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Przed wakacjami rada miasta
przyjęła nowe zasady przyznawania
koncesji na sprzedaż alkoholu. Jest
sporo zmian, których konsekwen-
cje przeobrażą sieć sprzedaży w na-
szej dzielnicy i wpłyną na kondycję
finansową wielu osiedlowych skle-
pów. I tak: uchwała rozszerza kata-
log miejsc chronionych o: żłobki
i kluby dziecięce; placówki wspar-
cia dziennego dla dzieci; poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.
Uchwała zwiększa minimalną odle-
głość usytuowania punktu sprzeda-
ży od obiektu chronionego z 50 m
do 100 m. Przy czym zmieniono za-
sady pomiaru odległości do przed-

szkola (w tym oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej) i innej
formy wychowania przedszkolne-
go, szkoły (w tym szkoły dla doro-
słych), podstawowej, gimnazjum,
ponadgimnazjalnej i artystycznej.
W dotychczas obowiązującej
(do dnia 30 lipca 2015 r.) uchwale
odległość mierzona była najkrótszą
drogą dojścia od najbliższego ogól-
nodostępnego wejścia do punktu
sprzedaży do najbliższego ogólno-
dostępnego wejścia do obiektu
chronionego, przy czym dla obiek-
tów znajdujących się na terenie
ogrodzonym pomiaru dokonywano
do najbliższego ogólnodostępnego

wejścia znajdującego się w ogro-
dzeniu tego terenu. W aktualnej
uchwale do ww obiektów chronio-
nych stosuje się zasadę pomiaru
– od najbliższego ogólnodostępne-
go wejścia do punktu sprzedaży
do granicy obiektu chronionego.
Uchwała zmniejsza znacznie liczbę
limitowanych punktów sprzedaży.

Ze wstępnej analizy sieci sprze-
daży alkoholu wynika, że wiele
dotychczasowych sklepów spo-
żywczych po wygaśnięciu koncesji
nie będzie mogła liczyć na ich od-
nowienie. Pomimo iż nie było
żadnych interwencji związanych
ze sprzedażą alkoholu w ich są-
siedztwie.

Na liście placówek, które nie
będą mogły dostać koncesji są
między innymi obie hale Banacha
i Kopińska. Najprawdopodobniej

Czy Hala Banacha
straci koncesje?

Czy kierunek, który wybrały władze miasta, dyskryminujący
drobny, polski i rodzinny handel jest dobry?

dokończenie na stronie 7
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Najpierw były problemy z wyko-
nawcą, który zszedł z budowy.
Prawie rok trwały procedury wyła-
niania nowego wykonawcy i po-
nownie rozpoczęto prace budow-
lane. Kiedy wydawało się, że hala
jest już gotowa na przyjęcie kup-
ców i klientów, zaprotestowali
radni Ochoty i kupcy, którzy nie
zaakceptowali wyposażenia stoisk
handlowych w betonowe ławy
i metalowe szczęki oraz brak za-

bezpieczeń tych stoisk w postaci
żaluzji i ścianek. o czym pisałem
przed wakacjami. Następstwem
tych protestów były rozmowy
i pertraktacje z władzami miasta
i projektantami, które zakończyły
się porozumieniem. Uzgodniono,
że jeżeli kupcy ubiegający się
o stoiska wyposażone w sporne ła-
wy i szczęki, będą chcieli doposa-
żenia stoisk w żaluzje i przegrody,
zostanie to zrobione. Mankamen-

tem tego rozwiązania jest to, że
przez podniesienie standardu sto-
iska, będą płacili wyższy czynsz.

Dzięki uzgodnieniom już jesienią
hala może zacząć funkcjonować,
a kupcy będą mieli dobre warunki
pracy. Myślę, że za wcześnie jest, by
pisać o minusach związanych

z funkcjonalnością hali, choć nie
ukrywam, że niektóre z nich wi-
doczne są już dzisiaj. Dajmy jednak
szansę kupcom i klientom na opi-
nie, które przedstawię w następ-
nych wydaniach „Informatora...”,
już po otwarciu hali „Zieleniaka”.

Dariusz Kałwajtys

O tym, że Bernadeta Karczew-
ska może stracić fotel zastępcy
burmistrza dzielnicy Włochy, pi-
sałem w majowym wydaniu „In-
formatora...”.

Pisałem wówczas, że w grudniu
ub. roku, radni nie zaakceptowali
znanej działaczki Prawa i Spra-
wiedliwości Janiny Roog (reko-
mendowanej przez władze partii)

na stanowisko zastępcy burmi-
strza i poparli kandydaturę Ber-
nadety Karczewskiej, która reko-
mendacji PiS-u nie miała.

Ta niesubordynacja niektórych
lokalnych działaczy PiS-u, w tym
Bernadety Karczewskiej, nie spodo-
bała się władzom partii. W chwili
obecnej wobec Karczewskiej pro-
wadzone jest postępowanie przez

Rzecznika Dyscyplinarnego PiS,
a Prezes Prawa i Sprawiedliwości
Pan Jarosław Kaczyński, zawiesił ją
w prawach członka partii, do czasu
zakończenia postępowania, które
– według moich informacji – może
skutkować wykluczeniem z partii.
Decyzje w tej sprawie zapadną
prawdopodobnie po wakacjach.

W tym przypadku rzeczą natu-
ralną będzie podjęcie próby od-
wołania Bernadety Karczewskiej
z funkcji zastępcy burmistrza
dzielnicy. Scenariuszy odwołania
może być kilka: Karczewska sama
zrezygnuje z zajmowanego stano-
wiska, wniosek o odwołanie złoży
grupa radnych lub burmistrz
dzielnicy Michał Wąsowicz (PiS),
który posiada rekomendacje par-
tii do pełnienia tej funkcji.

Do odwołania Bernadety Kar-
czewskiej potrzebne są także gło-
sy radnych Prawa i Sprawiedliwo-

ści i trudno dziś prorokować, jaką
podejmą decyzję.

Pani wiceburmistrz nie zechcia-
ła skomentować faktu swojego
zwieszenia w prawach członka
partii, a pełnomocnik PiS we
Włochach, radny Chrystian Mły-
narek stwierdził, że nie ma w tej
sprawie nic do powiedzenia.

W tej sytuacji rodzi się pytanie
– jaki będzie skład zarządu dziel-
nicy Włochy za kilka miesięcy?

Bernadeta Karczewska była
radną z ramienia Prawa i Sprawie-
dliwości w trzech kadencjach,
w latach: 2002–2014. W la-
tach 2010–14 była przewodniczącą
Rady Dzielnicy, a po wyborach sa-
morządowych w ub. roku mandat
radnej zamieniła na fotel zastępcy
burmistrza dzielnicy. Ma też boga-
tą kartę pracy w strukturach rzą-
dowych. Po studiach pracowała ja-
ko asystent polityczny Pełnomoc-
nika Rządu ds. rodziny w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów Je-
rzego Buzka, w latach 2001–2006
pracowała w Biurze Rzecznika
Praw Dziecka, pełniąc m.in. funk-
cję Dyrektora Zespołu Informa-
cyjno – Interwencyjnego, a w la-
tach 2006–2011 pracowała w Kan-
celarii Prezydenta Rzeczypospoli-
tej śp. Lecha Kaczyńskiego.

Dariusz Kałwajtys

Kto będzie rządził
we Włochach?

Los Bernadety Karczewskiej (PiS) na stanowisku zastępcy bur-
mistrza dzielnicy Włochy jest już raczej przesądzony. Prawdopo-
dobnie jesienią lub zimą pożegna się z pełnioną funkcją.

Wkrótce otwarcie
„Zieleniaka”

Po wielomiesięcznych perypetiach i opóźnieniach w budowie
nowej hali targowej „Zieleniak” przy ul. Grójeckiej na Ochocie
jest szansa, że wkrótce zostanie otwarta.

Dlatego Zarząd Gminnej Go-
spodarki Komunalnej Ochota
sp.z o.o. podjął decyzję o zmianie
lokalizacji biura spółki.

Nowa siedziba spółki będzie
prawdopodobnie znajdować się
w biurowcu w Al. Jerozolim-
skich 92. Ponad to mając na uwa-
dze zapewnienie jak najlepszych
standardów obsługi mieszkańców
Zarząd spółki wystąpił do władz
Dzielnicy Ochota z prośbą o wyna-

jęcie części pawilonu przy ul. Pilota
Skarżyńskiego 5 z przeznaczeniem
na Biuro Obsługi Mieszkańca.

Wypada wyrazić nadzieję, że
wraz ze zmianą siedziby spółki
i poprawą warunków lokalowych
jej pracowników standardy obsłu-
gi mieszkańców również ulegną
podwyższeniu, co zaowocuje za-
dowoleniem obsługiwanych przez
GGKO klientów.

(ri)

Przeprowadzka GGKO
Budynek przy ul. Grójeckiej 184 w najbliższym czasie zostanie

zwrócony byłym właścicielom i ich spadkobiercom.
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Przystanek tramwajowy przy ulicy
Korotyńskiego (w kierunku Śród-
mieścia) nie zachowuje normatyw-
nej szerokości użytkowej. Czyli
po prostu jest zbyt wąski, a przez to
stanowi zagrożenie dla pasażerów
i nie można na nim postawić wiaty.

Dlaczego wybudowano przysta-
nek niezgodnie z przepisami – nie
wiem. Ale wiem, że jego przebu-

dowa wymaga uzgodnień pomię-
dzy Tramwajami Warszawskimi
a Zarządem Dróg Miejskich. A to
przypomina mi wierszyk o żura-
wiu i czapli.

Pamiętacie? Jak żuraw uderzał
w konkury to czapla odmawiała,
jak czapla się namyśliła, to żuraw
nie chciał – „Tak już chodzą lata
długie, Jedno chce – to nie chce

drugie, Chodzą wciąż tą samą
drogą, Ale pobrać się nie mogą.”

Niestety tak samo jest w przypad-
ku tych dwóch instytucji miejskich.
Od 2006 roku nie mogą skoordyno-
wać działań w celu przebudowy
przystanku. Uzbierała się pokaźna
kupka korespondencji pomiędzy ni-
mi. Jej lektura jest żenująca.

W tym roku przypadnie okrągła
rocznica (10 lat) od momentu,
w którym mieszkańcy zwrócili
miastu uwagę na przystankowy
bubel. Może teraz, przy okazji
przebudowy torowiska, uda się
wreszcie poszerzyć przystanek
przy ulicy Korotyńskiego.

Małgorzata Rojek

Żuraw i czapla
W tym roku przypadnie okrągła rocznica (10 lat) od momentu,

w którym mieszkańcy zwrócili miastu uwagę na przystankowy
bubel.

11.08 odbyła się uroczysta
Msza Święta za dusze poległych
i pomordowanych żołnie-
rzy IV Obwodu Armii Krajowej
Warszawa-Ochota. Następnie na-
stąpił uroczysty przemarsz
do miejsc pamięci narodowej
upamiętniających wydarzenia
z 1944 r., złożenie kwiatów oraz
zapalenie zniczy. Odwiedziliśmy:
symboliczną mogiłę na terenie
przykościelnym św. Jakuba Apo-
stoła; ul. Barską 4 tablicę upa-
miętniającą zdobycie „Antonina”
i miejsce upamiętniające publicz-
ną egzekucję więźniów Pawiaka;

„Redutę Kaliską” róg Kaliskiej
i Joteyki; Dom Akademicki;
gdzie Niemcy rozstrzelali duże
grupy mężczyzn; „Redutę Wawel-
ską” przy Wawelskiej 60 budynek
Mianowskiego 15 – gdzie wymor-
dowano kilkadziesiąt osób, w tym
wszystkich rannych i wielu cywil-
nych mieszkańców domów. Jed-
nym z zamordowanych był ks.
prof. Jan Salamucha.

Nasz spacer po Ochocie wzbo-
gaciły opowiadania naocznych
świadków wydarzeń. Chwała Bo-
haterom.

Grzegorz Wysocki

Ostatni akord
Po raz kolejny obchodziliśmy rocznicę zakończenia walk po-

wstańczych na Ochocie.



Z niecodzienną prośbą zwróciła
się do naszej redakcji Pani Bogu-
miła Kaczmarczyk, mieszkanka
Śląska, która za naszym pośred-
nictwem pragnie nawiązać kon-
takt z Panem Markiem (na zdję-
ciu w 2005 r.), prawdopodobnie
mieszkańcem dzielnicy Włochy.

Pani Bogumiła mieszka
na Opolszczyźnie. W 2005 roku,
w lipcu, w holenderskim mieście
Gouda zmarł jej mąż. Po zwłoki
do miejscowego prosektorium
przyjechał Pan Marek, mieszka-
niec warszawskiej dzielnicy Wło-
chy, który towarzyszył Pani Bogu-
mile do Polski, okazując w tym
czasie wszelką możliwą pomoc,
cierpliwość i zrozumienie, w tej
trudnej dla Pani Bogumiły sytuacji.

Pan Marek ubrany wtedy był
w niebieskie spodnie, koszulę
i sandały. Przyjechał niebieskim
samochodem przystosowanym
do przewożenia zwłok.

Pani Bogumiła pragnęłaby oso-
biście podziękować Panu Marko-
wi za okazaną pomoc, dlatego też
zwraca się z prośbą do każdego,
kto może w tej sprawie udzielić
informacji.

Kontakt – Bogumiła Kaczmar-
czyk, tel. 600 691 065 lub kontakt
z naszą redakcją.

(ri)
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Szukamy Pana
Marka z Włoch

Jeżeli masz na imię Marek, mieszkasz lub mieszkałeś w dziel-
nicy Włochy i byłeś w holenderskim mieście Gouda w 2005 ro-
ku, to poszukuje Cię wdzięczna Pani Bogumiła.

Tak Adam Mickiewicz opisywał
walki z Rosjanami podczas po-
wstania listopadowego.

6 września 1831 roku Reduta zo-
stała zaatakowana przez Rosjan.
Fortyfikacje obsadzone były tylko
przez 1/3 przewidywanej załogi.
Artylerią dowodził ppor. Julian
Konstanty Ordon. Po krwawych
i zaciętych walkach Reduta upadła.
Zapraszamy wszystkich miłośni-
ków historii i aktywności fizycznej
na świeżym powietrzu, aby upa-
miętnić obrońców Warszawy, któ-
rzy przelali swoją krew na Ochocie.

Oficjalne obchody rozpoczną
się w tym roku o godzinie 9.30
przy pomniku przy ul. Na Bateryj-
ce. Tradycyjnie zostanie odśpie-
wany hymn państwowy, będą oko-
licznościowe wystąpienia i złoże-
nie kwiatów. W tym roku pragnie-
my zaproponować uczczenie rocz-
nicy obrony Reduty organizując
pierwszy Bieg Ordona, który od-
będzie się, 6 września 2015 na dy-

stansie 5 km. Biuro zawodów bę-
dzie czynne od godziny 8:00. Start
honorowy rywalizacji nastąpi
o godzinie 10:30 w bezpośrednim
sąsiedztwie Reduty nr 54
na ul. Na Bateryjce, start główny
o 10:45 w Parku Szczęśliwickim.
Dla uczestników przygotowane
będą pamiątkowe koszulki oraz
medale. W ramach biegu rozegra-
ne zostaną także biegi dla dzieci
oraz sztafeta rodzinna 4×500 m.

Zapisy i szczegóły:
http://www.projektigrzyska.pl/za-
pisy/11-bieg-ordona/

Grzegorz Wysocki

Bieg Ordona w rocznice
obrony Reduty

„Nam strzelać nie kazano – wstąpiłem na działo I spojrzałem
na pole dwieście armat grzmiało. Artyleryi ruskiej ciągną się
szeregi Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi”



To historyczny moment dla
mieszkańców Ochoty. Miasto
podjęło kroki mające na celu wy-
łonienie wykonawcy dla opraco-
wania koncepcji przebudowy pla-
cu Narutowicza. Efektem tych
działań jest przestrzeń placu Na-
rutowicza wraz z jego najbliższym
otoczeniem. Winna ona odzyskać
reprezentacyjny charakter placu
miejskiego o różnorodnych funk-
cjach z jednoczesnym ich zacho-

waniem. Merytorycznym wyj-
ściem dla tej koncepcji jest pro-
jekt Karty programowej przygoto-
wywany przez miejskie Biuro Ar-
chitektury i Planowania Prze-
strzennego. Respektuje on zale-
cenia i wnioski wynikające z prze-
prowadzonego w 2013 r. Konkur-
su na opracowanie koncepcji za-
gospodarowania przestrzennego
placu Narutowicza jak i Raportu
z konsultacji społecznych. Kluczo-

we z nich to: nowa infrastruktura
wkomponowana w zieleń i histo-
ryczny kontekst urbanistyczno
– architektoniczny; architektura
jak i jej małe formy sprzyjające in-
tegracji wszystkich grup miesz-
kańców; otwarty charakter prze-
strzeni placu; ochrona, przebudo-
wa i rozbudowa układu zieleni;
ekspozycja substancji zabytkowej,
rozwój funkcji rekreacyjnych
i kulturowych; funkcjonalność
i bezpieczeństwo układu komuni-
kacyjnego z priorytetem dla tram-
wajów (możliwość zawracania
z każdego kierunku, za pomocą
wydzielonego toru wraz z torem
odstawczym) przy jednoczesnej
poprawie bezpieczeństwa i kom-
fortu pieszych, rowerzystów
i użytkowników komunikacji; mo-
nitoring i dobre oświetlenie.

Zarówno funkcja placu, jego
kształt architektoniczny i komuni-
kacyjny zawarty w projekcie Karty
programowej poddany zostanie
teraz ocenie nie tylko rady dziel-
nicy ale i podmiotów bezpośred-
nio odpowiedzialnych za poszcze-
gólne fazy przyszłej realizacji kon-
cepcji, która zaowocuje projek-
tem wykonawczym. Ważny i za-
uważalny w tej ocenie powinien
być również głos mieszkańców.

Anna Zbytniewska

Zielone światło dla
placu Narutowicza

We wtorek 25 sierpnia w Urzędzie Dzielnicy miała miejsce ko-
misja Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Jej przedmio-
tem była przebudowa Placu Narutowicza. Ze względu na to, że
data posiedzenia komisji pokrywa się z drukiem naszej gazety,
do przebiegu i ustaleń podczas posiedzenia, powrócę w następ-
nych numerach „Informatora...”
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Pas rowerowy na Dickensa zo-
stał oddany w sierpniu.

Jako użytkownik takich udo-
godnień rowerowych powinienem
cieszyć się i dziękować pełnomoc-
nikowi za dotrzymanie danej
obietnicy w tym temacie.

Tak by się stało, gdyby pas był
tak zrobiony tak, jak część
od Grójeckiej, w stronę ronda
Pniewskiego.

Tam mało wprawny rowerzysta
może się czuć bezpiecznie i prze-
jazd nikomu nie powinien spra-
wiać problemów. Natomiast
w drugą stronę pas stwarza złud-
ne poczucie bezpieczeństwa, spo-
wodowane brakiem skrajni i zbyt
blisko parkującymi samochodami.

Strach pomyśleć, co to może się
stać gdy kierowca po zaparkowa-
niu otworzy drzwi nie sprawdza-
jąc czy jakiś rowerzysta nie nadje-
żdża.

Samochody muszą gdzieś par-
kować, ale często zdarza się, że
z powodu ciasnoty nie każdemu
udaje się podjechać pod krawę-
żnik i tym sposobem zawężają
i tak wąski pas.

Następnym miejscem, przy któ-
rym mogą być kłopoty to jest
zjazd na chodnik z jezdni (zaraz
za przystankiem).

Tam pieszy ma zawsze pierw-
szeństwo, ale czy biegnący pieszy
do autobusu nie stworzy dodatko-
wej przeszkody rowerzyście, który
musi też raczej szybko ewaku-
ować się z osi jezdni?

Możemy tylko liczyć na kulturę
uczestników ruchu, a jak nie, to
zostanie nam podniesiona nie-
chlubna statystyka kolizji. Pewnie
w tym rejonie często będzie mo-
żna usłyszeć wyrazy raczej nie ma-
jące nic wspólnego z poprawną
polszczyzną..

Jako zainteresowany wiem też
dlaczego dalej nie poprowadzono
tego pasa. Z własnej obserwacji
wiem, że przez ten kawałek co już
zrobiono wzrosła ilość „chodni-
kowców” – (rowerzystów niby
bezpiecznie poruszających się
po chodnikach) w dalszej części
Dickensa.

Tak więc rowerowy sukces
wzdłuż Dickensa ma dwa oblicza.

Jerzy Pawlonek

Pas rowerowy na Dickensa
Rowerowy sukces ma dwa oblicza...



reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206

NIERUCHOMOŚCI
·Nieruchomości „Szczęśliwy Dom” na Ochocie
Sprzedaż-Wynajem Zapraszam tel. 606-893-601,
www.szczesliwydom.pl

DOM SPRZEDAM
·Sprzedam dom 200 m2 na działce 700 m2,
wszystkie media Rembertów. 3 min od stacji PKP
tel. 508-771-603

INNE NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
·Sprzedam działkę rekreacyjną 600 m2

zagospodarowaną nad Pilicą tel. 607-827-710

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym, 796-796-596

NAUKA
·Pomoc nauka w obsłudze KOMPUTERA,
INTERNETU, komórki. Osoby starsze
PROMOCJA! Student 533-404-404

USŁUGI STOLARSKIE
·Okna – naprawy, regulacje 787-793-700

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-86-79, 80 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Brukarstwo 733-508-126
·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV 796-698-555

FINANSE
·Biuro Rachunkowe i Konsultingowe Reditus sp.
z o.o. zaprasza do współpracy firmy, które cenią
sobie wysoką jakość usług księgowo-
podatkowych i kadrowo-płacowych. Nasza dewiza
to przede wszystkim jakość świadczonych usług.
Oferujemy również zajęcia z języka angielskiego
– native speaker. Tel. 508-515-093,
501-380-605

TURYSTYKA
·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi
k. Jastrzębiej Góry zaprasza na
wypoczynek wakacyjny. Oferujemy
pokoje 2-3-4 osobowe. Tel. 601-278-524

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 733-816-290, 721-209-601
w godz. 14-18
·Firma ZATRUDNI MURARZY bez nałogów
z doświadczeniem do pracy w Warszawie. PRACA
OD ZARAZ, TEL. 533-309-806
·Panów do ochrony 22 834-34-00
·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA
BUDOWY TEL. 22 834-34-00
·Zatrudnię pracownika budowlanego na um. zlec.
oraz kierowcę sam. cięż. Miejsce pracy: Stacja
PKP Tarnów, stacja PKP W-wa Gdańska
691-940-645

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę, tel. 654-34-38

RÓŻNE
·Antykwariat Niemcewicza 5a, skup – sprzedaż,
22 895-27-75
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, orzełki, książki,
pocztówki, bibeloty tel. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

OGŁOSZENIA DROBNE

Tak też mi sję tych pla có wek od -
bie ra ją za in te re so wa ni (dzie ci, ro -
dzi ce, na uczy cie le, spe cja li ści,
per so nel po moc ni czy), uwa ża jąc
je za ro dzaj po mo cy, do bro dziej -
stwa, w sy tu acji, w któ rej się zna -
leź li.

Na ma pie oświa to wej War sza -
wy, wśród wie lu przed szko li
i szkół, po ja wi ły się pla ców ki in te -
gra cyj ne z od dzia ła mi in te gra cyj -
ny mi. Ich po wsta nie to efekt za -
po trze bo wa nia ze stro ny ro dzi ców
i dzie ci, któ rzy, w wy ni ku orze -
czeń po rad ni psy cho lo gicz no -pe -
da go gicz nych, otrzy ma li dia gno zę
o de fi cy tach roz wo jo wych
uczniów. Dla te go wła śnie te dzie -
ci na le ża ło oto czyć szcze gól ną
opie ką, na ko lej nych eta pach roz -
wo ju, by stwo rzyć im wa run ki
do wszech stron ne go roz wo ju,
na mia rę ich mo żli wo ści. Po ję cie
„in te gra cja” wy wo dzi się od ła ciń -
skie go in te gra tio – od no wie nie,
zaś we dług słow ni ka Wła dy sła wa

Ko pa liń skie go „in te gra cja” to
sca la nie, włą cza nie ja kie goś ele -
men tu w ca łość. Jest prze ci wień -
stwem se gre ga cji, gdyż za kła da
two rze nie śro do wisk (przed szkol -
nych, szkol nych), w któ rych mo -
gły by wspól nie ba wić się i uczyć
się dzie ci o ró żnym po zio mie roz -
wo ju i ró żnym stop niu spraw no ści
psy cho fi zycz nej.

Tym cza sem za koń cze nie ro ku
szkol ne go 2014/2015 we Wło -
chach, dla nie któ rych sta ło się wy -
ma rzo ną oka zją do wszel kie go ro -
dza ju ran kin gów i ple bi scy tów
w na szej dziel ni cy. I tak na przy -
kład szko ły pod sta wo we za ję ły,
bio rąc pod uwa gę tyl ko pu blicz ne
pla ców ki, ósme miej sce w War -
sza wie, w ty le po zo sta wia jąc Mo -
ko tów, Śród mie ście, Ur sus, Tar -
gó wek, Bie la ny, Wo lę czy Rem -
ber tów. Nie ste ty, dla wy bra nych
rad nych kwe stie wy ni ków spraw -
dzia nu szó sto kla si sty oka za ły się
naj istot niej sze w pro ce sie edu ka -

cyj nym. Nie wy star czy ła me ry to -
rycz na dys ku sja na ko mi sji oświa -
ty kul tu ry i spor tu, dla te go za żą -
da li do dat ko wej dys ku sji na fo -
rum Ra dy Dziel ni cy. Stąd lip co wa
se sja Ra dy Dziel ni cy Wło chy zo -
sta ła uzu peł nio na o sto sow ny
punkt ob rad. W prak ty ce oka za ło
się, że za in te re so wa nie, szcze gól -
nie rad nych z osie dla Wło chy, do -
ty czy ło tyl ko dwóch pla có wek
oświa to wych. W trak cie swo ich
wy stą pień za bie ra ją cy głos rad ni
sfor mu ło wa li też no wa tor skie te -
zy, iż np. „im mniej szko ła do sta je
środ ków fi nan so wych na ucznia,
to uzy sku je lep sze wy ni ki na ucza -
nia”. Oka za ło się przy oka zji, że
roz mo wy o edu ka cji tak na praw -
dę do ty czą fak tu, iż „jest to du ży
wy da tek bu dże to wy, sta no wią cy
pra wie po ło wę bu dże tu”. No cóż,
je śli nie wiesz o co cho dzi, to
z pew no ścią cho dzi o pie nią dze!
Stąd tyl ko krok do ko lej nych tez,
np. „na le ży zrów nać wy dat ki. Do -
brą po mo cą by ło by zrów na nie wy -
dat ków na dziec ko”. Przy tym
wszyst kim twór cza in wen cja pa ry
naj bar dziej ak tyw nych rad nych
do ty czy ła przede wszyst kim szko ły
z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi.

Oświa to wa in te gra cja we Wło chach
Po wsta ła w ubie głych la tach w Dziel ni cy Wło chy sieć pla có -

wek z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi to ofer ta ze stro ny lo kal ne go
sa mo rzą du dla uczniów ze spe cy ficz ny mi po trze ba mi edu ka cyj ny -
mi, by umo żli wić im ko rzy sta nie ze wszyst kich stop ni szkol nic -
twa, zdo by czy kul tu ry i do stę pu do wszyst kich in sty tu cji i usług.
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na po zwo le nie sprze da ży al ko ho -
lu nie bę dą mo gli li czyć kup cy
w z Zie le nia ka. Za kaz sprze da ży
al ko ho lu obej mie w naj bli ższych
trzech la tach co naj mniej 29 ogól -
no spo żyw czych skle pów osie dlo -
wych, dla któ rych po sia da nie kon -
ce sji jest spra wą „być lub nie być”.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że ma my
kło po ty z wol no sto ją cy mi punk ta -
mi, w któ rych sprze da je się al ko hol
przez ca ła do bę na któ re to skle py
ska rżą się miesz kań cy. No we li za cja
uchwa ły mia ła po móc miesz kań -
com w przy wró ce niu ła du i po rząd -
ku wo kół skle pów noc nych. Skle py
noc ne nie stra cą kon ce sji gdyż
w więk szo ści speł nia ją wa run ki no -
we li za cji uchwa ły.Wie lo krot nie pi -
sa li śmy o tym, że po li cja i straż
miej ska przy my ka oko na fak ty ła -
ma nia pra wa w sfe rze spo ży wa nia
al ko ho lu w miej scach pu blicz nych
i za kłó ca nia spo ko ju miesz kań ców.
Tyl ko czy kie ru nek, któ ry wy bra ły

wła dze mia sta, dys kry mi nu ją cy
drob ny, pol ski i ro dzin ny han del
jest do bry? Czy wła śnie ten seg -
ment ryn ku mu si za pła cić za brak
kon cep cji na wal kę z pa to lo gią
zwią za ną ze sprze da żą al ko ho lu?
Czy nie ma my przy pad kiem pro -
ble mu z eg ze kwo wa niem pra wa /
od bie ra niem kon ce sji/, mo że w tym
za kre sie na le ży coś zmie nić. Trze ba
rów nież po sta wić py ta nie czy wy -
koń cze nie sie ci drob nych skle pów
osie dlo wych jest w in te re sie miesz -
kań ców? Czy skon cen tro wa nie
sprze da ży al ko ho lu tak na praw dę
nie przy nie sie tyl ko kon cen tra cji
pro ble mów i pa to lo gii? Chcia ła -
bym na ten te mat otwo rzyć dys ku -
sję na ła mach ga ze ty i in ter ne tu.

Bar ba ra Laszcz kow ska
in fo@in fo cho ty.waw.pl

Peł na li sta pla có wek, któ re naj -
praw do po dob niej stra cą kon ce sję
znaj du je się na na szym por ta lu io -
cho ta.pl

dokończenie ze strony 1

Czy Hala Banacha
straci koncesje?

Przed sta wio ne w trak cie ob rad
fak ty o funk cjo no wa niu i spe cy fi -
ce dwóch klas in te gra cyj nych
na po zio mie szó sto kla si stów (np.
ogra ni czo na li czeb ność uczniów,
ko niecz ność na uczy cie la wspo ma -
ga ją ce go, spe cja li ści i przy słu gu ją -
ce dzie ciom za ję cia, in ny spo sób
fi nan so wa nia), ró żno rod ność
orze czeń o po trze bie kształ ce nia
spe cjal ne go, nie zmie ni ły jed nak
przed sta wio nych wcze śniej opi nii
tych rad nych. W swo ich kon klu -
zjach udo wad nia li swo ją nie omyl -
ność, od wo łu jąc się do ko lej nych
ran kin gów, np. szkół in te gra cyj -
nych. Skąd za tem ta kie za cie trze -
wie nie, szcze gól nie ze stro ny mło -

dych rad nych? Są dzę, że, jak zwy -
kle, do ty czy to wcze śniej wspo -
mnia nych pie nię dzy. Pla ców ki
z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi są
po pro stu dla nich za dro gie!!! Są,
jak mo żna do mnie my wać, prze -
kleń stwem dla dziel ni co we go bu -
dże tu. Obym się my lił.

Te prze my śle nia de dy ku ję nie
dzie ciom, ani ro dzi com, któ rych
po cie chy uczęsz cza ją do klas z od -
dzia ła mi in te gra cyj ny mi. De dy ku -
ję zaś tym, któ rzy na in te gra cję
pa trzą przez pry zmat bu dże tu,
a w swo im roz li cze niu za po mnie li
o dziec ku. Szko da. War to so bie
bo wiem uświa do mić jak wa żne
jest, że im wcze śniej zdro we dzie -

ci spo ty ka ją się ze swo imi nie peł -
no spraw ny mi ró wie śni ka mi, tym
ła twiej prze bie ga pro ces sze ro ko
ro zu mia nej to le ran cji. Wspól ne
prze by wa nie z dzieć mi ze spe cjal -
ny mi po trze ba mi edu ka cyj ny mi
(tak, ty mi, któ re tak dro go kosz -
tu ją) kształ tu je oso bo wo ści wra -
żli we, otwar te i go to we do współ -
dzia ła nia. Cze go wszyst kim
uczest ni kom pa mięt nej se sji ser -
decz nie ży czę. Za pra szam wszyst -
kich za in te re so wa nych do od słu -
cha nia lub prze czy ta nia pro to ko -
łu VII se sji Ra dy Dziel ni cy Wło -
chy m.st. War sza wy w dniu 9 lip -
ca 2015 ro ku.

Na uczy ciel



Masz po li sę od nie bez piecz -
nych wy pad ków lub na ży cie,
a ubez pie czy ciel ro bi wszyst ko, by
wy pła ta od szko do wa nia by ła jak
naj ni ższa? Fun da cja Lex Spe cia lis
ofe ru je bez płat ną po moc oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach
dro go wych, po wsta łych przy wy -
ko ny wa niu pra cy, w spra wach
zwią za nych z błę da mi me dycz ny -
mi oraz upad ka mi na dro dze.
Z jej po mo cą kwo ta od szko do wa -
nia mo że wzro snąć kil ka krot nie!

Za wie ra nie umów ubez pie cze -
nia jest co raz bar dziej po wszech -
ne wśród Po la ków. Za kup po li sy
w wie lu przy pad kach jest obo -
wiąz ko wy. Do ty czy to głów nie
ubez pie cze nia OC po sia da cza
po jaz du me cha nicz ne go. Ist nie je
rów nież gru pa ubez pie czeń do -
bro wol nych – naj po pu lar niej sze
są ubez pie cze nia na ży cie. Fakt
fak tem, że naj chęt niej ubez pie -
czy cie le wi dzie li by swo ich klien -
tów je dy nie ja ko płat ni ków skła -
dek. Pro blem za czy na się, gdy
ubez pie czo ne mu lub po szko do -
wa ne mu w wy pad ku na le ży za pła -
cić od szko do wa nie. Ubez pie czy -
cie le zna ją ró żne sztucz ki, by nie
wy pła cić ani gro sza…

Wy pa ca ją czte ry ra zy za ma ło
Dla te go Fun da cja Lex Spe cia -

lis chce po ma gać oso bom, któ -
rym ubez pie czy cie le za ni ża ją wy -
so ko ści kwot od szko do wań. Ze
sta ty styk są do wych, jak i ana liz
spraw są do wych pro wa dzo nych
przez praw ni ków współ pra cu ją -
cych z fun da cją wy ni ka, że kwo ty
od szko do wań wy pła ca nych do -
bro wol nie przez ubez pie czy cie li
są na wet czte ro krot nie ni ższe, niż
uzy ski wa ne wy ro kiem są do wym.
Ozna cza to, że za je den pro cent
uszczerb ku ubez pie czy ciel za pła ci
je dy nie ty siąc zł, a sąd za to sa mo
za or dy no wał czte ry ty sią ce!

Ja ki uszczer bek na zdro wiu?
Fun da cja po ma ga ta kże ofia -

rom od mo wy wy pła ty od szko do -
wa nia w przy pad ku nie wiel kich
szkód (scho rze nia nie są trak to -
wa ne ja ko trwa łe uszczerb ki
na zdro wiu; naj czę ściej do ty czy
to drob nych zła mań, zwich nięć,
ura zów tka nek mięk kich).

Przy czy na mi za ni ża nia przez
le ka rzy ubez pie czy cie li pro cen to -
we go uszczerb ku na zdro wiu jest
brak bez po śred nie go ba da nia po -
szko do wa ne go oraz błęd na ana li -

za do ku men ta cji me dycz nej. Ró -
żni ce są ko lo sal ne: w jed nej ze
spraw uszczer bek na zdro wiu te -
go sa me go ubez pie czo ne go je den
le karz okre ślił na 4%, a le karz in -
ne go ubez pie czy cie la na… 12%.

Nie pod pi suj cie ugo dy!
W jed nej ze spraw ubez pie czy -

ciel wy pła cił kwo tę ty siąc zł oraz
za pro po no wał ugo dę przy do pła cie
mar nych 500 zł. W wy ni ku dzia łań
fun da cji do pła cił kwo tę pię ciu ty -
się cy zł a spra wa nie jest za koń czo -
na. Po skie ro wa niu jej do są du po -
szko do wa ny mo że li czyć na kwo tę
dwu dzie stu ty się cy zł do pła ty. Pod -
pi su jąc ugo dę bez po mo cy praw nej
po szko do wa ny tra ci mo żli wość do -
ma ga nia się dal szych wy płat.

W przy pad ku od mo wy wy pła ty
za dość uczy nie nia za śmierć krew -
ne go z wy pad ku dro go we go przed
2008 ro kiem, po mi mo że Sąd Naj -
wy ższy na ka zał w wie lu orze cze -
niach wy pła tę pie nię dzy na rzecz
człon ków ro dzin ofiar wy pad ków,
ubez pie czy cie le od ma wia ją wy pła -
ty. Po wo łu ją się na brak pod sta wy
praw nej żą da nia.

Je że li spo tkał Cię po dob ny
pro blem lub od nio słeś ob ra że nia
i nie za wia do mi łeś ubez pie czy -
cie la – zgłoś się do nas. Na si
praw ni cy i kon sul tan ci udzie lą Ci
po trzeb nej bez płat nej po ra dy lub
bez płat nie spo rzą dzą pi smo
do ubez pie czy cie la.
„Fundacja Lex Specialis”
ul. Hoża 37/6,00–681 Warszawa
+48 22 41 44 434,
+48 570 950 151
office@fundlex.pl
www.fundlex.pl

Porady prawne
Ubezpieczyciel cię naciągnął? Zgłoś się do nas

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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