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Cześć Waszej pamięci Żołnierze Wyklęci!
1 marca 2015 roku o godz. 15.00 w naszej dzielnicy Włochy odbyły się uroczyste obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponad 200 osób zebrało się na ul. Świerszcza 2, pod Willą Jasny
Dom, gdzie tuż po wojnie znajdowała się pierwsza warszawska siedziba Głównego Zarządu Informacji
Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego.

W piwnicach budynku urządzono nieludzkie cele więzienne, a na wyższych
kondygnacjach znajdowały się pokoje
przesłuchań. Według historyków Instytutu Pamięci Narodowej w okresie istnienia aresztu przez budynek ,,przeszło”
nawet ponad tysiąc aresztowanych.
W uroczystości udział wzięli członkowie
Rady i Zarządu Dzielnicy Włochy - burmistrz Michał Wąsowicz, radni - Janusz
Wojdalski, Damian Pietrzyk, Christian
Młynarek oraz Dagmara Siemińska,
przedstawiciel IPN Marcin Łaszczyński,
kombatanci, przedstawiciele szkół oraz
mieszkańcy. Wartę pełnił Związek Strzelecki „Strzelec” wraz z członkami grupy
rekonstrukcyjnej.

Honorowym gościem był ostatni żyjący
więzień budynku przy ul. Świerszcza 2,
pan Wacław Sikorski, którego przemówienie poruszyło serca wszystkich zebranych.
Po zakończonej uroczystości wiele osób
zwiedziło areszt w piwnicach Willi Jasny
Dom, a potem udało się do kina ADA
na pokaz filmu - Kwatera „Ł” w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego. Przez
dziesięciolecia obszar ten na tyłach
Cmentarza Wojskowego na warszawskich
Powązkach, nazywany Łączką, czy kwaterą ,,Ł”, przywoływano jako domniemane
miejsce pochówku męczenników podziemia niepodległościowego, zamordowanych przez organa bezpieczeństwa. Nikt
nie miał prawa się o nich upomnieć.

Ówczesne władze, by utrudnić ewentualne
badania na tym obszarze, w latach 50.
przysypały go ponad metrową warstwą
gruzu i piachu, a następnie, w latach 80.,
wybrały obszar Łączki na miejsce
pochówku osób zasłużonych dla systemu. Dziś Kwatera na “Łączce” stopniowo odkrywa swe ponure tajemnice.
Bardzo cieszymy się, że w uroczystościach
tak licznie wzięło udział młode pokolenie. To ważne by pamięć o Żołnierzach
Niezłomnych trwała nadal i by nikt nie
zapomniał kim byli Witold Pilecki, Nil,
Łupaszka, Pług, Inka, Ogień i wielu innych
bohaterów.
Dziękujemy wszystkim za przybycie.
Cześć Waszej pamięci Żołnierze Wyklęci!
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35 rocznica katastrofy samolotu na Okęciu
14 marca 2015 roku minęło 35 lat od katastrofy lotniczej samolotu „Mikołaj Kopernik” na warszawskim
Okęciu.

Z tyłu muru powstał również mural upamiętniający pilota Pawła Lipowczana oraz
piosenkarkę, która zginęła w katastrofie
– Annę Jantar.
W tym roku planujemy budowę centralnej
alei mającej symbolizować pas startowy
z umieszczonymi po obu jej stronach gra-

nitowymi płytami z nazwiskami wszystkich ofiar katastrofy.
Wykonane dotychczas prace nie wyczerpują planów, jakie ma Dzielnica Włochy
w stosunku do tego obiektu. Opracowany
na zlecenie Dzielnicy projekt zawiera
wykonanie szeregu kolejnych prac, które
stanowić będą harmonijne połączenie
elementów upamiętnienia ofiar katastrofy z reliktami form ziemnych i murowych z XIX i XX w.

fot. UD Włochy

Do tej pory oczyszczono i uporządkowano
część zapola fortu. Wyremontowano historyczny mur. Przeniesiono tablicę pamiątkową i krzyż w rejon rawelinu, dzięki
czemu są one znacznie lepiej wyeksponowane. Wykonano również schody pro-

wadzące do muru, uporządkowano wał
ziemny oraz nasadzono róże w biało-czerwonych barwach.

fot. UD Włochy

Dzielnica Włochy pragnąc godnie uczcić
pamięć ofiar od kilku lat prowadzi prace
na terenie ograniczonym do fragmentu
zapola Fortu VI Okęcie, który jest we
władaniu m.st. Warszawy.

fot. UD Włochy

Na miejsce uroczystości przybyli m.in.
Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa
z Prezesem Jerzym Madlerem, Warszawsko-Mazowieckie Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP,
Stowarzyszenie Lotników Polskich, Wicedyrektor Beata Rząca wraz z uczniami
z Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku
przy ul. Gładkiej, Dyrektor Jerzy Jóźwik
wraz z podopiecznymi Schroniska dla nieletnich na Okęciu, ksiądz prałat Władysław
Nowicki z parafii przy ul. Hynka, Przewodniczący Rady Andrzej Krupiński,
Burmistrz Michał Wąsowicz, Zastępca
Burmistrza Bernadeta Karczewska, a także
inni goście.

nr 3 (79) kwiecień 2015

3

Najpopularniejsze Mercedes, Tamira, a może Liam?
nazwiska
Weszły w życie nowe przepisy rozszerzające możliwości przy wyboNowak, Kowalski i Wiśniewski –
to nadal trzy najpopularniejsze
polskie nazwiska.
Aktualnie w bazie PESEL zarejestrowanych jest w sumie ponad 277 tys. osób
noszących nazwisko Nowak. Drugie
miejsce zajęli Kowalscy, których jest
ponad 178 tysięcy. Natomiast Wiśniewskich jest w sumie ponad 139 tysięcy.
MSW opublikowało listę 100 najpopularniejszych polskich nazwisk.

rze imienia dla dziecka. Rodzice mogą nadawać pociechom imiona
obcego pochodzenia.
Od 1 marca obowiązuje nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Jedną ze
zmian, jaką wprowadza, jest ułatwienie
rodzicom nadawania dzieciom imion
o obcym pochodzeniu. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący, że można
nadać maksymalnie dwa imiona. Rodzice
przy ich wyborze będą musieli pamiętać,
że nie mogą być zdrobniałe, uwłaczające,
ani ośmieszające.
Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie MSW, mimo swobody
wyboru, Polacy chętniej wybierają
imiona znane i zakorzenione w naszej
tradycji, niż te obcobrzmiące. Prawie co
10. osoba pytana o imię dla dziecka,
zarówno spośród imion polskich, jak i zagranicznych, odpowiedziała, że dla córki
wybrałaby imię Anna, Agata lub Agnieszka. Dla chłopców nasi respondenci
wybrali imiona Jan, Piotr lub Stanisław.
Upodobania, co do imion u mężczyzn były
bardzo zbliżone do preferencji kobiet.

Nazwisko Nowak nosi aktualnie ponad
139 tys. kobiet oraz ponad 138 tys.
mężczyzn. W całym kraju jest ponad
89 tys. kobiet o nazwisku Kowalska
i ponad 88 tys. Kowalskich. Wiśniewska
to nazwisko ponad 70 tysięcy kobiet,
natomiast Wiśniewskich jest ponad 69 tys.
W porównaniu do 2013 roku obecnie
mamy o ponad 2,6 tys. więcej osób o nazwisku Nowak. Podobny wzrost utrzymuje się także jeżeli chodzi o nazwiska
Kowalski i Wiśniewski. W porównaniu
do 2013 roku aktualnie Kowalskich jest
więcej o ponad 1,7 tys. osób, a Wiśniewskich o ponad 1,3 tys.

Rozlicz PIT
16, 23 kwietnia w godz. 12.00-16.00
w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu
Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257
Specjalista z Urzędu Skarbowego będzie
służył pomocą przy wypełnianiu i przesyłaniu zeznań podatkowych za rok 2014
przez Internet.
Dodatkowo dyżur Specjalisty z Urzędu
Skarbowego 14 kwietnia w godz. 16.0018.00, Szkoła Podstawowa nr 94 przy
ul. Cietrzewia 22a.
13 kwietnia w godz. 16.00-18.00
Artystyczny Dom Animacji - ADA przy
ul. ks. J. Chrościckiego 14
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Badanie przeprowadzono wśród osób powyżej 16. roku życia. Dane z bazy PESEL
pokazują z kolei, że rodzice w ostatnich
latach wybierają imiona staropolskie
lub imiona pochodzenia obcego, które
w miarę upływu czasu wpisały się również
w polską tradycję. W ciągu ostatniej
dekady wśród chłopców największą popularnością cieszyły się imiona: Jakub,

Kacper, Mateusz, Szymon, Franciszek,
Antoni czy Filip. Dziewczynki najczęściej
nazywano imionami: Julia, Wiktoria, Oliwia, Natalia, Zuzanna, Zofia czy Lena.
Od 1 marca rodzice, również ci mający
oboje polskie obywatelstwo, będą mogli
nazwać swoje pociechy imionami obcego
pochodzenia, np. Mercedes, Takahiro czy
Liam. Ostateczna decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia
wymagania przewidziane przez przepisy,
będzie należała do kierownika USC.

Paszporty: zniżki dla posiadaczy
Karty Dużej Rodziny
Od nowego roku członkowie rodzin wielodzietnych posiadający
ważną Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z ulgi w opłatach
paszportowych.
Dorośli zapłacą za dokument o połowę
mniej, a dzieci otrzymają zniżkę w wysokości 75 proc.
Opłaty za wydanie paszportu dla osób
z ważną Kartą Dużej Rodziny
Ulga 75 proc.:
- dzieci do 13 roku życia - 15 zł
- dzieci od 13 do 18 roku życia – 35 zł
- młodzież od 18 do 25 roku życia, ucząca
się w szkole lub szkole wyższej - 35 zł *
- dzieci od 13 roku życia, legitymujące się
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 35 zł

Ulga 50 proc.:
dorośli (rodzic, małżonek rodzica) - 70 zł
Uprawnienie do zniżki przysługuje po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.
Ulgi w opłatach za wydanie paszportu
nie sumują się.

Projekt unijny „Nowy zawód – nową szansą”

- dobry pomysł dla warszawiaków poszukujących pracy
Blisko 80 osób otrzymało szansę na
naukę nowego zawodu i poszerzenie
swoich kwalifikacji. Obecnie zakończyliśmy rekrutację na dwa ostatnie kursy
tj. grafik komputerowy i telemarketer
(20 osób).
Do współpracy zapraszamy również firmy,
które zainteresowane są zaoferowaniem
stażu dla uczestników projektu.
Ponad 80 osób skorzystało już z kursów
zawodowych organizowanych w ramach
projektu „Nowy zawód – nową szansą”,
który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie
trwa nabór do grup na dwa ostatnie kursy
w zawodzie: grafik i pracownik obsługi
biurowej. Uczestnicy otrzymują stypendium szkoleniowe, a po skończeniu części
merytorycznej mają możliwość odbycia
trzymiesięcznego, płatnego stażu w nowym
zawodzie.
Organizatorem przedsięwzięcia jest firma
szkoleniowa Syntea S.A., a partnerami
Urząd Dzielnicy Włochy oraz Urząd Dzielnicy Białołęka. Projekt jest skierowany
do warszawiaków, którzy utracili pracę
z przyczyn zakładu pracy w okresie nie

dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Do tej pory odbyło się
już sześć kursów zawodowych pozwalających nabyć kwalifikacje w takich zawodach jak: grafik, logistyk, administrator
baz danych, administrator sieci oraz pracownik obsługi biurowej. Obecnie realizowane są trzy kursy w zawodach: grafik
komputerowy, logistyk, opiekun dziecięcy.
Każde szkolenie trwa ponad 220 godzin,
dodatkowo oferowana jest również nauka
języka angielskiego potrzebna do wykonywania określonego zawodu. Uczestnicy
dostają również bezpłatnie podręczniki.
Projekt „Nowy zawód – nową szansą”
rozpoczął się w marcu 2014, a jego zakończenie planowane jest na wrzesień 2015
roku. W tym okresie 100 osób ma zostać
przeszkolonych, a potem skorzystać z trzymiesięcznych staży zawodowych. Po zakończeniu kursu oraz stażu, uczestnicy
mają możliwość otrzymania konkretnych
ofert pracy, a wcześniejszy coaching psychologa i doradcy zawodowego ma pomóc
dobrze rozpocząć karierę w nowej pracy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja
2015/2016

Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie ogłasza nabór
do klasy sportowej – koszykówka.
Patronem klasy sportowej jest Sekcja
Koszykówki Legii Warszawa.
Kontakt:
Gimnazjum nr 114 w Warszawie,
ul. Malownicza 31a,
tel./fax.: (22) 846 22 02
www.gim114.waw.pl
e-mail: gim1wl@neostrada.pl
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Warsztaty
Zima w lesie, czyli dzielnicowy
i wykłady
konkurs przyrodniczy
architektoniczne W piątek 27 lutego 2015 już po raz szósty odbył się finał Dzielnicodla dzieci
wego Konkursu Przyrodniczego pt.: ,,Zima w lesie” organizowanego
w ramach projektu ,,Cztery pory roku w przyrodzie”.
i dorosłych

„Warsztat architektoniczny” to
cykl warsztatów dla dzieci i dorosłych opowiadających o Mieście, poświęcony architekturze
i projektowaniu.

Na warsztaty zapraszamy dzieci w wieku
od 9 do 12 lat oraz wszystkich dorosłych
zainteresowanych architekturą.
Wstęp jest wolny, na warsztaty dla dzieci
obowiązują zapisy pod adresem e-mail:
warsztat@fise.org.pl
(obowiązuje kolejność zgłoszeń).
►19 kwietnia, godz. 14.30
Było sobie miasto
Warsztat: Dzisiejsze miasto przestaje
spełniać swoje pierwotne funkcje. Jak wyglądały i po co powstały pierwsze miasta?
Poznamy przedwojenną zabudowę Warszawy. Dowiemy się, kim jest Konserwator zabytków i co robi w naszym mieście.
Zaprojektujemy zabytkową ulicę na miarę
naszych czasów i nowoczesnych technologii.

fot. arch. szkoły

Organizatorzy pokażą Miasto z różnych
perspektyw, wraz z uczestnikami będą
m.in. szukać odpowiedzi na pytania: po co
jest miasto i do czego służy, jak działa, czy
może być wygodne, bezpieczne...

Konkurs miał miejsce, nie tak jak dotychczas, w murach Szkoły Podstawowej nr 87,
ale w Instytucie Badawczym Leśnictwa
w Sękocinie. Dzięki gościnności Instytutu
Badawczego Leśnictwa nasi finaliści
mogli podziwiać zbiory najstarszej
w Polsce Izby Edukacji Leśnej. Zachwytom nie było końca. Dzieci mogły dotykać
prawdziwych poroży, poczuć pod palcami
sierść leśnych zwierząt, rozpoznać wiek
drzewa, zobaczyć tropy zwierząt. Mogły
także słuchać głosów leśnych zwierząt,
oglądać z bliska szkodniki leśne i wiele
innych bardzo ciekawych eksponatów.
Mali przyrodnicy z pytaniami konkursowymi poradzili sobie nadzwyczaj
sprawnie i dobrze. Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 87, drugie

Szkoła Podstawowa nr 94, a trzecie Szkoła
Podstawowa nr 88. Dzięki finansowemu
wsparciu władz naszej dzielnicy każdy
uczestnik konkursu otrzymał nagrodę.
Imprezę uświetnili znakomici goście Burmistrz Dzielnicy Włochy Pan Michał
Wąsowicz, Przewodniczący Rady Pan
Andrzej Krupiński, Pani Dyrektor Iwona
Krupińska oraz z ramienia Instytutu
Badawczego Leśnictwa pani Grażyna
Szujecka.
Konkurs w innym miejscu niż szkoła
wzbudził ogromne zainteresowanie i zainspirował nas, organizatorów do poszukiwania nietypowych form jego dalszej
organizacji.
Elżbieta Szczepkowska

Wykład: Konserwator radzi. Dlaczego
warto i jak dbać o obiekty zabytkowe
w Warszawie – Michał Krasucki, z-ca
Stołecznego Konserwatora Zabytków

Terminy pozosałych warsztatów są dostępne na stronie:
http://warsztatwarszawski.blogspot.com/2015/0
3/warsztaty-i-wykady-architektoniczne-dla.html
6
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fot. arch. szkoły

Spotkania dla dzieci poprowadzi Kasia
Domagalska, a wykłady dla dorosłych
eksperci i architekci z Mazowieckiej Izby
Architektów. Program realizowany jest
przez ,,Warsztat” w ramach cyklu ,,warsztat znaczy wydarzenie” wspólnie z Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów oraz
Fundacją Młodej Kultury Hopsiup Project.

Na ludową nutę!

Przedstawiamy tekst ucznia Gimnazjum 113 przy ul. Promienistej
- Sebastiana Grodzickiego.

Dzieci przebrane w przepiękne
stroje ludowe, zabawa, emocje,
warsztaty wokalno-taneczne…

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy

Włochy - moja mała ojczyzna

Z południowego-zachodu po północnywschód Włochy przecinają duże linie
kolejowe, oddalone nieco od siebie, linia
PKP i WKD. Można nimi szybko dojechać
do centrum Warszawy, jak i złapać pociąg
do odleglejszych miast.

Dziękujemy Przedszkolu 313 oraz Okęckiej Sali Widowiskowej za zorganizowanie pokazu. Do zobaczenia za rok!

Moja mała ojczyzna, to naprawdę przyjemne miejsce do życia i nauki. Przyjazna
dla każdego, bez względu na wiek. Może
właśnie dlatego, chce tu zamieszkać coraz
więcej ludzi.
Sebastian Grodzicki, kl. II b

fot. UD Włochy

Fascynaci historii mogą zobaczyć dwa
forty obronne, z których jeden znajduje
się w centrum dzielnicy, przy al. Krakowskiej. Drugi usytuowano przy ul. Ryżowej,
na zachodzie. Oba forty otoczone są głęboką
fosą. Na południu znajduje się wyjątkowe
miejsce, przeznaczone dla bezdomnych

Nieopodal mojego domu w północnej
części Włoch, przy ul. ks. Juliana Chrościckego znajduje się kościół św. Teresy
od Dzieciątka Jezus. Dzwony kościoła
budzą okolicznych mieszkańców codziennie o 6.30, nawołując na poranną mszę.
Jedna z ulic prowadzących z kościoła, to
zabytkowa ,,Aleja Drzew” kasztanowych. Prowadzi ona na wschód, aż do
parku i Stawu Koziorożca. Cała dzielnica
obfituje w parki, stawy i ogródki działkowe.
W Parku Kombatantów przy ul. Cienistej
można korzystać z różnych form rekreacji,
np. siłowni plenerowej. Tutaj też powstały
place zabaw dla dzieci. W ciepłych miesiącach, dwa razy w tygodniu, wokół stawu
Koziorożca, organizowane są biegi dla
amatorów tej dyscypliny.

fot. UD Włochy

Na południu znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy. Miłośnicy lotnictwa
przyjeżdżają tu choćby po to, by obserwować starty i lądowania samolotów.
W północnej i zachodniej części dzielnicy
wybudowano liczne supermarkety i zajezdnię autobusową, dając tym samym
pracę tysiącom ludzi.

zwierząt. To schronisko na ,,Paluchu”,
gdzie pomoc znajdują porzucone lub
zagubione psy i koty.

fot. UD Włochy

Moją małą ojczyzną jest dzielnica
Włochy w Warszawie. Jest to miejsce
niezwykłe i tętniące życiem, niczym
centrum wielkiego miasta. Gdyby chcieć
obejść ją pieszo dookoła, zajęłoby to cały
dzień lub dłużej.

3 marca br. odbył się pokaz przedszkoli
z naszej dzielnicy „Na ludową nutę”.
Uczestnikom towarzyszyły duże emocje
związane z występem przed publicznością.
Dzieci przebrane w przepiękne stroje
ludowe śpiewały piosenki ludowe
z różnych regionów Polski. Były kujawiaki, krakowiaki, mazurki, zabrzmiało
„Hej bystra woda” oraz „Jadą goście
jadą”. Każde przedszkole otrzymało
wyróżnienie i dyplom uznania oraz
drobny upominek za uczestnictwo w pokazie. Bardzo cieszymy się, że dzieci
od najmłodszych lat dzięki takim inicjatywom mogą zetknąć się ze sztuką ludową,
poznać nasz polski folklor i przy okazji
świetnie się bawić.
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Granie przy
Szkoła przyjazna żywieniu
ekranie w Adzie! i aktywności fizycznej
Co miesiąc w Artystycznym
Domu Animacji, filii Domu
Kultury ,,Włochy”, spotkają się
miłośnicy gier planszowych.

Rok temu SP nr 66 przystąpiła do programu „Szkoła przyjazna
żywieniu i aktywności fizycznej”. W ramach tego programu podejmowaliśmy różne działania i już po roku uzyskaliśmy certyfikat
Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.
Przez ostatni rok wiele się u nas zmieniło
w dziedzinie żywienia.

„Granie przy ekranie” to rozrywka
dla dużych i małych. Zapraszamy!

OPS Włochy
Zapraszamy do współpracy chętne
rodziny, które chcą zostać rodziną
wspierającą dla rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu swoich funkcji
opiekuńczo – wychowawczych.
Pomoc może dotyczyć:
● Opieki i wychowania dzieci – wspieranie
prawidłowych postaw rodzicielskich, stwarzanie
możliwości prawidłowego rozwoju i zainteresowań dzieci;
● Prowadzenia gospodarstwa domowego
– nauki racjonalnego prowadzenia budżetu
domowego, nauki przygotowywania posiłku
i racjonalnego żywienia;
● Kształtowania i wypełniania ról społecznych
– wymiana doświadczeń w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi, przeciwdziałanie
wykluczeniu i izolacji społecznej.
Dodatkowych informacji o zasadach współpracy
udziela Lider asysty rodzinnej p. Monika
Pietrzak – Dział Pomocy Specjalistycznej,
ul. Czereśniowa 118, 02 – 457 Warszawa lub
tel. 22 863 70 14 w godz. pon.-pt. 8:00 – 16:00
8
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fot. arch. SP 66

Wydłużona została przerwa śniadaniowa, a śniadania są organizowane
wspólnie z nauczycielami. Dzieci hodują
w klasach zioła, w ustalony dzień tygodnia organizowane „są dni warzywne”.

Podczas realizacji programu zorganizowaliśmy pogadanki i przygotowaliśmy materiały dla rodziców i uczniów na temat roli
posiłków rodzinnych, II śniadań i aktywności fizycznej. Edukację rodziców prowadzimy też na stronie internetowej szkoły.
Przeprowadziliśmy też wiele akcji, np. Tydzień prawidłowego żywienia, Tydzień
zdrowia, Śniadanie daje moc oraz konkursów.
Naszym celem jest wykształcenie wśród
najmłodszych pozytywnych zachowań
zdrowotnych, które mamy nadzieję,
utrwalą się na stałe.
SP 66

fot. arch. SP 66

Wspólne popołudnie przy planszówkach spędziły całe rodziny, grupy przyjaciół, pary, a także ci, którzy przyszli
sami. Udało im się połączyć w grupy
z innymi graczami i nawiązać nowe,
ciekawe znajomości z osobami o podobnej pasji. Dzięki współpracy z firmą Graal
uczestnicy mogli skorzystać z bogatej
oferty gier planszowych, strategicznych
i zręcznościowych. W kawiarence mogli
napić się pysznej kawy i zamówić coś
na ząb, żeby posilić się przed kolejną rozgrywką. A tym co wyróżnia każde spotkanie „Grania przy ekranie” jest projekcja
specjalnie wybranego filmu w kinie ADA,
która odbywa się bezpośrednio po nim
i na którą zapraszani są wszyscy chętni.

Przede wszystkim ze sklepiku szkolnego
wycofane zostały produkty niezdrowe
tj. żywność typu fast-food, słone i słodkie
przekąski węglodanowo-tłuszczowe, napoje z dodatkiem słodzików i barwników,
cukierki i inne słodycze z dodatkiem
sztucznych barwników. Można natomiast
kupić produkty zalecane przez specjalistę
z Wydziału Żywności i Żywienia na SGWW
m.in.: kanapki i zapiekanki w różnych
wersjach, naturalne wody i wody źródlane,
soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, świeże owoce sezonowe.

50, 60 lat razem…
W marcu mieliśmy niezwykły zaszczyt
oraz przyjemność świętować jubileusze
małżeńskie trzech par - państwa Antoniny
i Adama Sędzikowskich - 50 lat małżeń-

stwa, państwa Wiesławy i Romana
Sokołowskich - 50 lat małżeństwa oraz
państwa Janiny i Henryka Saneckich - aż
60 lat małżeństwa! Bardzo dziękujemy

za możliwość towarzyszenia wszystkim
parom w tak niezwykłym momencie ich
życia. Życzymy kolejnych szczęśliwych
lat i mamy nadzieję, że do zobaczenia
na kolejnym jubileuszu.

fot. UD Włochy

Jeśli znają Państwo małżeństwa, które
mają za sobą minimum 50 lat wspólnego
życia i w tym roku będą obchodzić
„okrągłe” rocznice, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Promocji i Komunikacji
Społecznej, tel. 22 44 34 306,
e-mail: promocjawlo@um.warszawa.pl

Wielkanocne pocztówki włochowskich uczniów
W tym roku Zarząd Dzielnicy Włochy
poprosił dzieci włochowskich szkół podstawowych o przygotowanie pocztówek
Wielkanocnych, które zostały wysłane

do instytucji i osób z nami współpracujących. Kreatywność dzieci naprawdę
nas zaskoczyła. Pocztówki były po prostu przepiękne! Dziękujemy wszystkim

dzieciom (i ich nauczycielom), które
wzięły udział w projekcie. To dla nas prawdziwy zaszczyt móc wysyłać tak piękne
kartki wielkanocne!
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Domowe rośliny, a oczyszczanie powietrza
Powietrze w pomieszczeniach może być niekiedy nawet 12 razy bardziej zanieczyszczone, niż
na zewnątrz. Szkodliwe substancje wydzielają się z farb, lakierów, klejów, wyposażenia, materiałów
budowlanych, a nawet wody z kranu. Jak zatem zadbać o środowisko pracy i domu? Wykorzystajmy
do tego sprawdzone rośliny doniczkowe.

fot. Wikimedia Commons

Rośliny pokojowe nie tylko cieszą oczy.
Pospolite rośliny doniczkowe mogą
oczyszczać powietrze ze szkodliwych
substancji obecnych w pomieszczeniach
- informuje serwis “EurekAlert”. Wiedziały już o tym doskonale nasze babcie,
umieszczając popularne gatunki na parapetach.
Asparagus densiflorus

Zawarte w powietrzu substancje, takie jak
enzen, ksylen, heksan, heptan, oktan,
dekan, trójchloroetan, chlorek metylu,
mogą powodować ostre choroby - jak
astma i nudności - oraz przewlekłe - w rodzaju nowotworów, chorób układu nerwowego, rozrodczego i oddechowego, a także
zaburzenia rozwojowe. Według szacunków
WHO w skali całego świata zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniach

10
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A dowodów naukowych dostarczył Stanley
J. Kays z University of Georgia. Naukowiec przeprowadził badania, porównujące
zdolność roślin ozdobnych do wychwytywania z powietrza zanieczyszczeń. I co się
okazało?
Zdaniem Kaysa niektóre z tych roślin
nie tylko oczyszczają powietrze, ale
także poprawiają nasz stan psychiczny
- zmniejszają stres, zwiększają produktywność i łagodzą objawy chorób. Podczas

badań sprawdzono, na ile skutecznie 28
gatunków roślin ozdobnych usuwa z powietrza pięć rodzajów lotnych substancji
(benzen, toluen, trichloroeten, oktan i alfapinen).
Spośród testowanych najskuteczniej
działały Hemigraphis alternata, bluszcz
pospolity (Hedera helix), hoja (Hoya carnosa) oraz aspragus gęstokwiatowy, zwany
szparagiem Sprengera (Asparagus densiflorus). Zdaniem Kaysa wystarczy umieścić te rośliny w pomieszczeniach, aby
atmosfera wyraźnie się polepszyła.
źródło: ekologia.pl

Hoya carnosa

fot. Wikimedia Commons

może być odpowiedzialne za 1,6 miliona
zgonów rocznie. Jak temu zaradzić?
Wystarczy postawić kwiatki na parapecie.

Wspomnienie o Januszu Krzyżewskim o człowieku, który się Leninowi nie kłaniał
Minęło kilka miesięcy tego roku, a już mieliśmy dwa pogrzeby osób szczególnie zasłużonych w historii
naszej dzielnicy. Janusz Krzyżewski został pochowany w Raszynie 2 stycznia, a Jan Kosiński 11 marca
br. na Powązkach. Gdy swego czasu zbierałem materiał do monografii Włoch, obaj panowie bardzo mi
pomogli, a ich spostrzeżenia wykorzystałem przy pisaniu książki. Lubili historię i może dzięki temu
znalazłem z nimi wspólny język.

Gdy miał niespełna trzydzieści lat
związał się z konspiracyjną organizacją
Ruch. Czasy to były podłe, a kolejne dyrektywy rządów skostniałego Władysława
Gomułki, uderzały w podstawowe prawa
obywatelskie. W 1968 r. milicja brutalnie
tłumiła manifestacje studenckie, a wojska
radzieckie wraz z sojusznikami wkroczyły
do Czechosłowacji. Młodzi ludzie zaczęli
buntować się. Jednym z frontów ich walki
o wolność było odkłamywanie historii.
Gdy wiosną 1970 r. komunistyczna władza
z pompą i zadęciem uczciła 100 lecie urodzin Lenina – młodzi z Ruchu powiedzieli
dość!
Latem tego roku (ogłoszonym „rokiem
leninowskim”) postanowili zniszczyć Muzeum Lenina w Poroninie. W tamtym
czasie był to symbol naszej polskiej
uległości wobec radzieckiej ideologii.
Akcję miano przeprowadzić nocą 21
czerwca. Młodzi nie wiedzieli jednak, że
Służba Bezpieczeństwa już rozpracowywała tę pierwszą konspirację. Zanim doszło do brawurowej akcji przeprowadzono
aresztowania. Krzyżewski został aresztowany 24 czerwca, a wkrótce bezpieka
miała pod kluczem prawie 100 osób.
Śledztwo utajniono, a polska prasa mogła
informować tylko tyle na ile pozwoliła

fot. Juliusz Krzyżewski

Z Januszem Krzyżewskim spotykałem się
najczęściej w jego małym sklepie przy
ul. Potrzebnej. Wpadałem tam na moment
by coś kupić, a zostawałem nawet na godzinę. Pan Krzyżewski opowiadał głównie
o Okęciu, trochę o przeżyciach swego ojcażołnierza AK, trochę o szkole okęckiej
i tamtejszym cmentarzu. Nigdy o sobie.
Dopiero znacznie później dowiedziałem
się, że on sam miał przepiękny życiorys,
człowieka niezłomnie walczącego o wolność słowa i niepodległość Polski. Działał
w harcerstwie. Miał szczęście, bo trafił
na druhów odpornych na komunistyczną
propagandę. Wbrew obowiązującym wzorcom, wytyczanym przez biografię Świerczewskiego „O człowieku, który się kulom
nie kłaniał”, młody harcerz Krzyżewski był
nauczany szacunku dla rodzimych tradycji.
Wiedział wiele o żołnierzach AK, o Powstaniu Warszawskim i gehennie zesłańców syberyjskich.

cenzura. Oskarżyciele domagali się dla niektórych nawet wyroków śmierci. Spowodowało to liczne protesty i prośby
o ułaskawienie, pisane przez wielkich
Polaków. Także przez prymasa Stefana
Wyszyńskiego i przyszłego papieża Karola
Wojtyłę.
Czasy jednak zaczęły się zmieniać.
W grudniu 1970 r. wybuchły strajki na wybrzeżu, Gomułka odszedł i nastała epoka
liberalniejszego Gierka. W tej sytuacji
za próbę podpalenia muzeum wodza rewolucji posypały się stosunkowo łagodne
kary: Niesiołowski i Czuma dostali „tylko”
po 7 lat. Krzyżewski dostał dwa lata.
Odsiedział wyrok w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Strzelcach Opolskich.

Nie wyrzekł się jednak swych wolnościowych przekonań. Dalej działał w organizacjach walczących o demokrację.
W czasie stanu wojennego znów został
zatrzymany. W obozie dla internowanych
nabawił się gruźlicy, ale trzymał się dzielnie. Zawsze wspierał innych swą pogodą
ducha. Z radością witał wolny świat po
1989 r. W 2007 r. z rąk Prezydenta RP
odebrał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jego życie mogło by być
kanwą filmu sensacyjnego, ale Krzyżewski
był skromnym człowiekiem. Nie domagał
się zadośćuczynienia za swe krzywdy
w PRL, bo jak twierdził: „Ojczyźnie nie
wystawia się rachunków”.
Robert Gawkowski
nr 3 (79) kwiecień 2015
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Punkt
Informacyjno –
Konsultacyjny
ul. Centralna 24,
tel. 22 443 44 74,
e-mail: pikwlo@um.warszawa.pl
PIK pomagamy osobom uzależnionym od
alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, członkom ich rodzin oraz osobom zagrożonym przemocą w rodzinie,
będącym w kryzysie, niepotrafiącym samodzielnie rozwiązać swoich problemów.
Grafik pracy PIK:
►Psycholog:
poniedziałek, godz. 16-20
środa, godz. 16-20
czwartek, godz. 16-20
►Doradztwo w zakresie uzależnień
i przemocy:
wtorek, godz. 8-12
środa, godz. 16-20
czwartek, godz. 16-20
►Terapeuta ds. przemocy:
poniedziałek, godz. 16-20
wtorek, godz. 8-12
piątek, godz. 8-12
►Pracownik socjalny:
poniedziałek, godz. 16-20
czwartek, godz. 16-20
►Terapeuta uzależnień:
wtorek, godz. 8-12
czwartek, godz. 8-12
piątek, godz. 8-12

Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Warszawa-Włochy
Jesteś aktywnym seniorem?
Chcesz zwiedzić świat?
Poznać nowych ludzi?
Organizujemy:
• wycieczki krajowe i zagraniczne,
• pielgrzymko – wycieczki,
• bilety do teatru,
• wyjazdy do Kamieńczyka.
Wydajemy:
• legitymacje zniżkowe na PKP.
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Urząd Dzielnicy Włochy
al. Krakowska 257, pok. 7 (parter)
tel.: 22 443 44 72 oraz 0 887 574 174
biuro czynne:
- poniedziałki w godz. 15.00 – 18.00
- piątki w godz. 10.00 – 13.00
Dołącz do nas!
12
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Organizacje pozarządowe
we Włochach
Poza organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, które
działają w naszej dzielnicy w ramach Dzielnicowej Komisji
Dialogu Społecznego (DKDS) - opisanymi w tym numerze Biuletynu,
we Włochach mamy również inne, działające na rzecz mieszkańców
organizacje.
Są to między innymi:
Stowarzyszenie Miłośników Włoch
,,Willa Włochy” – istnieje od 1994 roku.
Skupia się na obronie interesów
lokalnej społeczności osiedli Nowych
i Starych Włoch. Jego celem jest m.in. kultywowanie dziejów i tradycji osiedla
Włochy, gromadzenie życia społeczno-kulturalnego, a także podejmowanie działań
na rzecz rozwoju osiedla. Członkowie
Stowarzyszenia wchodzili w skład instytucji o ochrony środowiska o znaczeniu
wojewódzkim i krajowym, przyczyniając
się do pozyskania znacznych kwot na cele
proekologiczne w Dzielnicy Włochy.
www.willawlochy.org.pl
Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia
- powstała w 1990 roku. Niesie nadzieję
ubogim. Domy fundacji otwarte są dla
każdego, kto znalazł się w trudnej sytuacji.
Centrum życia stanowi Eucharystia i zbieranie się wokół Chrystusa razem z ubogimi
i dziećmi. Niesie konkretną pomoc – dach
nad głową, pomoc socjalną, medyczną,
pomaga w uzupełnieniu wykształcenia,
zdobyciu zawodu. http://chlebzycia.org
Fundacja Ochrony Zabytków Techniki
Wojskowej - kreowanie pozytywnego
wizerunku Wojska Polskiego, propagowanie pozytywnych wartości związanych
z wojskowością, podejmowanie wszelkich
działań związanych z pozyskiwaniem eksponatów sprzętu wojskowego, promocja
wojskowej techniki i myśli technicznej.
www.fortwlochy.pl

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„Źródło” – niesienie pomocy ludziom
uzależnionym od alkoholu w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu prawidłowej postawy w stosunku do rodziny,
pracy, środowiska, 22 863 31 56
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych Włochy
przy Państwowej Szkole Muzycznej I st.
nr 5 w Warszawie - prowadzenie zajęć
muzycznych dla dzieci i młodzieży, organizacja koncertów wybitnych muzyków,
wspieranie uczniów uzdolnionych muzycznie w trudnych sytuacjach życiowych.
www.wieniawski.waw.pl/fundacja/fundacja.html
Fundacja „Promyk Słońca” - realizuje
model zintegrowanych i kompleksowych
działań w zakresie opieki nad dzieckiem
niepełnosprawnym i jego rodziną poprzez
aktywność m.in. w obszarach wczesnej
diagnostyki, rehabilitacji, opieki, edukacji
i wsparcia dla rodziców i opiekunów.
https://www.promykslonca.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy
im. K. Lisieckiego „Dziadka” - tworzenie
właściwych warunków rozwoju dzieci
i młodzieży mającej trudności w nauce,
kłopoty życiowe i materialne, popularyzowanie myśli pedagogicznej K. Lisieckiego,
podejmowanie działań mających na celu
ochronę dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami niedostosowania społecznego. www.dziadeklisiecki.org

Technikum nr 9 na podium!
W corocznym ogólnopolskim rankingu liceów i techników organizowanym przez Fundację Edukacyjną
Perspektywy, włochowskie Technikum im. Bohaterów
Narwiku, zajęło 2 miejsce w Warszawie!
23 miejsce w rankingu
ogólnopolskim.
Jeszcze lepiej wypadło
w rankingu województwa mazowieckiego,
zajmując 4 miejsce,
a w samej Warszawie
2 miejsce!
Gratulujemy i dziękujemy!

O książce ,,Ciemno, prawie noc” Joanny Bator
Bohaterka, Alicja Tabor, reporterka pewnej warszawskiej gazety, po wielu latach
przyjeżdża do rodzinnego Wałbrzycha, aby wyjaśnić tajemnicze zniknięcie trójki dzieci
- Andżeliki, Patryka i Kalinki. Badając różne tropy tej historii, spotyka się z innymi
nieoczekiwanymi zdarzeniami.
W mieście panuje kult Jana Kołka,
niedawno zmarłego górnika, któremu
miała się ukazać Matka Boska. Częste są
akty przemocy wobec ludzi i zwierząt.
Mieszkańcy zachowują się dziwnie.
Grozę budzi język, pełen wulgaryzmów
i nienawiści, którym posługują się na forach internetowych.

Generalnie głównym tematem tej
książki jest zło, które przybiera różne
formy i atakuje ze wszystkich stron.
Poruszane są w niej m.in. takie problemy,
jak przemoc seksualna, pedofilia, relacje
matka – córka, nietolerancja dla inności.
Wobec zła, głupoty i nienawiści dobro jest
niejednokrotnie bezsilne.

Temu złu przeciwstawione jest dobro,
m.in. w osobach kociar, szlachetnych i gotowych nieść pomoc, zarówno ludziom,
jak i zwierzętom.

Autorka pisząc, o czym jest ta książka,
przytacza słowa Sama z powieści Tolkiena
,,Władca Pierścieni”, że ,,na tym świecie
ciągle istnieje dobro i warto o nie walczyć”.

Powrót głównej bohaterki do miejsca dzieciństwa jest także powrotem do bardzo
dramatycznej historii własnej rodziny,
której losy sięgają II wojny światowej.
Od zaprzyjaźnionego sąsiada, Alberta
Kukułki, dowiaduje się o drastycznych
szczegółach z życia jej bliskich.
Fakty z przeszłości przeplatają się
z teraźniejszością. Konwencja powieści
horroru i grozy, a niekiedy baśni, sprawia, że książkę tę czyta się z zapartym
tchem. Bardzo interesująco opowiedziana
jest również historia księżnej Daisy, ostatniej właścicielki zamku Książ.

Ze względu na to przesłanie warto tę
książkę przeczytać. Jest napisana pięknym
literackim językiem. Autorka pokazując
różne oblicza zła, wyraźnie sprzeciwia się
agresji, głupocie i niegodziwości.
Książka ,,Ciemno, prawie noc” Joanny
Bator została uznana za najlepszą książkę
2013 roku. Autorka otrzymała za nią Nagrodę Literacką Nike, jedną z najważniejszych nagród literackich w Polsce.
oprac. Maria Kucharska
Czytelnia Naukowa nr VI

Książka jest dostępna w:
Wypożyczalni nr 28, ul. 1 Sierpnia 36A,
Wypożyczalni nr 30, ul. Chrościckiego 2,
Wypożyczalni nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1
Zapraszamy!
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DKDS Włochy – JESTEŚMY!
Warszawa słynie z aktywności organizacji pozarządowych. W wielu dzielnicach działają komisje dialogu
społecznego - gremia organizacji aktywnych na tym samym terenie, które stale współpracują z urzędami
dzielnicowymi.
Na poziomie ogólnomiejskim działają
liczne komisje tematyczne, które z racji
kompetencji pracujących w nich przedstawicieli NGO doradzają miejskim Biurom.
„Pozarządowcy” mają wpływ na takie
dziedziny jak: teatr, bezdomność, ochrona
zwierząt, partycypacja obywatelska i wiele
innych. Powstanie komisji zależy od inicjatywy organizacji – miejskie biura
i urzędy nie mają kompetencji zwoływania
nowych.
Do zeszłego roku we Włochach nie istniał
DKDS. Postanowiliśmy to zmienić.
W marcu 2014 roku odbyło się wstępne
zebranie organizacji pozarządowych, na
którym ustaliliśmy, że chcemy powołać
komisję. Przedstawiciele kilkunastu organizacji spotkali się, by w swobodnej
atmosferze poznać się i wymienić doświadczeniami pracy na rzecz Włoch.
Naszymi gośćmi specjalnymi byli Joanna
Krasnodębska ze stowarzyszenia BORIS
i Marek Chodaczyński, członek Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego.
Komisja za zgodą Burmistrza Dzielnicy
Włochy, Michała Wąsowicza ukonstytuowała się w minionym lipcu. Do tej
pory odbyliśmy sześć spotkań. Do komisji
przystąpiło 14 organizacji z Włoch i Okęcia, zajmujących się na co dzień różnymi
tematami, mających różne cele i sposoby
działania. Mimo to mamy pasję do wspólnej pracy na rzecz Włoch i ich mieszkańców. Komisja ma charakter doradczy,
rada dzielnicy może się z nią konsultować
korzystając ze znajomości terenu i doświadczenia tworzących ją organizacji.
Komisja może też pełnić funkcję łącznika
między mieszkańcami dzielnicy a urzędem. Organizacje, które do tej pory nie
zaangażowały się we wspólne działanie
zapraszamy na kolejne spotkania, które
odbywają się w Urzędzie Dzielnicy
Włochy. Zachęcamy do kontaktu z
DKDS w Dzielnicy Włochy. Korzystajcie
z naszej pracy i talentów!
SKŁAD DKDS WŁOCHY:
Caritas Archidiecezji Warszawskiej –
zespół Caritas przy parafii Matki Bożej
Saletyńskiej we Włochach od lat włącza
się w cykliczne akcje sprzedaży świec
wigilijnych i wielkanocnych, zbiórki żywności w supermarketach, szykuje paczki
14
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świąteczne dla ubogich, wspiera wakacyjny wypoczynek dzieci. Współpracuje
z włochowskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej. Zbiera fundusze wsparcia
dla poszkodowanych w kataklizmach.
Jest organizatorem festynów parafialnych.
k.alberska@wp.pl
Fundacja im. ks. prof. Ryszarda
Rumianka - Misją Fundacji jest kształtowanie pięknej, mądrej, dobrze wykształconej i gotowej do w pełni świadomego
i odpowiedzialnego dorosłego życia
polskiej młodzieży. Pomagamy osobom
narażonym na marginalizację – chorym,
niepełnosprawnym, starszym i niedostosowanym społecznie. Fundacja pragnie
włączyć się w kształtowanie silnej i zdrowej rodziny, mającej największy wpływ
na wychowywanie polskich dzieci.
www.fundacjarumianka.pl
Fundacja Stare Nowe Moje Włochy Poprzez historię i kulturę aktywizujemy
lokalną społeczność. Pasjonuje nas łączenie starego z nowym z obowiązkowym zachowaniem dziedzictwa przedwojennego
Miasta-Ogrodu Włochy. Organizujemy
coroczną Włochowską Grę (Pod)Miejską,
spotkania historyczne w bibliotece, a ostatnio Marsz Świetlisty w ramach działania
„16.09.1944 – PAMIĘTAMY!”.
www.starenowemoje.blogspot.com
Fundacja „Willa Jasny Dom” - Fundacja
opiekuje się kamienicą położoną przy
ul. Świerszcza 2 w Warszawie, która
w okresie od lutego do października 1945
roku był pierwszą warszawską siedzibą
Głównego Zarządu Informacji Naczelnego
Dowództwa Ludowego Wojska Polskiego.
Nasze działania skoncentrowane są na
ochronie i upamiętnianiu miejsca pamięci
narodowej, jakim bez wątpienia jest Willa
Jasny Dom. www.willajasnydom.pl
Fundacja wspierania nowoczesnych
technologii w edukacji „Free4edu” –
Naszym celem jest propagowanie informacji o programach, aplikacjach, stronach
internetowych, miejscach i wydarzeniach,
które mogą być z powodzeniem wykorzystane w edukacji. Pomagamy nauczycielom,
którzy chcieliby wykorzystać nowoczesne
narzędzia w trakcie prowadzonych zajęć.
W jednym miejscu zbieramy informacje
o materiałach dydaktycznych dostępnych

ZA DARMO! www.free4edu.info
Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów –
Celem organizacji jest propagowanie
w ramach pedagogiki ruchu teorii oraz
technik i procedur wykorzystywania
aktywności ruchowej w celu usprawniania
procesu uczenia się i zachowania dzieci
i młodzieży, a także wspomagania funkcjonowania osób dorosłych. Stowarzyszenie
prowadzi warsztaty i szkolenia, zajęcia
terapeutyczne, tworzy programy edukacyjne, współpracuje z placówkami edukacyjnymi. www.psk.info.pl
Stołeczni Animatorzy Środowiskowi Naszym głównym celem jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci
i młodzieży oraz poprawa ich sytuacji
życiowej poprzez wzbudzenie konstruktywnych zainteresowań i sposobów ich
realizacji. Metodą, którą stosujemy w naszej pracy jest pedagogika ulicy, czyli
bezpośrednie działanie profilaktyczne
w środowisku otwartym. Oferujemy zagospodarowanie czasu pozalekcyjnego,
wsparcie pedagogiczne, realizacje projektów dziecięcych, interweniowanie w sprawach dzieci w sytuacjach kryzysowych
oraz mediacje pomiędzy instytucjami a rodzinami. Tworzymy podwórkowe drużyny
piłki nożnej.
www.stolecznianimatorzysrodowiskowi.blox.pl

Stowarzyszenie Antymobbingowe pod
patronatem (pp.) Barbary Grabowskiej
– Oddział Warszawa - Organizacja funkcjonuje od siedmiu lat. Prowadzimy porady dla osób, które w pracy na terenie
Warszawy i województwa mazowieckiego
doświadczają krzywdy w postaci szykan,
pomawiania, ośmieszania, zastraszania,
plotek itp. mających znamiona dyskryminacji lub mobbingu. Są to porady prawne,
a jeśli trzeba też psychologiczne. Pomagamy w formułowaniu pism do pracodawcy i pozwów do sądów, uczestniczymy
również w sporach sądowych pracownika.
www.nomobbing.c0.pl
Stowarzyszenie Harcerzy Seniorów
Okęcie - działające od 16-tu lat ma
formułę otwartą, dla każdego kto czerpie
radość z działania w gromadzie. „Więź pokoleń” jest naszym mottem przewodnim,
działamy w różnych obszarach min: towarzyskim, artystycznym, turystycznym,
krajoznawczym. Posiadamy własny lokal

Kącik adopcyjny

Na Paluchu

fot. Schronisko na Paluchu

tel. 22 846-02-36 - dyżur całodobowy

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Włochy została utworzona 3 lipca 2014 roku,
Uchwałą Nr CX/1481/14 Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Stowarzyszenie Koliber – Organizacja
łącząca młodych intelektualistów oraz
przedsiębiorców, którym bliskie są poglądy konserwatywno-liberalne. Naszym
celem jest wykształcenie elit, które będą
zdolne wziąć aktywny udział w życiu
społeczno-politycznym kraju. Dążymy
do urzeczywistniania idei społeczeństwa
obywatelskiego, odbudowy fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej
takich jak: wolność jednostki, własność
prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne państwo, poszanowanie tradycji
i historii oraz troska o rodzinę.
www.koliber.org
Stowarzyszenie Mieszkańców „Kamienice Włochy” – Stowarzyszenie powstało
na potrzeby mieszkańców dzielnicy którzy,
znajdują się w trudnych sytuacjach lokalowych. Wspieramy i informujemy mieszkańców o ich prawach lokatorskich
oraz prowadzimy doradztwo prawnicze.
Współpracujemy z jednym z członków
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
lpodedworny@wp.pl
Stowarzyszenie na rzecz Kultury
Młodzieżowej – Aktywacja – Celem
stowarzyszenia jest wspieranie działalności
edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej
i sportowej młodzieży. Mamy na koncie
kilkadziesiąt zorganizowanych w całej
Polsce imprez, rozkręciliśmy prężnie
działający Club Zioma Janka w warszawskiej dzielnicy Włochy. Sukcesem profilaktycznych działań klubu jest między
innymi wystawienie pierwszego w Polsce
młodzieżowego musicalu hip-hopowego
ZiomStory, a także powstanie zespołu
hip-hopowego Stoton Crew.
www.aktywacja.org

Fundacja Wsparcia Edukacji i Terapii
„PESTKA” – naszym celem jest wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych oraz upowszechnianie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla dzieci i młodzieży. Realizujemy swój
cel współpracując ze szkołami, przedszkolami, domami kultury oraz poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi poprzez
pozyskiwanie środków na projekty indywidualne, których beneficjentami są dzieci
i młodzież. pestka.fundacja@gmail.com.

Norka – starsza sunia, średniej wielkości,
znaleziona w grudniu 2009 roku przy
ul. Kraszewskiego, wysterylizowana
w Schronisku. Należy do psów zawsze uśmiechniętych, zwłaszcza w towarzystwie człowieka. Jest radosna,
bardzo energiczna, a spacery i pieszczoty
to dla niej najlepszy sposób spędzania
czasu. Nie wchodzi w zatargi z innymi
psami.
Chcesz poznać Norkę?
W Schronisku pytaj o numer 3186/09.

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy –
Działamy nieprzerwanie od 2002 roku,
integrując mieszkańców wokół spraw: ładu
przestrzennego, dziedzictwa historycznego
Miasta Ogrodu Włochy, współpracy samorządu z mieszkańcami. Regularnie organizujemy fora mieszkańców, prowadzimy
stronę www.wlochy.org.pl, wydajemy
gazetkę “Kula Włochowska”. Od lat zabiegamy o rewitalizację przestrzeni dworca
PKP Włochy. Od 2014 roku aktywnie
angażujemy się w promocję budżetu obywatelskiego w dzielnicy. Znajdź nas na:
facebook.com/StowarzyszenieSasiedzkieWlochy
Stowarzyszenie Sercem Malowane –
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy
nauczycieli i rodziców uczniów Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 87. Wspólnie wspieramy działania
szkoły poszerzając jej możliwości wychowawczo-edukacyjne. Naszym celem jest
m.in. inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie lokalnego środowiska na rzecz
wszechstronnego rozwoju szkoły i jej
uczniów. www.sp.nasza87.pl/stowarzyszenie-sercem-malowane
Magdalena Foks
Przewodnicząca Prezydium DKDS Włochy
Fundacja Stare Nowe Moje Włochy
dkds.wlochy@gmail.com

fot. Schronisko na Paluchu

klubowy przy ul. Białobrzeskiej 4a
(pawilon), spotykamy się tam w każdy
czwartek w godz. 18.00-20.00.
henrykdabrowski5@wp.pl

Moris – średni, ok. 6-letni psiak znaleziony w styczniu 2010 r. przy ul. Załuski,
wykastrowany w Schronisku. Energiczny
i wesoły, czeka na takiego samego opiekuna. Z Morisem nie będzie można się
nudzić, czas na zabawę, spacery, bieganie
i pieszczoty to dla niego każda pora dnia.
Jest posłuszny, poradzi sobie w mieszkaniu, toleruje też inne psy. W tym równaniu
brakuje już tylko jednego – jego własnego
człowieka.
Chcesz poznać Morisa?
W Schronisku pytaj o numer 79/10.
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