
W ośmiu ka me ral nych, kli ma ty -
zo wa nych sa lach, na kom for to -
wych fo te lach bę dzie mo gło za -

siąść po nad 850 wi dzów. Już
od sa me go wej ścia do obiek tu
uwa gę ki no ma nów przy ku wać bę -

dzie za pie ra ją cy dech w pier siach
wy strój na wią zu ją cy do No we go
Jor ku, a ta kże wiel ko for ma to we
ekra ny LED o wy so kiej roz dziel -
czo ści ro dem z Ti mes Squ are, wy -
świe tla ją ce zwia stu ny i pla ka ty fil -
mo we.

He lios, wy stro jem sto łecz ne go
obiek tu, od da je hołd hi sto rycz -

nym war szaw skim ki nom – stąd
nie przy pad ko we na zwy sal: Re lax,
Fe mi na, Pal la dium czy Skar pa.
Po za kul to wy mi na zwa mi kli ma tu
do peł nia ją fo to ta pe ty z ar chi wal -
ny mi zdję cia mi oraz ich roz świe -
tlo ne na zwy w ory gi nal nej for mie.

Fa nów fil mo wych wra żeń
z pew no ścią za chwy cą naj now sze
roz wią za nia w dzie dzi nie dźwię ku
i pro jek cji ob ra zu. Ja ko pierw sze
w Pol sce, ki no He lios w Blue Ci ty
za ofe ru je Wi dzom pro jek cje

w in no wa cyj nej tech no lo gii la -
se ro wej Chri stie Re al La se. Mul ti -
pleks zo stał wy po sa żo ny w wy so -
kiej kla sy sprzęt na gła śnia ją cy,
dźwięk cy fro wy Do lby AT MOS,
roz dziel czość ob ra zu Chri stie 4K
oraz tech no lo gię Dep thQ 3D.

Po nad to w trzech sa lach, He lios
za pre zen tu je swój uni ka to wy kon -
cept – sa le Dre am, któ ry jest od -
po wie dzią na ma rze nie o ka me -
ral nej, kom for to wej prze strze ni
do oglą da nia fil mów w fan ta stycz -
nej ja ko ści dźwię ku i ob ra zu. Wy -
ró żnia ją ce się no wo cze snym de si -
gnem, wy po sa żo ne w wy god ne,
skó rza ne fo te le z re gu la cją sie -
dzeń oraz sys te mem dźwię ku Do -
lby At mos i ob ra zem w roz dziel -

czo ści 4K sa le, wy zna czą no we
stan dar dy od bio ru fil mu w ki nie.

Po za re gu lar nym re per tu arem,
w któ rym pre zen to wa ne bę dą naj -
więk sze hi ty świa to wej ki ne ma to -
gra fii, He lios za pre zen tu je Wi dzom
ta kże se an se spe cjal ne ta kie jak:
Ki no Ko biet, Noc ne Ma ra to ny Fil -
mo we, Ki no Ko ne se ra czy He lios
dla Dzie ci. W ocze ki wa niu na pro -
jek cje, Wi dzo wie bę dą mo gą wstą -
pić do ka wiar ni He lios Café, gdzie
w mi łej at mos fe rze bę dą mo gli wy -
pić aro ma tycz ną ka wę oraz wy brać
de ser z sze ro kiej ofer ty ciast i słod -
kich prze ką sek. Do dys po zy cji ki -
no ma nów bę dzie bar ki no wy pe łen
świe że go po pcor nu (sło ne go i kar -
me lo we go), na po jów oraz sło dy czy.

Grze gorz Za dwor ny
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Najnowocześniejsze
kino Helios w Blue City!

Już 14 lu te go war sza wia cy bę dą mo gli do świad czyć fil mo wych
emo cji na naj wy ższym, do tąd nie zna nym w sto li cy, po zio mie. Ki -
no He lios w Blue Ci ty bę dzie pre zen to wa ło naj now sze pro duk cje
pol skiej i świa to wej ki ne ma to gra fii w nie wia ry god nie do sko na łej
ja ko ści dźwię ku i ob ra zu.

Zwo len ni cy ta kich dzia łań
prze ko nu ją nas i miesz kań ców
do cze goś, co jest zde cy do wa nie
przed wcze sne, opie ra się na błęd -
nych prze słan kach i przy nie sie
du żo pro ble mów dla na szej dziel -

ni cy. Dla te go po dwóch mie sią -
cach dys ku sji z ró żny mi gru pa mi
i śro do wi ska mi miesz kań ców po -
sta no wi li śmy roz po cząć ak cje
zbie ra nia pod pi sów pod pe ty cją
do pre zy den ta War sza wy, aby po -

wstrzy mać wszel kie pra ce w tej
spra wie do cza su prze bu do wy pla -
cu Za wi szy i roz strzy gnię cia spra -
wy bu do wy wie żow ca w je go oko -
li cy. Uwa ża my, że prze ciw sta wie -
nie się ta kim po my słom jak jest
obec nie naj wa żniej szą rze czą dla
wszyst kich, któ rzy chcą, aby dziel -
ni ca Ocho ta by ła przy ja zna dla
wszyst kich miesz kań ców. Je ste -
śmy prze ciw zwę że niu Gró jec kiej!

Po ni żej pu bli ku je my pe ty cję
i ape lu je my do miesz kań ców
o włą cze nie się w ak cję zbie ra nia
pod pi sów. For mu larz do zbie ra -
nia pod pi sów mo żna po brać
na stro nie io cho ta.pl.

Ze bra ne pod pi sy na le ży prze ka -
zy wać: pa ni Do ro cie Ste gien ce

Przeciw zwężeniu
Grójeckiej – podpisz petycję

Ochoc ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa od po cząt ku z du ża re zer wą
pod cho dzi ła do wszel kich po my słów za wę ża nia głów nej uli cy
Ocho ty, ja ką jest uli ca Gró jec ka.
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Pierw szym po my słem jest ru -
cho my czas roz po czę cia pierw szej
lek cji. Wy star czy ło by przy jąć ró -
żne po ry roz po czę cia za jąć i tak
na przy kład kla sy 1 i 2 mo gły by
roz po czy nać 7.45, kla sy 3 i 4–7.55
a po zo sta łe – 8.05. Oczy wi ście
dru ga lek cja mo gła by się za czy nać

dla wszyst kich klas o 9.00. Ozna -
cza ło by to tyl ko ty le, że ró żne kla -

sy mia ły by ró żnie trwa ją ce prze -
rwy po pierw szej go dzi nie lek cyj -
nej. Ta kie roz wią za nia mo gły by
„roz rze dzić” ruch w oko li cach
ósmej w po bli żu na szych szkół.

Dru gim roz wią za niem jest po -
mysł, któ ry był w ze szłym ro ku
prak tycz nie go to wy. Cho dzi o do -
wo że nie dzie ci z osie dli znaj du ją -
cych się wo kół uli cy Wło da rzew -
skiej do szko ły 152 i szko ły 175.
Cho dzi ło o dwa kur sy po ran ne
i dwa po po łu dnio we. W po ro zu -
mie niu z dy rek to ra mi szkół opra -
co wa li śmy tra sę oraz roz ma wia li -
śmy z po ten cjal ny mi prze woź ni -
ka mi, któ rzy pod ję li by się te go za -
da nia. Na pod sta wie da nych ze
szkół z prze ana li zo wa li śmy ilość
uczniów i ich miej sce za miesz ka -
nia, co po zwo li ło na wy zna cze nie
przy stan ków dla au to bu sów szkol -

nych. Za pla no wa li śmy pie nią dze
na ten cel w tym ro ku. Zor ga ni zo -
wa nie ta kiej li nii mo gło by do ce -
lo wo ob słu gi wać oko ło 300
uczniów. W pla nach mie li śmy po -
ro zu mie nie się z pry wat ną szko łą
na Har fo wej, co zwięk szy ło by
ilość uczniów i po mniej szy ło kosz -
ty gdyż szko ła pry wat na par ty cy -
po wa ła by w nich.

Ta kie uru cho mie nie li nii szkol -
nej znacz nie od kor ko wa ło by nie
tyl ko oko li ce szkół w go dzi nie
szczy tu, ale rów nież wy jazd
z Wło da rzew skiej (wy jazd z do mu
przed ósmą jest bar dzo czę sto wa -
run ko wa ny do wie zie niem dziec ka
do szko ły). Cie kaw je stem czy ten
pro jekt zo sta nie wdro żo ny czy za -
nie cha ny przez no wy za rząd dziel -
ni cy.

Pew nie ist nie ją in ne spo so by
roz wią za nie pro ble mu. Oso bi ście
uwa żam, że po mysł za my ka nia
ulic do jaz do wych do szkół w ran -
nym szczy cie for so wa ny przez ak -
ty wi stów miej skich jed nym z gor -
szych

Grze gorz Wy soc ki

Nie blokujmy ulic dojazdowych
do naszych szkół!

Przy oka zji opi sy wa nia mo im zda niem dość nie for tun ne go po -
my słu za my ka nia ulic do jaz do wych do szkół w go dzi nach ran -
nych po to, aby dzie ci by ły od pro wa dza ne do szko ły pie szo lub
na ro we rze obie ca łem czy tel ni kom, że przed sta wię al ter na tyw ne
po my sły jak od kor ko wać te miej sca w go dzi nach ran nych.

Ka żdy z 20 re gio nów oraz wie le
miast ma swo je ku li nar ne spe cja -
ły. Emi lia -Ro ma nia to oj czy zna
fa sze ro wa nych pie ro żków, Sy cy lia
i Sie na sły ną z de se rów, re jon Do -
li na Aosty z fon due, Flo ren cja
szczy ci się bef szty kiem i wie lo ma
in ny mi da nia mi mię sny mi, Tu ryn
kur cza ka mi, Bo lo nia so sem mię -
snym (bo lo gne se), a Ne apol – tra -
dy cyj ną piz zą.

Nie trze ba je chać do Ita lii, aby
w jed nym miej scu na Ocho cie za -
sko czyć swo je pod nie bie nie wspa -
nia ły mi po tra wa mi kuch ni wło -
skiej. U zbie gu ulic Draw skiej
i alei Bo ha te rów Wrze śnia w bez -

po śred nim są siedz twie Par ku
Szczę śli wic kie go znaj du je się wło -
ska re stau ra cja Pro sta Pa sta.

W kli ma tycz nych sa lach mo że -
my zjeść lunch, obiad, wy kwint ną
ko la cję czy umó wić się ze zna jo -
mym na wy śmie ni tą wło ską ka wę.
Oczy wi ście re stau ra cja dys po nu je
bo ga tą kar tą win wło skich i nie
tyl ko.

Mnie oso bi ście przy pa dła
do gu stu Wy my ślan ka – zu pa
na ba zie ma ślan ki, śmie ta ny,
&#183; ziem nia ków i ko pru. Mo -
żna w niej zna leźć ele men ty swoj -
skie, czy li ka wał ki bia łej kieł ba sy.
Re stau ra cja po sia da bo ga ty wy -

bór pizz przy go to wa nych we dług
tra dy cyj nych prze pi sów wło skich.
Jed nak głów ne da nie to jak dla
mnie Osso bu co wo ło we (gicz wo -
ło wa z dziur ką) z pu ree ziem nia -
cza no -se le ro wym, sa ła tą rzym ską
i pie czo ny mi po mi do ra mi. Oczy -
wi ście do te go tra dy cyj ne wło skie
wi no wy traw ne.

Ce ny w Pro stej Pa ście są umiar -
ko wa ne i nie od bie ga ją od in nych
w te go ty pu re stau ra cjach. To kli -
ma tycz ne miej sce na da je się
na week en do wy obiad z ca łą ro -
dzi ną. Jak spró bu je cie, to je stem
pe wien, że bę dzie cie tam czę sty mi
go ść mi.

Re stau ra cja Pro sta Pa sta
ul. Draw ska 29a

w godz. 12.00–21.30
Te le fon: 22 253 80 38

https://www.pro sta pa sta.pl
Grze gorz Wy soc ki

Prosta Pasta – włoska kuchnia
w okolicy Parku Szczęśliwickiego

Z czym ko ja rzy się wam wło ska kuch nia? Na pew no z du żą ilo -
ścią wa rzyw, ma ka ro nów i przy pra wa mi Kuch nia wło ska jest
bar dzo ró żno rod na. Na pół no cy je się ryż i po len tę, czę ściej sto -
su je się ma sło, na to miast na po łu dniu prze wa ża ją nie zli czo ne
ga tun ki ma ka ro nów i oli wa. 

Ny lon w pro te ty ce zna lazł za sto so wa nie w la -
tach 50. ubie głe go wie ku.

W mo im ga bi ne cie jest co naj mniej od 8 lat, ale
w Pol sce wciąż ucho dzi za tech no lo gię no wą.

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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– Prio ry te ty in we sty cyj ne dla
dziel ni cy.

– Prio ry te tem jest roz wój
oświa ty – bu do wa przed szko li
i żłob ków. Pod czas mo je go urzę -
do wa nia na Bie la nach zbu do wa li -
śmy pięć no wych przed szko li i je -
den żło bek. Ogól nym pla nem jest
zrów no wa żo ny roz wój dziel ni cy
prze pro wa dza ny w ta ki spo sób, by
wszyst kie sfe ry któ re ge ne ru ją
pro ble my, by ły suk ce syw nie po -
pra wia ne.

– We Wło chach przez kil ka na -
ście lat rzą dzi ło Pra wo i Spra wie -
dli wość. Co Pan – bur mistrz Plat -
for my. No wo cze sna Ko ali cja Oby -
wa tel ska chciał by zmie nić w spo -
so bie za rzą dza nia urzę dem i
dziel ni cą? Czy szy ku ją się du że
zmia ny?

– Je stem na sta wio ny na współ -
pra cę ze wszyst ki mi, bez wzglę du
na de kla ra cje po li tycz ne. Chciał -
bym by wszy scy za rzą dza ją cy dziel -
ni cą sku pia li się na wy pra co wy wa -
niu rze czy wi stych roz wią zań, od kła -
da jąc na bok ró żni ce ide olo gicz ne.

– Czy wła dze dziel ni cy prze wi -
du ją wpro wa dze nie roz wią zań
w za kre sie bra ku miejsc par kin -
go wych w po szcze gól nych czę -
ściach dziel ni cy (osie dla miesz ka -
nio we, za bu do wa jed no ro dzin na).

– Na tu ral nie, ak tyw nie roz ma -
wia my ze spół dziel nia mi miesz ka -
nio wy mi na ten te mat. Po za tym,
na wła sną rę kę szu ka my do dat ko -
wych te re nów pod miej sca par kin -
go we. Pro ble mem do tknię ta jest
ca ła War sza wa i Wło chy nie ste ty
nie są w tej kwe stii wy jąt kiem

– W ja ki spo sób bę dzie Pan na -
wią zy wał kon takt z miesz kań ca mi?

– Po za co ty go dnio wy mi przy ję -
cia mi pla nu ję cy klicz ne spo tka -
nia pod czas któ rych ka żdy bę -
dzie mógł przyjść, opo wie dzieć
o swo ich pro ble mach i za dać py -
ta nie. Na stro nie Urzę du jest
rów nież for mu larz, przez któ ry
mo żna prze sy łać za py ta nia dro ga
ma ilo wą.

– Nie jest Pan miesz kań cem
Włoch, ale mó wi Pan, że jest stąd.
Czy mo że Pan roz wi nąć to stwier -
dze nie? Ja kieś wspo mnie nia
z dzie ciń stwa, mło do ści?

– Wy cho wa łem się przy ul. Gi -
dziń skie go, miesz ka łem przy ul. 1
Sierp nia, a mo ja pierw sza mi łość
miesz ka ła przy ul. Ju trzen ki. Bez
żad nych wąt pli wo ści mo gę po wie -
dzieć, że dziel ni ca Wło chy jest
mo ją dziel ni cą.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Samorządowiec
z doświadczeniem

Z Ar tu rem Woł czac kim, bur mi strzem dziel ni cy Wło chy roz ma -
wia Grze gorz Wy soc ki.

Od wie lu lat kli ni ka bo ry ka ła się
z pro ble mem par ko wa nia pa cjen -
tów, ale po re mon cie uli cy sy tu acja
sta ła się dra ma tycz na. Wy ty czo ny
za kaz za trzy my wa nia się pod kli ni -
ką przy bra ku miejsc po sto jo wych
na dal szej prze strze ni po wo du je,
że miesz kań cy chcą cy do stać się ze
swo imi pod opiecz ny mi do kli ni ki
mu szą po ko ny wać dy stans kil ku set
me trów bar dzo czę sto nio sąc swo -
je go pod opiecz ne go.

Współ wła ści ciel ka kli ni ki pa ni
Ka ta rzy na Tro ja now ska jest zroz -
pa czo na i roz go ry czo na.

– Ty le lat ja koś w tym miej scu
funk cjo nu je my. Pła ci my po dat ki
i czynsz i przez la ta udo wod ni li -
śmy, że je ste śmy miesz kań com
po trzeb ni. Dziel ni ca po pro stu
jaw nie szko dzi nam i unie mo żli -
wia pro wa dze nie dzia łal no ści.

Pa ni Ka ta rzy na in ter we nio wa ła
w urzę dzie. By ła u pa ni bur mistrz
Ka ta rzy ny Łę gie wicz.

Bar dzo czę sto mo imi pa cjen ta -
mi są cię żkie psy, zwie rzę ta bar dzo
cho re, po za bie gach ope ra cyj nych
czy nie przy tom ne np. po wy pad -
kach ko mu ni ka cyj nych. Z mo ich
usług ko rzy sta ją rów nież eme ry ci
czy oso by star sze, któ re przy wo żą
swo je zwie rzę ta w cię żkich kon te -
ne rach. Brak miej sca do par ko wa -
nia przed przy chod nią w za sa dzie
cał ko wi cie unie mo żli wia prze -
trans por to wa nie cho rych zwie rząt
do mo jej lecz ni cy. Do tych cza so wy
spo sób ko rzy sta nia nie sta no wił
za gro że nia dla ru chu dro go we go
w tej oko li cy, nie po wo do wał ta kże
nie bez pie czeń stwa – nie by ło, bo -
wiem ko li zji czy in cy den tów zwią -
za nych z par ko wa niem pod mo im
ga bi ne tem, przez ostat nie 30 lat,
kie dy pro wa dzę swo ją dzia łal ność
w tym miej scu. – Pi sze do urzę du
pa ni Ka ta rzy na Tro ja now ska.

Sie mień skie go – utrud nie nia
dla lu dzi i zwie rząt

We te ry narz na uli cy Sie mień skie go 23 był za wsze. Ja ko in sty -
tu cja pań stwo wa po wsta ła na po cząt ku lat pięć dzie sią tych ubie -
głe go stu le cia a od sierp nia 1990 ro ku jest pro wa dzo ny przez
dwój kę we te ry na rzy.
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Ar tur Woł czac ki
Z sa mo rzą dem zwią za ny jest od osiem na stu lat. W la tach 2013–2014

peł nił funk cję Za stęp cy Bur mi strza Dziel ni cy Wo la m.st. War sza wy na -
to miast, w la tach 2014–2018 był Za stęp cą Bur mi strza Dziel ni cy Bie la -
ny. Po sia da wie lo let nie do świad cze nie w za rzą dza niu w spół kach pra wa
han dlo we go, zdał eg za min dla kan dy da tów na człon ków rad nad zor -
czych spół ek z udzia łem Skar bu Pań stwa. Ab sol went Uni wer sy te tu
War szaw skie go, Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji.



Za sa dy prze kształ ce nia pra wa
użyt ko wa nia wie czy ste go w pra wo
wła sno ści na pod sta wie usta wy
z dnia 20 lip ca 2018 ro ku o prze -
kształ ce niu pra wa użyt ko wa nia
wie czy ste go grun tów za bu do wa -
nych na ce le miesz ka nio we w pra -
wo wła sno ści tych grun tów nie są
skom pli ko wa ne, ale mo gą bu dzić
py ta nia i wąt pli wo ści. Dla te go po -
sta ra my się w po ro zu mie niu z eks -
per ta mi wy ja śnić Pań stwu no we
pra wo. Je śli ma cie Pań stwo ja kieś
py ta nia pro si my je kie ro wać
na ad res in fo@in fo cho ty.waw.pl

Postępowanie w sprawie
przekształcenia

Prze kształ ce nie na stą pi ło z mo -
cy pra wa w dniu 1.01.2019 ro ku,
wo bec te go nie jest wy ma ga ne zło -
że nie żad ne go wnio sku. Fakt prze -
kształ ce nia jest je dy nie po twier -
dza ny w wy da wa nym za świad cze -
niu. Wy śle je do Pań stwa w za le -
żno ści od te go, kto był wcze śniej
wła ści cie lem grun tu – wójt (bur -
mistrz), pre zy dent mia sta (w przy -
pad ku grun tów gmin nych), sta ro -
sta, (gdy cho dzi o zie mię Skar bu
Pań stwa) al bo od dzia łu re gio nal -
ne go Agen cji Mie nia Woj sko we go.
Ma na to czas do koń ca 2019 ro ku.

Za świad cze nie ja ko do ku ment
po twier dza ją cy fakt prze -
kształ ce nia

Or gan, do któ re go do tych czas
by ły wno szo ne opła ty rocz ne z ty -

tu łu użyt ko wa nia wie czy ste go,
po prze pro wa dze niu we ry fi ka cji,
wy da je za świad cze nie:
• z urzędu, w terminie 12

miesięcy od 1 stycznia 2019
roku – brak opłaty skarbowej,

• na wniosek dotychczasowego
użytkownika wieczystego,
w terminie 4 miesięcy od daty
złożenia wniosku – z chwilą
złożenia wniosku, należy
wnieść opłatę skarbową
w wysokości 50 zł.

Sąd wła ści wy do pro wa dze nia
ksiąg wie czy stych do ko nu je
z urzę du wpi su wła sno ści grun tu
oraz wpi su rosz cze nia o opła tę
za prze kształ ce nie (w dzia -
le III księ gi), na pod sta wie za -
świad cze nia prze ka za ne go przez
or gan, któ ry je wy dał. Za do ko na -
nie tych wpi sów w księ gach wie -
czy stych nie po bie ra się opłat są -
do wych.

W przy pad ku, gdy do tych cza so -
wy użyt kow nik wie czy sty wy stą pi
o wy da nie za świad cze nia, a or gan
stwier dzi, że nie na stą pi ło prze -
kształ ce nie z mo cy pra wa, wów -
czas or gan zo bo wią za ny jest wy -
dać po sta no wie nie, na któ re słu ży
za ża le nie.

Jaka będzie treść
zaświadczenia?

W za świad cze niu po twier dza ją -
cym prze kształ ce nie bę dzie
przede wszyst kim ozna cze nie nie -
ru cho mo ści grun to wej lub lo ka lo -

wej, we dług ewi den cji grun tów
i bu dyn ków oraz ksiąg wie czy -
stych pro wa dzo nych dla tych nie -
ru cho mo ści. W do ku men cie mu si
znaj do wać się in for ma cja o obo -
wiąz ku wno sze nia rocz nej opła ty
prze kształ ce nio wej, wy so ko ści
i okre sie wno sze nia tej opła ty.
Or gan mu si rów nież po in for mo -
wać o mo żli wo ści wnie sie nia opła -
ty jed no ra zo wej i za sa dach jej
wno sze nia. W za świad cze niu bę -
dzie rów nież po ucze nie o mo żli -
wo ści zło że nia wnio sku, je że li
wła ści ciel nie ru cho mo ści nie zga -
dza się z za war tą w za świad cze niu
in for ma cją o wy so ko ści i okre sie
wno sze nia opła ty.

Ja kie nie ru cho mo ści pod le ga ją
prze kształ ce niu?
• zabudowane budynkami

mieszkalnymi
jednorodzinnymi,

• zabudowane budynkami
mieszkalnymi
wielorodzinnymi,
(ewentualnie
na nieruchomości mogą
znajdować się budynki
gospodarcze, garaże lub inne
obiekty czy urządzenia
budowlane umożliwiające
prawidłowe i racjonalne
korzystanie z budynków
mieszkalnych).

Jakie nieruchomości nie
podlegają przekształceniu?
• niezabudowane,
• zabudowane wyłącznie

garażami,
• zabudowane budynkami

o innej funkcji niż mieszkalna

(np. budynki
handlowo-usługowe,
biurowe),

• zabudowane zarówno
budynkami o funkcji
mieszkalnej, jak
i niemieszkalnej.
W takim przypadku
trzeba najpierw wydzielić
części nieruchomości
zabudowanej budynkami
mieszkalnymi i dopiero
przekształcić.

Kto jest uprawniony
do przekształcenia?
• osoby fizyczne,
• osoby prawne.

Je że li użyt kow nik wie czy sty jest
cu dzo ziem cem i prze pi sy usta wy
z dnia 24 mar ca 1920 ro ku o na -
by wa niu nie ru cho mo ści przez cu -
dzo ziem ców wy ma ga ją, aby uzy -
skał ze zwo le nie na na by cie nie ru -
cho mo ści, to prze kształ ce nie mo -
że na stą pić wy łącz nie w sy tu acji
le gi ty mo wa nia się ze zwo le niem.

Opła tach za prze kształ ce nie
Wy so kość opła ty za prze kształ -

ce nie wno szo na bę dzie przez
okres 20 lat w kwo cie rów nej opła -
cie rocz nej z ty tu łu użyt ko wa nia
wie czy ste go, ja ka obo wią zy wa ła by
na dzień 1 stycz nia 2019 ro ku. Ter -
min wnie sie nia opła ty na le żnej
za 2019 rok – do 29 lu te go 2020
ro ku. W ko lej nych la tach opła tę
na le ży wno sić w ter mi nie do 31
mar ca ka żde go ro ku. Wła ści ciel
mo że w ka żdym cza sie za de kla ro -
wać chęć jed no ra zo we go wnie sie -
nia opła ty prze kształ ce nio wej.
Wy so kość opła ty, ter mi ny oraz za -
sa dy jej wno sze nia zo sta ną szcze -
gó ło wo po da ne w za świad cze niu
po twier dza ją cym prze kształ ce nie.

Je że li trwa po stę po wa nie
w spra wie ak tu ali za cji opła ty rocz -
nej lub staw ki pro cen to wej, to jest
ono kon ty nu owa ne rów nież po 1
stycz nia 2019 ro ku. W ta kiej sy tu -
acji opła ta prze kształ ce nio wa sta -
no wi rów no war tość do tych cza so -
wej opła ty rocz nej. Je że li w wy ni ku
za koń cze nia spo ru zo sta nie usta lo -
na no wa wy so kość opła ty, wów czas
or gan za wia do mi wła ści cie la o ko -
niecz no ści do pła ty do wno szo nej
do tych czas opła ty. Opła ta wy ni ka -

ją ca z ak tu ali za cji obo wią zu je od 1
stycz nia 2019 ro ku.

Bonifikaty od opłaty
za przekształcenie

Od 1 stycz nia 2019r. obo wią zu -
je Uchwa ła nr LXXV/2128/2018
z dnia 18 paź dzier ni ka 2018 ro ku
Ra dy mia sta sto łecz ne go War sza -
wy w spra wie wy ra że nia zgo dy
na udzie la nie bo ni fi ka ty oso bom
fi zycz nym bę dą cym wła ści cie la mi
bu dyn ków miesz kal nych jed no ro -
dzin nych lub lo ka li miesz kal nych
lub spół dziel niom miesz ka nio -
wym od jed no ra zo wej opła ty
za prze kształ ce nie pra wa użyt ko -
wa nia wie czy ste go w pra wo wła -
sno ści nie ru cho mo ści (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2018r. poz. 10156).

W uchwa le wska za no, że wy ra -
ża się zgo dę na udzie le nie 98%
bo ni fi ka ty oso bom fi zycz nym bę -
dą cym wła ści cie la mi bu dyn ków
miesz kal nych jed no ro dzin nych,
lo ka li miesz kal nych lub spół dziel -
niom miesz ka nio wym w sy tu acji
wnie sie nia opła ty jed no ra zo wej.

Wła ści ciel grun tu w ka żdym cza -
sie trwa nia obo wiąz ku wno sze nia
opła ty mo że zgło sić wła ści we mu
or ga no wi na pi śmie za miar jed no -
ra zo we go jej wnie sie nia w kwo cie
po zo sta ją cej do spła ty (opła ta jed -
no ra zo wa). Wów czas or gan po in -
for mu je o wy so ko ści opła ty prze -
kształ ce nio wej i wów czas udzie li
obo wią zu ją cą bo ni fi ka tę.

Wnio sek o bo ni fi ka tę mo że być
roz pa trzo ny do pie ro po wy da niu
za świad cze nia po twier dza ją ce go
fakt prze kształ ce nia.

Za sa dach prze kształ ce nia
przy trwa ją cym po stę po wa niu
o prze kształ ce nie pra wa użyt ko -
wa nia wie czy ste go w pra wo wła -
sno ści w try bie usta wy z dnia 29
lip ca 2005 ro ku.

Po stę po wa nia roz po czę te i nie za -
koń czo ne do 31 grud nia 2018r. zo -
sta ną umo rzo ne, je że li współ użyt -
kow nik bądź współ użyt kow ni cy wie -
czy ści, któ rych su ma udzia łów wy -
no si co naj mniej po ło wę nie zło żą
do 31 mar ca 2019r. or ga no wi
oświad cze nia o pro wa dze niu po stę -
po wa nia w try bie usta wy z 29 lip -
ca 2005r. W ta kim przy pad ku prze -

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204

Ubez pie czy cie le naj chęt niej
wi dzie li by swo ich klien tów je dy -
nie ja ko płat ni ków skła dek. Kie -
dy 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, za czy na
się pro blem. Ubez pie czy cie le
zna ją ró żne sztucz ki, by nie wy -
pła cić ani gro sza…

Oso bom, któ rym ubez pie czy -
cie le za ni ża ją wy so ko ści kwot od -
szko do wań, po ma ga wła śnie Fun -
da cja Lex Spe cia lis. Je śli je steś
oso bą po szko do wa ną w wy pad ku
dro go wym, w pra cy, pa dłeś ofia rą
błę du me dycz ne go lub do zna łeś
szko dy w wy ni ku upad ku – zgłoś
się po BEZ PŁAT NĄ PO MOC.
Ze sta ty styk są do wych 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. Nie po zwól ode brać so bie
na le żnych Ci pie nię dzy!

Zła ma nie czy trwa ła szko da?
Fun da cja po ma ga w spra wach

od mo wy wy pła ty od szko do wa nia
w przy pad ku nie wiel kich szkód
jak drob ne zła ma nia, zwich nię -
cia, ura zy, ale rów nież w przy -
pad ku za ni ża nia przez le ka rzy
ubez pie czy cie li pro cen to we go
uszczerb ku na zdro wiu. Ró żni ce
w mo żli wym od szko do wa niu mo -
gą być ko lo sal ne!

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 po skie ro wa niu spra wy 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 stra cił by mnó -
stwo pie nię dzy!

Krew ny umarł w wy pad ku?
Wie lu ubez pie czy cie li od ma -

wia 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.

Masz do nich pra wo! 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.

„Fun da cja Lex Spe cia lis”
ul. Górczewska 200 m.17,

01-460 War sza wa
tel. 667-292-145

of fi ce@fun dlex.pl,
www.fun dlex.pl

Porady prawne

Ubezpieczyciel cię oszukał?
u Masz polisę od niebezpiecznych wypadków lub na życie,
a ubezpieczyciel robi wszystko, by wypłata odszkodowania była jak
najniższa? Zgłoś się do nas. Bezpłatnie pomożemy odzyskać Ci
należne pieniądze!

Jak to jest z tym uwłasz cze niem?
Obo wią zu ją ca od 1 stycz nia usta wa spo wo do wa ła, że więk -

szość z nas sta ła się z dnia na dzień wła ści cie la mi czę ści grun -
tu przy na le żne mu do na sze go miesz ka nia.
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Pan Łu kasz Pu chal ski
Dyrektor Zarządu Dróg
Miejskich

Za py ta nie
W od po wie dzi na pi smo

z dnia 17 grud nia 2018 ro ku skie ro -
wa ne do Pa na Kon ra da Grodz kie go
za po śred nic twem plat for my epu ap
(sy gna tu ra ZDM -
-DKS.5243.2.2018.MPI) (2MPI),
pod pi sa ne przez Pa na Woj cie cha
Par ty ka, po pro si my o udzie le nie ko -
lej nych wy ja śnień do ty czą cych pla -

no wa ne go zwę że nia uli cy Gró jec -
kiej. W pi śmie tym po wo łu je cie się
Pań stwo na ana li zy ru chu opar te
na War szaw skim Mo de lu Ru chu
wska zu jąc, iż na tę że nie ru chu
na skrzy żo wa niach z ul. Da le ką
oraz w oko li cy ul. Wa wel skiej/ Ko -
piń skiej wy no si od 650 do 1350 po -
jaz dów na go dzi nę szczy tu. Wy ższa
war tość tj.1350 po jaz dów na go dzi -
nę szczy tu jest war to ścią przy bli żo ną
do wy ni ków ba dań prze pro wa dzo -
nych w 2017 ro ku w punk cie

nr 3317 (ul. Żwir ki i Wi gu ry). Wy -
ni ki przed sta wio ne przy uli cy Żwir ki
i Wi gu ry oscy lu ją w oko li cy 1500–
1800 aut na go dzi nę. Ul Żwir ki
i Wi gu ry skła da się z dwóch dwu pa -
smo wych jezd ni. Uli ca ta w go dzi -
nach szczy tu jest uli cą per ma nent -
nie za kor ko wa ną. W związ ku z po -
wy ższym, w ja ki spo sób ZDM pla -
nu je unik nąć ta kie go za kor ko wa nia
uli cy Gró jec kiej ja kie ma w tym
mo men cie miej sce przy ul. Żwir ki
i Wi gu ry zwa żyw szy, że na tę że nie ru -
chu na obu uli cach jest po dob ne?

Czy pla no wa ne mo de le bę dą prze -
wi dy wa ły sy tu acje za blo ko wa ne go
ru chu po przecz ne go w sto sun ku

do uli cy Gró jec kiej? W szcze gól no ści
do ty czy to sy tu acji, w któ rej za blo ko -
wa ne są skrzy żo wa nia z uli cą Bi twy
War szaw skiej 1920 ro ku oraz uli cą
Wa wel ską. Z ob ser wa cji ru chu, wy -
ni ka że w przy pad ku zda rzeń po za -
chod niej stro nie uli cy Gró jec kiej,
w szcze gól no ści w oko li cach Ron da
Ze słań ców Sy be ryj skich, al. Pry ma sa
Ty siąc le cia a na wet w oko li cach tra -
sy S8 za wę złem Po wąz kow ska, ruch
na Ocho cie jest spa ra li żo wa ny,
w tym rów nież ruch na uli cy Gró jec -
kiej. W stycz niu 2019 ro ku ta kie sy -
tu acje zda rzy ły się dzień po dniu
(po nie dzia łek 14 stycz nia i we wto -
rek 15 stycz nia – w obu przy pad kach
jezd nia ul Gró jec kiej by ła za blo ko -
wa na na wszyst kich trzech pa sach
po nad 3 go dzi ny). W ja ki spo sób
ZDM pla nu je unik nąć sy tu acji pa ra -
li żu uli cy Gró jec kiej po zwę że niu
jezd ni w ta kich przy pad kach?

Po wy ższe py ta nie łą czy się z pla -
no wa ną bu do wą tra sy tram wa jo wej
do Wi la no wa. Prze bu do wie ule gnie
skrzy żo wa nie uli cy Gró jec kiej z Bi -
twy War szaw skiej oraz Ba na cha.
Przed smak utrud nień zwią za nych
z in we sty cją przy skrzy żo wa niu Ba -
na cha/Bi twy mie li śmy w trak cie ro -
bót bu dow la nych po le ga ją cych
na in sta la cji sy gna li za cji świetl nej
dla ro we rzy stów. Wte dy, sy gna li za cja
świetl na przy skrzy żo wa niu ul Gró -
jec kiej z Bi twy War szaw skiej/Ba na -
cha by ła bar dzo czę sto wy łą cza na,
do pro wa dza ło to do pa ra li żu uli cy
Gró jec kiej na od cin ku Ba na cha
– Wa wel ska. Czy ZDM przy pla no -
wa nym zwę że niu uli cy Gró jec kiej
bie rze pod uwa gę prze bu do wę skrzy -
żo wa nia Ba na cha/Bi twy w związ ku
z bu do wą li nii tram wa jo wej?

W uzu peł nie niu na po wy ższe py -
ta nie – ro bo ty bu dow la ne po le ga ją -
ce na bu do wie sy gna li za cji świe tlej
na skrzy żo wa niu Gró jec kiej z Bi -
twy/Ba na cha i na ma lo wa niu li nii
dla ro we rzy stów kosz to wa ły
ok 700.000 zł (z in for ma cji o wy -
gra nych prze tar gach). Czy i w ja ki
spo sób wy bu do wa na w 2018 ro ku
in fra struk tu ra zo sta nie za cho wa na
pod czas in we sty cji Tram wa jów
War szaw skich?

Dlaczego chcecie
na Ochocie zrobić piekło?

Rad ni Ochoc kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej w związ ku z pla no -
wa nym zwę że niem Gró jec kiej skie ro wa li do Za rzą du Dróg Miej -
skich py ta nia. Pu bli ku je my peł na wer sję te go do ku men tu.

(tel. 795 533 505); Bar ba rze Laszcz -
kow skiej (tel. 501 016 132); Ce za re -
mu Kró lo wi (tel. 602 619 238) oraz
Grze go rzo wi Wy soc kie mu
(tel. 505 132 580).

Pe ty cję mo żna rów nież pod pi -
sać elek tro nicz nie wcho dząc
na io cho ta.pl na któ rej znaj du je
się za kład ka prze kie ro wu ją ca
do stro ny z pe ty cja mi.

Petycja do pana Rafała
Trzaskowskiego Prezydenta
m.st. Warszawy

Ja ko Miesz kań cy War sza wy,
a w szcze gól no ści Miesz kań cy
dziel ni cy Ocho ta je ste śmy bar dzo
za nie po ko je ni in for ma cja mi o pla -
nach zwę że nia uli cy Gró jec kiej.
Obec nie ta głów na ar te ria na szej
dziel ni cy kor ku je się w wie lu miej -
scach. Spo wo do wa ne jest to nad -
mier ną ilo ścią po jaz dów, któ re
w go dzi nach po ran ne go szczy tu
zmie rza ją do cen trum na to miast
po po łu dniu w kie run ku po łu dnio -
wych obrze ży War sza wy. Uli ca Gró -
jec ka to rów nież dro ga, na któ rej

opie ra się ca ły szkie let ko mu ni ka -
cyj ny na szej dziel ni cy. Aby po pra -
wić sy tu ację na le ży jak naj szyb ciej
przy stą pić do prze bu do wy Pla cu
Za wi szy i wy bu do wa nia bra ku ją cej
jezd ni Alej Je ro zo lim skich na od -
cin ku w kie run ku Cen trum
(od ul. Niem ce wi cza do pl. Za wi -
szy). Ta kie dzia ła nie spo wo du je, że
uli ca Gró jec ka sta nie się uli cą lo -
kal ną. Tyl ko wte dy bę dzie mo żna
za sta no wić się nad ogra ni cze niem
ilo ści do stęp nych pa sów ru chu. Ja -
ko Miesz kań cy War sza wy zwra ca -
my się do Pa na i pod le głym Pa nu
jed nost kom o jak naj szyb sze przy -
stą pie nia do prze bu do wy Pla cu Za -
wi szy oraz wstrzy ma nia do cza su
ukoń cze nia tej in we sty cji ja kich kol -
wiek prac mo gą cych utrud nić prze -
jazd przez uli cę Gró jec ką.

Jed no cze śnie chce my zwró cić
Pa na uwa gę na pla no wa ną in we -
sty cję w bez po śred nim są siedz twie
Pla cu Za wi szy. Jak wy ni ka z do nie -
sień pra so wych i wa run ków za bu -
do wy w tym miej scu ma po wstać
po nad stu me tro wy „dra pacz
chmur” o 27 kon dy gna cjach i po -
wierzch ni użyt ko wej prze kra cza ją -

cej 35 000 m2. Za pla no wa ny w nim
par king pod ziem ny po mie ści je dy -
nie 300 aut. Na le ży, za tem przy -
pusz czać, że ta kie roz wią za nie nie
za spo koi po trzeb wszyst kich użyt -
kow ni ków biu row ca. W związ ku
z po wy ższym, bę dą oni po szu ki wa li
miejsc par kin go wych w naj bli ższej
oko li cy. Tak wiel ki bu dy nek zmie ni
cha rak ter ca łe go ob sza ru Sta rej
Ocho ty. Z pew no ścią za blo ku je on
ko ry tarz na po wie trza ją cy tej czę ści
dziel ni cy, co zde cy do wa nie utrud ni
je den z za po wia da nych przez Pa -
na prio ry te tów dla m.st. War sza wy,
czy li wal kę ze smo giem. Pla no wa -
na in we sty cja wy ge ne ru je do dat ko -
wy ruch na uli cy Gró jec kiej. Jed no -
cze śnie, ja ko Miesz kań cy oba wia -
my się, że in we sty cja ta mo że
utrud nić „prze bi cie” Alej Je ro zo -
lim skich zgod nie z na szy mi ocze ki -
wa nia mi.

Dla te go zwra ca my się do Pa -
na z proś bą o pod ję cie wszel kich
dzia łań zmie rza ją cych do za wie sze -
nia po stę po wań do ty czą cych uzy -
ska nia po zwo le nia na bu do wę.
Rów no le gle ape lu je my o uwzględ -
nie nie osta tecz nych roz strzy gnięć
w za kre sie przy go to wy wa ne go miej -
sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, zgod ne go z wo lą
Miesz kań ców.

(r.i.)

dokończenie ze strony 1

Przeciw zwężeniu
Grójeckiej – podpisz petycję
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Ja kiś czas te mu pi sa łem o wjaz -
dach na po dwór ka przy uli cy Sko -
ro chód Ma jew skie go 28, 32 i 36.
W ze szłym ro ku po dwór ko
pod nu me rem 28 dzię ki wie lo let -
nim sta ra niom by łe go rad ne go
OWS Jac ka Go mół ki zo sta ło wy -
re mon to wa ne i pro blem z ka łu żą
pod blo kiem znik nął. Nie był bym
so bą jak bym nie do dał, że po ob -
ser wa cji zja wisk przy rod ni czych
w tej oko li cy mam czel ność przy -
pusz czać, że do te go pro ble mu

po wró ci my w naj bli ższych dwóch
do 3 lat. Na ra zie cie szy my się
tym, co jest, ale da lej ko lej ne
miej sca są czę sto za le wa ne i lu -
dzie mu szą al bo uli cą ma sze ro -
wać, al bo po ścia nie ga ra żu prze -
bi jać się jak jest ka łu ża. Gdy ro bią
to star si to mo że i do brze – tro chę
ru chu i gim na sty ki nie za szko dzi,
go rzej jak mu szą kom bi no wać
dzie ci idą ce do szko ły. Star si pa -
mię ta ją jesz cze tą uli cę jak by ła
z try li nek i ró żnie by wa ło, mło -
dych na uczy li śmy bra ku od por no -
ści na tru dy ży cia co dzien ne go
i więk szość do wo zi my sa mo cho -
da mi. Jed nak są i ta cy, co to
i na pie cho tę mu szą do trzeć
do szko ły i do Ośrod ka Dzien ne -
go Po by tu i Re ha bi li ta cji Spo łecz -
nej Osób z Nie peł no spraw no ścia -
mi i co z ni mi po cząć? Wy da wać
ka lo sze czy mo że spo wo do wać
nor mal ne od wod nie nie?

Je rzy Paw lo nek

Je zior ka na Ma jew skie go

Ocho ta peł ni ro lę dziel ni cy tran -
zy to wej, przez któ rą prze pro wa dzo -
ny jest ruch wschód/za chód. W pi -
śmie z dnia 18 grud nia 2018 ro ku
ZDM przy ta cza „Uli ca ta pier wot -
nie sta no wi ła trakt pro wa dzą cy
z War sza wy w kie run ku Ka to wic
i Kra ko wa”.Po otwar ciu tra sy S8
przez Ocho tę prze cho dzi ruch ze
wscho du na za chód (ob ra zo wo
– Ma ry nar ska/ Żwir ki i Wi gu ry/Ba -
na cha/Bi twy War szaw skiej/ Al. Pry -
ma sa Ty siąc le cia oraz Tra sa Ła -
zien kow ska/Wa wel ska/Al Je ro zo -
lim skie). Wi dać to wy raź nie
przy są sia du ją cych do ul. Gró jec -
kiej mniej szych, rze czy wi ście lo kal -
nych uli cach ta kich jak Prusz kow -
ska, Ra cła wic ka czy Pa wiń skie go.

Od wspo mnia nej ro li trak tu wy -
pro wa dza ją ce go ruch z War sza wy
w kie run ku po łu dnio wym mi nę ło
pa rę lat. W tej chwi li uli cą Gró jec -
ką kie ru ją się oso by, któ rych głów -
nym ce lem jest omi nię cie za kor ko -
wa nych Alej Je ro zo lim skich na od -
cin kuPl. Za wi szy – Ron do Ze słań -
ców Sy be ryj skich. Czy ZDM jest
świa do my ro li w ja kiej wy stę pu je
dziel ni ca Ocho ta?

Czy fakt zwę że nia je dy nej, rów -
no le głej do Alej Je ro zo lim skich uli -
cy Gró jec kiej nie wpły nie ne ga tyw -
nie na ruch w ka żdej czę ści Ocho -
ty? Czy pla no wa ne ba da nia ru chu
bę dą prze wi dy wa ły sy tu acje kry zy -
so we ja kie ma ją no to rycz nie miej -
sce w cią gu Bi twy War szaw -
skiej/Ron do Ze słań ców Sy be ryj -
skich/ Al Pry ma sa Ty siąc le cia?

Prze bu do wie, ma ją cej na ce lu
po pra wie nie bez pie czeń stwa, ma

ulec skrzy żo wa nie uli cy Gró jec kiej
z uli cą Ko piń ską. Po ja wia ją się in -
for ma cje o wy dzie lo nych pa sach
do skrę tu w le wo. Czy w związ ku
z prze bu do wą/zwę że niem uli cy
Gró jec kiej je dy nym pa sem do pusz -
cza ją cym ruch na wprost bę dzie
pas pra wy, któ ry bę dzie rów nież
prze zna czo ny do skrę tu w pra wo?

Kie dy w koń cu ZDM po in for mu -
je Miesz kań ców o za kła da nej, dra -
stycz nej li kwi da cji miejsc par kin go -
wych zwią za nych z prze bu do wą uli -
cy Gró jec kiej? (zmia na par ko wa -
nia z pro sto pa dłe go na rów no le głe).
Wy stę pu jąc w imie niu Miesz kań -
ców na szej Dziel ni cy zwra ca my się
z proś bą o udzie le nie jak naj bar -
dziej szcze gó ło wych od po wie dzi
na wy żej za da ne py ta nia. Ta kie in -
for ma cje zwrot ne po mo gą nam
roz wiać wszel kie wąt pli wo ści do ty -
czą ce pla no wa nych zmian prze bu -
do wy uli cy Gró jec kiej.

Z wyrazami szacunku
Barbara Laszczkowska, Dorota

Stegienka, Krzysztof Kruk, Cezary Król
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OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ 

BEZ WYCHODZENIA 
Z DOMU NA

WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

Pe mes Pro duk cja Ko cha now ski
i Wspól ni cy Spół ka Jaw na do swo jej

sie dzi by w Sta rych Gro cha lach 
k. Le on ci na za trud ni:

Spa wacz z upraw nie nia mi TI G141/MA G135
Spa wa nie kon struk cji sta lo wych, mon taż
kon struk cji.

Mon ter kon struk cji sta lo wych
Mon taż kon struk cji sta lo wych z uwzględ nie -
niem przy go to wa nia ele men tów do spa wa -
nia, gra to wa nia, fa zo wa nia, wier ce nia,
szcze pia nia kon struk cji wg. do ku men ta cji. 

Ślu sarz z mo żli wo ścią przy ucze nia do za wo du
Pra ce w za kre sie, szli fo wa nia, tra so wa nia,
gwin to wa nia, punk to wa nia, po le ro wa nia,
cię cia pi łą. B. do bra zna jo mość ry sun ku
tech nicz ne go. 

Tech no log Kon struk cji Sta lo wych
Za da nia: opra co wy wa nie do ku men ta cji tech -
no lo gicz nej. Wdra ża nie pro ce su tech no lo -
gicz ne go do pro duk cji wraz z je go kon tro lą.
B. do bra zna jo mość ry sun ku tech nicz ne go.
Ję zyk an giel ski ko mu ni ka tyw ny.

Umo wa o pra cę. Peł ny etat. 

Kon takt: 502-387-942
Se ba stian Ko cha now ski, 

in fo@pe mes.pl

OGŁOSZENIA
DROBNE

dodasz na stronie
www.dodaj-ogloszenie.pl
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Dlaczego chcecie na
Ochocie zrobić piekło?



kształ ce nie na stą pi na mo cy usta wy
z 20 lip ca 2019r. czy li z mo cy pra wa.

Pi sma, wnio ski, po da nia
w związ ku z wej ściem w ży cie usta -
wy z dnia 20 lip ca 2018r. o prze -
kształ ce niu pra wa użyt ko wa nia
wie czy ste go grun tów za bu do wa -
nych na ce le miesz kal ne w pra wo
wła sno ści tych grun tów na le ży skła -
dać w Wy dzia le Ob słu gi Miesz kań -
ców Urzę du Dziel ni cy Ocho ta.

Pi smo w tre ści po win no za wie -
rać: imię i na zwi sko wła ści cie la
lo ka lu, ad res nie ru cho mo ści,
ozna cze nie księ gi wie czy stej grun -
to wej i lo ka lo wej, ad res do do rę -
czeń oraz za kres żą da nia.

Opła ty w 2019 ro ku
Ze wzglę du jed nak na ko niecz -

ność spraw dze nia wie lu ww. kwe -
stii, wy da nie za świad cze nia mo że
wy dłu żyć się po nad da -
tę 29.02.2020r. (ter min za pła ty
pierw szej opła ty prze kształ ce nio -

wej) dla te go też za sad ne jest, aby
in for mo wać użyt kow ni ków wie -
czy stych o ko niecz no ści wpła ty
do 31 mar ca 2019r. do tych cza so -
wej opła ty z ty tu łu użyt ko wa nia
wie czy ste go grun tu (ja ko opła ty
prze kształ ce nio wej).

Brak tej in for ma cji, a ta kże
brak wnie sio nej opła ty, w kon se -
kwen cji mo że na ra zić użyt kow ni -
ków wie czy stych na za pła tę ewen -
tu al nych od se tek, w sy tu acji kie dy
nie mo żli we bę dzie wy da nie za -
świad cze nia w ter mi nie okre ślo -
nym przez usta wę bądź nie ru cho -
mość z ja kie goś po wo du nie ule -
gnie prze kształ ce niu (w przy pad -
ku bra ku prze sła nek prze kształ ce -
nia wy ni ka ją cych z usta wy).

Ma te riał opra co wa no na pod -
sta wie in for ma cji za war tych
w usta wie, ma te ria łach nfor ma -
cyj nych urzę du m.st. War sza wy
oraz ma te ria łów Ad mi ni stra cję
Do mów Miesz kal nych Fe lix
(ADM Fe lix).

(r.i.)
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Jak to jest z tym
uwłaszczeniem?

– Wo lę po kry cia kosz tów ta kie -
go mu ra lu wy ra ził pan ka pi tan
Igna cy Go liń ski wraz z żo ną. Po -
zna łem pa na ka pi ta na przy oka zji
na ma lo wa nia mu ra lu z oka zji stu -
le cia lot nic twa, któ ry tez był fi -
nan so wa ny przez Pań stwa Go liń -
skich. Pan Igna cy jest eme ry to wa -
nym lot ni kiem, eks per tem Pań -
stwo wej Ko mi sji Ba da nia Wy pad -
ków Lot ni czych. To wiel ki pa trio -
ta. – Wspo mi na w roz mo wie ze
mną Grze gorz Wy soc ki by ły bur -
mistrz dziel ni cy na Ocho cie.

Usta lo no rów nież lo ka li za cję
mu ra lu. Miał zo stać na ma lo wa ny
na ścia nie bu dyn ku Gró jec ka 42a
(w są siedz twie po mni ka Re du ta
Ka li ska). Zwró co no się do Za rzą -
du Wspól no ty w ce lu zor ga ni zo -
wa nia ze bra nia wspól no ty, któ re

mia ło wy ra zić zgo dę na mu ral
w for mie uchwa ły. Na ze bra niu
wła ści cie le pod ję li sto sow ną
uchwa łę jed no gło śnie.

– By łem obec ny na tym ze bra -
niu. To wa rzy szy li mi przed sta wi -
cie le kom ba tan tów; pa ni pre zes
Śro do wi ska Żoł nie rzy IV ob wo du
Ar mii Kra jo wej Wła dy sła wa Mar -
cin kie wicz, pan ka pi tan Igna cy
Go liń ski oraz pan Ma riusz Twar -
dow ski. Je stem pe wien, że po in -
for mo wa no nas po zli cze niu gło -
sów, że uchwa ła zo sta ła pod ję ta
jed no gło śnie. Zresz tą ta ki wy nik
gło so wa nia był do prze wi dze nia
na pod sta wie dys ku sji z wła ści cie -
la mi. – Twier dzi Grze gorz Wy soc ki

W pro to ko le za war to wa ru nek,
że wy ko naw ca re mon tu ele wa cji
po roz mo wie z wy ko naw cą mu ra -

lu wy ra zi zgo dę na je go na ma lo -
wa nie tak, aby wspól no ta nie stra -
ci ła gwa ran cji na nie daw no wy ko -
na ny re mont. Dru gim wa run kiem
by ło wzię cie na sie bie przez dziel -
ni ce po ten cjal na ko niecz ność
kon ser wa cji ta kie go mu ra lu.

Od by ło się w tej spra wie sze reg
roz mów za rów no z fir mą wy ko nu -
ją cą re mont ele wa cji jak i z oso -
ba mi go to wy mi na ma lo wać mu -
ral. Do ko na no rów nież uzgod nień
z in spek to rem nad zo ru ją cym re -
mont z ra mie nia GGKO (spół ki
za rzą dza ją cej bu dyn kiem). Za -
rząd dziel ni cy zło żył oświad cze nie
w spra wie ewen tu al nych za bie gów
kon ser wa cyj nych w przy szło ści.

Na stęp nie po wy bo rach sa mo -
rzą do wych na stą pi ła zmia na za -
rzą du dziel ni cy. Pan ka pi tan Go -
liń ski i kom ba tan ci za czę li wy py -
ty wać o to, kie dy bę dzie mo żna
przy stą pić do ma lo wa nia mu ra lu.

– Na spo tka niu opłat ko wym
z kom ba tan ta mi py ta no mnie
o to. Uspa ka ja łem wszyst kich

twier dząc, że trze ba tro chę po cze -
kać, są no we wła dze i pew nie jak
to przy ta kich zmia nach pew ne
spra wy mu szą chwi lę po cze kać.
Pew nie i tak trze ba po cze kać
do wio sny al bo na wet do la ta, po -
nie waż ta kie od sło nię cie mu ra lu
mo gło by być do brym ak cen tem
ob cho dów 75-le cia wy bu chu Po -
wsta nia War szaw skie go – twier dzi
Grze gorz Wy soc ki

Jed nak jak się oka zu je urząd
dziel ni cy twier dzi zgo ła coś in ne go.

– Na ze bra niu wspól no ty wła -
ści cie le lo ka li w tym bu dyn ku od -
rzu ci li pro jekt uchwa ły w spra wie
na ma lo wa nia mu ra lu. W tej sy tu -
acji, o tym, ja kie bę dą dal sze lo sy
te go pro jek tu, je go po my sło daw -
cy, przed sta wi cie le śro do wisk

kom ba tanc kich, bę dą za pew ne
pro wa dzić roz mo wy z no wym Za -
rzą dem Dziel ni cy. – Twier dzi
rzecz nik pra so wy urzę du Mo ni ka
Beuth -Lu tyk.

Ta kim ob ro tem spra wy za sko -
cze ni są za rów no po my sło daw cy
po my słu, kom ba tan ci oraz wszy -
scy za an ga żo wa ni w ten pro jekt.
Wy da je się, że kwe stia eks ter mi -
na cji miesz kań ców War sza wy
przez Niem ców jest bez spor na
i god na upa mięt nie nia oraz nie
jest przed mio tem spo ru.

Na le ży tyl ko mieć na dzie ję, że
spra wa szyb ko się wy ja śni, po nie -
waż go łym okiem wi dać, że ktoś
tu mi ja się z praw dą, co kła dzie
cień na po stę po wa nie urzę du.

An na Szu mow ska

Zamiast muralu
wszystkich zamurowało

W ze szłym ro ku śro do wi ska kom ba tanc kie za bie ga ły o na ma lo -
wa nie mu ra lu upa mięt nia ją ce go exo dus miesz kań ców War sza wy
w cza sie po za koń cze niu Po wsta nia War szaw skie go. W tym ce lu
si ła mi spo łecz ny mi wy ko na no pro jekt mu ra lu, zna le zio no fun da -
to ra, któ ry miał po kryć wszyst kie kosz ty je go wy ko na nia.



Wie lo krot nie zwra ca łem wie lu
de cy den tom rzą do wym uwa gę, że
spra wa upa mięt nie nia te go miej -
sca za le ży wła śnie od rzą du i par -
la men tu. Bo kto in ny, jak nie Pań -
stwo Pol skie po win no za dbać
o ten te ren. Re du ta Or do na jest
sym bo lem na szej wal ki o nie pod -
le głość pod czas za bo rów? Mia łem
na dzie ję, że ten gest w po sta ci
przy zna nia środ ków na bu do wę
no wo cze sne go mu zeum na stą pi
w ro ku stu le cia od zy ska nia nie -
pod le gło ści. Nie do cze ka łem się
ja i wie lu lu dzi, któ rzy od lat za -

bie ga ją o upa mięt nie nie te go
miej sca.

Jednak wniosek złożony w tym
roku przez Klub Parlamentarny
Kukiz15 wzbudził nadzieję.

Po praw ka nr 57 W czę ści 29
– Obro na Na ro do wa zmniej szyć
wy dat ki o kwo tę 60 000 tys. zł
na Agen cję Mie nia Woj sko we go
(rozdz. 75222, do ta cje i sub wen -
cje), z prze zna cze niem na utwo -
rze nie no wej po zy cji w czę ści 83
– Re zer wy ce lo we pn. „Re zer wa
ce lo wa na wy kup nie ru cho mo ści
po ło żo nych w War sza wie w dziel -

ni cy Ocho ta z ob rę bu 20302,
dział ki o nu me rach: 4, 10, 10/3,
10/5, 14/2, 16, 17, 18/1, 18/3, 22,
23, 24/4, 24/10, 24/11, 24/12,
24/13, 24/14, 25, 52 oraz na za bez -
pie cze nie i urzą dze nie te re nu
z prze zna cze niem na miej sce pa -
mię ci na ro do wej” (rozdz. 75818,
wy dat ki ma jąt ko we).

Ty le żar gon par la men tar ny.
A w grun cie rze czy cho dzi ło o to,
aby w bu dże cie Mi ni ster stwa Obro -
ny za bez pie czyć kwo tę 60 mln zł
na wy kup dzia łek znaj du ją cych się
w rę kach pry wat nych wła ści cie li
i roz po cząć bu do wę no wo cze sne go
cen trum mu ze al no -edu ka cyj ne go.
Kwo tę 60 mln zło tych osza co wa no
jesz cze w po przed niej ka den cji sa -
mo rzą du i jest to kwo ta wy star cza -
ją ca. Nie ste ty jak po da je Kan ce la ria
Sej mu w gło so wa niu po praw ki 57
pod czas trze cie go czy ta nia usta wy
bu dże to wej wzię ło udział 423 po -
słów. Za by ło je dy nie 42 po słów,
prze ciw 376, a wstrzy ma ło się 5 po -
słów. Prze ciw ko gło so wa li wszy scy
obec ni po sło wie PiS i pra wie wszy -
scy po sło wie PO (8 by ło za). Że by
jesz cze bar dziej bo la ło, z po słów
war szaw skich po parł po praw kę tyl -
ko Pa weł Ku kiz.

Na li ście gło su ją cych prze ciw
znaj du je się wie lu lu dzi, któ rych
znam i z któ ry mi roz ma wia łem
wie lo krot nie na te mat Re du ty Or -
do na. Wie lu z nich by ło na Re du -
cie (kil ku w kam pa nii wy bor czej).
Usi ło wa łem się z ni mi skon tak to -
wać. Treść roz mów, któ re od by -
łem nie na da ją się do pu bli ka cji,
po nie waż zo sta ły by uzna ne
za nie cen zu ral ne. Wie lu po słów
nie od bie ra ode mnie te le fo nu.
Pew nie za dzwo nią w cza sie kam -
pa nii. Już nie mo gę się do cze kać.

Grze gorz Wy soc ki

Nie ste ty pi sma i roz mo wy nie
wie le przy nio sły a ofi cjal na od po -
wiedź urzę du nie da je na dziei dla
za słu żo nej kli ni ki. Pan na czel nik wy -
dzia łu in fra struk tu ry Jan Leś kie wicz
w la ko nicz nej od po wie dzi stwier dził,
że znak B -36 zo stał na rzu co ny przez
słu żby miej skie od po wie dzial ne
za za rzą dza nie ru chem w ra tu szu.

Sy tu acja na ca łej uli cy Sie mień -
skie go jest dra ma tycz na. Do brze
ob ra zu je ją wpis in ter naut ki
w gru pie Otwar ta Ocho ta wspar ty
wie lo ma ko men ta rza mi.

Za cho dzi py ta nie. Co mo żna
zro bić? Trze ba za miast pi sa nia, że

ktoś ko muś coś na rzu cił, usiąść
i za sta no wić się, co mo żna zro bić
w or ga ni za cji ru chu w tym re jo -
nie. Za kaz par ko wa nia na łu ku
uli cy nie ma uza sad nie nia w prze -
pi sach i jest tyl ko spra wą uzna nio -
wą. Nie za le żnie od wszyst kie go,
mo żna wy dzie rża wić miej sce po -
sto jo we dla miesz kań ców, któ rzy
przy wo żą swo je zwie rzę ta do kli -
ni ki. Nie sto su je się ta kich prak -
tyk czę sto, ale na Ocho cie mo żna
zna leźć ich wie le. Za chę ca my
wła dze dziel ni cy do szcze gól nej
sta ran no ści w tej spra wie, po nie -
waż jest w tym miej scu szan sa po -
mo że nia miesz kań com.

Grze gorz Wy soc ki
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Sie mień skie go – utrud nie nia
dla lu dzi i zwie rząt

PiS i PO murem przeciwko
Reducie Ordona

Kiedy w internecie ktoś poinformował, że w Sejmie będzie
głosowana poprawka do budżetu państwa na rok 2019
w sprawie Reduty Ordona stwierdziłem, że w końcu coś drgnęło.


