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  „Nieco – Dziennik”
Oto na prasowym rynku nowy tytuł się pojawia,
Wszystkich już elektryzuje, wciąga, wabi, zaciekawia,
To nie jakiś tam szmatławiec, kupa bzdetów, czy bóg wie co...
Mamy – Drodzy Czytelnicy – znakomite pismo:  
„NIECO -DZIENNIK” - (nazwa pełnobrzmiąca),  
dźwięczna, krótka, węzłowata, 
Słowem... interesująca.
Odtąd każdy: czy to kelner, cieć, profesor, weterynarz,
Doręczyciel, makler, stolarz, ajent, garbarz czy kominiarz,
Pacjent, lekarz, ksiądz, cukiernik, aktor, sportsmen, zdun, urzędnik...
Wszyscy będą pilnie czytać nasz wspaniały „NIECO – DZIENNIK”!
Niech szczęśliwa będzie zatem prasowa inauguracja...
Życzymy miłej lektury, na zawsze Wasza...
                                                                                            Redakcja

Centrum Zarządzania  
Kryzysowego
30.09. 2014r. Centrum Zarządzania Kryzysowego 
zaprosiło uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy na seminarium dotyczące postępowania  
w przypadku zagrożenia wywołanego różnymi 
czynnikami. Duże wrażenie wywarło na nas 
przedstawienie  działających systemów bezpieczeństwa, 
które są przykładem dla wielu państw. Ostatnio 
Brazylia wzorowała się  na naszych dobrych pomysłach  
związanych z organizacją dużej imprezy masowej jakim 
było EURO 2012. Sam Michel  Platini był pod wrażeniem 
wielu prekursorskich rozwiązań.
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„Seminarium  
o Psychozie”    
przyjdź posłuchaj  
porozmawiaj
 8 października  w godzinach 
17.00-18.00 jak zwykle w każdą 
drugą środę miesiąca odbyło się 
„Seminarium o psychozie”. Spotkanie 
jest otwarte dla osób z doświadczeni-
em psychozy, ich rodziny i bliskich,  
profesjonalistów i  innych osób zaint-
eresowanych  rozmową o  psychozie. 
Zapraszamy na kolejne spotka-
nie, które odbędzie się 12.listopa-
da w lokalu OPS ul. Żytnia 75/77  
w godzinach 17.00- 18.30.



 „Żyjąc ze  
schizofrenią.  
Nie ma zdrowia 
bez zdrowia  
psychicznego” 
 Światowy Dzień Zdrowia Psychicz-
nego obchodzony jest 10. października  
w wielu krajach. W ramach obchodów 
tego dnia Szpital Wolski wraz z Biu-
rem Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. 
Warszawy oraz Sekcją Naukową Psychi-
atrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polsk-
iego Towarzystwa Psychiatrycznego przy-
gotował III Warszawskie  Forum Psychiatrii 
Środowiskowej.
 W tym roku uczestnicy Forum spotkali 
się w Pałacu Kultury i Nauki w Sali Mar-
murowej. 
 Tematyka konferencji koncentrowała  
się na działaniach medycznych i społec-
znych wspierających w codziennym życiu 
osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
 Na szczególną uwagę zwrócił projekt 
„Wolni razem – promocja pozytywnych 
zmian” realizowany przez grupę samopo-
mocową działającą w Centrum Zdrowia 
Psychicznego Szpitala Wolskiego.

W ramach Wolskich Dni Seniora  
Dział Oparcia Społecznego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy  
ul. Żytnia 75/77  zorganizował dwie imprezy: 

20 października 2014 r.  
Dzień Otwarty Świetlicy Opiekuńczej dla Osób Chorych  
na Chorobę Alzheimera. Odwiedzający goście mogli 
zapoznać się z działalnością  placówki. W czasie spotkania 
odbywały się porady psychologa i pracownika socjalnego, 
rozmowy indywidualne z opiekunami osób chorych oraz 
prezentacja prac uczestników Świetlicy.

23 października 2014 r. 
„Jesień na Żytniej” warsztaty plastyczne i kulinarne dla 
seniorów oraz wykład  „Jak żyć z osobą chorą na Chorobę 
Alzheimera”

W październiku w ramach projektu „chodzę, bo chcę” uczestnicy Środow-
iskowego  Domu Samopomocy i klubu  „Pod Daszkiem” wybrali się na wycieczki 
do Puszczy Kampinowskiej. Zwiedzali Lipków, niedużą, pięknie położoną na skra-
ju Puszczy wieś- osiedle o długiej i bardzo ciekawej historii. Pierwsza wzmianka  
o dzisiejszym Lipkowie pochodzi z 1414 roku jako własności rycerskiej rodu 
Prusów. To w Lipkowie kupiec ormiański- Jakub Paschalis wzniósł pierwszy bu-
dynek tkalni, gdzie stu robotników  artystycznie wykonywało pasy kontuszowe.  
W dowód uznania za tę pracę Król Stanisław August  Poniatowski w 1790 roku nadał 
szlachectwo kupcowi, nazwisko Jakubowicz i herb Jakub I. Musimy tu nadmienić, 
że Lipków był tez Sienkiewiczowski. Tutaj Henryk Sienkiewicz pisał  ”Trylogię”.  Nas-
tępną wycieczkę nasi uczestnicy przeszli wyznaczonym  niebieskim szlakiem  tury-
stycznym z Lipkowa do Lasek, gdzie znajduje się Zakład dla Niewidomych.
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Wycieczki po Puszczy „szukajmy kontaktu z przyrodą , a znajdziemy w niej radość życia...”       
Ks. Czesław A. Klimuszko


