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Parkingi tylko dla mieszkańców?
Czy wybrane ochockie podwórka będą mogły być tylko dla
Mieszkańców i najemców lokali?
Problem zastawionych osiedlowych podwórek dotyczy wielu
miejsc w Warszawie. Jednak problem ten dotyka najbardziej te
centralne dzielnice. Często spotykamy się z faktem, że osiedlowe
tereny zostają zamienione w bezpłatne parkingi. Zastawiane są samochodami osób, które tam nie
mieszkają. Przyjezdni kierowcy

często parkują by mieć blisko
do pracy bądź firmy oraz by unikać opłat w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego SPPN.
Jako pierwsza z tym problemem postanowiła zmierzyć się
dzielnica Wola. Od 1 marca
w czterech wybranych lokalizacjach ruszy pilotażowy program
zakładający, że na wytypowanych

Pomysł zwężenia Grójeckiej
nie spadł z nieba

podwórkach w wyznaczonych
miejscach postojowych będą mogli parkować tylko Mieszkańcy
oraz najemcy lokali użytkowych.
Zgodnie z założeniami programu
możliwość wjazdu na takie podwórko, zatrzymania się i parkowania, będą miały osoby posiadające specjalny identyfikator, służby miejskie oraz najemcy lokali
użytkowych i dostawcy świadczący
usługi dla mieszkańców. Emblematy będą mogły otrzymać osoby,
tylko wykonawcą pewnych zamiarów i wizji władz naszego miasta.
W tej kadencji w dzielnicy rządzi koalicja zawarta pomiędzy
Koalicja Obywatelską (PO + Nowoczesna) a Ochocianami (będącymi emanacją ogólnomiejskiego
ruchu aktywistów miejskich).
Fragment powyżej jest cytatem
z umowy koalicyjnej zawartej późna jesienią ubiegłego roku przez
te ugrupowania.
Ten zapis jest połączeniem pewnych oczywistości jakimi są: modernizacja placu Narutowicza i przedokończenie na stronie 4

„Zmodernizowanie pl. Narutowicza wraz z rewitalizacją ulicy
Grójeckiej na odcinku od pl. Zawiszy do ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. poprzez m.in. zmianę
przekroju Grójeckiej do 2x2,
przeniesienie parkowania na jezdnię, nasadzenia zieleni i budowę
dróg dla rowerów po obu stronach Grójeckiej, a także przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania z Wawelską i Kopińską,

przy pozostawieniu na odcinku
od ul. Niemcewicza do pl. Zawiszy w stronę centrum 3 pasów
jezdni.”
To fragment pewnego dokumentu, który jakoś przeminął bez
echa w naszej dzielnicy. Zwężenie
Grójeckiej, przeciwko któremu
protestuje znaczna część mieszkańców naszej dzielnicy nie jest
jak się wydaje pomysłem Zarządu
Dróg Miejskich. Ta instytucja jest

które posiadają meldunek w obrębie danego podwórka lub tytuł
prawny do znajdującej się tam
nieruchomości,
prowadzące
wspólne gospodarstwo domowe
z osobą posiadającą tytuł prawny
do lokalu oraz prowadzące tam
działalność gospodarczą, które
również mają tytuł prawny do lokalu (bądź umowę najmu). Mieszkańcy i właściciele identyfikatory
mają otrzymywać na stałe. Jeśli
chodzi zaś o przedsiębiorców
na okres do 12 miesięcy.
Przed wjazdami na takie posesje
mają pojawić się znaki informujące o zakazie ruchu z wyłączeniem
tych osób, które będą posiadały
specjalne uprawnienie. Odpowiednie oznakowanie pozwoli
Straży Miejskiej po otrzymanym

zgłoszeniu interweniować i nakładać mandaty.
Pod koniec ubiegłego roku
po ogłoszeniu wolskiego programu wielu Mieszkańców Ochoty
w takim pomyśle zaczęło upatrywać szansę na rozwiązanie podobnych problemów w naszej dzielnicy. Gdy otrzymałam kilka zapytań
od Mieszkańców borykających się
z analogicznymi kłopotami spytałam Zarząd Dzielnicy Ochota czy
podobny program moglibyśmy
wprowadzić także w Dzielnicy
Ochota? W odpowiedzi na moją
interpelację uzyskałam odpowiedź, że ZGN Ochota został zobowiązany do podjęcia działań
zmierzających do zastosowania

dokończenie na stronie 2
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Koalicja nie pozwala
pracować w komisjach
Odbyła się kolejna sesja dzielnicy. Jak sie okazało był to kolejny
pokaz jak koalicja rządzaca dzielnicą (Platforma Obywatelska – Nowoczesna – Ochocianie Sąsiedzi) „szanuje” demokrację i przestrzega
jej zasad. Jednym z punktów poddanych pod głosowanie było odwołanie z funkcji vice przewodniczących w trzech Komisjach stałych.
Powodem takiej decyzji był fakt,
iż radni formacji rządzącej tak
bardzo chcieli obsadzić swoimi
ludźmi wszystkie komisje i nie
sprawdzili, że nie mogą być nimi
osoby będący jednocześnie vice
przewodniczącymi Rady Dzielnicy. W związku z tym należało ich
odwołać. Tak tez postanowiła rada
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w głosowaniu. Ogromnym zdziwieniem był fakt, że koalicja nie
zgłosiła żadnych kandydatów w to
miejsce. Nauczeni doświadczeniem z pierwszej sesji, podczas
której radni opozycji zostali dosłownie wycięci ze składów komisji w jakich chcieli sie znaleźć,
opozycja również nie zgłosiła nikogo w związku z czym w trzech
komisjach powstały vacaty. W ten
sposób koalicja rządząca skutecznie sparaliżowała funkcjonowanie
podstawowych organów samorządu dzielnicy jakim są Komisje stałe. W momencie gdy na posiedzeniu danej komisji nie ma przewodniczącego jego obowiązki przejmuje viceprzewodniczący. Co
w sytuacji gdy w komisji…nie ma
takiej osoby?! Po prostu posiedze-

nie nie może się odbyc gdyż nie
ma uprawnionego do jego prowadzenia. Wtedy nawet bardzo ważne sprawy nie będą omówione
i przeanalizowane przez Komisje.
Kolejnym punktem była zmiana
składu Komisji stałych. Prawie każdy klub zgłaszał nazwiska radnych chetnych do pracy w poszczególnych komisjach.
I nie pierwszy raz wczorajszego
wieczoru swoje oblicze „obrońców demokracji” pokazała Platforma wspierana głosami radnych
Nowoczesnej i Ochocian.
Mianowicie w momencie gdy
głosowanie dotyczyło dopisania
do konkretnych komisji radnych
przedstawicieli obozu władzy wszyscy radni jednogłośnie (łącznie
z opozycją) wyrażali zgodę na takie
rozwiązanie. Jednak gdy przychodził czas nad głosowaniem o dołączenie do składów komisji radnych
wskazanych
przez
opozycje,
(Krzysztofa Kruka do Komisji
Oświaty oraz Krzysztofa Wojcie-
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Parkingi tylko dla mieszkańców?
dokończenie ze strony 1
rozwiązań na zarządzanych terenach. Jednak w powyższej sprawie
urząd będzie oczekiwał inicjatywy
ze strony Mieszkańców nieruchomości szczególnie tych usytuowanych przy Strefie Płatnego Parkowania, gdzie Mieszkańcy mają
utrudniony dostęp do miejsc postojowych na podwórkowych parkingach przyległych do budynków. Ponadto wśród Mieszkańców zostaną przeprowadzone
konsultacje w przedmiotowej
sprawie. Sprawy parkowania zostaną również omówione na rocznych zebraniach sprawozdawczych we Wspólnotach Mieszkaniowych. Po przeprowadzonych

konsultacjach z Mieszkańcami
wraz z uzyskaną opinią (rekomendacją) administratora oraz
zabezpieczeniu środków na ten
cel zostaną podjęte dalsze decyzje
w powyższej sprawie.
Obserwując choćby tereny niektórych spółdzielni mieszkaniowych, w których podobne rozwiązania już funkcjonują myślę, że
wprowadzany program pilotażowy
na Woli sprawdzi się a Mieszkańcy
będą zadowoleni. Jestem przekonana, że warto zastanowić się
nad podobnym rozwiązaniem
na Ochocie, przedyskutować
z wszystkimi zainteresowanymi
i zgłosić chęć ewentualnego uczestnictwa w programie do ZGN.

chowskiego do Komisji Przestrzennej) koalicja rządząca zagłosowała
przeciw. Efektem tego był fakt, że
dopisani do składów komisji zostali
tylko radni wskazani przez koalicję.
Szczytem bezczelności było głosowanie dotyczące wyznaczenie
przedstawiciela Rady Dzielnicy
do Dzielnicowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów
do Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Ochota. Wcześniej tym punktem
zajmowała sie Komisja Oświaty.
Na jednym z posiedzeń komisja
JEDNOGŁOŚNIE przyjęła stanowisko, że osobą tą będzie radna
Dorota Stegienka. Jakież było zdziwienie gdy podczas wczorajszej sesji Ochocianie zgłosili na to stanowisko radnego Jana Plutę. Doszło
do kuriozalnej sytuacji, przez którą
w wyniku głosowań zamiast jednego przedstawiciela zostało wybranych dwóch. Zinterpretować takiej
sytuacji nie potrafił nawet obecny
na sali pan mecenas. W związku
z takim obrotem spraw, radna Dorota Stegienka zrezygnowała z kandydowania aby skończyć tą farsę
zafundowaną przez koalicję.
Czyż to nie obłuda, że ludzie
którzy jeszcze nie tak dawno chętnie bronili konstytucji, krzyczeli:
Demokracja! Demokracja! dzis
łąmią jej zasady na Ochocie?!

Ciekowostką jest też fakt, że
nie było żadnych chętnych
na funkcje vice przewodniczących
Komisji stałych. Czyżby radni koalicji zrozumieli, że nie będą
w stanie prowadzić wszystkich komisji naraz?!
Nawet jeśli tak to refleksja
przyszła zbyt późno więc teraz
skoro chcieli to niech radni rządzący dzielnicą wykażą sie podczas całej kadencji.
Ciekawą kwestie poruszył radny
Łukasz Kwaśniewski, pytając kto
dał radnym koalicji prawo decydowania w jakiej komisji poszczególni radni mogliby realizowac założenia statutu Rady Dzielnicy, pracując na rzecz swoich wyborców.
W ten sposób została przekroczona kolejna granica a ochockie
standardy zaczynają sięgać dna.
Gdyby adekwatna sytuacja miała
miejsce w poprzedniej kadencji,
zapewne radni Ochocian krzyczeliby: Hańba! Skandal! Tym razem
jednak jakoś dziwnie milczą. To
zapewne skutek tego, ze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Całe to kuriozum można opisać
jednym zdaniem: praca, pracą
a statystyki w komisji muszą być
po naszej stronie, jak powiedzieć
może koalicja.
Cezary Król

Na rogu Banacha i Grójeckiej
będzie nieszczęście

Dorota Stegienka

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z n a la z ł z a s to s o w a n i e w l a t a c h 5 0 .
ub iegłego wieku.
W moim gabinecie jest co n ajmniej od 8 lat, ale w Po lsce wciąż uchodz i za techn ologię now ą.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję jeśli
chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego
obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego rodzaju protez, w tym
wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej
elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły
anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie
mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk

O tej sprawie pisał już wielokrotnie mój kolega redakcyjny Jurek
Pawlonek. Na rogu Banacha i Grójeckiej ścieżka rowerowa krzyżuje się
z chodnikiem stwarzając duże niebezpieczeństwo dla pieszych. Ten
fragment ścieżki jest niezabezpieczony i fatalnie oznakowany. Te oznakowania, które są tak naprawdę informują, że pieszy nie może przechodzić przez ścieżkę, co jest absurdem w tym miejscu. W środku zimy
wystarczyło mi 15 minut, aby zaobserwować kilka niebezpiecznych sytuacji. Pytam, co będzie w sezonie? Jeśli coś się stanie to urzędnicy będą mieli ten wypadek na sumieniu, ponieważ nie będą mogli powiedzieć, że nic nie wiedzieli.
Grzegorz Wysocki
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Chodnik TAK – kebab NIE

prowizoryczny coś w rodzaju
ogródka
gastronomicznego.
Zwrócę się z prośbą o interwencje
w tej sprawie do Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami
Ochota. Wszak teren na którym
Mieszkańcy chcieliby mieć dalszą
część chodnika jest w zarządzie
właśnie ZGN-u. Trzeba też
sprawdzić czy właściciel kebabu
miał pozwolenie na wykonana

własnoręcznie dobudówki. Kebab
ten jest także popularny wśród
Moich Sąsiadów i nie tylko, dlatego będę wnioskował o ewentualne
wyznaczenie nowego miejsca dla
tego punktu gastronomicznego,
a nie jego likwidację. W jaki sposób uda mi się załatwić sprawę
poinformuje Państwa oczywiście
na łamach Informatora.
Cezary Król

Nabór do Rady Seniorów
Na
Rakowcu
pomiędzy
bazarkiem przy ulicy Mołdawskiej
a dawnym pawilonem handlowym
zwanym przez Mieszkańców " Pod
filarami" od zawsze był chodnik.
Pawilon już dawno przeszedł
do historii, w jego miejscu stanął
nowy budynek wielorodzinny.
Wraz z początkiem budowy, deweloper postawił płot równo
z granicą swojej działki tuz
przy bazarku. Spowodowało to likwidacje chodnika służącego
przez lata Mieszkańcom. Budowa

dobiega końca. Obecnie pozostało tylko ogrodzenie nowego bloku
– które będzie już na stałe- i właśnie na jego wysokości urywa się
dziś chodnik. Chodnik ten to bardzo ważna sprawa dla okolicznych
Mieszkańców. To ciąg pieszy, który pozwalał w najkrótszy i najszybszy sposób przedostać się
z zakupami z bazarku, lub przystanku przy ulicy Racławickiej
do oddalonych najdalej bloków
ulicy Okińskiego czy Sąchockiej.
Obecnie można przejść kawał-

Poszukiwany
wykonawca
remontu dachu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Własne Mieszkanie”
przy ul. Raszyńskiej 58 w Warszawie
poszukuje wykonawcy remontu dachu.
Przedmiar robót do odebrania w ADM „Felix”
ul. Radomska 10/12,
tel. 22 824 01 51, 22 824 03 01
Składanie ofert – do 15 marca br. w ADM „Felix”.

Ogłoszenie Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o naborze kandydatów na członków Rady
Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Realizując zapisy § 6 załącznika do uchwały nr 19/IV/2019 Rady Dzielnicy Włochy miasta
stołecznego Warszawy z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów
na członków Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Rada Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jako organ o charakterze inicjatywnym,
doradczym i konsultacyjnym będzie wspierać aktywność osób starszych i służyć
integracji seniorów.
Nabór kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzony jest od dnia
ogłoszenia, tj. od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 13 marca 2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia
do Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy).
W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym 9 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy.
Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, która
ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowisk osób starszych.
Kadencja Rady trwa cztery lata licząc od dnia jej wyboru. Praca w Radzie ma charakter społeczny.
Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie.
Zgłoszenia kandydata dokonać może grupa co najmniej 5 osób w wieku powyżej 60 lat
zamieszkałych na terenie Dzielnicy Włochy.
Zgłoszenie kandydata następuje w formie pisemnej i zawiera w szczególności:
1) Imię/imiona, nazwisko kandydata, adres zamieszkania, data urodzenia, krótką notkę biograficzną
kandydata;
2) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury;
3) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych
z kandydowaniem do Rady;
4) listę poparcia co najmniej 5 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy,
zawierającą imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.
Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy należy dokonać
na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, poprzez
dostarczenie zamkniętej kopertyz dopiskiem „Nabór na członków Rady Seniorów Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy” do Wydziału Obsługi Mieszkańców, Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al.
Krakowska 257, 02–133 Warszawa, parter, pokój nr 20, od dnia 20 lutego 2019 r.
do dnia 13 marca 2019 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu,
tj. poniedziałek 8.00–18.00, wtorek – piątek 8.00–16.00.
Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al.
Krakowska 257 – Wydziale Obsługi Mieszkańców, parter, punkt Informacyjny oraz na stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy www.ud-wlochy.waw.pl
Imienna lista kandydatów wraz z krótkimi informacjami o członkach, zostanie zamieszczona
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy www.ud-wlochy.waw.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Dzielnicy, w wybranej prasie lokalnej oraz za pomocą mediów społecznościowych.
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kiem chodnika, przy ogrodzeniu
wspólnoty mieszkaniowej później
pozostaje przeprawa przez błoto
i trawnik. Niestety na końcu tej
przeprawy przy ul.Mołdawskiej
przejście skutecznie utrudnia
przyczepa, z której sprzedawany
jest kebab. Dodatkowo podczas
budowy inwestycji przy Mołdawskiej 5, właściciel budy z kebabem
dobudował sobie w sposób bardzo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
(CSR) w SZPZLO Warszawa – Ochota
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota od 2015 roku sumiennie i rzetelnie realizuje strategię zarządzania opartą na Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Postępowanie zgodnie z zasadami CSR skutkuje poprawą relacji ze społecznością oraz władzami lokalnymi, umacnia również
pozytywny wizerunek oraz wiarygodność całego Zespołu w kontaktach z partnerami biznesowymi oraz pacjentami.
Wdrożenie strategii polega
na dobrowolnym prowadzeniu
działań niosących korzystne wartości dla otoczenia społecznego,
środowiska naturalnego oraz rozwoju ekonomicznego i gospodarczego. Są to trzy główne filary,
na które SZPZLO Warszawa –

pracy dla takich osób. Pralnia wyposażona jest w nowoczesny, ekologiczny sprzęt zapewniający dbałość zarówno o środowisko jak
i o pracowników. Podstawowym
atutem urządzeń pralniczych jest
wykorzystywanie wody jako rozpuszczalnika, bez potrzeby stosowania toksycznych środków. Tym
sposobem Zespół dąży do stałego
ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz świadomie
zarządza zużyciem energii elektrycznej oraz wody.
Kolejnym przykładem realizowa nia stra te gii Spo łecz nej Od -

Ubezpieczyciel cię oszukał?

 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!
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SZPZLO Warszawa – Ochota
określił systematyczne uruchamianie punktów usługowych służących lokalnej społeczności oraz
zgodnych ze strategią Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu.
SZPZLO Warszawa – Ochota
dokłada starań w powrót osób
niepełnosprawnych psychicznie
do społeczeństwa poprzez środowisko pracy. Ww. działania mają
na celu przywrócenie osobom niepełnosprawnym psychicznie poczucie własnej wartości i sensu
pracy. Odpowiednio aktywizowani mogą zaistnieć jako pełnoprawni pracobiorcy, nie muszą
być wyłącznie biorcami świadczeń
pomocy społecznej. Praca daje satysfakcję, mobilizuje do podejmowania nowych wyzwań i pozytywnie wpływa na jakość życia.

Ochota zwraca uwagę przy podejmowaniu istotnych decyzji.
Mając na względzie potrzeby
lokalnej społeczności, troskę
o środowisko naturalne oraz chęć
ciągłego rozwoju Dyrekcja Zespołu zdecydowała się na utworzenie w 2018 r. ekologicznej
pralni wodnej na terenie Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Szczęśliwickiej 36
w Warszawie obsługiwanej przez
osoby niepełnosprawne. Dzięki
współfinansowaniu
projektu
z Urzędu Pracy m.st. Warszawy
zostały utworzone nowe miejsca

Porady prawne

Ubezpieczyciele najchętniej
widzieliby swoich klientów jedynie jako płatników składek. Kiedy ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w wypadku należy
zapłacić odszkodowanie, zaczyna
się problem. Ubezpieczyciele
znają różne sztuczki, by nie wypłacić ani grosza…
Osobom, którym ubezpieczyciele zaniżają wysokości kwot odszkodowań, pomaga właśnie Fundacja Lex Specialis. Jeśli jesteś
osobą poszkodowaną w wypadku
drogowym, w pracy, padłeś ofiarą
błędu medycznego lub doznałeś
szkody w wyniku upadku – zgłoś
się po BEZPŁATNĄ POMOC.
Ze statystyk sądowych wynika, że
kwoty odszkodowań wypłacanych
dobrowolnie przez ubezpieczycieli są nawet czterokrotnie niższe
niż uzyskiwane wyrokiem sądowym. Nie pozwól odebrać sobie
należnych Ci pieniędzy!

po wie dzial no ści Biz ne su jest
utworzenie w 2016 roku samocho do wej myj ni pa ro wej oraz
sys te mu par kin go we go. Dzię ki
tech no lo gii czysz cze nia pa rą
wod ną uży tą w sa mo cho do wej
myjni ogranicza się do minimum
uży cie środ ków che micz nych
oraz de ter gen tów. Na to miast
Sys tem par kin go wy po zwa la
sprawnie zarządzać parkingiem
za pew nia jąc spraw ną i szyb ką
ob słu gę po jaz dów pod no sząc
stan bezpieczeństwa pacjentów.
Tym spo so bem SZPZ LO War szawa – Ochota stale troszczy się
o środowisko naturalne oraz inwe stu je w za so by ludz kie po przez zatrudnianie w niej osób
niepełnosprawnych.
W zakresie integracji z lokalnym otoczeniem, jako kluczowe

Złamanie czy trwała szkoda?

Krewny umarł w wypadku?

Fundacja pomaga w sprawach
odmowy wypłaty odszkodowania
w przypadku niewielkich szkód
jak drobne złamania, zwichnięcia, urazy, ale również w przypadku zaniżania przez lekarzy
ubezpieczycieli procentowego
uszczerbku na zdrowiu. Różnice
w możliwym odszkodowaniu mogą być kolosalne!

Wielu ubezpieczycieli odmawia wypłaty zadośćuczynienia
za śmierć krewnego z wypadku
drogowego przed 2008 rokiem,
pomimo że Sąd Najwyższy nakazał w wielu orzeczeniach wypłatę
pieniędzy na rzecz członków rodzin ofiar wypadków.
Masz do nich prawo! Jeżeli
spotkał Cię podobny problem
lub odniosłeś obrażenia i nie zawiadomiłeś
ubezpieczyciela
– zgłoś się do nas. Nasi prawnicy
i konsultanci udzielą Ci potrzebnej bezpłatnej porady lub bezpłatnie sporządzą pismo do
ubezpieczyciela.

Nie podpisujcie ugody!
W jednej ze spraw ubezpieczyciel wypłacił kwotę tysiąc zł
oraz
zaproponował
ugodę
przy dopłacie marnych 500 zł.
W wyniku działań fundacji dopłacił kwotę pięciu tysięcy zł
a po skierowaniu sprawy do sądu poszkodowany może liczyć
na kwotę dwudziestu tysięcy zł
dopłaty. Podpisując ugodę bez
pomocy prawnej straciłby mnóstwo pieniędzy!

Pomysł zwężenia Grójeckiej
nie spadł z nieba
dokończenie ze strony 1
budowa niebezpiecznego skrzyżowania Grójeckiej z Wawelską i Kopińską z tragicznym w skutkach
zwężeniu ulicy Grójeckiej.
Nie będę w tym miejscu powtarzał argumentów, dlaczego zrealizowanie tego pomysłu jest złe dla
Ochoty i jej mieszkańców. Przez
ostatnie tygodnie znakomicie
przedstawiają nasz punkt widzenia radni z Ochockiej Wspólnoty
Samorządowej.
Chciałem przypomnieć ten zapis,
aby powiedzieć jasno, że za pomysł
zwężenia Grójeckiej odpowiadają

„Fundacja Lex Specialis”
ul. Górczewska 200 m.17,
01-460 Warszawa
tel. 667-292-145
office@fundlex.pl,
www.fundlex.pl
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władze miasta, ale tak naprawdę
zrodził się w dzielnicy w głowach
ludzi, którzy biorą za nią dzisiaj odpowiedzialność. Pozostaje tylko
ubolewać, że co najmniej jedna strona podpisanego dokumentu
(Koalicja Obywatelska) nie głosiła
tak szkodliwych propozycji w czasie
kampanii wyborczej. Jeśli chodzi
o Ochocian to mieszkańcy mogli
się po nich takich pomysłów spodziewać. Jednak jasno trzeba
stwierdzić, że wynik wyborczy aktywistów miejskich nie uprawnia ich
do tak radykalnych i w naszym
przekonaniu szkodliwych działań.
Grzegorz Wysocki

Tężnia w Parku Korotyńskiego?
Jakiś czas temu pisałem o fortach Szczęśliwice i o braku zainteresowania naszych władz uregulowaniem i zaprowadzeniem
porządku na tym terenie. Inaczej jest z Fortem na Rakowcu czyli
Parkiem przy Korotyńskiego. Pomimo tego, że jest to teren zabytkowy to udało się wybudować parę współczesnych instalacji
służących ludziom.
Jest plac zabaw, jest siłownia
plenerowa, plac do ćwiczeń oraz
boisko do koszykówki. Jak na tak
duży obszar jest tam zbyt mało terenu zagospodarowanego. Rozu-

Cezary Król

Jerzy Pawlonek

miem historyków, którzy muszą
widzieć umocnienia ziemne tegoż
fortu, ale utrzymywanie takiej
„pustyni” w środku jak się okazuje bardzo drogiego (metr kwadra-

Płatne parkowanie
na całej Ochocie?!
Problem miejsc parkingowych dotyka cała Warszawę. Wyjątkowo mocno daje sie to we znaki Mieszkańcom naszej dzielnicy. Ochota bezpośrednio sąsiaduje z centrum i to własnie
na Ochocie przebiega granica strefy płatnego parkowania.
Nie zlicze juz ile razy sąsiedzi
z różnych części dzielnicy skarżyli
sie na niemożliwość zaparakowania auta w okolicach swojego bloku. Dodatkowo na Ochocie juz teraz mamy bardzo duża ilość biurowców do, których sporo pracowników dojeżdża codziennie autem.
Wciąz budują sie lub będą budować sie nowe. Dlatego na ostat-

ższej sesji Rady Dzielnicy we wtorek. Później trafi on do włądz
Warszawy, które będą organizować ewentualne konsultacje.
Oczywiście chcialbym aby konsultacje odbyły się przynajmniej
w dwóch miejscach dzielnicy.
Wszak Rakowiec jest położony
na skraju Ochoty i jest stąd spory
kawałek np. do urzędu dzielnicy
gdzie mogłaby obdyć się jedna
z części konsultacji. Druga zaś bliżej Rakowaca Płd tak by każdy
Mieszkaniec mógl bez przeszkód
pojawić sie na spotakniu i zabrać
głos w tak waznej sprawie.

towy) miasta jest troszeczkę niegospodarne. Teren ten powinien
spełniać funkcje parkową (apartamentowców mamy chyba już wystarczająco wiele) i wypadałoby,
aby bardziej go zazielenić oraz
pomyśleć może nad wykorzystaniem zagłębień na porządną tężnie. Nie jakąś z budżetu partycypacyjnego namiastkę, lecz taką,
która by świadczyła o wielkości
naszych władz dzielnicy. W dobie
walki o czyste powietrze, gdzie inne dzielnice już takie cuda mają
a my na szarym końcu? Może, nasze władze nam zafundują skoro
ochoczo wydawały ostatnimi latami pozwolenia na budowy. Deweloperzy mogliby też się dołożyć
skoro chcą lepsze pieniądze zarobić za metr mieszkania w lepszej
części dzielnicy. Nie wystarczy tylko budować tak, że sąsiadka sąsiadce będzie z okna w garnki zaglądać. Jak będzie się tak zagęszczać warunki mieszkaniowe to już
niedługo będą to slumsy niż zielona dzielnica.

nim posiedzieniu Komisji Polityki
Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska podjelismy stanowisko o przeprowadzniu konsultacji społecznych
w tej sprawie. Bardzo często
Mieszkańcy mówią, że SPP rozwiązałaby ich problemy z parkowaniem. Na Rakowcu Płd jest to
jeden z najważniejszych pomysłów

na skuteczne zniechęcenie m.in.
pracowników centrali banku PKO,
którzy z mojego osiedla uczynili
sobie bezpłatny parking.W ten
sposób blokuja i zajmują miejsca
moich sąsiadów. Jeśli musieliby
płacić codziennie 30 zł za postój
auta zapewne wybraliby inne warianty dojazdu do pracy. Strefa
płatnego parkowania ma jednak
pewne zasady i regulamin, na bazie których funcjonuje i chce żeby
Mieszkańcy przed ostatecznym
podjęciem decyzji poznali wszystkie plusy i minusy takiego rozwiązania. Projekt uchwały w tej sprawie będziemy głosowac na najbli-

Siemieńskiego – mieszkańcy
biorą sprawy w swoje ręce

Po naszych publikacjach i dyskusji w Internecie mieszkańcy
Siemieńskiego postanowili wziąć
sprawy w swoje ręce. Przypomnę
tylko, że chodzi o sprawę parkowania. Po zeszłorocznym remoncie ulicy zniknęło sporo miejsc
parkingowych. Straż Miejska zakłada blokady i wymierza wysokie
mandaty. Nowa organizacja ruchu
praktycznie uniemożliwia funkcjonowanie Przychodni Weterynaryjnej, która działa w tym miejscu od wielu lat. Mieszkańcy są
oburzeni i postanowili wyrazić
swój sprzeciw w petycji do pani
burmistrz Marii Środoń.
– Roznosimy ulotki informujące o akcji po okolicznych blokach
(Siemieńskiego 19–21–23, Koro-

tyńskiego 28, Pawińskiego 34).
Chcemy, aby władze dzielnicy
spowodowały jakąś zmianę. Nie
wszystkie zakazy są konieczne.
Po zebraniu podpisów chcemy się
spotkać z panią burmistrz i porozmawiać o jakiś kompromisowych
propozycjach. Nie może być tak
jak teraz. – Mówi pani Iwona
Ziółkowska jedna z inicjatorek
akcji.
Wszyscy którzy chcą podpisać
petycję albo pomóc w zbieraniu
podpisu proszeni są o kontakt
z panią Iwoną Ziółkowska
(tel. 799 198 508).
Podpis można również złożyć
w Przychodni Weterynaryjnej
przy Siemieńskiego 23.
Grzegorz Wysocki
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Głośna cisza
Zakaz nocnych lotów z Lotniska Chopina wprowadzony został
głównie w celu ograniczenia uciążliwości hałasu w porze nocnej, a tym samym poprawy warunków odpoczynku dla mieszkańców. Tymczasem wprowadzone przepisy, mówiące o zakazie wykonywania nocnych lotów, są nagminnie łamane, a PPL unika
odpowiedzi na temat tych naruszeń.
„Core night” Lotnisko Chopina
wprowadziło 25 marca 2018 r.
Mówiąc bardziej zrozumiałym językiem – od godziny 22.30
do 5.30, we wszystkie dni tygodnia, żaden samolot nie powinien
latać nad głowami mieszkańców.
Wyjątkiem od tego są loty państwowe, wojskowe, ratownicze
oraz loty w sytuacjach kryzysowych. Wyjątek stanowią też opóźnienia, które nie wynikają z winy
przewoźnika, czy wynikają z awarii maszyn.
Decyzja ta miała – w założeniu
– poprawić komfort życia osób
mieszkających w pobliżu lotniska,

szczególnie tych, których domy
zlokalizowane są w bezpośrednim
sąsiedztwie korytarzy powietrznych lądowań i startów samolotów. Na nocne hałasy skarżą się
mieszkańcy, m.in. dzielnicy Włochy, którzy słysząc o wprowadzonym zakazie latania w nocy
nad ich domami mówią żartobliwie, że w takim razie w nocy
nad ich domami lata UFO.
Pod koniec ubiegłego roku
do Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze skierowałem
kilka pytań na temat wykonywania operacji lotniczych w porze
nocnej.

Na pytanie – ile razy w okresie
od marca do października naruszono obowiązujący zakaz –
otrzymałem odpowiedź, że:
„W sezonie lato 2018 (marzec –
październik), w ciągu jednej doby, wykonywano średnio kilka
operacji w porze nocnej (.), liczba
naruszeń ciszy nocnej jest proporcjonalna do wielkości przewoźnika i częstotliwości wykonywanych
przez niego połączeń”.
Uważam, że to bardzo lakoniczna odpowiedź, bo kilka naruszeń ciszy nocnej w ciągu doby
oznacza, że tych naruszeń mogło

OGŁOSZENIA DROBNE
NADASZ
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU NA
WWW.DODAJ-OGLOSZENIE.PL

być najmniej 3, a najwięcej 10, co
daje nam miesięcznie od 90
do 300 incydentów związanych
z naruszeniem zakazu nocnych lotów. Rodzi się naturalne pytanie,
czy pracownik PPL, który udzielił
odpowiedzi, celowo ukrył ścisłe
dane, czy też z jakiś powodów nie
był w stanie tego wyliczyć?
Jak podaje PPL za częste naruszenia ciszy nocnej przez poszczególnych przewoźników przewidziane są sankcje finansowe oraz
zakaz wykonywania lotów w konkretnym czasie, w następnym sezonie. Niestety, nie udało się
ustalić, czy wobec któregokolwiek
przewoźnika zastosowano wspomniane kary. Z moich informacji
wynika, że brak jest precyzyjnych
przepisów pozwalających nałożyć

Dariusz Kałwajtys

OGŁOSZENIA DROBNE
dodasz na stronie
www.dodaj-ogloszenie.pl
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wspomniane sankcje na przewoźników łamiących ciszę nocną.
PPL nie zechciał też podać,
którzy przewoźnicy najczęściej latają w nocy pomimo zakazu.
Jak podawał w maju ub. roku
portal TVN24, tylko przez lekko
ponad miesiąc od wprowadzenia
zakazu nocnych lotów, doszło do 88
naruszeń core night, a „przodownikami” w tym byli przewoźnicy Polskich Linii Lotniczych LOT, Wizz
Air i Europen Air Transport.
Natomiast w czerwcu ub. roku
dyrektor PPL Mariusz Szpikowski
podał na portalu TUR-INFO.PL
o 284 naruszeniach ciszy nocnej
przez wspomnianych powyżej
przewoźników. Jeżeli ta dynamika
wzrostu utrzymała się do końca
ubiegłego roku, to można śmiało
stwierdzić, że wprowadzenie zakazu nocnych lotów wcale, lub prawie wcale nie poprawiło komfortu
nocnego odpoczynku mieszkańców okolic lotniska, a przecież to
było głównym celem zakazu. Myślę, że samorządy dzielnic sąsiadujących z lotniskiem powinny zainicjować rozmowy z przedstawicielami Portów Lotniczych i próbować wyegzekwować publicznie zobowiązanie się do przestrzegania
ciszy nocnej na Lotnisku Chopina.
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Jest już blisko dwa
tysiące podpisów
Ochocka Wspólnota Samorządowa od miesiąca prowadzi akcję
zbierania podpisów pod petycją do prezydenta Warszawy pana
Rafała Trzaskowskiego w sprawie zawężenia ulicy Grójeckiej.

Ta akcja jest wspierana przez
naszą gazetę jak również wiele innych grup mieszkańców. Podpisy
są zbierane zarówno w wersji papierowej jak i w Internecie. Według naszych informacji zebrano
już blisko 2000 podpisów.

– Mieszkańcy bardzo chętnie
podpisują naszą pozycję. – Mówi
Barbara Laszczkowska radna
Ochockiej Wspólnoty Samorządowej. Panuje powszechne przekonanie, że ewentualna decyzja o zwężeniu Grójeckiej bardzo nieko-

Klawa Księgarnia już na Ochocie
Wydawnictwo Skarpa Warszawska oficjalnie otworzyło
na Ochocie a dokładnie przy ulicy Grójeckiej 40a swoją Klawą
Księgarnię. To już druga w naszym mieście księgarnia tego wydawnictwa.

Skarpa Warszawska istnieje
od stycznia 2012 roku. Jest znane
jako wydawca miesięcznika varsavianistycznego „Skarpa Warszawska”. Wydaje również inne periodyki: „Auto-Moto Technika” poświęcony motoryzacji, magazyn li-

rzystnie odbije się, na jakości życia
w naszej dzielnicy. Mamy nadzieję,
że nasza akcja zniechęci decydentów to tego pomysłu. – Dodaje
W akcję zaangażowały się
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Aktywni są również przedsiębiorcy, dla, których blokowanie
głównej arterii komunikacyjnej to
realne straty.
– Akcja dopiero się rozwija. Planujemy zbiórkę na ulicy oraz hap15 stycznia 2016 roku Skarpa
Warszawska podpisała umowę
z Firmą Księgarską Olesiejuk
na dystrybucję swoich książek,
a 15 marca 2017 roku porozumienie z firmą Storytel, dystrybutorem audiobooków.
W księgarni przy Grójeckiej
obok dobrej literatury historycznej i varsawianistycznej będzie

pening. Podpisy chcemy zbierać
do czasu ogłoszenia konsultacji
w tej sprawie, które zostały przyobiecane przez ratusz pod koniec
marca. Dziękujemy za zaangażowanie mieszkańców i prosimy o dalsze

– powiedziała w rozmowie ze mną
inna radna OWS Dorota Stegienka.
Będziemy na bieżąco relacjonować przebieg akcji zbierania podpisów.

można nabyć gry planszowe i sporo różnorodnej poezji.
Jak podkreślił podczas otwarcia
prezes wydawnictwa Rafał Bielski
– Klawa Księgarnia przy Grójeckiej będzie miejsce ciekawych
spotkań i dyskusji o literaturze
i historii Warszawy. Pewnym
przedsmakiem takich spotkań był
wykład architekta Grzegorza Miki
na temat okolicy placu Narutowi-

cza i kamienicy przy Grójeckiej 40a.
Muszę przyznać że otwarcie
wypadło bardzo dobrze i jestem
przekonany, że powstało bardzo
potrzebne i ważne miejsce na mapie kulturalnej Ochoty. Na pewno
wszyscy miłośnicy historii Warszawy znajdą w tym miejscu coś ciekawego dla siebie.

Anna Szumowska

Grzegorz Wysocki

teracko-kryminalny
„Pocisk”
i dwumiesięcznik „Fantom” zajmujący się na literaturą fantastyczną. Poza tym zajmuje się publikacją książek – do tej pory ukazało się osiem tomów serii „Echa
dawnej Warszawy”

Zieleniak – szkoda, że jest nic

Bardzo fajnie wyglądał fronton
Zieleniak podświetlony specjalnie
zainstalowanymi w tym celu rzutnikami. Zarówno grafika z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości jak i z okazji świąt robiła
wrażenie i przyciągała uwagę.
Kupcy mieli nadzieję, że grafiki
będą służyły promocji Zieleniaka
i tego, co mają do zaoferowania
mieszkańcom.
– W założeniu rzutniki miały
promować Zieleniak a jeśli dzielnica chciałaby z jakiś innych powodów promować wydarzenia to

miała przygotować swoje slajdy
i je wyświetla. Dzisiaj nie ma ani
jednego ani drugiego. W zeszłej
kadencji zleciliśmy dwie grafiki
i były wyświetlane. Nie wierzę,
aby urząd odpuścił taką fajną
rzecz. – Powiedział w rozmowie
ze mną pomysłodawca rzutników
Grzegorz Wysocki.
Jak wynika z naszych informacji
wydział promocji w urzędzie coś
zamierza zrobić. Jak zrobi to
na pewno poinformujemy. Na razie szkoda, że jest nic.
Anna Szumowska
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Szkoła z problemami
Przyszłość klas sportowych o profilu pływackim
w Szkole Podstawowej nr 227 przy ul.Astronautów 17
na Okęciu jest niepewna. Całej sytuacji sprzyja
skonfliktowanie części rodziców z dyrekcją szkoły.
Komisja Oświaty rady dzielnicy
Włochy w dniu 14 lutego br. obradowała przy udziale licznie zgromadzonych rodziców dzieci ze
Szkoły 227, zaniepokojonych dalszym losem klas sportowych w tej
szkole, a także sposobem zarządzania szkołą, co – zdaniem rodziców obniża standardy nauczania
ich dzieci. Przybyli także nauczyciele z tej szkoły oraz zainteresowani tematem radni, którzy nie są
członkami Komisji Oświaty.
Najważniejszy z zarzutów dotyczył wygaszania klas sportowych
poprzez zaniechanie naboru dzieci
do klas pływackich. Potwierdził to
obecny na posiedzeniu komisji dyrektor szkoły 227 Michał Plewa,
który poinformował, że w roku
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szkolnym 2019/2020 nie będzie
przeprowadzony nabór do klas
pierwszych o profilu sportowym,
ze względu na znikome zainteresowanie chętnych. Dyrektor Plewa
poinformował, że podczas spotkań
z rodzicami w czterech przedszkolach na terenie dzielnicy, tylko jedna osoba wyraziła zainteresowanie
ewentualną nauką swojego dziecka w klasie sportowej.
Inny zarzut – podnoszony przez
rodziców – to zbyt mała ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Dyrektor Plewa poinformował, że
w ofercie szkoły w chwili obecnej
są zajęcia muzyczne i sportowe
oraz koło pozalekcyjne dla
uczniów klas 7 i 8, którzy mają
problemy w nauce.

Pozostałe tematy, które przedstawiali rodzice, nie znalazły potwierdzenia w odpowiedziach dyrektora szkoły.
Obecny na posiedzeniu komisji
zastępca burmistrza Sebastian Piliński zobowiązał się, że wraz
z pracownikami merytorycznymi
urzędu dzielnicy przyjrzy się procedurom naboru do klas sportowych w szkole 227 i znajdzie sposobność, aby do tego tematu powrócić. Obrady komisji na temat
szkoły 227 będą wznowione
w dniu 21 lutego.
Trochę dziwi fakt znikomego zainteresowania rodziców możliwością nauczania dzieci w klasie sportowej o profilu pływackim. Warszawskie
pływalnie
pękają
w szwach, a dzieci i młodzież stanowią zdecydowaną większość klientów. Uczniowie klas pływackich mają w ramach zajęć lekcyjnych możliwość bezpłatnej nauki i doskonalenia pływania przez 3 lata, trzy razy

w tygodniu. Należy zaznaczyć, że
jednym z głównych walorów szkoły 227 od wielu lat jest jej kameralność i doskonała lokalizacja.
Zastanawiałbym się również
nad przyczyną tak małej oferty
szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych. Znam wiele szkół podstawowych, gdzie tematyczne kółka zainteresowań, warsztaty i inne
zajęcia pozalekcyjne są prowa-

dzone po lekcjach przez odpowiednio motywowanych nauczycieli tych szkół z pełnym zaangażowaniem uczniów.
Być może dalsze obrady Komisji Oświaty z udziałem rodziców,
nauczycieli i władz dzielnicy pozwolą na wypracowanie rozwiązań służących jak najlepszemu
funkcjonowaniu szkoły 227.
Dariusz Kałwajtys

Trzeba być czujnym.
Aktywiści miejscy nie śpią

„Przy ulicy Grójeckiej, na wysokości przystanku tramwajowego
„Hale Banacha”, nie ma przystanków autobusowych. Linie tramwajowe zapewniają połączenia
w innych relacjach niż linie autobusowe. Każdy dodatkowy przystanek to ułatwienia dla mieszkańców. Miejsca pod nowe przystanki jest dużo.”
Normalnie to człowiek by przyklasnął. Wiele lat z Anią Zbytniewską zabiegaliśmy o przystanek tramwajowy i się udało. Jakby
autobus zatrzymywał się przy Zieleniaku też byłoby dobrze. Ale?
Zacytowany powyżej fragment
jest interpelacją radnego Gawry-
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sia (KWW Ochocianie, czołowego aktywistę miejskiego w naszej
dzielnicy). Może jestem już przewrażliwiony, ale jak radny Gawryś
ma jakiś pomysł to prawie
na pewno zniknie kilka miejsc
parkingowych. Otóż chciałbym się
mylić, ale jedynym miejscem
na taki przystanek jest parking
przed halą Zieleniaka. A jeśli tak
to ja piórkuję i dziękuję. Z zaciekawieniem przeczytam odpowiedź na ta interpelację urzędników ZTM i i ZDM, którzy
do przyjaciół kierowców nie należą, a aktywiści miejscy mogą zawsze na nich liczyć
Grzegorz Wysocki

