nr 7 (80) maj 2015

bezpłatny biuletyn informacyjny

ISSN 1734-7378

www.facebook.com/warszawawlochy

Fort V Włochy – jak zmienia się duma naszej dzielnicy
Zachęcamy do zapoznania się z planem rewitalizacji Fortu V Włochy. Wizualizacje pokazują, w jakim
kierunku chcemy rozwijać Fort, by najpierw przywrócić mu jego historyczną formę, a później w pełni
dostosować do funkcji rekreacyjno-sportowej.
Wizualizacje pokazują tylko kierunek
naszych prac. Nie jest to ostateczny projekt, jak będzie wyglądał Fort. Nie wykluczamy, że w przyszłości znajdzie się na
nim miejsce na plac zabaw dla dzieci, czy
nawet mini park linowy.
Do tej pory na prace rewitalizacyjne
wydaliśmy ok. 3,5 mln zł. Na następne
2 lata mamy zapewnione następne 1,5 mln.
By w pełni skończyć prace na Forcie, potrzeba jeszcze ok. 5-8 mln zł. Poza środkami własnymi dzielnicy, staramy się
również o środki z Unii Europejskiej.

A jaka jest historia Fortu? Dziś mało już
kto pamięta, że decyzja o budowie twierdzy fortowej Warszawa w 1879 roku,
była ważnym motorem przyspieszającym
rozwój stolicy (dzięki budowie powstał
m.in. system kanalizacji i wodociągów).
Od 2008 roku Urząd Dzielnicy Włochy, we
współpracy z konserwatorem m.st Warszawa, stara się przywrócić świetność
historyczną wszystkich dostępnych elementów Fortu, by ocalić go od dewastacji
i zniszczenia, a także przystosować do
funkcji rekreacyjno-sportowej. W ciągu
6 ostatnich lat udało się nam m.in. wyko-

nać aleję spacerową, zrekonstruować kominy wentylacyjne na koszarach, odtworzyć drogę forteczną, zbudować boisko
sportowe. W planach jest m.in. rekonstrukcja części placu przed koszarami,
remont elewacji i kazamatów koszar, budowa oświetlenia, rekonstrukcja wału
głównego i fosy oraz wykonanie w niej
alejki. Chcemy także odbudować ziemne
stanowiska artyleryjskie oraz wykonać
ścieżkę historyczno-edukacyjną i objąć
cały teren monitoringiem.
Fort V to doskonałe miejsce na spacer.
Zapraszamy!

Gdzie oddać
Ile wydajemy na sprzątanie śmieci
przeterminowane we Włochach…
leki?
W 2014 r. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Włochy

Adresy aptek zbierających przeterminowane leki:
• ul. 1 Sierpnia 36 A
• ul. Kleszczowa 18
• ul. Popularna 58
• ul. Popularna 6
• ul. Radarowa 4 B
• ul. Solipska 27
• ul. Szybowcowa 4
• ul. Żwirki i Wigury 1
Adresy aptek zbierających termometry:
• ul. Radarowa 4 B
• ul. Solipska 27
• ul. Żwirki i Wigury 1
źródło: czysta.um.warszawa.pl

Ruszyła akcja
czipowania
psów i kotów
Właściciele psów i kotów, zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy,
mogą skorzystać z możliwości
bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia, w jednym z ponad 90 wybranych zakładów leczniczych.
Warunki bezpłatnego oznakowania psa/
kota:
- wypełnienie w 2 egz. wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota,
- okazanie dowodu tożsamości,
- okazanie książeczki szczepień psa/kota,
rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia,
- ukończenie przez zwierzę 12 tyg. życia.
Dodatkowo w przypadku psów - okazanie
aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie.
W Dzielnicy Włochy czipują następujące
gabinety:
- Gabinet Weterynaryjny „Atena”, ul. Radarowa 16, tel. 22 868 31 66, 600 270 677
- Przychodnia Weterynaryjna Włochy,
ul. Wilczycka 14, tel. 22 863 71 26
- Przychodnia Weterynaryjna BOSS,
al. Krakowska 274, tel. 22 846 82 49,
607 121 555
- Przychodnia Weterynaryjna, ul. Popularna 29, tel. 22 487 70 70
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wydał prawie 300 000 zł na sprzątanie dzielnicy z pozostawionych
w niej nielegalnie śmieci. Oczyszczanie niezagospodarowanych
terenów wynosiło ok. 200 000 zł, a usuwanie nieczystości z terenów
zieleni przyulicznej wzdłuż dróg gminnych wyniosło ok. 100 000 zł.
To ważna wiadomość w kontekście, że można by za to na przykład
zasadzić ok. 200-500 drzew, zorganizować ok. 10-20 koncertów,
załatać ok. 3000 dziur w drogach, zbudować nowy duży plac zabaw,
czy ok. 12 siłowni plenerowych… Warto wiedzieć, ile kosztuje nas
to, że niektórzy ludzie wyrzucają śmieci po prostu na ulice…

Uprzejmie informujemy, również że nowy
harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości położonych na
terenie Dzielnicy Włochy znajduje się na
stronie internetowej Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie: www.mpo.com.pl/harmonogram_new
W przypadku domków jednorodzinnych
odbiór odpadów odbywa się z altanek
śmietnikowych bądź sprzed posesji,
w wyznaczonych przez MPO terminach,
zamieszczonych w wyżej wymienionym
harmonogramie.
• Odpady zmieszane – odbierane są jeden
raz na dwa tygodnie (odpady umieszczone w pojemniku oznaczonym logo
MPO i wyposażonym w chip),
• Odpady suche – odbierane są jeden raz
na cztery tygodnie (odpady umieszczone
w workach),
• Szkło opakowaniowe – odbierane są
jeden raz na cztery tygodnie (odpady
umieszczone w workach),
• Odpady zielone – odbierane są jeden raz
na cztery tygodnie - od maja do grudnia
(odpady umieszczone w workach),
• Odpady wielkogabarytowe – odbierane
są jeden raz na cztery tygodnie.
Zgłoszenia wszystkich nieprawidłowości
przyjmowane są 24 godziny na dobę,
przez 7 dni w tygodniu, pod tel. 19 115
lub poprzez portal internetowy:
https://warszawa19115.pl/web/portal/zgloszenie-awarii-lub-interwencji.
W przypadku pytań lub problemów z odnalezieniem w zestawieniu adresu swojej
nieruchomości, można również skontaktować się z infolinią MPO pod numerem
telefonu 800 413 323.
Do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa
19 115, poza problemami dotyczącymi
funkcjonowania systemu odbioru odpadów
komunalnych w m.st. Warszawie, można
również zgłosić każdą sprawę wymagającą

fot. UD Włochy

Wykaz punktów zbiórki w aptekach na terenie Dzielnicy Włochy,
z których odbierane są odpady
w postaci przeterminowanych
leków i lekarskich termometrów
rtęciowych.

interwencji administracji miejskiej (np.
dziura w chodniku, nielegalne wysypisko
śmieci czy niedziałająca sygnalizacja
świetlna).
Jednocześnie przypominamy, iż punkt
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w Dzielnicy Wochy
mieści się przy al. Krakowskiej 244-246248 od strony ul. Sabały (na zapleczu
sklepu „Biedronka”) i czynny jest w soboty w godzinach 10-14.
Wykaz wszystkich punktów zbierania
elektrośmieci można znaleźć na stronie:
http://elektrosmieci.pl/punkty-zbierania-elektrosmieci.
W przypadku dużych elektrośmieci
(np. pralek, lodówek, telewizorów powyżej
24 cali) istnieje możliwość zamówienia
bezpłatnej usługi bezpośrednio z domu.
Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii
2222 333 00 lub wypełnić formularz
na stronie: http://elektrosmieci.pl.
Zachęcamy do korzystania ze strony:
www.czysta.um.warszawa.pl poświęconej zagadnieniom dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi w m.st.
Warszawa.

ASTERIADA – w tym roku zgłosiły się aż 3263 osoby!
XIV Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej Asteriada w tym roku po raz
kolejny miał zasięg mazowiecki. W ramach festiwalu odbyły się konkursy wokalne (w kategorii
soliści oraz zespoły wokalne), taneczne i teatralne. Padł rekord zgłoszeń – zgłosiły się aż 3263
osoby!

Do Konkursu Piosenki zgłosiło się 188
solistów, 37 zespołów oraz 17 duetów wokalnych.
Do Konkursu Tańca zostało zgłoszonych
177 prezentacji. Ich poziom rośnie z roku
na rok. Pojawiło się więcej etiud tanecznych; wiele z nich miało ciekawe
rozwiązania choreograficzne z wykorzystaniem elementów akrobatycznych, zachwycały kostiumy.

Pod koniec marca odbyły się dwie gale
Asteriady - dla reprezentantów placówek
kultury oraz dla uczniów placówek szkolnych. Były to koncerty podsumowujące
Asteriadę, podczas których mieliśmy
szansę obejrzeć najciekawsze i najlepsze
prezentacje.

Do Konkursu Zespołów Teatralnych
zgłosiło się 27 grup teatralnych. Grand
Prix zdobył Teatr na Zaułku oraz Grupa
Teatralna “Eskapada” ze Szkoły Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Kownackiej w Warszawie, za
spektakle: „Z pamiętnika starego piórnika”
i „Unikaj ciemnego lasu”. Widowiska te
były wynikiem bardzo konsekwentnej
pracy artystycznej, edukacyjnej i wychowawczej, oparte na autorskich scenariuszach, muzyce i choreografii.

W koncertach galowych, oprócz zaproszonych laureatów, ich opiekunów i rodziców,
uczestniczyli przedstawiciele władz naszej
dzielnicy, m.in. Burmistrz Michał Wąsowicz, jego zastępca Jerzy Kowaliszyn,
a także Wiesława Ufnal – Zastępca Przewodniczącego Rady dzielnicy Włochy.
Po koncertach galowych wręczono podziękowania opiekunom oraz instruktorom.
Gratulujemy rozmachu i wysokiego poziomu prezentacji. Do zobaczenia za rok!

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy
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Scenicznej magii pokazu Zespołu Tazaro
w Warszawie uległa publiczność i jurorzy,

którzy przyznali zespołowi nagrodę
Grand Prix - za sugestywną opowieść
o królestwie. Równie niesamowicie zatańczyła Karolina Lenarcik z naszego Gimnazjum nr 112, prezentując piękny układ
z elementami akrobatyki i zdobywając
1 miejsce w kategorii soliści.

fot. UD Włochy

Wszystkie konkursy uwzględniały podział
na kategorie wiekowe oraz podział na placówki oświatowe i ośrodki kultury, obejmujące placówki pozaszkolne i zgłoszenia
indywidualne.
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Warszawskie
Badanie Ruchu

Weryfikacja szczegółowa projektów
budżetu partycypacyjnego
Do 22 maja br. pracownicy urzędów dokładnie sprawdzą projekty
i w razie potrzeby poprawią je wspólnie z autorami.
Na czym polega weryfikacja szczegółowa?

Od 8 kwietnia do 27 czerwca potrwają
badania ankietowe oraz pomiary ruchu
pojazdów i liczby pasażerów komunikacji miejskiej. Przez ten czas zebrane zostaną informacje o sposobach podróżowania
po mieście przez warszawiaków, a także
dane o ruchu pojazdów (z uwzględnieniem
podziału na rowery, motocykle, samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy).
● Komputerowy model ruchu
Na tej podstawie, z wykorzystaniem danych z innych badań (m.in. o podróżach
mieszkańców województwa oraz ruchu na
pozawarszawskich odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich) zbudowany zostanie tzw. komputerowy model ruchu dla
obszaru całej aglomeracji warszawskiej.
● Dzienniczek podróży
Najistotniejszą częścią będą badania ankietowe mieszkańców Warszawy prowadzone
w losowo wybranych gospodarstwach domowych. Badacze przepytają 17 tys. osób, zarówno dorosłych, młodzież i dzieci (od 6
roku życia). Ankieterzy wypełnią z mieszkańcami „dzienniczek podróży” i zapytają
o to, jak poruszali się po mieście w dniu
poprzedzającym wywiad. Badanie jest dobrowolne i anonimowe.
Badanie przeprowadzą ankieterzy z instytutu badawczego PBS Sp. z o.o. posiadający identyfikatory ze zdjęciem oraz list
podpisany przez dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. W razie wątpliwości, tożsamość
ankieterów będzie można potwierdzić w
Miejskim Centrum Kontaktu, dzwoniąc
pod numer 19 115.
● Policzone pojazdy i pasażerowie
Drugą częścią WBR jest pomiar ruchu drogowego czyli liczby poruszających się pojazdów. Pomiary będą prowadzone od
wtorku do czwartku, pojazdy będą liczone
w ponad 200 punktach na granicy aglomeracji, na granicy Warszawy.
Model ruchu będzie gotowy do końca maja
2016 r. Więcej na um.warszawa.pl.
4
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Weryfikacja szczegółowa zgłoszonych
projektów jest dokonywana przez urzędy
dzielnic lub przez właściwą merytorycznie
jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy
(np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd
Oczyszczania Miasta), trwa do 22 maja
i obejmie:
1 – ocenę czy projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy
przypisanych do realizacji dzielnicom
lub jednostkom organizacyjnym,
2 – sprawdzenie, czy projekt jest
możliwy do zrealizowania w całości
w trakcie roku budżetowego 2016,
3 – sprawdzenie czy projektodawca
wskazał zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez wszystkich mieszkańców (ogólnodostepność),
4 – sprawdzenie, czy projekt został
zlokalizowany na terenie pozostającym
we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich,
5 – ocenę czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa,
6 – analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu,
7 – urealnienie kosztorysu wskazanego
przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym,
8 – sprawdzenie, czy urealniony kosztorys mieści się w puli dostępnej dla danego
obszaru,
9 – sprawdzenie, czy urealniony koszt realizacji projektu mieści się w dopuszczalnym limicie (jeżeli limit ten został
wyznaczony dla danej dzielnicy),
10 – analizę kosztów eksploatacji efektu
realizacji projektu w latach kolejnych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia kryteriów, pracownik urzędu dzielnicy lub
właściwej jednostki skontaktuje się z autorem projektu w celu wspólnego wypracowania niezbędnych zmian projektu.
Następnie zweryfikowane projekty
zostaną przekazane do dzielnicowych
Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego,
a jeśli ich członkowie będą mieli wątpliwości co do zasadności wyniku weryfikacji
projektu, będą mogli zwrócić się z prośbą
o ponowną weryfikację.
Wiecej na stronie internetowej:
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/
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Projekt KidSPEAK Na Malowniczej dzieje się Szkoła Podstawowa nr 66 Festiwal Talentów…

W dniach 15-22 marca br. gościliśmy
w naszej Szkole wolontariuszy z Brazylii. Przez tydzień odbywały się ciekawe
i nietypowe zajęcia dla uczniów. Wolontariusze poprowadzili aktywizujące warsztaty, które były wspaniałą lekcją tolerancji,
otwartości, okazją do bezpośredniego kontaktu ziwym sprawdzianem umiejętności
językowych (wszystkie zajęcia odbywały
się w języku angielskim).
Naszym celem było rozbudzenie w dzieciach ciekawości i zainteresowania innymi
kulturami. W rezultacie mogli się oni stać
„Obywatelami świata” w tak młodym
wieku. Było to dla wszystkich niezapomniane doświadczenie.

6
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To już nasza tradycja. Po raz kolejny bawiliśmy się w gościnnych
progach Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1-go Sierpnia na Szkolnym Festiwalu Talentów.
Wyłonieni finaliści prezentowali swoje niecodzienne, jak na społeczność szkolną
uzdolnienia. Mogliśmy podziwiać gimnastykę, taniec nowoczesny grupowy i indywidualny. W tym roku po raz pierwszy
postanowiliśmy przyznać nagrodę publiczności. Wszyscy uczniowie mogli zagłosować na swojego faworyta. Emocje były
wielkie... Ale cóż, wygrany jest zawsze
tylko jeden!
Pozostali uczestnicy szczerze pogratulowali Gabrysi Dmowskiej- tegorocznej
zwyciężczyni, którą mogliśmy również
oglądać również w programie „Mali giganci”. Pomimo, że Nagroda Publiczności
mogła powędrować tylko do jednego
uczestnika, to wszystkim przyświęcało
hasło:” Czy wygramy, czy przegramy najważniejsze, że się rozwijamy”.
Wszystkich na koniec porwał do wspólnego śpiewania i zabawy niezwykły
głos Michała Szamańskiego z piosenką
pt. ,,Bałkanica”.

fot. arch. szkoły

fot. arch. szkoły

im. ks. J. Chrościckiego przystąpiła do międzynarodowego
projektu KidSPEAK we współpracy
z organizacją AIESEC.

Nasz festiwal jest dowodem na to, że
w pełni zasłużyliśmy na przedłużenie
certyfikatu „Wars i Sawa”. Otrzymaliśmy go bezterminowo i motywuje on nas
do poszukiwania nowych dróg, mających
na celu wspieranie dzieci uzdolnionych.
Elżbieta Szczepkowska
Dorota Bąkała

Sport na Promienistej

W marcu 2015 r. w Olsztynie
odbyły się Mistrzostwa Polski
Juniorów 14 letnich w pływaniu.
W zawodach wzięło udział ponad
140 klubów i 630 zawodników
z całej Polski.

Szkoła rozwija się z duchem czasu i swoją
ofertę dostosowuje do potrzeb młodzieży
wysportowanej, zdrowej i przede wszystkim mądrej, takiej na miarę XXI wieku.
W zeszłym roku szkolnym utworzono
klasę z profilem piłki nożnej, a od września 2015 szkoła rozszerza swoją propozycję o dodatkowe dyscypliny: pływanie
i piłka siatkowa.
W klasie pierwszej będzie podział na dwie
sekcje. Wszyscy uczniowie z tej klasy będą
mieli 10 godzin lekcji wychowania fizycznego w tygodniu.
Sekcja pływacka spędzi 8 godzin „w wodzie”, w tym będzie 6 godzin szkolenia
sportowego pod czujnym okiem trenera.
Zajęcia prowadzone będą na podstawie autorskiego programu trenera UKS MANTA
Warszawa, Filipa Barańskiego. Treningi
pływackie realizowane będą na pływalni
ośrodka sportu i rekreacji miasta stołecznego Warszawy w dzielnicy Włochy.
Uczniowie z sekcji piłki siatkowej przejdą
szkolenie specjalistyczne z instruktorem
w sali gimnastycznej szkoły.
Zajęcia sportowe będą na terenie szkoły,
która dysponuje doskonałą bazą sportową:
salą gimnastyczną, boiskiem do piłki
nożnej, koszykówki, dwoma boiskami do
siatkówki, bieżnią lekkoatletyczną wraz z
piaskownicą do skoku w dal i siłownią.
Piękna zielona okolica, wśród której usytuowana jest szkoła, sprawi, że biegi terenowe będą odbywały się w otoczeniu
przyrody. Zajęcia prowadzić będą dyplomowani trenerzy z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

Nabór do klasy sportowej odbywał się będzie na podstawie testów specjalistycznych
z pływania oraz wewnątrzszkolnego regulaminu gimnazjum numer 113 w Warszawie. Uczniowie, którzy zostaną przyjęci
do klasy sportowej będą brali czynny
udział w zawodach okręgowych, Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (WOM),
jak również zawodach organizowanych
przez Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy
Związek Pływacki (WMOZP) oraz Polski
Związek Pływacki (PZP).
W klasach sportowych przeprowadzane
będą systematyczne testy wysiłkowe
kontrolujące stan wytrenowania metabolizmu tlenowego i beztlenowego, poziom
przygotowania szybkościowego, siłowego,
gibkościowego i koordynacyjnego. […]
Śledzone będą również postępy w wynikach uzyskiwanych na zawodach w poszczególnych konkurencjach.¹
Takie klasy „odrywają” dzieci od komputera, sprawiają, że już w młodym wieku
uczniowie wiedzą, co jest zdrowe i potrzebne, aby w późniejszych latach być
fizycznie sprawnym człowiekiem. Szkoła
na Promienistej idzie z duchem czasu
i świetnie wpisuje się w modę na sport!
Społeczeństwo zaczyna kochać ruch,
dookoła ludzie ćwiczą, biegają, a nasza
młodzież wpisuje się w ten klimat. Brawo!
Alicja Mrozek

¹ Autorski program szkolenia sportowego
w klasach z rozszerzonych programem wychowania fizycznego ukierunkowanym na pływanie
(dla klas I-III gimnazjum).

fot. arch. Oli Juc

fot. arch. szkoły

Klasy sportowe, to następna, atrakcyjna propozycja, która wpisuje
się w tradycję Gimnazjum 113 im. Zawiszaków Proporca „Victoria”
z „Promienistej”.

Mistrzyni Polski
i Multimedalistka

Włochowski Klub Manta reprezentowała
Aleksandra Juc oraz Tomasz Zagrzejewski. Tomek w tracie pięciu startów ustanowił swoje nowe rekordy życiowe.
Aleksandra pierwszego dnia mistrzostw
wykazała się wspaniałą formą i została
wicemistrzynią Polski na dystansie 200
metrów stylem grzbietowym. Drugiego
dnia potwierdziła swoją formę i wygrała
wyścig na dystansie 50 metrów stylem
grzbietowym, a tym samym zdobyła
pierwsze mistrzostwo Polski dla siebie
oraz klubu.
Trzeci dzień był ukoronowaniem
mistrzostw i Ola zdobyła drugi złoty
medal tym razem na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym. W rankingu
medalowym UKS Manta uplasował się
na 10 miejscu w Polsce!!!
Dzięki fantastycznym wynikom na mistrzostwach Ola została powołana do Kadry
Narodowej Juniorów na zawody w Oeiras w Portugali z udziałem reprezentacji
Brazylii, Bułgarii, Cypru, Grecji, Izraela,
Słowenii, Szwajcarii, Turcji, Portugalii,
Ukrainy i Polski, gdzie zdobyła 2 srebrne
medale - za 100 stylem grzbietowym, oraz
za sztafetę 4 x 100 zmiennym.
Czekamy na dalszy rozwój kariery Oli
i Tomka a także na starty młodszych
zawodników. Zapraszamy do włochowskiej Manty!
nr 4 (80) maj 2015
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Moje marzenie o życiu jak ptak…
Tekst ucznia kl. 1 TA Technikum nr 9 Lotniczego w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku - Piotra
Zielińskiego
Mam na imię Piotrek. Jestem zwyczajnym
chłopakiem, który nosi w sobie skrycie
różne pragnienia - małe i duże. Opowiem
Wam dziś historię o tym, jak trudne bywają
drogi do urzeczywistnienia marzeń, ale
pomimo tego, jak wiele dostarczają nam
radości, pozwalają nam poczuć się zupełnie wyjątkowo, po prostu uszczęśliwiają
nas. Wierzę, że w życiu trzeba mieć
odwagę i iść za tymi marzeniami! Co więcej, myślę, że dzięki dążeniu do ich realizacji stajemy się lepszymi ludźmi.
Od czasów szkoły podstawowej miałem
jedno, to samo, wyjątkowe marzenie
- chciałem latać. Od zawsze interesowałem się szeroko pojętą komunikacją.
W przedszkolu fascynowały mnie autobusy i tramwaje. Z opowieści mojej
mamy wynika, że całymi dniami potrafiłem stać w oknie w mieszkaniu moich
dziadków i obserwować ruchliwą ulicę.
Zgromadziłem pokaźną liczbę modeli
autobusów. Mama musiała się ze mną
bawić w pasażera. Instruowałem ją: Proszę
wsiadać albo Proszę wysiadać. Co roku
uczestniczyliśmy w dniach otwartych
MZK, wizytując zajezdnie, jeżdżąc zabytkowymi autobusami lub tramwajami.
Z wiekiem zebrałem również wszystkie
możliwie książki o autobusach i komunikacji miejskiej w Warszawie. Posiadam
sporą wiedzę na ten temat. Potem przyszedł czas na koleje. Byłem już uczniem
podstawówki. Bawiłem się z wielkim
zamiłowaniem moją kolejką elektryczną
i pasjami zbierałem książki o kolejnictwie.
Wszyscy w rodzinie i znajomi znali moje
zamiłowania. Pewnego razu, będąc na wakacjach w Rabce z moją babcią, udaliśmy
się pociągiem na wycieczkę do Zakopanego.
Miało tam miejsce wyjątkowe wydarzenie.
Babcia zaprowadziła mnie do maszynisty
pociągu, żebym obejrzał sobie, jak wygląda to centrum dowodzenia maszynisty.
Od słowa do słowa, po chwili prowadziłem
pociąg! Zadzwoniłem do mamy i zapytałem: Mamo, wiesz co robię?
Wydałem sygnał typowy dla pociągu, tak
żeby mama usłyszała i dodałem: Prowadzę pociąg. Prowadzenie pociągu, nawet
przez chwilę, było dla mnie niesamowitym
przeżyciem. To właśnie dzięki niemu
poczułem, co oznacza panowanie nad tak
wielką maszyną.
8
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Pod koniec szkoły podstawowej zaczęły
interesować mnie samoloty pasażerskie.
I podobnie jak w przypadku wcześniejszych zainteresowań komunikacyjnych,
zbierałem modele samolotów i wszelkie
dostępne książki na ten temat. Kiedy skończyłem 5. klasę, mama wysłała mnie nawet
na kolonie do Dęblina, gdzie mogłem
przyjrzeć się nieco lotnisku i szkole wojskowych pilotów.

Namówiłem mamę na dodatkowe badanie
oczu. Znaleźliśmy w Warszawie anomaloskop - urządzenie do badania tego typu
wady. Badanie potwierdziło kłopoty
z widzeniem zestawień barw czerwonozielonych, nie był to daltonizm, ale
deuteranopia. Sprawdziłem w Urzędzie
Lotnictwa Cywilnego, że wada ta wyklucza możliwość ubiegania się o licencję
pilota samolotu.

Po powrocie z wakacji byłem pewien, co
chcę robić w życiu. Chciałem zostać pilotem. Po tej kolonii wiedziałem też, czego
nie chcę - nie chciałem zostać pilotem wojskowym. Całą szóstą klasę planowałem,
jak mógłbym to zrobić. Aż pewnego dnia,
musiałem przejść okresowe badania do
klubu badmintona. Jednym ze standardowych badań była wizyta u okulisty.

Byłem już gimnazjalistą, kiedy chciałem
wykonać pierwszy krok w stronę
nieba, chciałem chociaż nauczyć się latać
szybowcami. Na podstawie wcześniejszego badania orzecznik medycyny lotniczej wydał mi zaświadczenie lekarskie
pozwalające na latanie tylko w ciągu dnia.
Było to wystarczające w amatorskim
szybownictwie, ale blokujące drogę
do jakiejkolwiek dalszej kariery zawodowej w tym kierunku. Dodatkowo, moja
wada jest mało powszechna, więc medycyna nie prowadzi badań w tym zakresie.

Pan okulista podał mi tablice Ishihary.
Numery układające się z przeróżnych
kolorów odczytałem błędnie. Okulista
powiedział - daltonizm, wręczył mi
zaświadczenie do klubu i zwrócił się
do mnie: Nie martw się, nie możesz być
tylko pilotem i maszynistą pociągu.
Zrobiło mi się strasznie przykro,
rozpłakałem się i moje życie straciło sens.
Nie widziałem celu w nauce, bo dobre
stopnie nie mogły mnie przybliżyć do latania, wybór gimnazjum też przestał być
istotny.

Wiedziałem, że na pewno pragnę moje
życie powiązać w jakiś sposób z lotnictwem. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej
był dla mnie oczywisty i jedyny - Technikum Lotnicze. Zrobiłem wszystko, co
w mojej mocy, aby zgromadzić taką liczbę
punktów, aby się do tej szkoły dostać bez
żadnego problemu. Udało mi się.
>>

MAMY KLUB Razem i Nawzajem…
>>
Zdobyłem również podstawowe uprawnienia szybowcowe. W międzyczasie
miałem także okazje obserwować loty rejsowych samolotów z perspektywy gościa
w kabinie pilotów. To zmotywowało mnie
do podjęcia dalszej walki o moją przyszłość. Mimo tego, iż w wielu lekarzy
na mój problem rozkładało ręce, nie
poddałem się. Długo szukałem ośrodka
medycznego, który przeprowadziłby
dodatkowe badania i dał cień nadziei
na zmianę diagnozy. Bez wiedzy rodziców
nawiązałem korespondencję z lekarzem
specjalistą, który poinformował mnie
o pojawieniu się anomaloskopu najnowszej generacji, który bada również
intensywność wady. Z duszą na ramieniu
szedłem na kolejne badania. Zmieniły
one definicję mojej wady. Z nierozróżniającego pewnych kolorów (deuteranopia) stałem się niedowidzącym
pewnych ich kombinacji (deuteranomalia w warunkach badań).
Udało mi się zdobyć orzeczenie lekarskie
zezwalające na loty samolotem bez
ograniczeń. Z formalności czekała mnie
już tylko procedura odwoławcza w Urzędzie Lotnictwa. Udało się. Mam nadzieję,
że los pozwoli mi na realizację mojego
marzenia. Na jego spełnienie zaczekam
choćby całe moje życie. Choć rzeczywistość ogranicza możliwości moich działań
(wykształcenie się na pilota jest bardzo
kosztowne), to jednak myśl o realizacji
tego pragnienia nadaje mojemu życiu
sens.
Marzenia są piękne. Koniecznie trzeba
dążyć do ich realizacji, bo nawet jeśli nie
uda się ich spełnić, to popchną nas do
działania, doświadczymy pozytywnych
uczuć, poczujemy się wyjątkowi.

1. Kogo zapraszamy
• Aktywne Mamy mieszkające w Dzielnicy
Włochy
• Samotni Rodzice
• Rodzice, którzy spodziewają się pierwszego Dziecka
• Rodzice, którzy dopiero planują mieć
Dzieci
• Rodzice, którzy mają małe Dzieci
• Rodzice, którzy mają duże Dzieci
• Rodzice, którzy mają już Wnuki
• Każdy, kto chciałby spędzić miło czas,
podzielić się wiedzą i doświadczeniem
(niekoniecznie konkretnie w obszarze rodzicielstwa)
• Dla Mam, które po urodzeniu Dziecka
stają przed dylematem „dom - praca, korporacja - własny biznes”

dzin (organizacje pozarządowe, fundacje,
stowarzyszenia, osoby prowadzące działalność gospodarczą)
• Wykłady, warsztaty, szkolenia (np. elementy pedagogiki zabawy, warsztaty foto,
warsztaty plastyczne, jak BYĆ z Dzieckiem)
• Wspólne tworzenie oferty KLUBU, wg
zainteresowań i zapotrzebowania Grupy

3. Kiedy?
• wtorki oraz czwartki w godz. 10.00-12.00

5. Do czego dążymy
• Integracja społeczności lokalnej
• Rozszerzenie wiedzy rodzicielskiej
• Obalenie mitów krążących wokół opieki
i wychowania
• Wzmocnienie autorytetu Rodzica i więzi
„Rodzic - Dziecko”
• Wymiana doświadczeń i zainteresowań
• Utwierdzenie Rodziców, że rodzicielstwo
to podróż, w którą warto
• Podnoszenie kompetencji i wspieranie
pozytywnych postaw rodzicielskich
• Promowanie odpowiedzialnej roli Rodzica
• Poznanie środowiska lokalnego (Dom
Kultury, organizacje pozarządowe, Urząd
Dzielnicy)
• Aktywizacja Rodziców

4. Co proponujemy
• Klub Aktywnych Rodziców z Dzielnicy
Włochy (i nie tylko…) „MAMY KLUB
Razem i nawzajem…”, a w ramach
KLUBU:
• Spotkania przy herbacie w gronie Rodziców mieszkających w naszej Dzielnicy
• Wymiana własnych doświadczeń na polu
opieki i wychowania Dzieci (i nie tylko…)
• Wymiana zainteresowań
• Spotkania ze specjalistami dziedzin
związanych z szeroko pojętym rodzicielstwem (położna, pielęgniarka, lekarz, pedagog, psycholog, coach rodzicielski,
logopeda)
• Spotkania ze Specjalistami innych dzie-

6. Czego się spodziewamy
• Stworzenie grupy aktywnych Rodziców
• Integracja lokalna
• Integracja pokoleniowa
• Wymiana doświadczeń
• Aktywne spędzanie czasu wolnego
• Poszerzenie wiedzy z obszaru „opieka
i wychowanie”
• Poznanie oferty placówek kulturalnych
działających na terenie Dzielnicy
• Poznanie organizacji pozarządowych
funkcjonujących na terenie Dzielnicy oraz
zakresu ich działalności
• Podniesienie kompetencji rodzicielskich
i wiary we własne możliwości
• Podniesienie kompetencji zawodowych

2. Miejsce spotkań
• w Domu Kultury WŁOCHY,
ul. Bolesława Chrobrego 27,
02-479 Warszawa, www.dkwlochy.pl,
e-mail: adabrowska@dkwlochy.pl

Realizacja marzeń uskrzydla ludzi,
dając energię do działania, zmuszając
do rozwoju, motywując i organizując
lepiej nasz czas. Warto zauważyć, że
gdy czujemy się usatysfakcjonowani,
zadowoleni z życia, lepiej układają nam
się także relacje z innymi ludźmi. Poza
tym, gdyby nie marzenia, świat stałby
w miejscu. Nie odkrylibyśmy nowych
lądów, bylibyśmy uboższymi ludźmi.
Tak, ja naprawdę wierzę w to, że naszym
prawdziwym obowiązkiem jest ocalić
własne marzenia!
Piotr Zieliński
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Wakacyjne
„Wszystkie Kolory Świata”
dyżury przedszkoli Przedszkole 419 wzięło udział w projekcie edukacyjnym „Wszystkie
Zapisy do przedszkoli samorządowych będą prowadzone
w okresie 11 - 22 maja 2015 roku
poprzez złożenie wniosku
o przyjęcie dziecka do dyżurującej
placówki.
28 maja 2015r. w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci
przyjętych na dyżur wakacyjny.
Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur
będzie wniesienie przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie
w terminie 21 dni od opublikowania list
dzieci przyjętych na dyżur.
Dyżurne placówki w Dzielnicy Włochy:
1-17 lipca 2015r. – Przedszkole nr 175,
ul. Astronautów 5, tel. 022 846-17-59

Kolory Świata” zorganizowanym przez Unicef.

Głównym celem akcji było zwrócenie
uwagi na sytuację dzieci na świecie, promowanie wielokulturowości oraz pomoc
w pozyskaniu funduszy na szczepienia dla
dzieci w Południowym Sudanie. W ramach tego projektu nauczyciele oraz
rodzice wraz z dziećmi przygotowywali
charytatywne laleczki, które można było
oglądać na wystawie przedszkolnej. Była
to prawdziwa podróż po kilku kontynentach. W trakcie wystawy rodzice oddawali
także głosy na najładniejszą laleczkę, która
reprezentowała nas w konkursie na koncert
Majki Jeżowskiej.

lalek, na którą zaproszeni zostali chętni
rodzice. Po żywiołowej licytacji wszystkie
laleczki zostały sprzedane, a uzbierana
suma pieniędzy, została wpłacona na konto
Unicefu.

W całej przeprowadzonej akcji najbardziej
ekscytującym momentem była licytacja

Ewa Kordowska
Przedszkole 419

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć
udział w tej akcji. Dała nam wiele radości
i satysfakcji, ale przede wszystkim otworzyła oczy na krzywdę, jakiej doznają
ludzie na całym świecie. Mamy nadzieję,
że w przyszłości weźmiemy udział jeszcze
w wielu ciekawych projektach na rzecz potrzebujących dzieci.

fot. arch. placówki

20-31 lipca 2015r. – Przedszkole Integracyjne nr 314, ul. 1-go Sierpnia 36a,
tel. 022 886-08-88
3-31 sierpnia 2015r. – Przedszkole nr 419,
ul. Ryżowa 17, 022 863-01-27
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.edukacja.warszawa.pl

Młode Talenty
W Przedszkolu nr 22 przy ul. Żwirki
i Wigury 15B, 20 marca 2015r.
odbyła się trzecia edycja przeglądu „Młode Talenty”.
W tym roku do udziału zaprosiliśmy
oprócz uczniów - absolwentów Szkoły
Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej,
uczniów Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Astronautów. Zaprezentowało się 7 wybitnie
zdolnych dzieci ze szkół i 12 utalentowanych przedszkolaków. Dzieci zachwycały swoimi umiejętnościami wokalnymi,
tanecznymi i recytatorskimi.

Przedszkola 78 na Cavaliadzie
Dzieci z Przedszkola 78 uczestniczyły w wycieczce na Torwar,
gdzie odbywały się zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody
– Cavaliada 2015.
Przedszkolaki miały możliwość zasiąść na
trybunach i obejrzeć to niezwykłe, dynamiczne i kolorowe widowisko. Podziwiać
jeźdźców i konie w konkursie skoków. Dowiedziały się więcej na temat współczesnej
roli konia a także poznały rasy ich i maści.

Na tej imprezie nie sposób się nudzić
wręcz jest to sposób na aktywne spędzenie
czasu. Dla wielu młodych ludzi może to
być początkiem przygody z jeździectwem, a na pewno bezpośredni kontakt
z pięknymi zwierzętami jakimi są konie.

Na zakończenie uczniowie SP 88 zaskoczyli nas miłą niespodzianką w postaci
wiosennego mini koncertu, który wprowadził nas w iście wiosenny klimat.
I tak w dobrych nastrojach nasze spotkanie
dobiegło końca. Czekamy na spotkanie
za rok!!!
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fot. arch. placówki

Niepowtarzalne i na wysokim poziomie
występy oklaskiwali dyrektorzy placówek,
rodzice, opiekunowie, koledzy i koleżanki
oraz nauczyciele.

Strażnik pamięci i moja obietnica

Urodził się… 200 metrów od Włoch w rodzinnym domu stojącym tam, gdzie dziś
działa centrum handlowe „Factory”. Trzydziesto morgowe pole jego dziadka rozciągało się między dzisiejszym Ursusem
i Włochami. Wtedy Ursus nie nazywał się
jeszcze Ursusem, a we Włochach mieszkało nieco ponad 1000 mieszkańców.
Ten stan rzeczy szybko zaczął się zmieniać; industrialny boom ogarnął sąsiednie
pola, gdzie wybudowano potężną fabrykę
traktorów i ciężarówek, a Włochy urosły
do podwarszawskiego 20 tysięcznego
miasteczka. Wszystko to widział Jan
Kosiński. W tym czasie rodzice z pomocą
dziadka, wybudowali nowy obszerniejszy
dom, który leżał już po stronie włochowskiej. Młody Jan tu dorastał i we Włochach
kończył szkołę powszechną. Jeszcze przed
wybuchem II wojny rozpoczął naukę w renomowanym gimnazjum ojców Marianów
na Bielanach.
Ciekawostką było to, że w tej samej
szkole, uczył się, kilka lat starszy młodzieniec, Wojciech Jaruzelski. Kosiński nie
poznał go jednak i z przyszłym generałem
i Prezydentem RP łączyło go tylko jednopewna słabość do wojskowego munduru.
Ojciec Jana Kosińskiego służył w legendarnym korpusie gen. Dowbora Muśnickiego i wojował z bolszewikami jako
artylerzysta. W wojsku było aż pięciu
wujów, a stryj został „malowanym
ułanem” służącym w obstawie premiera
Paderewskiego. Pamiętnego 1 września
1939 r. to właśnie stryj przyjął 13 letniego
Jana Kosińskiego do służby w organizacjach pomagających w zaopatrzeniu
wojska. Chłopak jeździł co sił w nogach
na rowerze zawożąc meldunki na Okęcie,
do Raszyna czy do Falent. Był wtedy
dumny z tego co robił i czuł się ważny.
Zgodnie z rodzinną tradycją, tak jak ojciec
i wujowie, walczył przecież o Polskę.
Niestety, tydzień później na szosie poznańskiej zobaczył pierwszych hitlerowców.
Potem łuny broniącej się Warszawy i kapitulacja. Jego młodzieńcze poświęcenie
i zaangażowanie w rozwożeniu meldunków, nie na wiele się zdały. Wojna była
przegrana. Ból i chłopięce rozczarowanie
były straszne.
Do czasu ukończenia bielańskiego gimnazjum (czyli do 1942 r.) mieszkał w internacie. Później wrócił do włochowskiego

rodzinnego domu i
rozpoczął naukę w
szkole sanitarnej. Jako
praktykant pracował w
Miejskim
Ośrodku
Zdrowia. Miał lat 16,
gdy został zaprzysiężony w AK jako
„Orlik”. Gdy całymi
dniami pracował i
uczył się swego przyszłego zawodu, jego
rodzice przyjęli pod
dach pewną nastoletnią żydowską dziewczynę. Przybrała nowe
nazwisko i imię i formalnie nazywała się
Marysia Dyjas. Wtedy szalało piekło holokaustu, a za pomoc Żydom groziły najwyższe kary. Kosińscy, kierując się
zwykłymi ludzkimi odczuciami, zaryzykowali i pomogli dziewczynie. Nie było
łatwo, ale Marysia wojnę przeżyła.
Pan Jan dobrze pamiętał tą nerwową
atmosferę czasów okupacji. Dobrze też zapamiętał dzień 31 lipca 1944 r., gdy wyruszył z Włoch do powstania. Dzień przed
jego wybuchem młodzi żołnierze mieli
zbiórkę pod murem cmentarza powązkowskiego. Nikt z zebranych nie miał broni,
nie dotarł też łącznik, a nadchodziła noc.
Zebrani chłopcy przenocowali więc na
cmentarzu. Rano nikt z rozkazami do nich
nie dotarł, więc zdezorientowani i rozgoryczeni postanowili wrócić do domu. I tak
zawiedziony Jan Kosiński zamiast szturmować na niemieckie placówki powrócił
do Włoch. Tu, wieczorem dowiedział się,
że powstanie jednak wybuchło.

fot. arch. autora

O śmierci Jana Kosińskiego informowaliśmy w poprzednim numerze naszego włochowskiego
biuletynu. Był skarbnicą wiedzy o włochowskiej przeszłości i z tej skarbnicy często korzystałem.
Poniżej, garść wspomnień o tym niezwykłym człowieku - mieszkańcu Włoch niemal od urodzenia.

Jan Kosiński (1926-2015)
Polskiego i rozpoczął pracę w Wojskowym
Instytucie Higieny i Epidemiologii. Początkowo zataił swój AK-owski rodowód.
Widział, jak kolegów, którzy walczyli
w AK wyrzucano z pracy. Takie były czasy.
W latach 60-tych i 70-tych pracował naukowo. Zrobił doktorat i dosłużył stopnia
pułkownika. W 1989 r. odszedł na emeryturę.
Wtedy, mając trochę więcej wolnego
czasu, zaczynał interesować się historią
swojej dzielnicy. W 2004 r. z jego inicjatywy odsłonięto tablice pamiątkowe
na włochowskich budynkach dawnych
szpitali powstańczej służby sanitarnej.
Pojechał też do ziemi świętej i tu odnalazł
Marysię Dyjas. Po emigracji do Izraela nazywała się Rene Szewes. Po kilku latach
pani Szewes odwiedziła Polskę i dawny
dom Kosińskich.

Powstańcom mógł pomóc tylko w jeden
sposób. W ośrodku zdrowia, gdzie pracował formalnie pod egidą RGO, działał
zakonspirowany oddział sanitarny AK
obwodu „Obroża” VII rejonu „Jaworzyn”.
W sierpniu i wrześniu 1944, włochowskie
ośrodki zdrowia zamieniły się w szpitale
polowe. Działały aż w trzech miejscach
przy ul. Rybnickiej, Tumskiej i Ciszewskiego. Przyjmowały warszawiaków potrzebujących pomocy medycznej i gdy
było trzeba dla „podziemia” załatwiały
środki medyczne. Kosiński dwoił się
i troił. Pracował całe dnie z poświęceniem.

Gdy opracowywałem monografię Włoch
w Żydowskim Instytucie Historycznym
odnalazłem wspomnienia Marysi Dyjas,
spisane w 1948 r., tuż przed wyjazdem do
Izraela. Arcyciekawy dokument, w którym
sporo było informacji o ukrywaniu się
u Kosińskich. Od pana Jana wiedziałem
co czuła udzielająca schronienia rodzina.
Po lekturze znalezionego dokumentu wiedziałem już, co myślała ukrywana osoba.
Obiecałem panu Janowi, że skopiuje mu
te wspomnienia. Jakoś jednak nigdy nie
miałem na to czasu. Ciągle odkładałem to
na później. Od 9 marca już wiem, że tej
obietnicy już nie dotrzymam.

Praca ta zaciążyła na jego dalszym życiu.
Po wojnie został wcielony do Wojska

Robert Gawkowski
nr 4 (80) maj 2015
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Sukcesy ,,Małych Bookcrossing we Włochach!
Gigantów”
Bookcrossing to pomysł na dzielenie się książkami.

W tym roku szkolnym uczniowie klas
II i III rywalizowali w czterech kategoriach konkursowych: w czytelniczym
,,Abecadło”, w ortograficznym ,,Ortografek”, w matematycznym ,,Plusik”, w plastycznym ,,Plastuś”. Niektórzy uczniowie
podjęli się dużego wyzwania, albowiem
wystartowali we wszystkich czterech kategoriach i był to dla nich prawdziwy grudniowy maraton konkursowy.
Tegoroczna edycja Stypendiady okazała
się dla naszych uczniów bardzo szczęśliwa.
W konkursie plastycznym „Plastuś” wyróżnienia zdobyły: Marta Dobosiewicz
z kl. II, Natalia Skierkowska z kl. II, Wiktoria Omelańczuk z kl. III. W kategorii Główne
Grand Prix nasi uczniowie uplasowali się
w skali kraju na III miejscu i nasza
szkoła otrzymała Brązowy Puchar.
Wszystkim uczniom, którzy reprezentowali
SP 227 w ogólnopolskich zmaganiach ,,Małych
Gigantów”, gratulujemy odniesionego sukcesu.
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Idea bookcrossingu narodziła się w 2001
roku w USA i swoim zasięgiem objęła cały
świat. Jej twórcą był Ron Hornkaber.
Do ruchu należą ponad 2 miliony osób
z całego świata, a dzięki ich zaangażowaniu uwolnionych zostało ponad 10 milionów książek ze 132 krajów!
W Polsce bookcrossing działa od 2003
roku i co roku „uwalniane” są kolejne
książki. Projekt polega na tym, że przeczytaną książkę, możemy zostawić na półce
do bookcrossingu, skąd inna osoba może ją
wziąć do przeczytania i przekazania dalej
lub oddania na tą samą półkę. Dzięki temu
zwalniamy miejsce na półkach w domu,
a książki zyskują kolejnych czytelników.
Na początku marca w Szkole Podstawowej nr 227 przy ul. Astronautów 17 utworzona została półka do bookcrossingu.
W ciągu miesiąca trafiło tu (i zostało wziętych do czytania) około 50 książek! Każdy
rodzic i uczeń (a także uczestnik zajęć
na terenie szkoły) może z niej skorzystać
lub pozostawić tu swoją książkę.

fot. arch. szkoły

Od wielu lat uczniowie z klas
młodszych SP nr 227 biorą udział
w ogólnopolskim konkursie
STYPENDIADA.

8 czerwca obchodzone jest Ogólnopolskie
Święto Wolnych Książek - to dobry
pretekst, by w naszej dzielnicy utworzyć
kolejne miejsca wymiany zgodnie z zasadą, że każda książka ma swojego
czytelnika – musi go tylko znaleźć. Warto
dać jej szansę.

Katarzyna Puzyńska ,,Więcej czerwieni”
Prószyński i S-ka, 2014
Literatura sensacyjno - kryminalna cieszy się w Polsce, podobnie jak na całym
świecie, dużym zainteresowaniem czytelników. Liczne oficyny wydawnicze wychodzą naprzeciw oczekiwaniu odbiorców
i proponują coraz to nowe tytuły.
,,Więcej czerwieni” Katarzyny Puzyńskiej, to niewątpliwie pozycja, na którą
trzeba zwrócić uwagę.
Wszystko zaczyna się jak w typowym kryminale: w Lipowie - małej miejscowości
na Pojezierzu Brodnickim zamordowana
zostaje młoda dziewczyna, wkrótce
w podobny sposób ginie kolejna, a na jaw
wychodzi, ze obie wcześniej się znały.
Policja podejrzewa, że te dwa zabójstwa
mogą być dziełem seryjnego mordercy…
Czas płynie, a śledztwo staje w miejscu,
brak jakichkolwiek poszlak, najmniejszego
punktu zaczepienia. Czy uda się powstrzymać szaleńca zanim znów uderzy?
Ale ,,Więcej czerwieni”, to nie tylko typowy kryminał. Niewątpliwym atutem
książki jest jej warstwa społeczno - obyczajowa. Autorka w realistyczny sposób

pokazuje mentalność mieszkańców małego
miasteczka i obowiązujące w nim subiektywne normy moralne: tu prawie każdy ma
swoje grzeszki i tajemnice, tu prawie każdy
ma coś do ukrycia…
W powieści spotykamy cały korowód
barwnych i wyrazistych postaci, które
na długo zapadają w pamięć, ale na szczególną uwagę zasługuje jedna z bohaterek –
komisarz Klementyna Kopp. Takiej policjantki w żadnej polskiej powieści kryminalnej jeszcze nie było… Ta ekscentryczna
sześćdziesięciolatka z tatuażami, włosami
obciętymi na jeża i specyficznym sposobem wysławiania się może budzić irytację,
ale niewątpliwie przykuwa uwagę.
,,Więcej czerwieni”, to bardzo dobrze
skonstruowana i ciekawie napisana powieść kryminalna. Autorka zdradza wiele
szczegółów, chwilami wydaje się, że jesteśmy już bardzo blisko rozwiązania zagadki, ale to tylko złudzenie… Książka
trzyma w napięciu do ostatniej strony,
by na końcu… zaskoczyć. Gorąco polecam!
Jolanta Jagiełło
Wypożyczalnia nr 71

Książka dostępna jest w:
► Wypożyczalni nr 30,
ul. ks. J. Chrościckiego 2
► Wypożyczalni nr 71,
ul. Żwirki i Wigury 1

Historia książkami pisana…
„Cześć starym księgom; najmniejszy ich szczątek wart miejsca w świętej skarbnicy pamiątek”
– Wiktor Gomulicki

Zauważyliśmy zmiany, jakie zaszły w sposobie wydawania książek - inny papier,
druk, ilustracje, kolory. Tutaj pierwsza
refleksja: mimo że książki sprzed czterdziestu, pięćdziesięciu lat nie są tak kolorowe jak współczesne, dużej grupie dzieci
podobały się pożółkłe kartki i oddziałujące
na wyobraźnię ilustracje np. Jan Marcina
Szancera czy Zofii Fijałkowskiej.
Stare książki przeczytane, jak wskazują
karty, kilkadziesiąt razy, naprawdę żyły.
Trafiały w ręce różnych czytelników, przebywały w wielu domach, teczkach, plecakach, zanim wróciłu na półkę biblioteczną.
Najstarsze „Dzieła” Marii Konopnickiej,

„Chata wuja Toma”
H. Bechera – Stowe’a,
„Na jagody” Marii Konopnickiej nie są już prawie czytane. Zmienił się
gust czytelniczy dzieci
i młodzieży, a treść jest
mało zrozumiała.
Przygotowując wystawę,
poznaliśmy też losy wydawnictw polskich. Najstarsze książki były
wydane przez Gebethnera i Wolffa – wydawnictwo założone w 1857
roku w Warszawie, potem także w Krakowie. Zlikwidowano je przez komunistów
w 1950 roku. Książki dla najmłodszych
najczęściej były wydawane przez Naszą
Księgarnię – najstarsze istniejące wydawnictwo polskie, założone przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego w 1921 roku,
specjalizujące się w wydawaniu literatury
dziecięcej.

fot. arch. szkoły

Przy okazji przygotowywania wystawy
„Najstarsze książki w bibliotece szkolnej
SP 66” nasunęły nam się ciekawe
refleksje. Wystawą, którą organizujemy, chcieliśmy pokazać, że wypożyczaniem i czytaniem książek w bibliotece
pasjonowano się od dawna, zaś tradycje
biblioteczne sięgają czasów nie tylko
rodziców, ale i dziadków naszych uczniów.

Obecnie w naszej Bibliotece przeważają
książki współczesnych autorów, świeżo
wydane – zwłaszcza w ostatnim roku,
dzięki Radzie Rodziców nasz księgozbiór
znacznie wzbogacił się o nowości, ale, jak
pisał Wiktor Gomulicki : „Cześć starym
księgom; najmniejszy ich szczątek wart
miejsca w świętej skarbnicy pamiątek”
Bibl. SP nr 66 - R. Piątkowska
nr 4 (80) maj 2015
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Zgłoszenie
Jedziesz o 50 km/h za szybko?
urodzenia dziecka Stracisz prawo jazdy
Od 1 marca rodzice, którzy
zgłaszają urodzenie dziecka,
nie muszą brać ze sobą wielu
dokumentów.
Dotychczas niezbędne było dostarczenie
do urzędu stanu cywilnego odpisu aktu
małżeństwa lub aktów urodzeń. Teraz
wystarczy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości, czyli dowód osobisty
lub paszport. Na zgłoszenie urodzenia
dziecka jest 21 dni.

Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h
w obszarze zabudowanym stracą prawo jazdy na trzy miesiące.
Senat przyjął ustawę o zmianie
ustawy Kodeks karny oraz
niektórych
innych
ustaw,
w której znajdują się zmiany dotyczące poprawy bezpieczeństwa
na drogach.
Kierowcom, którzy przekroczą
dozwoloną prędkość o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie
odebrane bezpośrednio przez
kontrolującego ich policjanta.
Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu
prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres, na jaki zatrzymane zostało
prawo jazdy, będzie przedłużony do 6 miesięcy.
W przypadku ponownego prowadzenia
pojazdu w przedłużonym okresie, sta-
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rosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.
Na ten sam okres uprawnienia do prowadzenia pojazdami utracą kierowcy, którzy
przewożą zbyt dużą liczbę osób (o dwie
osoby więcej, niż wskazano w dowodzie
rejestracyjnym).

Ślub na plaży, w ogrodzie, w górach…
Od 1 marca 2015 możliwe jest zawarcie małżeństwa w dowolnym
urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Nowe przepisy pozwalają
również na zorganizowanie ślubu w plenerze.

Kącik adopcyjny

Na Paluchu
tel. 22 846-02-36 - dyżur całodobowy
www.napaluchu.waw.pl

fot. Schronisko na Paluchu

www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

Cyryl – nieduży, starszy piesek, znaleziony w kwietniu 2010 roku na terenie
ogrodów działkowych na Paluchu, wykastrowany w Schronisku. Ruchliwy, energiczny i radosny, nowi opiekunowie
na pewno nie będą się z nim nudzili.
Nie toleruje niestety innych zwierząt,
mógłby zamieszkać jedynie z suczką.
Będzie potrzebował dużo ruchu i zabaw
na świeżym powietrzu.
Chcesz poznać Cyryla?
W Schronisku pytaj o numer 1098/10.

Zakopane, to najczęściej wskazywane
polskie miasto, w którym pytani chcieliby
zawrzeć związek małżeński (1,5 proc).
W dalszej kolejności pojawiały się jeszcze
Kraków i Warszawa. 5 proc. pytanych
o wymarzone miejsce ceremonii ślubnej
wskazywało zagraniczne miasta. Wśród
miejsc w Europie Polacy wybierali Włochy.
4 proc. osób wskazywało na bardziej egzotyczne miejsca, takie jak Hawaje, Majorkę
czy Karaiby.
Wśród nietypowych miejsc mężczyźni
sugerowali statek czy łódź. Pojawiały się
również marzenia o ślubie na stadionie,
w palmiarni, w kopalni Wieliczka czy
w kosmosie.

Przypomnijmy, że od 1 marca obowiązuje
nowa ustawa - Prawo o aktach stanu
cywilnego. Jedną z wprowadzanych zmian
będzie możliwość zawarcia małżeństwa
poza urzędem stanu cywilnego. Obecnie
małżeństwo można zawrzeć w innym miejscu jedynie w szczególnych przypadkach
np. gdy jedno z przyszłych małżonków
przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym. Nowe przepisy umożliwią zorganizowanie ceremonii poza urzędem również
innym osobom.
Para musi złożyć wniosek do kierownika
urzędu. Pamiętajmy, że dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych
można złożyć go w dowolnym urzędzie
na terenie całego kraju. Możemy również
wybrać, inne niż urząd, miejsce ceremonii.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że musi
być to miejsce gwarantujące zachowanie
powagi i doniosłości ceremonii oraz
bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
Decyzja o tym, czy zaproponowane
miejsce spełnia te wymogi, należy do kierownika USC. W myśl nowych przepisów
za zorganizowanie takiej uroczystości
przyszli małżonkowie, będą musieli
zapłacić 1000 zł.

fot. Schronisko na Paluchu

Blisko 1/3 pytanych osób marzy o ślubie
na łonie natury – wynika z badania
społecznego na temat preferencji Polaków
odnośnie wymarzonego miejsca ceremonii
ślubnej. Wśród najczęściej wymienianych
miejsc w plenerze były plaża (7 proc.),
ogród (7 proc.) albo miejsce nad morzem
(5 proc.). Innymi preferowanymi miejscami, poza urzędem stanu cywilnego,
były zamek lub wybrane miasto w Polsce.

Wróbel – średniej wielkości psiak w dojrzałym wieku, znaleziony w lutym 2010
roku przy ul. Municypalnej, wykastrowany w Schronisku. Nieufny w stosunku
do nieznajomych, ale ludziom którzy pozwolą mu się poznać okazuje niezmiennie
wielkie uczucie i przywiązanie. Jest
posłuszny, nie sprawia problemów wychowawczych, dogaduje się też z innymi
psami. Bardzo długo czeka już na ten
ostatni dom…
Chcesz poznać Wróbla?
W Schronisku pytaj o numer 494/10.
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