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Jak informowaliœmy w poprzedniej
Kuli, 6 wrzeœnia wyst¹piliœmy do
burmistrza o spotkanie z
mieszkañcami W³och. We wrzeœniu
spotkanie nie by³o mo¿liwe, poniewa¿
burmistrz kandydowa³ na pos³a i nie
by³o go w pracy. Wstêpnie
uzgodniono termin spotkania na 30
wrzeœnia, ale potem wiceburmistrz
Micha³ W¹sowicz powiadomi³ nas, ¿e
wiêcej informacji na temat postêpu
sprawy PLASOMATU bêdzie pod
koniec wrzeœnia, wiêc lepiej prze³o¿yæ
spotkanie z mieszkañcami na pierwsze
dni paŸdziernika. W wyniku wyborów
parlamentarnych burmistrz zosta³
pos³em. Na sesji 30 wrzeœnia
burmistrza jeszcze nie by³o.
Wiceburmistrz W¹sowicz potwierdzi³,
¿e o spotkaniu pamiêta i zaraz po
powrocie burmistrza z urlopu
przeka¿e nam nowy proponowany
termin spotkania z mieszkañcami
osiedla W³ochy. Do 17 paŸdziernika
¿adna wiadomoœæ o potwierdzeniu
przez burmistrza chêci spotkania z
mieszkañcami nie nadesz³a. Mo¿e
Pañstwo pamiêtacie, ¿e rozmowy z
burmistrzem o Plasomacie zaczêliœmy
27 czerwca tego roku. Mo¿e Ÿle
zaczêliœmy. Mo¿e trzeba teraz
wystêpowaæ z proœb¹ o spotkanie z
pos³em. Mo¿e pose³ wiêcej mo¿e.
Mo¿e napisze interpelacjê poselsk¹ do
w³adz samorz¹dowych o
przedstawienie wreszcie mieszkañcom
stanowiska w sprawie mo¿liwoœci
budowy kompleksu u¿ytecznoœci
publicznej dla mieszkañców osiedla
W³ochy. Zdaje siê, ¿e burmistrz musi w
przeci¹gu 14 dni odpowiedzieæ na
tak¹ poselsk¹ interpelacjê. Tylko, czy
pose³ D.Seliga zechce wyst¹piæ do
burmistrza D.Seligi?

W listopadzie spotkania cz³onków i sympatyków Stowarzyszenia w
ka¿dy wtorek w godz.18:30-19:30 przy ul. Popularnej 36 w lokalu
firmy Czysta Woda. Cz³onków Stowarzyszenia zapraszamy do
uregulowania sk³adek cz³onkowskich, a pozosta³ych mieszkañców
do sta³ej lub doraŸnej wspó³pracy.

Podobnie jak w poprzednim roku tak i teraz udostêpnione zosta³y
wszystkim mieszkañcom sale gimnastyczne w³ochowskich szkó³.
Wiêcej info wewn¹trz numeru. 

Wydzia³ Ochrony Œrodowiska (WOŒ) Dzielnicy W³ochy  pomaga w
jesiennych porz¹dkach. Kontener na wielkogabarytowe odpady
mo¿na zamówiæ pod numerem tel. 57 58 959

Od 1 paŸdziernika zmienione zosta³y (wyd³u¿one) godziny pracy
Biblioteki przy ul. Ks.J.Chroœcickiego 2.  Aktualne godziny pracy
pon-pi¹tek: 10:00-20:00 a w sobotê Czytelnia Naukowa otwarta jest
w godz.13:00 - 18:00

Dnia 28 paŸdziernika 2005r o godz. 17:00 w Czytelni Naukowej
odbêdzie siê kolejne otwarte spotkanie mieszkañców (przy kawie i
ciasteczkach) z serii Tradycja na wyciagniêcie rêki. Organizator-
Wydzia³ Kultury Dzielnicy W³ochy i Dom Kultury- zaprasza na
wspomnienia o Pierwszej Komunii i Bierzmowaniu, mile widziane
zdjêcia. Relacja z poprzedniego spotkania wewn¹trz numeru.

Niestety do dziœ nie wiemy, czy nominowana przez nas firma
Zubrzycki otrzyma tytu³ Mecenasa Kultury za 2004r za jej wk³ad w
obchody Powstania Warszawskiego. Wnioski na konkurs
og³oszony przez Prezydenta Warszawy zg³aszane by³y do koñca
czerwca. Og³oszenie wyników mia³o nast¹piæ do 15 paŸdziernika,
ale Wydzia³ Kultury Urzêdu Warszawy nie ma jeszcze ¿adnych
informacji.

Powiedz gdzie postawiæ uliczny kosz na œmieci. Propozycje
lokalizacji mo¿na zg³aszaæ e-mailem na adres
infolinia@zom.waw.pl lub pod bezp³atnym numerem 0-800 800 117.

W zwi¹zku z ustanowieniem przez Wojewodê Mazowieckiego
nowego obszaru ograniczonego u¿ytkowania wokó³ lotniska
(którego granice s¹ bardzo zmienione ale nieczytelne), na proœbê
mieszkañców, publikujemy na naszej stronie: www.wlochy.org.pl
wzór pisma do Wojewody w sprawie wyjaœnienia po³o¿enia
poszczególnych posesji.

D O N I E S I E N I ABURMISTRZ POS£EM 
- NIE MA CZASU
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We wrzeœniowym numerze pisma Moja Dzielnica
W³ochy, wydawanym przez Urz¹d Dzielnicy, znalaz³a siê
relacja z  XXXV Sesji Rady Dzielnicy W³ochy, która odby³a
siê dnia 30 wrzeœnia 2005r.. W relacji przywo³ywane s¹
nazwiska radnych i pogl¹dy przez nich prezentowane
wobec tematu zmian w bud¿ecie, wskazywane s¹
konkretne inwestycje domów komunalnych (wg
burmistrza Kowaliszyna budowa budynku komunalnego
przy ul. Naukowej zakoñczona zostanie do koñca tego
roku (?!)). Ze zdziwieniem stwierdzi³am wiêc brak
jakiejkolwiek wzmianki o jednym z tematów, wniesionym
przez nasze Stowarzyszenie, a dotycz¹cym stanu  dzia³añ
organów Dzielnicy W³ochy oraz radnych w sprawie
wniosku z marca 2004r. o nabycie by³ego PLASOMAT-u
na rzecz miasta sto³ecznego Warszawy celem
przeznaczenia tego terenu na potrzeby i inwestycje celu
publicznego. 
A temat by³.  
Przewodnicz¹cy Rady odczyta³ wniosek. We wniosku
prosiliœmy o wyczerpuj¹ce przedstawienie podczas sesji
przebiegu oraz wyników prac organów Dzielnicy oraz
poszczególnych Radnych z osiedla W³ochy w sprawie
pozyskania Plasomatu dla lokalnej spo³ecznoœci. (Do
radnych zwróciliœmy siê pisemnie 14 czerwca 2005r).
Przewodnicz¹cy Rady odczyta³ odpowiedŸ zarz¹du
Dzielnicy na interpelacjê z³o¿on¹ w tej sprawie przez
radnego Tomasza Borczucha. Z odpowiedzi nie wynika³o,
¿e zarz¹d wie, kiedy i gdzie sprawa z marca ubieg³ego
roku utknê³a w swojej proceduralnej drodze miêdzy
urzêdniczymi biurkami. Przewodnicz¹cy Rady poleci³
zatem zarz¹dowi ustaliæ to i przekazaæ Stowarzyszeniu
odpowiedŸ na piœmie. Przewodnicz¹cy Rady wyrazi³
tak¿e zdziwienie, ¿e oczekujemy w tej sprawie
interwencji rady i radnych. Próbowa³ nas przekonaæ, ¿e
rada nic w tej sprawie zrobiæ nie mo¿e, bo nie ma
kompetencji. A jeœli chcê uzyskaæ odpowiedŸ i
stanowisko poszczególnych radnych w tej sprawie (o co
prosiliœmy ka¿dego z nich pisemnie w czerwcu) to mogê
odszukaæ sobie terminy dy¿urów radnych, pójœæ na taki
dy¿ur i tam uzyskaæ odpowiedŸ, bo na sesji rady szkoda
na to czasu.
Myœlê, ¿e tylko ja by³am pod wra¿eniem takiej arogancji
przewodnicz¹cego. Wydaje siê, ¿e radnym to siê nawet
spodoba³o, bowiem ¿aden, ani ¿adna z nich po
zakoñczonej zaraz sesji nie uznali za stosowne zatrzymaæ
siê i takiej - chocia¿ bardzo spóŸnionej - odpowiedzi mi
udzieliæ. 
Teraz zadajê sobie pytanie, czy relacja z sesji w
dzielnicowym biuletynie pominê³a ten temat ze wstydu
za dzielnicowych radnych, czy dlatego, ¿e temat
Plasomatu, o który 500 mieszkañców prosi urzêdników
od dwóch lat pozostaje wci¹¿ niezauwa¿any. 
Zapisany przecie¿ byæ musi, bo jak na sesji przestrzega³
przewodnicz¹cy mieszkankê, która zwróci³a uwagê
radnemu Jaworkowi na jego zachowanie, wszystko co siê
mówi na sesji jest nagrane i zapisane w protokole. Oby
zatem w protokole z XXXV sesji przebieg sesji w temacie
Plasomatu odzwierciedla³ prawdziwy jej przebieg.

SESJA RADY 30 WRZEŒNIA 2005R. SALE GIMNASTYCZNE DLA MIESZKAÑCÓW 

Mo¿na skorzystaæ ze szkolnego sprzêtu sportowego.
Godziny otwarcia sal gimnastycznych w naszym
osiedlu: 
· SP 94, ul. Cietrzewia 22A, 

godz. 9 - 12 (tel. 863 73 12), 
· Gimnazjum 112, ul. Solipska 17/19, 

godz. 9 - 13 (tel. 863 77 87), 
· Zespó³ Szkó³ 17, ul. Promienista 12A, 

godz. 9 - 12 (tel. 863 73 04),

W sobotê odwiedziliœmy szko³y. Z otwartych sal
korzysta przede wszystkim m³odzie¿. W ka¿dej szkole
s¹ sto³y do ping-ponga. W szkole na Promienistej jest
si³ownia. Pani Ewa Daszczyk z Gimnazjum 112 na
Solipskiej zmienia dyscyplinê halow¹ co godzinê, aby
wszyscy mogli zagraæ. W sobotê po grze
absolwentów w siatkê (na zdjêciu 2), by³a
koszykówka. W szkole na Cietrzewia odbywa³y siê
normalne szkolne zajêcia. Pan Waldemar Polak
zapewnia jednak, ¿e w pozosta³e soboty sala i
nauczyciele s¹ do dyspozycji mieszkañców. Tyle, ¿e
ma³a sala i niska siatka s¹ dobre raczej dla kobiet.
Twierdzi, ¿e jest w stanie nawet poprowadziæ
zespo³ow¹ gimnastykê przy muzyce.  Chyba warto
skrzykn¹æ przyjació³ i s¹siadów i skorzystaæ z
otwartych drzwi. W³¹czamy siê do akcji i zapraszamy
chêtnych do gier zespo³owych w ró¿nych
kategoriach wiekowych do zg³oszeñ równie¿ do
Stowarzyszenia: Jolanta Piecuch tel: 863 46 42 po
20:00 albo podczas wtorkowych spotkañ, o których
w pozycji pierwszej Doniesieñ. Mo¿na te¿ zg³osiæ
pytania lub zg³oszenia via nasza skrzynka:
wlochy@free.ngo.pl 
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W Rzeczpospolitej czytamy, ¿e staraniem w³adz dzielnicowych, na Bemowie powstanie Centrum olimpijskie w Forcie
Bema. Hala widowiskowo-sportowa, boiska, ogródki jordanowskie i basen - to tylko czêœæ inwestycji, jakie maj¹
powstaæ przy ul. Pow¹zkowskiej 59 na Bemowie. Dzielnicowe centrum sportowe ma zostaæ zbudowane w du¿ej
mierze za pieni¹dze z Unii Europejskiej. W³adze Bemowa licz¹ na wsparcie w wysokoœci oko³o 300 mln z³. - W
odnawianym Forcie znajdzie siê te¿ hotel, basen i strzelnica - wylicza burmistrz Pawe³czyk. Projekty przewiduj¹, ¿e
przy Pow¹zkowskiej powstanie ogromna hala, która pomieœci 15 tysiêcy widzów, bêd¹ tak¿e dwa pe³nowymiarowe
boiska pi³karskie ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Powstaæ ma równie¿ stadion, na którym bêdzie mo¿na rozgrywaæ
zawody lekkoatletyczne. W³adze dzielnicy nie zapomnia³y te¿ o amatorach jazdy na rolkach - z myœl¹ o nich
zaplanowano specjalne tory. Dla dzieci zaœ powstan¹ place zabaw. 
W poprzednim numerze  informowaliœmy o konkursie og³oszonym przez nasz¹ Dzielnicê na wykonanie koncepcji
architektonicznej budynku krytej p³ywalni z basenem oraz czêœci rekreacyjno-sportowej wraz z zapleczem
technicznym, infrastruktur¹ i parkingiem dla samochodów na Okêciu, przy ul. G³adkiej 16. Dop³at z funduszy
unijnych nie przewidziano.
A co z Plasomatem i kompleksem u¿ytecznoœci publicznej dla spo³ecznoœci w³ochowskiej?

AKTYWNOŒÆ SAMORZ¥DÓW DZIELNICOWYCH 

TRADYCJA NA WYCI¥GNIECIE RÊKI
29 wrzeœnia w Czytelni Naukowej prze¿yliœmy przemi³y wieczór. Przy kawie i ciasteczkach zorganizowanych przez Wydzia³
Kultury Dzielnicy W³ochy i Dom Kultury, mieszkañcy W³och wspominali swoje szko³y i klasy. Opowiadali ze swad¹ o
szkolnych psikusach, wzajemnie uzupe³niali swoje opowieœci. Przypomina³y siê drobne szczegó³y, ka¿dy z przyjemnoœci¹
wraca³ wspomnieniami do dzieciñstwa. Mi³¹ niespodziank¹ by³a obecnoœæ Pana Marka Nowakowskiego, który nieco
powspomina³, ale przede wszystkim zachêca³ m³odzie¿ do pielêgnowania tradycji. By³ tak¿e pan Stanis³aw D¹browski,
autor ksi¹¿ki "Szko³a nad stawem" , uczeñ szko³y przy Parkowej w latach 1947-1954. M³odzie¿ opowiada³a o dzisiejszej
swojej szkole, pokazywa³a kroniki. Ale najwiêksz¹ niespodziank¹ by³ materia³ przywieziony przez Pani¹ Ewê £opusk¹ - córkê
pierwszego kierownika szko³y pana Antoniego Nowakowskiego. To losy szko³y poprzedzaj¹ce powstanie szko³y na
Parkowej spisane przez Pana Jêdraszko w 1915r, a uzupe³nione w 30 roku - na proœbê Antoniego Nowakowskiego. To
prezent, jaki otrzyma od Pani Ewy £opuskiej Szko³a Podstawowa Nr 94. Mo¿e w którejœ Kuli uczniowie napisz¹ o nowo
odkrytej historii szko³y. Mo¿na by³o zobaczyæ pieczêæ przedstawiaj¹c¹ plan W³och w obrêbie maj¹tku Koelichenów,
wykonan¹ przez biuro geodezji w 1928r do celów parcelacji ziem. W mi³ej atmosferze szybko mija³y godziny, nie wszystkim
uda³o siê zabraæ g³os. Okaza³o siê, ¿e sk³adnicy wspomnieñ nie da siê wyczerpaæ. Wed³ug informacji uzyskanej od pana
Jakuba (z zespo³u organizacyjnego) ju¿ wkrótce zdjêcia i snute tego wieczora opowieœci znajd¹ siê na stronie internetowej
Urzêdu Dzielnicy. 
Na razie na zdjêciach: Pan Ryszard Ostalski  i pan Marek Nowakowski znany literat, by³y mieszkaniec i sympatyk W³och.

Personel szko³y przy ul. Parkowej w roku szkolnym 1933/34, 
od lewej: Jan Kraft, Katechetka (nazwisko zapomniane), Franciszek Maguza,
Stanis³awa Nowakowska, (?) Koper, imiê i nazwisko nieznane, Helena
¯ebrowska, Kazimiera Wyrczyñska (?), 
Antoni Nowakowski - Kierownik szko³y.
Zdjêcie udostêpnione przez p. Ewê £opusk¹ 

Kolejne w tej samej konwencji spotkania to: Pami¹tki I Komunii Œwiêtej - dnia 28 paŸdziernika, 
Tylko raz w ¿yciu - 25 listopada oraz Obrazki religijne - 16 grudnia tego roku. (Z.P. i J.P.)
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¯YCIE BARDZIEJ EKOLOGICZNE
Wrzesieñ by³ miesi¹cem obfituj¹cym w ró¿nego rodzaje
kampanie pomagaj¹ce uœwiadomiæ spo³eczeñstwu jak
wa¿ny w dzisiejszych czasach jest ekologiczny styl ¿ycia.
Wystarczy wymieniæ wielkie "Sprz¹tanie œwiata" w dniach
16-18 wrzeœnia, "Europejski Dzieñ Bez Samochodu" 22
wrzeœnia, czy g³oœn¹ kampaniê "Œmieæ przyk³adem"
promuj¹c¹ recykling.
Ogromna wartoœæ tego typu przedsiêwziêæ jest
niepodwa¿alna, albowiem nasuwaj¹ one przede wszystkim
pytanie, co w³aœciwie na co dzieñ mo¿emy robiæ, aby
pomagaæ chroniæ œrodowisko (a tym samym siebie) przed
niezwykle szkodliwymi skutkami zanieczyszczeñ.
Stowarzyszenie S¹siedzkie W³ochy postanowi³o w³¹czyæ siê
w budowanie proekologicznej œwiadomoœci w naszej
dzielnicy. Prezentujemy wiêc kilka sposobów dziêki którym
w naszym codziennym ¿yciu mo¿emy pomagaæ chroniæ
siebie i przyrodê. Oto kilka z nich:

3 SEGREGUJMY ŒMIECI
Zamiast wyrzucaæ wszystkie domowe odpady do jednego
kosza, plastik, szklane butelki oraz papier mo¿emy wywoziæ
do specjalnych kontenerów przeznaczonych do segregacji.
We W³ochach kontenery do segregacji œmieci znajduj¹ siê
m.in. na parkingu na ty³ach Leclerca, przy ul. Pana
Tadeusza, u zbiegu ulic £amanej i Tynkarskiej, a tak¿e na
osiedlu przy ulicy Solipskiej.
Nie nale¿y siê sugerowaæ opiniami, które g³osz¹, i¿ po
posegregowane œmieci przyje¿d¿a jedna ciê¿arówka, która
to i tak wszystko ze sob¹ miesza. Samochody odbieraj¹ce
posegregowane odpady maj¹ bowiem zawsze trzy (lub
wiêcej) osobne komory. Do ka¿dej z nich trafiaj¹ œmieci
innego rodzaju. Firmy stosuj¹ tak¹ metodê transportu ze
wzglêdów ekonomicznych - koszty przewozu s¹ wówczas
znacznie mniejsze.
Warto wiedzieæ, ¿e:

C recykling 1 tony papieru pozwala zaoszczêdziæ od 2,3 do
7 m3 miejsca na wysypisku, zaœ produkcja papieru z
makulatury zamiast z pulpy drzewnej pozwala unikn¹æ
wyciêcia 17 drzew oraz ogranicza zu¿ycie energii o 75%,
emisjê zanieczyszczeñ powietrza o 74%, produkcjê
œcieków przemys³owych o 35%.  

C ka¿d¹ umyt¹ butelkê mo¿na jeszcze wykorzystaæ 15-
krotnie, a produkcja opakowañ szklanych ze st³uczki
pozwala ograniczyæ zu¿ycie energii o 25-32%, zu¿ycie
wody o 50%, zanieczyszczenie powietrza o 14-20%, a
produkcjê odpadów przemys³owych a¿ o 97% . 

C œredni rozk³ad folii, z której wytwarzane s¹ woreczki,
zajmuje od 100 do 120 lat. W przypadku folii twardych
(kubki, tacki, pude³ka) czas ten jest wielokrotnie d³u¿szy.
(Ÿród³o: www.stolicaczystosci.pl) 

Tutaj liczby mówi¹ same za siebie. Wystarczy zainstalowaæ
dodatkowy kosz, czy jakikolwiek pojemnik na plastiki,
znaleŸæ karton na zbieranie makulatury i raz na jakiœ czas to
wywieŸæ. Byæ mo¿e nie zawsze mamy czas o tym pomyœleæ,
ale naprawdê niewielkim nak³adem si³ z naszej strony
mo¿emy uzyskiwaæ ogromne efekty na rzecz poprawy stanu
œrodowiska. Pomagaj¹c œrodowisku tak naprawdê w
pierwszej kolejnoœci pomagamy przecie¿ sobie i kolejnym
pokoleniom!

3 NIE WYRZUCAJMY BATERII
W bateriach znajduje siê ca³a masa niezwykle szkodliwych
dla œrodowiska, a w konsekwencji dla naszego zdrowia,
substancji takich jak ¿elazo, chrom, cynk, rtêæ czy o³ów.
Jedynym sposobem, aby sk³adniki baterii nie degradowa³y
œrodowiska jest odzysk czêœci surowców oraz systemy ich
zbiórki. Zatem zamiast wyrzucaæ zu¿yte baterie do œmieci
zanieœmy je do najbli¿szego punktu zbiórki. Teoretycznie
miejscem gdzie mieszkañcy mogliby oddawaæ baterie
powinny byæ szko³y, ale po naszych telefonach do Urzêdu
Dzielnicy W³ochy oraz Zarz¹du Oczyszczania Miasta niestety
okaza³o siê, ¿e nasza Dzielnica do tej pory  niestety nie
dorobi³a siê jeszcze punktów zbiórki zu¿ytych baterii.
Sprawa jest w toku. 

3 NIE WYRZUCAJMY PRZETERMINOWANYCH LEKARSTW
Chyba wiêkszoœæ z nas posiada w swoich domowych
apteczkach lekarstwa, których data wa¿noœci ju¿ dawno
minê³a. Wa¿ne ¿ebyœmy pamiêtali, i¿ przeterminowanych
lekarstw nie nale¿y pod ¿adnym pozorem wyrzucaæ do
œmieci albowiem uwalniane w trakcie rozk³adu zwi¹zki
mog¹ dostaæ siê do gleby, wód powierzchniowych i
podziemnych, powoduj¹c tym samym ogromne szkody.
Substancje, które zawieraj¹ niektóre leki mog¹ byæ tak¿e
bardzo szkodliwe dla zwierz¹t czêsto buszuj¹cych po
wysypiskach m.in. ptaków, kotów, bezpañskich psów. 
Dlatego znacznie lepiej ni¿ wyrzucaj¹c przeterminowane
leki do œmieci post¹pimy, zawo¿¹c je do specjalnie
przeznaczonych do tego celu pojemników. Znajduj¹ siê one
najczêœciej w aptekach. We W³ochach tego typu pojemnik
posiada  m.in. apteka znajduj¹ca siê na rogu ulicy
Popularnej i Krañcowej.

3 OSZCZÊDZAJMY WODÊ
Bardzo wielu z nas w trakcie porannej toalety odkrêca kran,
z którego najczêœciej sp³ywa o wiele wiêcej wody ani¿eli
faktycznie potrzebujemy do porannego mycia zêbów czy
golenia. Zamiast takiego marnowania mo¿emy wodê
nalewaæ do specjalnego kubka albo po prostu lepiej
kontrolowaæ jej zu¿ycie. Wydaje siê, ¿e kilka kropel wody to
niewielka strata, a jednak w skali miesi¹ca, czy roku
marnujemy de facto setki litrów wody. Tym samym nawet
jedna osoba, która zdecyduje siê bardziej racjonalnie
gospodarowaæ wod¹ przyczynia siê w ogromnym stopniu
do dzia³ania na rzecz poprawy stanu naszej przyrody. 
Sposobów wspomagaj¹cych ochronê œrodowiska mo¿na by
wymieniaæ jeszcze mnóstwo. My postanowiliœmy opisaæ
tylko kilka, ale osobom, które chcia³yby poszerzyæ swoj¹
wiedzê w zakresie ekologii polecamy nastêpuj¹ce strony:
w w w. z i e m i a . o r g ; w w w. s t o l i c a c z y s t o s c i . p l ;
www.naszaziemia.pl; www.recykling.pl  

Na koniec warto podkreœliæ, i¿ wspó³czeœnie ekologia nie
jest wcale przejœciow¹ mod¹, ani wymys³em grupki ludzi.
Jest KONIECZNOŒCI¥! 
Niewielu z nas zdaje sobie bowiem sprawê, i¿ dotykaj¹ce
nas choroby czy klêski ¿ywio³owe to w³aœnie efekt
powiêkszaj¹cej siê dziury ozonowej i wzrostu
zanieczyszczeñ powietrza. Wystarczy wiêc odrobina dobrej
woli i ka¿dy z nas mo¿e mieæ wp³yw na to, a¿eby ¿y³o nam
siê zdrowiej, czyœciej i bezpieczniej. (Pozdr. M.P.) 
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KRZY¯ KATYÑSKI - POMÓ¯ PRZEBACZYÆ 1940 ROK zosta³
wyœwiêcony i oddany wiernym parafii pod wezwaniem
Matki Bo¿ej Saletyñskiej dnia 18 wrzeœnia 2005r. Krzy¿
ten ma ju¿ swoj¹ bogat¹ historiê. Zwi¹zany jest tak¿e z
postaci¹ Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II Wielkiego. 
Minê³o ju¿ 10 lat, kiedy to w przypadaj¹c¹ 55-t¹ rocznicê
Zbrodni Katyñskiej Ksi¹dz Pra³at Zdzis³aw Peszkowski -
kapelan Federacji Rodzin Katyñskich rzuci³ has³o "Ka¿da
parafia w Polsce upamiêtnia Zbrodniê Katyñsk¹,
stawiaj¹c Krzy¿ Pamiêci". Wystosowa³ nawet orêdzie do
biskupów polskich o poparcie tego zamiaru. W ten
sposób zaczyn zosta³ zrobiony i pomys³ siê rozrasta³,
powoli ale skutecznie....
Rok 1995 by³ wa¿nym w ruchu katyñskim g³ównie z
powodu zezwolenia w³adz rosyjskich na budowê
polskich cmentarzy wojennych. W Katyniu, w Miednoje
pod Twerem i w Charkowie u³o¿ono kamienie wêgielne
pob³ogos³awione przez Jana Paw³a II i wmurowano akty
erekcyjne cmentarzy katyñskich. By³y to donios³e
uroczystoœci z udzia³em w³adz pañstwowych i
koœcielnych, przy licznej obecnoœci Rodzin Katyñskich. 

Ostatnim, najwa¿niejszym punktem obchodów 55-tej
rocznicy Zbrodni Katyñskiej mia³a byæ audiencja
œrodowisk katyñskich w Watykanie u Ojca Œwiêtego.  Ju¿
wtedy pojawi³ siê zarys, zamys³, projekt jednolitego
Krzy¿a Katyñskiego. Znak ten nie ma jednego autora,
zrodzi³ siê z rozwa¿añ i dyskusji plastyków i artystów
skupionych wokó³ Ks. Peszkowskiego. I tak na przyk³ad
zwisaj¹ca z ramion Krzy¿a bia³o-czerwona wstêga
nawi¹zuje do obrazu Jezusa Mi³osiernego wg wizji œw.
Faustyny - "JEZU UFAM TOBIE". Kapelan mówi³ co
powinno byæ i tak wspólnie w modlitwie i twórczych
natchnieniach powsta³ ten KRZY¯. Pierwszy, dziewiczy,
wykonany z mosi¹dzu, wielkoœci podobnej do tego we
W³ochach, zosta³ wykonany przez miejscowego
rzeŸbiarza Krzysztofa Kuczkowskiego i umieszczony w
koœciele w Piñczowie. Ka¿dy koœció³, który pragn¹³
zamieœciæ ten KRZY¯ u siebie, wysy³a³ miejscowego
twórcê do ks.Zdzis³awa Peszkowskiego. Ten otrzymywa³
potrzebne rysunki i zalecenia Ksiêdza Pra³ata i wg nich
robi³ ZNAK ZBRODNI KATYÑSKIEJ.
Kiedy ostatecznie pielgrzymka do Rzymu zosta³a
przesuniêta na kwiecieñ 1996 roku, KRZY¯ ten by³ ju¿
umieszczony w kilku parafiach, m.in. w Sanoku -
rodzinnym mieœcie Ksiêdza Pra³ata. Sta³ siê znakiem
(logo) dzia³alnoœci kapelana katyñskiego. Nic zatem
dziwnego, ¿e jako votum katyñskie, miniaturê specjalnie
wykonan¹ dla Papie¿a, wrêczono w³aœnie KRZY¯ z
nastepuj¹cym podpisem: "VOTUM DZIÊKCZYNNE - JEGO
ŒWI¥TOBLIWOŒCI  UMI£OWANEMU PAPIE¯OWI JANOWI
PAW£OWI II Z HO£DEM I WDZIÊCZN¥ MODLITW¥
SK£ADAJ¥ RODZINY KATYÑSKIE W POLSCE I NA CA£YM
ŒWIECIE. KWIECIEÑ 1996".
Audiencja wypad³a w historycznym dla sprawy katyñskiej
dniu 13 kwietnia 1996r... 13 kwietnia 1943 roku œwiat
dowiedzia³ siê prawdy o Zbrodni Katyñskiej... i zamilk³ na
d³ugie lata... (?)

Ojciec Œwiêty z ¿yczliwoœci¹ i wzruszeniem odebra³
oprawiony w z³ote ramy KRZY¯ -votum. Pob³ogos³awi³,
uca³owa³ i tym samym przyj¹³ i zatwierdzi³ jako ZNAK
KATYÑSKI. W wypowiedzianym do nas s³owie nawi¹za³
do has³a KRZY¯A i powiedzia³ "... jakie jest wasze
zadanie, zadanie Rodzin Katyñskich. Wydaje siê, ¿e jest
nim w³aœnie niesienie przebaczenia..."
W tej chwili ju¿ nikt nie liczy, w ilu koœcio³ach jest ten
KRZY¯. Mamy tak¹ nadziejê, ¿e Koœció³ Matki Bo¿ej
Saletyñskiej we W³ochach bêdzie kolejnym, ale nie
ostatnim  miejscem, gdzie KRZY¯ KATYÑSKI znalaz³
godne miejsce i ¿yczliwoœæ Parafian. Jedno natomiast jest
pewne i niepodwa¿alne. Uroczystoœæ we W³ochach,
mimo woli, nieplanowana przecie¿ przez nas, zakoñczy³a
obchody 65 rocznicy Zbrodni Katyñskiej w Warszawie. I
za tê mi³¹ naszym sercom "niespodziankê" wszystkim, w
tym cz³onkom Stowarzyszenia S¹siedzkie W³ochy,
Ksiêdzu Proboszczowi, Ksiêdzu Dariuszowi Rozumowi,
który celebrowa³ Mszê Œwiêt¹, Panu W³odzimierzowi
Fruczkowi - wykonawcy KRZY¯A oraz tym których
nazwisk nie znam a powinni siê znaleŸæ z prezes Jolant¹
Piecuch na czele.....
Bóg zap³aæ - dziêkujê
W³odzimierz Dusiewicz
Prezes Zarz¹du Federacji Rodzin Katyñskich.

Swoim papieskim majestatem i b³ogos³awieñstwem Jan
Pawe³ II Wielki potwierdzi³ i przekaza³, aby ten ZNAK by³
w Polsce powszechnie znany i ceniony ...

Votum katyñskie przekazuj¹ Ojcu Œwiêtemu w³adze
Federacji Rodzin Katyñskich - od prawej: ówczesny
przewodnicz¹cy Rady Janusz Lange z £odzi i obok
Papie¿a: Prezes Zarz¹du W³odzimierz Dusiewicz w
Warszawy.
Foto: A. Mari Watykan, 13 kwietnia 1996 roku

KRZY¯ KATYÑSKI WE W£OCHACH 
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K U L A W £ O C H O W S K A

Onegdaj na Mazowszu z braku œrodków przekazu istnia³a potrzeba znalezienia instrumentu szybkiego przep³ywu
informacji. Mieszkaniec otrzymuj¹cy wiadomoœæ zapisywa³ jej treœæ i oddawa³ najbli¿szemu s¹siadowi, 

ten nastêpnemu, itd. Tê formê przekazu nazwano "kul¹". 
W nawi¹zaniu do tej mazowieckiej tradycji, W³ochowianom podajemy Kulê W³ochowsk¹. 

Redaktor wydania: Jolanta Piecuch
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OD STOWARZYSZENIA:
Z okazji tegorocznych obchodów Roku Katyñskiego, w dniu 18 marca 2005 r. w Koœciele Matki Bo¿ej Saletyñskiej we W³o-
chach odby³a siê uroczysta Droga Krzy¿owa — POLSKA GOLGOTA WSCHODU wed³ug rozwa¿añ Ks. Pra³ata Zdzis³awa Pesz-
kowskiego — Jeñca z Kozielska, Kapelana „Rodzin Katyñskich i Pomordowanych na Wschodzie”. 
Symbolem uroczystoœci by³ Krzy¿ Katyñski (replika) ufundowany przez nasze Stowarzyszenie, a wykonany przez W³odzimie-
rza Fruczka. 
Dnia 18 wrzeœnia 2005r, dok³adnie 6 m-cy póŸniej nast¹pi³o poœwiêcenie Krzy¿a Katyñskiego, który na sta³e zostanie w na-
szym Koœciele.

23-24 wrzeœnia, na terenie Uniwersytetu Warszawskiego mia³ miejsce ju¿ po raz czwarty
swoisty sejmik organizacji pozarz¹dowych, na którym debatowa³o ponad tysi¹c
przedstawicieli III sektora. W tym roku g³ównym tematem by³a Rzeczpospolita Obywatelska.
By³o wielu goœci, wiele wyst¹pieñ.

"Innym polem, na którym konieczna jest zmiana, je¿eli chcemy budowaæ spo³eczeñstwo
obywatelskie jest samorz¹d.- Musimy nauczyæ siê myœleæ, ¿e samorz¹d to my, mieszkañcy,
obywatele, a nie wójt, czy burmistrz - apelowa³ prof. Zoll. - Wójt ma tylko wykonywaæ, ma
byæ urzêdnikiem. Trzeba prze³amaæ podzia³ na "my" i "oni". Dopóki nie pokonamy tej
dychotomii, nie bêdziemy mieæ Rzeczpospolitej Obywatelskiej - uwa¿a prof. Zoll."

SAMORZ¥D TO MY!

Na Mszê stawi³y siê
poczty sztandarowe
w³ochowskich szkó³. 
Obecne by³y:
Sztandar Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych 
im. Proporca "Victoria"
Szarych Szeregów, 
Sztandar Szko³y
Podstawowej nr 94 
im. I Marsza³ka Polski
Józefa Pi³sudskiego,   
Sztandar Szko³y
Muzycznej I stopnia nr 5
im. H. Wieniawskiego.

Akompaniament, œpiew chóru oraz grê na skrzypcach i flecie wykona³ zespó³ profesorów i uczniów Szko³y Muzycznej I
stopnia nr 5 im. H. Wieniawskiego. 
Wielkim honorem dla mieszkañców W³och by³o przybycie na uroczystoœæ Pocztu Sztandarowego Stowarzyszenia Rodzina
Katyñska w Warszawie i Cz³onków Rodziny Katyñskiej. Zaszczyci³ nas swoj¹ obecnoœci¹ Prezes Federacji Rodzin Katyñskich
- pan W³odzimierz Dusiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyñska w Warszawie - pan Grzegorz Hofman.
Szczególnego wzruszenia doznali obecni na mszy Powstañcy Warszawscy, ¯o³nierze Armii Krajowej, Harcerze Szarych
Szeregów i Ich rodziny. 

Na koniec Mszy celebrowanej przez ksiêdza Dariusza Rozuma, pan W³odzimierz Dusiewicz przybli¿y³ naszej lokalnej
spo³ecznoœci doœwiadczenia Rodzin Katyñskich w poszukiwaniu œwiadectw prawdy i dróg do zachowania pamiêci o
poleg³ych, których œmieræ tak bardzo osieroci³a nasz naród.
To by³ dla nas wszystkich wa¿ny wspólnie spêdzony czas. 
Wiêcej zdjêæ na naszej stronie: www.wlochy.org.pl


