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Zadbaj o kondycję na nowych urządzeniach
Serdecznie zapraszamy Państwa do ćwiczeń na nowych urządzeniach – do street-work’outu w Parku
Kotańskiego oraz na siłownię plenerową na osiedlu Chrobrego.

Podstawowe ćwiczenia street workout
to między innymi:
- wariacje podciągań – przeróżne odmiany,
od podciągania nachwytem i podchwytem,
nawet do podciągania na jednej ręce,
- unoszenie nóg, kolan w zwisie – ćwiczenia mocno angażujące brzuch oraz wzmacniające cały korpus, niektóre bardzo trudne
do wykonania,
- pompki na poręczach – mocno angażujące
klatkę piersiową, ale również barki i triceps,
- wariacje przysiadów,
- wariacje pompek,
- ćwiczenia izometryczne – polegają one
na wykonywaniu różnych figur wymagających wytrzymania w określonej pozycji w stałym napięciu mięśni. Bardzo
popularne są tzw. “flagi” czyli trzymanie
obiema rękami za poręcz i ustawienie się
do niej prostopadle,
- wariacje na drążku.

fot. UD Włochy

Co to jest street workout? To trening
uliczny, opierający się na wykonywaniu
ćwiczeń opartych o masę własnego ciała,
z wykorzystaniem drążków treningowych.
Siłownia czy dom to nie jedyne miejsca,
gdzie możesz uprawiać sport. Treningi na
świeżym powietrzu są o wiele ciekawsze
i mogą być równie efektywne.

Kreatywność w doborze ćwiczeń jest nieograniczona, ale wymagają one wytrzymałości fizycznej, a także świadomości
możliwości swojego ciała. Street workout
rzeźbi sylwetkę i wzmacnia mięśnie, jest
jednak również dość kontuzjogenny,
dlatego bardzo stopniowo należy przyzwyczajać ciało do coraz bardziej zaawansowanych ćwiczeń.
Zapraszamy do Parku im. M. Kotańskiego.
A wkrótce także na skwerek na Naukowej,
gdzie stoją już urządzenia siłowni plenerowej.

Z kolei na osiedlu Chrobrego w okolicy
ul. Fasolowej 49, stoi 19 urządzeń siłowni
plenerowej. Są tam urządzenia do ćwiczeń
wszystkich partii mięśni.
Serdecznie zapraszamy!

Wojowniczki Włochy na turnieju Dana Cup 2015
Podbudowane zwycięstwem w 55 Turnieju „Gramy o Złotą Piłkę”, Wojowniczki Włochy wybrały się
na podbój Danii. Turniej Dana Cup to jeden z największych młodzieżowych turniejów piłki nożnej.
Od 1982 odbywa się w miejscowości Hjørring, położonej na malowniczym Półwyspie Jutlandzkim.
Wojowniczki Włochy były jedyną drużyną żeńską z Polski, uczestniczącą w zawodach.

i zdobyły puchar. Natomiast 3 drużyny,
z którymi rywalizowaliśmy zajęły miejsca
na podium w finale A i w finale B. Za rok
może być tylko lepiej.
Aktywny wypoczynek to nie tylko piłka
nożna. O tym, że podróże kształcą nie
trzeba nikogo przekonywać. Odwiedziliśmy urocze zakątki Północnej Jutlandii
takie jak przylądek Grenen w Skagen,
gdzie łączą się wody Bałtyku i Morza
Północnego. Zwiedziliśmy drugie co do
wielkości Oceanarium w Europie. („Nordsoen Oceanarium”). Zapoznaliśmy się
z bogatą w tradycje historią miasta
Hjørring.
Organizatorami wyjazdu na turniej Dana
Cup 2015 byli pedagodzy podwórkowi ze
stowarzyszenia Stołeczni Animatorzy Środowiskowi. Projekt został dofinansowany
przez Dzielnicę Włochy m.st. Warszawy
oraz firmy Fine Art. Media, Europol Gaz
S.A. oraz Disoni Trade Hause. Serdeczne
podziękowania za udzielone wsparcie !

fot. arch. M. Pośpiech
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spotkanie decydowało o układzie w tabeli.
Norweżki z drużyny VIK IL okazały się
bardzo silnym zespołem i pokonały
„wojowniczą reprezentacje Polski” 2:0.
Włochowska drużyna ukończyła fazę grupową na 4 miejscu. Nazajutrz rozpoczęła
się runda finałowa. W pierwszym meczu
finału B, Wojowniczki pokonały rówieśniczki z Forus og Gausel 5:1. W ćwierćfinale czekała już drużyna Stryn T&IL.
Mecz był wyrównany i toczony w zawrotnym tempie. Podobnie jak wcześniej,
Wojowniczkom zabrakło skuteczności
i odrobiny szczęścia. Przy podobnej liczbie
oddanych strzałów na bramkę, Norweżki
miały lepiej nastawione celowniki i spotkanie zakończyło się wynikiem 0:3. Warto
dodać, że nasze rywalki doszły do finału

fot. arch. M. Pośpiech

Mecz inaugurujący rozgrywki w naszej
grupie, czyli Wojowniczki kontra FK
Fyllingsdalen, toczył się w czasie ulewy.
Wojowniczki szybko objęły prowadzenie
i nadal atakowały. Jednak piłka nożna ma
to do siebie, że czasami dzieją się rzeczy
niewytłumaczalne. Norweżki kontratakowały i zdobywały bramki, w tym dwie po
rzutach karnych. Spotkanie zakończyło się
„zimnym prysznicem” i niezasłużoną porażką 1:6. Po południu kolejne spotkanie
z duńskim zespołem Team Horne-Hirtshals. Podrażnione wysoką porażką
Wojowniczki osiągnęły optyczną przewagę. Strzały mijały cel, zatrzymywały się
na poprzeczce lub grzęzły w murze obronnym przeciwniczek. Mecz zakończył się
wynikiem bezbramkowym. Po porażce |i
remisie przyszedł czas na zwycięstwo.
Wojowniczki wygrały z gospodyniami
turnieju Fortuną Hjørring 3:1. Następne

fot. arch. M. Pośpiech

19 lipca wyruszyliśmy z parkingu przy
Stawach Koziorożca i po 16 godzinnej
podróży zameldowaliśmy się na miejscu.
Po południu odbyła się ceremonia otwarcia
turnieju, czyli przemarsz drużyn z 51
krajów na stadion miejski. Uczestników
tłumnie powitali mieszkańcy Hjørring.
Ciekawostką jest, że miejscowość liczy
około 25 tys. mieszkańców i podobna jest
liczba gości uczestniczących w turnieju.
Trafiliśmy – jak się później okazało – do
bardzo silnej grupy duńsko-norweskiej.
Brak aklimatyzacji oraz długa podróż,
działały na korzyść naszych przeciwniczek.

Marcin Pośpiech
Sebastian Olejniczak
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To trzeba wiedzieć!
Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienie i szkody.
O przemocy mówimy wówczas, gdy
zaistnieją cztery warunki:
1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania
2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad
drugą
3. Naruszane są prawa i dobra osobiste
drugiej osoby
4. Osoba, wobec której stosowana jest
przemoc, doznaje cierpienia i szkód
(fizycznych, psychicznych, itd.)

Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie są realizowane przez
organy administracji rządowej i jednostki
samorządu terytorialnego na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r.
Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) i ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Dz.U. z dnia 20 września 2005r. z późn.
zm.
► Do zadań własnych gminy należy
w szczególności:
• tworzenie gminnego (miejskiego) systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
• prowadzenie poradnictwa i interwencji
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w szczególności poprzez
działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie,
• zapewnienie ochrony i pomocy osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie,
• zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia,
• tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
► Do zadań własnych powiatu należy
w szczególności:
• opracowanie i realizacja powiatowego
programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie,
4
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• opracowanie i realizacja programów
służących działaniom profilaktycznym
mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
• zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia,
• zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.
► Do zadań z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez powiat
należy w szczególności:
• tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
• opracowywanie i realizacja programów
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie.
Dzielnica - realizuje zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w
szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zespół interdyscyplinarny, który tworzą
przedstawiciele jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego Zespołu Włochy, Policji; oświaty,
ochrony zdrowia powołuje, Prezydent m.
st. Warszawy.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego
mogą wchodzić także prokuratorzy
oraz przedstawiciele innych podmiotów
działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie – przedstawiciele
z organizacji pozarządowych, pracownicy
Urzędu Dzielnicy, kuratorzy.
Zespół Interdyscyplinarny do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Dzielnicy Włochy został powołany
25 października 2011 r, zarządzeniem
Nr 1672/2011 Prezydenta m.st. Warszawy.
Aktualnie w skład zespołu wchodzą:
1. Urszula Podsiadło – Przewodnicząca Zespołu - reprezentuje organizację pozarządową,
2. Iwona Krupińska – reprezentuje oświatę,
3.Ewa Mikołajczak – przedstawicielka
opieki zdrowotnej,
4. Beata Dul – przedstawicielka opieki
zdrowotnej,
5. Marcin Korowaj – przedstawiciel Oś-

rodka Pomocy Społecznej,
6. Joanna Pęcak – przedstawiciel Ośrodka
Pomocy Społecznej,
7. Jacek Krukowski – reprezentuje oświatę,
8. Andrzej Brzywca – reprezentuje oświatę,
9. Małgorzata Jaskłowska – Urząd Dzielnicy Włochy,
10. Monika Kosterska – Urząd Dzielnicy
Włochy,
11. Mariusz Sepołowski – Policja,
12. Piotr Dudek – Policja,
13. Hanna Trojecka – Kurator Sądowy,
14. Dorota Bolkowska-Leśniak – przedstawicielka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowego
Zespołu Włochy.
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy
robocze, które działają na rzecz konkretnej
rodziny. Skład grupy roboczej jest dobierany indywidualnie do każdej rodziny.
Mogą to być zatem pracownicy Ośrodka
Pomocy Społecznej, policjanci dzielnicowi, pedagodzy szkolni, kuratorzy
sądowi. Bywa, że w skład grupy roboczej
jest powoływany konkretny specjalista, np.
psycholog, terapeuta uzależnień, itp.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz grup roboczych wykonują zadania w
ramach obowiązków służbowych lub wolontariatu. Za swoją pracę nie otrzymują
dodatkowego wynagrodzenia, dlatego ich
praca powinna być w sposób szczególny
wyróżniana i szanowana.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania
określone w Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest: integrowanie i koordynowanie
działań podmiotów oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku
zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu
zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udziele-

nia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie.
►Do zadań grup roboczych należy,
w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy
w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz efektów tych działań.
Zgodnie z art. 9c Ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 20 września
2005r. z późn. zm.) Członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji
zadań, mogą przetwarzać dane osób
dotkniętych przemocą w rodzinie i osób
stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań,
orzeczeń o ukaraniu, a także innych
orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody
i wiedzy osób, których dane te dotyczą.
Zgodnie z w/w ustawą Członkowie
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji
i danych, które uzyskali przy realizacji
zadań. Obowiązek ten rozciąga się także
na okres po ustaniu członkostwa w Zespole
Interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.
Przed przystąpieniem do wykonywania
czynności, o których mowa członkowie
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych składają oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że zachowam poufność
informacji i danych, które uzyskałem przy
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że
znane mi są przepisy o odpowiedzialności
karnej za udostępnienie danych osobowych
lub umożliwienie do nich dostępu osobom
nieuprawnionym.”.

Procedura „Niebieskie Karty”
Podejmowanie interwencji w środowisku
wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.
Ważne jest to, że uruchomienie procedury
nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, decyduje o tym przedstawiciel instytucji, która może ją uruchamiać.
1. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje
ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty
i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w
rodzinie.
2. Przedstawiciele podmiotów realizują
procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu
o zasadę współpracy, przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Wszczęcie procedury „Niebieskie
Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” w przypadku
powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec
członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub
przez osobę będącą świadkiem przemocy
w rodzinie.
W naszej dzielnicy, od powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie regularnie z każdym
rokiem przybywa „Niebieskich Kart”.
W roku 2014 r. uruchomionych zostało 42
procedury, w roku 2015 r. do 31 lipca
założono 18 nowych kart.
Wzrastająca liczba prowadzonych
spraw nie oznacza, że w dzielnicy liczba
rodzin dotkniętych przemocą wzrasta.
To raczej sygnał, że rośnie wrażliwość
społeczna na problematykę krzywdzenia, że coraz więcej osób dotkniętych
przemocą decyduje się mówić o problemie przemocy w swojej rodzinie i szuka
pomocy i wsparcia, by zatrzymać przemoc i zmienić swoje życie.

Cieszy fakt, że włączone od niedawna
do realizacji „Niebieskich Kart” oświata
i służba zdrowia również coraz częściej
diagnozują przemoc i uruchomiają procedurę.
W każdej rodzinie, wobec której prowadzona jest „Niebieska Karta”, Zespół
i grupy robocze starają się pracować w sposób indywidualny, dobierając metody
i środki do indywidualnej sytuacji.
W naszej dzielnicy w chwili obecnej jest
utworzonych 11 grup roboczych.
Pamiętajmy! że zgodnie z art. 12 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
niezależnie od działań podejmowanych
przez wyspecjalizowane instytucje,
wszyscy którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięli
podejrzenie o popełnieniu ściganego
z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy
w rodzinie są zobowiązani niezwłocznie
zawiadomić o tym fakcie policję lub prokuratora.
Także osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić
o tym policje, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie np. Członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Jeśli doświadczasz przemocy, stosujesz ją
lub jesteś świadkiem, a chciałabyś zmienić
swoją sytuację i poszukać pomocy dla siebie i swoich bliskich możesz zgłosić się
również do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Dzielnicy Włochy, do specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie. Tu dowiesz się więcej, czym jest
przemoc w rodzinie, jak można jej przeciwdziałań, jakie są możliwości wyjścia z
przemocy i dlaczego warto z tych możliwości korzystać.

Najwięcej procedur uruchamiają przedstawiciele pomocy społecznej (pracownicy
socjalni) oraz Policji. Służby te najdłużej
realizują działania związane z „Niebieskimi Kartami”.
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Wrzesień 1939 we wspomnieniach Gabriela Stypińskiego
Zbliżający się koniec lata 1939 roku był piękny. Wysokie temperatury, bezchmurne niebo oraz lokalne
burze sprzyjały wypoczynkowi, zapowiadały też obfite zbiory w rolnictwie. Wcześniej niż zazwyczaj
rozpoczęły się żniwa.

Losy mojej rodziny mieszkającej w tym
czasie w mieście Włochy pod Warszawą
przy ul. Środkowej 19 /obecnie Sklepowa
27/, niczym szczególnym nie wyróżniały
się od losu innych rodzin. Dla mnie, 4,5letniego urwisa, każdy dzień września był
przygodą, przeplataną momentami niepokoju, rzadziej strachu. Mając przy sobie rodziców i innych bliskich członków rodziny
czułem się bezpieczny i raczej ciekawy
ciągle zmieniających się zdarzeń. Zawsze
kiedy myślę o tamtych dniach, dochodzę
do tego samego wniosku. Moi rodzice
sceptycznie podchodzili do informacji i
faktów - próby alarmu, mobilizacja itp.,
które zwiastowały nieuchronny i bliski wybuch wojny. Świadczył o tym np. fakt, że
mój ojciec pod koniec sierpnia umówił się
w Radości na 3 września, w celu dokonania
transakcji kupna placu. Miał budować dom
dla własnej rodziny.

fot. arch. autora

Wieści dochodzące do Włoch (mieliśmy
radio) już od pierwszych godzin najazdu
wzbudzały strach, przerażenie i niepewność jutra. Ojciec mój pomimo odpowiedniego wieku nie podlegał mobilizacji. Miał
częściowo niesprawną prawą dłoń. Miał
tylko obowiązek na wypadek wojny
uczestniczenia w cywilnych oddziałach pomocniczo - obronnych. Ponieważ pracował

6
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Tymczasem 31 sierpnia o godzinie 12.40
Hitler wydaje rozkaz ataku na Polskę w
dniu 1 września o godzinie 4.45 . W dzienniku Marii Dąbrowskiej pod datą 1 września 1939 czytamy: ,,O piątej rano zaczęła
się wojna. Przy najcudowniejszym poranku
spadły na Warszawę pierwsze bomby”.

od wielu lat w Hotelu Europejskim, tam
miał pełnić służbę. Ta okoliczność była
główną przyczyną naszego przemieszczenia się do starszej siostry mojej matki
na Wolę ( ul. Długosza 25). Już bowiem
od 1-go dnia wojny ojciec mój przeważnie
przebywał w miejscu pracy. Moja matka
z dwójką małych dzieci (4,5 i 2 lata)
wymagała wsparcia rodziny. 6 września,
pożyczonym wozem przez p. H. Szylego,
który miał piekarnię w ,,naszym domu”,
ruszyliśmy do Warszawy. Na wozie oprócz
mojej matki z dziećmi jechali nasi sąsiedzi:
pan Zbyszek Nowakowski, jego siostra
z mężem panem Krajnickim oraz ich niedawno narodzonym synkiem Ładysławem.
Po załadowaniu niezbędnych rzeczy, najkrótszą trasą tj. ul. Sieradzką (obecnie

Potrzebną) dotarliśmy na Wolę. Do tego
dnia Warszawa była już niejednokrotnie
bombardowana. Na Włochy też spadło
kilka bomb i zginęło kilka osób.
Kiedy przybyliśmy na ul. Długosza okazało się, że moja rodzina dopełniła grupę
najbliższych. W 40 metrowym mieszkaniu
znaleźli się oprócz mojej matki, jej trzy
siostry z dziećmi.
Z pobytu na Długosza utkwiło mi w pamięci kilka zdarzeń, które często wspominaliśmy w gronie osób wówczas tam
przebywających. Dziś pozostałem tylko ja
jeden z tymi wspomnieniami…
Ja i mój młodszy brat nie byliśmy dotychczas ochrzczeni. Następnego dnia po przybyciu na Długosza, z samego rana moja
matka poszła do Włoch po jakąś niezbędną
rzecz, którą zapomniała zabrać poprzedniego dnia. Podobno chodziło o żywność.
Tego dnia (7.08) od wczesnych godzin
rannych trwały o niespotykanej dotąd sile
liczne eksplozje, budzące wśród mieszkańców Warszawy najgorsze przypuszczenia.
W tym czasie dwie młodsze siostry (bliźniaczki) oraz 17-letni brat, wespół ze
Zbyszkiem Nowakowskim postanowili nas
ochrzcić. Wozem, którym przybyliśmy poprzedniego dnia z Włoch, przy wyraźnym
oporze wystraszonego konia, ruszyliśmy
do kościoła Narodzenia NMP przy
ul. Leszno. Jednak okoliczności nie były
łaskawe.

>>
Konia nie było gdzie przytroczyć, a do
tego rwał się wystraszony, wobec czego
Józio musiał trzymać konia, a my w kruchcie kościoła zostaliśmy błyskawicznie
ochrzczeni, mając dwie chrzestne matki i
jednego wspólnego chrzestnego - Zbyszka
Nowakowskiego. Ksiądz naprędce, na kawałku papieru potwierdził nasze ochrzczenie, które potem było podstawą do
sporządzenia aktu w Księdze Chrztów kościoła Św. Teresy we Włochach. I jeszcze
jeden ciekawy szczegół dotyczący całego
ceremoniału ochrzczenia nas. Żołnierze
polscy zarekwirowali konia z wozem,
dając jakieś odręcznie napisane pokwitowanie. Wkrótce ustało bombardowanie.
Matka wróciła szczęśliwie z Włoch, chociaż z miała kłopoty na rogatkach, bo właśnie przestano wpuszczać do Warszawy
osoby cywilne nie będące mieszkańcami
miasta.
Następne dni były podobne. Częste alarmy,
bombardowania, piwnica, w której mieszkańcy w skupieniu i modlitwie nasłuchiwali detonacji dochodzących z zewnątrz,
dzieci przytulone do rodziców…
Dla mnie i mojego 7-letniego brata ciotecznego każdy alarm lotniczy stanowił pew-

nego rodzaju rozrywkę. Już od rana siedzieliśmy na balkonie i obserwowaliśmy
błękitne, bezchmurne niebo wypatrując
nieprzyjacielskich ociężałych czarnych
,,ptaków” sunących wysoko w złowrogim
szyku. Byliśmy z siebie zadowoleni, jeśli
udało nam się ogłosić alarm wcześniej niż
zrobiło to radio. Pędziliśmy /kto pierwszy/
do poręczy schodów, zjeżdżając po niej na
brzuch i wołaliśmy: alarm, alarm! Pomiędzy pierwszym piętrem a parterem, akurat
nad poręczą, zawieszony był kawałek
stalowej szyny i młotek, które służyły do
wszczynania domowego alarmu. Tu też
cieszyliśmy się, że byliśmy pierwsi i dzwoniliśmy. Dopiero kiedy znaleźliśmy się
w piwnicy razem z ludźmi przerażonymi
sytuacją uspokajaliśmy się i dostosowywaliśmy się do ogólnej atmosfery. Chyba powagę sytuacji zrozumiałem dopiero wtedy,
gdy bombardowania i ostrzał artyleryjski
trwał bezustannie od samego rana.
Dziś wiem, że było to w poniedziałek 25
sierpnia, nazwany przez warszawiaków
,,lanym poniedziałkiem”. W ataku wzięło
udział ok. 400 samolotów i 1000 dział.
Gradem pocisków przez wiele godzin zasypywano Warszawę. Specjaliści stwierdzili, że było to zastosowane po raz

pierwszy w czasie wojny tzw. bombardowanie dywanowe.
Bomba trafiła także w nasz dom. Całe
szczęście, że wszystko zatrzymało się na
1 piętrze. Wszyscy przebywający w piwnicy ocaleli.
Oczywiście mieszkanie zostało kompletnie
zniszczone. W gniazdku elektrycznym
ściany szczytowej tkwił sznur od radia a na
stercie gruzu leżał zniszczony portret mojej
matki z czasów panieństwa. Obraz ten, bez
renowacji, jako pamiątka tamtego dnia,
oprawiony w nową ramę, wisi na ścianie w
moim mieszkaniu.
Przez kilka dni po tym bombardowaniu koczowaliśmy na klatce schodowej na parterze domu. Natychmiast po kapitulacji
Warszawy wróciliśmy do Włoch. W naszym mieszkaniu nie pękła nawet jedna
szyba. Dla mnie przeżycia wrześniowych
dni stały się zalążkiem wczesnej dorosłości. Pozwoliły mi pokonać wiele sytuacji życiowych, nawet ekstremalnych,
z których uszedłem jako ,,cudem ocalony”.
Gabriel Stypiński
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Konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon
dzielnicy Włochy 2015
Dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w II edycji konkursu.
Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Włochy oraz
fundatora nagród – firmy Castorama postanowiło przyznać następujące nagrody:

Kategoria „Balkon”
1 miejsce – pani Anna Sobeczek (fot. 3,4),
2 miejsce – pani Magdalena Biegała (fot. 6),
3 miejsca – nie przyznano.

8

fot. uczestników konkursu

4

fot. uczestników konkursu

2
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fot. uczestników konkursu

1
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fot. uczestników konkursu

fot. uczestników konkursu

Gratulujemy zwycięzcom!

fot. uczestników konkursu

Kategoria „Ogród”
Grand Prix - pani Magdalena Mrówka (fot. 1, 2),
1 miejsce - pani Iwona Sągolewska (fot. 5),
2 i 3 miejsca - nie przyznano.
Za przepiękną kompozycję, różnorodność.

Zupełnie inna szkoła
W dużej sali osiem szkolnych ławek. Na regałach książki i pomoce naukowe. Korytarz z wydzielonym
miejscem na szatnię. Niewielkie pomieszczenie biurowe i toalety. Tylko tyle potrzeba, by uruchomić
małą, a może nawet mikro szkołę. Czy to daleka prowincja? Wręcz przeciwnie! Sześć kilometrów od
ścisłego centrum stolicy na terenie Starych Włoch uruchomiono pierwszą w Warszawie mikroszkołę.
Nie usłyszysz tutaj dzwonka. W uczniowskich zeszytach nie znajdziesz prac domowych. Kilkunastu uczniów w różnym
wieku (od zerówki do trzeciej klasy) uczy
się razem – są jedną klasą. Trudno nie ulec
skojarzeniu z małą wiejską szkołą, taką jak
w książce Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”. Nic w tym dziwnego, bo twórcy
szkoły, w ślad za autorytetami w dziedzinie
pedagogiki uważają, że taki model szkoły
jest dla dzieci najlepszy. Jak sami mówią,
zróżnicowany wiek dzieci w jednej grupie
jest bardziej naturalny, niż klasy tworzone
z jednego rocznika. Tak jak w rodzinie
mimo różnicy wieku dzieci razem się
rozwijają, poznają świat, a także uczą
odpowiedzialności i innych umiejętności
społecznych, tak w wielowiekowej grupie
każdy wzrasta własnym tempem.
Uczniowie stanowią zespół, ale też każdy
otrzymuje solidne indywidualne wsparcie
od nauczyciela i wychowawcy w jednej

osobie. To jego zadaniem jest rozpoznanie
potrzeb oraz możliwości ucznia i twórcze
podążanie za nimi. Dzięki temu dzieci poznają całą podstawę programową, ale nie
w sztucznie narzuconych 45-minutowych
odcinkach, tylko tak długo jak to naprawdę
jest potrzebne. Część zajęć jest wspólna,
jednak wiele zadań uczniowie wykonują
samodzielnie.
O wyjątkowości warunków panujących
w mikroszkole można napisać bardzo
wiele. Choć pedagogiczne autorytety
potwierdzają zasadność takiego organizowania nauki, to niestety w wielkich
szkołach nie jest to technicznie możliwe.
Mikroszkoła we Włochach to pierwsza
w Warszawie tego typu placówka. Została
powołana do życia przez grupę rodziców,
którzy są przekonani, że w nauczaniu
najważniejsze jest indywidualne podejście
i kameralne środowisko. Nie bez znaczenia
są dla nich chrześcijańskie wartości.

Powołaniu szkoły patronuje Szkoła
Wyższa Przymierza Rodzin. Co ciekawe
szkoła powstała jako dzieło społeczne,
a nie przedsięwzięcie komercyjne. Kolejne
przystępujące do niej rodziny współdzielą
koszty początkowe (remontu i wyposażenia), a miesięczne rachunki zmniejszają się wraz z każdym kolejnym
uczniem. Przedsięwzięcie jest młode, więc
można do niego jeszcze dołączyć.
MF

nr 9 (85) wrzesień 2015

9

Te i tamte Włochy
Jeszcze nie tak dawno wydawało mi się, że nasza dzielnica nosi niepowtarzalną nazwę. Myliłem się, bo w Polsce
są co najmniej cztery miejscowości o nazwie Włochy, a na sąsiedniej Słowacji, co najmniej dwie. Podczas wakacyjnej podróży trasę wycieczki tak zaplanowałem, by odwiedzić: Spiskie Włochy, Włochy pod Pińczowem, Włochy
pod Nową Słupią. Chciałem poznać historie tamtych Włoch i porównać z dziejami naszej dzielnicy. Nasza
warszawska dzielnica swa nazwę zawdzięcza drobnej szlachcie o nazwisku Włoch. A jak było z innymi miejscowościami o nazwie Włochy?

10
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Włochy pod Pińczowem
Leżą niespełna dwa kilometry od przesiąkniętego historią Pińczowa, między
Krakowem a Kielcami, jakieś 220 km od
Warszawy. To wieś, w której mieszka kilkuset mieszkańców. W miejscowość tej, przy
szosie, znajduje się ponad 400-letni pomnik,
poświęcony włoskim mieszkańcom tej wsi.
Podpis na obelisku wzrusza, swą niezgrabną
siedemnastowieczną polszczyzna. Gdy robiłem tam zdjęcia, natychmiast zainteresowali się mną miejscowi i życzliwie poczęli
wyjaśniać historię swej wsi i jej nazwy.
Osadników w Półwyspu Apenińskiego
ściągnęli do Pińczowa ówcześni włodarze
miasta, a zwłaszcza sławny magnat Zygmunt Gonzaga Myszkowski, zwany także
„włoszkiem”. Większość z przybyłych tu
Włochów, to artyści renesansowi, architekci, kamieniarze, nauczyciele. Myszkowscy osadzili ich w pobliskiej wsi, która
nazwę zawdzięcza przybyszom z Italii.
Dzisiaj mieszkańcy podpińczowskich
Włoch z dumą wymieniają niektóre swoje
nazwiska pochodzące z języka włoskiego
i wierzą, że w ich żyłach płynie, choćby niewielka kropla krwi, dawnych renesansowych mistrzów.
Osada Włochy niedaleko Gór Świętokrzyskich
Najmniejsze ze znanych mi Włoch. Do
Warszawy stąd, jakieś 180 km Miejscowość
leży niespełna 10 km od Nowej Słupi, daleko od głównych linii komunikacyjnych.
Można spotkać tu turystów, bo przez te
świętokrzyskie Włochy przechodzi malowniczy szlak turystyczny prowadzący na
samą Łysą Górę. Wieś, choć maleńka, ma
długą historię, która zaczynała się w połowie
XIV w. W wieku XV mieszkała tu rodzina
Myssopatha, pochodząca najpewniej ze
słonecznej Italii. W następnym wieku, była
to już spolszczona familia, pieczętująca się
szlacheckim herbem Łabędź.
Dziś rodziny tej już nie ma, ale nazwa pochodząca od narodowości Myssopathów,
pozostała i spotkani przeze mnie mieszkańcy, doskonale to wiedzą. W końcu
XIX w. we Włochach pod Nową Słupią

fot. arch. autora

wspólną historię. Pięknie brzmi. Niestety, to
moje domniemanie poparte jest tylko życzeniem, a nie historycznymi argumentami.
Gdyby jednak, jakiś uczony mediewista
odkrył takowe powiązanie, to proszę pamiętać, że byłem pierwszy!

Obelisk z 1609 r. we Włochach pod Pińczowem

mieszkało nieco ponad 150 mieszkańców,
a dziś, żyje tu niewiele więcej, ok. 250 osób.
Włochy w województwie Opolskim
Do pełni szczęścia zostało mi jeszcze poznanie wsi Włochy w woj. Opolskim. Niestety wakacje się skończyły, więc może
innym razem. Wiem, że swą historią wieś
sięga XIII w. i że po niemiecku nazywano
ją (tak jak Spiskie Włochy), Wallendorf.
Czyżby średniowiecznych kolonistów z
Walonii pomylono z Włochami? Wielopokoleniowe przekazywane tradycje, zostały
gwałtownie przerwane w 1945 r. Armia
Czerwona krwawo rozprawiła się z tamtejszymi niemieckimi mieszkańcami, a innych
wygnała. Dziś mieszkają tam Polacy, pochodzący głównie z kresów.
W porównaniu z obejrzanymi „innymi”
Włochami, nasze warszawskie, są jak
wielka aglomeracja. Pomimo tego, pod Pińczowem i na Spiszu, miejscowości Włochy,
mają zabytki których możemy pozazdrościć. Z reguły, historia tych miejscowości jest
co najmniej tak długa, jak naszych Włoch.
Nazwy powstały, od narodowości, które zamieszkiwały te miejscowości, choć nacje te,
niekoniecznie musiały pochodzić z Półwyspu Apenińskiego.
Robert Gawkowski

fot. arch. autora

fot. arch. autora

Zacznijmy od Słowacji, czyli Spiskie
Włochy
Są położone niespełna 100 km. na południe
od polsko-słowackiej granicy w Piwnicznej.
Spiskie Włochy są małym miasteczkiem zamieszkałym przez niespełna 4 tys. osób.
Schludna zabudowa naszpikowana jest cennymi zabytkami, z gotyckim kościołem z
1434 r. na czele. Nieopodal urocza wieża ratusza, z leniwie odmierzającym czas zegarem. W poszukiwaniu odpowiedzi, skąd
taka nazwa miasteczka, trafiłem na turystyczną tablicę, na której po polsku wyjaśniono nam historię tego miejsca. Jak wiele
miast spiskich, tak i Spiskie Włochy za
króla Jagiełły, od 1412 r. należały przez następne 350 lat do Polski. Polaków, oprócz turystów, tu jednak nie ma.
Nazwa Spiskie Włochy (po słowacku
Spisske Vlachy) widniała już na średniowiecznych dokumentach. Domniemywać
można, że odnosi się do jakiś dawnych
przybyszów z Italii lub Mołdawii, czyli od
Włochów lub Wołochów. Historycy nie wykluczają jeszcze innego tłumaczenia - po
niemiecku Spiskie Włochy to Wallendorf,
a to oznaczać może, że nazwa pochodzi od
Walonów. Bez badań nie wyjaśnimy więc,
od której to nacji wzięło swą nazwę to sympatyczne słowackie miasteczko.
Fantazja podpowiada mi, że może za króla
Jagiełły przybył tu jakiś rycerz z Mazowsza,
który nazywał się Włoch? To by oznaczało,
że warszawskie i spiskie Włochy mają

Tablica przy wyjeździe do Włoch pod Pińczowem
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Czarna melancholia
Pasja… to coś, co pomaga nam uciec od codzienności problemów. Coś, co pozwala nam
wyzwolić z siebie emocje, stać się prawdziwym sobą. Jest nią taniec, muzyka czy pisanie…
Pasja jest czymś bardzo ważnym w życiu każdego z nas. Nazwać pasją można wszystko,
co kochamy robić, w czym czujemy się naprawdę spełnieni…
Pasja, to też jedno z pierwszych słów, które
pojawia się w mojej głowie, które zapisuję
gdzieś w notesie, czytając biograficzną
książkę Piotra Derlatki, poświęconą Agnieszce Osieckiej. I w tym akurat miejscu
nie chodzi mi wcale o poetkę piosenki, ale
o autora. Bo moim zdaniem, ta biografia
zrodziła się właśnie dzięki pasji i zainteresowaniom jej twórcy.
Piotr Derlatka ukończył polonistykę i teatrologię. Szukając własnej drogi naukowej
i zawodowej, po IV roku studiów wyjechał
na praktyki do sopockiego Teatru Atelier
im. Agnieszki Osieckiej – jedynego w Polsce teatru usytuowanego na plaży. Planował dwutygodniowy pobyt, a zafascynowany
ludźmi i niesamowitym klimatem miejsca
został… dwa miesiące. Sytuacja tak jakby
znajoma – otóż latem 1994 roku Marek
Richter (jeden z założycieli teatru) namówił przebywającą w Sopocie Agnieszkę
Osiecką do obejrzenia granej przez aktorów Atelier sztuki „Weisman i Czerwona
Twarz” (… Spotkałem ją na molo i usilnie
namawiałem, żeby przyszła na spektakl.
Przyszła. Usiadła na ładnej, stylowej sofie,
która stała w pierwszym rzędzie. Obejrzała
spektakl i zakochała się w naszym teatrze.
W klimacie, który tam wówczas panował.
W pasji, jaka od nas biła. W magii tego
miejsca…). Przyszła na jedno przedstawienie, a została przez kolejne trzy lata, aż do
końca swojego życia, tworząc dla Atelier
wiele wspaniałych tekstów i czynnie
wspierając ekipę teatralną praktycznie na
każdej płaszczyźnie jej działalności.
Skoro Osiecka pokochała ten teatr od
pierwszego przedstawienia, nic dziwnego,
że właśnie w tym miejscu Piotr Derlatka na
dobre zafascynował się Osiecką i ludźmi
nią zarażonymi. Napisał pracę magisterską na jej temat, a następnie pracę doktorską i jednocześnie jego pierwszą książkę
„Poeci piosenki 1956-1989: Agnieszka
Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech
Młynarski i Jonasz Kofta”. Wspomniana
publikacja dostarczyła mu wiele satysfakcji, pozostawiając zarazem niedosyt, ponieważ z przyczyn obiektywnych musiał
pominąć wiele wątków, szczególnie tych
biograficznych. Zaraziwszy się jednak
Osiecką, po prostu musiał wrócić do bibliotek i archiwów teatralnych, by na
nowo szukać jej śladów. Wynikiem tych
poszukiwań jest książka „Zdradziecka
12
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Agnieszka Osiecka” (Instytut Wydawniczy
Latarnik, 2015), którą pragnę teraz Państwu
gorąco polecić.
O Agnieszce Osieckiej napisano już wiele
pozycji, wiele opowiedziano. Po co więc
tworzyć następną biografię i kolejny raz
powtarzać powszechnie znane fakty? Co
sprawia, że jest ona wyjątkowa (bo zapewniam, że jest!)? Dla mnie takim czynnikiem jest fakt, że autor połączył prozę
codziennego życia z twórczością poetessy,
w wyniku czego uzyskał jej niezwykle
barwny, wnikliwy, wielowymiarowy
portret. Niejako udowodnił, że niemal
wszystko, co napisała ma odbicie w jej
życiu osobistym i odwrotnie – to, co
przeżyła, ukształtowało jej dzieła – nie
tylko piosenki i wiersze, z których jest powszechnie znana, ale także opowiadania,
minipowieści i sztuki teatralne. W podmiotach lirycznych i bohaterach, których kreowała można zobaczyć lustrzane odbicia
poszczególnych osób z jej najbliższego
otoczenia – matki, ojca, kochanków, a niejednokrotnie jej samej. Dzięki zastosowanemu przez Piotra Derlatkę zabiegowi,
wręcz niemożliwe stanie się słuchanie jej
tekstów bez jednoczesnego przywoływania
w pamięci poszczególnych elementów
biografii. Autor właściwie tyle samo
miejsca poświęca artystycznym dokonaniom Osieckiej, co jej pogmatwanemu,
naznaczonemu czarnym prezentem od
matki, życiu osobistemu (…Matka
Agnieszki Osieckiej bała się życia i swój
strach przenosiła na córkę. To od niej
dostała Osiecka „czarny prezent”, „czarną
melancholię”, specyficzne postrzeganie
świata, przesycone smutkiem, poczuciem
tymczasowości, zguby, brakiem satysfakcji…).
Fabuła książki podzielona jest na kilka rozdziałów, szeregujących wydarzenia z życia
Osieckiej w sposób chronologiczny, a zarazem tematyczny. Derlatka z reporterską
wnikliwością i rzetelnością wprowadza
czytelnika w zawiłe relacje poetessy z rodzicami – despotycznym, wymagającym
ojcem, który ze swego podwójnego życia
zwierzał się… własnej żonie i matką – kobietą piękną, ale zahukaną i wycofaną,
niedotuloną, rozpaczliwie poszukującą
miłości. Osiecka swoje dzieciństwo, swoje
życie rodzinne na Saskiej Kępie podsumowuje niezwykle gorzkim zestawem słów –

nienormalne warunki domowe albo
wręcz stwierdza (…bo u nas nie ma domu.
Nasza rodzina żyje po prostu w dobrze
urządzonym mieszkaniu…).
Z takiego właśnie nie-domu wyszła
w świat kobieta, u której szczególnie
mocno uwidacznia się jedna cecha – dwoistość. Kobieta wrażliwa i twarda, zagubiona i doskonale wiedząca, czego chce,
towarzyska, łaknąca wokół siebie ludzi,
a jednocześnie samotna, gadatliwa, otwarta
i zarazem tajemnicza. Kobieta bez wątpienia fascynująca i utalentowana.
Piotr Derlatka obszernie potraktował życie
osobiste poetki piosenki. Opisuje jej skomplikowane relacje z mężczyznami – dwa
nieudane małżeństwa, liczne romanse
z największymi intelektualistami, a także
awanturnikami epoki PRL-u. Wszystkie te
historie portretują Osiecką jako kobietę,
która desperacko pragnie miłości, a jednocześnie ją odrzuca, która szuka bliskości
z drugim człowiekiem i boi się jej, dlatego
w końcu zawsze rezygnuje ze wszystkiego,
co kojarzy się z bezpieczeństwem, domem,
ładem i stabilizacją. Proza życia była dla
niej zabójcza, jak sama mówiła – nie
mogłam być ptakiem uwięzionym,
i wreszcie nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go…
Derlatka nie boi się poruszać tematów trudnych, niejednoznacznych, kontrowersyj-

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy
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nych, które położyły się głębokim cieniem
na życiorysie Agnieszki Osieckiej. Mam
tu na myśli jej uzależnienie od alkoholu
i odejście od córki, Agaty Passent. Kwestie
te opisuje wprost, ale ich nie ocenia. Stara
się być obiektywny, dlatego zazwyczaj
przedstawia stanowiska kilku osób z najbliższego otoczenia Osieckiej, zarówno
przyjaciół jak i samych dotkniętych jej
postępowaniem.
Nie sposób pisać o Osieckiej i jej twórczości w oderwaniu od ówczesnych
czasów – kontekstu społecznego, kulturowego, a także politycznego. Poetessa
reprezentuje pokolenie pięknych dwudziestoletnich, ludzi z ideałami. Dzięki
niezwykle bogatym, barwnym i różnorodnym osobowościom artystów, peerelowska szarość nabiera koloru. Autor
nie szuka jednak taniej sensacji, nie sprzedaje plotek. Przedstawia młodość taką,
jaką zwykle jest – żądna wrażeń i przygód, ciekawska, niespokojna, stale za
czymś goniąca, pasjonująca, rozmarzona,
tutaj nierzadko niepokorna, awanturnicza
i pijana…
„Zdradziecką…” czyta się z wypiekami na
twarzy. Derlatka pisze rzetelnie, językiem
prostym, mam wrażenie – momentami
może aż za bardzo delikatnym, ale z całą
pewnością barwnym. Agnieszce Osieckiej
nie trzeba dobudowywać historii – jej
legenda tworzy się i śpiewa sama, bo
artystka była osobą niebanalną i nieprzeciętną, tak samo jak jej teksty.
Książka ponad wszelką wątpliwość godna
przeczytania. Książka, która chwyta
za serce, po prostu wzrusza, a niekiedy
wręcz złości. Książka wcale niewesoła,
przepełniona jakąś nostalgią, zdradziecką
czarną melancholią. Ale z jej kart wyłania
się prawdziwa poetka piosenki – słodkogorzka, dwoista, bo jak pisze autor
...zrozumiałem, że nie ma jednej
prawdy o Osieckiej. Każdy ma swoją.
Ja też. A zatem warto poznać własną.
Zachęcam.
Magdalena Wacławik
Wypożyczalnia nr 28

Książka dostępna w:
– Wypożyczalni nr 28, ul. 1 Sierpnia 36A
– Wypożyczalni nr 30, ul. Ks. J. Chrościckiego 2
– Wypożyczalni nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1

ul. Czereśniowa 118, 02 – 457 Warszawa, tel. 22 863 70 14,
czynny: pon.-pt. 8.00-16.00, www.opswlochy.waw.pl
► Jeżeli :
- doznajesz przemocy;
- stosujesz przemoc;
- jesteś świadkiem stosowania przemocy;
- potrzebujesz niezwłocznej pomocy w podjęciu interwencji przez służby społeczne;
- chcesz dokonać zmian w swoim życiu
skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalistycznej w zakresie:
- pomocy i wsparcia psychologicznego;
- terapii, konsultacji (indywidualnej, dla
par, rodzinnej, dla dzieci i młodzieży);
- pomocy prawnej;
- konsultacji wychowawczych;
- interwencji kryzysowej w środowisku;
- grupy wsparcia.
Zapraszamy na ul. Czereśniową 118,
poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-16.00,
tel. 22 863 70 14, www.opswlochy.waw.pl
e-mail: dps.wlochy@opswlochy.waw.pl
► Dział Pomocy Specjalistycznej
zaprasza osoby dorosłe:
• pragnące zadbać o swój rozwój osobisty,
• chcące poprawić swoje relacje z innymi
ludźmi,
• lub doskonalić umiejętności wychowawcze
• przeżywające kryzys życiowy (np. stratę
osoby bliskiej, pracy, rozwód, przemoc),
• doświadczające trudnych emocji w sytuacji silnego stresu, obniżonego nastroju,
nadmiernej impulsywności, problemów
z samokontrolą,
• przeżywające cierpienie w związku
z długotrwałą chorobą,
• którym zalecono podjęcie psychoterapii
(z wyłączeniem uzależnienia od środków
psychoaktywnych).
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:
• na zajęcia psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe,
• terapię psychopedagogiczną (np. dyslekcja, dyskalkulia, ADHD, problemy wychowawcze…),
• diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej.
Młodzież powyżej 12 r.ż.:
• z problemami z zachowaniem,
• z problemami w kontaktach z rówieśnikami,
• przeżywającą kłopoty w kontaktach z dorosłymi.
Rodziny i pary:
• mające trudności w wychowaniu dzieci,
• pragnące poradzić sobie z kłopotami w podejmowaniu wspólnych decyzji i ustaleń,
• chcące rozwijać swoje umiejętności porozumiewania się,
• przeżywające kryzys związany z rozwodem, separacją, konfliktem, stratą,

• lub naturalnym kryzysem rozwojowym
(np. narodziny dziecka, założenie przez nie
swojej rodziny, etc.),
• uwikłane w konflikty międzypokoleniowe,
• doświadczające innych trudności w bliskim związku.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie terminu spotkania, tel.: 22 863 70 14.
►Dział Pomocy Specjalistycznej
zaprasza na nieodpłatne konsultacje
z zakresu prawa rodzinno –opiekuńczego
Zakres świadczonej pomocy obejmuje
wybrane zagadnienia z prawa rodzinno –
opiekuńczego, cywilnego oraz skomplikowanych spraw społecznych, w tym:
• udzielanie pomocy w napisaniu pozwu
do Sądu o separację, rozwód, alimenty,
ograniczenie władzy rodzicielskiej wraz
z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa,
odpowiedzi na pozwy oraz wniosku
o zwolnienie od kosztów sądowych,
przyznanie adwokata z urzędu itp.,
• udzielanie pomocy w napisaniu zażalenia
na postanowienia prokuratury oraz apelacji
od wyroków sądu, (dotyczy przestępstw
p-ko rodzinie, art.207§1kk i inne),
• udzielanie pomocy w podjęciu niezwłocznej interwencji przez służby
społeczne/instytucje lub o przyśpieszenie
podjętych już działań,
• udzielanie pomocy w napisaniu zawiadomienia o przestępstwie do policji, prokuratury.
Konsultant przyjmuje:
- poniedziałki - Dział Pomocy Specjalistycznej, ul. Czereśniowa 118, godz.11.00-16.00, tel.
22 863 70 14
- wtorki - Dzienny Dom Pomocy, ul. Robotnicza 15, godz. 11.00-16.00, tel. 22 846 15 96
Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie terminu spotkania.
►Poradnia e-mailowa
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- jeśli doznajesz przemocy,
- wiesz, że ktoś jest krzywdzony,
- stosujesz przemoc a chciałbyś inaczej reagować,
- masz pytania czy wątpliwości dotyczące
zjawiska przemocy.
Napisz na: poradnia@opswlochy.waw.pl
na wszelkie pytania odpowiada certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych
Informujemy mieszkańców m.st. Warszawy, że nastąpiła zmiana częstotliwości odbioru odpadów
zielonych.
Rada Miasta Stołecznego Warszawy
wydłużyła okres odbioru odpadów zielonych oraz zwiększyła częstotliwość ich
odbierania. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st.
Warszawy stanowi, że odbiór odpadów
zielonych w ramach miejskiego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi będzie odbywał się od kwietnia do
listopada. W okresie od kwietnia do października odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie raz na tydzień w zabudowie
wielolokalowej oraz raz na dwa tygodnie
w zabudowie jednorodzinnej. Jedynie w
listopadzie odpady zielone zostaną odebrane raz na cztery tygodnie.
Termin wejścia w życie nowych zasad
odbioru odpadów zielonych i inne szczegółowe informacje dotyczące ich obowiązywania będą publikowane na stronie
www.czysta.um.warszawa.pl.

Za palenie liści
i śmieci grożą
kary
Jesień wiąże się z pewnymi
obowiązkami. Liście spadające
z drzew i zalegające na chodnikach i ulicach należy posprzątać.

Dla wielu liście są sporym problemem.
Niektórzy właściciele domków idą
na łatwiznę i palą liście. Tego robić
jednak nie wolno. Dym jest bowiem bardzo szkodliwy. Obowiązek sprzątania
nakłada ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Odpady zielone należy segregować. Zostaną one zabrane
zgodnie z harmonogramem odbioru
odpadów zielonych, który dostępny jest
na stronie MPO: www.mpo.com.pl.
Każdy mieszkaniec powinien reagować,
jezeli widzi, że ktoś pali lisie i śmieci.
Za tego typu wykroczenie grozi kara do
500 złotych.
14
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Nowe zasady odbioru odpadów zielonych obowiązują od 1 września 2015
roku. Harmonogramy odbioru znajdują się
na stronie MPO: www.mpo.com.pl
Zbiórka odpadów zielonych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odbywa się bezpośrednio sprzed posesji lub
sprzed altan śmietnikowych. Zbiórkę odpadów zielonych (trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi) bezpośrednio z nieruchomości
oferują wszystkie firmy odbierające odpady komunalne w stolicy - MPO, SITA
Polska i LEKARO.
Odpady zielone powinny być umieszczone
w półprzezroczystych workach o pojemności maksymalnie 120 litrów. Zapewnienie worków należy do właściciela
nieruchomości.
Zbiórka odpadów zielonych z terenów
zarządzanych przez spółdzielnie oraz

wspólnoty mieszkaniowe odbywa się na
dotychczasowych zasadach.
Szersze informacje oraz zgłaszanie wszystkie dotyczących funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
na: infolinii 19 115 lub warszawa19115.pl
Bieżące informacje na temat gospodarowania odpadami komunalnymi na stronie:
www.czysta.um.warszawa.pl

Zmiana zasad odbioru
elektroodpadów
Informujemy mieszkańców Warszawy, że od lipca 2015 r. nieznacznej zmianie ulegają zasady bezpłatnych odbiorów dużych elektrośmieci z domu przez firmę ElektroEko.
W ramach odbiorów z gospodarstw domowych mieszkańcy będą mogli nadal pozbywać się dużego sprzętu AGD (lodówki,
pralki, kuchenki), natomiast bezpłatnym
odbiorom przestają podlegać telewizory.
Od lipca nie są już one odbierane jako
samodzielny sprzęt, lecz podobnie jak
drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny,
telewizory są zabrane łącznie z dużym
sprzętem AGD. Jednocześnie mieszkańcy
w dalszym ciągu będą mogli oddawać
każdy rodzaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do istniejących
punktów odbioru w ramach programu
„Moje miasto bez elektrośmieci”.
Aktualna lista adresów punktów zbierania w całej Polsce oraz informacje o elektrośmieciach znajdują się na stronach
internetowych: www.elektrosmieci.pl oraz
www.elektroeko.pl.
Zamówienie bezpłatnego odbioru
dużych elektrośmieci z domu można
składać telefonicznie pod nr 22 22 333 00
bądź elektronicznie poprzez formularz
na stronie www.elektrosmieci.pl.

Punkt odbioru w dzielnicy Włochy
znajduje się przy ul. Sabały, przy sklepie
Biedronka, w każdą sobotę w godzinach:
10:00 - 14:00.
Jednocześnie informujemy, że usługę odbioru telewizorów (a także dużego sprzętu
AGD, czyli pralek, lodówek, zmywarek
i zamrażarek) realizuje Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego S.A. Usługę można zamówić telefonicznie pod nr 32 737 85 87,
lub wypełniając formularz na stronie
www.decydujesz.pl.

Pomoc w spłacie zadłużenia
długów użytkowników
lokali komunalnych

Kącik adopcyjny

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

fot. Schronisko na Paluchu

www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

Restrukturyzacja umożliwi pomoc w spłacie
zadłużenia osobom, które znajdują się
w trudnej sytuacji materialno-bytowej
i z różnych przyczyn utraciły czasowo
zdolność do regulowania bieżących opłat,
co spowodowało powstanie zaległości
czynszowych.
Program restrukturyzacji zadłużenia
(obejmującego zaległe opłaty, odsetki
za zwłokę oraz nieuregulowane koszty
dochodzenia roszczeń i egzekucji) opiera
się na dwóch wariantach:
1) spłacie 30% zadłużenia w terminie
3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia i umorzeniu 70% zaległości po wywiązaniu się z warunków porozumienia
lub
2) spłacie 50% zadłużenia w miesięcznych
ratach w trakcie obowiązywania Programu
(tj. do dnia 30.09.2015 r.) i umorzeniu 50%
zaległości po wywiązaniu się z warunków
porozumienia, nie później niż do dnia
31.12.2019 r.
W obu wariantach dłużnik, poza spłatą
części zadłużenia, będzie bezwzględnie
zobowiązany do terminowego wnoszenia
bieżących opłat w okresie 4 lat od dnia
podpisania porozumienia, przy czym
w każdym roku uczestnictwa w Programie dopuszcza się maksymalnie dwukrotną zwłokę w opłatach, nie dłuższą
niż 21 dni. Ponadto podpisanie porozumienia nie wpływa na tytuł prawny
dłużnika do zajmowanego lokalu.

Warunkiem uczestnictwa w Programie
jest:
• posiadanie zadłużenia na dzień 30 września 2014 roku
• złożenie wniosku do Urzędu Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 o umorzenie zadłużenia z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
Uchwały (tj. do dnia 20.09.2015 r.);
formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy lub na stronie internetowej:
www.zgnwlochy.waw.pl
• podpisanie porozumienia w sprawie
restrukturyzacji zadłużenia.

Agent – 10-letni psiak w typie sznaucera
olbrzyma, znaleziony w październiku
2010 r. przy ul. Włodarzewskiej. Bardzo
energiczny i żywiołowy, będzie potrzebował intensywnej dawki ruchu. Przez swój
temperament może być mało delikatny,
lepiej więc, żeby nie trafił do domu
z małymi dziećmi. Świetnie dogaduje się
z suczkami.
Chcesz poznać Agenta?
W Schronisku pytaj o numer 2534/10.

fot. Schronisko na Paluchu

W dniu 26 lutego 2015 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy
przyjęła Program dotyczący zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta, obowiązujący w latach 2015-2019.

Do Programu mogą przystąpić dłużnicy,
którzy nie dewastowali zajmowanego
lokalu lub nie wykraczali przeciwko
porządkowi domowemu w okresie 12 miesięcy poprzedzających podpisanie porozumienia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji
na temat uczestnictwa w Programie, zapraszam do osobistej wizyty w siedzibie
ZGN Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 (wejście od ul. Milanowskiej 8A)
w Warszawie, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7:00 do 15:00 lub do kontaktu pod nr telefonu: (22) 863-55-24 oraz
na stronie: www.zgnwlochy.waw.pl.

Kaszmir – średniej wielkości piesek
w wieku ok. 10 lat, znaleziony w sierpniu
2010 r. przy Al. Jerozolimskich, wykastrowany w Schronisku. Sympatyczny, kontaktowy, pozytywnie nastawiony nawet do
obcych ludzi i zwierząt. Szybko i chętnie
się uczy, a największą nagrodą jest dla
niego pieszczota i poświęcona mu uwaga.
Chcesz poznać Kaszmira?
W Schronisku pytaj o numer 2160/10.
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