korporacji. Kieruje
wydziałem. Zmienił pracę rok temu. Od tamtej pory czuje narastającą presję i niepokój.
Budzi się codziennie o 5 rano. Przyczyną jest
nieuświadomione napięcie i lęk. Ma poczucie nadciągającej klęski. W pracy czuje się
niedobrze. Odczuwa silną obawę przed
kontrolą i sankcjami jakie mogą być jej efektem. Odbywa dwa, trzy razy w tygodniu rozmowy telefoniczne z szefem z centrali, które
go bardzo stresują. Odczuwa dużą niechęć
do pracy. Męczą go zarówno klienci, jak
i koledzy z firmy. Bezustannie zastanawia
się, czy wtedy przed rokiem, dobrze wybrał.
Nie umie rozluźnić się w domu. Ma poczucie
nad odpowiedzialność za to, co robi w pracy.
Jest przez cały czas znużony i nie umie
odpocząć nawet w domu przy zabawie
z dziećmi. Na dodatek nie bardzo wie kto i
jak może mu pomóc. Nie ma ochoty rozmawiać o swoich problemach i uważa to za krępujące i nie godne mężczyzny. Jest coraz
bardziej sam na sam ze swoimi problemami.
Przypadek drugi: Robert 32 lata: Kilka lat
pracował w korporacji i miał poczucie, że
był nadmiernie wykorzystywany. Pracował
po kilkanaście godzin dziennie, a gdyby
to zależało od jego szefa to pewnie w ogóle
nie wychodziliby z pracy. Taki stan trwał
dobre kilka lat bez zmian. Narastało w nim
poczucie, że traci czas i życie na pracy
pozbawionej jakiegokolwiek sensu; że każda
chwila, którą tam spędzą jest bezpowrotnie
stracona. Kiedy postanowił odejść, było
jeszcze gorzej, ale jakoś sobie dał radę.
Zaczął pracę w organizacji społecznej zajmującej się bardzo szczytnymi celami. Sam
wymiar ideologiczny pracy interesował go
bardzo i wiedział, że to co robi ma sens i jest
potrzebne. Ale było jedno ale. Praca była
źle zorganizowana i Robert miał poczucie,
że robi ¼ co mógłby z siebie dać. Nie sposób
było ani w wymiarze zespołowym, ani indywidualnym zapanować nad chaosem. Zdawało mu się, że to, co robi równie dobrze
mogłoby być z jego strony darmową pomocą. Pieniądze jakie zarabiał też nie były
specjalnie satysfakcjonujące. Ta organizacja
była w jakiejś mierze odwrotnością korporacji, w której był poprzednio zatrudniony.
Miał jeszcze intensywniejsze poczucie, że
życie przecieka mu przez palce, że wszystko,
co robi nie ma sensu. Jeszcze intensywniej
wróciło zniechęcenie i zmęczenie.
Na wypalenie zawodowe najbardziej narażone na to są zawody, w których dominuje
kontakt z ludźmi, ponieważ pomaganie
www.warecki.pl

męczy.¹ Lekarz, menedżer, dziennikarz,
psycholog, nauczyciel, pielęgniarka są pod
tym względem narażone na duże ryzyko.
Obserwujemy trzy wymiary wypalenia²:
a) Wyczerpanie emocjonalne, które zazwyczaj wynika z jakości ilości kontaktów
interpersonalnych.
Objawy: zmęczenie, utrata sił i energii,
drażliwość, obniżenie nastroju, przygnębienie przechodzące w stany depresji. Choroby
psychosomatyczne.
b) Depersonalizacja
Formalne kontakty interpersonalne, dystansowanie i unikanie problemów w pracy,
nie angażowanie się, ucieczka od trudnych
spraw zawodowych, relacje bezosobowe.
c) Obniżenie potrzeby osobistych sukcesów.
Utrata zadowolenia z pracy, niska samoocena, doznawanie poczucia winy.
Jakie czynniki są odpowiedzialne za powstawanie syndromu wypalania zawodowego?
Każdy nabywa określonych odruchów
związanych z wykonywaną pracą, które
ujawniają się w innych sytuacjach. Psycholog wysłucha zwierzeń i problemów mimo,
że nie jest w gabinecie tylko na przyjęciu.
Jeśli jesteś nauczycielem mówisz głośniej
niż inni i niekiedy ich pouczasz bardziej niż
trzeba. Jeśli menedżerem: to zapewne łatwo
pokierujesz przygotowaniami do imprezy.
Często w związku z wykonywaną profesją
mamy tendencję do spostrzeganie świata
i ludzi w sposób selektywny. Psycholog
będzie widział osoby z potencjalnymi problemami. Policjant idąc ulicą ludzi, którzy
mogą sprawiać kłopot.
W zawodach silnie powiązanych z pomaganiem ludziom często prezentujemy
uczucia na zawołanie. Psycholog musi
być współczujący. Policjant rzeczowy,
odważny. Pielęgniarka opiekuńcza. Handlowiec miły i dowcipny.
Może być tak, że bardziej interesują nas potrzeby naszych klientów, niż nasze własne.
Nawyk koncentrowania się na tym, co myślą
i czują inni może tak bardzo wejść w krew,
że przestajemy dostrzegać własne zmęczenie, niechęć, czy znużenie.
Oczywiście zdarza się, że praca nas tak
pochłania, że na nic innego, nie mamy czasu
i nie interesujemy się niczym poza nią:
ani sobą, ani rodziną, ani odpoczynkiem.
Człowiek jest tak zrobiony, że musi pracować, spać, odpoczywać i poświęcać czas
rodzinie inaczej ulega nieuchronnemu
wyczerpaniu. Pracoholizm to takie samo
uzależnienie, jak narkomania.
Zawód, który wykonujemy może być
postrzegany w kręgu naszej rodziny i przyjaciół jako szczególnie atrakcyjny (lekarz,
wykładowca akademicki...). Dlatego może
to powodować nacisk oczekiwań społecznych, aby zachowywać się tak, a nie inaczej.
... pomagamy ludziom rosnąć ...

Lekarz może się czuć w obowiązku pomagać
wszystkim przyjaciołom i rodzinie. Podobnie
prawnik może czuć presję udzielania konsultacji w nieformalnych okolicznościach.
Zespół, w którym pracujemy może być
za duży i wtedy rozpływamy się w nim
i pozostajemy nieprzyjemnie anonimowi,
a nawet samotni. Lub za mały, a wtedy może
nas męczyć niekorzystny skład zespołu
zwykle skutkujący brakiem kontaktu i
wsparcia, informacji zwrotnej. Brak sukcesów jest bez wątpienia czynnikiem silnie
demotwującym.
A co nam pomaga w walce z wypaleniem?
►Wsparcie zespołu i dobre informacje
zwrotne
►Praca zespołowa i przyjaciele
►Naturalnie sukcesy, ale i dystans do naszej
pracy
►Dobry klimat w pracy
►Sympatyczni i zmotywowani klienci
►Możliwość rozwoju i kształcenia
Na czym jeszcze polega profilaktyka?
Po pierwsze kształtowanie dnia codziennego
– dobry plan dnia jest postawą, na jakiej
możemy oprzeć nasze działanie: praca,
dom, rodzina, odpoczynek, sen – to wszystko
musi być na swoim miejscu.
Żeby nie ulec wypaleniu potrzebne jest
oparcie społeczne polegające na otrzymywaniu informacji zwrotnej i wspierających
naradach.
Warto znać i praktykować na swój użytek
techniki relaksujące i aktywizujące (aby
kiedy trzeba umieć rozluźnić się nawet
w trakcie stresującej pracy, albo np. zmobilizować się do intensywnego wysiłku).
Trzeba pamiętać o nagradzaniu samego
siebie – chodzi o codzienne drobiazgi.
W relacjach z ludźmi powinniśmy pamiętać
o regulacji dystansu.
Warto codziennie podsumować dzień, jaki
minął – odrobina refleksji nie do przecenienia.

¹ Kohler, Pomaganie meczy
² Edyta Starostaka, psychologia net
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Psychologia i życie
Jak znaleźć prawdziwą przyjaźń?
Co cechuje przyjaźń?
Dla przyjaźni charakterystyczna jest
wolność i dobrowolność, i to zarówno w wyborze, jak i w działaniu.
Członków rodziny się nie wybiera,
przyjaciół – tak. Prawdziwa przyjaźń
daje partnerom autentyczną autonomię.
Jest ze swej natury egalitarna: im
głębsze, im mocniejsze więzy łączą
przyjaciół, tym zbliżona jest ich
pozycja, status majątkowy etc.
Oczywiście i od tej reguły zdarzają
się wyjątki, ale fakt pozostaje faktem:
przyjaciele muszą spostrzegać siebie
jako równych sobie.
Nie od dziś wiadomo, że bardziej
lubimy ludzi podobnych do nas
(o ile samych siebie lubimy), chociaż
różnice budzą naszą ciekawość i
często równie silnie przyciągają do
siebie. Bardziej też lubimy te osoby,
które częściej spotykamy, dlatego
też znacznie łatwiej jest znaleźć
nam przyjaciół w kręgu znajomych
w pracy, z kół zainteresowań.
Wspólna aktywność jest prawdziwą
solą przyjaźni. Przyjaciele spotykają się,
aby razem bawić się, dzielić wspólne
zainteresowania i – oczywiście! – rozmawiać, aby uzyskać wsparcie emocjonalne,
aby „przynajmniej częściowo rekompensować braki odczuwane w innych
związkach”. ¹ Dlatego tak częste i zarazem
tak ważne dla podtrzymywania i pogłębiania przyjaźni są sygnały niewerbalne:
uśmiechanie się, spoglądanie na siebie,
dotykanie się.
Przyjaciele są dla siebie stosunkowo
bardzo otwarci, to znaczy mówią sobie
o rzeczach, o jakich nie opowiadają innym,
a szczerość jest warunkiem sine qua non
przyjaźni. Jest to podstawa wzajemnego
zaufania i szacunku.
Przyjaciele powinni stawać jeden za
drugim i ramię w ramię, solidarnie znosić
przeciwności losu. Nie oznacza to bynajmniej nadodpowiedzialności i wtrącania
się w cudze sprawy. Przyjaciele bardziej
troszczą się o siebie, niż opiekują się
sobą. Jeżeli szukamy wsparcia finansowego, pożyczajmy pieniądze od członków
rodziny, a nie od przyjaciela chyba, że tego
ostatniego chcemy… stracić. Po prostu
przyjaźń jest relacją zbyt kruchą, zbyt
delikatną i wrażliwą, by przetrzymać
wstrząsy związane z tzw. „zasadniczą
pomocą” (jak właśnie np. pożyczanie
pieniędzy). Przyjaciel może nas wspomóc
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na wiele sposobów, niekoniecznie sięgając
po portfel, więc nie miejmy do niego
pretensji, kiedy tego nie czyni.
W przyjaźni masz prawo liczyć na wspieranie i pomoc, zaufanie, szczerość oraz
na akceptację swoich wartości.
Jak wszystko na tym świecie – nie jest
wieczna. Rodzi się, żyje i umiera. O przyjaźń trzeba dbać jak o piękną i delikatną
roślinę: wystawiać na słońce, podlewać,
odżywiać, chronić przed niepogodą.
Dla każdej przyjaźni sposób pielęgnacji
może być nieco inny. Bardzo źle robi przyjaźni interesowność i używanie przyjaciela
li tylko w celach merkantylnych. Brak powodzenia życiowego u jednego z partnerów ochłodził już nie jedną gorącą przyjaźń
i przerodził ją w bardziej szorstkie uczucia.
Co niszczy przyjaźń?²
Bardzo podobnie jak w małżeństwie,
kluczową rolę odgrywają tu osoby trzecie
a prym wiodą: bycie zazdrosnym lub
krytycznym wobec innych związków
partnera (57 proc.) oraz omawianie z innymi powierzonych sekretów (56 proc.).
W następnej kolejności przyjaź zabija:
brak dobrowolnej pomocy w chwili
potrzeby (44 proc.); niewiara lub brak
zaufania do siebie nawzajem (44 proc.);
publiczna krytyka wobec siebie (44 proc.);
... pomagamy ludziom rosnąć ...

brak pozytywnych uwag pod swoim adresem (42 proc.); niezastępowanie w razie
nieobecności (39 proc.); brak tolerancji
wobec pozostałych przyjaciół (38 proc.);
nieokazywanie emocjonalnego wsparcia
(37 proc.); dokuczanie (30 proc.).
Stajemy się samotni, a jednak nie potrafimy znaleźć przyjaciela. My jednak
wierzymy, że prawdziwa przyjaźń przetrwa
każdą próbę.
Inaczej, co to byłaby za przyjaźń, prawda?
Umiej być przyjacielem, znajdziesz
przyjaciela – grzmiał Mickiewicz.

1 John Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik
komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2000
2 Michael Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich,
PWN Wydawnictwo Naukowe, 2001
www.warecki.pl

Cykl spotkań
w Bibliotece

Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej – Dana Cup to
największy turniej piłki nożnej w Europie, rozgrywany od 1982 roku
w duńskim Hjørring, mieście położonym w Północnej Jutlandii.

Czytelnia Naukowa nr VI,
ul. Ks. J. Chrościckiego 2,
zaprasza na:

tylko o odpoczynku i sennym relaksie.
Ale my mieliśmy do rozegrania mecz z kolejną duńską drużyną.
Spotkanie z Bagterp IF potraktowaliśmy
ulgowo, gdyż trudno pogodzić kilkugodzinną wycieczkę po klifach i grę z renomowanym zespołem w 30-stopniowym
upale.
W czwartek przyszło nam się zmierzyć
z norweskim klubem Floro SK (1/8 finału
„B”). Tym razem zbieraliśmy siły, odpoczywając na plaży, w miejscu gdzie
Morze Bałtyckie łączy się z Morzem
Północnym. Nastąpiła pełna koncentracja,
naszą drużynę zasilił bramkarz z Indii.
Rozpoczął się mecz fazy play-off. Tym
razem nie tylko rywale mieli wsparcie
kibiców, naszą drużynę dopingowali
hinduscy przyjaciele. Spotkanie było zacięte do tego stopnia, że jednego z naszych
zawodników do zdrowia musiał przywracać hinduski fizjoterapeuta. Toczyła się
walka o każdy metr kwadratowy boiska,
tempo meczu było zawrotne, emocje
sięgały zenitu. Szczęście było przy faworytach tego spotkania, mecz zakończył się
wynikiem 2:1 dla „Wikingów”.
Chociaż w kontekście czysto futbolowym
wróciliśmy „na tarczy”, 6-dniowa wyprawa do Danii była niezapomnianą
poznawczą przygodą. W wyjeździe uczestniczyło 13 dzieci z Dzielnicy Włochy.
Wyjazd został zorganizowany przez
pedagogów podwórkowych (Stołeczni
Animatorzy Środowiskowi) przy wydatnej
pomocy rodziców i lokalnej społeczności.
Jak mawiał słynny wynalazca – „jedyną
siłą potężniejszą niż para, elektryczność
czy energia atomowa jest siła woli”.
Wierzymy, że za rok uda nam się znów
pojechać do Danii, wrócić „z tarczą”
i bagażem pozytywnej energii.
MP

fot. arch. uczestników

W tym roku w zawodach uczestniczyło
25 tysięcy dziewcząt i chłopców, ponad
900 drużyn z 49 państw, mecze rozgrywane były na 64 boiskach. Turniej ten, to
nie tylko gra w piłkę nożną, ale też wspaniała turystyczna przygoda oraz okazja
do poznania rówieśników z innych państw.
Pomysł wyjazdu drużyny FC. Podwórkowi
Wojownicy do Danii narodził się pod
koniec kwietnia tego roku. Czasu było bardzo mało, sfinansowanie podróży i pobytu
wydawało się abstrakcją. A jednak się
udało! Sponsorem głównym wyjazdu
został WBK BANK ZACHODNI. Pomogli
nam również LDW, czyli Ludzie Dobrej
Woli, wsparli w działaniach – Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz Polski
Związek Piłki Nożnej. Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Wakacyjna przygoda rozpoczęła się
22 lipca, gdy po 16 godzinnej podróży
busem zameldowaliśmy się w centrum
rozgrywek i zakwaterowaliśmy w miejscowej szkole. Wieczorem uczestniczyliśmy w ceremonii otwarcia turnieju.
Nazajutrz czekały nas dwa spotkania
z silnymi drużynami skandynawskimi.
Pierwszy mecz rozegraliśmy z klubem
Djurgardens IF.
Zderzyliśmy się ze „ścianą”, chociaż
w pierwszej części spotkania rówieśnicy
i trenerzy ze Szwecji nie kryli zdumienia,
że nie znana im drużyna Wojowników
dzielnie się broni i wyprowadza groźne
kontry. Końcowym wynikiem nie będziemy się „chwalić”, warto jednak zaznaczyć, że rówieśnicy ze Sztokholmu wygrali
wszystkie mecze i triumfowali w turnieju.
Piłkarski potop szwedzki. W tym samym
dniu, wieczorową porą zmierzyliśmy się
z gospodarzem turnieju – zespołem
SHI Hjørring. Pomimo naszej przewagi,
zwłaszcza w pierwszej połowie meczu,
spotkanie zakończyło się podziałem punktów.
W kolejnym dniu wybraliśmy się na wycieczkę, gdzie mogliśmy podziwiać piękno
i potęgę natury – klify, ogromne wydmy
i dzikie plaże nad Morzem Północnym.
Stanęliśmy na szczycie Rubjery Knude,
polodowcowego klifu, najwyższego punktu Jutlandii Północnej, skąd rozpościerał
się widok niemożliwy do opisania.
Atrakcją turystyczną była latarnia morska
z 1900 roku, opuszczona i rokrocznie
zasypywana przez wydmy. Niejeden
turysta po takiej eskapadzie marzyłby

Sponsor:

fot. Biblioteka Publiczna we Włochach

FC. Podwórkowi Wojownicy
– wakacyjny wyjazd do Danii

►Spotkania nie tylko literackie
• 17 września, godz. 17.30
Kryzys muzyki tonalnej i perspektywy
muzyki współczesnej w kontekście
twórczości Witolda Lutosławskiego
Dr Mariusz Wrona - muzykolog, publicysta, wykładowca teorii muzyki na Uniwersytecie Warszawskim i w Lipsku,
czynny organista, pracownik Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina, stale
współpracuje z Archiwum i Teatrem
Polskiego Radia w Warszawie oraz
Uniwersytetem w Lipsku.
• 15 października, godz. 17.30
Bankowość wobec kultury globalizacji
Dr Agata Osińska - Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego.
• 19 listopada, godz. 17.30
Miłość Ojczyzny dzisiaj - przykłady
literackie
Prof. o. Jacek Salij OP - wykładowca
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filozof, autor wielu książek
nie tylko religijnych, wybitny teolog,
publicysta, wielokrotnie nagradzany za
prace literackie i działalność edukacyjną.

►Spotkania historyczne
Fundacja Stare Nowe Moje Włochy i Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy zapraszają na cykl imprez
związanych z historią warszawskich
Włoch.
Spotkania historyczne „Mieszkam we
Włochach” w sezonie jesiennym odbędą
w terminach:
• 25 października, godz. 17.30
• 29 listopada, godz. 17.30
Zapraszamy!
http://bpwlochy.waw.pl/
http://wlochy-pod-warszawa.pl/

Projekty współfinansowane są ze środków
m.st. Warszawa.
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UKS Manta we wrześniu br. obchodzi
swoje pierwsze urodziny - to jedyny
pływacki Uczniowski Klub Sportowy w
naszej Dzielnicy dla najmłodszych.

Zaczynaliśmy od dwudziestoosobowej
grupy, dziś nasze barwy reprezentuje
już ponad sześćdziesięciu zawodników
i zawodniczek. Mimo krótkiego stażu
możemy pochwalić się wieloma sukcesami
naszych zawodników. Startujemy w zawodach o randze lokalnej, wojewódzkiej
i ogólnopolskiej. Nasi zawodnicy niejednokrotnie zajmowali czołowe miejsca w
Grand Prix Warszawsko-Mazowieckiego
Okręgowego Związku Pływackiego jak
i w tegorocznej Warszawskiej Olimpiadzie
Młodzieży rocznika 2002 i 2003 – Marta
Krypa zajęła pierwsze miejsce na dystansie
50 metrów stylem dowolnym, jej siostra
Oliwia zdobyła złoty medal w konkurencji
na dystansie 50 metrów stylem klasycznym, a ich koleżanka Lena Marusik
wygrała na dystansie 50 metrów stylem
motylkowym. Z pośród chłopców wyróżnił
się Antoni Koput, który zajął trzecie
miejsce stylem dowolnym.
Na arenie ogólnopolskiej również mamy
się czympochwalić - Maciej Cegliński
został sklasyfikowany na dziesiątej pozycji
w Polsce na dystansie 50 metrów stylem
motylkowym w roczniku 2003, podczas
Drużynowego Wieloboju Pływackiego
sztafeta sposobem zmiennym dziewcząt
w składzie Anna Nakonieczna, Oliwia
Krypa, Lena Marusik, Marta Krypa uplasowała się na piętnastej pozycji w Polsce.
W nowym sezonie 2013/2014 tworzymy
nowe grupy dla młodszych dzieci, aby
przez naukę pływania z biegiem czasu
osiągały podobne sukcesy jak ich starsi
koledzy.
Treningi odbywają się na pływalni OSiR
Włochy przy ul. Gładkiej 18. Więcej informacji o naborze do grup pływackich
na stronie klubu: www.manta-uks.pl.
Zapraszamy!

fot. UKS MANTA

Trenerzy
UKS MANTA-WARSZAWA WŁOCHY
Paweł Chojnowski i Konrad Tchórzewski

Zawodnicy i zawodniczki UKS MANTA WARSZAWA WŁOCHY
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Dzień bez treningu był dniem zmarnowanym
cz. I

Jestem pewien, że ten sukces zawdzięczam po części cechom charakteru, które
uformowały się podczas tysięcy godzin spędzonych w dōjō. To Karate nauczyło
mnie mówienia tego, co myślę, uczciwości i solidności, zaufania do ludzi, umiejętności współpracy z innymi oraz chęci niesienia bezinteresownej pomocy. Nie
lubię mówić o sobie, bo jestem z natury skromnym człowiekiem. Jednak ponieważ moje doświadczenie życiowe może być pożyteczne dla dzisiejszych adeptów
Karate, postanowiłem zrobić wyjątek…
Na przełomie lat 70-tych i 80-tych chodziłem
do jednej z praskich szkół podstawowych.
Nauczyciele nazywali mnie zdolnym łobuzem;
na zakończenie ósmej klasy miałem średnią
5.0 (wtedy piątka była najwyższą oceną).
Ale przez „dobre” ze sprawowania, mimo
najwyższej średniej w szkole, nie miałem czerwonego paska na świadectwie. Wcześniej
byłem nawet zawieszony w prawach ucznia
za łobuzowanie, ale ponieważ byłem dobry
w nauce, skończyło się na groźbie kuratora Prof. Krzysztof Rybiński
i na pastowaniu podłogi w szkolnej bibliotece ze stali: robiłem 1500 brzuszków w serii,
przez miesiąc. No i dostałem lanie paskiem od 100 ude-tate-fuse, 40 podciągnięć na drążku.
ojca; po latach doceniłem fakt, że rodzicom za- W liceum koledzy chodzili na imprezy, a ja
leżało na dobrym wychowaniu syna jedynaka. na treningi, bo dzień bez treningu był dniem
Niektórzy koledzy z klasy w tym czasie okra- zmarnowanym.
dali kioski, ale szczęśliwie dla mnie oni poszli To wtedy Karate nauczyło mnie niebywałej
do zawodówek i zmarnowali sobie życie, koncentracji na tym, co robię, i niebywałej
a ja poszedłem do liceum i odniosłem sukces. dyscypliny. Studiowałem jednocześnie na
W szóstej i siódmej klasie byłem gruby dwóch fakultetach: ekonomii i informatyce
(z tymi, którzy się ze mnie wyśmiewali, biłem na Uniwersytecie Warszawskim, i miałem
się na przerwach – z różnym skutkiem). Ale na obu jedne z najlepszych wyników. Byłem
w siódmej klasie miały miejsce dwa wydarze- też prezesem klubu Karate oraz dorabiałem
nia. Wyjechałem na obóz harcerski i w czasie jako informatyk. Jednocześnie dla urozmaicewakacji schudłem 15 kilo. Gdy po powrocie nia trenowałem kung-fu u sifu Braksala, judo
zobaczyła mnie mama – zaniemówiła. No w sekcji Uniwersytetu Warszawskiego, ale
i w jednym z praskich klubów zobaczyłem zawsze najlepiej czułem się na dōjō na treninfilm „Wściekłe pięści” z Bruce Lee – dwa lata gach Karate.
przed kinową premierą „Wejścia smoka”, Podobało mi się, że Karate do, propagowany
mojego ulubionego filmu po dziś dzień. w tym czasie przez Ryszarda Murata, kładł
Po jego obejrzeniu postanowiliśmy z kolegą nacisk nie tylko na umiejętności techniczne,
zapisać się do sekcji kung fu. Ale ponieważ nie ale także na rozwój umysłu. Trzeba było czytać
mogliśmy znaleźć odpowiedniego klubu, o Karate, uczyć się słówek, po treningach
zdecydowaliśmy się na judo, bo wydawało rozmawialiśmy nawet o filozofii. W Karate-dō
nam się podobne. W sekcji judo nie było już miałem brązowy pas. Do tej pory mam gdzieś
miejsc, były natomiast w sekcji karate. Nie czarno-białe zdjęcie, jak lecimy naprzeciw siewiedzieliśmy, co to takiego, ale brzmiało
bie z sensei Wiewiórowskim, obaj wykonując
dobrze – więc się zapisaliśmy. To była sekcja
technikę tobi-yoko-geri. Zdjęcie nadawałoby
Karate Kyokushinkai.
się do wykorzystania w filmie o Karate.
Już na pierwszym treningu dostaliśmy taki
Byliśmy dobrzy, chociaż nie startowaliśmy
wycisk, że kolega więcej nie przyszedł. Ja też
w zawodach, bo adepci Karate-dō nie uczestbyłem bliski decyzji o rezygnacji, bo mięśnie
niczyli w walkach sportowych. Dla nas to było
brzucha miałem słabe, a sprawdzanie ich twar„do”, czyli droga życia, sposób na życie, a nie
dości przez sempai kopnięciem mae geri lub
sport. Zresztą pewnie do tej pory niektórzy
mocnym uderzeniem gyaku tzuki za każdym
mieszkańcy bloków na Pradze mogą pamiętać,
razem kończyło się tak samo: leżałem zwinięty
gdy najpierw jako nastolatek, a potem student,
z bólu na podłodze. Po kilku miesiącach
codziennie rano wybiegałem do pobliskiego
odkryłem, że wieczorami w pobliskiej szkole
parku ćwiczyć kata.
odbywają treningi Karate Shotokan i tam się
Prof. Krzysztof Rybiński
przeniosłem. To były czasy codziennych treningów, jak nie na dōjō, to w parku z kolegami. Autor jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej, członkiem
Po tym, jak zdobyłem zielony pas, sekcja się Rady Kreatywnej firmy SANNAO i członkiem Rady Nadzorczej Alior Banku. Absolwent wydziału informatyki i ekonomii
rozpadła; trenowałem jeszcze jakiś czas Sho- Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości był programistą
tokan u sensei Rafalskiego i Drewniaka, ale w Japonii, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszaww końcu trafiłem do sekcji Karate na Pradze, skiego, dyrektorem projektu w Fundacji Sorosa, głównym ekokilku banków, wiceprezesem Narodowego Banku
która zawiązała się w mojej dawnej szkole nomistą
Polskiego, partnerem w Ernst & Young, członkiem kilku rad
podstawowej. Chodziłem wtedy do liceum nadzorczych w sektorze finansowym. Często występuje w krai jednocześnie trenowałem Karate-dō i zapasy jowych i zagranicznych mediach, komentując sprawy gospona Legii. Dwa razy w tygodniu miałem tre- darcze i finansowe. Pod koniec lat 80-tych był prezesem klubu
Karate-dō Warszawa Praga, w 1990 roku napisał artykuł po
ningi jeden po drugim: o 16 zapasy, o 19 Ka- japońsku i po polsku do miesięcznika Czarny pas. Ma żonę
rate. Rzeźba jak Bruce Lee, mięśnie brzucha i dwoje dzieci. Ma 46 lat, jego hobby to pisanie artykułów.

fot. arch. Karate-do

1 urodziny
UKS Manta

Oferta Domu Kultury Włochy sezon 2013/2014
Dom Kultury Włochy w sezonie 2013/2014
zaprasza mieszkańców naszej dzielnicy do
uczestnictwa w sekcjach i zespołach artystycznych oraz wydarzeniach kulturalnych, organizowanych w siedzibie przy ul. Chrobrego 27,
w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia 36a, Artystycznym Domu Animacji „ADA”,
ul. Ks. Juliana Chrościckiego 14, a także w Pracowni Ceramiki i Witrażu „Glinianka” przy
ul. Astronautów 17.
►Dom Kultury Włochy
(ul. B. Chrobrego 27, tel. 22 863 73 23)
• Teatr „Beznazwy”
Zajęcia dla młodzieży licealnej i dorosłych
poniedziałki, godz. 18:00 – 20:30
Instruktor: Ernestyna Winnicka
• Imperatyw Teatralny
Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; piątki, godz. 17:30 – 21:00
Instruktor: Sebastian Stafecki
• Zajęcia teatralno-filmowe
Dla dzieci 8 – 11 lat, piątki, godz. 16:00 – 17:30
Instruktor: Sebastian Stafecki
• Teatr Ma Sens
Zajęcia dla młodzieży licealnej i dorosłych
poniedziałki, godz. 18:00 – 20:00,
środy, godz. 18:00 – 20:00
zapisy pod adresem mailowym:
tmitrowski@dkwlochy.pl
Instruktor: Tomasz Mitrowski
• Pracownia Plastyczna „Spektrum”
Dzieci 7 – 11 lat,
wtorki i czwartki godz.16:00 – 18:00
Młodzież powyżej 12 lat,
wtorki i czwartki godz. 18:00 – 20:00,
piątki godz. 16:00 – 20:00
Instruktor: Paweł Czajkowski
• Warsztaty wyobraźni
Zajęcia dla dzieci i rodziców
w 2. sobotę miesiąca, godz. 10:00 – 14:00
Instruktor: Paweł Czajkowski
• Pracownia Ceramiki Lepianka
Dzieci, młodzież i dorośli
poniedziałki godz. 14:00 – 19:00
wtorki i środy godz.10:00 – 13:00
czwartki godz. 14:00 – 17:00
Instruktor: Małgorzata Kosko
• Pracownia Tkactwa Artystycznego
„Magiczne włókno”
Zajęcia dla dorosłych
poniedziałki i środy, godz. 10:00 – 19:00
Instruktor: Wiesława Mazelewska
• Modelarnia
Dzieci do 11 lat, wtorki godz. 15:00 – 17:00
Dzieci powyżej 11 lat, wtorki godz. 17:00 – 19:00
Instruktor: Andrzej Rudiuk
• „Mała balerina”
Sobotnie zajęcia baletowe dla dzieci.
godz. 9:00 – 9:45 gr. I początkująca
godz. 9:45 – 10:45 gr. IV zaawansowana
godz. 10:45 – 11:45 gr. IV zaawansowana
godz. 11:45 – 12:45 gr. II początkująca
godz. 12:45 – 13:45 gr. III (II z poprzedniego roku)
Instruktor: Ewa Górska (tel. 510-193-193)
• Broadway jazz
Zajęcia taneczne dla gimnazjalistów i licealistów. wtorki, godz. 19:00 – 20:00

Instruktor: Joanna Chrzan
• Klub Tańca Towarzyskiego „Akcent”
Zajęcia dla dzieci powyżej 7. roku życia.
wtorki i piątki, godz. 16:30 – 18:30 (2 grupy)
Instruktor: Waldemar Wielgosz
• Modeluj sylwetkę w rytmie Salsy
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych
poniedziałki, godz. 19:30 – 21:00,
czwartki, godz. 19:00 – 20:30
Instruktor: Sylwia Lewandowska
• Zajęcia koordynacyjno-ruchowe
z elementami aerobiku
Spotkania przy muzyce dla pań
wtorki, godz. 20:00 – 21:00,
czwartki, godz. 20:30 – 21:30
Instruktor: Anna Zapolnik
• Zajęcia rekreacyjno-rozwojowe
z elementami sztuki Aikido
Spotkania dla młodzieży i dorosłych
poniedziałki, godz. 18:00 – 19:30,
środy, godz. 19:00 – 21:00
Instruktor: Mariusz Matysiak
• Kultura zdrowego stylu życia – zdrowy
kręgosłup
Zajęcia dla dorosłych, wtorki i czwartki,
godz. 9:30 – 10:30 i 10:30 – 11:30.
Instruktor: Anna Urban
• Nauka gry na pianinie
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
piątki - godziny zajęć do indywidualnego ustalenia z prowadzącą. Instruktor: Sylwia Błażej
• Nauka gry na gitarze
Zajęcia dla dzieci od 7. roku życia, młodzieży
i dorosłych w grupach od 2 do 3 osób
środy i czwartki, godz. 16:00 – 21:00,
soboty, godz. 12:00 – 15:30.
Instruktor: Iwona Skrzos
• Nauka gry na keyboardzie
Zajęcia dla dzieci i młodzieży 7 – 15 lat w grupach trzyosobowych (spotkania po 45 min.)
wtorki, i piątki, godz. 13:00 – 20:00
czwartki, godz. 13:00 – 16:00
Instruktor: Edyta Kiesewetter
• Nauka gry na perkusji
Zajęcia dla dzieci od 5. roku życia, młodzieży
i dorosłych
czwartki, godz. 14:15 – 21:00
Instruktor: Anna Rybińska
• Zajęcia wokalne
Nauka śpiewu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w formie spotkań indywidualnych i grupowych
(nabór w oparciu o przesłuchania wstępne)
wtorki i piątki, godz. 13:00 – 20:00, grupa dla
dorosłych we wtorki, godz. 17:00 – 18:00
Instruktor: Edyta Kiesewetter
• Zespół wokalny „Edyta Band”
Zajęcia dla dzieci 9 – 15 lat
poniedziałki i czwartki, godz. 13:00 – 20:00
(z podziałem na pracę indywidualną i grupową)
Instruktor: Edyta Kiesewetter
• Robotyka – kultura myśli technicznej
zajęcia w grupach dla dzieci i młodzieży
8 – 14 lat. Piątki, godz. 17:00 – 19:00,
soboty, godz. 10:00 – 16:30
Instruktor: Bartosz Gradolewski
• Moje Lego
Zajęcia dla dzieci 5 – 10 lat
czwartki, godz. 17:00 – 18:30
Instruktor: Anna Urban

• Czas dziecka – trening twórczego rozwoju
Zajęcia dla maluszków z opiekunem
wtorki i czwartki, godz. 10:00 – 12:00 (2 grupy
po 45 minut)
Osoba odpowiedzialna: Joanna Stachura
• Leo Maniak „Nasze skarby”
Zajęcia dla dzieci 8 – 13 lat
wtorki, godz. 15:30 – 17:30 – grupa początk.
środy, godz. 16:00 – 18:00 – grupa zaawan.
Informacje i zapisy pod tel. 508-089-836
i maliowo: biuro@naszeskarby.eu
• Zabawy z logopedą
poniedziałki i środy, godz. 10:00 – 11:00
Instruktor: Urszula Pawlak
• Early Stage – poznajemy kulturę
krajów anglojęzycznych
Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym
(praca w grupach z podziałem na wiek i stopień
zaawansowania)
poniedziałki i środy, godz. 12:00 – 16:00
wtorki i czwartki, godz. 13:30 – 15:00
Zapisy u pani Agaty Krawętkowskiej pod
tel. 602-112-766
►Artystyczny Dom Animacji „ADA”
(ks. J. Chrościckiego 14, tel. 22 863 79 81)
• „Klucha” Klub Aktywnego Malucha
Zajęcia dla dzieci 1 – 5 lat
wtorki i piątki, godz. 10:30 – 11:30
Kontakt: info@klucha.com.pl lub 798-666-302
• Artystyczny Klub Przedszkolaka „Klucha”
Zajęcia dla dzieci 3 – 5 lat
poniedziałki i czwartki, godz. 10:00 – 13:00
Kontakt: info@klucha.com.pl lub 798-666-302
• Nauka gry na pianinie
terminy do uzgodnienia z instruktorem
– Aleksandrą Siwik
• Klub gitarowy „Bez pudła”
terminy do uzgodnienia z instruktorem
– Szymonem Justyną
• Nauka gry na gitarze
terminy do uzgodnienia z instruktorem
– Patrykiem Lewi
• Zespół ADABAND
Zajęcia dla młodych instrumentalistów
piątki, godz. 18:00 – 19:30
Instruktor: Szymon Justyna
• Zespół bębniarski „Samograj”
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
czwartki, godz. 17:00 – 18:00 i 18:00 – 19:00
Instruktor: Szymon Justyna
• „Studio Solo”
Indywidualna nauka śpiewu. Terminy do uzgodnienia z instruktorem – Aliną Małachowską
• Nauka gry na skrzypcach
terminy do uzgodnienia z instruktorem
– Aleksandrą Siwik
• Studio Wokalne GROOVE ART
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych w wieku
10 – 30 lat. Indywidualna nauka śpiewu
Terminy do uzgodnienia z instruktorem
– Kamilem Jarosem
• Zespół wokalny „BonBon”
Zajęcia dla dzieci 8 – 13 lat
poniedziałki, godz. 16:00 – 17:30
środy, godz. 16:30 – 18:00
Instruktor: Alina Małachowska
dok. na str. 12
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dokończenie ze str. 11

►Artystyczny Dom Animacji „ADA”
(ks. J. Chrościckiego 14, tel. 22 863 79 81)
• Zespół wokalny „Pop’s Group”
Zajęcia dla młodzieży licealnej i dorosłych
czwartki, godz. 17:00 – 18:00
Instruktor: Alina Małachowsk.
• Dziecięca grupa musicalowa
środy, godz. 18:00 – 20:00
Instruktor: Alina Małachowska
• Warsztat Musicalowy DRAMA
środy, godz.19:00 – 21:00
piątki, godz. 18:00 – 20:00
Instruktor: Kamil Jaros.
• Zespół wokalny „ADA Choir”
środy, godz. 17:00 – 19:00
Instruktor: Kamil Jaros
• Muzyka dla malucha – warsztaty
Zajęcia dla dzieci 3 – 7 lat
soboty 11:30 – 12:30 (I grupa) i 12:30 – 13:30
(II grupa); Instruktor: Michał Masłoń
• Aktywna i uśmiechnięta mama
przy muzyce
wtorki i piątki, godz. 12:00 – 13:00
Instruktor: Sylwia Lewandowska
• Poznajemy kulturę Niemiec
Zajęcia w języku niemieckim dla dzieci,
młodzieży i dorosłych
poniedziałki, godz. 18:30 – 20:00
Instruktor: Olga Gunthor-Ciążyńska
• Poznajemy kulturę Anglii
Zajęcia w języku angielskim dla dzieci,
młodzieży i dorosłych
środy i piątki, godz.16:30, 17:30, 18:30
Instruktor: Olga Glowala
• Zespół Pieśni i Tańca – warsztaty
Zajęcia dla dzieci 5 – 10 lat
wtorki i piątki, godz.18:00 – 18:45
Instruktor: Małgorzata Czaczkowska
• Warsztaty taneczne El’Art Dance
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
wtorki i czwartki, godz. 17:00 – 17:45 gr. I
wtorki, godz. 15:30 – 17:00 gr. II
czwartki, godz. 15:30 – 17:00 gr. III
Instruktor: Elzbieta Laber
• Warsztaty taneczne „Videoclip Dance”
Zajęcia dla młodzieży od 11 lat
poniedziałki i środy, godz. 18:30 – 19:30
Instruktor: Magdalena Milewska
• Warsztaty filmu animowanego dla różnych
grup wiekowych
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
czwartki, godz. 16:00 – 18:00
Instruktor: Michał Mróz
• Warsztaty Tańca Towarzyskiego
Zajęcia dla dorosłych
soboty, godz. 9:30 – 11:00
Instruktor: Sylwia Lewandowicz
• Zumba
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych
poniedziałki i środy 19:30 – 20:30
Instruktor: Sylwia Lewandowicz
• Plastyka
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
Poniedziałki, godz.16:00 – 17:30 i 17:00 – 18:30
Instruktor: Paweł Czajkowski
• Warsztaty rysunku i malarstwa
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych
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wtorki, godz. 18:00 – 21:00
Instruktor: Lucyna Makowska
• Sobota z plastyką – warsztaty
Zajęcia dla dzieci; soboty, godz. 10:00 – 12:00
Instruktor: Lucyna Makowska
• Pracownia Gliny „Cegielnia”
poniedziałki, godz. 10:00 – 13:00 i 14:00 – 18:30
wtorki, godz. 14:00 – 17:00
środy, godz. 14:00 – 19:00
czwartki, godz. 13:00 – 17:30
Instruktorzy: Małgorzata Kosko i Anna Podedworny
• Batik
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych
środy, godz. 14:00 – 19:00
Instruktor Małgorzata Kosko
• Zajęcia rekreacyjno-ruchowe wieczorne
przy muzyce
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych
wtorki i czwartki, godz. 20:30 – 21:30
Instruktor: Magdalena Jaracz
• Zajęcia rekreacyjno-ruchowe poranne
przy muzyce
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych
poniedziałki, środy i piątki, godz. 8:30 – 9:30
Instruktor: Magdalena Jaracz
• Klub Seniora
wtorki, godz. 16:00 – 20:00
Instruktor: Anna Podedworny
• Gimnastyka z elementami ćwiczeń
rehabilitacyjnych przy muzyce
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych
wtorki i czwartki, godz. 9:00 – 10:00
Instruktor: Ewa Witoń
• Korektywa dziecięca przy muzyce
Zajęcia dla dzieci od 3 lat
wtorki i czwartki, godz. 19:30 – 20:30
Instruktor: Ewa Witoń
• Artystyczne urodziny w „Adzie”
terminy do uzgodnienia z instruktorem
– Barbarą Kmiecik
• Warsztaty teatralne
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
wtorki, godz.16:45 – 18:15 gr. młodsza
wtorki, godz. 18.15-20.15 gr. starsza
Instruktor: Krzysztof Konrad
• Warsztaty teatralne „Teatr lalek”
Zajęcia dla dzieci 7 – 10 lat
poniedziałki, godz. 17:00 – 18:00
Prowadzenie: Teatr Lalek „Igraszka”
• Pilates przy muzyce
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych
poniedziałki i środy, godz. 20:30 – 21:30
Instruktor: Ewelina Wylon
• Warsztaty scenariopisarskie
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych
poniedziałki, godz. 18:30 – 20:00
Instruktor: Jerzy Uszyński
• Taniec ślubny – indywidualne zajęcia
taneczne. Terminy do uzgodnienia z instruktorem – Sylwią Lewandowicz
►Okęcka Sala Widowiskowa
(ul. 1 Sierpnia 36a III p., tel. 22 868 02 01)
• Zumba
Zajęcia dla dorosłych,
czwartki, godz. 19:30 – 20:30.
Instruktor: Sylwia Lewandowicz

• Klub Miłośników Tańca
Zajęcia dla dorosłych
poniedziałki, godz. 20:30 – 22.00
Instruktor: Waldemar Wielgosz
• Stretching przy muzyce
Zajęcia dla dorosłych
czwartki, godz.20:00 – 21:00
Instruktor: Joanna Chrzan
• Aerobik
Zajęcia dla dorosłych
poniedziałki, godz. 17:30 – 18:30,
czwartki, godz. 17:30 – 18:30
Instruktor: Małgorzata Kubicz
• Pilates
Zajęcia dla dorosłych
czwartki, godz. 18:30 – 19:30
Instruktor: Małgorzata Kubicz
• Nauka gry na pianinie lub akordeonie
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
poniedziałki i wtorki, godz.14:00 – 17:00
Instruktor: Martyna Chojnacka
• Zespół poetycko-wokalny
Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej
poniedziałki, godz. 17:00 – 19:00
Instruktor: Martyna Chojnacka
• Kolorowe nutki
Zajęcia dla dzieci (2,5 – 4 lat, 5 – 6 lat)
wtorki, czwartki, godz. 12:00 – 13:30
Instruktor: Bożena Szok
• Kultura Wysp Brytyjskich po angielsku
Zajęcia dla dorosłych
środy, godz. 12:30 – 14:30 gr. początkująca
Instruktor: Aleksandra Iwaneczko-Kresa
• Kultura Wysp Brytyjskich po angielsku
Zajęcia dla dzieci i młodzieży (dzieci w wieku
przedszkolnym, klasy 1-2, klasy 3-4, klasy 5-6
gimnazjaliści, licealiści – przygotowania do
matury); środy, godz. 14:30 – 21:30
Instruktor: Aleksandra Iwaneczko-Kresa
• Kultura krajów Europy po francusku
i hiszpańsku
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
poniedziałki, czwartki godz. 19:00 – 22:00
Instruktor: Ricardo Molina Lorenzo
• Robotyka
Zajęcia dla dzieci i młodzieży (8 – 14lat)
wtorki, godz. 17:00 – 19:30
Instruktor: Bartosz Gradolewski
• Moje lego
Zajęcia dla dzieci (5-8 lat)
wtorki, godz. 16:00 – 17:30
Instruktor: Anna Urban
• Grupa musicalowa
Zajęcia dla dzieci (6 – 12 lat)
wtorki, godz. 18:00 – 19:00
Instruktor: Agnieszka Grzesik
• Taniec brodway jazz
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
czwartki, godz. 18:00 – 19:30
Instruktor: Joanna Chrzan
• Formacja Tańca Towarzyskiego
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
poniedziałki, środy, godz. 15:30 – 16:30
Instruktor: Waldemar Wielgosz
• Balet
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
Wtorki, czwartki, godz. 16:00 – 18:00
Instruktor: Joanna Chrzan

Cykl imprez w placówkach Kultury
4 września – 31 października 2013 r.
►Dom Kultury Włochy (ul. Chrobrego 27)
8.09 – 4.10.2013 - Galeria „Czynna…”
„Polska moimi oczami” – wystawa malarstwa
olejnego Joanny Remiszewskiej. wstęp wolny

dok. ze str. 12

• Zajęcia wokalne
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
piątki, godz. 14:00 – 21:00,
soboty, godz. 9:30 – 14:30
Instruktor: Edyta Ciechomska-Bilska
• Nauka gry na gitarze
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
Czwartki, godz. 15:30 – 17:30
Instruktor: Iwona Skrzos
• Plastyka
Zajęcia dla dzieci
poniedziałki, czwartki, godz.17:00 – 19:00
Instruktor: Piotr Sakowski
• Taniec nowoczesny
Zajęcia dla dzieci
poniedziałki, godz. 16:30 – 17:30,
środy, godz. 17:00 – 18:00
Instruktor: Waldemar Wilegosz
• Jazz Musical
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
wtorki, godz. 19:00 – 22:00
Instruktor: Agnieszka Grzesik
• Soli Deo
Chór rodzinny,
poniedziałki, godz. 19:30 – 22:00
• Pianino lub klawisz
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
wtorki, godz. 17:30 – 22:00
Instruktor: Anna Rybińska
►Pracownia Ceramiki i Witrażu
„Glinianka” (ul. Astronautów 17)
• Ceramika
Zajęcia indywidualne
poniedziałki i środy, godz. 12:00 – 15:00,
Instruktor: Maria Kreft-Górska
wtorki, godz. 12:00 – 19:00,
Instruktor: Wiesława Mazelewska
• Witraż
Zajęcia indywidualne
poniedziałki, godz. 15:00 – 17:00
czwartki, godz. 14:00 – 19:00
Instruktor: Maria Kreft-Górska
• Zajęcia grupowe
Ceramika i witraż dla szkół, przedszkoli
i innych grup zorganizowanych,
propozycja terminu: wtorki, godz. 9:30 –11:30
Konieczna wcześniejsza konsultacja terminów
z prowadzącymi zajęcia – Marią Kret-Górską
i Wiesławą Mazelewską

22.09.2013, godz. 12.30 - BAJU BAJ
„Zakręcony muzyką” – spektakl muzyczny
dla dzieci.
Zabawna opowieść o genialnym polskim kompozytorze i pianiście Fryderyku Chopinie, który
wraz z ukochaną George Sand podróżuje
po Europie, gra koncerty, prowadzi lekcje gry
na pianinie i komponuje. Do każdej swojej
przygody chętnie zaprasza wszystkie przedszkolaki, które współtworzą spektakl poprzez
grę na pianinie, komponowanie wraz z mistrzem autorskich utworów oraz wcielają się
w rolę konferansjera zapraszając swoich rówieśników do wysłuchania utworu. wstęp wolny
5.10.2013, godz. 18.00
Kompania Teatralna Mamro - Paul Barz
„Kolacja na cztery ręce”.
Historia muzyczno-kulinarnej konfrontacji
dwóch najwybitniejszych muzyków baroku:
Jana Sebastiana Bacha i Jerzego Haendla
w formie słodko-gorzko-kwaśnej komedii
z dużą ilością alkoholu. wstęp wolny
13.10.2013, godz. 12.30 - BAJU BAJ
„Kolorowy zwierzyniec” – spektakl teatralny
dla dzieci
Scenariusz spektaklu tworzą popularne wiersze
i piosenki poświęcone zwierzątkom – tym
domowym i tym, które można zobaczyć
w zoo. Dzieci mogą podziwiać Słonia Trąbalskiego, Kokoszkę Smakoszkę, Czarnego
Barana, Lwa i tajemniczego Dziub Dziuba…
bilety: 5 PLN
27.10.2013, godz. 12.30 - BAJU BAJ
Spektakl muzyczny dla dzieci. bilety: 5 PLN
►Artystyczny Dom Animacji ADA
(yl. ks. J. Chroscickiego 14)
14.09.2013, godz. 11.00-20.00
Piknik „Miasto ogród Włochy”. Park Kombatantów przy ul. Ks. J. Chrościckiego.
W programie m. in.:
- Koncert Kwintetu Voice Band z udziałem
Sonii Bohosiewicz,
- występ orkiestry „The Engineers Band”
(Politechniki Warszawskiej),
- Tańce na dechach
- oraz atrakcje piknikowe: wyprzedaż garażowa
(rekultywacja Festiwal Kultury Przestrzeni),
Partner projektu LOFFT Pracownia Projektów,
punkt porad architektonicznych, Teatr Wagabunda, Castorama – wyprzedaż rzeczy ogrodowych, Stowarzyszenie „Odblokuj” warsztaty
archi-akcje, Caritas – stoisko, loteria fantowa,
zbiórka elektrod padów, działania plastyczne,
rękodzieła artystyczne, blok konkurencji rekreacyjno – sportowych z nagrodami, mini gastronomia,poradnictwo dietetyczno-żywieniowe
prowadzone przez poradnię Dietetyczną Yanse,

Gry i zabawy edukacyjne prowadzone przez
Stena Recycling Sp. z o. o., Śmieciarka- zwiedzanie.
Organizatorem imprezy jest Rada i Zarząd
Dzielnicy Włochy m.st Warszawy, Dom Kultury „Włochy”, Artystyczny Dom Animacji –
filia DKW, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy. wstęp wolny
16.09.2013, godz. 17.00
Uroczystość związana z 69 rocznicą deportacji mężczyzn z Włoch do Rzeszy.
Spotkanie z autorem Robertem Gawkowskim
- promocja i prezentacja książki o miejscach
pamięci w naszej dzielnicy. wstęp wolny
17.09.2013, godz. 16.00
Koncert inauguracyjny „Miłość to Niebo na
Ziemi” Koncert dla Klubu Seniora i społeczności lokalnej. Wykonawcy: Liza Wesołowska
– sopran, Tomasz Krzysica – tenor, Adam
Sychowski – fortepian. wstęp wolny
24.09.2013, godz. 16.00
Wieczorek taneczny. Impreza dla Klubu Seniora
i społeczności lokalnej. wstęp wolny
25.09.2013, godz. 18.00
„Grafika warsztatowa” - wernisaż Dariusza
Kowala. wstęp wolny
►Okęcka Sala Widowiskowa
(ul. 1 Sierpnia 36a)
15.09.2013, godz. 18.00
Kabaretowy Odlot
Kabaret Pic zaprasza na „Wieczór ze smakiem”.
bilety: normalny 15 PLN, ulgowy 10 PLN
20.09.2013, godz. 18.00
Okęcka Stacja Włoch Aktywacja – Clubu
Zioma Janka
Okęcka Stacja Włoch Aktywacja jest cyklem
imprez mających na celu udostępnienie sceny
warszawskiej młodzieży, by mogła zaprezentować swe talenty i sprawdzić siły przed publicznością. wstęp wolny
22.10.2013, godz. 19.00
Teatr Prospero - „Dwójka bez sternika”
„Dwójka bez sternika” to współczesna, pełna
temperamentu komedia teatralna. Potencjał
i charyzma artystów to gwarancja świetnej
zabawy. W głównych rolach: Małgorzata
Lewińska (Agata) i Bogusław Kaczmarczyk
(Krzysztof). Towarzyszą Ewa Konstanciak
i Jarosław Witaszczyk, kreujący postacie alegoryczne, tzn. Kryzys i Nadzieję. wstęp wolny
29.10.2013, godz. 19.00
Teatr Łups - Spektakl muzyczny wg „Alicji
w krainie czarów” Lewisa Carrolla
scenariusz, reżyseria: Ewa Kłujszo; choreografia: Magdalena Fejdasz, Robert Wasiewicz;
przygotowanie wokalne: Agnieszka Juścikowska; scenografia, kostiumy: Iwona Hintertan; układ musztry, oprawa muzyczna: Ziemowit
Kłujszo. wstęp wolny
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Delegacja Technikum nr 9 Lotniczego w Londynie
W maju delegacja Technikum nr 9 Lotniczego im. Bohaterów Narwiku w Warszawie w składzie: Włodzimierz
Danielski – wicedyrektor ds. lotniczych; Jacek Kowalczyk – nauczyciel przedmiotów lotniczych, Szef Szkolenia Mechaników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz tegoroczni absolwenci: Piotr Wieczorek z klasy
technika awionika, Kamil Opach z klasy technika mechanika lotniczego, wizytowała ośrodek szkolenia
mechaników irlandzkich linii lotniczych Ryanair w Londynie – Stansted.
Wizyta w Londynie była konsekwencją szeregu spotkań kierownictw obu organizacji w celu nawiązania
współpracy w zakresie zatrudniania absolwentów naszej szkoły. Po spotkaniu w dniu 28 maja br. przedstawicieli Ryanair i uczniów oraz absolwentów technikum, na którym przedstawiono warunki pracy w tych liniach
lotniczych, kilka osób złożyło wymagane dokumenty. W tym miejscu należy zaznaczyć, że z propozycją
współpracy wystąpił Ryanair, a potwierdzeniem tego był wybór naszego technikum, gdyż otrzymaliśmy
wysoką ocenę wystawioną po spotkaniu z młodzieżą naszej szkoły.
Zaproponowany przez Ryanair dla absolwentów naszego technikum system pracy-szkolenia to: dwuletnie
szkolenie w ośrodku w Londynie na typ statku powietrznego oraz uzyskanie licencji; trzyletnia praca
lojalnościowa w bazie Ryanair na wybranych lotniskach Europy.
Program pobytu w Londynie - Stansted obejmował zapoznanie się z wyposażeniem ośrodka szkoleniowego,
procedurami szkolenia, systemem obsługi liniowej Boeingów B-737-800 oraz pracą mechaników lotniczych
tej organizacji.
Wnioski i spostrzeżenia uczestników wizytacji to bardzo bogate i nowoczesne wyposażenie stanowisk
szkoleniowych w statki powietrzne i ich podzespoły, natomiast system szkolenia jest podobny jak w Polsce.

Fot. Włodzimierz Danielski
Na fot. Sevanthui Chandrasekara,
przedstawicielka Ryanair Engineering

Włodzimierz Danielski

fot. arch. przedszkola

Bezpieczne wakacje

28.06.2013

Przed wakacjami w przedszkolu nr 29, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stołecznej Policji Drogowej.
Pretekstem do spotkania było hasło ,,Bezpieczne wakacje”. Wydarzenie zainicjowane przez Aleksandrę
Dawidowicz - dyrektorkę placówki, koordynowała nauczycielka - Irena Baur. Celem spotkania z przedstawicielami Policji było utrwalenie u dzieci zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu kołowym przed
zbliżającymi się wakacjami. Przypominano dzieciom, że jazda na rowerach, hulajnogach czy rolkach powinna
odbywać się tylko pod opieką dorosłych i tylko w wyznaczonych miejscach (ścieżki rowerowe, place zabaw
itp). Dzieci miały również dodatkową atrakcję - miały możliwość przyjrzenia się z bliska policyjnemu pojazdowi, jakim był radiowóz. Placówka otrzymała również zaproszenie do odwiedzenia miasteczka ruchu drogowego. Po powrocie dzieci z wakacji chętnie skorzystamy z tego zaproszenia. Będzie to dla starszych dzieci
wielką atrakcją i niewątpliwie ciekawym doświadczeniem.
Spotkanie stanowiło kontynuację prowadzonej od kilku lat przez nauczycielki naszego przedszkola akcji
związanej z utrwalaniem u dzieci zasad bezpieczeństwa. Zasady te obejmują m.in.: zakaz biegania po schodach, nakaz trzymania się poręczy podczas używania schodów, zakaz wchodzenia do kuchni, nakaz chodzenia
prawą stroną, zakaz popychania się. W opinii nauczycielek naszego przedszkola, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa regulujących poruszanie się po obiekcie uczy dzieci respektowania ustalonych umów społecznych
w tym przepisów ruchu drogowego. Uważamy, że świadoma ostrożność jaką staramy się wyrobić u naszych
wychowanków, zaprocentuje w przyszłości. Docelowo może ona wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa
ruchu drogowego, w tym na ich bezpieczeństwo. Bo czym skorupka za młodu...
Anna Gosk

69. rodznica wybuchu powstania warszawskiego

1.08.2013

W dniu 1 sierpnia obchodziliśmy 69. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. O godzinie 11.00 przed
pomnikiem kapliczką Bazy Lotniczej „Łużyce - Warszawa” u zbiegu ul. Żwirki i Wigury oraz 17 Stycznia
odbyła się uroczystość, w której wzięli udział Powstańcy Warszawscy, kombatanci, Wojsko Polskie i Straż
Graniczna, władze dzielnicy i zaproszeni goście. Po okolicznościowych przemówieniach złożono kwiaty
i zapalono znicze. Obecnym rozdano Jednodniówkę zawierającą opis wydarzeń i losy Powstańców. Następnie
zebrani wraz z pocztami sztandarowymi przeszli pod pomnik 7 pp AK „Garłuch”, gdzie również złożono
kwiaty i zapalono znicze. W ten sposób władze dzielnicy i jej mieszkańcy oddali hołd i uczcili pamięć
bohaterów tamtych pamiętnych dni.

fot. Jacek Michalak

Letnie atrakcje już za nami...

Zespół Wielbłądy
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1.07-5.09.2013

Tego roku pogoda sprzyjała letnim atrakcjom, które miały miejsce w Parku Kombatantów. Prezentacje
II Letniego Gościńca Artystycznego obywały się w każdą niedzielę. W ramach imprezy można było posłuchać
różnorodnej muzyki, a dzieci miały swój kącik zabaw, gdzie mogły poszaleć pod opieką instruktorów.
7 lipca cykl koncertów otworzył zespół Varsovia Brass Quintet. Tydzień później mieszkańcy wysłuchali
zespołu Sarakina, który umiejętnie łączył muzykę bałkańską z folkiem, jazzem i world music. W kolejnych
niedzielach zaprezentowały się zespoły: Trio Vigoroso z muzyką klasyczną „na wesoło”. Zespół Wielbłądy –
inspirowany głównie muzyką afrykańską. Praskie Chłopaki – przenieśli słuchaczy do czasów starej Warszawy
wykonując repertuar określany mianem „folkloru miejskiego“. Zespół Andalusion przeniósł nas do słonecznej
Hiszpanii. Cały cykl, 25 sierpnia, zamknął zespół Dromenca, który przybliżył publiczności muzykę cygańską.
Natomiast na stadionie RKS Okęcie można było wziąć udział w kinie plenerowym. W ramach „Filmowej
stolicy lata” w każdy czwartek do 5 września mieszkańcy dzielnicy i nie tylko oglądali filmy pod chmurką.
Wyświetlano filmy: Avatar, Braveheart, Slumdog - Milioner z ulicy, Dzień Niepodległości oraz Ja, robot.
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Nazwisko i imię

dzień

godzina

miejsce

telefon / e-mail

I wtorek m-ca

17.00 - 18.00

Ratusz, al. Krakowska 257, p.225

każdy piątek m-ca

16.00 - 17.00

Klub „Stokrotka”, al. Krakowska 274

I poniedziałek m-ca

18.00 - 19.00

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

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

1

Baranowska Teresa

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

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

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

601-265-428

I poniedziałek m-ca

18.00 - 19.00

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

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

mlynarekchristian@gmail.com

14 Pawlik Andrzej

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

15 Piecuch Jolanta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

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

16 Sosnowski Radosław

II wtorek m-ca

606-679-603,
rsosnowski@um.warszawa.pl

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

Ratusz, al. Krakowska 257, p. 225

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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