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Co dalej z Dźwigową?
przepompowni. Zgodnie z terminem odwodnienie ma być
gotowe do 20 grudnia,
później ZDM potrzebuje jeszcze miesiąc,
żeby drogę przystosować do ruchu. Na początku pojedziemy po
betonowych płytach, a
w kwietniu lub maju gdy przyjdą wiosenne temperatury zostanie położony asfalt.
Czy powyższy harmonogram jest
realny? Czy ponad 12 milionów złotych
zainwestowanych w remont przyniesie
pożądany efekt? Czy za kilka miesięcy
Dźwigowa znowu się nie zapadnie? Na te
pytania nie sposób znaleźć odpowiedź.
Ulica Nowolazurowa, która miała
przejąć ruch tranzytowy przez Włochy,
odciąży Dźwigową dopiero za kilka lat.
Władze Dzielnicy już we wrześniu proponowały przygotowanie objazdu nad
remontowaną ulicą, który byłby przystosowany dla autobusów. Ten pomysł został
jednak odrzucony, bo remont pod tunelami miał skończyć się szybciej. Teraz

kiedy termin oddania Dźwigowej znowu
się przesunął, Burmistrz Michał Wąsowicz pokazał dziennikarzom proponowaną trasę objazdu. Miałaby ona
przebiegać ulicami: Parowcową - Notecką (wewnętrzną drogą kolejowej
stacji rozrządowej) Grodziską - Sowińskiego. Przejazd specjalnego autobusu
pomiarowego ZTM potwierdził, że
droga jest przejezdna, wymaga jednak
dodatkowego przystosowania. Niestety
mimo jej dobrego stanu, żeby przeprowadzić wahadłową trasę dla autobusu,
według wstępnych wyliczeń trzeba
wyłożyć około półtora miliona złotych.
Czas pokaże, czy władze miasta ponownie rozpatrzą propozycję dzielnicy.

Władzom dzielnicy
ostatecznie udało się
pozyskać większe fundusze, dzięki czemu
wyposażenie za dwa i
pół miliona złotych do
końca grudnia traﬁ do
nowej przychodni.
Teraz już otwarcie placówki jest
w rękach dyrekcji włochowskiego SPZLO
(Samodzielnego Publicznego Zakładu
Lecznictwa Otwartego) i wydaje się,
że powinno to nastąpić w pierwszym
kwartale 2012 roku. Niestety trudno
powiedzieć, kiedy dokładnie po receptę
czy zwolnienie pójdziemy już na

ul. Cegielnianą. Po wyposażeniu potrzebny będzie jeszcze czas na różne
formalności w tym konkurs na nowych
lekarzy specjalistów. Wszyscy nowi
pacjenci będą przyjmowani na zasadach
obowiązujących w ramach umowy z
Narodowym Funduszem Zdrowia.
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Nie wyjaśnień czy analiz ani nawet
kosztorysów, ale szybkiego wznowienie
ruchu na ul. Dźwigowej, oczekują tysiące
użytkowników tego strategicznego przejazdu między Włochami a Bemowem.
Niestety Zarząd Dróg Miejskich odpowiadający za ul. Dźwigową, systematycznie
przesuwa termin zakończenia prac.
Obecnie mówi się, że do 20 grudnia
zakończą się roboty odwodnieniowe, a na
początku lutego zostanie wznowiony
ruch... po płytach. Asfalt ZDM zapowiada
na wiosnę.
Mieszkańcy Włoch dobrze wiedzą, że
tunele pod torami kolejowymi, którymi
przebiega ul. Dźwigowa położone są na
podmokłym terenie. Świadczą o tym
liczne stawy zlokalizowane w tej części
miasta. To właśnie woda podmywająca
ulicę wymuszała kolejne remonty. Dzisiaj
drogowcy zapewniają, że żywioł zostanie
pokonany raz na zawsze, a na pytanie dlaczego nie widać pracujących robotników,
odpowiadają, że prace prowadzone są pod
ziemią. Dwanaście metrów poniżej poziomu skarpy powstaje kanał zabezpieczony specjalnymi grodzicami, który ma
wyeliminować wodę odprowadzając ją do

Wart prawie dziesięć i pół miliona
złotych budynek nowej przychodni,
od marca jest już gotowy. Niestety środki,
które miejskie Biuro Polityki Zdrowotnej
miało przeznaczyć na wyposażenie nowej
placówki, zostały zmniejszone z pięciu
do jednego miliona. Za taką kwotę nie
sposób wyposażyć ponad 1200 metrów
kwadratowych, 35 gabinetów w tym
poradnie: ginekologiczna, dermatologiczna, gastroenterologii, kardiologii,
okulistyki, stomatologii, chirurgii stomatologicznej, leczenia uzależnień, zdrowia
psychicznego, chirurgii ogólnej, chirurgii
naczyniowej, ortopedii i chirurgii urazowej, a także wad postawy.
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Dlaczego czekamy
na przychodnię?

Dyżury radnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Lp.

Nazwisko i imię

1

Baranowska Teresa

2

Berłowska Halina

dzień
I wtorek m-ca
każdy piątek m-ca

godzina
17.00 – 18.00
16.00 – 17.00

miejsce
telefon
Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225
503-724-670
Klub „Stokrotka”, Al. Krakowska 274

I poniedziałek m-ca

18.00 – 19.00

III wtorek m-ca

18.00 – 19.00

ul. ks. J. Chrościckiego 2, Biblioteka
w Parku Kombatantów
501-127-802
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

3

Bieliński Marek

I środa m-ca

17.00 -18.00

DK „Włochy” ul. B. Chrobrego 27
bielinskimarek@wp.pl

4

Czuma Krzysztof

I wtorek m-ca

18.00-19.00

ul. ks. J. Chrościckiego 2, Biblioteka
w Parku Kombatantów
krzysztof@czuma.pl

5

Gembarzewski
Roman

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

6

Jopowicz Jacek

7

Kałwajtys Dariusz

8

Karczewska
Bernadeta

9

Kostrzewski Juliusz

10 Kozłowska Hanna

I poniedziałek m-ca

18.00 -19.00

III wtorek m-ca

18.00 -19.00

601-265-428
ul. ks. J. Chrościckiego 2, Biblioteka
w Parku Kombatantów
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
dariuszkalwajtys@aster.pl
IV poniedziałek m-ca

17.00 – 18.00

886-477-436

22 868-06-65
501-080-674
Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 215
bkarczewska@um.warszawa.pl

504-064-277

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
juliusz.63@o2.pl

697-596-544

I poniedziałek m-ca

17.00 - 18.00

OPS, ul. Robotnicza 15
kozlowskahanna@op.pl

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

11 Kułakowska Elżbieta po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

12 Mazur Jolanta
13 Młynarek Christian
14 Pawlik Andrzej

15 Piecuch Jolanta

III wtorek m-ca

18.00 – 19.00

I czwartek m-ca

18.00 - 19.00

III czwartek m-ca

18.00 - 19.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225
jolantamazur@neostrada.pl
Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225
OPS, ul. Czereśniowa 35
mlynarekchristian@gmail.com

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
I poniedziałek m-ca: od września 18.00-19.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

III poniedziałek m-ca: od września 18.00-19.00

Przedszkole Nr 71 ul. Śląska 50/52
jolanta.piecuch@wlochy.org.pl

16 Sosnowski Radosław II wtorek m-ca

18.00 – 19.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225
rsosnowski@um.warszawa.pl

17 Sosnowski Sławomir po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
18

Szczepańska
Elżbieta

605-196-228

22 443-42-12

602-498-257

606-679-603
602-712-947

III środa m-ca

17.00 -18.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

19 Turkas Andrzej

I środa m-ca

17.00 -18.00

ul. ks. J. Chrościckiego 2, Biblioteka
501-050-694
w Parku Kombatantów

20 Ufnal Wiesława

I poniedziałek m-ca

16.00 -18.00

Budynek Wielofunkcyjny,
ul. 1 Sierpnia 36a, III p.

II środa m-ca
17.00 -19.00
21 Wojdalski Janusz
III środa m-ca

17.00 -19.00

ul. ks. J. Chrościckiego 2, Biblioteka
22 863-83-07
w Parku Kombatantów
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27
602-327-558
janusz_wojdalski@sggw.pl

Izabela Chmielewska, Radna m.st. Warszawy, przyjmuje w I wtorek m-ca, w godzinach 18.00 - 19.00, w Bibliotece w Parku
Kombatantów, ul. ks. J. Chrościckiego 2
Michał Grodzki, Radny m.st. Warszawy, przyjmuje w IV poniedziałek m-ca, w godzinach 17.00 - 18.00, Ratusz, Al. Krakowska 257,
tel. 695-660-615
2
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Stawy Cietrzewia już odnowione!
Już kilka godzin po otwarciu, dużą
popularnością cieszył się plac sportoworekreacyjny. Zbudowany z myślą nie
tylko o dzieciach, ale również o dorosłych
pełni funkcję siłowni na wolny powietrzu.
Natomiast stary poniszczony plac zabaw,
zastąpiono większym i nowoczesnym,
na którym nie powinno dla nikogo
zabraknąć miejsca do zabawy, a dla
rowerzystów specjalnych stojaków na
„dwa kółka”.
Zdecydowanie najlepiej zostały przyjęte cztery nowe pomosty dla wędkarzy,
które równie dobrze służą do karmienia
kaczek. Kto jeszcze pamięta tradycyjne
włochowskie nazwy kolejnych stawów
ten wie, że jeden pomost usytuowano
na Stawie Szkolnym a trzy pozostałe
na Oceanie. Karpiówka zwana też
Glinianką Krańcową zachowała półdziki
charakter, dlatego nie ma na niej pomostu,
są natomiast zamontowane specjalne
napowietrzacze wody. Ten najmniejszy
ze stawów jest też stosunkowo płytki,
dlatego wystrzelające w powietrze
pióropusze wody zapewnią rybom
więcej niezbędnego tlenu. Również
brzegi tego stawu umocnione są inaczej

niż pozostałych. Ze względu na siedliska
żab w tym miejscu, zastosowano takie
wzmocnienie linii brzegowej, które
pozwoli płazom wychodzić z wody.
Zabezpieczenie brzegów było konieczne,
bo w wielu miejsca zaczęły się one
osuwać.
W ramach inwestycji obok placu
zabaw, wybudowano również toaletę
ze specjalnym miejscem do przewijania
dzieci. Sceptycy stwierdzili, że niszczy
ona dziewiczy charakter parku i że
wkrótce stanie się mekką wandali. Jednak
większość spacerowiczów jest zadowolona z zamiany niebieskiej budki na
normalną toaletę tym bardziej, że
zdarzało się iż okoliczne nasadzenia
były przez niektórych uznawane za szalet
miejski. Nadzieję na bardziej cywilizowane korzystanie z nowego budynku
sanitarnego i całych stawów daje też
monitoring. Ale oko kamery to nie
wszystko, wspólnie zadbajmy o Stawy
Cietrzewia, żeby służyły nam przez
długie lata.
red.
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Zaczęło się od pomysłu, potem były
przygotowania i radość gdy przyznano
ponad sześć milionów złotych. Po roku
wytężonych prac terenowych, zadowolenia nie kryją nawet ci, którzy wobec
modernizacji Stawów Cietrzewia byli
sceptyczni. Od października to jedno z
ulubionych miejsc włochowian jest już
oﬁcjalnie oddane do użytku.
Stawy to chyba najczęstsze miejsce
spotkań na Starych Włochach, właśnie
dlatego ławki nie tylko wymieniono
na nowe, ale jest ich teraz po prostu
więcej. Nowe są też latarnie i kosze
na śmieci. Poszerzono również alejki,
na których do tej pory z trudem mijali się
spacerowicze, o wózkach i rowerach nie
wspominając. Wszystkie alejki są solidnie
utwardzone, ale żeby uniknąć dominacji
betonu i kamienia, tylko część z nich
została wybrukowana. Zadbano też o
nowe nasadzenia. Wśród krzewów
pojawiły się: bzy, tawuła, cis, róża, berberys oraz irga. Posadzono też lipy, jabłonie,
klony, dęby i świerki. Ze względu
na siedliska ptaków i płazów wszystkie
prace odbywały się pod ścisłym nadzorem przyrodniczym.
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Remontują tunel pod PKP Włochy!
tunelu i peronów) skończy prowadzony
właśnie remont.
Jeszcze w tym roku w tunelu mają
być czyste ściany , nowe lampy, monitoring a na schodach rampy, do których
na wiosnę będą przemontowane specjalne platformy dla wózków. Na
schody będzie też padało więcej
światła, dzięki specjalnym żaluzjom.
Ostatni etap pracy nastąpi w kwietniu
lub maju, właśnie wtedy tunel zostanie
podłączony pod miejską kanalizację, co
miejmy nadzieję pozwoli nam zapomnieć o mokrych butach i skakaniu po
wysepkach z płyt chodnikowych.
Tych którzy chcą wiedzieć więcej,
zapraszamy na blog internetowy:
www.dzielnicawlochy.blogspot.com
gdzie można wysłuchać rozmowę z
dyrektorem Janem Teleckim z PKP
PLK, przeprowadzoną na terenie stacji.
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Stacja kolejowa PKP Warszawa
Włochy to niewątpliwie jeden z gorętszych tematów rozmów włochowskiej
społeczności. Chociaż wybudowano ją
w czasach II RP to już przed wojną lokalni dziennikarze pisali, że potrzebuje
ona remontu. Z marzeń o pięknym PKP
Warszawa Włochy skutecznie od lat
wytrąca nas realizm przejścia
podziemnego przy rzeczonej stacji.
Brudne, pomazane ściany, odpadające
kafelki, porozwalane lampy, a w czasie
dużych opadów woda po kolana,
potraﬁą zniechęcić nawet tych,
którzy pod mankamentami odnajdują
ukryte piękno przedwojennych wiat
peronowych czy unikatowego napisu
„Do Nowych Włoch, do Starych
Włoch”. Może łatwiej będzie nam
pomarzyć o przyszłej świetności tego
miejsca, kiedy PKP PLK (zarządca

4
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Dzielnice dokończą kładkę za SPEC
O kładce na przedłużeniu ul. Mołdawskiej pisano już dużo. Wiele czasu i papieru zmarnowały też urzędy Włoch i
Ochoty na to by SPEC dokończył modernizowaną przez siebie kładkę. Niestety
choć główna część kładki została zmodernizowana, to schodów do niej już nie
zamontowano. Trudno się dziwić rozgoryczeniu okolicznych mieszkańców, tym
bardziej kiedy niektórzy ryzykują przechodzeniu przez tory (sic!).
Żeby jak najszybciej dokończyć to co
SPEC rozpoczął, przedstawiciele dzielnic
ustalili, że Ochota przywróci ciąg pieszy

nad torami Kolei radomskiej. Ponieważ
koszty przystosowania kładki dla pieszych, SPEC od początku przekierowywał na dzielnice, środki na ten cel już
dawno zostały zarezerwowane. Wspólnie
ustalono, że będą one pochodziły z
budżetu Ochoty. Trzeba tylko znaleźć
ﬁrmę, która w ramach zabezpieczonej
kwoty, wykona stosowne prace. Obecnie
przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą
oraz dokończenie kładki planowane jest

w pierwszym kwartale 2012 roku.
Dzielnice od początku dokładały
wszelkich starań, żeby kładka nie została
zlikwidowana dlatego trudno zrozumieć
decyzje SPEC-u. Jak powiedział
Burmistrz Dzielnicy Włochy - jedynym,
ale okazuje się, że poważnym błędem
było to, że zbyt dużym zaufaniem
obdarzyliśmy SPEC. Przekonani, że
współpraca między warszawską dzielnicą
i warszawską spółką będzie przebiegała
bezproblemowo, pozwoliliśmy uśpić
naszą czujność i za to mieszkańców
serdecznie przepraszam.

Uwaga przedsiębiorcy!
W związku z uruchomieniem z dniem 1
lipca 2011r. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), prowadzonej przez Ministra
Gospodarki dotychczasowe wpisy przedsiębiorców wykonujących działalność
gospodarczą oraz przedsiębiorców którzy
zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej zawarte w gminnych ewidencjach zostaną przeniesione do CEIDG do
dnia 31 grudnia 2011r.
Z uwagi na powyższe, przedsiębiorcy,
którzy nie uzupełnili jeszcze w swoich
wpisach do ewidencji działalności gospo-

darczej przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyﬁkacją
Działalności (PKD 2007), numerów
PESEL oraz NIP, proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Dzielnicy Włochy lub dowolnego Urzędu
Dzielnicy m.st. Warszawy w celu uzupełnienia powyższych danych poprzez
złożenie wniosku CEIDG-1.
W przypadku nie zgłoszenia aktualizacji do dnia 31.12.2011r. (tj. do czasu przekazania danych do CEIDG) wpis do
ewidencji nie będzie funkcjonował w
ogólnokrajowej bazie danych CEIDG

prowadzonej przez Ministra Gospodarki!
Dane można sprawdzić w wyszukiwarce internetowej: www.wyszukiwarkaedg.um.warszawa.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Urząd Dzielnicy Włochy,
al. Krakowska 257
Wydział Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń
tel. 22 443 43 59,
22 443 43 60
faks 22 443 43 58
lub handel@um.warszawa.pl ;
tel. 22 443 22 54

Kolei Mazowieckich i Warsza-wskiej
Kolei Dojazdowej oraz liniami lokalnymi
oznaczonymi literą L.
Osoby, które nie mają jeszcze spersonalizowanej karty miejskiej mogą złożyć
wnioski o jej wydanie w Punktach
Obsługi Pasażerów ZTM oraz przez Internet.
Kupiony bilet powinien zostać aktywowany bezzwłocznie po wejściu do pojazdu, a w przypadku metra w bramce
przed wejściem na
peron lub w kasowniku
przy windzie. Podczas
kontroli trzeba mieć
przy sobie dokument
potwierdzający wiek.
Bilet
zachowuje
ważność przez 365 dni
od dnia aktywacji (do
godziny 23.59 ostatniego dnia ważności).

W przypadku zakupu biletu za pośrednictwem Internetu, należy go wgrać na Warszawską Kartę Miejską w specjalnych
urządzeniach znajdujących się na stacjach
metra lub w Punktach Obsługi Pasażerów
ZTM a następnie aktywować w bramce
lub kasowniku.
Zgodnie z regulaminem ZTM osoby,
które ukończyły 70. lat mogą podróżować
bezpłatnie, jedynie na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek.

Bilet dla seniora
Zbliża się koniec roku, dlatego już teraz
warto zadbać o najstarszych członków rodziny – dziadka, babcię lub rodziców.
ZTM ma dla nich ofertę - Bilet Seniora,
który kosztuje tylko 40 złotych i uprawnia
do nieograniczonej liczby przejazdów
przez cały rok.
Można go kupić we wszystkich punktach sprzedaży biletów i automatach biletowych, a przy zakupie nie trzeba
okazywać żadnych dokumentów tożsamości, potwierdzającego wiek.
Na podstawie Biletu Seniora, kodowanego na spersonalizowanej WKM, może
podróżować pasażer, który ukończył 65
lat. Imienny bilet jest ważny w 1. i 2. streﬁe biletowej i uprawnia do korzystania z
wszystkich linii ZTM - autobusowych,
tramwajowych, metra oraz szybkiej kolei
miejskiej. Posiadacz Biletu Seniora może
podróżować również w streﬁe obowiązywania Wspólnego Biletu - pociągami
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Co to jest PIT
i na co jest przeznaczany?
Podatek PIT, czyli podatek dochodowy od osób ﬁzycznych, jest
częścią wynagrodzenia każdego pracownika i jest odprowadzany
do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.
Większość podatku traﬁa do budżetu państwa, jednak udział we
wpływach z podatku dochodowego od osób ﬁzycznych stanowi
również dochód gmin, powiatów i województw.
W Warszawie podatek dochodowy to podstawowe i największe
źródło dochodów miasta.
Ile z Twoich pieniędzy traﬁa do budżetu m.st. Warszawy?
Od 1 płatnika podatku do budżetu miasta wpływa średnio
3 tys. zł w ciągu roku. Łącznie jest to ponad 3,3 mld zł, czyli 30%
całego budżetu stolicy.
Na co Warszawa przeznacza pieniądze?
Dzięki tym środkom poprawiane jest codzienne funkcjonowanie miasta. Remontowane i budowane są drogi, mosty, kupowane
są nowe autobusy, tramwaje i pociągi metra, budowane i utrzymywane są przedszkola, żłobki, przychodnie i szpitale. Miasto
doﬁnansowuje w 70% komunikację miejską (dochody z biletów
pokrywają tylko 30% wydatków). Finansuje także kulturalną i
edukacyjną ofertę miejską skierowaną do mieszkańców i gości
Warszawy.
Jednak jak wszędzie na świecie, mieszkańcy i władze miasta
muszą się liczyć z ograniczonymi możliwościami ﬁnansowania
lokalnych potrzeb. Dlatego każda złotówka przekazywana do
budżetu miasta jest tak ważna dla każdego z nas – mieszkańców
proces zmiany miejsca płacenia podatków jest prosty,
Warszawy.
nie wymaga specjalistycznej wiedzy i nie zajmuje dużo czasu.
Wystarczy wypełnić dwustronny formularz aktualizujący
NIP-3 (osoby ﬁzyczne).
Czy w Warszawie zapłacisz więcej?
NIE! Takie same stawki podatkowe obowiązują wszystkich
podatników objętych podatkiem dochodowym od osób
ﬁzycznych, bez względu na ich miejsce zamieszkania (art. 27
ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych).
Procedura aktualizacji adresu zamieszkania
Aby zaktualizować swój adres zamieszkania w urzędzie
skarbowym, wystarczy wypełnić jeden dokument. NIP-3
przeznaczony jest między innymi dla osób ﬁzycznych
nie prowadzących samodzielnie działalności gospodarczej.
Formularz dostępny jest: w urzędach skarbowych, w urzędach gmin, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
www.mf.gov.pl - zakładka: Podatki/Formularze Podatkowe/NIP.

Dlaczego warto płacić podatki w stolicy?
Obecnie w Warszawie zameldowanych jest ponad 1,7 mln osób,
jednak mieszka tu i pracuje znacznie więcej ludzi. Większość z
nas codziennie korzysta z warszawskich dróg, komunikacji miejskiej, infrastruktury oraz usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, nie zawsze dorzucając się do kosztów ich
utrzymania. Dlatego m.st. Warszawa zachęca osoby mieszkające
i pracujące w stolicy a odprowadzające podatki poza Warszawą,
do przyłączenia się do grona podatników warszawskich. Cały
6

Nr 5 (52) listopad-grudzień 2011

Zgłoszenie aktualizacyjne nie podlega opłacie skarbowej
i należy je złożyć po zmianie danych osobowych, np. miejsca
zamieszkania, w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca
zamieszkania. Formularz można przekazać osobiście, wysłać
pocztą lub za pośrednictwem organu wydającego dowód
osobisty (przy wymianie dowodu osobistego), za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego (jeżeli ten organ jest
dla Ciebie płatnikiem). Formularz NIP-3 można załączyć
również do rocznego zeznania podatkowego (PIT) i złożyć go
do 30 kwietnia.

NIE dla czadu! - dowiedz się jak uniknąć tragedii
Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła
kampanię proﬁlaktyczno-edukacyjna informująca o zagrożeniach związanych z
zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla.
Potrwa ona do marca przyszłego roku,
czyli przez okres grzewczy – czas, w którym najczęściej dochodzi do zatruć czadem.
Celem kampanii jest uświadamianie
społeczeństwu istnienia niebezpieczeństw
związanych z czadem oraz zapobieganie
zatruciom z nim związanych.
Więcej informacji na temat tlenku
węgla znaleźć można na stronie internetowej pod adresem:
www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje
się do organizmu przez
układ oddechowy, a następnie jest
wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia
prawidłowe rozprowadzanie tlenu we
krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz
innych narządów.
Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj
okresowych przeglądów nie rzadziej niż
raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu
ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca bu-

dynku lub właściciel ma obowiązek m.in.
przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.
JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA
TLENKIEM WĘGLA?
● ból głowy,
● ogólne zmęczenie,
● duszności,
● trudności z oddychaniem, oddech
przyspieszony, nieregularny,
● senność,
● nudności.
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i
zdolności oceny zagrożenia powodują, że
jest on całkowicie bierny (nie ucieka z
miejsca nagromadzenia trucizny), traci
przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie
mu z pomocą – umiera.
JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego
powietrza:
● natychmiast otwórz okna i drzwi, by
z pomieszczenia usunąć truciznę,
● jak najszybciej wynieś go na świeże
powietrze,
● rozluźnij mu ubranie – rozepnij
pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż
nie można doprowadzić do

jego przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania
sztucznego oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie
ratunkowe – tel. 999, straż pożarną –
tel. 998 lub 112.
CO ZROBIĆ, ABY BYĆ
BEZPIECZNYM?
● zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
● stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
● nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
● z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń
grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
● nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeżeli nie są wentylowane,
● zainstaluj czujki tlenku węgla w tej
części domu, w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządzenia,
które niejedno życie już uratowały.
Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić
obecność tlenku węgla. W sprzedaży
oprócz czujek tlenku węgla są także
urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.
www.straz.gov.pl
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Zgłoś swój projekt!
Masz ciekawy pomysł? Potrzebujesz
miejsca, by go zrealizować?
Interesuje Cię los Twojej okolicy?
Chciałbyś urządzić piknik osiedlowy,
gwiazdkę sąsiedzką, festiwal swojej ulicy,
warsztaty, debaty? Potrzebujesz pomocy?
Przyjdź do nas!
Oprócz tego, że udostępnimy Ci
przestrzeń do pracy i spotkań, służymy
też fachowym wsparciem, pomożemy
w kontakcie z potencjalnymi partnerami!
Czekamy na Ciebie w WARSZTACIE,
przy pl. Konstytucji 4!
Weź udział w naborze projektów!
Nabór adresowany jest do każdego, kto
ma pomysł wpisujący się w ogólną tematykę działalności Warsztatu, którego
główne cele to:
- aktywizowanie społeczności lokalnych,
- animowanie działań na poziomie lokalnym,
- wspieranie integracji na poziomie lokalnym,
- pobudzanie mieszkańców Warszawy
do wspólnych działań na rzecz swojego
otoczenia
WARSZTAT, to przestrzeń działań
twórczych i społecznych, w której w ramach starań Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 gościliśmy i
organizowaliśmy szereg działań aktywizujących mieszkańców. WARSZTAT stał
się miejscem dialogu i spotkań w obsza-

rze kultury między warszawiakami,
miejskimi aktywistami i urzędnikami.
Obecnie spełnia funkcję centrum
aktywności lokalnych, a działania w tym
miejscu wpisują się w założenia tworzonego programu operacyjnego Społecznej
Strategii Rozwoju m. st. Warszawy „Wzmacnianie terytorialnej wspólnoty
sąsiedzkiej”.
WARSZTAT to otwarte miejsce spotkań
i dialogu, przestrzeń wypracowywania
nowych rozwiązań w zakresie współpracy
i komunikacji społecznej.
WARSZTAT to narzędzie do budowania społeczeństwa obywatelskiego,
platforma wymiany myśli, wspierająca
zarówno jednostki jak i społeczności
lokalne.
Powyższe cele realizujemy poprzez
debaty, szkolenia, konsultacje, warsztaty
i inne twórcze spotkania, otwarte dla
mieszkańców.
Spójny program WARSZTATU budujemy z projektów wypracowanych
przez Zespół (cykl spotkań dla
mieszkańców z Pełnomocnikami Prezydenta m.st. Warszawy, projekty z dzielnicami, projekty animujące przestrzeń pl.
Konstytucji), a także wybranych w wyniku otwartego naboru.
Ponadto w przestrzeni lokalu przy
pl. Konstytucji 4 kuratorka Agnieszka
Sural realizuje artystyczny projekt

galeria Witryna.
W WARSZTACIE działa także punkt
informacyjny Europe Direct Warszawa,
prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, którego
celem jest dostarczenie mieszkańcom
wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej instytucji, prawa oraz programów ﬁnansowania.
Zapraszamy do odwiedzin i współpracy!
http://warsztatwarszawski.blogspot.com/

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT!
KROK 1 - zapoznaj się z regulaminem
merytorycznym,
KROK 2 - zapoznaj się z regulaminem
organizacyjnym ,
KROK 3 - wypełnij formularz naboru
projektów,
KROK 4 - prześlij wypełniony formularz na adres – warsztat@um.warszawa.pl
Przestrzeń dostępna jest w godzinach
od 08.00 do 18.00 od poniedziałku
do piątku, (z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy. Istnieje możliwość
porozumienia w sprawie zmian dni oraz
godzin udostępniania przestrzeni.)
pl. Konstytucji 4, 00-552 Warszawa
warsztat@um.warszawa.pl
www.warsztatwarszawski.blogspot.com
www.ngo.um.warszawa.pl/warsztat

Podsumowanie XII Konkursu Wakacyjnego
o Miejscach Pamięci Narodowej Dzielnicy Włochy
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najwybitniejszych Polaków oraz miejsc
pamięci narodowej.
W tym roku wpłynęło 19 prac. Jury w
składzie Mieczysław Dąbrowski reprezentujący środowisko żołnierzy Bazy
Lotniczej AK „Łużyce”, Zbigniew Dziubkowski – przedstawiciel Harcerskiego
Kręgu Seniorów „Włochy”, Bogusław
Ketter - członek Stowarzyszenia
„Szare Szeregi” oraz Grzegorz
Wyszyński - przedstawiciel
Wydziału Kultury i Promocji
po wnikliwej ocenie postanowiło wyróżnić 4 prace:
Karoliny Plichty i Mateusza
Nowakowskiego ze Szkoły
Podstawowej nr 88, Martyny
Mrozek ze Szkoły Podstawowej
nr 94 oraz Piotra Bielskiego z
Gimnazjum nr 113.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
i pamiątkowe dyplomy, które wręczył
Jerzy Kowaliszyn - Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy oraz Katarzyna
Świtalska – Naczelnik Wydziału Kultury
i Promocji dla Dzielnicy Włochy.
Gratulujemy laureatom, rodzicom oraz
wychowawcom.

fot. UD Włochy

W dniu 8.11.br. odbyło się podsumowanie XII Konkursu Wakacyjnego o
Miejscach Pamięci Narodowej Dzielnicy
Włochy. Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na otaczające nas, szczególnie w naszej dzielnicy, liczne miejsca
pamięci narodowej. Niejednokrotnie
przechodzimy codziennie obok tych
miejsc nie znając ich historii oraz
tragedii ludzkich, które rozegrały się
tam kilkadziesiąt lat temu. Uczestnicy,
młodzież ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
mieli za zadanie dotrzeć przynamniej
do czterech miejsc pamięci, wykonać
drobne prace porządkowe oraz udokumentować to w formie albumów,
książeczek, folderów zawierających
zdjęcia, rysunki oraz odpowiedzi na
pytania dotyczące historii Polski,

Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem

Ruszyły warsztaty dla dzieci
dotkniętych autyzmem

PRZY URZĘDZIE DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

FuRDA - rozpoczęła od października warsztaty teatralne zatytułowane
„Twórcze niedziele – Wspólne doświadczenie rzeczywistości w laboratorium
teatru”.

Zajęcia teatralno – terapeutyczne
skierowane są do nastolatków dotkniętych autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju takimi jak zespół
Aspergera, w wieku 11 – 14 lat oraz ich
rodzin. Warsztaty prowadzone są w
oparciu o metodę dramy z akcentem na
zaangażowanie i integracje rodziny
uczestniczącego dziecka jako rodzinnego sposobu wspólnego spędzania
czasu. Ich celem jest pobudzenie
komunikatywności, interaktywności i
wyobraźni społecznej dziecka przez zainteresowaniem go teatrem i sztuką oraz
praca nad emocjami i rozwojem osobowym oraz komunikacją całej rodziny.
W samej Warszawie rodzi się co roku
300 dzieci z całościowymi zaburzeniami
niepełnosprawności co daje liczbę 3600
dzieci w wieku przedszkolnym oraz
2400 młodzieży szkolnej.(1) Jak wyjaśnia Beata Jaszczur, pomysłodawczyni
projektu i mama trzynastoletniego
Tomka z zespołem Aspergera – „Pomysł
zorganizowania tego typu warsztatów
jest odpowiedzią na znikomą ilość ofert
terapeutycznych dla nastolatków dotkniętych autyzmem, w szczególności dla
osób niezamożnych gdyż niewiele rodzin

PUNKT INFORMACYJNO KONSULTACYJNY

może pozwolić sobie na korzystanie
z odpłatnej pomocy.”
Fundacja pracuje także nad nowym
projektem - zajęciami zatytułowanymi
„Przyjaciel potrzebny od zaraz”.
„Będzie to grupa wsparcia dla rodziców
oparta na zasadach samopomocy.
Zamierzamy spotykać się we własnym
gronie, co tydzień lub w miarę potrzeby,
aby wymieniać się doświadczeniami
informacjami, ale też aby odpocząć i zrelaksować się. W tym czasie nasze dzieci,
zarówno autystyczne jak i zdrowe, będą
się integrować i bawić pod okiem
doświadczonych i wykwaliﬁkowanych
opiekunek” – opowiada Magdalena
Osęka, prezes fundacji i mama autystycznego Maksymiliana.
Zajęcia prowadzone są w Klubie
Osiedlowym Jadwisin - „Stokrotka”
przy Al. Krakowskiej 274.
Więcej informacji znaleźć można
na: www.furda.pl lub na Facebooku:
https://www.facebook.com/pages/FuRD
A/125721354175498
e-mail: furda@furda.pl
www.furda.pl
(1) (Raport 2006 Fundacji Synapsis z badania w województwie mazowieckim).

ul. Centralna 24,
tel. 22 846 82 38
pikwlo@um.warszawa.pl
Poradnictwa i konsultacji
specjalistycznych udzielają:
- Prawnik: pon. 16:30-20:30 /
śr. 8:00-12:00 / czw. 16:30-20:30
- Psycholog: wt. 8:00-12:00 /
śr. 8:00-12:00 / czw. 14:30-20:30
- Terapeuta uzależnień:
pon. 16:00-20:00 / czw. 16:30-19:30
Terapeuta uzależnień przyjmuje także
w Ośrodku Pomocy Społecznej dla
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy
ul. Czereśniowej 35 w poniedziałki
w godz. 17:00-20:00 oraz udziela
konsultacji telefonicznych (w poniedziałki w godz. 17:00-20:00) pod nr
tel. 22-863-91-75 wew. 116.
PUNKT
INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY
UDZIELA POMOCY
BEZPŁATNIE I ANONIMOWO!

Nowa siedziba

DBFO

Od 17 października br. Dzielnicowe
Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st.
Warszawy działa w nowej siedzibie przy
ul. Malowniczej 31a.
Numery telefonów nie uległy zmianie.

Grupa samopomocowa dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy na podstawie
diagnozy środowiskowej przeprowadzonej wśród mieszkańców Dzielnicy
Włochy wyszedł z inicjatywą utworzenia
„Grupy samopomocowej dla rodziców
i opiekunów dzieci niepełnosprawnych
z terenu Dzielnicy Włochy”. Grupa jest
skierowana do wszystkich rodzin z Dzielnicy Włochy. Jej główne założenia to
wzajemna pomoc i samopomoc w kręgu
osób dotkniętych takim samym problemem. Program pilotażowy określono
na okres od września 2011r. do stycznia
2012r., z możliwością przedłużenia,
po dokonaniu ewaluacji i określeniu
dalszych potrzeb. Zgodnie z zapotrzebowaniem w spotkaniach grupy uczestniczy
pracownik socjalny tut. OPS, prezes

Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mamy siebie”, jak również psycholog z ramienia Fundacji. Na spotkanie
grupy - w razie takiej potrzeby - mogą być
zapraszani eksperci w danej dziedzinie
wskazanej przez osoby uczestniczące w
grupie. Realizacja projektu odbywa się w
siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej
przy ul. Czereśniowej 118. W dniach 22
września 2011r. i 20 października 2011r.
o godz. 11.00 – 13.00 odbyły się pierwsze
spotkania grypy. W trakcie wspólnych
rozmów poszczególni jej uczestnicy
doświadczają wsparcia od innych
biorących udział w spotkaniu i uświadamiają sobie, że nie są pozostawieni sami
sobie.
Jednocześnie należy wskazać, że
zapotrzebowanie na spotkania zostały

zweryﬁkowane wśród rodzin/osób korzystających z tej formy wsparcia i odbywają się regularnie raz w miesiącu.
Harmonogram spotkań na poszczególne
miesiące jest wynikiem wspólnie wypracowanego terminu.
Najbliższe spotkania odbędą się:
24 listopada 2011 r. o godz. 11.00;
15 grudnia 2011 r. o godz. 11.00 przy
ul. Czereśniowej 118.
Ośrodek zaprasza wszystkich chętnych
dla których przedstawione działania będą
stanowiły formę wsparcia na płaszczyźnie
wieloproﬁlowej.
Osoba wskazana do kontaktów
z ramienia Ośrodka - Katarzyna Klimiuk
22 863 98 37 wew. 113.
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Polska droga do demokracji
bogate tło do publicznych wystąpień
dzieci, które z pełnym zaangażowaniem
wygłosiły referaty poświęcone początkom ciężkiej i mozolnej polskiej
drogi do demokracji, sylwetkom najbardziej znaczących ludzi tego okresu, a
także życiu codziennemu w PRL-u. Ich
wystąpienia urozmaicił również występ
wokalny.
Mimo że tematyka wystawy może
wydawać się trudna i niezrozumiała
dla najmłodszych obywateli, to jednak
zaskakujący jest fakt, z jak dużą chęcią
i zapałem nasi uczniowie wzięli udział
w przygotowaniu wernisażu. Dzieci
podzieliły się swoją wiedzą z zaproszonymi na tę uroczystość rodzicami oraz
przedstawicielami starszego pokolenia.
W ten sposób u wielu gości na nowo
ożyły wspomnienia z lat ich młodości.
Już 27 listopada 2011r. w Artystycznym
Domu Animacji „ADA” prezentowana
jest druga część wystawy, na którą
serdecznie zapraszamy!
Renata Zaborowska
nauczyciel SP nr 66

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Z przyjemnością informuję, że projekt
Mazowieckiej
Biblioteki Cyfrowej,
w którym uczestniczy i nasza biblioteka,
uzyskał doﬁnansowanie ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Naszym zadaniem będzie zebranie
materiałów o naszej Dzielnicy i przygotowanie ich do umieszczenia w MBC.
Bardzo liczymy na współpracę z
Mieszkańcami - chcielibyśmy zebrać i zamieścić wszelkie materiały, czyli fotograﬁe, prasę lokalną i publikacje różnego
typu.
Liczymy też, że dla dobra wspólnego
i popularyzacji wiedzy o naszej „małej
ojczyźnie” zechcą Państwo wyrazić zgodę
na bezpłatne opublikowanie tych materiałów w MBC.
Z autorami i właścicielami praw autorskich będą zawierane umowy.
Wszystkie materiały udostępnione
Bibliotece do zeskanowania będą zwrócone właścicielom, a ich obrazy będą
dostępne dla wszystkich zaintersowanych
na serwerze Mazowieckiej Biblioteki
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fot. uczestników

W szkole podstawowej nr 66 przy
ul. Przepiórki wystartował projekt edukacyjno-kulturalny "DEMOKR(E)ACJA".
Nadrzędnym celem tego projektu jest
kształtowanie odpowiednich postaw demokratycznych wśród dzieci, które w niedalekiej
przyszłości
staną
się
pełnoprawnymi obywatelami państwa
polskiego. Poprzez połączenie zabawy i
nauki, projekt ma za zadanie nauczyć
młodych ludzi tolerancji i otwartości, zapoznać ich z bardzo trudną i mozolną
drogą Polski do demokracji, a także zachęcić do czynnego udziału w zajęciach
związanych z tematyką demokracji.
Jedną z takich okazji był wernisaż
zatytułowany „Polska droga do demokracji”, który odbył się 27 października
2011r. w Artystycznym Domu Animacji
„ADA” przy ul. Chrościckiego 14. Na
wernisażu zostały zaprezentowane prace
uczniów, którzy zwyciężyli w szkolnym
konkursie na najlepszy plakat odnoszący
się do jednej z trzech kategorii tematycznych: „Życie w PRL-u”, „Narodziny
„Solidarności” i „Stan wojenny w
Polsce”. Wystawa plakatów stanowiła

Cyfrowej bezpłatnie.
Niewątpliwie publikacja materiałów
dokumentujących historię i czasy
współczesne w Mazowieckiej Bibliotece
Cyfrowej przyczyni się do popularyzacji
wiedzy o naszym regionie.
Dlatego serdecznie Państwa zapraszam
do współpracy.
Pytania proszę kierować do pań:
Małgorzaty Milewskiej i Marzeny
Głażewskiej,
tel. 22 863-23-97, 22 863-61-73.
Katarzyna Winogrodzka
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy

Mieszkańcu Włoch!
DAJ SIĘ WYŁOWIĆ Z SIECI
tworzymy portal
informacji praktycznych
Szczegóły na stronie
Biblioteki Publicznej

www.bpwlochy.waw.pl

Dzielnica
na bieżąco!
Chcesz wiedzieć co się dzieje w
Dzielnicy? Widzisz coś co warto
opisać? A może chcesz innym opowiedzieć o czymś istotnym?
Czytaj o naszej dzielnicy na blogu:
www.dzielnicawlochy.blogspot.com
i pisz do nas. Ciekawe teksty będziemy
zamieszczać na blogu, a najciekawsze
wydrukujemy. Na ważne tematy będziemy szukać odpowiedzi i opiszemy
je. Opowiedzmy razem o tym co najważniejsze w Dzielnicy Włochy.

Komunikat
Stały punkt zbiórki (ul. Podborska)
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzony przez ElektroEko S.A. czynny w każdą sobotę w
godz. od 10 do 14, zawiesza swoją
działalność w dniach 24 i 31 grudnia
2011 r. W imieniu ElektroEko S.A. i
Miasta za utrudnienia serdecznie przepraszamy Mieszkańców.

Od zabawy do sportu

fot. UD Włochy

W dniu 8 listopada 2011r. w Gimnazjum Nr 114 przy ul. Malowniczej 31a odbył się Dzielnicowy Finał „Od zabawy do
sportu”, w którym udział wzięły reprezentacje szkół podstawowych z klas II-IV.
Do rywalizacji sportowej zawodników zagrzewali kibice, w
szczególności ze Szkoły Podstawowej Nr 87, którzy poprzez aktywny doping stworzyli wspaniałą, sportową atmosferę.
Mistrzem Dzielnicy Włochy została, po raz kolejny, drużyna
ze Szkoły Podstawowej Nr 94, która będzie reprezentowała nas
w rozgrywkach na szczeblu Miasta.
Zawody półﬁnałowe odbędą się 30 listopada 2011 r. na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w
Hali Sportowej „Koło” przy ul. Obozowej 60. Włochowska
młodzież o wejście do ﬁnału rywalizować będzie z rówiesnikami
z Białołęki, Bielan, Ochoty, Pragi Północ, Ursusa, Wawra,
Wilanowa i Żoliborza.

W dniu 22 listopada br. w Okęckiej
Sali Widowiskowej Domu Kultury
„Włochy” przy ul. 1 Sierpnia 36a, odbył
się już VIII ﬁnał konkursu. Honorowy
patronat objął Marek Michalak - Rzecznika Praw Dziecka oraz Karola Semika Mazowiecki Kurator Oświaty. Partnerami
konkursu byli Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, Sklep Dyplomata,
Studio Wizerunku Proﬁl. Konkurs prowadził Szymon Kusarek, natomiast oprawę
muzyczną Alina Małachowska.
Do ﬁnału przystąpiły po 3 drużyny ze
szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, które
zdobyły największą liczbę punktów w
rozgrywkach półﬁnałowych.
Szkoły Podstawowe, które się zakwaliﬁkowały: SP nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej, opiekun: Maryla Gołębiewska; SP nr 94 im. I Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego, opiekun: Alicja
Pikulska; SP nr 23 im. Edwarda Szymańskiego, opiekun: Maria Kunicka
Gimnazja: nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego, opiekun: Bożena Kacprzak;
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
nr 128 w Zespole Szkół nr 76, opiekun:

Elżbieta Maria Sobiepan; Gim.nr 15 im.
Generała Dywizji Stefana Roweckiego
„Grota”, opiekun: Ewa Kucharczak
Szkoły Ponadgimnazjalne: Technikum
Ekonomiczne nr 5 w Zespole Szkół nr 35
im. Zoﬁi Jaroszewicz „Kasi”, opiekun:
Małgorzata Lewandowska; XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika, opiekun: Małgorzata Lemiech; XII Liceum Ogólnokształcące
im. Henryka Sienkiewicza,
opiekun: Urszula Kamińska
Po przeprowadzeniu ﬁnału konkursu
Jury w składzie: Agnieszka Maciąg –
przewodnicząca jury, modelka; Arkadiusz
Skudlarski – członek jury, doradca i stylista w zakresie mody męskiej i damskiej,
znawca protokołu dyplomatycznego; Dorota Cedrońska – członek jury, specjalista
w zakresie etykiety towarzyskiej i biznesowej.
Przyznało następujące miejsca:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 94 im.
I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego;
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 23 im.
Edwarda Szymańskiego; III miejsce
Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji

fot. UD Włochy

Obycie umila życie

Kościuszkowskiej.
W kategorii gimnazjów: I miejsce Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego; II miejsce Gimnazjum nr 15
im. Generała Dywizji Stefana Roweckiego „Grota”; III miejsce Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 w
Zespole Szkół nr 76
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce Technikum Ekonomiczne
nr 5 w Zespole Szkół nr 35 im. Zoﬁi
Jaroszewicz „Kasi”; II miejsce XXXIII
Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika
III miejsce XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
Jury przyznało również nagrodę specjalną dla dwóch osób z publiczności
za najbardziej stosowny wizerunek.
Już dziś zapraszamy na kolejne edycje
konkursu. Zwycięzcom gratulujemy.
Nr 5 (52) listopad-grudzień 2011
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Przedszkole Nr 313 w biegu charytatywnym
W dniu 16 października 2011r.
(niedziela) dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w biegu charytatywnym pod hasłem „Wybiegaj
sprawność” zorganizowanym przez
stowarzyszenie „Dać Siebie Innym”
– Janusz Bukowski oraz Urząd
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Dzieci nasze biegły w kategorii
przedszkolaki (4-6 lat) na dystansie
200 m. Hubert Rosiak (l.6) z naszego przedszkola zajął I miejsce
zdobywając złoty medal.

fot. arch. przedszkola

W Szkole Podstawowej Nr 88 – Z Dysleksją na Ty
W dniu 06.10.2011 r. w godzinach
16.00-19.00 szkoła podstawowa Nr 88
jako współorganizator wspólnie z SP
Nr 264 w Warszawie zorganizowali
Dzień Otwarty w związku z obchodami
Europejskiego Tygodnia Świadomości
Dysleksji.
W tym dniu odbyły się debaty, zajęcia
dla dzieci i rodziców, warsztaty, zaprezentowane zostały oferty wydawnicze. Nasza
szkoła uczestniczyła w tej imprezie jako
jej współorganizator. Nauczyciele szkoły
prowadzili zajęcia świetlicowe rozwijające zdolności manualne, a także
typowe zajęcia terapeutyczne i logopedyczne. Rodzice mogli się zapoznać
z przyczynami i objawami dysleksji,
a także zasięgnąć porady specjalistów
i uzyskać wiedzę o metodach diagnozy
oraz pracy wspierającej dzieci. Chętnie
korzystali z możliwości konsultacji.
Nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli także w warsztatach prowadzonych
przez Barbarę Piast „Bajkowa Tabliczka
Mnożenia” czyli jak nauczyć tabliczki
mnożenia dziecko z dysleksją.
W ofercie naszej szkoły znalazła się
również gazetka informacyjna dla
rodziców i uczniów dotycząca historii
sławnych dyslektyków oraz ulotka
informacyjna dla rodziców, którą
opracowali uczniowie pod opieką pań Gajewskiej i Dobosz. Ulotka zawierała
podstawowe informacje dotyczące zagadnienia dysleksji oraz metody pracy
z dziećmi.
Mianem dysleksji, dysgraﬁi czy dysortograﬁi określa się trudności w opanowaniu umiejętności czytania i poprawnego
pisania u dzieci, które nie powinny mieć
z taką nauką problemów. Oznacza to,
że dzieci są prawidłowo rozwinięte inte12 Nr 5 (52) listopad-grudzień 2011

lektualnie, nie mają żadnych poważnych
wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych. W szkole są otoczone
prawidłową opieką dydaktyczną i nie są
zaniedbane środowiskowo, a mimo to
mają problemy.
Bezpośrednią przyczyną specyﬁcznych
trudności w czytaniu i pisaniu jest nieharmonijny rozwój psychomotoryczny
dziecka, co oznacza, że niektóre funkcje
rozwijają się dobrze lub ponadprzeciętnie,
inne zaś z bardzo dużym opóźnieniem.
Według badań prowadzonych w Polsce
dysleksja rozwojowa występuje u około
15% populacji. Oznacza to, że w każdej
klasie można spotkać przeciętnie troje
dzieci z tym problemem.
Pierwsze symptomy zapowiadające
dysleksję zaczynają się objawiać już we
wczesnym dzieciństwie. Jeśli z końcem
pierwszego roku życia dziecko raczkuje
niechętnie lub wcale, słabo chwyta
przedmioty, ma problemy z utrzymaniem
równowagi, to może być, lecz nie musi,
zapowiedź wystąpienia w przyszłości
trudności dyslektycznych. Dzieci z ryzykiem dysleksji później zaczynają chodzić
i biegać, nie radzą sobie z układaniem
klocków i samodzielnym ubieraniem,
nie próbują rysować. Jeśli dziecko późno
zaczęło mówić, a mając trzy lata porozumiewa się za pomocą pojedynczych
wyrazów i bardzo prostych zdań, to może
być już istotny symptom ryzyka dysleksji.
Niezwykle ważny jest również okres
przedszkolny. Na tym etapie dzieci
z ryzykiem dysleksji nie lubią zabaw
manipulacyjnych, mają kłopoty z układaniem puzzli, nie lubią rysować.
Nie słyszą rymów i nie potraﬁą ich
tworzyć, nie pamiętają wierszyków i
nazw. Mylą nazwy pór dnia, posiłków,

dni tygodnia. Nadal mają problemy z
utrzymaniem równowagi: trudności z
jazdą na rowerku, chodzeniem po linii,
skakaniem i staniem na jednej nodze.
Sześciolatki z ryzykiem dysleksji, pomimo ćwiczeń nie potraﬁą klaszcząc podzielić słowa na sylaby, wymienić słów
zaczynających się na daną głoskę, mają
również trudności w uczeniu się czytania.
Niedostrzeżenie lub zlekceważenie
wczesnych symptomów może spowodować, że na początku nauki szkolnej
pojawią się nasilone trudności nie tylko
w czytaniu, ale i w pisaniu. Dziecko
może zauważyć, że jest gorsze od swoich
rówieśników, przeżyje więc pierwsze
niepowodzenia szkolne. Może pojawić się
lęk przed szkołą, utrata wiary w siebie
i chęci do nauki. Jeśli szybko nie pomożemy dziecku, objawy mogą się
rozszerzać, a niepowodzenia pogłębiać,
dlatego tak ważne jest żeby nie zbagatelizować niepokojących sygnałów.
Stwierdzenie dysleksji rozwojowej
jest pierwszym krokiem na drodze
do pokonania trudności. Im wcześniej
dysleksja zostanie wykryta i zdiagnozowana, tym łatwiej jest jej przeciwdziałać.
Optymalny dla dzieci wariant to wykrycie u nich ryzyka dysleksji jeszcze
w przedszkolu i skierowanie ich
na zajęcia usprawniające funkcje,
które rozwijają się wolniej: wzrokowoprzestrzenne, ruchowe i słuchowo-językowe, bo ich współdziałanie we
wczesnym etapie życia decyduje o tym,
jak szybko dziecko nauczy się później
czytać i pisać.
Nauczyciel SP 88
Krystyna Organiszczak-Wiejak

„Nauka to pokarm dla rozumu”
- projekty edukacyjne w Gimnazjum nr 112
netowej. Zakres tematyczny był wszechstronny. Uczeń mógł też
sam zgłosić swój własny
temat do realizacji.
Potem należało dobrać
się w 2 - 4 osobowe
zespoły. Spotkania zespołów z opiekunami
miały konstruktywny charakter. Uczniowie proponowali ciekawe rozwiązania,
interesujące formy przekazu. W określonym czasie przystąpili do działania
i zakończyli pracę publiczną prezentacją.
Projekty poruszały zagadnienia z zakresu
prawidłowego
żywienia,
tematykę
zdrowotną i zachowań prozdrowotnych,
problemy ekologii, ﬁlozoﬁi, historii
odkryć, trendów w muzyce, biograﬁi
wybitnych postaci czy historii wielkich
metropolii. Wyniki większości projektów
młodzież zaprezentowała podczas Festiwalu Nauki „Nauka to pokarm dla
rozumu” w postaci prezentacji multimedialnych, ulotek
dla uczniów, plakatów, pokazów, wystaw tematycznych.
W bardzo wielu projektach edukacyjnych uzyskane
wnioski
zostały
przekształcone w praktyczne
wskazówki dla innych.
Przykładowo opracowano
przewodnik po Nowym
Jorku, czy Weronie. Rozdano ulotkę dotyczącą

fauny naszych mieszkań czy prawidłowego sposobu odżywiania się.
Wydaje się, że takie formy projektów
edukacyjnych bardo poszerzyły wiedzę
uczniów, pozwoliły na kreatywność
i wdrożyły do wystąpień publicznych.
W tym roku szkolnym też planujemy
przedstawienie wyników nowych projektów edukacyjnych podczas Festiwalu
Nauki, na który wszystkich serdecznie
zapraszamy.
Joanna Heropolitańska - Janik
Nauczycielka chemii Gimnazjum nr 112

fot. arch. szkoły

Szkolne zajęcia powinny kształtować
kreatywność i samodzielność młodego
człowieka. Jednym ze sposobów są
wprowadzone od zeszłego roku szkolnego
projekty edukacyjne. Każdy uczeń
gimnazjum zobligowany jest do zrealizowania takiego projektu w ciągu trzech lat
nauki.
Metoda projektu jest bardzo specyﬁczną metodą nauczania. Wymaga pracy
zespołowej, opracowania harmonogramu
działań, ustalenia terminu realizacji, opracowania wyników i ich publicznej prezentacji. Formami prezentacji mogą być:
prowadzenie fragmentów lekcji, artykuł
w gazecie szkolnej lub lokalnej, audycja
przez szkolny radiowęzeł, wystawa,
pokaz, ulotki, ﬁlm czy album. Celami
takiej metody są: zespołowe i planowe
działania młodzieży, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
wykształcenie samodzielności, wzmacnianie umiejętności pracy w zespole,
nauczenie myślenia strategicznego,
pogłębianie umiejętności korzystania
z różnorodnych źródeł informacji, pracowania metodami aktywnymi i kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych.
W Gimnazjum nr 112 w roku szkolnym
2010/2011 zrealizowano 59 projektów
edukacyjnych. Kształtowanie samodzielności naszego ucznia rozpoczęło się od
wybrania tematu projektu spośród 450
zaproponowanych przez wszystkich nauczycieli uczących w szkole. Propozycje
tematów wywieszone były na tablicy
informacyjnej i na szkolnej witrynie inter-

fot. arch. szkoły

im. Króla Jana III Sobieskiego

Gratulujemy naszym gimnazjalistom!
W tym roku po raz czwarty zostały
wręczone Stypendia edukacyjne przez
Prezydent m.st. Warszawy „Sapere Auso”
za wybitne osiągnięcia w nauce. W tej
edycji wyróżniono 212 uczniów. Wśród
nich są laureaci międzynarodowych i
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów kuratoryjnych.
Stypendium edukacyjne przyznawane
jest od czterech lat. Mogą ubiegać się
o nie uczniowie stołecznych gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy
uzyskali znaczące wyniki w nauce,
są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów, olimpiad przedmiotowych.

Liczba nagrodzonych w 2008 r. wyniosła 127 osób, 2010 r. - 216, zaś w tym
roku 212.
Na stypendia Miasto przeznaczyło
w tym roku łącznie 260 tys. zł. W tej
edycji Prezydent m. st. Warszawy nagrodziła 168 gimnazjalistów i 44 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
Najwięcej stypendystów uczęszcza do:
• Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 42 - 40 osób;
• Zespół Szkół Nr 15 (Gimnazjum Nr 58
z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Władysława IV i VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV) – 19 osób;
• Zespół Szkół Nr 51 (Gimnazjum Nr 77

i CXXII Liceum Ogólnokształcące
im. Ignacego Domeyki) – 16 osób;
• Zespół Szkół Nr 66 (Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 33
im. Stefana Batorego i II Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Batorego)
– 16 osób;
• Gimnazjum Nr 20 im. Bohaterów
Olszynki Grochowskiej – 14 osób;
• Gimnazjum Nr 81 im. prof. Witolda
Doroszewskiego – 14 osób;
• Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III
Sobieskiego – 12 osób.
www.um.warszawa.pl
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Lotnicy obradowali w Okęckiej Sali Widowiskowej
inżynierowie lotniczy, piloci (w tym
również doświadczalni), entuzjaści
lotnictwa oraz liczne grono studentów
i uczniów kierunków lotniczych. Dużą
część zgromadzonych stanowili zasłużeni
weterani lotnictwa.
Po przywitaniu przez gospodarza
dzielnicy zastępcę Burmistrza Andrzeja
Krupińskiego, głos zabrał prezes Ligi
otwierając obrady. Pierwsza część spotkania zawierała wypowiedzi przedstawicieli
uczelni i świata nauki w kwestii prac
rozwojowych i przygotowania kadr.
Wystąpili przedstawiciele wydziału
MEiL Politechniki Warszawskiej oraz
kierunków lotniczych politechnik lubelskiej i wrocławskiej. Wystąpił również
przedstawiciel Wyższej Szkoły Oﬁcerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
W drugiej części, podejmującej zagadnienie stanu obecnego przemysłu lotniczego, za wyjątkiem prezesa zakładu
„Aviata”, nikt z przedstawicieli dużych
zakładów lotniczych nie wziął udziału

w seminarium pomimo, że kilka z nich
wykazało chęć udziału. Jak wynikało
z dyskusji i prelekcji, wszystkie duże
zakłady przemysłu lotniczego znajdują
się w obcych rękach, niezainteresowanych
rozwojem
rodzimej
myśli
konstrukcyjnej. Istnieje jednak kilkadziesiąt drobniejszych ﬁrm krajowych
pracujących nad konstrukcjami i produkcją polskich i zagranicznych małych
statków powietrznych, bądź kooperujących z innymi ﬁrmami lotniczymi.
Przedstawiciel szefostwa Sił Powietrznych omówił problemy eksploatacji
samolotów i śmigłowców w wojskach
lotniczych, a przedstawiciel Urzędu
Lotnictwa Cywilnego, zagadnienia
bezpieczeństwa lotów chronione nadzorem Urzędu.
Zamykając obrady, organizatorzy
zapowiedzieli opracowanie materiałów
poseminaryjnych z usystematyzowaniem
wynikłych z dyskusji wniosków.
A.R.
fot. Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa

Ludzie lotnictwa, zebrani w dniu 14
października br., w Okęckiej Sali Widowiskowej, przy ul. 1 Sierpnia 36a, obradowali nad perspektywami lotnictwa w
Polsce. Było to ogólnopolskie seminarium dyskusyjne nt. „Aktualnego stanu
przemysłu lotniczego i perspektywy
rozwoju lotnictwa w Polsce”. Seminarium
zorganizowała Liga Przyjaciół Polskiego
Lotnictwa oraz magazyn lotniczy
„Skrzydlata Polska”, przy współudziale
Domu Kultury „Włochy”. Patronat nad
seminarium objął Burmistrz Dzielnicy
Włochy Michał Wąsowicz.
Powodem spotkania była troska o przyszłość polskiego lotnictwa. W spotkaniu
wzięło udział około 100 osób m.in. przedstawiciele instytutów naukowych, szkół
wyższych i średnich o proﬁlu lotniczym,
przedstawiciele Dowództwa Sił Powietrznych i Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
a także przedstawiciele stowarzyszeń
lotniczych. Byli obecni również pracownicy przemysłu lotniczego, ludzie nauki,

Parkujesz z kartą N+?
Sprawdź, jak zmieniły się przepisy
Z końcem września br. zmieniły się
w stolicy przepisy dotyczące parkowania
z kartą N+. Teraz należy przed przednią
szybą umieścić obie karty - kartę
parkingową oraz kartę N+.
Karta parkingowa uprawnia osoby
niepełnosprawne do parkowania na
miejscach oznaczonych kopertą oraz
do niestosowania się do niektórych
znaków - zakaz ruchu w obu kierunkach
(B-1), zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych (B-3), zakaz wjazdu autobusów
(B-3a), zakaz wjazdu motocykli (B-4),
zakaz wjazdu motorowerów (B-10),
zakaz postoju (B-35), zakaz postoju w dni
nieparzyste (B-37), zakaz postoju w dni
parzyste (B-38), strefa ograniczonego
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postoju (B-39). Kartę parkingową mogą
uzyskać osoby mające ważne orzeczenie
o niepełnosprawności - bez względu
na fakt, czy są w posiadaniu pojazdu
lub prawa jazdy - a także placówki
zajmujące się opieką, rehabilitacją lub
edukacją niepełnosprawnych. Posiadacz
karty parkingowej, parkując pojazd na kopercie, w streﬁe płatnego parkowania,
jest zwolniony z opłat za parkowanie.
Warunek - karta parkingowa musi być
umieszczona za przednią szybą pojazdu.
Posiadacze karty parkingowej mogą
ubiegać się o kartę N+, która umożliwia
bezpłatne parkowanie na wszystkich
miejscach w streﬁe płatnego parkowania.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, osoby
posiadające kartę N+ muszą (z chwilą

zaparkowania w streﬁe płatnego parkowania) umieścić przed przednią szybą obie
karty: parkingową oraz kartę N+.
Karta N+ umożliwia niepełnosprawnym bezpłatne parkowanie na dowolnych
miejscach w streﬁe płatnego parkowania,
nie tylko na kopertach.
Kartę N+ mogą dostać kierowcy,
których niepełnosprawność powoduje
istotne trudności w samodzielnym poruszaniu oraz rodzice lub opiekunowie
dzieci i osób niepełnosprawnych.
Więcej informacji dla mieszkańców:
- o kartach parkingowych - Stołeczne
Centrum Osób Niepełnosprawnych:
www.scon.waw.pl, tel. 22 831 44 40,
- o kartach N+ - Zarząd Dróg Miejskich
www.zdm.waw.pl, tel. 22 55 89 304.

Pokoloruj stawy i odbierz nagrody!
Stawy Cietrzewia są już odnowione i pełno w nich nowych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Każdy kto odwiedza to miejsce wie, że o każdej
porze roku jest bardzo piękne i ma swój unikalny czar. Wiosna, lato, jesień czy zima, każdy pewnie ma swoją ulubiony czas nad stawami, swoje
ulubione kolory. Właśnie dlatego wszystkie dzieci zapraszamy do wspólnej zabawy w kolorowanie włochowskich stawów w swoje ulubione
barwy. Kolorowankę można wyciąć, albo skserować lub pobrać ze strony urzędu. Pokolorowaną pracę można wysłać pocztą lub mailem (zeskanowaną) na adres redakcji, lub osobiście przynieść do Wydziału Kultury i Promocji (wraz z telefonem kontaktowym). Spośród prac przekazanych
do 10 stycznia 2012 r. wybierzemy najładniejsze i nagrodzimy.
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Więcej na: http://stop.eko.org.pl/portal/index.php?module=article&id=96
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