
Metro pojedzie
szybciej

Oka zu je się, że po mi mo ca łej uwa -
gi sku pio nej wo kół dru giej li nii me tra
ktoś jesz cze pa mię ta o pod ziem nej ko -
lej ce jeż dżą cej po to rach wzdłuż pierw -
szej li nii. Trwa ją wła śnie pra ce, któ re
ma ją spo wo do wać, że po cią gi bę dą kur -
so wać z pręd ko ścią 80 km/h, a nie jak
obec nie z pręd ko ścią 60 km/h. Ozna -
cza to, że bę dzie my mo gli szyb ciej do je -
chać do wy bra nej sta cji, a wa go ny bę dą
po ja wia ły się na niej co 2 mi nu ty.

War szaw ski ra tusz po in for mo wał,
że po za wy mia ną sys te mu ste ro wa nia
ru chem, co już zro bio no, trze ba jesz cze
za in sta lo wać w po cią gach urzą dze nia,
któ re bę dą mo gły ob słu gi wać ta ki sys -
tem. Do tej po ry w no wy sprzęt wy po sa -
żo no 32 z 40 po cią gów.

Szyb szym me trem po je dzie my
w czerw cu. An na Wi tyń ska 
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– Pa nie Bur mi strzu, pią ty rok
rzą dzi Pan Mo ko to wem. Co się po -
win no zda rzyć przez naj bliż sze 3
la ta, że by ko lej ną ka den cję uznał
Pan za uda ną?

– Na sze pla ny zde fi nio wa li śmy już
w po ło wie po przed niej ka den cji. Był
ta ki okres, kie dy w bu dże cie in we sty -
cyj nym Mo ko to wa naj więk sze kwo ty
prze zna cza li śmy na in we sty cje kul tu -
ral ne (bu do wa li śmy rów no cze śnie dwa
do my kul tu ry) i dro gi. Do dat ko wo sta -
wia my te raz na mo der ni za cję ba zy
oświa to wej, naj więk szej spo śród war -
szaw skich dziel nic. Chce my za pew nić

jej kon ku ren cyj ność. Sta ra my się do -
po sa żyć na sze szko ły, że by za chę ca ły
i przy cią ga ły uczniów. Te mu słu żą in -
we sty cje w sa me obiek ty i przy szkol ną
ba zę spor to wą. 

Dokończenie na str. 2

W latach 2014-20 mamy
do dyspozycji na szkolnictwo
zawodowe 900 mln euro
z funduszy unijnych, a rok
szkolny 2014/15 został
ogłoszony „Rokiem szkoły
zawodowców”. 

Mo że naj wyż szy czas zwe ry fi ko -
wać nie tra fio ną de cy zję prze nie sie nia
Ze spo łu Szkół nr 28 z Mo ko to wa
na Żo li borz?

Coś zni ka z na szej prze strze ni pu -
blicz nej, coś po wsta je, a my czę sto nie
wie my dla cze go. By ła do bra szko ła
przy ul. Żyw ne go 25 i od dwóch lat jej
już nie ma, a bu dy nek szko ły i bo isko
świe cą pust ka mi.

Dwa la ta te mu wła dze Mo ko to wa
uzna ły, że szko ła, któ ra po wsta ła we
wrze śniu 1945 ro ku, nie przy da się
na ich te re nie, a Ra da War sza wy po par ła
tę ini cja ty wę władz Mo ko to wa.

Dokończenie na str. 5

Ta po trze ba jest szcze gól nie wi docz -
na w po łu dnio wych dziel ni cach sto li cy,
a więc i na Mo ko to wie. Bo to wła śnie pu -
blicz ny trans port zbio ro wy na szy nach
(tram waj i me tro) jest naj efek tyw niej -
szym trans por tem w aglo me ra cji war -
szaw skiej. Co szcze gól nie wy raź nie wi -

dać te raz – pod czas wy łą cze nia z ru chu
pod pa lo ne go Mo stu Ła zien kow skie go.

Cze kam z nie po ko jem, aż wła dze
War sza wy za czną dbać o zrów no wa żo ny
roz wój trans por tu w na szym mie ście.
Przede wszyst kim kie dy roz pocz nie się
re ali za cja „Stra te gii Zrów no wa żo ne go

Roz wo ju Sys te mu Trans por to we go War -
sza wy do 2015 ro ku i na la ta ko lej ne,
w tym Zrów no wa żo ne go Pla nu Roz wo ju
Trans por tu Pu blicz ne go”, któ rą z ini cja -
ty wy Pre zy dent War sza wy 9 lip ca 2009r.
uchwa li ła Ra da War sza wy. Za cy tuj my
ten do ku ment ze stro ny 127 w kon tek -

ście Mo ko to wa: „Spo śród pla no wa nych
w mie ście no wych tras tram wa jo wych
naj więk sze uza sad nie nie funk cjo nal no -
-ru cho we ma ją tra sa tram wa jo wa Ka -
sprza ka – Dw. Za chod ni – Ba na cha – Pl.
Unii Lu bel skiej – Wi la nów”.

Dokończenie na str. 2

Oskar dla chłopaka
z Mokotowa

Pa weł Paw li kow ski, Po lak, któ ry
w 1971 ro ku wy emi gro wał z ro -
dzi ca mi do Wiel kiej Bry ta nii, cho -
dził do mo ko tow skiej pod sta wów -
ki. Do któ rej, nie wie my. Bo w ogó -
le bar dzo ma ło wie my o Paw le
Paw li kow skim.

Je go ka rie ra re ży ser ska jest jed nak
bar dziej zwią za na z fil mem za chod nim
i te le wi zją BBC. W An glii uwa ża ją je go
twór czość za atrak cyj ną, bo jest zdy -
stan so wa nym do an giel skich te ma tów
przy by szem. W Pol sce zdy stan so wa nie
do pol skich te ma tów by wa grze chem
głów nym dla pra wi co wych śro do wisk,
więc cie szy my się bar dzo z te go Oska -
ra, choć nie któ rzy zde cy do wa nie
mniej.

Dokończenie na str. 2

Po staw my na tram waj!

Warszawa potrzebuje budowy nowych połączeń komunikacyjnych, szczególnie
szynowych. Transport szynowy jest najtańszy, najszybszy i najsprawniejszy. 

„Staram się nie mieszać
polityki z zarządzaniem”
Rozmowa 
z Bogdanem Olesińskim,
burmistrzem Mokotowa

Co się sta ło ze szko łą
przy Żyw ne go 25?
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Dokończenie ze str. 1

Nie wie dzieć cze mu, w Pol sce my li
się fik cję z rze czy wi sto ścią, fa bu łę z do -
ku men tem. Żą da się od każ dej kre acji,
by by ła świad kiem je dy nie słusz nej
praw dy o pol skich lo sach, mar ty ro lo -
gii, pa trio ty zmie, nie ska zi tel no ści. Ci,
któ rzy wy ła mią się z tych ocze ki -
wań, bo ma ją po pro stu wła sną
wi zję, z któ rej kon stru ują sztu kę
wsze la ką, otrzy mu ją cał kiem
przy kry epi tet za kła my wa czy hi -
sto rii. To spo tka ło tak że na gro -
dzo ną Oska rem „Idę”. „Ida”
otrzy ma ła już wcze śniej wie le na -
gród.

Ten pe łen uro ku film zdo był
ser ca pu blicz no ści i kry ty ków
na ca łym świe cie. Bo bar dzo
waż ne jest, by sztu ka, po przez te -
ma ty na ro do we, jed nost ko we lo -
sy uwi kła ne w burz li wą i wca le
nie tak, jak by śmy chcie li, jed no -
znacz ną hi sto rię, ce lo wa ła wła -

śnie w uni wer sa lizm, w to co łą czy lu -
dzi na prze strze ni wie ków, w po przek
gra nic i kon ty nen tów.

Ciesz my się „Idą” i jej suk ce sem.
Ciesz my się, że ma my re ży se ra Po la ka,
któ ry oswo ił uni wer sum.

JKK

Mia sto w tym ro ku przy zna ło

dla Mo ko to wa po rów ny wal ną

wiel kość środ ków in we sty cyj -

nych a mia no wi cie 28,7 mln zł,

o po nad 5 mln zł wię cej niż

w ro ku ubie głym.

Dys try bu owa nie miej skich środ ków
na in we sty cje do dziel nic sta no wi nie mal
mi ste rium, bo dzie je się to w opar ciu al -
go rytm, któ ry za wie ra ilość miesz kań -
ców, uczniów, stan przy go to wań in we sty -
cji i jesz cze pa rę in nych pa ra me trów,
o któ rych nie wie my i wie dzieć nie bę -
dzie my.

Na Mo ko to wie za te pie nią dze bę -
dzie zbu do wa ny Dom Kul tu ry Kadr, roz -
bu do wa ne przed szko le przy ul. Ste fa -
na Ba ry ły oraz oczysz czo ny zo sta nie
Staw Słu że wiec ki.

Jak na po trze by tak ol brzy miej dziel -

ni cy, to bar dzo ma ło. Gdy Mo ko tów da -
lej bę dzie w tym tem pie się roz wi jał, re -
mon to wał, re wi ta li zo wał, po pad nie w ru -
inę, to pew ne.

Je dy na na dzie ja w no wym Za rzą -
dzie dziel ni cy, że z bu dże tu miej skie go
zdo ła uszczk nąć coś jesz cze. Niech ży wi
nie tra cą na dziei.

Dokończenie ze str. 1

Każ dy kto jeź dzi sa mo cho dem
po na szej dziel ni cy zna ból jaz dy ul. Ro -
sta fiń skich na Ocho tę, zna też pro blem
we wjeź dzie i zjedź cie uli ca mi Spa ce ro -
wą, Dol ną, Idzi kow skie go i Al. Wi la now -
ską łą czą cy mi dol ny i gór ny Mo ko tów
a tak że sta nie w kor kach na Czer nia kow -
skiej, Po wsiń skiej i So bie skie go, kie dy je -
dzie się na Wi la nów. Od cią że nie ru chu
sa mo cho do we go po przez bu do wę li nii
tram wa jo wej zde cy do wa nie uła twi ło by
łącz ność Mo ko to wa z ościen ny mi dziel -
ni ca mi.

Na mar gi ne sie war to za uwa żyć dys -
pro por cję w in we sty cjach trans por to -
wych na sze go mia sta. Prio ry te tem – nie -
ste ty – dla obec nych władz War sza wy
jest bu do wa no wych li nii ko mu ni ka cyj -
nych w cen tral nych i pół noc nych dziel ni -

cach. No wy most im. Cu rii -Skło dow skiej,
dru ga li nia me tra czy no wa li nia tram wa -
jo wa na Tar cho mi nie po pra wia ją wpraw -
dzie ko mu ni ka cję War sza wy, ale tyl ko
w jed nej jej czę ści. Po łu dnio we dziel ni ce,
za rów no le wo brzeż ne (Mo ko tów, Ocho -
ta, Wi la nów) czy pra wo brzeż ne (Pra ga
Po łu dnie) po zo sta ją po za ob sza rem za in -
te re so wa nia. Gło śne wo ła nia o tram waj
na Wi la nów czy na Go cław nik ną
pod me dial nym hu kiem aplau zu dla bu -
do wy 2 li nii me tra. Czy uda się o nie za -
wal czyć i uzy skać do fi nan so wa nie w per -
spek ty wie bu dże to wej UE 2014-2020?
Mam na dzie ję, że tak.

Przede wszyst kim li czę jed nak na to,
że wła dze na sze go mia sta nie bę dą się
ba wić w two rze nie sys te mu wy naj mu sa -
mo cho dów (ofer ta jed ne go z wiel kich
kon cer nów sa mo cho do wych) a sku pią
się na re ali zo wa niu rze czy wi stych po -

trzeb trans por to wych. Im szyb ciej, tym
mniej bę dzie kor ków i tym szyb ciej do je -
dzie my do pra cy.

Ma riusz Cie chom ski 
– blog mcie chom ski. imo ko tow. pl

Drodzy
czytelnicy!

Z przy jem no ścią od da je my w wa -
sze rę ce pierw szy nu mer Ga ze ty iMo ko -
tow. pl. Tym sa mym por tal www.imo ko -
tow.pl ma od dzi siaj swój pa pie ro wy od -
po wied nik! 

Ga ze ta w na kła dzie 10.000 eg zem -
pla rzy kol por to wa na jest bez płat nie,
wy łącz nie na te re nie dziel ni cy Mo ko -
tów. 

Za pra sza my do współ pra cy i jej
współ two rze nia. Niech bę dzie to na sza
wspól na, miesz kań ców Mo ko to wa, ga -
ze ta. Spo so bów by zna leźć się w ga ze cie
jest kil ka, szcze gó ły za miesz cza my po -
ni żej.

1. Blog na por ta lu imo ko tow. pl: za -
łóż blo ga na na szym por ta lu, ko men tuj
ży cie dziel ni cy, za miesz czaj waż ne in -
for ma cje. Naj cie kaw sze bę dzie my prze -
dru ko wy wa li do ga ze ty!

2. Pisz na fo rum imo ko tow. pl: za -
łóż swój wą tek na fo rum por ta lu lub
włącz się do dys ku sji już ist nie ją ce go.

Naj cie kaw sze wąt ki, ko men ta rze bę -
dzie my dru ko wa li w ga ze cie!

3. Ogło sze nia drob ne na imo ko tow.
pl: za mieść na por ta lu drob ne ogło sze -
nie, a my wy bra ne ogło sze nia opu bli ku -
je my w ga ze cie! 

4. Re kla muj się w ga ze cie: pro wa -
dzisz swój biz nes na Mo ko to wie? Za -
pra sza my do za ku pie nia re kla my i pro -
mo cji swo jej fir my/dzia łal no ści. Skon -
tak tuj się z na szym han dlow cem.

Za chę cam do lek tu ry ga ze ty oraz
re gu lar ne go od wie dza nia por ta lu imo -
ko tow. pl

PA WEŁ DĄ BROW SKI
Re dak tor na czel ny

p.da brow ski@mpg me dia.pl 

Oskar dla chłopaka
z Mokotowa

Dzielnicowe środki na inwestycje
rozdysponowane

Po staw my
na tram waj!
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W tej ka den cji pla nu je my do koń cze -
nie roz po czę tych in we sty cji – uno wo cze -
śnia my szko łę przy Bar ce loń skiej na Ste -
gnach, gdzie ma my pięk ny kom pleks
spor to wy, jest ha la, te raz mo der ni zu je my
ba sen. Na Nie go ciń skiej bu du je my ha lę
i ba sen, po sta ra my się z oszczęd no ści
uzy ska nych na prze tar gach wy re mon to -
wać ele wa cję bu dyn ku szko ły. Roz po czy -
na my mo der ni za cję gma chu przy ul.
Żyw ne go, gdzie Ra da War sza wy ulo ko -
wa ła gim na zjum z Twar dej, któ re tra ci
sie dzi bę w wy ni ku rosz czeń.

– Gim na zjum tra ci sie dzi bę,
wy… zy sku je cie do brą szko łę?

– Zna ko mi tą i w pięk nej lo ka li za cji,
w po bli żu Par ku Kró li kar nia. Po sta ra my się
od dać jej obiekt na praw dę no wo cze sny. Ma -
my na dzie ję, że przy cią gnie wie lu do brych
uczniów. Kon ty nu uje my bu do wę Do mu
Kul tu ry Kadr, za koń czy li śmy Słu żew ski
Dom Kul tu ry, z któ re go je ste śmy dum ni.

– Bo to nie zwy kły pro jekt, ka -
wa łek wsi w mie ście?

– Tak pięk ny, że nie tyl ko zdo by wa
kra jo we wy róż nie nia, ale uzy skał tak że
no mi na cję do na gro dy Mi se sa van der
Ro he, któ rą przy zna je Ko mi sja Eu ro pej -
ska i Par la ment Eu ro pej ski dla naj lep sze -
go pro jek tu pu blicz ne go.

– Wi dzi my tam ży we zwie rzę ta,
jak w go spo dar stwie, choć wo kół
wy ra sta ją nie to po le, tyl ko blo ko -
wi ska…

– Pa są się ko zy, tyl ko go łę bie mu sie -
li śmy prze nieść, ze wzglę du na bli skość
lot ni ska ich ho dow la jest za bro nio na.
Za to ma my ogró dek wa rzyw ny, upra -
wia ny przez miesz kań ców oraz warsz ta ty
pszcze lar skie. Po wsta ło miej sce, łą czą ce
kul tu rę z eko lo gią, in te gru ją ce lo kal ną
spo łecz ność.

– Wia do mo, że atut Mo ko to wa
sta no wi me tro. A dro gi?

– Roz wi nę li śmy współ pra cę z de we -
lo pe ra mi, za chę ca my ich do dzia ła nia
tam, gdzie lo ku ją in we sty cje. Dro gi
w pierw szej fa zie bu do wy i tak są nisz -
czo ne przez cięż ki sprzęt. Pod pi su je my
po ro zu mie nia, do ty czą ce m.in. ul. Blusz -

czań skiej, czy Po ry w wy ni ku, któ rych
de we lo pe rzy zo bo wią zu ją się do mo der -
ni za cji pod ko niec bu do wy tych od cin -
ków dróg. Sa mi też sta ra my się dro gi roz -
bu do wy wać. Po łą cze nie ale ją KEN Mo -
ko to wa z Ur sy no wem w ze szłej ka den cji
roz ła do wa ło kor ki przy Dwor cu Po łu -
dnio wym. Jeź dzi się du żo wy god niej.

– Czy ste reo typ Mo ko to wa in te -
li genc kie go i bo ga te go szko dzi czy
po ma ga? Czy z per spek ty wy po zy -
ski wa nia środ ków ła twiej jest…
Pra dze Pół noc?

– Przy kształ to wa niu bu dże tu zwra -
ca my wła dzom War sza wy uwa gę na nie -
któ re dzie dzi ny, gdzie – jak uwa ża my
– środ ki skie ro wa ne na Mo ko tów są nie -
do sza co wa ne. Ale też sta ra my się jak naj -
le piej go spo da ro wać tym, co ma my. Cie -
szy my się, że Mo ko tów jest po strze ga ny,
ja ko śro do wi sko wy kształ co nych lu dzi.
Po zo sta je jed nak róż no rod ny, znaj du je -
my re jo ny, gdzie w cza sach PRL ulo ko wa -
no prze mysł, wo kół nie go po wsta wa ły
osie dla ro bot ni cze. Re wi ta li za cja obej mu -
je dziś Sta ry Mo ko tów, sta ra my się nią

ob jąć tak że Siel ce, Wierzb no i Słu że wiec.
Z ko lei Łuk Sie kier kow ski, oko li ce ul.
Bar tyc kiej, czy Pol skiej to rzad ka za bu do -
wa, przy po mi na ją ca nie co siel ską wieś.

– Czy zo sta nie za cho wa na?
– Oba wiam się, że czę ścio wo te te re ny

bę dą prze zna czo ne pod za bu do wę, bo
trze ba na to spoj rzeć w ten spo sób, że War -
sza wa zaj mu je czte ro krot nie więk szą po -
wierzch nię niż Pa ryż, a ma dwu krot nie
mniej miesz kań ców. Je śli chce my że by by -
ła do brze za rzą dza na, pla ny mu szą to
uwzględ nić. Za mie rza my na to miast za -
cho wać te re ny zie lo ne, sta ra my się je chro -
nić pla na mi za go spo da ro wa nia, któ re
obej mu ją już 54 proc dziel ni cy, to świet ny
jak na War sza wę wy nik. Ale na to na kła da
się nie ste ty spra wa rosz czeń. Dla te go cze -
ka my z utę sk nie niem na usta wę…

– …se na to rów Alek san dra Po -
cie ja i Mar ka Bo row skie go ws. upo -
rząd ko wa nia re pry wa ty za cji war -
szaw skiej?

– Wi dzę szan sę, że zo sta nie
uchwa lo na, po nie waż nie ro dzi
skut ków fi nan so wych dla Skar -
bu Pań stwa. Dzię ki niej mia sto
otrzy ma po tęż ne in stru men ty:
za mia ny grun tu i pra wo pier wo -
ku pu. Skoń czy się sku po wa nie
za gro sze rosz czeń od wła ści cie -
li i od zy ski wa nie wie lo krot nie
więk szych sum od mia sta.

– A in ny ste reo typ, po -
twier dza ny wy ni ka mi wy -
bo rów: że Mo ko tów to ba -
stion Plat for my Oby wa tel -
skiej, po ma ga czy szko dzi?

– Sta ra my się nie mie szać
po li ty ki z za rzą dza niem dziel ni -
cą.

– Ale PO ma więk szość
wy star cza ją cą, że by rzą dzi -
ła sa ma, a zde cy do wał się
Pan na ko ali cję nad wyż ko -

wą, Pa na za stęp ca wy wo dzi się
z SLD. Czy Mo ko tów sta nie się Pie -
mon tem, gdzie bę dą te sto wa ne roz -
wią za nia, przy dat ne po tem w par -
la men cie?

– W sa mo rzą dzie po win ny się li czyć
roz wią za nia ko rzyst ne dla miesz kań ców,
a do pie ro w dru giej ko lej no ści spra wy
po li tycz ne. Ina czej w sa mo rzą dzie się nie
da. Dla te go bar dzo ce ni my współ pra cę
z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi, dla któ -
rych stwo rzy li śmy ba zę w Mo ko tow skim
Cen trum In te gra cji Miesz kań ców
przy Wo ro ni cza. Ma my bar dzo ak tyw -
nych miesz kań ców, któ rzy po raz dru gi
zło ży li w bu dże cie par ty cy pa cyj nym naj -
wię cej pro jek tów spo śród wszyst kich
war szaw skich dziel nic. Bar dzo im za to
dzię ku ję. Cie szy my się, że co raz wię cej
po ja wia się pro jek tów pro spo łecz nych
i in te gru ją cych. A Mo ko tów po zo sta je li -
de rem ran kin gu dziel nic, w któ rych lu -
dzie chcą za miesz kać. 
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„Staram się nie mieszać 
polityki z zarządzaniem”
Rozmowa z Bogdanem Olesińskim, burmistrzem Mokotowa
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Za pew ne każ dy z nas wy -
po wie dział te sło wa po
dłuż szej lub krót szej nie -
obec no ści prze kra cza jąc
próg swo je go miesz ka nia,
sia da jąc wy god nie w ulu -
bio nym fo te lu. Jed nak za
to po czu cie bez pie czeń -
stwa w du żej mie rze od -
po wia da ubez pie cze nie
„na sze go azy lu”, dla te go
po win ni śmy za dbać o wy -
bór od po wied niej ofer ty.

Przed za war ciem umo wy war to za -
sta no wić się ja kiej ochro ny po trze bu je -
my.

Co ma sta no wić przed miot ubez pie -
cze nia?

Umo wa ubez pie cze nia umoż li wia
ob ję cie ochro ną nie tyl ko bu dyn ku czy
lo ka lu miesz kal ne go, ale tak że sta łych
ele men tów sta no wią cych wy koń cze nie
lub wy po sa że nie do mu. Moż na ubez pie -
czyć tak że ru cho mo ści do mo we, ta kie
jak sprzęt elek tro nicz ny, me ble, urzą dze -
nia i kosz tow no ści.

Ko lej ny etap do bo ru od po wied niej
ofer ty to iden ty fi ka cja za gro żeń. 

Z pew no ścią więk szość bu dyn ków
na ra żo nych jest na wy buch ga zu, po żar,
zwar cie w in sta la cji elek trycz nej. W tych
przy pad kach na pra wa znisz czeń mo że
kosz to wać na wet kil ka set ty się cy zło tych.
A śred nia ce na za ubez pie cze nie miesz -
ka nia to koszt ok. 200 zł i jest re la tyw nie
ni ska w sto sun ku do te go, co mo że się
zda rzyć.

W za leż no ści od re gio nu ry zy kiem
mo że być po wódź lub pod to pie nie spo -
wo do wa ne ulew ny mi desz cza mi czy top -
nie ją cym śnie giem.

Nie moż na też za po mi nać o moż li -
wo ści uszko dze nia sprzę tu elek tro nicz -
ne go w wy ni ku prze pię cia, np. ude rze nie

pio ru na w li nię ener ge tycz ną spo wo du je
wzrost na pię cia w sie ci, uszka dza jąc in -
sta la cję elek trycz ną oraz Twój kom pu ter,
te le wi zor, lo dów kę itd. Ta kie szko dy nie
za wsze są usu wa ne w ra mach gwa ran cji
pro du cen ta.

War to też po my śleć o za bez pie cze -
niu się przed kra dzie żą w wy ni ku wła ma -
nia, ra bun ku, de wa sta cji. Tu na ra żo ne
naj bar dziej są bi żu te ria, sprzęt RTV, lap -
top itp.

Nie któ re z to wa rzystw ubez pie cze -
nio wych ofe ru ją tak że ubez pie cze nie od
wszyst kich ry zyk, któ re jest naj peł niej szą
for mą ochro ny i naj wy god niej szą dla
klien ta for mu łą ubez pie cze nia. Za kła da
ona, że ochro na obej mu je wszyst kie zda -
rze nia, któ re nie zo sta ły wy raź nie wy łą -
czo ne w wa run kach umo wy. Od stro ny
praw nej, ta ka for mu ła po wo du je prze nie -
sie nie tzw. cię ża ru do wo du na ubez pie -
czy cie la. Ozna cza to, że Klient zgła sza
rosz cze nie a to wa rzy stwo chcąc od mó -
wić wy pła ty mu si wy raź nie wska zać, któ -
ry punkt wa run ków ubez pie cze nia wy łą -
cza je go od po wie dzial ność.

Ko lej nym waż nym ubez pie cze niem,
któ re war to wy ku pić przy ubez pie cze niu
miesz ka nia, to OC wży ciu pry wat nym.
Na le ży zda wać so bie spra wę z te go, że
moż na wy rzą dzić ko muś szko dę i to cał -
ko wi cie nie świa do mie. Naj lep szym przy -
kła dem mo że być tu za la nie są sia da, któ -
ry miesz ka pię tro ni żej, na sze dziec ko ja -
dąc na ro we rze za ry su je ko muś sa mo -
chód, pies wy bie gnie pod ko ła nad jeż -
dża ją ce go au ta, gra ją ce w pił kę dzie ci
mo gą roz bić są sia do wi szy bę w oknie.
Zgod nie z pra wem ta kie szko dy, i to czę -
sto kosz tow ne, je ste śmy zo bo wią za ni zre -
kom pen so wać. I tu za dzia ła po li sa OC w
ży ciu pry wat nym. War tość ta kie go ubez -
pie cze nia jest nie do prze ce nie nia –
ewen tu al ny kon flikt z są sia dem mo że
prze cież na dłu go za bu rzyć spo kój co -
dzien ne go ży cia, a szyb ka i spraw na li -
kwi da cja szko dy umoż li wia je go unik nię -
cie.

Co raz bar dziej po pu lar ne są rów -
nież usłu gi as si stan ce, po moc ne pod czas
nie spo dzie wa nych sy tu acji w ży ciu co -
dzien nym. W ra mach po li sy moż na li -
czyć, np. na po moc ślu sa rza, gdy zła mie -
my klu czyk w drzwiach, po moc hy drau -
li ka gdy bę dzie awa ria in sta la cji wod no -
-ka na li za cyj nej. Mo że my rów nież sko rzy -
stać z me di cal as si stan ce, któ ry za pew ni
wi zy tę le ka rza, gdy np. za cho ru je nam
dziec ko, z usłu gi con cier ge któ ra po zwa -
la, np. za re zer wo wać bi let do te atru, czy
za mó wić żo nie kwia ty. Z ta kich usług nie
ko rzy sta my w Pol sce tak po wszech nie,
ale w Eu ro pie jest to już bar dzo po pu lar -
ne.

Trze ba pa mię tać, że na ryn ku funk -
cjo nu ją róż ne ofer ty ubez pie cze nia
miesz kań, do mów, o bar dzo róż nym za -
kre sie. Stąd też war to skon tak to wać się
do rad cą ubez pie cze nio wym, któ ry do pa -
su je od po wied ni pro dukt do na szych po -
trzeb.

Do ro ta Dy jak
Spe cja li sta ds. ubez pie czeń

Tel. 22 742 10 75
e -ma il. 

ddy jak@ama con sul ting.pl

Zakończył się etap składania projektów
do budżetu partycypacyjnego na 2016 r.
Na Mokotowie złożono 323 wnioski, najwięcej
w Warszawie – jak rok temu.

Do 17 lu te go miesz kań cy War sza wy mo gli skła dać wnio ski do bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go na rok 2016. W ca łym mie ście by ło ich 2324. Na Mo ko to wie zło żo no 323
pro jek ty. To naj wię cej w ca łej War sza wie, choć mniej niż rok te mu, kie dy mo ko tow -
skich wnio skow by ło 333. Na wszyst kie mo ko tow skie pro jek ty do bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go wła dze dziel ni cy prze zna czy ły 5 406 320 zło tych. Rok te mu by ło 2,5 mln zło -
tych..

Te raz czas na we ry fi ka cję wnio sków. W re jo nach, gdzie jest ich wię cej niż 50, po -
trzeb na bę dzie pre se lek cja, li mit na re jon wy no si bo wiem wła śnie 50 pro jek tów.
Od 27 lu te go za czę ły się pu blicz ne dys ku sje nad zgło szo ny mi po my sła mi, po któ rych
bę dzie moż na zmie niać pro jek ty i je ła czyć. Fi nał, czy li gło so wa nie, od bę dzie się
w dru giej po ło wie czerw ca.

Mo ko tow skie pro jek ty moż na obej rzeć na stro nie urzę du mia sta: app. twoj bu dzet.
um. war sza wa. pl

W Szpitalu św. Rodziny
otwarto Bank Mleka
W Szpitalu św. Rodziny przy ul. Madalińskiego na Mokotowie otwarto Bank
Mleka Kobiecego. Jest to pierwszy taki punkt w miejskich placówkach
zdrowia. Bank pozwoli pozyskiwać mleko kobiece, przechowywać je
i przekazywać najbardziej potrzebującym noworodkom i niemowlakom,
a zwłaszcza wcześniakom.

14 stycz nia 2015 ro ku w Szpi ta lu św.
Ro dzi ny przy ul. Ma da liń skie go zo stał
otwar ty Re gio nal ny Bank Mle ka Ko bie -
ce go. Wszyst kie ma my, któ re ma ją wię cej
po kar mu, niż po trze bu ją ich dzie ci, mo gą
po dzie lić się swo im mle kiem i od dać je
do ban ku. Dla naj bar dziej po trze bu ją -
cych pa cjen tów – wcze śnia ków i cho rych
no wo rod ków – mle ko ko bie ce ma war -
tość cen ne go le ku, a nie za wsze mo gą go
otrzy mać od wła snej mat ki. Wpro wa dze -
nie mle ka ko bie ce go ja ko pierw sze go i je -
dy ne go po kar mu u no wo rod ków, szcze gól nie cho rych i przed wcze śnie uro dzo nych
za po bie ga lub znacz nie ogra ni cza wy stę po wa nie groź nych po wi kłań zdro wot nych.
Jest to po karm, któ ry za spo ka ja wszyst kie po trze by od żyw cze no wo rod ków, a po nad -
to za wie ra uni kal ne bio ak tyw ne skład ni ki.

Ban ki mle ka to pro fe sjo nal ne la bo ra to ria zaj mu ją ce się po zy ski wa niem mle ka ko -
bie ce go, bez piecz nym prze cho wy wa niem i do star cza niem go po trze bu ją cym dzie -
ciom, któ re z przy czyn lo so wych nie mo gą być kar mio ne przez wła sne ma my.

In we sty cja, re ali zo wa na wspól nie przez Szpi tal przy ul. Ma da liń skie go oraz Fun -
da cję Bank Mle ka Ko bie ce go, zo sta ła sfi nan so wa na ze środ ków m. st. War sza wy. Dzię -
ki te mu moż li wy był za kup no wo cze sne go pa ste ry za to ra, apa ra tu do ba da nia skła du
po kar mu oraz urzą dzeń chłod ni czych do bez piecz ne go prze cho wy wa nia mle ka.

Źró dło: Szpi tal św. Ro dzi ny 

Mamy już projekty

Wszędzie dobrze, 
ale w domu najlepiej

artykuł sponsorowany
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Dokończenie ze str. 1

Ze spół Szkół nr 28 spe cja li zu ją cy się
w kształ ce niu elek tro ni ków, elek try ków
i te le in for ma ty ków, spe cjal no ści bar dzo
po trzeb nych, któ rym nie strasz ne bez ro -
bo cie i ryn ko wa chwiej ność, na gle prze -
stał być po trzeb ny.

A uczy ły się tam ko lej ne po ko le nia
war sza wia ków, czę sto z tych sa mych ro -
dzin. To wła śnie ro dzi ce ufun do wa li
szko le si łow nię i za wsze bar dzo an ga żo -
wa li się w ży cie szko ły.

Pla ców ka mia ła du że osią gnię cia
w pra cy z mło dzie żą trud ną, po cho dzą cą
z bied nych, czy nie peł nych ro dzin, ob ję -
tą opie ką ku ra tor ską. Szko ła da wa ła
wspar cie tym dzie ciom i szan sę na zdo -
by cie za wo du, za go spo da ro wu jąc ob szar
spo łecz ny. któ re mu tro ska i od da nie są
naj bar dziej po trzeb ne.

Dzie ci z bied nych ro dzin, na tych -
miast po uzy ska niu upraw nień, po dej -
mo wa ły czę sto pra cę za rob ko wą, by
wspo móc ro dzi nę.

Szko le za rzu co no brak wy ni ków i to,
że jest ma ła, a ge ne ru je du że kosz ty.

Tym cza sem na stą pił zna czą cy
wzrost za in te re so wa nia szkol nic twem
tech nicz nym i za wo do wym, zwią za ny
oczy wi ście z pol skim i za gra nicz nym
ryn kiem pra cy.

W la tach 2014-20 ma my do dys po -
zy cji na szkol nic two za wo do we 900 mln
eu ro z fun du szy unij nych, a rok szkol -
ny 2014/15 zo stał ogło szo ny „Ro kiem
szko ły za wo dow ców”. Mo że naj wyż szy
czas zwe ry fi ko wać nie tra fio ną de cy zję
prze nie sie nia szko ły?

Po wsta je py ta nie o prio ry te ty władz
War sza wy i o to, co w tym przy pad ku jest
bar dziej cen ne dla do bra spo łecz ne go,
oszczęd no ści na pla ców kach oświa to -
wych, czy szko ła, któ ra kształ ci w po -
trzeb nych spe cjal no ściach, za go spo da ro -

wu je trud ne ob sza ry, nie boi się wy zwań,
pra cu je dla rze czy wi ste go do bra swo ich
wy cho wan ków, nie za kła mu jąc sta ty styk
i trosz cząc się je dy nie o to, cze mu fak -
tycz nie słu ży – o do bro dzie cia ków, a co
za tym idzie, o na szą przy szłość.

Szko ła zo sta ła prze nie sio na 2 la ta
te mu na Żo li borz, do słyn ne go żo li bor -
skie go Elek tro ni ka przy ul. Gen. Za jącz -
ka. Pod jed nym da chem zna la zły się
dwie szko ły o tym sa mym pro fi lu.

Uchwa łę Ra dy Mia sta, na pod sta wie
któ rej do ko na no te go prze nie sie nia, za -
kwe stio no wa ło WSA i NSA Uchwa ła bo -
wiem na ru sza ła po rzą dek praw ny, gdyż
zmia na sie dzi by szko ły mo że na stą pić je -
dy nie w po wią za niu z uchwa lo nym przez
Ra dę pla nem sie ci pu blicz nych szkół po -
nad pod sta wo wych.

Na Żo li bo rzu szko łę przy ję to
z otwar ty mi ra mio na mi, za da jąc so bie

spra wę z krzyw dy, ja ką wy rzą dzo no tej
pla ców ce i dzie ciom, któ re do niej uczęsz -
cza ły. Bur mistrz Żo li bo rza Krzysz tof Bu -
gla i oświa to we wła dze Żo li bo rza zro bi ły
wszyst ko, by de por to wa nym z Mo ko to wa
za pew nić go dzi we wa run ki. Jed nak ze
szko ły ode szło wie lu do brych na uczy cie li
i wie le cen nych dzie cia ków, któ rych cza -
sem nie stać by ło na do jazd do tak da le -
ko po ło żo nej szko ły.

Szko ła zo sta ła prze nie sio na w at -
mos fe rze skan da lu – rze czy ze szko ły zo -
sta ły wrzu co ne do pu stej niec ki ba se no -
wej w żo li bor skim Elek tro ni ku, bo nie
uda ło się wcze śniej wy re mon to wać sal
prze zna czo nych dla no wej szko ły.

Po dwóch la tach od opi sy wa nych
wy da rzeń, bu dy nek szko ły przy Żyw ne -
go 25 świe ci pust ka mi, nisz cze je, dziel ni -
ca pła ci za ochro nę te go pu sto sta nu
i oczy wi ście za me dia. Tym cza sem
na Żo li bo rzu dwie szko ły o tym sa mym
pro fi lu gnież dżą się w zbyt ma łej ilo ści
po miesz czeń.

Przy po mnij my – mi mo sta rań ro -
dzi ców, na uczy cie li i dy rek cji chcą cych
oca lić szko łę na Mo ko to wie, in ter wen -
cji So li dar no ści i Rzecz ni ka Praw
Dziec ka, Ra da Dziel ni cy Mo ko tów po -
par ła po mysł bur mi strza Sko li mow skie -
go de por to wa nia szko ły z Mo ko to wa,
co usank cjo no wa ła wa dli wą uchwa łą
Ra da War sza wy.

Ma my już ko lej ną ka den cję ra dy i za -
rzą du na Mo ko to wie. Oso by od po wie -
dzial ne za de por to wa nie szko ły przy ul.
Żyw ne go zo sta ły po now nie ob da rzo ne
man da tem za ufa nia spo łecz ne go.

Dla cze go?
Jo an na Ka nia -Kar mal ska

Rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy
Mokotów Jacek Dzierżanowski
wyjaśnia:

– De cy zję o prze nie sie niu szko ły
na Żo li borz pod ję ła Ra da m. st. War sza -
wy. Głów nym po wo dem prze nie sie nia
Ze spo łu Szkół nr 28 na Żo li borz by ła
zmniej sza ją ca się z ro ku na rok ilość
uczniów. Pla ców ka od lat mia ła bar dzo
du że pro ble my z na bo rem. W skład Ze -
spo łu Szkół 28 wcho dzi ło Tech ni kum
Elek trycz ne nr 2 oraz Za sad ni cza Szko ła
Za wo do wa nr 61 i Szko ła Po li ce al -
na nr 39. W Tech ni kum kształ ci ło się za -
le d wie 205 uczniów. W za sad ni czej szko -
le za wo do wej i szko le po li ce al nej nie by -

ło w ogó le uczniów. Bra ko wa ło chęt nych.
Wy ni ki uzy ski wa ne przez uczniów by ły
bar dzo sła be. W ro ku szkol -
nym 2011/2012 r. do eg za mi nów za wo -
do wych przy stą pi ło 39 osób, eg za mi ny
za li czy ło je dy nie 5 osób (tj. ok. 13 pro -
cent). Zna czą ca część uczniów by ła spo -
za Mo ko to wa, m.in. dziel nic Ur sy nów,
Wi la nów oraz gmin pod war szaw skich.

W ca łej Eu ro pie kształ ce nie za wo do -
we od by wa się w du żych cen trach edu ka -
cyj nych, gdzie spe cja li stycz ny sprzęt
w pra cow niach słu ży set kom uczniów.
W tym kie run ku idą też zmia ny w Pol -
sce. Usta wa z dnia 19 sierp nia 2011 r.
o zmia nie usta wy o sys te mie oświa ty
oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz. U.
Nr 205 poz. 1206) wpro wa dza no wy typ
ze spo łu szkół „cen trum kształ ce nia za -
wo do we go i usta wicz ne go”. W świe tle
po wyż sze go ist nia ła po trze ba ra cjo na li -
za cji sie ci szkół po nad gim na zjal nych
w War sza wie – w szcze gól no ści Ze spół
Szkół nr 28 z ma łą licz bą uczniów i ni ski -
mi wy ni ka mi kształ ce nia. Dla te go Ra da
m. st. War sza wy w 2013 r. pod ję ła de cy -
zję o zmia nie sie dzi by te go Ze spo łu z bu -
dyn ku przy ul. W. Żyw ne go 25 do bu -
dyn ku przy ul. gen. J. Za jącz ka 7, gdzie
mie ści się słyn ny Ze spół Szkół Elek tro -
nicz nych i Li ce al nych. To by ła trud -
na de cy zja, ale gdy by pla ców ka nie zo sta -
ła prze nie sio na, to w przy szło ści z bra ku
uczniów, trze ba by ło by szko łę za mknąć.

Dziel ni ca Mo ko tów za bez pie czy ła
w bu dże cie pie nią dze na prze pro wadz kę,
ale jej or ga ni za cją zaj mo wa ła się już wy -
łącz nie Pa ni Lu iza Tkacz, dy rek tor Ze -
spo łu Szkół nr 28. Pie nią dze na ten cel
dy rek cja pla ców ki otrzy ma ła jesz cze
przed wa ka cja mi – w ma ju 2013 r.
Z oczy wi stych wzglę dów nie mie li śmy
wpły wu na spo sób prze wie zie nia rze czy
szko ły na Żo li borz, wy bór miej sca do ich
skła do wa nia, ani or ga ni za cję za jęć dla
uczniów. Po wtó rzę: Tym zaj mo wa ła się
już wy łącz nie dy rek cja pla ców ki.

Wła dze Żo li bo rza spe cjal nie na po -
trze by Ze spo łu Szkół nr 28 zde cy do wa ły
się na re mont po miesz czeń bu dyn ku
przy ul. Za jącz ka. Nie ste ty do pierw sze -
go prze tar gu na pra ce re mon to we nikt
się nie zgło sił. Dla te go trze ba by ło po -
wtó rzyć prze targ, a co za tym idzie opóź -
ni ło się za koń cze nie ro bót. Jed nak ter -
min prze pro wadz ki wy bra ła dy rek cja
pla ców ki w uzgod nie niu z dziel ni cą Żo li -

borz. Wła dze Mo ko to wa nie mia ły wpły -
wu na ter min prze nie sie nia ma jąt ku Ze -
spo łu Szkół nr 28 do no wej sie dzi by.

Na czas re mon tu, dy rek cja Ze spo łu
Szkół nr 28 otrzy ma ła w bu dyn ku
przy ul. Za jącz ka in ne sa le do pro wa dze -
nia za jęć lek cyj nych. Mia ła do swo jej dys -
po zy cji tak że pra cow nie spe cja li stycz ne.

De cy zją Ra dy m. st. War sza wy w bu -
dyn ku przy ul. Żyw ne go od 2016 r. bę -
dzie mie ści ło się re no mo wa ne Gim na -
zjum Dwu ję zycz ne nr 42 z ul. Twar dej.
Obec na sie dzi ba szko ły znaj du je się, bo -
wiem na te re nie przed wo jen nych hi po -
tek, do któ rych zo sta ły zgło szo ne rosz -
cze nia. Gim na zjum nr 42, to jed na z naj -
lep szych pla có wek te go ty pu w War sza -
wie. Na po trze by gim na zjum bu dy nek
przy ul. Żyw ne go zo sta nie grun tow nie
zmo der ni zo wa ny. Pie nią dze na ten cel
prze ka za ła Dziel ni ca Śród mie ście.
W ubie głym ro ku by ły pro wa dzo ne pra -
ce pro jek to we. Obec nie trwa ją przy go to -
wa nia zmie rza ją ce do wy ło nie nia wy ko -
naw cy ro bót bu dow la nych. Pro jekt za kła -
da też bu do wę no wych bo isk spor to wych
na po trze by gim na zja li stów. Je ste śmy
dum ni, że re no mo wa ne Gim na zjum
Dwu ję zycz ne nr 42, bę dzie mia ło swo ją
sie dzi bę wła śnie na Mo ko to wie.

Co się stało ze szkołą przy Żywnego 25?

Od re dak cji

Wy ja śnie nia Rzecz ni ka Pra so we -
go Urzę du Dziel ni cy Mo ko tów spra -
wia ją wra że nie, że au tor nie do koń ca
zgłę bił po ru sza ny te mat.

Zmia ny w sys te mie oświa ty wpro -
wa dza ją bo wiem moż li wość, by or gan
pro wa dzą cy szko ły dla do ro słych,
szko ły pro wa dzą ce kształ ce nie za wo -
do we lub pla ców ki kształ ce nia usta -
wicz ne go, pla ców ki kształ ce nia prak -
tycz ne go, ośrod ki do kształ ca nia i do -
sko na le nia za wo do we go, po łą czyć
w ze spół, zwa ny cen trum kształ ce nia
za wo do we go i usta wicz ne go. Usta wo -
daw ca nie wpro wa dza jed nak ta kiej
ko niecz no ści.

Po za tym mo że się to od by wać
w mo men cie, gdy Ra da War sza wy
uchwa li plan sie ci pu blicz nych szkół
po nad pod sta wo wych.

W pol skiej oświa to wej rze czy wi -
sto ści, gdy bra ku je pie nię dzy na re -
mon ty już ist nie ją cych pla có wek, ma -
ło praw do po dob ne jest, by zna la zły
się środ ki na wy bu do wa nie in fra -
struk tu ry, któ ra ta kie cen tra mo gła by
po mie ścić. Tym bar dziej nie stwo rzy
się ta kie go cen trum łą cząc na si łę
dwie szko ły w już ist nie ją cej, sta rej
i zbyt ma łej in fra struk tu rze.

Au tor opi nii Urzę du Dziel ni cy
Mo ko tów pi sze rów nież, że do tej
szko ły uczęsz cza ły dzie ci nie tyl ko
z Mo ko to wa, ale też z in nych po łu -
dnio wych dziel nic le wo brzeż nej War -
sza wy. Ale jest to chy ba ar gu ment
prze ciw prze no sze niu tej szko ły
na pół noc War sza wy, w mo men cie,
gdy ta ka szko ła już tam ist nie je.

Po wtó rzę – za in te re so wa nie
szkol nic twem za wo do wym wzra sta.
Mo że jed nak Ze spół Szkół nr 28 po -
wi nien po wró cić na Mo ko tów? Za pra -
sza my do dys ku sji w tej spra wie.

JKK

reklama



– W tej ka den cji sa mo rzą du
zmie nił Pan po le dzia ła nia. Jak nie -
daw ny bur mistrz Ur sy no wa po strze -
ga Ra dę War sza wy?

– Po raz pią ty zo sta łem wy bra ny rad -
nym, tym ra zem ca łej War sza wy, wcze -
śniej by łem czte ry ra zy rad nym Ur sy no -
wa. Oczy wi ście da je to znacz nie szer sze
po le do dzia ła nia, wszyst kie pro ble my
War sza wy prze ci na ją się w ra dzie mia sta.
Jed nak jest to or gan kom plet nie bez wład -
ny, ana chro nicz ny i w tym kształ cie zbęd -
ny. Ob cho dzi my 25-le cie sa mo rząd no ści
w Pol sce, w tę sym bo licz ną rocz ni cę na le -
ży do ko nać istot nej re for my sa mo rzą dów.
Cia ło 60-oso bo we, któ re spo ty ka się
na se sjach, na któ rych ma kil ka dzie siąt
punk tów po rząd ku ob rad, a do wie lu
z nich za łącz ni ki nie kie dy kil ku dzie się cio
stro ni co we, nie dys po nu je moż li wo ścia -
mi, że by rad ni, pra cu ją cy z do sko ku, mo -
gli sku tecz nie wy peł niać ro lę or ga nu sta -
no wią ce go lo kal ne pra wo, a przede
wszyst kim kon tro l ną ro lę wo bec pre zy -
den ta mia sta i pod le głe go mu apa ra tu
urzęd ni cze go. Rad ni nie są w sta nie zgłę -
bić tak zło żo nej ma te rii. Pierw sza re flek -
sja: re for ma.

– Czy li przy szedł Pan do ra dy,
że by przyj rzeć się, jak ją zre for mo -
wać?

– To mo ja pierw sza kon klu zja po po -
sie dze niach, w któ rych wzią łem udział.
Oczy wi ście de cy zja na le ży do Sej mu. Ale
ini cja ty wa mo że wy pły nąć od sa mych rad -
nych. To prze cież nie by le ja ka ra da, tyl ko
War sza wy, mia sta sto łecz ne go, więc jej
głos bę dzie do no śny, sły szal ny. Ra da nie

po win na być bez wol ną ma szyn ką do gło -
so wa nia, ma kon tro lo wać urzęd ni ków, nie
przy kle py wać czy uza sad niać ich de cy zje.

– Moc no za ist nia ły ru chy miej -
skie. W Go rzo wie wy grał ich kan dy -
dat Ja cek Wój cic ki. Czy sta ną się no -
wą ja ko ścią, czy jak w dziel ni cach
sto li cy ich przed sta wi cie le… bę dą
wcho dzić ja ko nie za leż ni a od naj dą
się ja ko ko ali cjan ci par tii?

– Tak zwa ne ru chy miej skie to tyl ko
część bez par tyj nych ko mi te tów. W War -
sza wie ru chy miej skie ma ją jed ną trze cią
rad nych wszyst kich bez par tyj nych ko mi -
te tów. Dla te go do strze gam kre ację me -
dial ną, gdy mó wi się o ich suk ce sie, a nie
bez par tyj nych ko mi te tów. Ru chy miej skie
wi dzę nie w sa mo rzą dzie, ale w ro li spo -
łecz ne go kry ty ka zmu sza ją ce go wła dze
do re ak cji w istot nych dla da nych spo łecz -
no ści spra wach. Gło śna ak cja w War sza -
wie to obro na dom ków fiń skich w Jaz do -
wie czy drzew w Ogro dzie Kra siń skich.
Je śli ru chy miej skie ze spon ta nicz nej ini -
cja ty wy prze kształ ca ją się w two ry po li -
tycz ne – za tra ca ją świe żość i au ten tycz -

ność. Już wy cho dzi na jaw, że nie ra dzą
so bie z pra cą w sa mo rzą dzie. Trud no wy -
ma gać od stu den tów, że bę dą mie li wie -
dzę sa mo rzą do wą, do świad cze nie ja ko
rad ni. Zaś Ja cek Wój cic ki, nie gdyś naj -
młod szy wójt w Pol sce, czło wiek ogrom -
nie za an ga żo wa ny, or ga ni zu ją cy po moc
dla po wo dzian i oso bi ście kie ru ją cy wte dy
cię ża rów ką z da ra mi, zo stał pre zy den tem
Go rzo wa nie ja ko dzia łacz ru chów miej -
skich, tyl ko po 8 la tach spra wo wa nia wła -
dzy w Deszcz nie, więc sam żar tu je, że wo -
kół nie go ukształ to wał się ra czej ruch
wiej ski niż miej ski… 

– Nie tyl ko w kam pa nii bez par -
tyj ni sa mo rzą dow cy pod kre śla li po -
trze bę za cho wa nia zie lo ne go Mo ko -
to wa, utrzy ma nia na tu ral nych eko -
lo gicz nych cią gów par ko wych?

– Mój oj ciec jest mo ko to wia ni nem
z ul. Dą brow skie go, mnie rów nież ta dziel -
ni ca jest bli ska, cho dzi łem tam do szko ły
pod sta wo wej, li ceum i stu dio wa łem. Oczy -
wi ście na le ży utrzy mać zie lo ny cha rak ter
Mo ko to wa. Na le ży przy spie szyć uchwa la -
nie pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go. Przy kła dem złych prak tyk i nie mo -
cy sa mo rzą dow ców jest dla mnie oko li ca
sta cji me tra Wi la now ska, gdzie za bu do wa
nie wy ni ka z ele men tar ne go po sza no wa -
nia ła du prze strzen ne go, a do mi nu je cha -
os urba ni stycz ny. Pro ble mów żad nej sto -
łecz nej dziel ni cy nie roz wią że się szyb ko
bez zmian ustro jo wych, któ re da dzą więk -
sze kom pe ten cje bur mi strzom. Trze ba też
zwięk szyć ro lę rad osie dli. Wy po sa że nie
ich w bu dże ty sta ło by się kro kiem w do -
brą stro nę. Ma my już w mie ście bu dżet
oby wa tel ski. Sko ro pie nią dze mo gą dzie lić
oby wa te le – to tym bar dziej ich przed sta -
wi cie le, wy róż nia ją cy się spo łecz ną pa sją. 

Roz ma wiał Łu kasz Perzy na
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Bazarek na ul.
Gotarda
do likwidacji. Taki
pomysł,
pojawiający się
od wielu lat, tym
razem wydaje się
być bliski
realizacji. 

Jakiś czas temu miasto lekką ręką
oddało teren w wieczystą dzierżawę
Spółdzielni „Służewiec”, a Pani Prezes
postanowiła, że bardziej opłaca się
wybudować w tym miejscu biurowiec.
Czeka tylko na wyprowadzkę Domu
Kultury „Kadr” do nowej siedziby
i przystąpi do akcji likwidacyjnej.

Dla du że go osie dla, ja kim jest Słu że -
wiec, ten ba za rek to je dy ne (po za pącz ku ją -
cy mi Bie dron ka mi) miej sce ro bie nia za ku -
pów. A zwłasz cza ku po wa nia świe żych pro -
duk tów jak pie czy wo, mię so, wa rzy wa
i owo ce, czę sto bez po śred nio od pro du cen -
tów. To też miej sce pra cy kil ku set osób z ro -
dzi na mi, ale i są siedz kich spo tkań.

Dziel ni ca po win na dbać o lo kal ne
tar go wi ska i two rzyć no we, tak aby nie -
dłu gim, 15 mi nu to wym spa cer kiem

moż na by ło do nich dojść. Nie ste ty ostat -
nio więk szość „re aran ża cji” prze strze ni
pu blicz nych w War sza wie pro wa dzo nych
jest w kom plet nym ode rwa niu od po -
trzeb lo kal nych spo łecz no ści, ko niecz nie
na bo ga to, du żo gra ni tu i szkła. Bud ki
i stra ga ny z wa rzy wa mi nie pa su ją de cy -
den tom do „no wo cze sno ści”, wy da ją się
nie este tycz nym re lik tem prze szło ści. 

Te raz ba za rek na Go tar da fak tycz -
nie przed sta wia ob raz nę dzy i roz pa czy.
Nie dla te go, że kup cy i miesz kań cy tak
lu bią, ale z po wo du cią głe go za gro że nia
ko niecz no ścią wy pro wadz ki. Kto bę dzie
in we sto wał nie ma jąc gwa ran cji, że
wkrót ce nie bę dzie mu siał się wy nieść?

Na to miast za miast li kwi do wa nia po -
win no się zre wi ta li zo wać, zmo der ni zo -
wać ist nie ją cy ba za rek, nie ro bić do dat -

ku do biu row ca, nie bu do wać bu ti ko -tar -
gu jak przy Ba na cha – na Słu żew cu, ści -
sło za bu do wy wa nym kwar ta ła mi biu -
row ców i blo ków, po trze ba wol nej prze -
strze ni i lu zu. Od stro ny Rzy mow skie go,
na wpi sa nym w plan za go spo da ro wa nia
„pla cu miej skim”, moż na stwo rzyć miej -
sce dla tar gów week en do wych, ga stro no -
micz nych, fe sty nów i w koń cu po wsta ło -
by praw dzi we lo kal ne cen trum, a osie dle
by oży ło, tak że w week en dy. Bo i nie wiel -
kie im pre zy mo gły by się tam od by wać.

Czy miesz kań com uda się „wy mu -
sić” na spół dziel ni pro spo łecz ne i pro lo -
kal ne za cho wa nia? Zo ba czy my. Wal ka
o ba za rek do pie ro się roz pocz nie.

Mał go rza ta Ja strzęb ska 
– blog 

mja strzeb ska. imo ko tow. pl

Wspólnota mieszkaniowa
jest to ogół właścicieli
nieruchomości w jednym
a czasem kilku
budynkach. Powstaje ona
z mocy prawa z chwilą
wyodrębnienia własności
choćby jednego lokalu.
Może nabywać prawa,
zaciągać zobowiązania,
pozywać i być pozywana.

Człon ka mi wspól no ty miesz ka nio wej
są wszy scy wła ści cie le lo ka li miesz kal nych,
ale też ga ra ży i lo ka li użyt ko wych.

Każ da wspól no ta po win na wy brać
za rząd któ ry bę dzie ją re pre zen to wał.

Za rząd wspól no ty de cy du je
o wszyst kich spra wach do ty czą cych nie -
ru cho mo ści wspól nej do któ rych na le żą
mię dzy in ny mi: dach, ko mi ny, fun da -
men ty, mu ry kon struk cyj ne, klat ki scho -
do we, ko tłow nie, ma szy now nie dźwi gów,
wspól ne ga ra że czy po miesz cze nia go -
spo dar cze.

Wspól no ta mo że rów nież po wie rzyć
bie żą ce za rzą dza nie nie ru cho mo ścią wy -
spe cja li zo wa nej fir mie ze wnętrz nej.

Bar dzo waż ną rze czą jest rów nież
ubez pie cze nie któ re po win na po sia dać
każ da wspól no ta miesz ka nio wa. Za bez -
pie cza ona człon ków wspól no ty
przed nie spo dzie wa ny mi sy tu acja mi.

Za kres ubez pie cze nia po wi nien
przede wszyst kim obej mo wać bu dy nek
od wszel kich zda rzeń lo so wych ty pu: po -
żar, po wódź, deszcz na wal ny, wy buch,
ude rze nie pio ru na, upa dek stat ku po -
wietrz ne go, za la nia, awa rie urzą dzeń
i in sta la cji wod no -ka na li za cyj nych, ka ta -
stro fy bu dow la nej, gra du, dy mu, hu ku
po nad dźwię ko we go, hu ra ga nu, la wi ny,
śnie gu, trzę sie nia zie mi, prze pię cia
i prze tę że nia w in sta la cjach.

Bu dy nek mo że my ubez pie czyć wg.
war to ści:

– no wej od po wia da ją cej kosz tom od -
two rze nia mie nia do sta nu no we go, lecz
nie ulep szo ne go

– rze czy wi stej od po wia da ją cej war to -
ści no wej po mniej szo nej o zu ży cie tech -
nicz ne

– księ go wej brut to od po wia da ją cej
war to ści po cząt ko wej mie nia z uwzględ -
nie niem obo wią zu ją cych prze sza co wań.

Dru gą waż ną rze czą jest od po wie -
dzial ność cy wil na wspól no ty miesz ka nio -
wej w związ ku z po sia da niem mie nia
i za rzą dza niem nie ru cho mo ścią.

W ra mach OC ob ję te są szko dy oso -
bo we i rze czo we wy rzą dzo ne oso bie trze -
ciej przez wspól no tę miesz ka nio wą.

Do dat ko wo po li sa ubez pie cze nio wa
mo że chro nić wspól no tę przed ry zy kiem
wan da li zmu, ak ta mi ter ro ry stycz ny mi,
stłu cze niem szyb oraz kra dzie żą z wła -
ma niem.

Człon ko wie za rzą du wspól no ty
miesz ka nio wej mo gą się rów nież za bez -
pie czyć przed szko da mi wy rzą dzo ny mi
wspól no cie na sku tek za wi nio ne go dzia -
ła nia lub za nie cha nia sprzecz ne go z pra -
wem bądź po sta no wie nia mi uchwał pod -
ję tych przez wspól no tę wy ku pu jąc do dat -
ko wo OC człon ków za rzą du.

za pra szam do współ pra cy
be ata Wa śniew ska

Spe cja li sta ds. ubez pie czeń
tel. 22 742 10 75

e -ma il. 
bwa sniew ska@ama con sul ting.pl

Be ata Wa śniew ska 
– Doradca ubezpieczeniowy

w firmie AMA Consulting. Swoją
wiedzę zdobywała pracując dla

największych towarzystw
ubezpieczeniowych w Polsce. Posiada
wieloletnie doświadczenie w zakresie

ubezpieczeń wspólnot
mieszkaniowych i spółdzielni

mieszkaniowych.

Jak dobrze
ubezpieczyć
wspólnotę
mieszkaniową

Chroń my ba zar ki

„Pierw sza re flek sja: re for ma”
Roz mo wa 
z Pio trem Gu zia łem

artykuł sponsorowany



Ka te go ria: 
Ślu by i we se la ofer ty

Folk Ka pe la Gó ral ska Ho ra
Folk Ka pe lę Gó ral ska Ho ra two rzą mu zy -
cy po cho dzą cy z Pol skich Gór oraz ze
Sło wa cji.
Każ dy kon cert gru py Gó ral ska Ho ra jest
du żą daw ką po zy tyw nej i skocz nej mu -
zy ki, wy ko rzy stu jąc za ra zem ży wio ło we
i po ryw cze bał kań skie ryt my, bu dzą ce
za cie ka wie nie Pu blicz no ści.
Ze spół gó ral ski Gó ral ska Ho ra po le ca się
na kon cer ty es tra do we i ple ne ro we, fe -
sty ny, do żyn ki oraz wszel kie go ro dza ju
in ne im pre zy ple ne ro we, kon cer ty te -
ma tycz ne oraz rocz ni co we
wy stę py pod czas im prez za mknię tych
i oko licz no ścio wych, wy stę py pod czas
ślu bów, we sel oraz na wszel kie go ro dza -
ju im pre zach fir mo wych.
Kon takt: 502 401 860, www.ze spol go ral -
ski.pl 

Ka te go ria: 
Re mon to wo – bu dow la ne
ofer ty

Ofe ru ję usłu gi re mon to we tj. gla zu ra, te -
ra ko ta, gładź, za bu do wy k -g, ma lo wa -
nie, cy kli no wa nie, pa ne le itd. Za pra szam
do sko rzy sta nia z mo ich usług wy ce -
na czy za py ta nie po przez e -ma il. Za pra -
szam do kon tak tu.

Kon takt: re mon ty 1970@wp.pl

------------------------------------------------

Masz sta rą wan nę, mar twią Cię ry sy, od -
pry ski ema lii i brzyd ki ko lor, nie wiesz co
zro bić? Wan na za bu do wa na płyt ka mi,
któ re wy glą da ją cał kiem nie źle a Ty nie
chciał byś ich sku wać, ruj no wać, py lić, ha -
ła so wać. Mo że za sta nów się czy to ko -
niecz ne????? Sko ro mo żesz mieć no wa
wan nę w 2 go dzi ny za nie wiel kie pie nią -
dze.
Za pew ni Ci to wan na w wan nie; kom -
plek so wa usłu ga po le ga ją ca na wkle je -
niu wan ny akry lo wej do sta rej wan ny.
Wan na w wan nie to cie pła w do ty ku,
gład ka, bia ła i błysz czą ca wan na akry lo -
wa w Two jej ła zien ce po krót kim i fa cho -
wym mon ta żu. Wan na w wan nie to 5 lat
gwa ran cji na no wą wan nę, za osz czę -
dzo ny czas i pie nią dze oraz mniej pro -
ble mów zwią za nych z dłu go trwa łym re -
mon tem.
Kon takt: 513 593 593, 
www.wan naw wan nie.pl 

Ka te go ria: 
Ma te ria ły bu dow la ne
na sprze daż

Ka mień po lny jest nie po wta rzal nym
i prak tycz nie wiecz nym wy two rem na -
tu ry. 

Pi łu je my ka mień po lny na pla stry któ ry -
mi pięk nie okle isz ta ras, fun da ment czy
scho dy, ro bi my tak że sto ły do ogro du
za rów no z ofli sów jak i z cien kich pla -
strów któ re, kle imy w do wol nych kształ -
tów i wiel ko ści po wierzch nie na bla ty.
Bar dzo chęt nie do ra dzi my, od po wie my
na wszel kie py ta nia, po dzie li my się do -
świad cze niem i wie dzą ma te mat ka -
mie nia.
Za pra sza my rów nież na na szą stro nę:
www.me ta lo pla sty ka -ka mie niar stwo.pl
a prze ko nasz się sam.
Kon takt: 514 365 065 lub 510 550 894
www.me ta lo pla sty ka -ka mie niar stwo.pl 

------------------------------------------------

PHU Fol kos - Fo lie Okien ne War sza wa
– Okle ja nie szyb, sprze daz fo lii okien -
nych.
Fo lie ma to we ze wnetrz ne na bal ko ny
– od por ne na wa run ki at mos fe rycz ne -
mróz, wil goć, słoń ce
Na zdję ciu przy kła do wa re ali za cja wy ko -
na na przez na szą fir mę.
Chcesz uzy skać wy ce nę okle ja nia szyb
bal ko no wych po daj:
– ich roz miar i ilość, miej sce mon ta zu,
zdje cie bal ko nu

Kon takt: 790-028-159 lub 792-457-282,
www.fol kos.pl

Ka te go ria: Ko re pe ty cje
i po moc w na uce ofer ty

Je stem ab sol went ką UK KN JA na UW,
od wie lu lat uczę an giel skie go pry wat nie
i w szko łach ję zy ko wych. Po sia dam cer -
ty fi ka ty FCE i CPE. Uczę na wszyst kich
po zio mach i róż ne gru py wie ko we; ję zyk
ogól ny i biz ne so wy, przy go to wa nie
do eg za mi nów, moż li wość za jęć przez
Sky pe'a. Wy ko nu ję rów nież tłu ma cze nia.
Waż ne jest dla mnie ucze nie swo bod nej
ko mu ni ka cji w ję zy ku ob cym i sys te ma -
tycz na pra ca z uczniem. Za pra szam!
Kon takt: 506 72 82 10, 
to sia asaz@gma il.com 

Ka te go ria: 
szko le nia ofer ty

Bez płat ny kurs ję zy ka nie miec kie go dla
opie ku nek/ów osób star szych - Winc kler
Per so nal War sza wa, kwie cień 2015 
Za pra sza my oso by za in te re so wa ne pra -
cą w cha rak te rze opie kun ki/na osób
star szych w Niem czech, po sia da ją ce je -
dy nie pod sta wo wą zna jo mość ję zy ka
nie miec kie go na bez płat ny kurs ję zy ko -
wy w War sza wie.
Pod czas kur su zo sta niesz przy go to wa -
na/ny do pod ję cia pra cy na sta no wi sku
opie kun ki/na w Niem czech. Po znasz
klu czo we za gad nie nia zwią za ne z opie -
ką oraz na uczysz się ope ro wać ję zy kiem
nie miec kim w stop niu umoż li wia ją cym
pra cę w cha rak te rze opie kun ki/na osób
star szych. 
Gwa ran tu je my za trud nie nie w cha rak te -
rze opie kun ki/na oso by star szej na te re -
nie Nie miec po ukoń cze niu kur su!
Zgło sze nia pro si my prze sy łać na ad res
kur sy@winc kler per so nal.pl do 20 mar -
ca 2015 r. Ter min roz po czę cia kur su:
kwie cień 2015!
Kon takt: kur sy@winc kler per so nal.pl 

Ka te go ria: 
Re ha bi li ta cja ofer ty

Wy naj mę urzą dzo ny ga bi net psy cho lo -
go wi/co acho wi/lo go pe dzie bądź psy -
chia trze do te ra pii in dy wi du al nej
na kon kret ne dni w ty go dniu bądź go -
dzi ny (naj chęt niej na dłu żej). Do sko na ła

lo ka li za cja na Mo ko to wie, ul. Ga ga ri na,
spo koj ne, ka me ral ne miej sce w sta rym
bu dow nic twie, w peł ni urzą dzo ne
i prze zna czo ne do przyj mo wa nia pa -
cjen tów. Wspa nia łe po łą cze nie ko mu ni -
ka cyj ne. 
Ce na i for ma współ pra cy – do uzgod nie -
nia. W przy pad ku sta wek go dzi no -
wych: 20 zł/60min lub, naj chęt niej, moż -
na za re zer wo wać na kon kret ne dni w ty -
go dniu – wte dy staw ka jest do in dy wi -
du al ne go usta le nia, ce na pro po no wa -
na to 400 zł za mie siąc za je den peł ny
dzień raz w ty go dniu (czy li czte ry peł ne
dni w mie sią cu) lub 300 je śli bę dzie to
so bo ta lub nie dzie la. Pre fe ro wa na dłuż -
sza współ pra ca.
Kon takt: 605351525
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Wizytówka Twojej firmy na iMokotow.pl!
Prowadzisz firmę na Mokotowie? Dodaj bezpłatną wizytówkę Twojej firmy na portalu imokotow.pl! 

Włącz się do dyskusji na forum!
Zapraszamy do dyskusji na nasze mokotowskie tematy na forum http://imokotow.pl/forum!

Najciekawsze dyskusje będziemy przedrukowywali w kolejnych wydaniach gazety!

Ogłoszenia drobne

Chcesz aby Twoje ogłoszenie
drobne znalazło się tutaj?
Wystarczy na portalu www.imokotow.pl zamieść
ogłoszenie drobne! Wybrane ogłoszenia
publikujemy w gazecie. 
Jeśli chcesz mieć pewność druku skontaktuj się
z naszym działem reklamy: 534 940 077,
reklama@mpgmedia.pl 

www.imokotow.pl

Wizytówka
Twojej firmy

na iMokotow.pl
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Reklama
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