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bezpłatny biuletyn informacyjny

Trwa spór
o nową nazwę
Nowolazurowej
Pułkownika Kuklińskiego,
4 czerwca a może Stołeczna?
Trwa spór o nową nazwę
Nowolazurowej.
Radni podkreślają, że rady Bemowa
i Włoch, czyli dwóch z trzech dzielnic,
przez które prowadzi Nowolazurowa
opowiedziały się za tym, by jej patronem
został płk Ryszard Kukliński.
Niedawno pojawiły się jednak głosy,
by nazwać ją imieniem abp. Józefa Teodorowicza lub po prostu Stołeczną czy
4 Czerwca. Byłoby to jednak o tyle niezręczne, że ulica 4 Czerwca przebiegałaby
obok istniejącego już placu Czerwca 1976
roku przy urzędzie dzielnicowym Ursusa.
Nowolazurowa to nie jedyny przykład, że
nie tylko trudno budować nowe ulice, ale
jest też problem z ich nazywaniem. Patronów nie mają np. dojazdy do otwartego
blisko dwa lata temu mostu Północnego,
nazwanego imieniem Marii SkłodowskiejCurie.
Często bywa tak, że robocza nazwa inwestycji przyjmuje się na stałe. Jak będzie
w przypadku Nowolazurowej, pewnie
wkrótce się przekonamy.
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Budżet partycypacyjny – wpływają
projekty
W Warszawie wystartował Budżet partycypacyjny. Dzięki licznym
spotkaniom i konsultacjom coraz więcej ludzi dowiaduje się, jak
w prawidłowy sposób złożyć swoją propozycję na zagospodarowanie dzielnicowych pieniędzy.
W naszej Dzielnicy Włochy odbyły się
4 spotkania, podczas których rozmawiano
o tym czym jest Budżet partycypacyjny,
jakimi środkami dysponuje Dzielnica oraz
jak swój projekt do budżetu prawidłowo
opisać na formularzu. Spotkania z mieszkańcami odbyły się we wszystkich czterech obszarach, w ramach których
mieszkańcy mogą składać swoje pomysły,
czyli na „Wysokim” i „Niskim” Okęciu
oraz na Starych i Nowych Włochach.
Spotkania były nie tylko okazją do przekazania najważniejszych informacji, ale
również do dyskusji o tym, jakie projekty byłyby ważne dla mieszkańców
do zrealizowania w 2015 roku.
W czasie rozmów najczęściej pytano
o możliwość realizacji budżetu partycypacyjnego na terenie szkół. Chodziło zarówno o zajęcie sportowe, jak i poprawę
infrastruktury. Mieszkańcy pytali również
o możliwość budowy placów zabaw czy
siłowni plenerowych.
Każdy, kto nie miał możliwości uczestni-

czenia w dotychczasowych spotkaniach,
mógł jeszcze skorzystać z konsultacji,
które trwały do 15 lutego. Na konsultacjach można było uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza i porozmawiać
o swojej propozycji projektu.
Pamiętajmy, że projekty mogą dotyczyć
wielu sfer życia: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji,
ochrony środowiska, pomocy społecznej,
przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej,
itd. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa
ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne,
święto ulicy, itp.
Projekty można składać do 10 marca 2014
roku, również drogą e-mailową na adres
konsultacjewlo@um.warszawa.pl.
Do końca lutego wpłynęło ponad 60 projektów dotyczących m.in. placów zabaw,
siłowni na wolnym powietrzu i innych.

W tym wydaniu m.in.:
►Wyrzucanie na bruk, s. 2
►Włochy na ludowo, s. 5
►Młodzi patrioci z Promienistej, s. 8

►Projekt ekonomiczny w SP 66, s. 10
►Nowy zawód - nową szansą, s. 11

fot. UD Włochy

►Pomagajmy Dzieciom, s. 9

Wyślij PIT przez
Internet

„Wyrzucanie na bruk”, czyli kto
powinien zapewnić lokal socjalny

Polecamy Państwu prostą i wygodną metodę przesyłania deklaracji podatkowych drogą
elektroniczną – poprzez portal
www.e-deklaracje.gov.pl

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Komisja Mieszkaniowa Rady Dzielnicy Włochy informują,
że z uwagi na docierające do tutejszego Urzędu informacje
od lokatorów, mieszkających w budynkach prywatnych, o otrzymywanych zawiadomieniach od właścicieli tychże budynków,
wzywających do opuszczenia zajmowanego lokalu bez wskazania
innego lokalu, np. socjalnego lub pomieszczenia zastępczego –
nazywane przez Państwa „wyrzuceniem na bruk”, informujemy,
iż z chwilą dokonania zwrotu nieruchomości prawowitym właścicielom lub ich następcom prawnym, następuje zmiana po stronie
wynajmującego.

Zalety składania deklaracji drogą elektroniczną:
- ograniczenie formalności do minimum,
- całodobowy dostęp do portalu,
- redukcja kosztów związanych z dotarciem do urzędu skarbowego, drukowaniem dokumentów, opłatami pocztowymi,
- system sam dokonuje obliczeń matematycznych, skrócenie okresu oczekiwania
na zwrot nadpłaty.
Złóż PIT dziś, zapłać do 30 kwietnia 2014 r.
Termin składania zeznań podatkowych za
rok 2013 upływa z dniem 30 kwietnia
2014 r. Złożenie zeznania przed w/w terminem nie nakłada na podatnika obowiązku uregulowania należności w dniu
jego złożenia. Zobowiązanie podatkowe
wynikające z zeznania rocznego można
uregulować w dowolnym terminie, nie
później jednak niż w dniu 30.04.2014 r.
www.szybkipit.pl
www.is.waw.pl/USWBemowo/

Gdzie oddać przeterminowane leki
czy termometry
rtęciowe?
Przeterminowane
leki i termometry
rtęciowe to odpady
niebezpieczne.
Należy je wrzucać do specjalnie do tego
celu przeznaczonych pojemników, znajdujących się w wybranych aptekach.
Na terenie Dzielnicy Włochy są to punkty:
1. Apteka „La Vie”, ul. Kleszczowa 18;
2. Apteka-Przychodnia SPZLO,
ul. 1 Sierpnia 36A;
3. Apteka-Przychodnia SPZLO,
ul. Szybowcowa 4.
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Tym samym w miejsce dotychczasowego
wynajmującego, tj. Miasta Stołecznego
Warszawy, wstępuje nowy zarządca nieruchomości, którego obowiązują wszelkie
dotychczasowe prawa i obowiązki wynikające z łączącego go z wynajmującym
stosunku najmu lokalu. Oznacza to, iż
wszystkie nierozwiązane dotychczas stosunki najmu (umowy najmu) nadal obowiązują zgodnie z ich dotychczasową
treścią. Sytuacja mieszkaniowa najemców
lokali nie zmienia się dopóki nowy wynajmujący nie dokona zmiany dotychczasowych warunków najmu.
Właściciel, na podstawie Ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266,
j.t.) może wypowiedzieć umowę najmu,
lecz nie może usunąć lokatora z mieszkania bez prawomocnego wyroku sądu.
Zgodnie z art. 11 ust 1 ww. ustawy, jeżeli
lokator jest uprawniony do odpłatnego
używania lokalu, wypowiedzenie przez
właściciela stosunku prawnego może
nastąpić tylko z przyczyn określonych
w ust. 2 – 5 ww. artykułu z niniejszej
ustawy. Wypowiedzenie powinno być, pod
rygorem nieważności, dokonane na piśmie
oraz określać przyczynę wypowiedzenia.
Po upływie terminu wypowiedzenia, właściciel lokalu może złożyć pozew do Sądu
o eksmisję w stosunku do wszystkich osób
zamieszkałych w przedmiotowym lokalu.
W wyroku nakazującym opróżnienie
lokalu Sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku
takiego uprawnienia wobec osób, których
nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia
lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia
lokalu podlegającego opróżnieniu
(po złożeniu do właściwej gminy przez
właściciela prawomocnego wyroku sądu
do realizacji).
Z chwilą dostarczenia lokalu socjalnego
przez właściciela lub właściwą gminę,

w przypadku gdy lokator dobrowolnie
nie przeprowadzi się, właściciel może
wystąpić do Komornika, aby ten wykonał
eksmisję.
Zgodnie z art. 14 ust. 4 ww. ustawy sąd
nie może odmówić uprawnienia do lokalu socjalnego osobom, które nie mają
możliwości zamieszkania w innym lokalu niż dotychczas zajmowany, jeżeli
osobami takimi są: kobieta w ciąży,
małoletni, niepełnosprawny, ubezwłasnowolniony i wspólnie z nim zamieszkały
sprawujący nad taką osoba opiekę,
obłożnie chory, emeryt i rencista
spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej bądź osoba
posiadająca status bezrobotnego.
W przypadku, gdy sąd orzeknie o braku
uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem art. 25d. ww. ustawy
(tj. m. in. gdy lokator stosuje przemoc
w rodzinie lub rażąco wykracza przeciwko
porządkowi domowemu), Komornik na
wniosek właściciela nieruchomości, występuje do właściwej gminy o wskazanie
„pomieszczenia tymczasowego”, zgodnie
z art. 1046 § 4 kpc i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26
stycznia 2005 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach
o opróżnienie lokalu (…) (Dz.U. Nr. 17,
poz. 155).
Ponadto informuję/informujemy, iż mają
Państwo możliwość ubiegania się o najem
lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st.
Warszawy Dzielnicy Włochy, poprzez
złożenie stosownego wniosku.
Wszelkie niezbędne informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy w Wydziale
Zasobów Lokalowych (I piętro, pok.
107) oraz pod numerem telefonu:
22 443 43 65, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00, jak również na
stronie internetowej Urzędu Dzielnicy
Włochy, www.ud-wlochy.waw.pl
w zakładce „Dla mieszkańców” „Sprawy lokalowe”.

Zmiany w ulgach za przejazdy
Kalendarz
komunikacją miejską od 1 lutego 2014 podatnika i
Rada Warszawy podjęła uchwałę o zmianach w ulgach w opłatach
płatnika
za przejazdy komunikacją miejską. Zmiany, które obejmą m.in.
- marzec 2014 r.
osoby z niepełnosprawnością z powodu choroby narządu wzroku

www.ztm.waw.pl

i dysfunkcją intelektualną. Zmiany weszły w życie 1 lutego br.

► Według dotychczasowych przepisów
– uprawnienia do bezpłatnych przejazdów
przysługują osobom ociemniałym ze wskazanym przez nich przewodnikiem. Poświadczeniem uprawnień jest Legitymacja
Polskiego Związku Niewidomych. Kategoria ta została zmieniona. Prawo do bezpłatnych przejazdów będą miały osoby z
orzeczonym znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności z powodu
choroby narządu wzroku. Dokumentem
poświadczającym uprawnienie będzie
orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez uprawniony organ lub
legitymacja osoby niepełnosprawnej.
► Katalog osób uprawnionych do
bezpłatnych przejazdów został rozszerzony o osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej
egzystencji lub całkowitą niezdolnością do
pracy z powodu choroby narządu wzroku.
Uprawnienie będzie przysługiwało po okazaniu jednego z dokumentów wskazanych
w § 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 roku
w sprawie rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1495 ze zm.)
stwierdzających niezdolność do pracy,
inwalidztwo albo niepełnosprawność
z powodu stanu narządu wzroku. Uprawnienia uzyskali także przewodnicy podróżujący w w/w kategoriami pasażerów.
► Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów obecnie mają osoby upośledzone
umysłowo wraz ze swoim opiekunem,
które mogą podróżować na podstawie
Legitymacji Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym. Po zmianie uprawnienie
będzie przysługiwało osobom z dysfunkcją
intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub

osobom posiadającym I lub II grupę inwalidzką wraz z opiekunem. Udokumentować
uprawnienia będą te osoby mogły orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność
wydanym przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem
wydanym przez Komisję ds. Inwalidztwa
i Zatrudnienia wraz z dokumentem
poświadczającym, że niepełnosprawność
spowodowana jest niepełnosprawnością
intelektualną.
►Zostały wprowadzone również zmiany
dotyczące dzieci. Obecnie bezpłatnie podróżować mogą na podstawie spersonalizowanej karty wydawanej przez ZTM, m.in.
dzieci z rodzinnych domów dziecka oraz
rodzin zastępczych, które mieszkają na
stałe w Warszawie, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Ta kategoria została rozszerzona. Oprócz wyżej
wymienionych dzieci bezpłatnie podróżować komunikacją miejską będą
również mogły dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
które oczywiście również na stałe mieszkają w Warszawie i mają mniej niż 20 lat.
Zmiany są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób niepełnosprawnych. Osoby posiadające orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli został orzeczony w związku z
dysfunkcją intelektualną lub dysfunkcją
narządu wzroku, będą mogły korzystać z
bezpłatnych przejazdów na podstawie
orzeczeń a nie legitymacji Polskiego
Związku Niewidomych lub Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, co obligowało do
przynależności do jednej z tych organizacji.
Szczegółowe informacje dostępne są pod
numerem telefonu 19115, na stronie
internetowej ZTM oraz w organizacjach
wydających dotychczas legitymacje
uprawniające do bezpłatnych przejazdów
tj. Warszawskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym oraz Polskim Związku Niewidomych.
Uchwała weszła w życie 1 lutego.
Dotychczasowe zasady legitymowania
posiadanych uprawnień przez osoby
wskazane w pkt 1-3 pozostają w mocy
do 31 marca br.

7 marca, piątek
• Zapłata podatku dochodowego w formie
karty podatkowej za luty 2014 r.
• Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2014 r. od
należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych
w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop.
• Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2014 r. od
dochodów z dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych (otrzymanych od podatników CIT), a podatnikom przekazanie
informacji CIT-7.
17 marca, poniedziałek
• Złożenie informacji podsumowującej
(w wersji drukowanej) za luty 2014 r.
o dokonanych wewnątrzwspólnotowych
transakcjach.
20 marca, czwartek
• Zapłata za luty 2014 r. miesięcznej
zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych i prawnych.
• Zapłata za luty 2014 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
25 marca, wtorek
• Zapłata podatku VAT za luty oraz
złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8,
VAT-9M, VAT-12
• Zapłata drugiej zaliczki w podatku VAT
za I kwartał 2014 r. przez podatników
składających
kwartalne
deklaracje
VAT-7D
• Złożenie informacji podsumowującej
(w wersji elektronicznej) za luty 2014 r.
o dokonanych wewnątrzwspólnotowych
transakcjach.
31 marca, poniedziałek
• Sporządzenie rocznego sprawozdania
finansowego za 2013 r. w jednostce, której
rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
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REMONDIS
zamiast SITA

Astrum Business Park – kolejny
nowy biurowiec we Włochach

Odbiór śmieci we Włochach
– REMONDIS zamiast SITA

Nowoczesne biurowce w ścisłym centrum stolicy prześcigają się
liczbą pięter. W poszukiwaniu przestrzeni, łatwiejszego dojazdu
i korzystniejszych warunków, przyszli najemcy z coraz większym
zainteresowaniem przyglądają się inwestycjom w otoczeniu
zachodniego odcinka Alej Jerozolimskich. Tam, gdzie główna
arteria miasta krzyżuje się z ulicą Łopuszańską, powstaje
Astrum Business Park – inwestycja, z której szybko można
dotrzeć w każde miejsce Warszawy.

Zgodnie z danymi uzyskanymi od SITA
Polska Sp. z o.o. informujemy, że firma
ta w 8 dzielnicach, które obsługiwała
w ramach systemu pomostowego, zleciła
odbiór innym firmom w ramach podwykonawstwa.

90-lecie Prezesa
Kapitana
Kazimierza
Łyczkowskiego
Prezesie Kapitanie Kazimierzu Łyczkowski! Już 90 lat skończyłeś i przez całe
swoje życie dla ludzi dobre uczynki czyniłeś. Będąc przez lata dyrektorem szkoły,
wiele pokoleń poważania i miłości do
kraju i bliźnich nauczyłeś. Olbrzymie też
zasługi masz będąc Prezesem Związku
Kombatantów ZKRPiBWP Dzielnicy
Warszawa-Włochy.
Dzięki Tobie poznaliśmy nasz kraj.
Zwiedziliśmy miasta, sanktuaria i pomniki
oręża polskiego. Zasłużonym wywalczyłeś
nominacje oficerskie oraz medale. Zmarłych
Kombatantów - w asyście pocztu sztandarowego, żegnasz osobiście, wspominając
zasługi zmarłego. Organizujesz dla nas
uroczyste spotkania z okazji świąt. Odwiedzasz ciężko chorych niosąc pociechę
i współczucie. Udzielasz cennych rad, jak
sobie radzić z ciężkimi przypadkami.
Jest wiele Twych poczynań, które
zasługują na podziękowania - Prezesie
nasz skromny, podziwiany i szanowany.
Niech Cię za wszystkie Twe zasługi Pan
Bóg zachowa w zdrowiu na dalsze lata
życia.
W modlitwie codziennej w Twej intencji
będziemy Boga prosić, by wspierał Cię
w dalszym życiu i zdrowiu, bo tylko tym
możemy Cię wspierać nasz bohaterze
szanowany i podziwiany!
Oddani Ci
Kombatantki i Kombatanci
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www.astrumbusinesspark.pl

Poniżej przedstawiamy listę firm, które
będą odbierać odpady w zastępstwie
firmy SITA:
- MPO (dzielnice Wola i Bemowo)
- REMONDIS (dzielnice Ursus,
Mokotów, Ochota, Włochy, Białołęka)
- UNIVERSITAS (dzielnica Targówek)

Astrum Business Park położony jest w
lewobrzeżnej, południowo-zachodniej
części Warszawy, na terenie dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy. Projekt znajduje
się przy skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich
z ul. Łopuszańską, które stanowią nie tylko
ważny szlak komunikacyjny, ale wyznaczają również jedną z większych i bardziej
cenionych stref biznesowych.
Niezwykle istotną zaletą lokalizacji Astrum Business Park jest sąsiedztwo stacji
kolejki WKD (ok. 250 m), Dworca Zachodniego (ok. 4 km), Portu Lotniczego
Warszawa Okęcie (ok. 4 km) oraz węzła
drogowego, od którego odchodzą obwodnice Warszawy i nowe trasy wylotowe w
kierunku Poznania, Gdańska, Krakowa i
Katowic.

Dzięki urozmaiconemu rozplanowaniu
poszczególnych części Astrum Business
Park sprawia bardzo korzystne wrażenie.
Dodatkowo pionowe elementy na szklanej
elewacji nadają lekkość całej zabudowie.
Zielone rozwiązania w Astrum Business
Park to m.in. niskie zużycie energii
cieplnej dzięki oknom i elewacjom o wysokiej izolacyjności termicznej, nowoczesna klimatyzacja z indywidualną
regulacją temperatury, maksymalny dostęp
światła dziennego, użycie certyfikowanych
surowców lokalnych oraz materiałów
z recyklingu czy stanowisko ładowania
pojazdów elektrycznych.
www.astrumbusinesspark.pl
www.urbanity.pl

Nielegalne reklamy na ulicach - na
jaki numer je zgłaszać?
Reklamy ustawione na trawnikach, przy ulicach i chodnikach
szpecą nasze miasto. Okazuje się, że wiele z nich jest
nielegalnych. Gdzie można je zgłosić?
W ZDM został powołany specjalny
Wydział Kontroli Pasa Drogowego. Jego
pracownicy codziennie przejeżdżają dziesiątki, a może i setki kilometrów w poszukiwaniu nielegalnych reklam.

jest ostateczna i zostanie mu naliczona
kara. Jest to zawsze dziesięciokrotność
podstawowej stawki. Następnie sprawa
trafia do działu windykacji ZDM, a potem
do komornika.

Po wszczęciu postępowania reklamodawca
ma 7 dni, aby ustosunkować się do
wysłanego przez ZDM pisma. Jeśli tego
nie zrobi, ósmego dnia jest wydawana
decyzja. Reklamodawca ma 14 dni na
odwołanie, w przeciwnym razie decyzja

Numery telefonów do Wydziału Kontroli Pasa Drogowego to: 22 55 89 768,
22 55 89 736/737, w godz. 7.30-15.30.
Nielegalne reklamy można zgłaszać również na nowy ogólnomiejski numer
19 115.

Okęcie bez tajemnic – katastrofa lotu 007
14 marca 1980 roku wydarzyła się na Okęciu tragedia, która wstrząsnęła Polską. Wcielony w 1972
roku do Polskich Linii Lotniczych LOT pierwszy egzemplarz samolotu pasażerskiego dalekiego
zasięgu Ił-62, rozbił się przy podejściu do lądowania uderzając w VI fort Twierdzy Warszawa – Fort
„Okęcie”.

„Tego dnia (14 marca 1980 r.) wyszłam
z córeczką na spacer w okolice fortu
Okęcie. Pchałam wózek Aleją Krakowską,
po czym skręciłam w ulicę Rozwojową
(obecnie Lipowczana) gdy zauważyłam
samolot, który „dziwnie” nadlatywał z zachodu. Muszę nadmienić, że byłam przyzwyczajona do widoku samolotów i od razu
zauważyłam, że ten leciał jakby za nisko.
Następnie zobaczyłam jak zaczął pikować
prosto w fort i... po prostu w nim zniknął!
Podobny był do tonącego okrętu. Tak to
pamiętam. Poczułam w stopach jak ziemia
się zatrzęsła. Zdałam sobie sprawę, że
w tej chwili wszyscy pasażerowie zginęli.
Nie będę opisywać co czułam – można się
domyśleć. Przeszłam zszokowana jeszcze
kilkanaście metrów ulicą, minął mnie
szybko jadący samochód funkcyjny z lotniska. Zdałam sobie sprawę, że nie powinnam iść dalej i zawróciłam. Ostatni rzut
oka na fort i zobaczyłam mnóstwo porozrzucanych rzeczy oraz wysokie, bezlistne
drzewo z wiszącą na nim pomarańczową
tratwą ratunkową” – wspomina mieszkanka Okęcia i świadek tragedii.

Miejsce tragedii zostało upamiętnione
pomnikiem. Groby załogi znajdują się
na Powązkach Wojskowych. Latem
2013 roku przed Centrum Olimpijskim
odsłonięto Pomnik Reprezentacji Bokserskiej, przeniesiony z terenu obiektów
warszawskiej Skry – jego kopia znajduje
się w Stanach Zjednoczonych. Fragment
wraku „Mikołaja Kopernika” można
oglądać w Muzeum Pożarnictwa.
Podobna katastrofa spowodowana awarią silników Ił-a 62M („M” oznaczało modernizację silników w związku z licznymi
awariami) wydarzyła się 7 lat później.
W Lesie Kabackim rozbił się przy podchodzeniu do lądowania „Tadeusz Kościuszko” ze 183 osobami na pokładzie –
była to największa katastrofa w historii
polskiego lotnictwa. Ostatnie zarejestrowane słowa kapitana Zygmunta Pawlaczyka brzmiały „Cześć! Giniemy!”.
Małgorzata Brzózka

Wśród pasażerów byli m.in. Anna
Jantar, ponad dwudziestu członków
amatorskiej reprezentacji bokserskiej
Stanów Zjednoczonych, delegaci warszawskich uczelni, amerykański etnomuzykolog Alan Merriam oraz jeden z
dyrektorów amerykańskich linii lotniczych
Trans World Airlines.

Fot. Małgorzata Brzózka

Fot. Małgorzata Brzózka

Jak doszło do katastrofy? Samolot
lecący z Nowego Jorku był już widoczny
z okęckiej wieży kontrolnej i miał wypuszczone podwozie. Wskaźniki informowały jednak pilotów, że nie zostało ono
wysunięte. Kapitan Paweł Lipowczan
podjął standardową decyzję, o zrobieniu
drugiego okrążenia wokół lotniska - wówczas mechanik pokładowy mógł sprawdzić
faktyczny stan wskaźników, a załoga wieży
kontrolnej mogła przyjrzeć się podwoziu
przez lornetkę. Wydano polecenie wzbicia
się samolotu z 250 na 650m. Podczas
zwiększania mocy silników pękł wał
turbiny jednego z nich. Silnik rozerwał się
uszkadzając dwa kolejne, a także układy
sterownicze (ster wysokości i kierunku)
i zasilanie czarnej skrzynki (nie zarejestrowała ostatnich 26 sekund lotu). Mimo tak
poważnej awarii kapitan Paweł Lipowczan
zachował racjonalne myślenie i dzięki
maksymalnemu zwiększeniu ciągu jedynego sprawnego silnika i sterowaniu
lotkami na skrzydłach ominął budynek
zakładu poprawczego. Po 26 sekundach
spadania maszyna zderzyła się ze skarpą
skutej lodem fosy fortu.

Fot. Małgorzata Brzózka

W katastrofie „Mikołaja Kopernika”
(lot nr 007) zginęło 87 osób. Po tej tragedii
natychmiast została powołana komisja.
Sporządziła ona raport wskazujący na winę
radzieckich konstruktorów, którzy dopuścili do użytku silniki wykonane z wadliwych materiałów. Rosjanie odrzucili
niewiarygodny ich zdaniem raport. Według
naszych krajowych badaczy i historyków
ustalenia polskiej komisji to tylko część
prawdy. Argumentują, że dyrekcja PLL
LOT była zmuszana do ogromnych cięć
budżetowych, co zakończyło się przekroczeniem wszelkich norm bezpieczeństwa
i przyczyniło do tragedii.
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fot. arch. szkoły

Niedawno odbyła się premiera
filmu „Pamiętamy” autorstwa
klasy 3c Gimnazjum nr 113.
Celem było przybliżenie
uczniom historii Żydów mieszkających w Polsce w okresie
II wojny światowej oraz podsumowanie przedsięwzięcia
„Szkoła Dialogu”.

Na premierę przybyło wielu gości,
w tym Jan Kosiński, którego postać
była inspiracją do stworzenia filmu oraz
Jagoda Jabłońska i Katarzyna Niewczas,
reprezentujące Forum Dialogu Między
Narodami oraz nauczyciele i uczniowie
Zespołu Nr 17 w Warszawie.
Oglądana przez widzów historia pokazywała dramatyczne losy Żydów Polskich w okresie okupacji hitlerowskiej na
terenie Dzielnicy Włochy. W filmie wystąpili uczniowie klasy 3c, którzy byli
również odpowiedzialni za montaż,
reżyserię i scenariusz. Wszystko tworzone
było pod czujnym okiem Pauliny NowakDrapińskiej.
Film można obejrzeć na youtube.com
pod adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=dwV
1UBxcrug

PORADNIA E-MAILOWA
›› Jeśli doznajesz przemocy,
›› wiesz, że ktoś jest krzywdzony,
›› stosujesz przemoc a chciałbyś inaczej
reagować,
›› masz pytania czy wątpliwości dotyczące
zjawiska przemocy,
napisz do nas na adres:
poradnia@opswlochy.waw.pl
na wszelkie pytania odpowiada certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Zapraszamy!
6
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Pawie pióra, korale, fartuszki, koronki, wianki, ciupagi, serdaki,
kamizelki i kolorowe spódnice wypełniły 3 lutego 2014 Okęcką
Salę Widowiskową przy ul. 1 sierpnia 36a, gdzie odbył się
I Międzydzielnicowy Przegląd Taneczny „Na ludową nutę”.
Dziewięć warszawskich przedszkoli
przyjęło zaproszenie do udziału w przeglądzie, którego pomysłodawcą i organizatorem było Przedszkole Nr 313.
Na scenie aż trzy razy podziwiać można
było dynamicznego, skocznego, pełnego
przytupów i zakrzesań Krakowiaka,
którego wykonali młodzi tancerze z Przedszkola Nr 60, Przedszkola Nr 315 i Przedszkola Nr 22. Wywodzącego się ze Śląska
Trojaka, tańczonego w trzyosobowych
grupach, składających się z jednego
partnera i dwóch partnerek, zatańczyły
dzieci z Przedszkola Nr 100 i Przedszkola
Nr 174. Tańce Góralskie zaprezentowała
grupa taneczna z Przedszkola Nr 77, zaś
Tańce Śląskie dzieci z Przedszkola Nr 71.
Pochodzącym z regionu rzeszowskiego
Lasowiakiem zachwyciły przedszkolaki
z Przedszkola Nr 29.
Przegląd zakończył Szot, wirowy taniec
z regionu Warmii i Mazur, wykonany przez
dzieci z Przedszkola Nr 313. Młodym
artystom przyglądali się fachowym okiem
instruktorzy tańca ludowego Agnieszka
Krzykwa-Dybalska, Anna Lamparska
i Maciej Jankowski, którzy zasiadali

fot. arch. przedszkola

film gimnazjalistów
z Promienistej

Włochy na ludowo!

w składzie jury. Czas oczekiwania na
ogłoszenie werdyktu umiliły warsztaty
taneczne poprowadzone przez parę
tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca
Warszawianka, którzy ubrani byli w lubelskie stroje ludowe.
Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i upominki z ludowym motywem. Wyróżnienia przyznano
trzem grupom tanecznym: z Przedszkola
Nr 22 za Krakowiaka, z Przedszkola
Nr 100 za Trojaka i z Przedszkola Nr 313
za Szota. Gratulacje!
Kontynuacją przeglądu były adresowane
tym razem do nauczycieli warsztaty
taneczne, które miały miejsce w Przedszkolu Nr 313.

"Apteczki na wycieczki"
Uczniowie SP 227 im. kpt. Lucyny Hertz przeszli kurs udzielania
pierwszej pomocy w ramach projektu "Apteczki na wycieczki"
Co zrobić w razie wypadku? Jak pomóc
osobie poszkodowanej nim przyjedzie
karetka? To wiedza, która każdemu
z nas może się przydać i to najczęściej
zupełnie niespodziewanie. Dlatego 28
stycznia członkowie Szkolnego Koła
PCK z klas IV i V ze Szkoły Podstawowej
nr 227 w Warszawie wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Akcja "Apteczki na
wycieczki" organizowana jest przez Obywatelską Fundację Pomocy Dzieciom oraz
Collegium – Szkołę Służb Medycznych.
Celem programu jest zwiększenie wzajemnej odpowiedzialności uczniów za życie
i zdrowie drugiego człowieka oraz wskazanie jak doraźnie poradzić sobie w razie
wypadku. Uczniowie pod okiem ratowników medycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach przy ul. Stawki 10,
zostali wprowadzeni w tajniki niezbędnych
umiejętności ratowania życia człowieka
i ochrony zdrowia.

fot. arch. szkoły

„PAMIĘTAMY” -

Podczas warsztatów dzieci miały okazję
dowiedzieć się jak zabezpieczyć drobne
skaleczenia, sprawnie wezwać profesjonalną pomoc medyczną oraz prawidłowo
przeprowadzić akcję resuscytacji, co ćwiczyły na specjalnych fantomach do reanimacji. Uczestnicy szkolenia poznali
także wyposażanie i zastosowanie apteczki
pierwszej pomocy.
Po warsztatach, każdy przeszkolony
uczeń uzyskał Certyfikat Opiekuna A
pteczki Szkolnej, a szkoła została zaopatrzona w trzy przenośne apteczki, by wyprawy szkolne były jeszcze bardziej
bezpieczne.
Anna Olej-Kobus

Spotkanie nie tylko literackie

KINO
STUDYJNE
ADA

Zapraszamy do Czytelni Naukowej nr VI, ul. Ks. Chrościckiego 2
Biblioteki Publicznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawę Dzielnicę
Włochy. Autor i organizator - Fundacja ART.
► 18 marca o 17.30
„Czy przybył poseł z Lechistanu”,
co Adam Mickiewicz robił w Istambule
w 600 rocznicę nawiązania stosunków
polsko-tureckich.
Daniela Artymowskiego – historyka, kustosza Zamku Królewskiego w Warszawie,
archeologa, szefa Pracowni Działań
Muzealnych Zamku Królewskiego.
► 9 kwietnia o 17.30
„Być albo nie być” – echa dzieł Williama
Szekspira w 450 rocznicę urodzin
twórcy Teatru Glob, w literaturze
polskiej.
Prof. Jarosław Komorowski – pracownik
naukowy Polskiej Akademii Nauk – katedry teatrologii, wykładowca sztuki dramatu w Akademii Teatralnej w Warszawie
specjalista w dziedzinie literatury kresowej
i szekspirowskiej.
► 20 maja o 17.30
Twórczość i życie Jarosława Iwaszkiewicza w 120 rocznicę urodzin.
Dr Andrzej Żor – historyk, publicysta,
autor wielu powieści historycznych, wice
minister oświaty, doradca i ambasador,
ekonomista a także wiceprezes Związku
Literatów Polskich.
►17 czerwca o 17.30
1989 droga do wolności – 25 lat demokracji.
Dr Jolanta Załęczny – pracownik naukowy
Działu Edukacji Muzeum Niepodległości
w Warszawie.

ul. ks. J. Chrościckiego 14,
tel. 22 863 79 81

►23 września o 17.30
Losy więźniów Pawiaka przed i w trakcie Powstania Warszawskiego.
Joanna Gierczyńska – kierownik Muzeum
Więzienia Pawiak, kustosz, przewodnik.
► 21 października o 17.30
Najsłynniejsze obietnice królów: pacta
conventa, artykuły henrykowskie i inne
dokumenty w 250 rocznicę ostatniej
elekcji.
Sławomir Szczocki – kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie specjalista w dziedzinie wojskowości polskiej XVIII i XIX
wieku.
► 18 listopada o 17.30
Trzy obiegi kultury 1980-1989 rok
Dr Katarzyna Buczek - doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego,
adiunkt Katedry Historii Oświaty i Wychowania, absolwent wydziałów polonistyki
i pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.
► 9 grudnia o 17.30
Co to jest RODZINA – przykłady literackie – Międzynarodowy Rok Rodziny
ONZ.
Prof. Ojciec Jacek Salij – wykładowca
Uniwersytetu im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, filozof, autor wielu książek
nie tylko religijnych, wybitnego teologa,
publicystę, wielokrotnie nagradzanego
za prace literackie i działalność edukacyjną.
Wstęp wolny!!!

Bal w Dziennym Domu Pomocy

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
Andrzej Krupiński - Wiceburmistrz Dzielnicy Włochy oraz Iwona Adamiak - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy.

Podczas balu odbyły się różne konkursy
z nagrodami oraz wspólne śpiewanie przebojów biesiadnych przy akompaniamencie
gitary. Był też pyszny poczęstunek przygotowany w ramach zajęć kółka kulinarnego
podopiecznych DDP. Zabawa była
wyśmienita i na pewno na długo pozostanie w pamięci Uczestników Balu.

fot. arch. DDP

Pod koniec stycznia, w Dziennym Domu
Pomocy przy ul. Robotniczej 15, odbył
się Integracyjny Bal Karnawałowy
dla podopiecznych ośrodków wsparcia,
działających przy Ośrodku Pomocy
Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, tj. Dziennych Domów Pomocy
z siedzibami przy ulicy Robotniczej 15
i ulicy Potrzebnej 10. Uczestnicy Balu
bawili się przy doskonalej muzyce, w
rytmach starych i nowych przebojów,
w pięknie udekorowanej sali.

KINO NOWOŚCI, wstęp: 10 zł
►21 marca, 19.00
►23 marca, 18.00
NAJLEPSZE, NAJGORSZE WAKACJE
USA 2013, Reż.: Nat Faxon, Jim Rash
►28 marca, 19.00
►30 marca, 18.00
MATTERHORN - Holandia 2013,
Reż.: Diederik Ebbinge; Wyk.: Ton Kas,
René van 't Hof

KINO NAGRODZONE
wstęp wolny
Zapraszamy na pokazy dobrych filmów.
Są to obrazy, które zostały dostrzeżone
na największych festiwalach.
►16 marca, 18.00 – film niespodzianka
Informacja o filmie pod tel.: 22 863 79 81
lub adresem: kinoada@dkwlochy.pl

GRANIE PRZY EKRANIE
wstęp wolny
►15 marca, 19.00 – film niespodzianka
Zapraszamy wszystkich miłośników gier
planszowych, strategicznych, zręcznościowych. O godz. 17.00 gramy, a o 19.00
zapraszamy na film niespodziankę.
Informacja o filmie pod tel.: 22 863 79 81
lub adresem: kinoada@dkwlochy.pl

KINO MALUCHA, wstęp wolny
►16 marca, 12.30 – film niespodzianka
►30 marca, 12.30 – film niespodzianka
Informacja o filmie pod tel.: 22 863 79 81
lub adresem: kinoada@dkwlochy.pl
SPOTKANIA Z KINEM
WARTOŚCIOWYM
wstęp wolny
►29 marca, 19.00
Nowy cykl w Kinie Studyjnym ADA.
Co miesiąc będą prezentowane filmy poruszające ważne treści w dobrej kinowej
formie. Przez meandry tematu poprowadzi
nas przewodnik – gość, który zaanimuje
dyskusję po seansie. W marcu gościem
będzie twórca dokumentu „MATKA 24h”
- Marcin Janos Krawczyk
Absolwent PWST we Wrocławiu - 2001r.
Absolwent Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii
Filmowej Andrzeja Wajdy 2005. Zdobywca
wielu nagród filmowych
nr 2 (66) marzec 2014
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Wielkie liczenie
już za nami...
Cały czas trwa wielkie liczenie
pieniędzy zebranych podczas
tegorocznego finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na stronie Fundacji Jurka Owsiaka
widnieje dotychczas zebrana
kwota, ponad 35 mln złotych.
Cieszymy się, że podczas XXII
finału dorzuciliśmy swoją cegiełkę.

Młodzi patrioci z Promienistej
Uczniowie 3 klasy z Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca „Victoria” wzięli udział w projekcie
„Szkoła Dialogu”, upamiętniającym historię naszej dzielnicy
z czasów II wojny światowej.

Zbiórka zakończyła się sukcesem, bo na
konto fundacji sztab przekazał ok. 40 tys. zł.
Wśród wolontariuszy nie zabrakło także ochotników z naszej szkoły. Swój udział w XXII
finale WOŚP zadeklarowało 22 uczniów, którzy
zebrali łącznie ponad 10 tys. zł. W puszce rekordzistki z naszej szkoły znalazło się ponad 1600
złotych.
Wszyscy wolontariusze zgodnie przyznali, że
zbiórka na tak szczytny cel to wielki zaszczyt
i już zadeklarowali swój udział w kolejnym,
tym razem XXIII finale WOŚP.
W. Łakoma - Sabat

Sporty
Alternatywne

fot. arch. szkoły

W Gimnazjum 114 zorganizowano
Dzień Sportów Alternatywnych.

Na hali sportowej zgromadzili się uczniowie
wszystkich klas. Każdą z nich reprezentowała
10-cio osobowa ekipa, która stanęła do turniejowej rywalizacji o tytuł najlepszych z najlepszych. Najpierw była… bitwa na papierowe
śnieżki, potem pakowanie prezentów i bieg
z workiem św. Mikołaja.
Każdy z zawodników mógł poczuć się jak nasza
mistrzyni Justyna Kowalczyk i wystartować w
biegu na kartonowych nartach. Śmiechu było co
niemiara a 99% uczniów zadanie wykonało.
Potem jeszcze tradycyjny rzut kulą śnieżną i zawody w rzucaniu kartonowych talerzy.
Wioletta Łakoma – Sabat
Edyta Turowicz
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Po raz kolejny w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Malowniczej
31a – swoją siedzibę miał sztab działający przy
Szczepie ZHP 110 WDHiGZ. Szef sztabu,
Piotr Królak zebrał 90 wolontariuszy, którzy
kwestowali na ulicach Warszawy zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Projekt składał się z trzech etapów. Pierwszym z nich były dwie wycieczki po Warszawie śladami Żydów polskich. Uczniowie
odwiedzili między innymi Synagogę
Nożyków, gdzie mogli poznać tradycje
związane ze świętami żydowskimi,
przy ul. Próżnej poznawali organizacje
zajmujące się podtrzymywaniem kultury
żydowskiej, podążali również szlakami
getta warszawskiego.
Uczniowie poruszali problemy dyskryminacji, nietolerancji, stereotypów. Ten
etap miał przygotować młodzież do pracy
nad upamiętnieniem historii Włoch
związanej z holocaustem. Przez kolejny
miesiąc trwały poszukiwania informacji
o Żydach we Włochach.
Pomocna okazała się książka dr. Roberta
Gawkowskiego, który opisał historię
rodziny Kosińskich, przechowujących
Żydów w czasie wojny. Trzech uczniów
wybrało się do potomka Kosińskich, pana
Jana Kosińskiego, który dobrze pamiętał
czasy walk i opowiedział swoją historię.
To zainspirowało uczniów do napisania
scenariusza o Polaku, który ratuje Żydów
w czasie łapanki. Młodzież sama przygotowała tekst, sama nagrywała sceny, jak
również sama zmontowała obraz.

Premiera filmu zbiegła się z 33. rocznicą
wprowadzenia stanu wojennego.
Zakończyła się prywatnymi rozmowami
o Włochach, patriotyzmie młodzieży,
a ci, którym udało się dostać do pana
Kosińskiego, mogli podpytać o szczegóły
z czasów jego młodości.
Projekt „Szkoła Dialogu” został oficjalnie zamknięty 15 stycznia w Teatrze
Wielkim. Galę podsumowującą objęła
honorowym patronatem Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Uczniowie
Promienistej wraz z dyrektorem i opiekunem oczywiście brali w niej udział.
Na uroczystości nie zabrakło wielu znamienitych gości takich jak: Władysław
Bartoszewski, Irena Lipowicz – rzecznik
praw obywatelskich, Stephen Mull – ambasador Stanów Zjednoczonych, Włodzimierz Paszyński – Wiceprezydent Miasta
Stołecznego Warszawy czy Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski. Szkoły, które
upamiętniły historię Żydów ze swoich
okolic, otrzymały tytuł „szkoły dialogu”.
Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=dwV1
UBxcrug

My, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87,
przy ul. Malowniczej 31, wspieramy w rozwoju, niwelujmy deficyty,
sprzyjamy talentom i uzdolnieniom.
Dlatego pomoc rozumiemy na bardzo
wiele sposobów. Z tego też powodu zrodził się pomysł cyklicznych spotkań w ramach Akademii Pomocy Dziecku.
Już dwukrotnie udało się zebrać na Malowniczej w murach szkoły przedstawicieli
placówek oświatowych, specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi, a także
przedstawicieli władz - właśnie po to, by
kontynuować dzielenie się własnymi doświadczeniami i obserwacjami z pomocy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
Ostatnie spotkanie poświęcone było
m.in. dwóm metodom terapeutycznym
wspierającym dziecko w rozwoju - treningowi uwagi słuchowej A. Tomatisa,
którą prezentowała p. Marta Saluk terapeutka i logopeda z SPzOI nr 87 oraz Jacek
Krukowski, psycholog i terapeuta pracujący we włochowskim Gimnazjum
nr 113 i w PPP nr 22, który prezentował
trening EEG biofeedback.
Obydwie metody są wskazane m.in. dla
dzieci z nadpobudliwych, ale też dla tych
wycofujących się i nieśmiałych, dla
dzieci autystycznych, z trudnościami w
uczeniu się, z zaburzeniami koncentracji, komunikowania się.

W treningu uwagi słuchowej A. Tomatisa najważniejszym elementem jest wspieranie uwagi słuchowej. Autor metody
udowodnił, że dźwięki o wysokiej częstotliwości pobudzają nasz umysł. Dlatego też
trening ten polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego
m.in. Muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich poprzez urządzenie nazwane
„elektronicznym uchem”, które jest modelem ludzkiego ucha, przez które dźwięki
dochodzą drogą powietrzną i kostną. Cały
trening składa się z kilu faz, dzieci są poddawane bardzo intensywnemu pobudzeniu
dźwiękowemu oraz inicjowane do aktywnego działania.
Prowadzący Akademię prezentowali podczas krótkich warsztatów sprzęt i jego
praktyczne wykorzystanie. Można było na
własnej skórze poczuć namiastkę
obydwu treningów.
Cieszymy się ogromnie z ilości osób, które
uczestniczyły w Akademii, a jeszcze bardziej cieszy nas, że swoimi doświadczeniami dzielą się też specjaliści spoza naszej
placówki.
Liczymy na to, że w kolejne trzecie spotkanie włączą się inne osoby, placówki,
które będą chciały pokazać coś nowego,
a być może dobrze znanego, ale co przynosi wspaniałe efekty w pracy z dziećmi
lub młodzieżą, wspierając ich prawidłowy
rozwój ku dorosłości.
Zespół specjalistów pod kierunkiem
K. Nowak –Zawadzkiej

W lutym nasz Urząd odwiedziły
dzieci ze Szkoły Podstawowej
94 na Cietrzewia. Zaskoczyły
nas ilością pytań i swoją
pro-społeczną postawą.

Uczniowie obejrzeli cały Wydział
Obsługi Mieszkańców, poznając praktyczną stronę jego działania. Wypełnili
przykładowe wnioski. Z entuzjazmem zapoznały się z elektronicznymi numerkami
w systemie kolejkowym oraz zestawem do
udzielania pierwszej pomocy z defibrylatorem.
Mieli również mnóstwo pytań do Burmistrza Michała Wąsowicza, typu „Czy
lubi Pan swoją pracę?” oraz „Jak wygląda
dzień Burmistrza?”. Chcieli także dowiedzieć się jakie są korzyści z posiadania
Karty Warszawiaka, po co wydaje się
pozwolenia na budowę i czy istnieje
możliwość wybudowania AquaParku,
najlepiej niedaleko ich Szkoły.
Spędzony u nas czas podsumowały stwierdzeniem, że teraz wiedzą, że Urząd to
nie tylko budynek i jak wiele rzeczy
można tutaj załatwić. Bardzo cieszymy
się z wizyty młodych ludzi. I zapraszamy
ponownie.

fot. UD Włochy

fot. arch. szkoły

fot. UD Włochy

Trening EEG biofedback wykorzystuje
komputer i czujniki podpięte do skóry
dzięki czemu zbierane są informacje dotyczące bieżących parametrów naszego
ciała np. Aktywność fal mózgowych,
tempo oddechu, tętno. W telegraficznym
skrócie w metodzie tej dziecko poprzez np.
grę komputerową uczy się „nastawiać”
swoje ciało do właściwych, pożądanych
parametrów wtedy zdobywa punkty, kon-

tynuuje grę, odnosi sukces podwójnie wygrywając i nastrajając prawidłowo swój
organizm.

Dzieci w naszym
Urzędzie!

fot. UD Włochy

Pomagajmy Dzieciom!

nr 2 (66) marzec 2014

9

„Planujemy, oszczędzamy, pomnażamy”, czyli projekt
Szkoły Postawowej nr 66, ul. Przepiórki 16/18.

W polskiej szkole kształcenie w zakresie
ekonomii, finansów, przedsiębiorczości zaczyna się dopiero na szczeblu ponadgimnazjalnym.
Dzięki projektowi uczniowie SP 66 mogli
już wcześniej „spotkać” się z niełatwą
wcale ekonomia i finansami.
Z wieloletniego doświadczenia pedagogicznego nauczycieli oraz podstawy
programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji wynika, że wiek 9-10 lat,
kiedy dziecko potrafi już samodzielnie
rozwiązywać działania matematyczne,
to najlepszy moment na to, aby zacząć
wprowadzać go w świat gospodarki
rynkowej.
Nauczyciele chcieli, aby uczniowie wychodząc ze szkoły mieli podstawową wiedzę, jak obracać się w świecie finansów,
jak zarabiać pieniądze, jak być przedsiębiorczym. Wiedza ta podniosła wśród
uczniów poczucie własnej wartości, a także
rozwijanie pozytywnych nawyków zarządzania pieniędzmi w dzieciństwie, co
być może pozwoli im uniknąć wielu tarapatów finansowych w życiu dorosłym.
Poprzez realizację projektu dzieci nie
tylko zrozumiały podstawowe mechanizmy finansowe, dzięki którym mogą odnieść sukces, czy zapewnić sobie lepszy
start w przyszłość, lecz także kształtowały
wrażliwość etyczną – powstał szkolny
„Klub Wolontariatu”, w którym uczniowie
zbierają środki czystości dla domu dziecka,
czytają bajki młodszym kolegom z klasy
„0”, czy prowadzą akcje „Możesz na mnie
liczyć”, pomagając na świetlicy w odrabianiu lekcji dzieciom z klasy I i II.
Projekt uczulił dzieci na problem
oszczędzania, w szerokim pojęciu (oszczędzanie pieniędzy, wody, elektryczności).
Podjęliśmy współpracę z Federacjami Polskich Banków Żywności, aby przybliżyć
uczniom problem marnotrawienia jedzenia.
10
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Wiedząc, że dzieci w wieku szkolnym zbyt
często ulegają „magii reklamy”, w ramach
projektu prowadziliśmy zajęcia wzmacniające wśród uczniów postawy asertywne wobec „pięknego kłamstwa” jakie
niesie za sobą świat reklam.
Misją projektu było stworzenie równych
szans dla wszystkich uczniów, wyrównanie startu życiowego każdego dziecka.
W ramach projektu uczniowie wykorzystując wiedzę, którą nabyli na warsztatach
i wykładach prowadzonych przez nauczycieli, oraz zaproszonych specjalistów wykonali:
• Albumy o historii pieniądza;
• Grę planszową „COUNT AND BUY”
uczącą graczy rozsądnego robienia zakupów. Gra została wykonana w języku
angielskim.
• „Ilustrowaną Księgę Pojęć Ekonomicznych”, która została przekazana do wszystkich szkół podstawowych w naszej
dzielnicy.
• Projekty bilboardu reklamowego oraz
ulotek reklamowych
Ponadto w ramach projektu uczniowie
wzięli udział w wielu konkursach np.:
• „Zadaniowa Liga Finansowa” organizowana przez Uniwersytet Wrocławski.
• „Konkurs na najlepszą wirtualna firmę”
– w ramach tego konkursu uczniowie pisali
biznesplan dla swojej firmy oraz musieli
przekonać komisję o tym, że ich firma
będzie przynosiła zyski.
• „Konkurs na bilbord reklamowy”, „Konkurs na ulotkę reklamową”
• „Jak będą wyglądały pieniądze przyszłości”
• Zorganizowany został Dzielnicowy
konkurs na prezentację multimedialną
„10 przykazań mistrza oszczędzania” – do
tego konkursu zaprosiliśmy uczniów ze
wszystkich szkół podstawowych naszej
dzielnicy.
• „ Mistrz Ekonomii” udział w nim wzięli
uczniowie klas 5 i 6 naszej szkoły – w tym
konkursie zwyciężyła Marta Stępniewska
ucz. Klasy 6.
W ramach projektu dla uczniów odbyły
się spotkania z zaproszonymi specjalistami na temat:
• „Jak założyć własną firmę” warsztaty na
temat jak założyć firmę i napisać jej biznesplan

Andrzej Krupiński - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy
wręcza nagrodę uczestnicze projektu

• Giełda Papierów Wartościowych – spotkanie na temat funkcjonowania Giełdy
Papierów Wartościowych,
• „Po co są banki” – spotkanie na temat
działalności banków a w szczególności
NBP
• „Skąd się biorą emerytury naszych dziadków” – spotkanie wyjaśniające funkcjonowanie ZUS
• „Jak cię widzą tak cię piszą” – warsztaty
na temat autoprezentacji
• „Uczeń świadomym konsumentem” –
spotkanie dotyczące świadomego robienia
zakupów tego co zdrowe a nie to co ładnie
wygląda.
Uczniowie wzięli udział także w wycieczkach edukacyjnych do:
• Oddziałów lokalnych banków,
• Narodowego Banku Polskiego,
• PKO BP,
• Mennicy Państwowej.
Projekt był dużym przedsięwzięciem zarówno edukacyjnym, jak i organizacyjnym
dla szkoły. Jednakże doświadczona kadra
nauczycielska, współpraca ze specjalistami
oraz aktywne zaangażowanie rodziców
przyczyniło się do sprawnej i zakończonej
pełnym sukcesem realizacji projektu.
Uczniowie, nauczyciele i rodzice byli
niezwykle zadowoleni.

fot. arch. szkoły

Powodem, dla którego projekt został
wdrożony jest prosty - w dzisiejszym świecie ciągłego postępu gospodarczego, coraz
większego znaczenia nabierają nowoczesne technologie oraz ciągle rozwijające
się usługi finansowych. Wiedza ekonomiczna staje się podstawową umiejętnością.

fot. arch. szkoły

Bardzo ciekawy projekt „Planujemy, oszczędzamy, pomnażamy” w 2013 roku realizowała
Szkoła Podstawowa 66 im ks. J. Chrościckiego.

„Nowy zawód – nową szansą”
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Nowy zawód nową szansą”
realizowany jest w terminie od w terminie
od 1 stycznia 2014 do końca maja 2015
roku przez Syntea SA w partnerstwie z
Urzędem Dzielnicy Białołęka oraz Urzędem Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawa.
Przedsięwzięcie skierowane jest do 100
osób, które utraciły pracę z przyczyn
zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż
6 miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu. W projekcie mogą wziąć udział
mieszkańcy M.St. Warszawy.
W ramach projektu uczestnicy otrzymają
bezpłatne wsparcie w postaci:
• Indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego dla każdego uczestnika zostanie stworzony Indywidualny
Plan Działania, określający kroki do prze-

kwalifikowania lub podniesienia kompetencji i uzyskania zatrudnienia.
• Poradnictwa psychologicznego, prowadzonego przez ekspertów rynku pracy, którzy pomogą uczestnikom w zwiększeniu
motywacji, poruszaniu się po rynku pracy,
radzeniu sobie ze stresem.
• Kursów zawodowych zakończonych
uzyskaniem certyfikatów VCC w zawodach: Administrator sieci komputerowych,
Administrator baz danych, Florysta, Grafik
komputerowy, Logistyk/spedytor, Opiekun
dziecięcy, Opiekun osób starszych, Organizator ruchu turystycznego, Pracownik
obsługi biurowej, Projektant baz danych,
Projektant stron internetowych, Sekretarka,
Telemarketer, Monter suchej zabudowy.
• 3-miesiecznych staży zawodowych, za
które każdy uczestnik otrzyma stypendium.

L.p. Radni Dzielnicy Włochy

godzina

dzień

• Pośrednictwa pracy - ostatnim etapem
projektu będzie przedstawienie każdemu
uczestnikowi 4 sprawdzonych ofert pracy
i wprowadzenie go powtórnie na rynek
pracy.
PUNKTY KONSULTACYJNE:
• Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska
257, 02-133 Warszawa – Bartłomiej Socha
pokój 414;
• Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa – Bogna Supińska pokój 237;
• Szczegółowe informacje na stronie:
http://projekty.syntea.pl/nowy-zawodnowa-szansa/
Projekt „Nowy zawód – nową szansą” realizowany w ramach
priorytetu VIII POKL, działanie 8.1 Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

miejsce

telefon / e-mail

I wtorek m-ca

17.00 - 18.00

Ratusz, al. Krakowska 257, p.225

każdy piątek m-ca

16.00 - 17.00

Klub „Stokrotka”, al. Krakowska 274

I poniedziałek m-ca

18.00 - 19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

Bieliński Marek

I środa m-ca

17.00 - 18.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

4

Czuma Krzysztof

I wtorek m-ca

18.00 - 19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 22 862-84-18, czuma@wlochy.waw.pl

5

Gembarzewski Roman

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

6

Jopowicz Jacek

7

Kałwajtys Dariusz

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

22 868-06-65, 501-080-674
dariusz_kalwajtys@op.pl

8

Karczewska Bernadeta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
lub bezpośrednio na tel. komórkowy

22 443-42-12; 504-064-277
bkarczewska@um.warszawa.pl

9

Kostrzewski Juliusz

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

697-596-544, juliusz.63@o2.pl

10 Kozłowska Hanna

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12, kozlowskahanna@op.pl

11 Kułakowska Elżbieta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

12 Mazur Jolanta

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

Ratusz, al. Krakowska 257, p. 225

605-196-228,
jolantamazur@neostrada.pl

I czwartek m-ca

18.00 - 19.00

Ratusz, al. Krakowska 257, p.225

III czwartek m-ca

18.00 - 19.00

OPS, ul. Czereśniowa 35

1

Baranowska Teresa

2

Berłowska Halina

3

13 Młynarek Christian

I poniedziałek m-ca

18.00 - 19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

503-724-670
501-127-802
22 886-477-436, bielinskimarek@wp.pl

601-265-428

mlynarekchristian@gmail.com

14 Pawlik Andrzej

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

15 Piecuch Jolanta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

602-498-257,
jolanta.piecuch@wlochy.org.pl

16 Sosnowski Radosław

II wtorek m-ca

606-679-603,
rsosnowski@um.warszawa.pl

17 Sosnowski Sławomir

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

18 Szczepańska Elżbieta

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 w Parku Kombatantów 501-050-694

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

III środa m-ca

17.00 -19.00

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

21 Janusz Wojdalski

18.00 - 19.00

Ratusz, al. Krakowska 257, p. 225

602-712-947

Izabela Chmielewska, Radna m.st. Warszawy, przyjmuje w I wtorek m-ca, w godz. 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 godz. 17.00 - 18.00, Ratusz, al. Krakowska 257, tel. 695-660-615
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