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Rozbudowa włochowskiej szkoły!
Artur Wołczacki – Burmistrz Dzielnicy
Włochy i Monika Kryk – Zastępca Burmistrza podpisali w październiku umowę
ze Spółką Climatic - Budownictwo Modułowe na dokończenie realizacji rozbudowy, przebudowy i nadbudowy Szkoły
Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B.
W wyniku rozbudowy i modernizacji
szkole przybędzie blisko 3 tysiące metrów
kwadratowych nowych pomieszczeń.
Szkoła powiększy się dzięki temu prawie
dwukrotnie. Planowana jest rozbudowa
parteru oraz dużej sali sportowej
(32,2x17,4m), siłowni, szatni i zaplecza
sanitarnego. W nadbudowie powstanie 14
nowoczesnych klas i pokój nauczycielski.

Prace mają między innymi na celu poprawę bezpieczeństwa – dzieci starsze
będą miały osobne wejścia i szatnie, bez
konieczności korzystania z powierzchni
przeznaczonych dla dzieci młodszych.
Budynek zostanie doposażony w windę
oraz zlikwidowane zostaną schody prowadzące do szkoły z ulicy oraz schody
przed wejściem do budynku co będzie
znaczącym udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych.

www.facebook.com/warszawawlochy

Nagrodzono
włochowskich
nauczycieli (s. 3)

Na zmodernizowanym dziedzińcu szkoły
przewidziano budowę siłowni plenerowej.
Planowany termin zakończenia robót to
koniec sierpnia 2020 r.
red.

Nowe zasady
korzystania z
parkingu przy
Urzędzie (s. 2)

Włochowska
Akademia
Współpracy (s. 5)

Nowe zasady korzystania z parkingu przy Urzędzie
Parking przy Urzędzie Dzielnicy Włochy
będzie płatny dla osób, które nie będą
załatwiać spraw w nim.
Parking dla naszych Interesantów będzie
dostępny bez konieczności uiszczania
opłat:
- 1,5 godziny dla Interesantów Urzędu
Dzielnicy,
- 3 godz. dla Interesantów załatwiających
sprawy w BAISO (komunikacja – dowody
rejestracyjne).
Każdy wjeżdżający na parking
(z wyjątkiem posiadaczy kart imiennych)
będzie pobierał bilet z urządzenia CAR
PARK’u przy szlabanie wjazdowym.

parterze lub w BAISO (sprawy komunikacyjne).
Nasi Interesanci powinni otrzymać
poświadczenie (na bilecie systemu kolejkowego lub na bilecie wjazdowym)
w wydziale ich obsługującym, tak aby
pracownik Informacji mógł odpowiednio
zwalidować bilet wjazdowy.
Goście Urzędu, w tym mieszkańcy biorący
udział w sesjach Rady Dzielnicy lub
innych wydarzeniach organizowanych w
Urzędzie, którzy będą przebywali w czasie
dłuższym niż 1,5 godziny, będą mieli
walidowane bilety jako bezpłatne.

W celu zwolnienia z opłaty Interesanci
powinni zwalidować bilet w Informacji na

WAG

Budżet obywatelski 2020 - wyniki
Przedstawiamy Państwu zwycięskie pomysły mieszkańców do Budżetu obywatelskiego 2020:
● Aleja 100 drzew (nr ESOG 304), koszt
280 000 zł, 1042 głosy,
● Zielona Dzielnica Włochy. Tak dla
czystego powietrza. Nasadzenia krzewów
w pasach drogowych ul. Bakalarskiej,
ul. Radarowej ul Sulmierzyckiej, ul. Lechickiej, ul. Strubiczów, ul. Trapez i
ul. Hynka oraz zakup i montaż 1000 sztuk
treegatorów czyli worków do kropelkowego podlewania drzew (nr 796), koszt
257 000 zł, 1002 głosy,
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● Woda, życia doda. Źródełko - poidełko
w Parku Kombatantów (nr 1624), koszt
44 500 zł, 842 głosy,
● W zdrowym ciele zdrowy duch - cały rok
zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic
(nr 1408), koszt 84 320 zł, 777 głosów,
● Pierwsze parki kieszonkowe w Dzielnicy
Włochy - tak dla zieleni! (nr 780), koszty
227 000 zł, 725 głosów,
● Letnie kino nad stawami - edycja 2020
(nr 928), koszt 65 000 zł, 671 głosów,

● Chronimy jerzyki i wróble we Włochach
- montaż skrzynek lęgowych (nr 533),
koszt 48 000 zł, 964 głosów,

● Zakup gier planszowych dla bibliotek
(nr 1772), koszt 20 000 zł, 634 głosy,

● Łąki kwiatowe w Alejach Jerozolimskich
(nr 1319), koszt 11 150 zł, 929 głosów,

● Kaczkomat przy Stawie Koziorożca
(nr 1925), koszt 25 000 zł, 612 głosów,

● Zakup nowości wydawniczych dla
bibliotek w dzielnicy Włochy (nr 506),
koszt 100 000 zł, 907 głosów,

● Malowanie znaków poziomych na lokalnych drogach (nr 1270), koszt 35 000 zł,
602 głosy,
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● Plac zabaw i toaleta dla psów przy torach
(nr 1817), koszt 117 500 zł, 537 głosów,
● Mural Miasta-Ogrodu Włochy przy
ul. Bolesława Chrobrego 7 (nr 1968), koszt
57 000 zł, 533 głosy,
● Składaj roboty za zero złotych - warsztaty z robotyki dla dzieci, z wykorzystaniem klocków lego i urządzeń mobilnych
(nr 1945), koszt 12 550 zł, 413 głosów,
● Domowe kino w bibliotece na kocu
i przy popcornie (nr 1793), koszt 9 000 zł,
410 głosów,
● Teatrzyki w bibliotece (nr 507), koszt
15 000 zł, 401 głosów,
● WenDo – skuteczna samoobrona dla
kobiet i dziewcząt (nr 76), koszt 4 420 zł,
392 głosy.

Nagroda Prezydenta Warszawy w dziedzinie edukacji to specjalne wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia na polu
edukacji. 15 października w Zamku Królewskim odbyła się ceremonia wręczenia
nagród reprezentantom warszawskiej
oświaty. Wśród laureatów znalazło się
97 szczególnie zasłużonych wychowawców i dydaktyków, autorów i realizatorów
innowacyjnych programów, które nadają
oświacie coraz wyższą jakość. Z naszej
dzielnicy mamy dwóch laureatów tej nagrody: pana Ryszarda Szczepańskiego
- Dyrektora Zespołu Szkól im. Bohaterów
Narwiku oraz panią Elżbietę Krysztofiak
z CLIX Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Jana III Sobieskiego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w kontynuowaniu waszej misji.
Nagrody wręczali: pani Renata Kaznowska
i Paweł Rabiej - Wiceprezydenci m.st.
Warszawy, pani Dorota Łoboda - Przewodnicząca Komisji Edukacji m.st. Warszawy
oraz pani Joanna Gospodarczyk - Dyrektor
Biura Edukacji.

fot. UD Włochy

Nagrodzono włochowskich nauczycieli

Uroczystość zwieńczył występ Artura
Chamskiego, aktora i piosenkarza.
Dyplom uznania za wybitne osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Nagrodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty została
wyróżniona Dyrektor ZS nr 17.
Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy za szczególne osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze otrzymują:

Dyrektorzy Przedszkoli nr: 313, 314 i 78
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 88.
Wicedyrektor i nauczyciel Zespołu Szkół
nr 17, dwoje nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 94, nauczycielka z CLIX Liceum
Ogólnokształcącego, trzech nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej nr 66, dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 88 oraz
troje nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22.

Ślubowanie pierwszoklasistów

fot. arch. szkoły

11 października br. w Szkole Podstawowa
nr 88 przy ulicy Radarowej odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. W placówce
uczczono również dzień Edukacji Narodowej. Obu wydarzeniom towarzyszyła
oprawa artystyczna wykonana przez
najmłodszych.
Zastępca Burmistrza – Sebastian Piliński
pogratulował pierwszakom dołączenia do
społeczności szkolnej. Jednocześnie złożył
życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty z okazji dnia Edukacji
Narodowej. Pogratulował przyznanych nagród dyrektorskich, które nie tylko
świadczą o profesjonalizmie kadry, ale
także są wizytówką wspaniałej i zdolnej
młodzieży włochowskiej.

Inauguracja nowego roku akademickiego
Następnie odbyła się oficjalna immatrykulacja studentów pierwszego roku. Studenci
złożyli oficjalne ślubowanie i odebrali
symboliczne decyzje potwierdzające przyjęcie na pierwszy rok studiów, po czym
wspólnie odsłuchano „Gaudeamus igitur”.
Wykład inauguracyjny pt. „Polityka spójności Unii Europejskiej, jako podstawowy
element funkcjonowania wspólnoty – wymiar mazowiecki” wygłosił Adam Struzik
– Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Powodzenia w nadchodzącym roku akademickim życzył studentom również Burmistrz
Dzielnicy Włochy – Artur Wołczacki.

fot. UD Włochy

2 października odbyła się inauguracja kolejnego roku akademickiego na Uczelni
Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Podczas uroczystości, jako
pierwsza, głos zabrała JM Rektor dr Iwona
Przychocka – prof. UTH. Mówiła o szansach, jakie daje edukacja, ofercie uczelni
oraz przedstawiła po krótce część kadry
profesorskiej uczącej na UTH. Po przemówieniu przystąpiono do wręczenia
wyróżnień i nagród: dla najbardziej aktywnych studentów za działalność na rzecz
Uczelni oraz dyplomów uznania dla
wykładowców i pracowników UTH.
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Diagnoza społeczna
Od drugiej połowy października na terenie
Dzielnicy Włochy prowadzona jest na zlecenie Zespołu Spraw Społecznych Dzielnicy Włochy diagnoza społeczna. Celem
jest poprawienie jakości życia wszystkich
mieszkańców Dzielnicy Włochy, zwłaszcza dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób
będących w trudnej sytuacji. Poprawa
możliwości rozwoju i dostępu do wsparcia
społecznego wymaga poznania aktualnej
sytuacji, problemów i potrzeb mieszkańców Dzielnicy. Wypełniane ankiety
posłużą właściwemu ukierunkowaniu pomocy społecznej, dostarczanej od tego
roku w ramach Lokalnego Systemu
Wsparcia.
Prosimy o aktywny udział w badaniach.
W szkołach, przedszkolach, domu kultury,

poradniach i świetlicach oraz placówkach
pomocy społecznej pojawią się ankieterzy
z prośbą o wypełnienie ankiet w komputerach lub w formie papierowych arkuszy.
Każdy ankieter będzie miał imienny identyfikator, wystawiony przez firmę BEW
Sp. z o.o. Osoby zapraszane do wypełniania ankiet są wybrane w drodze losowania.
Ankiety są w pełni anonimowe. W celu
właściwego opracowania wyników ankieta
zawiera też kilka pytań o podstawowe dane
osób wypełniających. Wyniki indywidualne są objęte pełną tajemnicą i nie będą
nigdy nikomu przekazane. Wypełnianie
zajmie w zależności od rodzaju ankiety od
kilku minut, do jednej godziny lekcyjnej w
szkołach. Pytania dotyczą wielu spraw, począwszy od możliwości spędzania czasu,

aż do kłopotów związanych z używkami
czy zdarzającą się agresją. Pytania są opracowane przez zespół ogólnopolskich ekspertów w zakresie profilaktyki i pomocy
społecznej.
Ankieta w szkołach jest wykonywana za
wiedzą i zgodą psychologa/pedagoga
szkolnego i dyrekcji szkoły, którzy wspierają organizacyjnie badania. Osobą odpowiedzialną za całość badania jest dr Robert
Porzak, ekspert w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki. Zapraszamy do kontaktu
w sprawach badania za pośrednictwem
psychologa / pedagoga szkolnego, pracowników instytucji, w której Państwo zostaniecie zaproszeni do wypełnienia ankiet
lub ankieterów - pedagogów, psychologów
lub studentów kierunków społecznych.

Warsztaty dla rodziców w MAL we Włochach (ul. Rejonowa 6/8)
Rodzicu - jeśli chcesz:
► wiedzieć więcej o tym, jak wprowadzać zasady i stawiać
granice maluchowi,
► lepiej rozumieć różne zachowania dziecka,
► zastanowić się, jak reagować na trudne emocje dziecka
takie jak złość, zazdrość, smutek,
► pewniej poczuć się w roli rodzica.
To te warsztaty są właśnie dla Ciebie
Terminy spotkań: w środy w godz. 17.00 - 19.00
w dniach: 30 października, 20 oraz 27 listopada, 4 oraz 11 grudnia.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
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10 października 2019 r. odbyła się II konferencja w ramach projektu Włochowska
Akademia Współpracy. Ideą projektu
jest wymiana doświadczeń, podnoszenie
kompetencji zawodowych i osobistych
włochowskiego środowiska pracującego na
rzecz dziecka i jego rodziny oraz omawianie problemów, z którymi w codziennej
pracy stykają się przedstawiciele włochowskich szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, instytucji prospołecznych oraz
tzw. NGO.
W konferencji, która jest elementem
budowania lokalnego systemu wsparcia
uczestniczyło 42 osoby zaangażowane w
podnoszenie jakości lokalnej współpracy.
Są to: dyrektorzy i pedagodzy włochowskich szkół, poradni psychologiczno
-pedagogicznej i innych placówek oświatowych, przedstawiciele ośrodka pomocy
społecznej, Policji, Straży Miejskiej, Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa „Ognisko Okęcie”, Stowarzyszenia
Rodzin Abstynenckich Warszawa –
Włochy „Źródło”, Zespołu Caritas A.W.,
Stowarzyszenia Strefy Wsparcia i Pracowni KoOkocha (placówki wsparcia
dziennego dla dzieci), Stowarzyszenia Aktywacja, Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa, Stowarzyszenia
Wspierającego Rozwój Emocjonalny,
Społeczny i Poznawczy MAKAO, Funda-

fot. arch. uczestników

Włochowska Akademia Współpracy

cji przez Zabawę do Rozwoju, Stowarzyszenia Dzieciaki, członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
Dzielnicowego Zespołu Włochy oraz
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Włochy, a także Zespół Spraw
Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Włochy – organizator konferencji.
Uczestnicy w trakcie paneli dyskusyjnych
i warsztatów, które w bardzo ciekawy
i profesjonalny sposób poprowadzili
trenerzy - pracownicy Centrum Innowacyjnej Profilaktyki Epsilon, nabywali umiejętności i pogłębiali wiedzę m.in. w zakresie:
metod przeciwdziałania zachowaniom
ryzykownym u dzieci i młodzieży w ujęciu
profilaktyki pozytywnej, budowania
konstruktywnego kontaktu w oparciu

o wykorzystanie technik TSR oraz mentalizowania i diagnozowania potrzeb rozmówcy.
Jednocześnie, podczas konferencji odbywały się wywiady indywidulane i fokusowe w ramach diagnozy problemów
społecznych, która realizowana jest obecnie na naszej dzielnicy, pod nadzorem specjalisty w zakresie badań społecznych
– dr Roberta Porzaka, przez firmę Badania
Edukacja Wdrożenia, a grupą badawczą
byli przedstawiciele ww. włochowskich
instytucji, placówek i podmiotów.
Spotkanie było również okazją do analizy
i refleksji, w jaki sposób łączyć kompetencje, możliwości, zasoby jakimi dysponuje
lokalne środowisko z potrzebami poszczególnych instytucji i placówek, a przede
wszystkim naszych mieszkańców.

Gdyby ktoś z czytelników poszukiwał pomocy w przypadku doświadczania różnorodnych trudności życiowych,
poniżej podajemy kilka kontaktów do placówek pomocowych:
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Agnieszka Olszewska tel. 22 44 34 474, 888 552 677

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy
Zespół Włochy

Sławomir Sosnowski tel. 22 44 34 474
Każdy wtorek w godz. 16.00 – 18.00

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Dzielnicy Włochy

Jacek Krukowski – tel. 578 901 565

Stowarzyszenie Strefa Wsparcia i Pracownia KoOkocha
(placówka wsparcia dziennego dla dzieci)

Marzena Decyk – tel. 883 407 206

Centrum Wspierania Rodzin
Rodzinna Warszawa Ognisko Okęcie
(placówka wsparcia dziennego dla dzieci)

Patrycja Smolińska – tel. 697 880 715

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22

tel. 22 846 19 18

Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich Warszawa – Włochy „Źródło”

Krzysztof Nowakowski – tel. 783 070 101

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa

Magdalena Szlom – tel. 507 191 134

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny,
Społeczny i Poznawczy MAKAO

Maria Maruszczyk – tel. 514 738 413

Fundacja przez Zabawę do Rozwoju

Emilia Wiśniewska – tel. 504 439 439

Stowarzyszenie Dzieciaki

Jacek Krukowski – tel. 578 901 565

Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Włochy

tel. 22 863 98 37, 22 863 91 75
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Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

Laureatów Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2019 poznaliśmy 18 października podczas Gali w Warszawskiej
Szkole Filmowej.
W gali wzięli udział Renata Kaznowska Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,
Aldona Machnowska Góra – Dyrektor
koordynator ds. kultury i komunikacji
społecznej, burmistrzowie dzielnic m.st.
Warszawy m.in. Artur Wołczacki – Burmistrz Dzielnicy Włochy oraz Monika
Kryk – Zastępca Burmistrza, dyrektorzy
Biur Kultury i Edukacji, nauczyciele
warszawskich szkół, animatorzy i edukatorzy, a przede wszystkim laureaci konkursu
i ich goście.

fot. UD Włochy

Do tegorocznej X edycji konkursu Warszawskej Nagrody Edukacji Kulturalnej
zgłoszono 120 wniosków. W pierwszym
etapie Kapituła Koordynatorów Dzielnicowych WPEK wyłoniła 58 projektów. Dla
finalistów, podobnie jak w roku ubiegłym,
zorganizowano sesje warsztatów poświęcone sztuce prezentacji. 6 września w Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy
Targówek odbyły się przesłuchania konkursowe w formie publicznej prezentacji.
Kapituła Nagrody w składzie Anna Michalak-Pawłowska, Zbigniew Darda, Sylwia
Grzegorzewska, Wojciech Feliksiak, Paweł
Kos-Nowicki, Halina Polak, Agnieszka
Proszowska, Adam Sienkiewicz oraz Beata
Zuziak przyznała 24 nagrody i 2 wyróżnienia.

ludzi zbudzi” zrealizowanego w Domu
Kultury „Włochy”. Otrzymali oni trzecią
nagrodę w kategorii: Instytucje animacji
kultury.
Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej
jest jedyną w Polsce nagrodą przyznawaną
dla autorów ciekawych projektów edukacji
kulturalnej zrealizowanych w Warszawie
w różnych podmiotach – przedszkolach,
szkołach, domach kultury i placówkach

edukacji pozaszkolnej, bibliotekach,
instytucjach kultury, ale też przez organizacje pozarządowe i firmy prywatne.
Celem nagrody jest docenianie i promowanie aktywnych animatorów i nauczycieli
oraz prezentowanie ich projektów jako
dobrych praktyk. W ciągu dziesięciu lat do
nagrody zgłoszono ponad 1000 projektów,
z czego nagrodzono 147.
http://edukacjakulturalna.pl/

Podczas uroczystości zostały wręczone
26 nagród za najlepsze projekty edukacji
kulturalnej zrealizowane przez warszawskich animatorów, edukatorów, nauczycieli
i artystów.

fot. UD Włochy

W tym roku w gronie laureatów znaleźli się
reprezentanci Dzielnicy Włochy: Edyta
Kiesewetter, Tomasz Mitrowski, Sebastian
Stafecki, Jakub Anusiewicz, autorzy projektu „Wrzenie - Gdy wolność wszystkich
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LII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży

Sępień Rafał, nauczyciel CLIX LO otrzymał honorową odznakę Szkolnego Związku
Sportowego Warszawy i Województwa
Mazowieckiego „Za zasługi w rozwoju
sportu młodzieży szkolnej”.

fot. arch. uczestników

W dniu 10 października br. w CRS Bielany
odbyło się uroczyste podsumowanie
LII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Do hali sportowej przybyli przedstawiciele
władz miasta m.in. Janusz Samel – Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji, zastępca
dyrektora Dorota Ognicha, a także burmistrzowie dzielnic. Dzielnicę Włochy reprezentowali: Monika Kryk – Zastępca
Burmistrza oraz Adam Kuszkowski – naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich,
Sportu i Rekreacji.
Robert Blank, nauczyciel SP 227 otrzymał
„Podziękowanie za pomoc przy organizacji
LII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży”.
Monika Kryk – Zastępca Burmistrza odebrała dyplom dla Zespołu Szkół im. Boha-

terów Narwiku za zajęcie 5. miejsca
w klasyfikacji szkół „Licealiada” LII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Gratulacje dla młodzieży i trzymamy
kciuki na przyszły rok.

XX Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy
Trwają zgłoszenia kandydatów do XX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2019 roku.
Do 15 listopada, właściwe polskie związki
sportowe, okręgowe związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej oraz kluby
sportowe z siedzibą w Warszawie, właściwe organizacje krajowe prowadzące
działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, inne osoby prawne lub fizyczne oraz organizatorzy imprez
sportowych mogą nadsyłać zgłoszenia do
udziału w XX Plebiscycie na Najlepszych
Sportowców Warszawy.
Zgłoszenia powinny dotyczyć zawodników, trenerów lub drużyn sportowych z
wybitnymi rezultatami osiągniętymi w
2019 roku, wydarzeń sportowych o zasięgu
co najmniej ogólnomiejskim a także
działaczy pracujących na rzecz sportu warszawskiego.

Celem Plebiscytu jest promowanie idei
sportu wśród mieszkańców Warszawy,
a także wyróżnienie zawodników, którzy
sławili stolicę na arenach Europy i świata.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni w następujących kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec
Niepełnosprawny Roku, Trener Roku,
Sportowa Osobowość Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Sportowa Impreza Roku oraz Najpopularniejsza
Sportowa Drużyna Klubowa Roku.
Formularze niezbędne do zgłoszeń, dostępne są na stronie Plebiscytu pod adresem: http://plebiscyt.um.warszawa.pl/
w zakładce zgłoszenia.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia
15.11.2019 r.

Seminarium z Mistrzem Taekwondo Simonem Scherem

fot. arch. uczestników

W dniu 5 października br. w hali OSiR
przy ul. Gładkiej 18 odbyło się seminarium
taekwondo z Mistrzem Simonem Scherem
(VII dan) z USA zorganizowane przez
Mistrza Grzegorza Wyszomierskiego.
Głównymi tematami szkolenia były techniki rozciągania oraz techniki kopnięć.
Zajęciom przyglądał się Sebastian Piliński
– Zastępca Burmistrza, który podziękował
Mistrzowi za odwiedziny i poprowadzenie
warsztatów. Podkreślił wyjątkowy profesjonalizm i zaangażowanie organizatorów w
przedsięwzięcie, które zgromadziło liczną
i usatysfakcjonowaną publiczność.
nr 9 (128) listopad 2019
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„Szanty we Włochach” – to projekt zrodzony z inicjatywy mieszkańców, a zrealizowany przez Fundację Sztuka i Pasja we
współpracy z zespołem ZEJMAN & GARKUMPEL. Został dofinansowany przez
Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
W ramach projektu odbyła się seria warsztatów muzycznych pod artystycznym
kierownictwem członków zespołu - Mirosława Koval Kowalewskiego, Zbigniewa
Murawskiego, Grzegorza Chmielewskiego, w których wzięła udział grupa
mieszkańców Włoch. 6 października br. w
Okęckiej Sali Widowiskowej odbył się
finałowy koncert „A mnie jest szkoda lata”
i zgromadził ok. 200 osobową żywiołowo
reagującą widownię.
„Szanty we Włochach” to nie tylko muzyka, dobra zabawa, ale przede wszystkim
to integracja lokalna, radość, odpowiedzialność społeczna, przeciwdziałanie wykluczaniu osób z niepełnosprawnościami
(pomoc młodym dorosłym ze spektrum autyzmu), profilaktyka depresji. A poza tym
marzenia, wakacje, rozwijanie komunikacji, zainteresowań, podnoszenie wiary w
siebie, umiejętności śpiewania, udział w
filmie promującym, poczucie pomagania,
zachęcanie do aktywności, dostarczanie

fot. arch. organizatora

Szanty we Włochach

rytmu i energii do działania, które stały się
udziałem uczestników projektu. Mieli oni
także okazję do poznania nowych ludzi i
nauczenia się, jak zagospodarować lokalną
przestrzeń publiczną pod działania
związane z rozwiązywaniem problemów
społecznych.
Uczestnicy z powodzeniem budowali
wspólnotę międzypokoleniową, pogłębiając
tym samym więzi lokalne, a także uczyli

się współpracy z lokalnymi organizacjami.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim
za pomoc, współdziałanie w rozwijaniu tej
wspaniałej inicjatywy i udział w naszym
koncercie na pożegnanie lata. Dziękujemy
za wspólną zabawę. Cieszymy się, że mogliśmy występować przed taką super publicznością i wspólnie wesoło spędzić czas.
Ten rejs niech trwa !!!

,,Warszawskie opowieści”
Zapraszamy wszystkich małych i dużych
mieszkańców Warszawy na sobotnie spotkania z cyklu “Warszawskie opowieści”.
Tym razem do Sali Kruczkowskiego w
Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wydarzenie jest jak zawsze bezpłatny, ale przed
wydarzeniem prosimy o potwierdzenie
rezerwacji biletu.
Każde miasto ma swoje tajemnice, legendy
i prawdziwych bohaterów. Podczas poprzednich spotkań mali uczestnicy poznali
już kilku z nich: Złotą Kaczkę, Bazyliszka.
Podczas spektaklu oraz po jego zakończeniu dzieci wezmą udział w animacjach poświęconych tematyce ekologii i baśni,
prowadzone przez pedagogów teatru. Przygotują np. ekologiczną broń przeciw Smogowi.
Zapisy na poszczególne wydarzenia na
stronie: http://www.um.warszawa.pl/rejestracja_legendy/
Spotkania organizowane będą w dwóch
grupach wiekowych:
Dla dzieci 6-9 lat – spektakl i warsztaty
performatywne (prosimy o zabranie obuwia na zmianę):
16 listopada, godz. 11.00,
Dla dzieci 2,5-5 lat – spektakl i warsztaty
performatywne (prosimy o zabranie obu-

wia na zmianę):
30 listopada, godz. 11.00
7 grudnia, godz. 11.00
„Nieustraszeni pogromcy Smogu”
Dziewięcioletnia Dorotka pod nieobecność
podróżujących rodziców wychowywana
jest przez dziadka – byłego pilota. Dziewczynka próbuje zmienić złe nawyki
dziadka, który kopci fajkę, nie segreguje
śmieci, grilluje i nie wierzy w istnienie
Smogu, o którym Dorotka uczy się w
szkole. Mimo alarmu antysmogowego i zalecenia zaprzestania spacerów dziadek zabiera Dorotkę na pieszą wędrówkę po
mieście. Podczas wycieczki senior zostaje
porwany przez szarą chmurę, która zawisła
nad miastem. Na ratunek Dorotce i jej
dziadkowi przybywają warszawscy super
bohaterowie: nieustraszeni pogromcy
Smogu.
Czy uda im się uratować stolicę przed
inwazją Smogu? Czy dziadek Dorotki porzuci złe nawyki? Kim jest tajemniczy
Smog? Na te i inne pytania odpowiemy
wspólnie podczas muzycznego spektaklu
oraz towarzyszących mu warsztatów. Podczas warsztatów dzieci wraz z rodzicami
spróbują znaleźć sposoby na walkę ze
Smogiem. Każdy z małych i dużych

widzów będzie miał możliwość zostania
bohaterem stolicy i dobroczyńcą klimatu.
W muzycznej familijnej ekobaśni w
reżyserii Michała Walczaka wezmą
udział: aktorzy TR Warszawa – Natalia
Kalita i Lech Łotocki oraz współpracujący
z teatrem Jakub Snochowski – aktor i pedagog teatru.
„Nieustraszeni pogromcy smogu” to kolejna po „Piratach z dna Wisły” i „Córce
Bazyliszka” opowieść Michała Walczaka
z cyklu Muzeum Nowych Legend i Baśni
Warszawskich. To wyjątkowe muzeum
gromadzi dowody na istnienie syrenek,
smoków i złotych kaczek, ale także nowych stworów i baśniowych istot takich
jak Smog.
www.um.warszawa.pl
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Prawo własności gruntów – skorzystaj z 98% bonifikaty
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów, przekształcenie następuje z mocy
prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. (Dz.U.
z 2019 r. poz. 916). Wysokość opłaty za
przekształcenie równa się wysokości
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i jest wnoszona przez 20 lat.
Właściciel gruntu w stosunku do swojego
udziału może w każdym czasie wystąpić
do Urzędu Dzielnicy i zgłosić pisemnie zamiar jednorazowej opłaty z jednoczesnym
wnioskiem o bonifikatę.
Jeżeli grunt spełnia warunki opisane w
ustawie, wydawane są zaświadczenia potwierdzające przekształcenie, zawierające
informacje o wysokości i terminie wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jak
również o możliwości i zasadach wnoszenia opłaty jednorazowej.
Na mocy Uchwały Nr LXXV/2128/2018
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia

18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
osobom fizycznym będącym właścicielami
budynków mieszkalnych jednorodzinnych
lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom
mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Rada m.st. Warszawy wyraziła
zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości:
● 98% osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub
spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty
jednorazowej;
● 99% osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub
spółdzielniom mieszkaniowym, które
wniosły opłatę za co najmniej 50-letni
okres użytkowania wieczystego, od opłaty
jednorazowej.
Wydanie zaświadczenia informującego o
wysokości opłaty jednorazowej możliwe
jest dopiero po wydaniu zaświadczenia po-

twierdzającego przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności.
W przypadku powstania nadpłaty po dokonaniu rozliczenia przypisanych należności
i dokonanych wpłat, zwrot nadpłaty
dokonywany jest na wniosek osoby
wpłacającej.
Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie
Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej:
https://warszawa19115.pl/ gdzie znajdują
się również dodatkowe informacje.
W zakresie nieruchomości stanowiących
dotychczas własność Skarbu Państwa
informacji udziela Zarząd Mienia Skarbu
Państwa.
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Mieszkańcy wybierają najlepszą architekturę
To już piąta odsłona Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy,
która wyróżnia najlepsze stołeczne realizacje. Zgłaszać je mogą projektanci, inwestorzy oraz mieszkańcy, a szansę na jej
otrzymanie mają zarówno autorzy budynków, przestrzeni publicznych, jak i wydarzeń, wystaw czy książek poświęconych
architekturze i urbanistyce.

,,Jakość przestrzeni wokół nas jest bardzo
ważna. Dobra architektura, przestrzeń
publiczna, wydarzenia architektoniczne,
oprócz tego, że w sposób istotny wpływają
na to, jak czujemy się w mieście, budują
także społeczeństwo obywatelskie. Zapraszam mieszkańców do udziału w plebiscycie. Jestem ciekawy Państwa opinii, choć
wybór spośród nominacji wyłonionych
przez jury na pewno nie będzie łatwy”
– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Nagrody są przyznawane w sześciu kategoriach:
1. najlepszy budynek użyteczności publicznej,
2. najlepszy budynek komercyjny,
3. najlepszy obiekt mieszkalny,
4. najlepsza rewitalizacja,
5. najlepsza przestrzeń publiczna,
6. najlepsze wydarzenie architektoniczne.
Wielkie znaczenie ma nagroda mieszkańców – o jej przyznaniu decydują bowiem
mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, wskazując najważniejszą i najlepszą realizację
z poprzedniego roku w głosowaniu internetowym na stronie: www.nagroda-architektoniczna.pl.
Po raz pierwszy w tym roku jury przyzna
także dwie nowe nagrody specjalne spośród nominacji do nagród we wszystkich
kategoriach:
• nagrodę za rozwiązania przyczyniające
się do ograniczenia i adaptacji do zmian
klimatu,
• nagrodę za rozwiązania zapewniające
dostępność szczególnie osobom o ograniczonej mobilności lub percepcji.
Lista nominowanych w 5. edycji Nagrody
Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy:

fot. um.warszawa.pl

Fantastyczne budynki i niezwykłe wydarzenia –17 najlepszych realizacji minionego roku zostało wybranych. Które z nich
zdobędą Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy? Warszawianki i
warszawiacy zdecydują kto i za co otrzyma
nagrodę mieszkańców.
Bulwary nad Wisłą - laureat 4. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy

Najlepszy budynek użyteczności publicznej
1. ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury (Pasaż Stanisława Wiecheckiego
„Wiecha” 4)
2. Budynek Komisji Sejmowych (ul. Wiejska 1)
3. Biblioteka przy Szkole Podstawowej nr
172 (ul. Podleśna 36 – dzielnica Wesoła)
Najlepszy budynek komercyjny
1. Nowogrodzka Square (Aleje Jerozolimskie 93)
2. Hotel Warszawa (plac Powstańców Warszawy 9)
3. The Nest (ul. Piękna 49)
Najlepszy obiekt mieszkalny
1. Witebska 6
2. Holm House 1 (ul. Mariana Zdziechowskiego 7)
3. Dom dla W (ul. Goraszewska 5b)
Najlepsza rewitalizacja
1. Centrum Kultury i Aktywności przy
Siarczanej (ul. Siarczana 6)
2. Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy (plac Małachowskiego 1)
3. Centrum Praskie Koneser (plac Konesera)
Najlepsza przestrzeń publiczna
1. Ławka warszawska
2. Tężnia na placu Hallera (plac Hallera)
Najlepsze wydarzenie architektoniczne:
1. Działania przed Zachętą
(plac Małachowskiego 3)
2. Muzeum szklanych domów
(ul. Wolska 85)
3. Otwarty kampus http://ok.uw.edu.pl/
Kto i za co wygra w tegorocznej edycji
Nagrody Architektonicznej Prezydenta

m.st. Warszawa? Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nominacjami
na stronie: www.nagroda-architektoniczna.pl i oddania głosu na swojego faworyta. Plebiscyt trwa do 12 listopada br.
Organizatorem konkursu i fundatorem
Nagrody jest Prezydent m.st. Warszawy.
Partnerzy merytoryczni to Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów
Polskich, Mazowiecka Okręgowa Izba
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Oddział Warszawski Towarzystwa
Urbanistów Polskich. W kilkunastoosobowym jury zasiadają eksperci oraz przedstawiciele władz miasta.
W 2016 roku odbyły się dwie edycje konkursu. W ramach pierwszej nagrodzono
realizacje i wydarzenia z lat 2001-2014,
w ramach drugiej – tylko te z 2015 r. Trzecia edycja konkursu odbyła się w 2017 r.,
a czwarta w 2018 r. W ubiegłorocznej edycji Grand Prix przypadło bulwarom nad
Wisłą - za odcinek między mostami
Śląsko-Dąbrowskim i Świętokrzyskim.
Bulwary zwyciężyły również w kategorii
najlepszej przestrzeni publicznej oraz
zdobyły nagrodę mieszkańców. Najlepszym budynkiem użyteczności publicznej
okazał się Akademia High School przy
ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2. Najlepszy budynek mieszkalny powstał przy
ul. Nieporęckiej 2. Za najlepszą rewitalizację jury uznało Muzeum Warszawy.
A wydarzeniem roku został poradnik
dobrych praktyk architektonicznych dla
Żoliborza.
www.nagroda-architektoniczna.pl
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W plątaninie niebieskich nitek…
Zazwyczaj polecamy Państwu książki dla
dorosłych. Tym razem jednak zdecydowałam się sięgnąć po moim zdaniem dość
ważną pozycję z repertuaru młodzieżowego, napisaną jednak przez znaną
większości naszych Czytelników z literatury kobiecej, Małgorzatę GutowskąAdamczyk.

życia. Dopiero co porzucił ją mąż, z którym była bardzo szczęśliwa. Pozbawiona
męskiego wsparcia, z trudem radząc sobie
z obowiązkami dnia codziennego i nastoletnią córką, postanowiła wrócić do rodzinnego starego dworu, by tam pod opieką
matki i babki, odnaleźć utracone poczucie
bezpieczeństwa.

Książka bynajmniej nie najnowsza, ale z
całą pewnością aktualna i jak najbardziej
na czasie, bo dotykająca wielu spraw
współczesnych nastolatków. A wiadomo,
że spośród ogromu literatury młodzieżowej
ciężko jest wybrać tę jedną pozycję, która
poruszając trudne problemy wieku dojrzewania, zrobi to w sposób delikatny, ale
jednocześnie dobitny, nie pozostawiający
żadnych wątpliwości czy niedomówień.
Książkę, która chcąc wskazać tę odpowiednią drogę, nie zamieni się w zbiór nakazów i zakazów, przesyconych treściami
moralizatorskimi, które zamiast wychowywać, raczej zniechęcą młodych do świata
wartości dorosłych. Bo często historie
kreowane przez „autorów-moralizatorów”
o tragicznie kończących narkomanach po
prostu już do niej nie trafiają.

Linka z kolei to wzorowa uczennica pierwszej klasy liceum. Jedyny problem w
szkole sprawiają jej lekcje wychowania
fizycznego, gdyż jak sama mówi, powinna
służyć jako żywy przykład tego, jak nie należy skakać przez kozła, robić przewrotów
w tył, stać na rękach, rzucać do kosza czy
serwować. Jeszcze niedawno była oczkiem
w głowie tatusia, dlatego tym trudniej jest
jej pojąć i pogodzić się z nieuchronnym
rozwodem rodziców. Nie radząc sobie
z bólem, za całą sytuację obwinia matkę,
odsuwa się od bliskich uciekając w sztukę.
Rysuje tytułowe niebieskie nitki - uczucia,
które w miarę rozwoju akcji, stają się coraz
bardziej wyraziste i zagmatwane. Również
przyjaźń, a właściwie pseudo przyjaźń
z Hanką jest skomplikowana i uciążliwa,
tym bardziej, że obiektem pierwszej miłości
Linki jest Szymon – chłopak przyjaciółki.

Powieść „Niebieskie nitki”, którą tutaj polecam dorastającym Czytelnikom, pokazuje jak bardzo problemy dorosłych są
podobne do tych, z którymi borykają się
współcześni młodzi. Autorka ukazała losy
czterech kobiet – prababki, babki, matki
i córki; różne, a jednak posiadające zadziwiająco wiele wspólnego. Dominująca rola
pierwiastka żeńskiego w powieści, czyni ją
lekturą głównie dla przedstawicielek płci
pięknej – szczególnie nastolatek, chociaż
niejedna dojrzała pani spędziłaby naprawdę miłe chwile z tą książką w ręku.
Autorka skupiła się przede wszystkim na
wymiarze emocjonalnym, uczuciowym ich
życia, ukazując przy okazji problemy szarej codzienności w momencie, kiedy wraz z
dachem starego klasycystycznego dworku,
wszystko dosłownie runęło im na głowę.
Akcja powieści obejmuje niewiele ponad
miesiąc. Wszystkie wydarzenia rozgrywają
się pomiędzy Andrzejkami a Nowym Rokiem. Występują też retrospekcje wyjaśniające pewne kwestie, naświetlające
problemy, przedstawiające zagmatwane
historie seniorek rodu, czyli prababki Buni
i babki Musi. Obie kobiety jeszcze do niedawna same zamieszkiwały duży dwór w
Mińsku Mazowieckim.
Joannę, matkę głównej bohaterki Linki,
poznajemy w tragicznym momencie jej
16
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Niebieskie nitki, choć w większości o kobietach, zgłębiają także świat uczuć
mężczyzn, zarówno tych kilkunastoletnich,
infantylnych i miejscami banalnych, jaki
i tych dojrzałych, z bagażem doświadczeń.
Małgorzata Gutowska-Adamczyk porusza
trudne kwestie nie tylko dla młodzieży,
ale też dla dorosłych. Opisuje rozwód
i wszystkie jego negatywne konsekwencje
– cierpienie, bezradność, rozpacz, poczucie
krzywdy, wielkie rozczarowanie.
Przerażająco realistycznie ukazała rodzinną gehennę nastoletniego Grześka, pobitego do nieprzytomności przez ojca
alkoholika, który jako policjant bezkarnie
bił i krzywdził swoich bliskich.
Wiele nastoletnich dziewcząt na stronach
powieści odnajdzie zapewne swoje własne
sercowe rozterki i dramaty, które stały się
udziałem Linki. Czytając o losach wrażliwej, tak bardzo zwyczajnej bohaterki,
będzie mogło się z nią utożsamić.
Autorka podejmuje również tematy, które
ciągle uznawane są w naszym społeczeństwie za tematy drażliwe, tabu – opisuje
bohaterkę, która w wieku szesnastu lat straciła dziewictwo, a krótko po tym fakcie
została porzucona przez chłopaka, który
jednak kochał inną. Dziewczyna jest zroz-

paczona, chłopak zagubiony między poczuciem winy, a miłością do tej drugiej.
Jednak ani rozpacz, ani poczucie winy nie
trwają zbyt długo.
Opowiadając o tym, jak i o losach babki
Musi, która kiedyś została samotną,
młodocianą matką, autorka skłania młode
dziewczęta do refleksji, uświadamia, jak
nieprzemyślane decyzje mogą skomplikować życie. Dosłownie, aczkolwiek bez
zbędnego moralizowania, przestrzega
przed nieprzemyślanymi wyborami, które
mogą zaciążyć na dalszym życiu.
Generalnie oceniając powieść, jest to historia burzliwa, pełna emocji, namiętności,
ludzkich dramatów, ale mimo to pełna
optymizmu i wiary, że wszystko można pokonać, przezwyciężyć. Należy tylko iść
przed siebie, otworzyć się na ludzi, czerpać
z ich wiedzy i doświadczenia. To mądra,
wzruszająca opowieść o czterech pokoleniach kobiet, łączących je więziach, ciepła
i dająca nadzieję na to, że mimo życiowych
niepowodzeń wszystko się w końcu ułoży.
Problemy Linki i jej znajomych to problemy współczesnych nastolatków. Myślę
zatem, że warto, by losy głównych bohaterów poznała współczesna młoda dziewczyna, którą być może jej własne uczucia i
problemy czasem przerastają. Możliwe że,
utożsamiając się z bohaterką, tak jak Linka
Bunię, dopuści do siebie kogoś, kto mając
za sobą spory bagaż doświadczeń, zechce
obdarzyć ją paroma cennymi wskazówkami...
Magdalena Bajer

Książka dostępna w:
- Wypożyczalni nr 28, ul. 1 Sierpnia 36a,
- Wypożyczalni nr 71, ul. Astronautów 1,
- Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22,
ul. Ks. J. Chrościckiego 2

Zabawy logopedyczne w Bibliotece
Już od kilku lat w Bibliotece dla Dzieci
i Młodzieży nr 22 przy ul. Chrościckiego 2
odbywają się cotygodniowe zajęcia pod
hasłem – „Zabawy logopedyczne”. Przeznaczone są dla młodszych, 2-4 letnich
dzieci, mają na celu wspomaganie rozwoju
ich mowy. Dzieci w towarzystwie rodziców ćwiczą aparat artykulacyjny, przez
zabawę rozwijają myślenie, pamięć i koncentrację, ćwiczą percepcję słuchową
i wzrokową.

fot. arch. Biblioteki

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotną
rolę odgrywa mowa w kontaktach z ludźmi. Dzięki tej umiejętności możemy się
porozumiewać, poznawać otaczający
świat, wyrazić swoje uczucia, pragnienia i
spostrzeżenia. Prawidłowy rozwój mowy
dziecka wpływa na kształtowanie się jego
osobowości.
Warto od pierwszych chwil do dziecka
mówić, nazywać to, co dziecko robi w
czasie zabawy, powtarzać z nim nowe
słowa, dawać mu przykład poprawnej i starannej mowy. Warto bawić się z maluchem,
żartować, uczyć wyliczanek, rymowanek,
wierszyków i piosenek, nazywać przedmioty i wyjaśniać ich przeznaczenie.
Sprawność manualną i koncentrację
maluszków można wspomagać przez rysowanie, malowanie, budowanie z klocków
i lepienie z plasteliny. Sprawność ruchową
podniosą regularne wyprawy na plac
zabaw, a w deszczowe dni – tory przeszkód
zbudowane z krzeseł. Bezcenne są również
chwile poświęcone na wspólne czytanie
książek.
Każda chwila spędzona z dzieckiem na zabawie i rozmowie jest bezcenna. To my dorośli, możemy pomóc dzieciom zrozumieć świat. Internet, telewizja czy gry
komputerowe nie pomogą dzieciom w budowaniu prawidłowych relacji i nie nauczą
komunikowania się z ludźmi.
„Zabawy logopedyczne” są jedną z propozycji naszej placówki dla rodziców, którzy
szukają pomysłów na wsparcie rozwoju
dziecka przez wspólną zabawę.
Urszula Pawlak
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Chwalić czy nie chwalić, oto jest pytanie.
Dla wychowania i rozwoju dzieci jest
to pytanie o znaczeniu praktycznym. Czasem obawiając się „zepsucia” młodego
człowieka nie wyrażamy pozytywnych
komunikatów, albo uznajemy, że dobre zachowanie jest rzeczą oczywistą, za którą
pochwała się nie należy. Nic bardziej
błędnego.
Od dawna wiadomo, że bardziej skuteczne
jest budowanie osobowości opartej na pozytywnych wzorcach i pozytywnym motywowaniu. A jednak dzienniczki uczniów
pełne są nagan i uwag. Może czas, aby
wprowadzić zachęcanie przez pochwałę.
Jednak z pochwałami sprawa nie jest taka
prosta. Pochwała musi być mądra. Nie
może ona brzmieć: „Jesteś mądry”, „Jesteś
dobra”, gdyż jest zbyt ogólna. Nie daje
wartościowej informacji, jak należy się zachowywać. Niesie w sobie ocenę osoby,
a nie działania. Dlatego pochwała powinna
być konkretna i następować w miarę
szybko po wykonaniu czynności przez
dziecko.
Chcąc porównać rozwijania umiejętności,
w tym umiejętności społecznych dzieci
i młodzieży chciałabym przywołać obraz
z ostatnich wakacji w górach. Czarna Góra
w Beskidzie Sądeckim. Wjeżdżam wygodną kolejką górską na szczyt. Można tu
przysiąść na leżakach i podziwiać przepiękny krajobraz. Obok znajduje się zejście, które od samego patrzenia wzbudza
strach: skały, kręta ścieżka, ostre krzaki. Po
chwili zauważam tabliczkę „Trasa rowerowa” – „Kambodża”. Nazwa bardzo adekwatna. Na starcie stoi grupka chłopców w
kaskach z rowerami pod opieką trenera.
Mężczyzna udziela instrukcji zjazdu, przestrzega przed zagrożeniami, które mogą

spotkać na drodze, pokazuje jak kierować,
aby ominąć jedną przeszkodę i nie wpaść
na następną. Wszystko odbywa się w
pełnym skupieniu, zdania są krótkie,
instrukcja konkretna. Chłopcy po kolei w
pewnych odstępach zaczynają swój treningowy zjazd.
Młodym ludziom potrzebne są jasne
wskazania, co jest dobre, a co złe, jakie są
niebezpieczeństwa i jak ich uniknąć, co
robić, aby osiągać dobre efekty. Od nas dorosłych komunikaty powinny być jasne
i precyzyjne. A czy zawsze tak się dzieje…
Czasem dużo czasu i energii skupimy na
tym, aby mówić, czego młodzież ma NIE
ROBIĆ, a mniej CO ROBIĆ DOBREGO.
W praktyce szkoły, zwłaszcza tak dużej jak
nasza, trudno jest wyrazić szybko pozytywną opinię o działaniu tysiąca dzieci.
W ten sposób narodził mi się w głowie się
pomysł już nie dzienniczka (gdyż ma on
smutne konotacje) ale „Indeksu pozytywnej aktywności”. W indeksie są zapisywane wyłącznie dobre rzeczy, które
uczniowie wykonują: działania charytatywne, wolontariat, reprezentowanie
szkoły na zewnątrz, osiągnięcia w konkursach, praca na rzecz szkoły i klasy,
punktualność, kultura słowa, szacunek do
innych osób oraz inne aktywności.
Te dobre rzeczy, jako nauczyciele podpisujemy uczniom najszybciej po ich
wystąpieniu. Dzieciaki dbają o to, aby
nie zapominać o wpisie.
Co miesiąc na godzinach wychowawczych
nastąpi podsumowanie zachowania. Każdy
może się pochwalić, tym, co zrobił
dobrego, gdyż ma konkretne zapisy w
swoim Indeksie. Miesięczna ocena jest
szybką informacją zwrotną o tym, czy idę
dobrą drogą, czy muszę coś zmienić.

fot. arch. szkoły

Indeks pozytywnych zachowań

Jesteśmy po pierwszym miesiącu funkcjonowania Indeksu w Szkole Podstawowej
nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Zauważamy wzrost zainteresowania działalnością wolontariatu, dyżurami
uczniowskimi, akcjami charytatywnymi,
pomocą koleżeńską i innymi bardzo pozytywnymi zachowaniami. Wygląda na to, że
dzieciakom potrzebny był wyraźny drogowskaz. Wpadki też się zdarzają, ale nie
koncentrujemy się na złych zachowaniach,
tylko na pokazywaniu dobrej drogi wyjścia
z negatywnych sytuacji.
Miałam ostatnio przyjemność rozmawiać z
uczniami ósmych klas, którzy przyszli ze
swoimi dalszymi pomysłami, co jeszcze
dobrego można zrobić w naszej szkole. Jak
widać jedna inicjatywa pociąga za sobą
inne. I o to w wychowaniu chodzi.
Na koniec chciałabym podziękować
mamie naszych dwóch uczniów, pani Monice Kijas za pomoc w opracowaniu
graficznym Indeksów i ich wydruku
w błyskawicznym tempie, tak aby rok
szkolny 2019/2020 rozpoczął się pozytywnym myśleniem i pozytywnymi zachowaniami.
Małgorzata Krasowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 94
im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
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Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia…
ma obowiązek niezwłocznego podjęcia
działań zmierzających do skutecznego
powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia
pomocy ww. osobom.

lenia są prowadzone przez nauczyciela
przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa,
panią Magdalenę Żurek. Są one skierowane do uczniów z klas 4-8. Podczas zajęć
uczniowie poznają telefony alarmowe oraz
podstawowe techniki opatrywania ran,
tamowania krwotoków oraz prowadzenia
sztucznego oddychania.

Szkoła Podstawowa nr 227 w Warszawie
chcąc przygotować uczniów na ewentualność zdarzenia zagrożenia zdrowia lub
życia od września 2019 roku zapoczątkowała cykl szkoleń z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szko-

W trakcie szkoleń wykorzystywane są
fantomy zakupione przez szkołę przy
okazji realizowania projektu z budżetu
obywatelskiego oraz otrzymane od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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fot. arch. szkoły

Pierwsza pomoc w SP nr 227

Wizyta w Ambasadzie Królestwa Danii

W ramach wizyty uczniowie nie tylko
mieli okazję posłuchać o stu ciekawostkach na temat Danii, ale również zwiedzić
gmach ambasady, dowiedzieć się ilu pracowników liczy i zobaczyć ich pracę. Najważniejszym punktem wizyty było spotkanie z
Ambasadorem - Ole Egberg Mikkelsenem.
Ambasador opowiedział naszym uczniom
jak został tak ważnym zwierzchnikiem
Królowej Danii Małgorzaty II w Polsce.

Pochwalił się, że do pracy przyjeżdża
rowerem. Na koniec klasa wręczyła Ambasadorowi statuetkę przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 227, z której pan Mikkelsen
był bardzo dumny. Klasa jeszcze długo będzie wspominać wizytę na Marszałkowskiej 142, a nawet więcej, już planuje
kolejną wygraną w akcji ,,Rowerowy Maj”.

fot. arch. szkoły

We wtorek 10 września br. klasa 6a naszej
szkoły wizytowała u Ambasadora Królestwa Danii w ramach wygranej w akcji
,,Rowerowy Maj 2019”. To już po raz drugi
kiedy wspomniana klasa wygrała zmagania
na etapie szkolnym.

Powitaliśmy jesień w Przedszkolu Integracyjnym nr 314!

Dzień Przedszkolaka
20 września w Przedszkolu Integracyjnym
nr 314 hucznie obchodziliśmy Dzień
Przedszkolaka. Z okazji święta naszych
podopiecznych cała społeczność przedszkolna zebrała się, by odśpiewać „Hymn
Przedszkolaka” (sł. B. Lach, M. Witecka,
muz. U. Pakuła).
Po uroczystym rozpoczęciu dnia w każdej
grupie prowadzone były atrakcyjne zajęcia
takie jak: eksperymenty, zabawy sensoryczne, zabawy z chustą animacyjną.
Dzieci miały również możliwość przyjścia
do przedszkola przebrane za swoje ulubione postacie. Nie obyło się także bez
słodkiego poczęstunku.
Sprzątanie Świata
Kształtując zachowania ekologiczne,
23 września nasze przedszkolaki wzięły
udział w Międzynarodowej Akcji „Sprzątanie Świata”. Wszystkie dzieci wraz
z nauczycielami sprzątały teren i okolice
przedszkola oraz Parku M. Kotańskiego.
Wszystkie dzieci po wykonanej pracy
wiedzą, że nie śmiecimy, lecz sprzątamy i
o przyrodę wokół nas dbamy!
Piknik Jesienny
27 września rodzice, dzieci, absolwenci
oraz pracownicy przedszkola wspólnie
udali się w podróż biorąc udział w Pikniku
Jesiennym pt. „Dookoła Świata”.

W ogrodzie przedszkolnym przygotowano
stoiska, na których każda grupa prezentowała wybrany przez siebie kontynent
a były to: Australia, Azja, Ameryka Płn.
i Płd., Europa, Afryka. Prowadzono animacyjne zabawy ruchowo-taneczne, konkurencje sportowe, ekologiczne warsztaty
plastyczne oraz techniczne. W trakcie
pikniku zorganizowana została również
„Wystawa Ekologiczna”, promująca segregację śmieci, dbałość o środowisko, recykling a także, budująca świadomość na
temat nieodwracalnych skutków w przypadku niszczenia natury czyli, zanieczyszczenia wód, powietrza, wyginięcie wielu
gatunków zwierząt itp.

fot. Emil

Nasze przedszkolaki przyszły do przedszkola po wakacjach i już na początku roku
szkolnego wzięły udział w wielu ważnych
wydarzeniach. Podróż dookoła świata
i wrześniowe święto najmłodszych to dopiero początek!

rym można było skosztować przysmaków
z różnych zakątków świata, przyrządzonych przez rodziców naszych wychowanków.

Święto Drzewa
10 października obchodziliśmy Święto
Drzewa – z tej okazji grupa 4-latków na arkuszu papieru odbijała swoje dłonie i stopy
pomalowane farbą. Wykonana praca plastyczna liczy 4 m wysokości i 3 m szerokości, a ilustruje drzewo w jesiennej
szacie. Mimo ilości pracy - radości nie było
końca.
Przedszkole Integracyjne nr 314

Przygotowano również stoisko kulinarne
„Kuchnie Świata” w formie bufetu, w któnr 9 (128) listopad 2019
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15 Rodzinny Festyn Integracyjny

A działo się dużo i hucznie! Pomimo nocnej ulewy szkoła szeroko otworzyła drzwi
zapraszając wszystkich gości do środka.
Atrakcji co roku przybywa, tak samo jak
partnerów cyklicznej imprezy, która łączy
pokolenia. Festyn uatrakcyjniły występy
dziewczęcej grupy gimnastyki artystycznej
UKS Elitte oraz występ wokalny uczennicy kl.7 Tiny Niedźwiedzkiej.

fot. arch. szkoły

Razem…wspólnie…SZKOŁA SERCEM
MALOWANA - 15. Rodzinny Festyn Integracyjny!
Po raz piętnasty w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 przy
ul. Malowniczej 31 odbył się 15 Rodzinny
Festyn Integracyjny. W ostatnią sobotę
września uczniowie, rodzice, nauczyciele,
przyjaciele szkoły i lokalna społeczność
malowniczo pożegnali lato 2019.

Dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny i skakańce dla najmłodszych ufundowane
zostały przez Urząd Dzielnicy Włochy.
Do tej części atrakcji włączył się również
Park Trampolin JumpWorld, z którym
szkoła już planuje wspólne projekty edukacyjno- profilaktyczne dla uczniów.

go sobie na twarzy. Tatuaże z henny i naklejek również cieszyły się popularnością.
Chłopcy przygotowali strefę survivalową,
gdzie można było wiązać węzły,
przyodziać militarny strój. Nie mogło
zabraknąć konkurencji sportowych, w
których każdy coś wygrywał. Nagrody
zostały ufundowane przez pobliski Sklep
Decathlon, OSiR Włochy, Piekarnię - Cukiernię „Grzybki”, Wydawnictwo Egmont,
Mlekovitę, Pepsico, Fundację Dzieciom,
Fundację „Od zabawy do Rozwoju”.

Niemal każda klasa przygotowała własne
stanowisko aktywności. Można było m.in.
przyłączyć się do „Asów podniebnych
przestworzy”, którzy w ramach innowacji
lotniczej prezentowali papierowe modele
samolotów, symulowali zrzuty i wyścigi.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki
przyrody i biologii zachęcali do adopcji
roślinki. Obok można było pogłaskać
węża, gekona i agamę oraz inne zwierzaki,
które na ten dzień zadomowiły się w naszej
szkole. Kto nie przepada za tego rodzaju
atrakcjami mógł wykonać swojego zwierzaka z kolorowych kamieni, namalować

Policja uatrakcyjniając Festyn przygotowała Miasteczko Ruchu Drogowego oraz
udostępniła wóz policyjny. Oczywiście był
grill , na który kiełbaskę dostarczyła firma
Gobarto, a bułeczki Piekarnia Ratyński.
Jesienne zupy przygotował EWWO Catering. Dzięki zaangażowaniu rodziców
można było spróbować domowych ciast,
swojskiego smalcu z kiszonym ogórkiem,
gruzińskich wypieków, owocowych
przekąsek, pysznych frytek, tostów i gofrów.
W punkcie medycznym zorganizowanym
przez mamę ucznia można było dokonać
pomiaru cukru, saturacji i CRP. Dla moli

książkowych przygotowano stanowisko
z książkami i grami planszowymi.
Nie mogło zabraknąć zabawy fantowej
z nagrodami przekazanymi m.in. przez
małżeństwo podróżników Anię i Krzysztofa
Kobusów mieszkających w naszej dzielnicy. Przyszkolne Stowarzyszenie Sercem
Malowane prezentowało dotychczasowe
działania, promując nowe pomysły w tym
uatrakcyjnienie szkolnego placu zabaw. Na
koniec odbyło się losowanie nagród oraz
aukcja m.in. grafiki Henryka Chmielewskiego Papcia Chmiela, który związany
jest na stałe z SP 87, a w której mieści się
sala jego imienia.
15. Rodzinny Festyn Integracyjny, dzięki
zaangażowaniu wielu osób uważamy za
udany o czym świadczy kilkaset kadrów
przezabawnych historii naszych gości,
zatrzymanych w postaci pamiątkowych
zdjęć z fotobudki.
Już dziś mówimy do zobaczenia za rok
i dziękujemy współorganizatorom.
Katarzyna Nowak Zawadzka

Nauka zasad bezpiecznego poruszania się na jezdni
Dzieci z najstarszej grupy IV z Publicznego Przedszkola nr 22 przy ul. Żwirki
i Wigury 15 b poznały zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni, chodniku.
Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach
dotyczących bezpieczeństwa na ulicy.
Wcieliły się w rolę pieszego i zaprezentowały jak bezpiecznie poruszać się podczas
spaceru oraz prawidłowo przechodzić
przez jezdnię. Radziły sobie z tym doskonale!
Odbyły także wycieczkę na pobliskie
skrzyżowanie i próbowały wyjaśnić
tajemne znaczenie znaków drogowych.
Zadawały pytania, dzieliły się własnymi
doświadczeniami i spostrzeżeniami.
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Przedszkolaki uświadomiły sobie konieczność noszenia elementów odblaskowych
na ubraniach. Grupa dzieci z zachwytem
podziwiała rekwizyty – kamizelki odblaskowe, opaski, pasy, sygnalizator świetlny,
znaki drogowe.
Tego typu działania mają ogromne znaczenie, ponieważ wyrabiają wśród dzieci odpowiednie nawyki zachowania oraz
uświadamiają z jakimi zagrożeniami mogą
się spotkać w drodze do przedszkola.
Na co dzień dzieci głośno i radośnie wraz
z panią śpiewają piosenkę pt. „Kolorowe
światła”.

Teraz już wszyscy wiemy jak bezpiecznie
poruszać się na jezdni!
Katarzyna Czupryna

Poczet sztandarowy z Zespółu Szkół im. Bohaterów
Narwiku

Tradycyjnie odbyła się uroczysta msza
święta wBazylice Archikatedrze św. Jana,
uświetniona obecnością Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Po mszy
św. zostały złożone wiązanki przy grobach
Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Wyszyńskiego, gen. Kazimierza Sosnkowskiego
i prezydenta II RP Ignacego Mościckiego.
Wiązanki składali uczniowie zaproszonych

szkół oraz żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Po mszy św. zostaliśmy przewiezieni do
Jednostki Wojska Polskiego w Wesołej.
Uczniowie byli goszczeni przez żołnierzy
I Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. Na początek w sali kinowej odbyło
się spotkanie z panem Prezesem W. Cieszkowskim, który podzielił się swoimi
wspomnieniami z początków II wojny
światowej. Opowiadał o swoich losach po
opuszczeniu Polski, walkach we Francji,
i przyczynach takiego, a nie innego postępowania. Spotkanie było związane z promocją przez Wojskowe Centrum Edukacji
Obywatelskiej nowej książki, traktującej
o wrześniu 1939 roku, napisanej z inicjatywy WCEO. Po spotkaniu udaliśmy się na
poligon, gdzie czekali na nas żołnierze.
Mogliśmy wejść do czołgów, zadawać
pytania ich załogom.

fot. arch. szkoły

30 września br. minęła kolejna, już 80.
rocznica powołania Władz Polskich na
Uchodźstwie. Również w tym roku na
zaproszenie pułkownika Włodzimierza
Cieszkowskiego, ,,ostatniego” - jak sam o
sobie mówi - Prezesa Krajowego Związku
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w uroczystościach. Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku reprezentowali: poczet
sztandarowy i wybrani uczniowie z klas
1 TAg i 1 TCp pod opieką prof. B. Piekarskiej i prof. R. Tuzińskiego.

Po tym, jak każdy uczeń ,,doświadczył”
czołgu, udaliśmy się na wojskową
grochówkę, serwowaną w warunkach
polowych, pod namiotami, na poligonie
w środku lasu. Po obiedzie zostaliśmy
odwiezieni do szkoły.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z
udziału w uroczystościach. Na tę ocenę nie
wpłynęła nawet pogoda…
Beata Piekarska

Uczniowie z Gładkiej na IV miejscu w Polsce

ZSBN reprezentowali Maksymilian Kocon
z 3 TA, Jakub Podgrudny z 3 TD oraz Piotr
Turowski z 2TA. Uczniowie musieli rywalizować w pięciu konkurencjach: rzut
granatem do celu z 25 metrów, terenoznawstwo, pierwsza pomoc na polu walki,
test sprawnościowy oraz strzelanie z kbks
z 50 m w pozycji leżącej. Wielu zwycięzców w poszczególnych województwach
reprezentowanych było przez szkoły mundurowe, co jeszcze podnosi znaczenie wyniku naszych uczniów.
Zmagania rozpoczęliśmy od rzutu granatem, gdzie zajęliśmy 6. miejsce wśród 16
ekip. Zaraz po granacie przyszedł czas na
strzelanie, w którym zajęliśmy 9. miejsce.
Jest to dyscyplina, w której chyba najtrudniej jest rywalizować z „mundurowymi”.
Rzut granatem i strzelanie odbywało się
w Szczecinku. W drodze powrotnej do
Bornego Sulinowa powiedzieliśmy sobie,
że trzeba nadrabiać od tej pory straty do
czołówki i uczniowie wzięli to sobie bardzo do serca.

Fot. Kadeci ZS3 P-wy

W dniach 7-10 października br. w miejscowościach Borne Sulinowo i Szczecinek
odbyły się mistrzostwa Polski w zawodach
sportowo–obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Spotkali się tam zwycięzcy eliminacji
wojewódzkich, w tym uczniowie Zespołu
Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, którzy nie mieli sobie równych podczas zmagań na Mazowszu.

Po południu odbyła się trzecia konkurencja
czyli bieg sprawnościowy. Tu zaczął się
popis naszych reprezentantów i ciągły
marsz w górę klasyfikacji generalnej. Na
torze sprawnościowym nasi uczniowie zajęli 3 miejsce w kraju, osiągając świetny
czas. To sprawiło, że awansowaliśmy na 5
miejsce w generalce. Nastroiło nas to pozytywnie przed kolejnymi konkurencjami,
a następnego dnia czekały na nas dwie z
nich: terenoznawstwo i pierwsza pomoc.
Podczas tych konkurencji trwał dalszy
show naszej drużyny. W terenoznawstwie
zajęliśmy 2. miejsce, ustępując tylko reprezentacji województwa śląskiego, a w
pierwszej pomocy nasi uczniowie zdobyli
maksymalną liczbę punktów.
Po podliczeniu wyników okazało się, że
zajęliśmy świetne 4. miejsce w kraju. Po-

zostaje troszkę żalu, gdyż do 3. miejsca
straciliśmy 0.5 pkt, a do drugiego miejsca
1.5 punktu ( na 70 punktów do zdobycia w
generalce).
Jako opiekun jestem bardzo dumny z
moich uczniów, dali z siebie wszystko, poradzili sobie ze stresem, osiągając w wielu
konkurencjach najlepsze wyniki w kraju.
Za to osiągnięcie nasi reprezentanci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.
W drodze do domu (około 480 km) już zaplanowaliśmy przygotowania do zawodów
przyszłorocznych, tak aby nic nas nie zaskoczyło i żebyśmy mogli kolejny raz reprezentować województwo mazowieckie
na zawodach ogólnopolskich.
Hubert Męczyński
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Kącik adopcyjny

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

fot. Schronisko na Plauchu

www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

fot. Schronisko na Plauchu

Tarik to młody psiak. Jest pełen energii i lubi
biegać. Umie chodzić na smyczy i szybko
przybiega na wołanie. Ze swoim kolegą z
boksu Cykorkiem urządzają szalone gonitwy.
Polecamy go doświadczonym psiarzom, osobom cierpliwym i wyrozumiałym, gdyż ma
on swoje lęki, nie jest zbyt obyty „w mieście”
i wiele nowych rzeczy na początku może mu
sprawiać trudność – nowi opiekunowie będą
musieli włożyć nieco pracy w jego wychowanie. Pewnie najlepiej odnalazłby się w
domu z ogrodem, choć nie wykluczamy
mieszkania w jakimś spokojnym niewielkim
bloku z dala od ruchliwych ulic i łatwym dostępem do dobrych terenów spacerowych.
Z pewnością jednak nie dla niego wielogodzinne samotne siedzenie w domu - nie zniesie on długotrwałej nudy i samotności.
Nr ewidencyjny: 2118/17
Więcej informacji: Agnieszka 609 999 606,
Małgosia 797 866 125, Natalia 530 599 603

Cykorek to młodzieniaszek. Bardzo dobrze
chodzi na smyczy, przychodzi też na wołanie.
Wobec ludzi jest wciąż ostrożny. Jest bardzo
bystry, niemniej wciąż wymagający szczególnej troski i cierpliwości. Potrzebuje domu
w spokojnej okolicy (preferowany byłby
dom z ogrodem, ale nie jest to warunek) i
cierpliwych opiekunów, którzy będą chcieli
kontynuować pracę, jaką włożyliśmy w jego
socjalizację. Bardzo pomocny byłby drugi
pies (dowolnej płci) o bardzo przyjaznym,
otwartym i odważnym usposobieniu. Mógłby
to być pies już mieszkający w domu adoptujących albo odpowiednio dobrany drugi
pies z naszego Schroniska.
Nr ewidencyjny: 2398/16
Więcej informacji: Agnieszka 609 999 606,
Gosia 797 866 125, Natalia 530 599 603
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