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Problem zastawionych osiedlo-
wych podwórek dotyczy wielu
miejsc w Warszawie. Jednak pro-
blem ten dotyka najbardziej te
centralne dzielnice. Często spoty-
kamy się z faktem, że osiedlowe
tereny zostają zamienione w bez-
płatne parkingi. Zastawiane są sa-
mochodami osób, które tam nie
mieszkają. Przyjezdni kierowcy

często parkują by mieć blisko
do pracy bądź firmy oraz by uni-
kać opłat w Strefie Płatnego Par-
kowania Niestrzeżonego SPPN.

Jako pierwsza z tym proble-
mem postanowiła zmierzyć się
dzielnica Wola. Od 1 marca
w czterech wybranych lokaliza-
cjach ruszy pilotażowy program
zakładający, że na wytypowanych

podwórkach w wyznaczonych
miejscach postojowych będą mo-
gli parkować tylko Mieszkańcy
oraz najemcy lokali użytkowych.
Zgodnie z założeniami programu
możliwość wjazdu na takie po-
dwórko, zatrzymania się i parko-
wania, będą miały osoby posiada-
jące specjalny identyfikator, słu-
żby miejskie oraz najemcy lokali
użytkowych i dostawcy świadczący
usługi dla mieszkańców. Emble-
maty będą mogły otrzymać osoby,

które posiadają meldunek w ob-
rębie 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 lo-
kalu (bądź umowę najmu). Miesz-
kańcy 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 informują-
ce o zakazie ruchu z wyłączeniem
tych osób, które będą posiadały
specjalne uprawnienie. Odpo-
wiednie oznakowanie pozwoli
Straży Miejskiej po otrzymanym

zgłoszeniu interweniować i nakła-
dać mandaty.

Pod koniec ubiegłego roku
po ogłoszeniu wolskiego progra-
mu wielu Mieszkańców Ochoty
w takim pomyśle zaczęło upatry-
wać szansę na rozwiązanie podob-
nych problemów w naszej dzielni-
cy. Gdy otrzymałam kilka zapytań
od Mieszkańców borykających się
z analogicznymi kłopotami spyta-
łam Zarząd Dzielnicy Ochota czy
podobny program moglibyśmy
wprowadzić także w Dzielnicy
Ochota? W odpowiedzi na moją
interpelację uzyskałam odpo-
wiedź, że ZGN Ochota został zo-
bowiązany do podjęcia działań
zmierzających do zastosowania

Parkingi tylko dla mieszkańców?
Czy wybrane ochockie podwórka będą mogły być tylko dla

Mieszkańców i najemców lokali?

„Zmodernizowanie pl. Naruto-
wicza wraz z rewitalizacją ulicy
Grójeckiej na odcinku od pl. Za-
wiszy do ul. Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r. poprzez m.in. zmianę
przekroju Grójeckiej do 2x2,
przeniesienie parkowania na jezd-
nię, nasadzenia zieleni i budowę
dróg dla rowerów po obu stro-
nach Grójeckiej, a także przebu-
dowę niebezpiecznego skrzyżowa-
nia z Wawelską i Kopińską,

przy pozostawieniu na odcinku
od ul. Niemcewicza do pl. Zawi-
szy w stronę centrum 3 pasów
jezdni.”

To fragment pewnego doku-
mentu, który jakoś przeminął bez
echa w naszej dzielnicy. Zwężenie
Grójeckiej, przeciwko któremu
protestuje znaczna część miesz-
kańców naszej dzielnicy nie jest
jak się wydaje pomysłem Zarządu
Dróg Miejskich. Ta instytucja jest

tylko wykonawcą pewnych zamia-
rów i wizji władz naszego miasta.

W tej kadencji w dzielnicy rzą-
dzi koalicja zawarta pomiędzy
Koalicja Obywatelską (PO + No-
woczesna) a Ochocianami (będą-
cymi emanacją ogólnomiejskiego
ruchu aktywistów miejskich).
Fragment powyżej jest cytatem
z umowy koalicyjnej zawartej póź-
na jesienią ubiegłego roku przez
te ugrupowania.

Ten zapis jest połączeniem pew-
nych oczywistości jakimi są: moder-
nizacja placu Narutowicza i prze-

Pomysł zwężenia Grójeckiej
nie spadł z nieba
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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 Dzielni-
cy. W związku z tym należało ich
odwołać. Tak tez postanowiła rada

w głosowaniu. Ogromnym zdzi-
wieniem był fakt, że koalicja nie
zgłosiła żadnych kandydatów w to
miejsce. Nauczeni doświadcze-
niem z pierwszej sesji, podczas
której radni opozycji zostali do-
słownie wycięci ze składów komi-
sji w jakich chcieli sie znaleźć,
opozycja również nie zgłosiła ni-
kogo w związku z czym w trzech
komisjach powstały vacaty. W ten
sposób koalicja rządząca skutecz-
nie sparaliżowała funkcjonowanie
podstawowych organów samorzą-
du dzielnicy jakim są Komisje sta-
łe. W momencie gdy na posiedze-
niu danej komisji nie ma przewod-
niczącego jego obowiązki przej-
muje 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 prowa-
dzenia. Wtedy nawet bardzo wa-
żne sprawy nie będą omówione
i przeanalizowane przez Komisje.

Kolejnym punktem była zmiana
składu Komisji stałych. Prawie ka-
żdy klub zgłaszał nazwiska rad-
nych chetnych do pracy w po-
szczególnych komisjach.

I nie pierwszy raz wczorajszego
wieczoru swoje oblicze „obroń-
ców demokracji” pokazała Plat-
forma wspierana głosami radnych
Nowoczesnej i Ochocian.

Mianowicie w momencie gdy
głosowanie dotyczyło dopisania
do konkretnych komisji radnych
przedstawicieli obozu władzy wszy-
scy radni jednogłośnie (łącznie
z opozycją) wyrażali zgodę na takie
rozwiązanie. Jednak gdy przycho-
dził czas nad głosowaniem o dołą-
czenie do składów komisji radnych
wskazanych przez opozycje,
(Krzysztofa Kruka do Komisji
Oświaty oraz Krzysztofa Wojcie-

chowskiego do Komisji Przestrzen-
nej) koalicja rządząca zagłosowała
przeciw. Efektem tego był fakt, że
dopisani do składów komisji zostali
tylko radni wskazani przez koalicję.

Szczytem bezczelności było gło-
sowanie dotyczące wyznaczenie
przedstawiciela Rady Dzielnicy
do Dzielnicowej Komisji Wybor-
czej dla przeprowadzenia wyborów
do Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Ochota. Wcześniej tym punktem
zajmowała sie Komisja Oświaty.
Na jednym z posiedzeń komisja
JEDNOGŁOŚNIE przyjęła stano-
wisko, że osobą tą będzie radna
Dorota Stegienka. Jakież było zdzi-
wienie gdy podczas wczorajszej se-
sji Ochocianie zgłosili na to stano-
wisko radnego Jana Plutę. Doszło
do kuriozalnej sytuacji, przez którą
w wyniku głosowań zamiast jedne-
go przedstawiciela zostało wybra-
nych dwóch. Zinterpretować takiej
sytuacji nie potrafił nawet obecny
na sali pan mecenas. W związku
z takim obrotem spraw, radna Do-
rota Stegienka zrezygnowała z kan-
dydowania aby skończyć tą farsę
zafundowaną przez koalicję.

Czyż to nie obłuda, że ludzie
którzy jeszcze nie tak dawno chęt-
nie 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 ko-
alicji zrozumieli, że nie będą
w stanie prowadzić wszystkich ko-
misji naraz?!

Nawet jeśli tak to refleksja
przyszła zbyt późno więc teraz
skoro chcieli to niech radni rzą-
dzący dzielnicą wykażą sie pod-
czas całej kadencji.

Ciekawą kwestie poruszył radny
Łukasz Kwaśniewski, pytając kto
dał radnym koalicji prawo decydo-
wania w jakiej komisji poszczegól-
ni radni mogliby realizowac zało-
żenia statutu Rady Dzielnicy, pra-
cując na rzecz swoich wyborców.
W ten sposób została przekroczo-
na kolejna granica a ochockie
standardy zaczynają sięgać dna.
Gdyby adekwatna sytuacja miała
miejsce w poprzedniej kadencji,
zapewne radni Ochocian krzycze-
liby: Hańba! Skandal! Tym razem
jednak jakoś dziwnie milczą. To
zapewne skutek tego, ze punkt wi-
dzenia 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

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 ozna-
kowania, które są tak naprawdę informują, że pieszy nie może prze-
chodzić przez ścieżkę, co jest absurdem w tym miejscu. W środku zimy
wystarczyło mi 15 minut, aby zaobserwować kilka niebezpiecznych sy-
tuacji. Pytam, co będzie w sezonie? Jeśli coś się stanie to urzędnicy bę-
dą mieli ten wypadek na sumieniu, ponieważ nie będą mogli powie-
dzieć, że nic nie wiedzieli.

Grzegorz Wysocki

Na rogu Banacha i Grójeckiej
będzie nieszczęście
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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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Koalicja nie pozwala
pracować w komisjach

Od by ła się ko lej na se sja dziel ni cy. Jak sie oka za ło był to ko lej ny
po kaz jak ko ali cja rzą dza ca dziel ni cą (Plat for ma Oby wa tel ska – No -
wo cze sna – Ocho cia nie Są sie dzi) „sza nu je” de mo kra cję i prze strze ga
jej za sad. Jed nym z punk tów pod da nych pod gło so wa nie by ło od wo -
ła nie z funk cji vi ce prze wod ni czą cych w trzech Ko mi sjach sta łych.

roz wią zań na za rzą dza nych te re -
nach. Jed nak w po wy ższej spra wie
urząd bę dzie ocze ki wał ini cja ty wy
ze stro ny Miesz kań ców nie ru cho -
mo ści szcze gól nie tych usy tu owa -
nych przy Stre fie Płat ne go Par ko -
wa nia, gdzie Miesz kań cy ma ją
utrud nio ny do stęp do miejsc po -
sto jo wych na po dwór ko wych par -
kin gach przy le głych do bu dyn -
ków. Po nad to wśród Miesz kań -
ców zo sta ną prze pro wa dzo ne
kon sul ta cje w przed mio to wej
spra wie. Spra wy par ko wa nia zo -
sta ną rów nież omó wio ne na rocz -
nych ze bra niach spra woz daw -
czych we Wspól no tach Miesz ka -
nio wych. Po prze pro wa dzo nych

kon sul ta cjach z Miesz kań ca mi
wraz z uzy ska ną opi nią (re ko -
men da cją) ad mi ni stra to ra oraz
za bez pie cze niu środ ków na ten
cel zo sta ną pod ję te dal sze de cy zje
w po wy ższej spra wie.

Ob ser wu jąc choć by te re ny nie -
któ rych spół dziel ni miesz ka nio -
wych, w któ rych po dob ne roz wią -
za nia już funk cjo nu ją my ślę, że
wpro wa dza ny pro gram pi lo ta żo wy
na Wo li spraw dzi się a Miesz kań cy
bę dą za do wo le ni. Je stem prze ko -
na na, że war to za sta no wić się
nad po dob nym roz wią za niem
na Ocho cie, prze dys ku to wać
z wszyst ki mi za in te re so wa ny mi
i zgło sić chęć ewen tu al ne go uczest -
nic twa w pro gra mie do ZGN.

Do ro ta Ste gien ka

dokończenie ze strony 1

Parkingi tylko dla mieszkańców?
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Na Rakowcu pomiędzy
bazarkiem przy ulicy Mołdawskiej
a dawnym pawilonem handlowym
zwanym przez Mieszkańców " Pod
filarami" od zawsze był chodnik.
Pa wi lon już daw no prze szedł
do hi sto rii, w je go miej scu sta nął
no wy bu dy nek wie lo ro dzin ny.
Wraz z po cząt kiem bu do wy, de -
we lo per po sta wił płot rów no
z gra ni cą swo jej dział ki tuz
przy ba zar ku. Spo wo do wa ło to li -
kwi da cje chod ni ka słu żą ce go
przez la ta Miesz kań com. Bu do wa

do bie ga koń ca. Obec nie po zo sta -
ło tyl ko ogro dze nie no we go blo ku
– któ re bę dzie już na sta łe - i wła -
śnie na je go wy so ko ści ury wa się
dziś chod nik. Chod nik ten to bar -
dzo wa żna spra wa dla oko licz nych
Miesz kań ców. To ciąg pie szy, któ -
ry po zwa lał w naj krót szy i naj -
szyb szy spo sób prze do stać się
z za ku pa mi z ba zar ku, lub przy -
stan ku przy uli cy Ra cła wic kiej
do od da lo nych naj da lej blo ków
uli cy Okiń skie go czy Są choc kiej.
Obec nie mo żna przejść ka wał -

kiem chod ni ka, przy ogro dze niu
wspól no ty miesz ka nio wej póź niej
po zo sta je prze pra wa przez bło to
i traw nik. Nie ste ty na koń cu tej
prze pra wy przy ul.Moł daw skiej
przej ście sku tecz nie utrud nia
przy cze pa, z któ rej sprze da wa ny
jest ke bab. Do dat ko wo pod czas
bu do wy in we sty cji przy Moł daw -
skiej 5, wła ści ciel bu dy z ke ba bem
do bu do wał so bie w spo sób bar dzo

pro wi zo rycz ny coś w ro dza ju
ogród ka ga stro no micz ne go.
Zwró cę się z proś bą o in ter wen cje
w tej spra wie do Za kła du Go spo -
da ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi
Ocho ta. Wszak te ren na któ rym
Miesz kań cy chcie li by mieć dal szą
część chod ni ka jest w za rzą dzie
wła śnie ZGN -u. Trze ba też
spraw dzić czy wła ści ciel ke ba bu
miał po zwo le nie na wy ko na na

wła sno ręcz nie do bu dów ki. Ke bab
ten jest ta kże po pu lar ny wśród
Mo ich Są sia dów i nie tyl ko, dla te -
go bę dę wnio sko wał o ewen tu al ne
wy zna cze nie no we go miej sca dla
te go punk tu ga stro no micz ne go,
a nie je go li kwi da cję. W ja ki spo -
sób uda mi się za ła twić spra wę
po in for mu je Pań stwa oczy wi ście
na ła mach In for ma to ra.

Ce za ry Król

Chodnik TAK – kebab NIE
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Nabór do Rady Seniorów
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.

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”.



Po stę po wa nie zgod nie z za sa -
da mi CSR skut ku je po pra wą re la -
cji ze spo łecz no ścią oraz wła dza -
mi lo kal ny mi, umac nia rów nież
po zy tyw ny wi ze ru nek oraz wia ry -
god ność ca łe go Ze spo łu w kon -
tak tach z part ne ra mi biz ne so wy -
mi oraz pa cjen ta mi.

Wdro że nie stra te gii po le ga
na do bro wol nym pro wa dze niu
dzia łań nio są cych ko rzyst ne war -
to ści dla oto cze nia spo łecz ne go,
śro do wi ska na tu ral ne go oraz roz -
wo ju eko no micz ne go i go spo dar -
cze go. Są to trzy głów ne fi la ry,
na któ re SZPZ LO War sza wa –

Ocho ta zwra ca uwa gę przy po -
dej mo wa niu istot nych de cy zji.

Ma jąc na wzglę dzie po trze by
lo kal nej spo łecz no ści, tro skę
o śro do wi sko na tu ral ne oraz chęć
cią głe go roz wo ju Dy rek cja Ze -
spo łu zde cy do wa ła się na utwo -
rze nie w 2018 r. eko lo gicz nej
pral ni wod nej na te re nie Przy -
chod ni Re jo no wo – Spe cja li stycz -
nej przy ul. Szczę śli wic kiej 36
w War sza wie ob słu gi wa nej przez
oso by nie peł no spraw ne. Dzię ki
współ fi nan so wa niu pro jek tu
z Urzę du Pra cy m.st. War sza wy
zo sta ły utwo rzo ne no we miej sca

pra cy dla ta kich osób. Pral nia wy -
po sa żo na jest w no wo cze sny, eko -
lo gicz ny sprzęt za pew nia ją cy dba -
łość za rów no o śro do wi sko jak
i o pra cow ni ków. Pod sta wo wym
atu tem urzą dzeń pral ni czych jest
wy ko rzy sty wa nie wo dy ja ko roz -
pusz czal ni ka, bez po trze by sto so -
wa nia tok sycz nych środ ków. Tym
spo so bem Ze spół dą ży do sta łe go
ogra ni cza nia ne ga tyw ne go wpły -
wu na śro do wi sko oraz świa do mie
za rzą dza zu ży ciem ener gii elek -
trycz nej oraz wo dy.

Ko lej nym przy kła dem re ali zo -
wa nia stra te gii Spo łecz nej Od -

po wie dzial no ści Biz ne su jest
utwo rze nie w 2016 ro ku sa mo -
cho 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
myj ni ogra ni cza się do mi ni mum
uży cie środ ków che micz nych
oraz de ter gen tów. Na to miast
Sys tem par kin go wy po zwa la
spraw nie za rzą dzać par kin giem
za pew nia jąc spraw ną i szyb ką
ob słu gę po jaz dów pod no sząc
stan bez pie czeń stwa pa cjen tów.
Tym spo so bem SZPZ LO War -
sza wa – Ocho ta sta le trosz czy się
o śro do wi sko na tu ral ne oraz in -
we stu je w za so by ludz kie po -
przez za trud nia nie w niej osób
nie peł no spraw nych.

W za kre sie in te gra cji z lo kal -
nym oto cze niem, ja ko klu czo we

SZPZ LO War sza wa – Ocho ta
okre ślił sys te ma tycz ne uru cha -
mia nie punk tów usłu go wych słu -
żą cych lo kal nej spo łecz no ści oraz
zgod nych ze stra te gią Spo łecz nej
Od po wie dzial no ści Biz ne su.

SZPZ LO War sza wa – Ocho ta
do kła da sta rań w po wrót osób
nie peł no spraw nych psy chicz nie
do spo łe czeń stwa po przez śro do -
wi sko pra cy. Ww. dzia ła nia ma ją
na ce lu przy wró ce nie oso bom nie -
peł no spraw nym psy chicz nie po -
czu cie wła snej war to ści i sen su
pra cy. Od po wied nio ak ty wi zo wa -
ni mo gą za ist nieć ja ko peł no -
praw ni pra co bior cy, nie mu szą
być wy łącz nie bior ca mi świad czeń
po mo cy spo łecz nej. Pra ca da je sa -
tys fak cję, mo bi li zu je do po dej mo -
wa nia no wych wy zwań i po zy tyw -
nie wpły wa na ja kość ży cia.

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?
� 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!

Spo łecz na Od po wie dzial ność Biz ne su
(CSR) w SZPZ LO War sza wa – Ocho ta

Sa mo dziel ny Ze spół Pu blicz nych Za kła dów Lecz nic twa Otwar -
te go War sza wa – Ocho ta od 2015 ro ku su mien nie i rze tel nie re -
ali zu je stra te gię za rzą dza nia opar tą na Spo łecz nej Od po wie dzial -
no ści Biz ne su. 

bu do wa nie bez piecz ne go skrzy żo -
wa nia Gró jec kiej z Wa wel ską i Ko -
piń ską z tra gicz nym w skut kach
zwę że niu uli cy Gró jec kiej.

Nie bę dę w tym miej scu po wta -
rzał ar gu men tów, dla cze go zre ali -
zo wa nie te go po my słu jest złe dla
Ocho ty i jej miesz kań ców. Przez
ostat nie ty go dnie zna ko mi cie
przed sta wia ją nasz punkt wi dze -
nia rad ni z Ochoc kiej Wspól no ty
Sa mo rzą do wej.

Chcia łem przy po mnieć ten za pis,
aby po wie dzieć ja sno, że za po mysł
zwę że nia Gró jec kiej od po wia da ją

wła dze mia sta, ale tak na praw dę
zro dził się w dziel ni cy w gło wach
lu dzi, któ rzy bio rą za nią dzi siaj od -
po wie dzial ność. Po zo sta je tyl ko
ubo le wać, że co naj mniej jed -
na stro na pod pi sa ne go do ku men tu
(Ko ali cja Oby wa tel ska) nie gło si ła
tak szko dli wych pro po zy cji w cza sie
kam pa nii wy bor czej. Je śli cho dzi
o Ocho cian to miesz kań cy mo gli
się po nich ta kich po my słów spo -
dzie wać. Jed nak ja sno trze ba
stwier dzić, że wy nik wy bor czy ak ty -
wi stów miej skich nie upraw nia ich
do tak ra dy kal nych i w na szym
prze ko na niu szko dli wych dzia łań.

Grze gorz Wy soc ki

dokończenie ze strony 1

Pomysł zwężenia Grójeckiej
nie spadł z nieba



Jest plac za baw, jest si łow nia
ple ne ro wa, plac do ćwi czeń oraz
bo isko do ko szy ków ki. Jak na tak
du ży ob szar jest tam zbyt ma ło te -
re nu za go spo da ro wa ne go. Ro zu -

miem hi sto ry ków, któ rzy mu szą
wi dzieć umoc nie nia ziem ne te goż
for tu, ale utrzy my wa nie ta kiej
„pu sty ni” w środ ku jak się oka zu -
je bar dzo dro gie go (metr kwa dra -

to wy) mia sta jest tro szecz kę nie -
go spo dar ne. Te ren ten po wi nien
speł niać funk cje par ko wą (apar ta -
men tow ców ma my chy ba już wy -
star cza ją co wie le) i wy pa da ło by,
aby bar dziej go za zie le nić oraz
po my śleć mo że nad wy ko rzy sta -
niem za głę bień na po rząd ną tę -
żnie. Nie ja kąś z bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go na miast kę, lecz ta ką,
któ ra by świad czy ła o wiel ko ści
na szych władz dziel ni cy. W do bie
wal ki o czy ste po wie trze, gdzie in -
ne dziel ni ce już ta kie cu da ma ją
a my na sza rym koń cu? Mo że, na -
sze wła dze nam za fun du ją sko ro
ocho czo wy da wa ły ostat ni mi la ta -
mi po zwo le nia na bu do wy. De we -
lo pe rzy mo gli by też się do ło żyć
sko ro chcą lep sze pie nią dze za ro -
bić za metr miesz ka nia w lep szej
czę ści dziel ni cy. Nie wy star czy tyl -
ko bu do wać tak, że są siad ka są -
siad ce bę dzie z okna w garn ki za -
glą dać. Jak bę dzie się tak za gęsz -
czać wa run ki miesz ka nio we to już
nie dłu go bę dą to slum sy niż zie lo -
na dziel ni ca.

Je rzy Paw lo nek

Tężnia w Parku Korotyńskiego?
Ja kiś czas te mu pi sa łem o for tach Szczę śli wi ce i o bra ku za -

in te re so wa nia na szych władz ure gu lo wa niem i za pro wa dze niem
po rząd ku na tym te re nie. Ina czej jest z For tem na Ra kow cu czy li
Par kiem przy Ko ro tyń skie go. Po mi mo te go, że jest to te ren za -
byt ko wy to uda ło się wy bu do wać pa rę współ cze snych in sta la cji
słu żą cych lu dziom.

Po na szych pu bli ka cjach i dys -
ku sji w In ter ne cie miesz kań cy
Sie mień skie go po sta no wi li wziąć
spra wy w swo je rę ce. Przy po mnę
tyl ko, że cho dzi o spra wę par ko -
wa nia. Po ze szło rocz nym re mon -
cie uli cy znik nę ło spo ro miejsc
par kin go wych. Straż Miej ska za -
kła da blo ka dy i wy mie rza wy so kie
man da ty. No wa or ga ni za cja ru chu
prak tycz nie unie mo żli wia funk -
cjo no wa nie Przy chod ni We te ry -
na ryj nej, któ ra dzia ła w tym miej -
scu od wie lu lat. Miesz kań cy są
obu rze ni i po sta no wi li wy ra zić
swój sprze ciw w pe ty cji do pa ni
bur mistrz Ma rii Śro doń.

– Roz no si my ulot ki in for mu ją -
ce o ak cji po oko licz nych blo kach
(Sie mień skie go 19–21–23, Ko ro -

tyń skie go 28, Pa wiń skie go 34).
Chce my, aby wła dze dziel ni cy
spo wo do wa ły ja kąś zmia nę. Nie
wszyst kie za ka zy są ko niecz ne.
Po ze bra niu pod pi sów chce my się
spo tkać z pa nią bur mistrz i po roz -
ma wiać o ja kiś kom pro mi so wych
pro po zy cjach. Nie mo że być tak
jak te raz. – Mó wi pa ni Iwo na
Ziół kow ska jed na z ini cja to rek
ak cji.

Wszy scy któ rzy chcą pod pi sać
pe ty cję al bo po móc w zbie ra niu
pod pi su pro sze ni są o kon takt
z pa nią Iwo ną Ziół kow ska
(tel. 799 198 508).

Pod pis mo żna rów nież zło żyć
w Przy chod ni We te ry na ryj nej
przy Sie mień skie go 23.

Grze gorz Wy soc ki

Sie mień skie go – miesz kań cy
bio rą spra wy w swo je rę ce

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 5

Nie zli cze juz ile ra zy są sie dzi
z ró żnych czę ści dziel ni cy ska rży li
sie na nie mo żli wość za pa ra ko wa -
nia au ta w oko li cach swo je go blo -
ku. Do dat ko wo na Ocho cie juz te -
raz ma my bar dzo du ża ilość biu -
row ców do, któ rych spo ro pra cow -
ni ków do je żdża co dzien nie au tem.
Wciąz bu du ją sie lub bę dą bu do -
wać sie no we. Dla te go na ostat -

nim po sie dzie niu Ko mi sji Po li ty ki
Prze strzen nej, Go spo dar ki Ko mu -
nal nej i Ochro ny Śro do wi ska pod -
je li smy sta no wi sko o prze pro -
wadz niu kon sul ta cji spo łecz nych
w tej spra wie. Bar dzo czę sto
Miesz kań cy mó wią, że SPP roz -
wią za ła by ich pro ble my z par ko -
wa niem. Na Ra kow cu Płd jest to
je den z naj wa żniej szych po my słów

na sku tecz ne znie chę ce nie m.in.
pra cow ni ków cen tra li ban ku PKO,
któ rzy z mo je go osie dla uczy ni li
so bie bez płat ny par king.W ten
spo sób blo ku ja i zaj mu ją miej sca
mo ich są sia dów. Je śli mu sie li by
pła cić co dzien nie 30 zł za po stój
au ta za pew ne wy bra li by in ne wa -
rian ty do jaz du do pra cy. Stre fa
płat ne go par ko wa nia ma jed nak
pew ne za sa dy i re gu la min, na ba -
zie któ rych fun cjo nu je i chce że by
Miesz kań cy przed osta tecz nym
pod ję ciem de cy zji po zna li wszyst -
kie plu sy i mi nu sy ta kie go roz wią -
za nia. Pro jekt uchwa ły w tej spra -
wie bę dzie my gło so wac na naj bli -

ższej se sji Ra dy Dziel ni cy we wto -
rek. Póź niej tra fi on do włądz
War sza wy, któ re bę dą or ga ni zo -
wać ewen tu al ne kon sul ta cje.
Oczy wi ście chcial bym aby kon sul -
ta cje od by ły się przy naj mniej
w dwóch miej scach dziel ni cy.
Wszak Ra ko wiec jest po ło żo ny
na skra ju Ocho ty i jest stąd spo ry
ka wa łek np. do urzę du dziel ni cy
gdzie mo gła by ob dyć się jed na
z czę ści kon sul ta cji. Dru ga zaś bli -
żej Ra ko wa ca Płd tak by ka żdy
Miesz ka niec mógl bez prze szkód
po ja wić sie na spo tak niu i za brać
głos w tak wa znej spra wie.

Ce za ry Król

Płatne parkowanie
na całej Ochocie?!

Pro blem miejsc par kin go wych do ty ka ca ła War sza wę. Wy jąt -
ko wo moc no da je sie to we zna ki Miesz kań com na szej dziel ni -
cy. Ocho ta bez po śred nio są sia du je z cen trum i to wła snie
na Ocho cie prze bie ga gra ni ca stre fy płat ne go par ko wa nia.



„Co re ni ght” Lot ni sko Cho pi na
wpro wa dzi ło 25 mar ca 2018 r.
Mó wiąc bar dziej zro zu mia łym ję -
zy kiem – od go dzi ny 22.30
do 5.30, we wszyst kie dni ty go -
dnia, ża den sa mo lot nie po wi nien
la tać nad gło wa mi miesz kań ców.
Wy jąt kiem od te go są lo ty pań -
stwo we, woj sko we, ra tow ni cze
oraz lo ty w sy tu acjach kry zy so -
wych. Wy ją tek sta no wią też opóź -
nie nia, któ re nie wy ni ka ją z wi ny
prze woź ni ka, czy wy ni ka ją z awa -
rii ma szyn.

De cy zja ta mia ła – w za ło że niu
– po pra wić kom fort ży cia osób
miesz ka ją cych w po bli żu lot ni ska,

szcze gól nie tych, któ rych do my
zlo ka li zo wa ne są w bez po śred nim
są siedz twie ko ry ta rzy po wietrz -
nych lą do wań i star tów sa mo lo -
tów. Na noc ne ha ła sy ska rżą się
miesz kań cy, m.in. dziel ni cy Wło -
chy, któ rzy sły sząc o wpro wa dzo -
nym za ka zie la ta nia w no cy
nad ich do ma mi mó wią żar to bli -
wie, że w ta kim ra zie w no cy
nad ich do ma mi la ta UFO.

Pod ko niec ubie głe go ro ku
do Przed się bior stwa Pań stwo we -
go Por ty Lot ni cze skie ro wa łem
kil ka py tań na te mat wy ko ny wa -
nia ope ra cji lot ni czych w po rze
noc nej.

Na py ta nie – ile ra zy w okre sie
od mar ca do paź dzier ni ka na ru -
szo no obo wią zu ją cy za kaz –

otrzy ma łem od po wiedź, że:
„W se zo nie la to 2018 (ma rzec –
paź dzier nik), w cią gu jed nej do -

by, wy ko ny wa no śred nio kil ka
ope ra cji w po rze noc nej (.), licz ba
na ru szeń ci szy noc nej jest pro por -
cjo nal na do wiel ko ści prze woź ni -
ka i czę sto tli wo ści wy ko ny wa nych
przez nie go po łą czeń”.

Uwa żam, że to bar dzo la ko -
nicz na od po wiedź, bo kil ka na ru -
szeń ci szy noc nej w cią gu do by
ozna cza, że tych na ru szeń mo gło

być naj mniej 3, a naj wię cej 10, co
da je nam mie sięcz nie od 90
do 300 in cy den tów zwią za nych
z na ru sze niem za ka zu noc nych lo -
tów. Ro dzi się na tu ral ne py ta nie,
czy pra cow nik PPL, któ ry udzie lił
od po wie dzi, ce lo wo ukrył ści słe
da ne, czy też z ja kiś po wo dów nie
był w sta nie te go wy li czyć?

Jak po da je PPL za czę ste na ru -
sze nia ci szy noc nej przez po szcze -
gól nych prze woź ni ków prze wi -
dzia ne są sank cje fi nan so we oraz
za kaz wy ko ny wa nia lo tów w kon -
kret nym cza sie, w na stęp nym se -
zo nie. Nie ste ty, nie uda ło się
usta lić, czy wo bec któ re go kol wiek
prze woź ni ka za sto so wa no wspo -
mnia ne ka ry. Z mo ich in for ma cji
wy ni ka, że brak jest pre cy zyj nych
prze pi sów po zwa la ją cych na ło żyć

wspo mnia ne sank cje na prze woź -
ni ków ła mią cych ci szę noc ną.

PPL nie ze chciał też po dać,
któ rzy prze woź ni cy naj czę ściej la -
ta ją w no cy po mi mo za ka zu.

Jak po da wał w ma ju ub. ro ku
por tal TVN24, tyl ko przez lek ko
po nad mie siąc od wpro wa dze nia
za ka zu noc nych lo tów, do szło do 88
na ru szeń co re ni ght, a „przo dow ni -
ka mi” w tym by li prze woź ni cy Pol -
skich Li nii Lot ni czych LOT, Wizz
Air i Eu ro pen Air Trans port.

Na to miast w czerw cu ub. ro ku
dy rek tor PPL Ma riusz Szpi kow ski
po dał na por ta lu TUR -IN FO.PL
o 284 na ru sze niach ci szy noc nej
przez wspo mnia nych po wy żej
prze woź ni ków. Je że li ta dy na mi ka
wzro stu utrzy ma ła się do koń ca
ubie głe go ro ku, to mo żna śmia ło
stwier dzić, że wpro wa dze nie za ka -
zu noc nych lo tów wca le, lub pra -
wie wca le nie po pra wi ło kom for tu
noc ne go od po czyn ku miesz kań -
ców oko lic lot ni ska, a prze cież to
by ło głów nym ce lem za ka zu. My -
ślę, że sa mo rzą dy dziel nic są sia du -
ją cych z lot ni skiem po win ny za ini -
cjo wać roz mo wy z przed sta wi cie -
la mi Por tów Lot ni czych i pró bo -
wać wy eg ze kwo wać pu blicz nie zo -
bo wią za nie się do prze strze ga nia
ci szy noc nej na Lot ni sku Cho pi na.

Da riusz Kał waj tys

Za kaz noc nych lo tów z Lot ni ska Cho pi na wpro wa dzo ny zo stał
głów nie w ce lu ogra ni cze nia ucią żli wo ści ha ła su w po rze noc -
nej, a tym sa mym po pra wy wa run ków od po czyn ku dla miesz kań -
ców. Tym cza sem wpro wa dzo ne prze pi sy, mó wią ce o za ka zie wy -
ko ny wa nia noc nych lo tów, są na gmin nie ła ma ne, a PPL uni ka
od po wie dzi na te mat tych na ru szeń.
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Gło śna ci sza



Skar pa War szaw ska ist nie je
od stycz nia 2012 ro ku. Jest zna ne
ja ko wy daw ca mie sięcz ni ka var sa -
via ni stycz ne go „Skar pa War szaw -
ska”. Wy da je rów nież in ne pe rio -
dy ki: „Au to -Mo to Tech ni ka” po -
świę co ny mo to ry za cji, ma ga zyn li -

te rac ko -kry mi nal ny „Po cisk”
i dwu mie sięcz nik „Fan tom” zaj -
mu ją cy się na li te ra tu rą fan ta -
stycz ną. Po za tym zaj mu je się pu -
bli ka cją ksią żek – do tej po ry uka -
za ło się osiem to mów se rii „Echa
daw nej War sza wy”

15 stycz nia 2016 ro ku Skar pa
War szaw ska pod pi sa ła umo wę
z Fir mą Księ gar ską Ole sie juk
na dys try bu cję swo ich ksią żek,
a 15 mar ca 2017 ro ku po ro zu mie -
nie z fir mą Sto ry tel, dys try bu to -
rem au dio bo oków.

W księ gar ni przy Gró jec kiej
obok do brej li te ra tu ry hi sto rycz -
nej i var sa wia ni stycz nej bę dzie

mo żna na być gry plan szo we i spo -
ro ró żno rod nej po ezji.

Jak pod kre ślił pod czas otwar cia
pre zes wy daw nic twa Ra fał Biel ski
– Kla wa Księ gar nia przy Gró jec -
kiej bę dzie miej sce cie ka wych
spo tkań i dys ku sji o li te ra tu rze
i hi sto rii War sza wy. Pew nym
przed sma kiem ta kich spo tkań był
wy kład ar chi tek ta Grze go rza Mi ki
na te mat oko li cy pla cu Na ru to wi -

cza i ka mie ni cy przy Gró jec -
kiej 40a.

Mu szę przy znać że otwar cie
wy pa dło bar dzo do brze i je stem
prze ko na ny, że po wsta ło bar dzo
po trzeb ne i wa żne miej sce na ma -
pie kul tu ral nej Ocho ty. Na pew no
wszy scy mi ło śni cy hi sto rii War sza -
wy znaj dą w tym miej scu coś cie -
ka we go dla sie bie.

Grze gorz Wy soc ki

Bar dzo faj nie wy glą dał fron ton
Zie le niak pod świe tlo ny spe cjal nie
za in sta lo wa ny mi w tym ce lu rzut -
ni ka mi. Za rów no gra fi ka z oka -
zji 100-le cia od zy ska nia nie pod le -
gło ści jak i z oka zji świąt ro bi ła
wra że nie i przy cią ga ła uwa gę.
Kup cy mie li na dzie ję, że gra fi ki
bę dą słu ży ły pro mo cji Zie le nia ka
i te go, co ma ją do za ofe ro wa nia
miesz kań com.

– W za ło że niu rzut ni ki mia ły
pro mo wać Zie le niak a je śli dziel -
ni ca chcia ła by z ja kiś in nych po -
wo dów pro mo wać wy da rze nia to

mia ła przy go to wać swo je slaj dy
i je wy świe tla. Dzi siaj nie ma ani
jed ne go ani dru gie go. W ze szłej
ka den cji zle ci li śmy dwie gra fi ki
i by ły wy świe tla ne. Nie wie rzę,
aby urząd od pu ścił ta ką faj ną
rzecz. – Po wie dział w roz mo wie
ze mną po my sło daw ca rzut ni ków
Grze gorz Wy soc ki.

Jak wy ni ka z na szych in for ma cji
wy dział pro mo cji w urzę dzie coś
za mie rza zro bić. Jak zro bi to
na pew no po in for mu je my. Na ra -
zie szko da, że jest nic.

An na Szu mow ska

Zie le niak – szko da, że jest nic

Klawa Księgarnia już na Ochocie
Wy daw nic two Skar pa War szaw ska ofi cjal nie otwo rzy ło

na Ocho cie a do kład nie przy uli cy Gró jec kiej 40a swo ją Kla wą
Księ gar nię. To już dru ga w na szym mie ście księ gar nia te go wy -
daw nic twa.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 7

Ta ak cja jest wspie ra na przez
na szą ga ze tę jak rów nież wie le in -
nych grup miesz kań ców. Pod pi sy
są zbie ra ne za rów no w wer sji pa -
pie ro wej jak i w In ter ne cie. We -
dług na szych in for ma cji ze bra no
już bli sko 2000 pod pi sów.

– Miesz kań cy bar dzo chęt nie
pod pi su ją na szą po zy cję. – Mó wi
Bar ba ra Laszcz kow ska rad na
Ochoc kiej Wspól no ty Sa mo rzą do -
wej. Pa nu je po wszech ne prze ko na -
nie, że ewen tu al na de cy zja o zwę -
że niu Gró jec kiej bar dzo nie ko -

rzyst nie od bi je się, na ja ko ści ży cia
w na szej dziel ni cy. Ma my na dzie ję,
że na sza ak cja znie chę ci de cy den -
tów to te go po my słu. – Do da je

W ak cję za an ga żo wa ły się
wspól no ty i spół dziel nie miesz ka -
nio we. Ak tyw ni są rów nież przed -
się bior cy, dla, któ rych blo ko wa nie
głów nej ar te rii ko mu ni ka cyj nej to
re al ne stra ty.

– Ak cja do pie ro się roz wi ja. Pla -
nu je my zbiór kę na uli cy oraz hap -

pe ning. Pod pi sy chce my zbie rać
do cza su ogło sze nia kon sul ta cji
w tej spra wie, któ re zo sta ły przy -
obie ca ne przez ra tusz pod ko niec
mar ca. Dzię ku je my za za an ga żo wa -
nie miesz kań ców i pro si my o dal sze

– po wie dzia ła w roz mo wie ze mną
in na rad na OWS Do ro ta Ste gien ka.

Bę dzie my na bie żą co re la cjo no -
wać prze bieg ak cji zbie ra nia pod -
pi sów.

An na Szu mow ska

Jest już blisko dwa
tysiące podpisów

Ochoc ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa od mie sią ca pro wa dzi ak cję
zbie ra nia pod pi sów pod pe ty cją do pre zy den ta War sza wy pa na
Ra fa ła Trza skow skie go w spra wie za wę że nia uli cy Gró jec kiej.
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Ko mi sja Oświa ty ra dy dziel ni cy
Wło chy w dniu 14 lu te go br. ob ra -
do wa ła przy udzia le licz nie zgro -
ma dzo nych ro dzi ców dzie ci ze
Szko ły 227, za nie po ko jo nych dal -
szym lo sem klas spor to wych w tej
szko le, a ta kże spo so bem za rzą -
dza nia szko łą, co – zda niem ro dzi -
ców ob ni ża stan dar dy na ucza nia
ich dzie ci. Przy by li ta kże na uczy -
cie le z tej szko ły oraz za in te re so -
wa ni te ma tem rad ni, któ rzy nie są
człon ka mi Ko mi sji Oświa ty.

Naj wa żniej szy z za rzu tów do ty -
czył wy ga sza nia klas spor to wych
po przez za nie cha nie na bo ru dzie ci
do klas pły wac kich. Po twier dził to
obec ny na po sie dze niu ko mi sji dy -
rek tor szko ły 227 Mi chał Ple wa,
któ ry po in for mo wał, że w ro ku

szkol nym 2019/2020 nie bę dzie
prze pro wa dzo ny na bór do klas
pierw szych o pro fi lu spor to wym,
ze wzglę du na zni ko me za in te re so -
wa nie chęt nych. Dy rek tor Ple wa
po in for mo wał, że pod czas spo tkań
z ro dzi ca mi w czte rech przed szko -
lach na te re nie dziel ni cy, tyl ko jed -
na oso ba wy ra zi ła za in te re so wa nie
ewen tu al ną na uką swo je go dziec -
ka w kla sie spor to wej.

In ny za rzut – pod no szo ny przez
ro dzi ców – to zbyt ma ła ilość za -
jęć po za lek cyj nych dla dzie ci. Dy -
rek tor Ple wa po in for mo wał, że
w ofer cie szko ły w chwi li obec nej
są za ję cia mu zycz ne i spor to we
oraz ko ło po za lek cyj ne dla
uczniów klas 7 i 8, któ rzy ma ją
pro ble my w na uce.

Po zo sta łe te ma ty, któ re przed -
sta wia li ro dzi ce, nie zna la zły po -
twier dze nia w od po wie dziach dy -
rek to ra szko ły.

Obec ny na po sie dze niu ko mi sji
za stęp ca bur mi strza Se ba stian Pi -
liń ski zo bo wią zał się, że wraz
z pra cow ni ka mi me ry to rycz ny mi
urzę du dziel ni cy przyj rzy się pro -
ce du rom na bo ru do klas spor to -
wych w szko le 227 i znaj dzie spo -
sob ność, aby do te go te ma tu po -
wró cić. Ob ra dy ko mi sji na te mat
szko ły 227 bę dą wzno wio ne
w dniu 21 lu te go.

Tro chę dzi wi fakt zni ko me go za -
in te re so wa nia ro dzi ców mo żli wo -
ścią na ucza nia dzie ci w kla sie spor -
to wej o pro fi lu pły wac kim. War -
szaw skie pły wal nie pę ka ją
w szwach, a dzie ci i mło dzież sta no -
wią zde cy do wa ną więk szość klien -
tów. Ucznio wie klas pły wac kich ma -
ją w ra mach za jęć lek cyj nych mo żli -
wość bez płat nej na uki i do sko na le -
nia pły wa nia przez 3 la ta, trzy ra zy

w ty go dniu. Na le ży za zna czyć, że
jed nym z głów nych wa lo rów szko -
ły 227 od wie lu lat jest jej ka me ral -
ność i do sko na ła lo ka li za cja.

Za sta na wiał bym się rów nież
nad przy czy ną tak ma łej ofer ty
szko ły w za kre sie za jęć po za lek -
cyj nych. Znam wie le szkół pod -
sta wo wych, gdzie te ma tycz ne kół -
ka za in te re so wań, warsz ta ty i in ne
za ję cia po za lek cyj ne są pro wa -

dzo ne po lek cjach przez od po -
wied nio mo ty wo wa nych na uczy -
cie li tych szkół z peł nym za an ga -
żo wa niem uczniów.

Być mo że dal sze ob ra dy Ko mi -
sji Oświa ty z udzia łem ro dzi ców,
na uczy cie li i władz dziel ni cy po -
zwo lą na wy pra co wa nie roz wią -
zań słu żą cych jak naj lep sze mu
funk cjo no wa niu szko ły 227.

Da riusz Kał waj tys

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.

„Przy uli cy Gró jec kiej, na wy so -
ko ści przy stan ku tram wa jo we go
„Ha le Ba na cha”, nie ma przy stan -
ków au to bu so wych. Li nie tram -
wa jo we za pew nia ją po łą cze nia
w in nych re la cjach niż li nie au to -
bu so we. Ka żdy do dat ko wy przy -
sta nek to uła twie nia dla miesz -
kań ców. Miej sca pod no we przy -
stan ki jest du żo.”

Nor mal nie to czło wiek by przy -
kla snął. Wie le lat z Anią Zbyt -
niew ską za bie ga li śmy o przy sta -
nek tram wa jo wy i się uda ło. Jak by
au to bus za trzy my wał się przy Zie -
le nia ku też by ło by do brze. Ale?

Za cy to wa ny po wy żej frag ment
jest in ter pe la cją rad ne go Gaw ry -

sia (KWW Ocho cia nie, czo ło we -
go ak ty wi stę miej skie go w na szej
dziel ni cy). Mo że je stem już prze -
wra żli wio ny, ale jak rad ny Gaw ryś
ma ja kiś po mysł to pra wie
na pew no znik nie kil ka miejsc
par kin go wych. Otóż chciał bym się
my lić, ale je dy nym miej scem
na ta ki przy sta nek jest par king
przed ha lą Zie le nia ka. A je śli tak
to ja piór ku ję i dzię ku ję. Z za cie -
ka wie niem prze czy tam od po -
wiedź na ta in ter pe la cję urzęd ni -
ków ZTM i i ZDM, któ rzy
do przy ja ciół kie row ców nie na le -
żą, a ak ty wi ści miej scy mo gą za -
wsze na nich li czyć

Grze gorz Wy soc ki

Trzeba być czujnym.
Aktywiści miejscy nie śpią


