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Szkoła wysokich lotów!
Z okazji
Świąt Wielkanocy
składamy wszystkim
najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny
okres będzie okresem
zadumy, wyciszenia,
wypoczynku i radości.

Rada i Zarząd
Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy

Nie dość, że szkoła zajęła 2 miejsce wśród
warszawskich techników, w ogólnopolskim rankingu Perspektywy 2014, to jeszcze uczniowie otrzymali nagrodę 4400 zł!
za wykonanie modernizacji sterowania
w szkolnym symulatorze lotów „Pirat”.
Konkurs „Innowacje Techniczne 2014” był
zorganizowany przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży.
Szkoła zapewnia uczniom prawdziwie
europejski program nauczania. Ma rozszerzony program języka angielskiego,
specjalistyczne zajęcia w certyfikowanych organizacjach szkolenia lotniczego,
takich jak LOT AMS, LineTech, General
Aviation i innych jednostkach, przygotowuje do uzyskania licencji oraz współorganizuje teoretyczne kursy szybowcowe
i samolotowe. Dodatkowo współpracuje
z ośrodkami szkoleniowymi takimi jak
Instytut Techniki Lotniczej WAT, Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska, czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.
Po ukończeniu technikum uczniowie mogą
pracować w zawodzie technika awionika,
technika mechanika lotniczego oraz
technika informatyka.

fot. arch. szkoły

W Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku gratulacjom nie ma
końca!!!

W skład zespołu wchodzi również Liceum
Ogólnokształcące głównie skierowane do
młodzieży, która również chciałaby swoją
karierę zawodową związać z szeroko pojętym lotnictwem i marzy o zdobyciu licencji
samolotowej.
26 kwietnia 2014 roku o godz. 11.00
szkoła zaprasza na Piknik Lotniczy
połączony z dniem otwartym dla gimnazjalistów.

W tym wydaniu m.in.:
►Stawki czynszu, s. 2
►Modernizacje w dzielnicy, s. 3
►Ponad 2 tys. wniosków, s. 5

►Jaka szkoła dla dziecka, s. 8
►Okęcie bez tajemnic, s. 9

fot. UD Włochy

►Rzecznik Praw Dziecka w SP 66, s. 7

Zmiana numeru
Biura Obsługi
Klienta LEKARO
Zgodnie z informacjami uzyskanymi
od PPHU LEKARO w celu zwiększenia
przepustowości linii uległ zmianie numer
Biura Obsługi Klienta tej firmy.
Nowy numer to - 22 112 02 84
(czynny: od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-19.00 oraz w soboty w
godzinach 8.00-15.00)

Rowery
VETURILO

fot. ZTM

Gdzie można wypożyczać
rowery we Włochach?

Tanio, szybko, przyjemnie, ekologicznie… Tak można określić przemieszczanie
się rowerem po Warszawie. 1 marca 2014
roku na ulicach znów pojawiły się rowery
Veturilo.
Dla przypomnienia - w naszej dzielnicy
Włochy mamy już 6 stacji, w których
możemy szybko i płynnie przesiąść się
na rower.
Lokalizacje stacji:
►Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska
►PKP Warszawa Włochy, ul. Bolesława
Chrobrego
►OSiR Włochy, ul. Gładka
►Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36 a
►Popularna róg Al. Jerozolimskich
►Budynek LOT, ul. 17 Stycznia.
Zachęcamy do szybkich i ekologicznych
podróży. Veturilo można jeździć przez
9 miesięcy w roku. Tylko przez pierwszy
tydzień działalności w 2014 roku zanotowano prawie 20.000 wypożyczeń.
W zeszłym roku rowery wypożyczano
łącznie 1 mln 850 tys. razy. Rejestracja
jest prosta i szybka. Wystarczy na nią
2 minuty.
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ZARZĄDZENIE NR 5615/2014
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto
stołeczne Warszawa.
Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt 2
w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318)
i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
150) oraz § 2 ust. 1 załącznika Nr 2 do
uchwały Nr XLVIII/1303/2012 Rady m.st.
Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem miasta stołecznego Warszawy na
lata 2013 – 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2013 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki czynszu za najem
1 m2 powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych, których właścicielem jest
miasto stołeczne Warszawa:
- stawka bazowa – 7,39 zł (słownie: siedem
złotych trzydzieści dziewięć groszy);
- stawka za najem lokalu socjalnego –
1,45 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści
pięć groszy);
- stawka za najem lokali znajdujących się
w budynkach wybudowanych po 1995 r.
o powierzchni powyżej 80 m2 oddawanych w najem w drodze przetargu ograni-

czonego, odpowiednio dla strefy:
peryferyjnej – 9,98 zł (słownie: dziewięć
złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
miejskiej – 11,09 zł (słownie: jedenaście
złotych dziewięć groszy),
centralnej – 12,20 zł (słownie: dwanaście
złotych dwadzieścia groszy).
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się
burmistrzom dzielnic i kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 3870/2013
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego
2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu
za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach
mieszkalnych, których właścicielem jest
miasto stołeczne Warszawa.
§ 4. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu
na stronach internetowych m.st. Warszawy
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, a także na tablicach ogłoszeń Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy i Zakładów
Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicach m.st. Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie 3 dni po
podpisaniu.
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

Najlepsza warszawska
inicjatywa pozarządowa
Od 13 lutego ruszyła kolejna edycja konkursu na najlepszą
warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR 2013. Każda osoba
miała możliwość zgłoszenia do konkursu inicjatywę, którą uważa
za najlepszą w całym poprzednim roku.
Spływy kajakowe, integracyjne imprezy
sportowe, teatr uliczny to tylko niektóre
z działań podejmowanych na terenie
Warszawy w roku 2013 przez organizacje
pozarządowe.
Do 10 marca należało zgłosić inicjatywę
w 10 kategoriach konkursowych:
edukacji, ekologii i środowisko przyrodniczego, kultury i sztuki, pomocy społecznej,
projektów interdyscyplinarnych, przestrzeni miejskiej, społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka działają
dyskryminacji, społeczności lokalnej,
sportu i rekreacji oraz zdrowia. .
Celem konkursu jest wytypowanie
dziesięciu najlepszych warszawskich

inicjatyw 2013 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
oraz promocja działań warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Stolicy.
• od 9 kwietnia do 28 kwietnia mieszkańcy będą mogli zagłosować na inicjatywę;
• do 8 maja - Kapituła wybierze 10 najlepszych inicjatyw oraz przyzna 3 nagrody
specjalne;
• 6 czerwca odbędzie się uroczysta Gala
Finałowa konkursu S3KTOR.
www.ngo.um.warszawa.pl

Jakie modernizacje czekają nas
w tym roku w naszej dzielnicy?
Lista jest dość długa. Najważniejsza i największa inwestycja to
rozpoczęcie remontu ul. Kleszczowej, który potrwa do 2015 roku.

ZAŁÓŻ ODBLASK,

czyli najnowsza
kampania społeczna
dla motocyklistów

fot. ZMID

„Załóż odblask” – to hasło najnowszej
kampanii społecznej skierowanej do
motocyklistów i użytkowników skuterów. Celem akcji jest zachęcenie kierowców jednośladów do noszenia kamizelek
odblaskowych.
Czeka nas również zakończenie rozbudowy SP nr 227 przy ul. Astronautów 17
oraz dalsza rozbudowa i modernizacja SP
nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a i Gimnazjum
nr 112 przy ul. Solipskiej 17/19 (modernizacja szkoły wraz z budową boisk i sali
sportowej).
Jakie ulice zostaną przebudowane?
Ponad 11 mln zł pójdzie na budowę lub
remont dróg, a dokładnie na dalszą budowę
ul. Równoległej (koniec prac w 2016 r.),
kolejny etap przebudowy ul. Szyszkowej
(finał w 2017 r.), remont ul. Zapustnej
(do 2016 r.), remont ul. Aksamitnej (finał
w tym roku), przebudowę ul. Trzcinowej
(zakończenie w 2015 r.), budowę kolejnego odcinka ul. Tynkarskiej (między
ul. Solipską a ul. Chrobrego, koniec całej
inwestycji w 2020 r.), budowę ul. Kolumba

(finał w 2016 r.), przebudowę ul. Pryzmaty
(między ul. Jantar a ul. Popularną, koniec
w 2015 r.), remont ul. Dzwonkowej
(między ul. Aksamitną a Szyszkową).
Mamy też 500.000 zł na dalsze remonty
na terenie Fortu Włochy, gdzie za dwa
lata powinny zakończyć się prace nad przekształcaniem obiektu w dostępny dla
wszystkich teren rekreacyjno-sportowy.
Od czterech lat obiekt jest wpisany do
rejestru zabytków. Powstały już alejki
spacerowe, parking oraz boisko dla mieszkańców.
Na ten rok ZDM zaplanował wymianę
nawierzchni bitumicznej ul. Hynka.
A także zostanie przeprowadzony remont
północnego wiaduktu nad torami WKD
wzdłuż ul. Łopuszańskiej.

W ramach kampanii uruchomiono stronę
internetową – www.moto2014.pl – na której można znaleźć szczegółowe informacje, m.in. na temat bezpieczeństwa
drogowego.
W tym roku w Warszawie odbędzie się
sześć pikników promujących kampanię.
To już trzecia kampania społeczna
Zarządu Dróg Miejskich skierowana do
uczestników ruchu drogowego w ramach
Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego 2011-2020. Rok 2012
był poświęcony pieszym, 2013 rowerzystom, a w 2014 r. skupimy się na motocyklistach zachęcając ich do poprawy swojej
widoczności na drodze.
Kampania ma zwrócić uwagę motocyklistów, że sami mogą poprawić swoje
bezpieczeństwo poprzez poprawę swojej
widoczności. Motocyklista w czarnym
kombinezonie, na czarnym motocyklu
zlewa się z tłem asfaltu. Tak ubrany może
stać się niedostrzegalny dla ludzkiego oka.
Kiedy dorzucimy znaczną prędkość,
wypadek jest kwestią czasu.
Motocyklisto! Kierowca ma tylko 15 cm
lusterka, aby Cię zobaczyć! Daj mu
szansę!
Kampanię wsparły cztery formacje mundurowe – policja, straż miejska, żandarmeria wojskowa i Inspekcja Transportu
Drogowego, instytucje, organizacje
pozarządowe i ich partnerzy. Ambasada
Niemiec objęła kampanię patronatem honorowym z uwagi na fakt, że twórcami
pierwszego motocykla byli niemieccy
konstruktorzy Gottlieb Daimler i Wilhelm
Maybach. Ambasadorami kampanii są
Agnieszka Szulim i Paweł Płuska.
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1000 laptopów

Nowa sala do gimnastyki
dla gimnazjalistów korekcyjnej na Malowniczej

Szansę na laptop, z darmowym dostępem
do Internetu, mają uczniowie i absolwenci publicznych gimnazjów, którzy
mieszkają w Warszawie. Pod uwagę będą
również brane wyniki z egzaminów: szóstoklasisty i gimnazjalnego, oraz dochody
w rodzinie. Maksymalnie mogą wynosić
1270 złotych netto na osobę.
Uczniowie, którzy spełnią te kryteria,
przed otrzymaniem sprzętu, przejdą dwudniowe szkolenia.
Całkowita wartość unijnego projektu
„Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” to ponad 6,5 mln złotych. Zgłoszenia
do projektu podzielono na dwa etapy:
- do 7 kwietnia wnioski o przyznanie
komputera mogą składać uczniowie obecnych I i II klas gimnazjum,
- od 8 do 30 września wnioski o przyznanie komputera będą mogli składać uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę
w I klasie gimnazjum, oraz ci, którzy
wtedy będą już absolwentami klas III.
Wypełniony przez prawnego opiekuna
wniosek należy złożyć w sekretariacie
swojej szkoły. Regulamin naboru i uczestnictwa na: http://argos.um.warszawa.pl

Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Warszawa Włochy
Jesteś aktywnym seniorem?
Chcesz zwiedzić świat? Poznać
nowych ludzi? Dołącz do nas!
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Warszawa Włochy
Urząd Dzielnicy Włochy,
al. Krakowska 257, pok. 7
Telefon: 22 443 44 72 lub 887 574 174
►Biuro czynne:
• poniedziałki w godz. 15.00-18.00
• piątki w godz. 10.00-13.00
►Zapraszamy także na wycieczki:
• Łeba – 10-19 maj 2014 (10 dni)
• Darłówek Wschodni – 31 maj-9 czerwca
2014 (10 dni)
• Płońsk – 12 maj, 1 dzień z ogniskiem
• Zamość-Roztocze – 3-4 września 2014
• Bilety do teatru
• Legitymacje związkowe PKP
4

nr 3 (67) kwiecień 2014

4 marca 2014 roku w obecności przedstawicieli Zarządu Dzielnicy
Włochy - Burmistrza Michała Wąsowicza, Zastępców - Jerzego
Kowaliszyna i Andrzeja Krupińskiego oraz dyrektora biura PR
P.P. „Porty Lotnicze” Radosława Żuka, w Szkole Podstawowej
nr 87 przy ul. Malowniczej 31, odbyło się otwarcie wyposażonej
w nowoczesny sprzęt sali gimnastyki korekcyjnej.
W szkole znajduje się już sala do treningu
uwagi słuchowej Tomatisa oraz sala
do terapii integracji sensorycznej.
Od 2009 roku szkoła prowadzi współpracę
z PP „Porty Lotnicze”, a od czerwca 2010
roku przedsiębiorstwo sprawuje nad
placówką honorowy patronat. Efektem
dotychczasowej współpracy jest m.in. budowa sali gimnastyki oraz współfinansowany przez dzielnicę plac zabaw, który
służy także okęckim dzieciom.

W planach jest powstanie jeszcze gabinetów logopedycznego oraz terapii pedagogicznej. Niewiele szkół może poszczycić
się tyloma pomocami dla swoich uczniów.
Gratulujemy!
Ponadto Szkoła nr 87 posiada tytuł
„Szkoła z klasą” i „Nauczyciel z klasą”,
certyfikat szkoły wspierającej uczniów
uzdolnionych „Wars i Sawa” oraz tytuł
MEN „Szkoła odkrywców talentów”.

fot. UD Włochy

Stołeczni uczniowie mogą się
ubiegać o przyznanie na 5 lat
laptopa z darmowym dostępem
do Internetu.

Od lewej: Iwona Krupińska - Dyrektor SP 87, Radosław Żuk - Dyrektor Biura PR w P.P. "Porty Lotnicze" im. Fryderyka
Chopina, Jerzy Kowaliszyn - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy i Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

Zmieniaj nawyki nie klimat, czyli
Światowy Dzień Ziemi 2014!
Światowy Dzień Ziemi 2014 będzie częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu „Zmieniaj nawyki - nie klimat!”.
Festyn finałowy, pod tym samym hasłem,
odbędzie się w parku Pole Mokotowskie,
27 kwietnia 2014r., w godz. 10.00 - 18.00.
Dzień Ziemi to największe ekologiczne
święto świata, obchodzone od 1970 roku,
obecnie w 192 krajach świata. Obchody
organizowane są od Singapuru do Rzymu
i od Alaski po Australię, a organizatorzy
ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni
są w Earth Day Network, z siedzibą
w Waszyngtonie.
W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest
od 1990 roku. Tradycją jest finałowy
festyn na Polu Mokotowskim. Festyn ma
charakter interdyscyplinarny, podczas jego
trwania prezentują się samorządowe

i rządowe instytucje zajmujące się ochroną
środowiska, wyższe uczelnie, jednostki
Lasów Państwowych i wiele organizacji
pozarządowych.
Po kilku latach przerwy do programu
obchodów wrócą prezentacje polskich
parków narodowych, 23 parki zaprezentują swoją ofertę przyrodniczą, edukacyjną i turystyczną. Tematem przewodnim wszystkich prezentacji będzie klimat.
W festynie plenerowym corocznie bierze
udział ok. 40 tys. osób, także na najbliższe
obchody zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
www.dzienziemi.org.pl

Jest szkoła, w której każdy uczeń jest tak samo ważny. W której na
rozmowę z dyrektorem, czy nauczycielami, nie trzeba zapisywać
się z tygodniowym wyprzedzeniem.
To Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków
Proporca „Victoria”. Znajdziecie go
w zielonej dzielnicy Warszawy, zwanej
Miastem Ogrodem – w dzielnicy Włochy,
na ul. Promienistej 12a. Zaletą położenia
szkoły jest pobliski park, stawy, tereny zielone i kameralna zabudowa. Nie ma tu „atrakcji”, jakimi kusi centrum miasta,
co może być też dodatkową zaletą.
Szkoła zapewnia bogatą ofertę edukacyjną dla uczniów gimnazjum i liceum.
Dzisiejszy świat wymaga od młodzieży
bardzo wiele, między innymi bardzo
dobrej znajomości języków i odwagi w podejmowaniu decyzji. Właśnie na rozwijanie tych predyspozycji Na Promienistej
kładzie się największy nacisk. Dlatego
gimnazjum jest dwujęzyczne. A uczniowie obu szkół mają dodatkowe języki:
hiszpański, rosyjski i niemiecki.
W szkole są realizowane także projekty
unijne „Mierz wysoko” oraz „Profesjonalne szkoły”, które oferują dodatkowe,
bezpłatne lekcje języka angielskiego
i hiszpańskiego, a także informatyki,
przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego. Z tych zajęć mogą korzystać
wszyscy uczniowie.
Młodzi ludzie mają również możliwość
zgłębiania języka niemieckiego, uczestnicząc w międzyszkolnej wymianie
polsko-niemieckiej z Gimnazjum im. Bertolta Brechta w Dortmundzie, a angielski
szlifują na warsztatach językowych
w Londynie.
W roku 2009 w szkole rozpoczął się
6-letni program Akademia Uczniowska.

Mogą brać w nim udział uczniowie gimnazjum. Program obejmuje biologię,
chemię, fizykę oraz matematykę. Koncentruje się na wprowadzeniu w praktykę
szkolną nowych elementów zawartych
w programie, opartych na kompetencjach
naukowo-technicznych, matematycznych
oraz umiejętności uczenia się.
Do Szkolnych Kół Naukowych zapraszani są uczniowie zainteresowani danym
przedmiotem, niezależnie od ich ocen.
Każdy gimnazjalista bierze udział
w dwóch kołach z różnych dziedzin,
przygotowując i prowadząc eksperymenty
oraz obserwacje, zajęcia z pytaniem
problemowym, a także tworząc gry edukacyjne. Takie koła poszerzają wiedzę
i dają możliwość zorientowania się
w swoich predyspozycjach, rozszerzenia
pasji i ukierunkowania w następnym
szczeblu edukacji.
Wyposażenie sali lekcyjnych zachęca
do zgłębiania tajników wiedzy różnymi
formami i metodami.
W Zespole Szkół nr 17 każdy uczeń
może rozwijać swoje zainteresowania.
Popołudniami szkoła „żyje” i oferuje zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań,
fakultety, SKS, czy zajęcia sportowe.
Młodzież bierze udział w życiu stolicy i za
sprawą inwencji nauczycieli na bieżąco
włącza się kulturalny kalendarz Warszawy.
Oferta szkoły zachęca młodych ludzi,
zainteresowanych dobrą edukacją, do podjęcia nauki na Promienistej. W dzielnicy
Włochy. Naszej dzielnicy.
Alicja Mrozek

2204 projekty do
Budżetu

Partycypacyjnego
Ponad dwa tysiące projektów
w Budżecie Partycypacyjnym
złożyli Mieszkańcy Warszawy!
Najwięcej wpłynęło na Mokotowie - 315. Na drugim miejscu
jest Praga-Południe, na trzecim
Wola, zaraz za nimi Ochota
i Śródmieście, we Włochach
wpłynęło - 121.

fot. um.warszawa.pl

A może tak na Promienistą?

Liczba zgłoszonych projektów świadczy
o tym, że warszawiacy bardzo zaangażowali się w proces decydowania
o lokalnych wydatkach stolicy. Ponad
2 tys. projektów – to absolutny rekord
wśród polskich miast.
Obecnie zaczął się etap weryfikacji
projektów przez pracowników urzędów
dzielnic, który potrwa do 5 maja. Projekty będą sprawdzane pod względem
formalnym – dotyczącym zgodności
złożonych projektów z obowiązującym
w Warszawie Regulaminem przeprowadzania budżetu partycypacyjnego i obowiązującymi przepisami prawa oraz
finansowym – polegającym na doprecyzowaniu kosztów realizacji zaproponowanych projektów, tak aby były one realne.
Kolejnym etapem będzie ponowna weryfikacja projektów które zostały podczas
pierwszego etapu odrzucone. Dokonają
jej dzielnicowe Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego składające się z mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych
i urzędników.

fot. arch. szkoły

Od 25 maja do 18 czerwca odbędą się
prezentacje i dyskusje nad projektami.
Mieszkańcy będą mogli poznać każdy
projekt i przekonać się, na który z nich
zagłosować, który jest dla nich najbardziej
potrzebny i najciekawszy.
Finałem będzie głosowanie, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Głosować
będzie mógł każdy mieszkaniec.
nr 3 (67) kwiecień 2014

5

fot. um.warszawa.pl

Celem konkursu jest promowanie idei
Unii Europejskiej oraz wskazanie korzyści
płynących z bycia obywatelem Europy
w kontekście dziesięcioletniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Tematyka prac powinna przedstawiać
wyobrażenie / wizję / marzenie ucznia,
na temat tego, co będzie robił za kolejne
10 lat, będąc obywatelem Unii Europejskiej i wykorzystując możliwości, jakie
niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. Praca może być odpowiedzią
na pytania „Kim będę za 10 lat?”,
„Gdzie będę mieszkał?”, „Gdzie i czego
będę się uczył?”, „Jakie będzie moje
hobby?”, „Jakie będzie moje życie
w Unii Europejskiej w przyszłości?”.
Prace powinny zostać wykonane w formie
rysunku lub malunku w jednej z następujących technik plastycznych: pastele,
farby plakatowe, tempera, pisaki,
grafika i mieć format A3 lub A4. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
Nagrodą główną dla autora najwyżej
ocenionej pracy jest aparat fotograficzny.
Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym
należy przesyłać w terminie do 15 kwietnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct–Warszawa,
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
(z dopiskiem Konkurs plastyczny – „Moje
miejsce w Unii Europejskiej za 10 lat”)
http://europedirect.um.warszawa.pl/
6
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego doskonale znają prawa dziecka i posługują się nimi na
co dzień, czego dowiedli artystycznym występem i merytoryczną
dyskusją.

fot. http://brpd.gov.pl

Miasto Stołeczne Warszawa
w ramach prowadzonego
projektu pod nazwą „Punkt
Informacji Europejskiej Europe
Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, zaprasza uczniów
warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie
plastycznym „Moje miejsce
w Unii Europejskiej za 10 lat”.

Młodzi ludzie znają swoje prawa

W przygotowanej na spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka prezentacji poświęconej historii praw dziecka nie mogło
zabraknąć odniesień do Janusza Korczaka,
co pojawiało się także w debacie. Młodzi
ludzie przedstawili do zaopiniowania
Rzecznikowi Praw Dziecka Szkolną
Rezolucję Praw Dziecka, którą Marek
Michalak uroczyście podpisał wraz
z przedstawicielami dyrekcji, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
Podczas spotkania młodzież pytała Rzecznika o codzienną pracę, podejmowane
sprawy i sposoby rozwiązywania dziecięcych problemów. Dyskutowano także
o jubileuszu 25-lecia podstawowego dokumentu mówiącego o prawach dziecka –

Konwencji o prawach dziecka oraz
sytuacji dzieci w innych krajach. - Dzieci
na całym świecie mają zagwarantowane
prawa, ale z ich przestrzeganiem bywa
różnie. Jeszcze są rejony świata, gdzie
dzieci uczestniczą w działaniach wojennych, pracują ponad swoje siły i cierpią
głód – przypominał Rzecznik, zaznaczając,
że Polska wprowadza prawo coraz lepiej
chroniące najmłodszych obywateli i jako
„ojczyzna praw dziecka” idzie w dobrym
kierunku, często jest też wzorem dla innych państw.
W spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego
uczestniczyła także Barbara Kolago,
Kawaler Orderu Uśmiechu.

Finałowa Gala konkursu „Mam 6 lat”
12 marca 2014 r. odbyła się finałowa Gala Konkursu „Mam 6 lat”
organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem konkursu od początku jego
istnienia jest promowanie i upowszechnianie najciekawszych inicjatyw, podejmowanych w celu
zapewnienia dzieciom 6-letnim
przyjaznej adaptacji do edukacji
szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa
i zdrowia wśród najmłodszych.
Jury przyznało po 3 nagrody
w 3 kategoriach. Niezmiernie
nam miło, że nasza Szkoła
Podstawowa im. Ks. J. Chrościckiego zdobyła aż 2 nagrody!
W kategorii Rada Rodziców Szkoły
nagrodę zdobyła prezentacja multimedialna pt. 6 latki w Szkole Podstawowej
nr 66.
W kategorii uczniowie nagrodę zdobyła
Oliwia Hawryńska uczennica kl. 3b, która

fot. UD Włochy

„Moje miejsce
w Unii Europejskiej za 10 lat”

napisała i zilustrowała opowiadanie pt.
Kucyk Luna i złota podkowa cz. 2.
Gratulujemy dyrekcji, rodzicom, nauczycielom i przede wszystkim 6-letnim
uczniom ich kreatywnego podejścia
do tematu!

Słoń w Szkole Podstawowej nr 227!
Ostatnie dni w szkole podstawowej nr 227 im. kpt. Lucyny Hertz
były pełne emocji. Szkole udało się zebrać pieniądze na adopcję...
prawdziwego słonia!
Słoń oczywiście nie będzie mieszkać
w szkole, choć dzieciom ten pomysł się
bardzo spodobał! Ma swój dom w Kenii.
Przez kłusowników niestety stracił swoją
rodzinę, w sierocińcu dla zwierząt znalazł
opiekę i życzliwość.

Nasz maluch ma niespełna roczek (urodził się w październiku 2013 r.) i raz
w miesiącu do szkoły będą przysyłane
maile z informacjami co słychać u Ashaki
i jej przyjaciół. Listy są wysyłane po angielsku, więc uczniowie będą mieć większą
motywację do nauki. Przy okazji wiele

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

KINO NOWOŚCI,

wstęp 10 zł
►25 kwietnia, 19.00
►27 kwietnia, 15.00
►27 kwietnia, 18.00
SMAK CURRY - Francja, Indie, Niemcy,
USA 2013, Reż.: Ritesh Batra
Wyk.: Irrfan Khan, Nimrat Kaur
Życie jest jak hinduskie jedzenie - bogate
w aromaty, smaki i kolory. Gdy wskutek
kulinarnej pomyłki losy dwojga obcych
sobie ludzi niespodziewanie się splotą,
miłość okaże się dla nich najlepszą przyprawą.

Dzięki adopcjom zbierane są pieniądze
na utrzymanie zwierząt. Ogromne sumy
są potrzebne na mleko - taki maluch bez
trudu wypija trzy litry na raz!, a także na...
krem z filtrem. Malutki słoń na wolności
pierwsze lata życia spędza w cieniu mamy
i starszego rodzeństwa, jednak gdy ich
utraci potrzebuje ochrony przed słońcem.
A że ma duże uszy (które trzeba całe nasmarować kremem!), więc pracownicy sierocińca mają pełne ręce roboty!
Uczniowie uzbierane pieniądze przekazali
do David Sheldrick Wildlife Trust na adopcję słonika o imieniu Ashaka – dzieci
od razu nazwały go Asia (bo to słoniowa
dziewczynka).

KINO
STUDYJNE
ADA

dowiedzieli się o słoniach, bo kto by się
spodziewał, że trąba słonia ma aż 40 000
mięśni (to więcej niż całe ciało człowieka)?
A taki słoniowy maluszek po narodzinach
waży ponad 100 kilo (czyli więcej niż czterech pierwszoklasistów), za to gdy dorośnie potrafi ważyć nawet i 5000 kg!
Gdy Ashaka skończy 10 lat dołączy
do stada słoni żyjących na wolności
w Parku Narodowym Tsawo. Wieści
o tym co słychać u Ashaki będą zamieszczane na stronie szkoły.
Anna Kobus

Ćwiczyć każdy może, czyli WF jest
super!
W ramach Roku Szkoły w Ruchu, realizowanego w bieżącym roku
przez MEN, Szkoła Podstawowa nr 227 przy ul. Astronautów 17
przystąpiła do projektu „Ćwiczyć każdy może”.

SPOTKANIA Z KINEM
WARTOŚCIOWYM
wstęp wolny
►26 kwietnia, 19.00
Co miesiąc będziemy prezentować filmy
poruszające ważne treści w dobrej kinowej
formie. Przez meandry tematu poprowadzi
nas przewodnik – gość, który zaanimuje
dyskusję po seansie.
Na dzień przed kanonizacją Jana Pawła
II zapraszamy na pokaz filmów dokumentalnych przedstawiających sylwetkę
i dorobek Papieża Polaka. Gościem będzie dziennikarz, publicysta i autor
książek o JP II Grzegorz Polak.
Grzegorz Polak - dziennikarz, publicysta,
dziennikarz telewizyjny. Autor, współautor i redaktor ponad dwudziestu książek
o tematyce ekumenicznej, hagiograficznej
oraz
poświęconych
pontyfikatowi
Jana Pawła II. Laureat Nagrody Młodych
im. Włodzimierza Pietrzaka (1980) oraz
dwóch wyróżnień: „Serce dla serc” (1992)
i Nagrody im. Brata Alberta (2001).
ŚLEDZTWO W SPRAWIE
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Autor: Krzysztof Żurowski
Bohaterem filmu jest obraz Miłosierdzia
Bożego, z napisem: Jezu Ufam Tobie,
znajdujący się w Sanktuarium w Krakowie
- Łagiewnikach.

Celem projektu jest popularyzacja nieszablonowych zajęć WF i budowanie pozytywnej atmosfery wobec ćwiczeń. Jak
się okazuje wystarczy trochę wyobraźni,
by zajęcia zmieniły się w świetną zabawę.
Czy na sali gimnastycznej da się zrobić

wyścig sanek, bałwana i wyłowić ryby z przerębli? Oczywiście! Da się nawet ulepić
bałwana z piłek gimnastycznych i ringo!
Takie lekcje WF naprawdę potrafią zachęcić do ćwiczeń każdego!
Anna Kobus

JAN PAWEŁ II - NIEZWYKŁY PAPIEŻ
Autor: Filip Dzierżawski
Niezwykły Papież, tak mówią o JP II
osoby wspominające w filmie lata Jego
Pontyfikatu.
Więcej o repertuarze Kina Studyjnego:
pod numerem tel.: 22 863 79 81
lub na adres: kinoada@dkwlochy.pl
nr 3 (67) kwiecień 2014

7

W roku szkolnym 2013/14
Gimnazjum nr 113 z Oddziałami
Dwujęzycznymi bierze udział
w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego „Mierz
wysoko”.

Oferta edukacyjna obejmuje zajęcia
z języka angielskiego i hiszpańskiego,
informatyki, przedsiębiorczości oraz
doradztwa zawodowego. Fundusze otrzymane z Unii Europejskiej zostały zainwestowane w książki oraz laptopy.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, w małych grupach dostosowanych poziomem do umiejętności
uczniów.
Jako uczennica klasy trzeciej gimnazjum
dostałam szansę uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego. Odbywają
się one w godzinach dostosowanych do
mojego planu lekcji, dzięki czemu nie
kolidują z innymi zajęciami obowiązkowymi. Podczas kursu realizujemy materiał
zawarty w książce „New Exam Connections 3”, poświęcamy też czas na poznawanie kultury i obyczajów krajów
anglojęzycznych. Oprócz standardowych
metod uczenia się, sięgamy również po
multimedialne pomoce, tj. nagrania video
czy materiały audio. Dodatkowe godziny
poświęcone na naukę języka obcego
zwiększają moją wiedzę oraz wzbogacają
słownictwo.
Pod koniec kursu otrzymam możliwość
przystąpienia to egzaminu TELC.
Certyfikat ten potwierdzi moją znajomość
języka na poziomie A2. Przyda mi się
w późniejszej pracy zawodowej. Jak
dobrze wiemy sprawne posługiwanie się
językiem angielskim jest ważnym elementem wykształcenia każdego człowieka
we współczesnym świecie.
Agata Szymanek uczennica klasy 3b
Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi
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Wiosna to czas wyboru szkoły dla naszych dzieci.
Mnożą się pytania… Jaka? Publiczna czy prywatna?
Duża czy kameralna? Najbliższa czy poszukać gdzieś dalej?
Wybór jest trudny, a decyzja niezwykle odpowiedzialna, dotyczy bowiem rozwoju
naszego dziecka, jego bezpieczeństwa,
szans na zdobycie wiedzy i umiejętności.
Warto teraz poszukać odpowiedzi na kilka
ważnych pytań, odwiedzając kolejne placówki:
Czy moje dziecko będzie tu bezpieczne?
Bezpieczeństwo naszego dziecka to podstawa. Należy koniecznie zwrócić uwagę
na okolicę, w jakiej znajduje się szkoła, natężenie ruchu i sąsiedztwo. Ponadto dostosowanie wszelkich pomieszczeń szkolnych
do możliwości rozwojowych uczniów oraz
sposób monitorowania wyjść dzieci.
Czy ta zapewnią mojemu dziecku indywidualne podejście do jego potrzeb?
W rozmowie z dyrekcją warto zapytać o
kwalifikacje kadry i porozmawiać z samymi nauczycielami, by móc zaobserwować czy są rzeczywistymi pasjonatami
swojej pracy, a potrzeby naszego dziecka
są dla nich priorytetem i budzą ich autentyczne zainteresowanie. Tylko takie otoczenie zapewni indywidualne podejście do
potrzeb uczniów.
Czy moje dziecko tu będzie wzrastać
w atmosferze szacunku?
Wizyta w szkole pozwoli nam także zaobserwować czy my i nasze dzieci jesteśmy
słuchani, czy nasze oczekiwania i wątpliwości spotykają się ze zrozumieniem, a

fot. arch. szkoły

W Gimnazjum 113!

Jaka szkoła dla dziecka?

kadra szkoły faktycznie szanuje potrzeby
swoich uczniów i pragnie na nie jak najpełniej odpowiadać. Obserwacja kontaktów nauczycieli z uczniami jasno pokaże
nam czy dzieci w tej placówce wzrastają w
atmosferze szacunku.
Czy wielkość tej szkoły zapewni zaspokojenie wszystkich potrzeb mojego
dziecka?
Kameralna placówka z odpowiednim wyposażeniem, szafkami na pomoce dzieci,
małe grupy szkolne i odpowiednia ilość
kadry, a także właściwa przestrzeń dostępna dla uczniów zapewnią podążanie za
potrzebami dzieci. Ponadto szafki, w których uczniowie mogą zostawiać swoje rzeczy, umożliwiają zdjęcie z nich obowiązku
noszenia ciężkich tornistrów obciążających
ponad miarę rozwijający się układ mięśniowo-kostny.
Anna Kaszubska
pedagog, nauczyciel w Integracyjnej Podstawowej Szkole
Montessori Elipsoida, mama trzech córek w wieku szkolnym
www.elipsoida.pl

fot. arch. szkoły

Mierz wysoko!
Gdzie?

Okęcie bez tajemnic – uliczka w cieniu lip

W XVIII wieku Iłżecka (wówczas jeszcze
bezimienna) była zwykłą drogą prowadzącą ze wsi Rakowiec do wsi Zbarż.
Obie osady datuje się na XV wiek, więc
podstawne jest twierdzenie, że i droga ta
już istniała w tym wieku. Gdy w czasach
carskich Warszawę otoczyły dwa pierścienie Twierdzy Warszawa*, Iłżecka stanowiła bardzo istotny szlak komunikacyjny
prowadzący do Fortu Zbarż. Przed II wojną
światową północną część ulicy włączono
do Warszawy i ta jej część zyskała nazwę
ulicy Zbarskiej (dziś już nieistniejącej;
na północy ulica Zbarska dochodziła do
poprzecznej drogi łączącej forty wewnętrznego pierścienia Twierdzy Warszawa).

z ul. 1-go Sierpnia) oraz węzła drogowego
ulicy Sasanki z Trasą N-S. Wtedy to ulica
Iłżecka ostatecznie straciła połączenie
z ulicą Sasanki i zniknęły resztki jej
dawnej zabudowy.

najstarszych lip sięgają 27 metrów. Stanowią one aleję zabytkową – pomnik przyrody prawem chroniony, który jest niemym
świadkiem istotnych zmian historycznych
w warszawskiej sieci komunikacyjnej.

Całą zawieruchę związaną z dziejami ulicy
przetrwały cenne lipy drobnolistne. Skąd
się wzięły? Na przełomie XIX i XX wieku
zasadzono je przypuszczalnie w celu
częściowego zamaskowania ruchu drogowego, na wypadek przewidywanej przez
Rosjan wojny z Niemcami. Drzew na tym
niedługim odcinku jest ponad 70,
pojawiają się nowe nasadzenia. Korony

* Twierdza Warszawa – wybudowana w XIX
wieku przez Rosjan, miała pełnić nie tylko rolę
militarną, ale też trzymać w ryzach mieszkańców miasta; centralnym punktem Twierdzy była
Cytadela otoczona dwoma pierścieniami fortów
- do zewnętrznego pierścienia należą forty
dzielnicy Włochy: Fort V Włochy, Fort VI
Okęcie (Lipowczana) i Fort VII Zbarż.
Małgorzata Brzózka

fot. UD Włochy

fot. Małgorzata Brzózka

Dzisiejsza ulica Iłżecka straciła wiele na
znaczeniu w latach 30. XX wieku, gdy
ukończono budowę ul. Żwirki i Wigury
– traktu łączącego nowopowstałe lotnisko
na Okęciu z lotniskiem na Polu Mokotowskim. Do tego ulicę przecięto torami kolei
radomskiej wybudowanej po II wojnie
światowej – tak zerwana została ciągłość
z ulicą Zbarską. W 1951 roku tereny, przez
które biegła, włączono do Warszawy
i wówczas nadano jej obowiązującą obecnie nazwę – ulicy Iłżeckiej. Dalsze duże
zmiany przyniosła współczesna budowa
budynków biurowych (przy skrzyżowaniu

fot. Małgorzata Brzózka

fot. Małgorzata Brzózka

Ulica Iłżecka – niegdyś istotny trakt komunikacyjny, jest dziś zaledwie jego mało uczęszczanym
reliktem, schowanym na zapleczu ul. Żwirki i Wigury. Urok tej ulicy – szczególnie w okresie
letnio-jesiennym, gdy Iłżecka kryje się w cieniu starych lip – doceniają nieliczni spacerowicze
i okoliczni mieszkańcy. Bo któż inny tu trafia?
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Podstawowe informacje dla najemców mieszkających
w budynkach prywatnych
Część I
1. Jaka jest sytuacja najemców mieszkających w budynkach prywatnych?
W przypadku przekazania właścicielom
lub ich następcom prawnym nieruchomości następuje zmiana po stronie
wynajmującego. Tym samym nowego
właściciela zaczynają obowiązywać prawa
i obowiązki wynikające z przepisów
prawa. Wszystkie nierozwiązane dotychczas stosunki najmu (umowy najmu)
nadal obowiązują (pozostają ważne)
zgodnie z ich dotychczasową treścią,
tylko w miejsce dotychczasowego wynajmującego tj. Miasta Stołecznego Warszawy wchodzi nowy wynajmujący czyli
osoba (osoby), która ma prawa do budynku. Sytuacja najemców się nie zmienia
dopóki nowy wynajmujący nie zacznie
zmieniać warunków obowiązującego stosunku najmu a najemca ich nie przyjmie.
2. Czy i kiedy właściciel może wypowiedzieć umowę najmu?
Tak – każda ze stron (właściciel lub najemca) ma prawo wypowiedzieć obowiązujący stosunek najmu (umowę) przy
zachowaniu obowiązujących przepisów.
Zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego nie później
niż na koniec miesiąca kalendarzowego
właściciel może wypowiedzieć najemcy
umowę najmu:
a) Na miesiąc naprzód gdy:
- lokator pomimo pisemnego upomnienia
nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z
umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy
urządzenia przeznaczone do wspólnego
korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy
przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
- zalega z zapłatą czynszu lub innych opłat
za używanie lokalu co najmniej za trzy
pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia i wyznaczenia dodatkowego,
miesięcznego terminu zapłaty zaległych i
bieżących należności,
- wynajął, podnajął lub oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez
wymaganej zgody właściciela,
- lokal wymaga opróżnienia w związku z
10
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koniecznością rozbiórki lub remontu budynku (nie dotyczy to koniecznej naprawy
w lokalu wtedy lokator jest obowiązany
opróżnić lokal i przenieść się do lokalu zamiennego, jednak nie dłużej niż na rok).
Powyższe dotyczy decyzji nadzoru Budowlanego gdy najemca opłacał czynsz regulowany,
- gdy przysługuje tytuł prawny do innego
lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, i może używać tego lokalu.
b) Na sześć miesięcy naprzód w przypadku,
- niezamieszkiwania najemcy przez okres
dłuższy niż 12 miesięcy (dotyczy to lokali,
w których czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej,
- o ile właściciel zamierza zamieszkać w
należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł prawny do innego
lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu
lokal zamienny,
- na trzy lata naprzód o ile właściciel zamierza zamieszkać w tym lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi
nie przysługuje prawo do innego lokalu.
Warto pamiętać, że w przypadku, kiedy najemca nie poinformuje wynajmującego o
zmianie swojego miejsca pobytu, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pozostawione jako awizo na poczcie, pod ostatnio
wskazanym adresem, może zostać uznane
za skutecznie doręczone.
3. Czy właściciel może podwyższać
czynsz?
Tak, właściciel może podwyższać czynsz
za używanie lokalu, wypowiadając jego
dotychczasową wysokość, najpóźniej na
koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba, że strony w umowie ustalą
termin dłuższy. Wypowiedzenie powinno
być pod rygorem nieważności dokonane na
piśmie. Podwyżka, w wyniku której, wysokość czynszu przekroczy albo następuje
z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach:
- jeżeli właściciel nie uzyskuje przychodów
z czynszu albo innych opłat za używanie
lokalu na poziomie zapewniającym pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem
lokalu, jak również zapewniającym zwrot

kapitału i zysk,
- gdy wysokość nie przekracza w danym
roku kalendarzowym średniorocznego
wskaźnika przeliczeniowego wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w poprzednim roku kalendarzowym podwyżkę taką uważa się za uzasadnioną.
Przesłankami podniesienia czynszu albo
innych opłat za używanie lokalu mogą być
w szczególności inflacja, wzrost kosztów
eksploatacji itp. Źródłem informacji
o wysokości wskaźnika przeliczeniowego
stanowiącego punkt odniesienia do procentowego wzrostu czynszu jest komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w roku poprzednim.
4. Czy najemca może odmówić przyjęcia
podwyżki czynszu?
Tak, w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia najemcy wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu najemca
może odmówić na piśmie przyjęcia podwyżki ze skutkiem rozwiązania stosunku
prawnego, na podstawie, którego lokator
zajmuje lokal. Skutkiem tej odmowy, która
trzeba doręczyć wynajmującemu (najlepiej
listem poleconym) jest rozwiązanie stosunku najmu z okresem trzech miesięcy.
Można również zakwestionować podwyżkę wnosząc do Sądu Rejonowego
pozew o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej
wysokości. Udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu (możliwość ta
istnieje tylko, gdy wysokość czynszu po
podwyżce przekroczy poziom 3% wartości
odtworzeniowej lokalu lub następuje w
stosunku do stawki czynszu już wyższej
niż 3%).
Należy zwrócić uwagę, że istnieje różnica
pomiędzy potocznym rozumieniem słowa
„czynsz”, a jego prawna definicją.
Czynsz – jest to opłata za używanie lokalu
mieszkalnego, wysokość którego ustala
właściciel.
Najemca obowiązany jest także do ponoszenia opłat niezależnych od właściciela, a
więc opłat za dostawy do lokalu energii,
wody i odprowadzanie ścieków, wywozu
śmieci. Wysokość tych opłat ustalają dostawcy świadczeń i wynajmujący nie ma
na nie wpływu.
Dokończenie w nastepnym numerze biuletynu

Dział Pomocy Specjalistycznej
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ul. Czereśniowa 118, 02-457 Warszawa; tel.: 22 863 70 14; e-mail: dps.wlochy@opswlochy.waw.pl
Zapraszamy
►Osoby dorosłe
- pragnące zadbać o swój rozwój osobisty,
- chcące poprawić swoje relacje z innymi
ludźmi,
- chcąca doskonalić umiejętności wychowawcze,
- przeżywające kryzys życiowy (np. stratę
osoby bliskiej, pracy, rozwód, przemoc...),
- doświadczające trudnych emocji w sytuacji silnego stresu, obniżonego nastroju,
nadmiernej impulsywności, problemów
z samokontrolą,
- przeżywające cierpienie w związku
z długotrwałą chorobą,
- którym zalecono podjęcie psychoterapii
(z wyłączeniem uzależnienia od środków
psychoaktywnych).

wojowe,
- terapię psychopedagogiczną (np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, ADHD, problemy wychowawcze…),
- elementy terapii Integracji Sensorycznej,
►Młodzież powyżej 12 r.ż.
- z problemami z zachowaniem,
- z problemami w kontaktach z rówieśnikami,
- przeżywającą kłopoty w kontaktach
z dorosłymi.

►Dzieci w wieku od 2 do 12 lat
- na zajęcia psychoedukacyjne, ogólnoroz-

►Rodziny i pary
- mające trudności w wychowaniu dzieci,
- pragnące poradzić sobie z kłopotami w
podejmowaniu wspólnych decyzji i ustaleń,
- chcące rozwijać swoje umiejętności
porozumiewania się,
- przeżywające kryzys związany z rozwodem, separacją, konfliktem, stratą,

L.p. Radni Dzielnicy Włochy

godzina

dzień

- lub naturalny kryzys rozwojowy (np. narodziny dziecka, założenie przez nie swojej
rodziny, etc.),
- uwikłane w konflikty międzypokoleniowe,
- doświadczające innych trudności w bliskim związku.

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.

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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