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Od jak dawna mieszka Pan na Ochocie? Nie da się 
ukryć, że jest Pan z nią silnie związany.

Urodziłem się i  wychowałem na Rakowcu. Tu dora-
stałem i  kształtowałem się jako świadomy obserwator 
życia. Ochota od zawsze zajmuje w moim sercu kluczo-
we miejsce, więc codziennie się tu pojawiam, by dopil-
nować spraw mojego osiedla.

Skąd u Pana taka wola działania?
Jestem typem społecznika i  bardzo lubię pomagać 

innym. To chyba trzeba mieć we krwi. Dawno już dostrze-
głem, że nasze osiedle - Rakowiec Płd. jest zapomniany 
przez władze i  radę dzielnicy. Nie mogłem na to dłużej 
pozwolić. Nie może być tak, że radni przypominają sobie 
o Rakowcu raz na 4 lata, gdy potrzebują naszych głosów. 

Więc postanowił Pan podjąć 
jakieś starania?

Tak. Prawda jest taka, że 
na Ochocie sporo się dzieje. 
Są pikniki, festyny, wyda-
rzenia kulturalne. Wszystko 
to jednak odbywa się na 
Szczęśliwicach, lub na Starej 
Ochocie. Ja postanowiłem 
wprowadzić trochę życia na 
mój ukochany Rakowiec. 

Udało się?
Oczywiście.
Jakieś konkrety?
W czasie poprzedniej kampanii 

dostrzegłem problem w komuni-
kacji na linii mieszkańcy – spół-
dzielnia. Dlatego też stworzyłem 
panel dyskusyjny, polegający na 
cyklicznych spotkaniach zarządu 
WSM Ochota ze Spółdzielcami. 
Spotkania te cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem. 

Nad czym pracuje Pan obecnie? Czego mieszkańcy 
Rakowca mogą się spodziewać?

Spełniłem swoje największe marzenie. Udało mi się 
zorganizować na Rakowcu pierwszy w  historii Piknik 
Sąsiedzki. W  tym roku odbędzie się już po raz trzeci. 
Dzięki wsparciu Urzędu Dzielnicy oraz ogromnej pomo-
cy Pani Prezes WSM Ochota, co roku we wrześniu spoty-
kamy się z  Sąsiadami, by spędzić ze sobą miło popołu-
dnie. Cieszy mnie fakt, że chętnie w organizacje pikniku 
włączają się lokalne podmioty, przedsiębiorstwa takie 
jak biblioteka, apteka, czy osiedlowe sklepy.

W  tym roku przygotowałem wyjątkową niespodzian-
kę! Zaraz po zakończeniu pikniku, pobawimy się na 
potańcówce pod gołym niebem. Pierwsza potańców-
ka według mojego pomysłu odbyła się już 26 maja, 
w  ramach budżetu partycypacyjnego. Poza tym raz do 
roku zapraszam mieszkańców na sąsiedzkiego grilla. 
Grillujemy już od dwóch lat. 

Słyszałam że Rakowiec ma nowy skwer, również 
z Pana inicjatywy?

Tak, to prawda. W  zeszłym roku zmarł nasz ukochany 
lekarz pediatra dr Tadeusz Dróżdż. Przez prawie całe 
zawodowe życie leczył wszystkie dzieci na Rakowcu. 
Uznałem więc, że zasłużył na upamiętnienie i w  tym celu 
zorganizowałem uroczystość nazwania placu zabaw przy 

ul. Mołdawskiej 4 nazwiskiem 
Doktora. Dodatkowo przy-
gotowano specjalną tablicę, 
a w uroczystości jej odsłonięcia 
udział wzięli mieszkańcy, jak 
również rodzina pana Doktora 
i jego przyjaciele. 

Jakie plany na przyszłość?
Obecnie, to walka o  zlikwi-

dowanie wprowadzonego nie-
dawno kontr ruchu rowerowe-
go. Poprosili mnie o  to miesz-
kańcy, ale i  sam mam do tego 
wiele zastrzeżeń. Marzy mi się 
również organizacja Mikołajek 
na Skwerze Słonecznym dr 
Tadeusza Dróżdża, wspólne 
ubranie choinki i  kolędowanie. 
Na liście priorytetów mam rów-
nież przywrócenie bezpłatnych 
zajęć pozalekcyjnych dla dzie-
ci i  stworzenie Klubu Seniora. 
Istotne jest również rozwiąza-

nie problemów z  parkowaniem na Ochocie i  odbudowa 
kładki przy ul. Sąchockiej. To tematy, którymi chciałbym 
zająć się jako radny w nowej kadencji.

Jak można oddać na Pana swój głos?
21 października w  lokalu wyborczym. Moje nazwisko 

będzie pod numerem 3, na liście Ochockiej Wspólnoty 
Samorządowej. Zagłosuj na sąsiada, bo warto!

Dziękuję za rozmowę i  powodzenia w  nadchodzących 
wyborach!

Rozmowa z Cezarym Królem – młodym aktywistą, społecznikiem z Rakowca, kandydatem Ochockiej 
Wspólnoty Samorządowej do Rady Dzielnicy Ochota.

Zagłosuj na sąsiada, bo warto!
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Szanowni Państwo
Minęły wakacje, większość z  nas mogła delektować 

się przepiękną, słoneczną pogodą. Szczęśliwcy wyjechali 
w  różne strony Polski i  świata. Ci którzy zostali na terenie 
naszej Spółdzielni mogli wypoczywać na podwórkach, które 
stają się coraz piękniejsze, korzystać z dobrodziejstwa tężni 
solankowej usytuowanej przy Al. Dwudziestolatków. Od 
rana do wieczora ławeczki zajęte były przez seniorów , ale 
i  młodych ludzi. Spływały do nas bardzo pozytywne opinie 
i podziękowania za stworzenie tego miejsca.

Niestety zdarza się, że w  godzinach nocnych , pomimo 
kamer, ciszę nocną zakłócali okoliczni „wielbiciele” napo-
jów alkoholowych i  głośnych rozmów. Zarząd podjął ro-
zmowy z  firmą ochroniarską, która poprzez podłączenie 
obecnie istniejących kamer do monitoringu wizyjnego 
i  tzw. wirtualnego strażnika, który w  przypadku naruszeń 
porządku będzie powiadamiał intruzów przez głośniki 
i wysyłał zgłoszenie do policji.

Kolejny temat, który pojawi się na Radach Osiedli i Radzie 
Nadzorczej dotyczy parkowania na terenie Spółdzielni, 
a szczególnie uporządkowania parkingów już istniejących 
(m. in. ustalenie kto parkuje i na jakich zasadach), zmiany 
korzystania z  parkingów, które obecnie wynajmowane są 
firmom zewnętrznym.  

Zarząd przygotował koncepcje lokalizacji nowych miejsc 
do parkowania. Pierwsze Materiały trafiły już do Rady Nad-
zorczej i Rady Osiedla Gorlicka. Koncepcje te uwzględniają 

propozycje mieszkańców, oczywiście nie wszystkie mogą 
być wzięte pod uwagę. Dotyczy to Okęcia, gdzie do zreal-
izowania pomysłów mieszkańców należałoby wyciąć część 
starych drzew. 

Zarząd przygotowuje się do realizacji postanowień 
Ustawy z  dnia 20.07.2018 r. o  przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w  prawo własności tych gruntów. Zgod-
nie z  zapisami Ustawy prawo użytkowania wieczystego 
gruntów przekształca się w  prawo własności z  dniem 01 
stycznia 2019 roku. Przekształcenie nastąpi z  tym dniem 
z mocy prawa (ex lege). 

Ustawa przewiduje możliwość uzyskania bonifikaty 
od opłaty. W  przypadku gruntów będących własnością 
Skarbu Państwa, bonifikatę może udzielić Wojewoda, zaś 
w  przypadku gruntów stanowiących własność jednostek 
samorządu terytorialnego – właściwa rada albo sejmik 
w drodze stosownej uchwały. 

W  przypadku naszej Spółdzielni nieruchomości miesz-
kaniowe położone są na gruntach stanowiących własność 
jednostek samorządu terytorialnego. Czekamy więc na 
stosowną uchwałę.  

                                                        Z poważaniem
Małgorzata Maroszek  

Prezes Zarządu 

Statut, nad którym głosowano podczas majowego Walnego Zgromadzenia,  
został zarejestrowany 7 sierpnia 2018 r. w KRS-ie.
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26 maja miało miejsce wręcz historyczne wyda-
rzenie. W majową sobotę mieszkańcy osiedla 
bawili się na pierwszej, MIĘDZYPOKOLENIO-
WEJ POTAŃCÓWCE.

Organizacja zabawy była wręcz perfekcyjna(!). Cała impreza 
odbyła się dzięki  projektowi złożonemu w  budżecie partycy-
pacyjnym przez Cezarego Króla. Projekt wygrał dzięki głosom 
oddanym przez sąsiadów i został zatwierdzony do realizacji. 

Jeszcze przed godziną 16:00 dzielnicę nawiedziła gwałtow-
na i  krótka ulewa, jednak z  każdą chwilą było coraz lepiej. 
Punktualnie o godz. 17:00 zespół „Ty i Ja” zaczął grać pierwsze 
kawałki, węgiel rozpalał się na grillu, stoisko z  zimnym piw-
kiem wydawało racje orzeźwiającego trunku, a  kule waty 
cukrowej i inne smakołyki cieszyły podniebienia małych łasu-
chów. Zgodnie z  projektem i  ku uciesze mieszkańców, na 
stołach pojawiły się również darmowe słodkości, a lody (także 
darmowe) rozchodziły się dosłownie w oczach. :-) 

W końcu, nieśmiało, do parkietu zaczęli zbliżać się pierwsi 
goście, nie mogąc już dłużej utrzymać nóg w  spokoju. Na 
pierwszą parę nie trzeba było długo czekać. Tuż przed godziną 
18:00 w tanecznych pląsach wywijało kilkanaście osób, a ich 
liczba z każdą piosenką rosła. 

Sprawdziło się założenie imprezy, gdyż rzeczywiście była to 
potańcówka międzypokoleniowa. Przed sceną tańczyły dzieci, 
młodzież, dorośli a także seniorzy. Impreza była kolejną oka-

zją do integracji sąsiedzkiej, a także szansą spotkania dawno 
niewidzianych znajomych. Nieraz wśród gości można było 
usłyszeć: „Stary, jak dobrze Cię znów zobaczyć". 

Parkiet był pełen do samego końca imprezy, to jest do godzi-
ny 21:30. Jednak jak to w  tradycji potańcówek bywa, goście 
poprosili zespół o bis i ze sceny usłyszeliśmy jeszcze trzy kawałki. 
Całość zakończyliśmy „Snem o Warszawie” Czesława Niemena, 
odśpiewanym oczywiście przez wszystkich zebranych.

Ilość przybyłych osób, styl zabawy, radość ze wspólnego 
spotkania pokazywały na każdym kroku, że impreza była 
przysłowiowym „strzałem w  dziesiątkę”. Z  każdej strony, od 
każdego napotkanego uczestnika można było usłyszeć słowa 
podziękowania i  wdzięczności za pomysł organizacji potań-
cówki. Jednak najlepszym podsumowaniem udanej imprezy 
było często powtarzane pytanie: „Panie Czarku, a nie można 
by tak tańcować co tydzień?" Co tydzień raczej się nie da, ale 
myślę, że raz czy dwa razy w miesiącu, to jest do zrobienia. :-)

 Za pomoc w organizacji potańcówki dziękujemy przyjacio-
łom z Ochockiej Wspólnoty Samorządowej.

Impreza odbyła się na boisku, przy ul. Sąchockiej, a  zainte-
resowani licznie przybyli, żeby piec kiełbaski i zacieśniać więzi 

sąsiedzkie, na wspólnych rozmowach i aktywnościach. Można 
było zagrać w piłkę nożną, babmintona, siatkówkę, czy friesbe. 

Zabawa była bardzo udana. Wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że  tego typu sąsiedzka integracja znakomicie nada się na 
cykliczną, coroczną imprezę.     

Grillowanie możliwe było dzięki wsparciu WSM OCHOTA 
i z inicjatywy aktywisty Cezarego Króla. 

Roztańczona Ochota

Już po raz drugi mieszkańcy osiedla spotkali się 
na wspólnym grillowaniu na powietrzu. 

Grillowanie po sąsiedzku

Fot. Cezary Król

Fot. Cezary Król
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Sukces kolejnego sezonu 
spektakli plenerowych

Fundacja Krystyny Jandy znana jest ze wsparcia i popularyzowania kultury w szerokim tego pojęcia ro-
zumieniu. Już od ponad 14 lat krzepi artystyczną duszę warszawiaków ambitnymi i inspirującymi wido-
wiskami oraz akcjami artystycznymi. 

Pomysł na ożywienie stolicy z  wakacyjnego marazmu 
pojawił się w 2007 r. i to właśnie wtedy na Placu Konstytucji 
odegrano pierwsze przedstawienie z  cyklu Spektakli 
Plenerowych: „Lament na Placu Konstytucji”. Od tego czasu 
rozwinięto wiele nowych pomysłów i  projektów, dzięki 
czemu  imprezy odbywają się cyklicznie i to nie tylko przed 
Teatrem Polonia, ale i na przedpolu Och Teatru, na Ochocie. 

Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym powodze-
niem, a  możliwość bezpłatnego obcowania z  kulturą zrze-
sza grono stałych bywalców. Repertuar i ilość przedstawień 
zależy od kwoty, jaką dysponuje Fundacja w danym sezonie, 
jednak zazwyczaj to od 40 do 70 spektakli, które obejrzało 
w sumie około 10-15 tysięcy widzów!

I  w  tym roku ochoccy amatorzy sztuki teatralnej nie 
zawiedli się. W  przeciągu paru słonecznych miesięcy 
wystawiono 7 różnych spektakli, z  czego 2 dla dzieci. Na 
plenerowych deskach Och Teatru widzowie mogli obejrzeć 
sztandarową już sztukę „Lament na Placu Konstytucji”, 
premierową „2 000 000 kroków”, czy posłuchać rockowego 
koncertu - podszytej monodramatem, nastrojowej historii 
„JangaJan - Hej Joe!”. 

Sezon zakończono taneczną historią miłosną rodem z kul-
tury Flamenco. Pełna pasji, koloru i muzyki opowieść o ludz-
kich namiętnościach i  rozterkach w  zachodzącym letnim 
słońcu, przyciągnęła wielu zainteresowanych. Wszystkie 
miejsca siedzące, stojące na trawniku, czy na murkach były 
zajęte, a  ludzie spieszący się do swoich codziennych spraw 
przystawali, by posłuchać gorących, hiszpańskich rytmów. 

Ulica Grójecka dawno tak nie tętniła życiem, pasją, jak 
w te wakacje. 

Fot. Karolina Kopczyńska
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 W październiku ubiegłego roku odszedł od nas na wieczną 
służbę dr Tadeusz Dróżdż. Był lekarzem medycyny, pediatrą. 

„W  internecie zamieściłem informację o  śmierci pana 
Doktora. W  bardzo krótkim czasie pod moim  postem 
pojawiło się kilkaset komentarzy(!). Każdy z  nich był bar-
dzo pozytywny i  wychwalał zasługi „Naszego Lekarza”. 
W  związku z  takim odzewem postanowiłem, że Jego 
pamięć musi zostać uczczona." - mówi Cezary Król, pomy-
słodawca przedsięwzięcia. Od 1972 roku dr Dróżdż praco-
wał na Rakowcu i to właśnie tutaj powinien zostać uhono-
rowany. Dlatego też zrodził się pomysł utworzenia pamiąt-
kowej tablicy. Późnej doszedł jeszcze plan nazwania Jego 
imieniem pobliskiego placu zabaw. 

Pierwsze kroki skierowano do pani prezes WSM Ochota 
Małgorzaty Maroszek. Kiedy usłyszała o pomyśle, bez waha-
nia zadeklarowała, że jeśli mieszkańcy są za, to spółdzielnia 
sfinansuje całą inicjatywę. Zamówiono ozdobny kamień, 
pamiątkową tablicę oraz nowe oznakowanie placu zabaw. 

W  sobotę 16 czerwca, punktualnie o  godzinie 12:00 spo-
tkaliśmy się na placu przed budynkiem Mołdawska 4, by 
uczcić i upamiętnić wybitnego lekarza. Na uroczystość przy-
jechało kilkanaście osób z rodziny doktora Tadeusza i przy-
szło ponad 200 osób - mieszkańców, przyjaciół, znajomych 
oraz byłych pacjentów „lekarza Rakowca”. 

Uroczystość, swoją obecnością uświetniła pani pre-
zes Małgorzata Maroszek oraz pan Grzegorz Wysocki 
z  Ochockiej Wspólnoty Samorządowej - zastępca 
Burmistrza naszej dzielnicy. Uroczystego odsłonię-
cia pamiątkowej tablicy dokonali członkowie rodziny 
dr Dróżdża, a  pani Prezes, jako sponsor całej inicjatywy, 
zaprezentowała zgromadzonym tabliczki z  nową nazwą 
placu zabaw. Od soboty oficjalnie jest to „Skwer Słoneczny 
dr Tadeusza Dróżdża”.

Podczas uroczystości, u wielu osób dostrzec można było 
łzy wzruszenia. Widać, w  jaki sposób zapisał się w  ich 
pamięci pan Doktor i ile znaczył dla naszej społeczności. 

„Cieszę się, że udało mi się zrealizować mój pomysł, bo 
słowa podziękowania, gratulacji, a czasem zachwytu, które 
usłyszałem po zakończonej uroczystości, były najlepszym 
dowodem na słuszność moich działań. Potwierdzały też, 
jak ważną i  wyjątkową osobą był dla nas pan Doktor."- 
mówił wzruszony Cezary król.

Żył dla Boga i dla ludzi. Perfekcjonista. Wzór do naśladowania.
Na Zawsze w naszej Pamięci.
Widać, w jaki sposób zapisał się w ich pamięci pan Doktor 

i jak wiele znaczył dla naszej społeczności.

N A S Z E  O S I E D L A  

     Pawilon handlowo-usługowy przy ul. Baleya 9, w którym 
mieszczą się m.in. biblioteka, apteka i poczta, od dawna 
wymagał gruntownego remontu. Z początkiem czerwca 
rozpoczęto szereg prac związanych z naprawami elewacji, 
oświetlenia i termomodernizacji, wraz z wymianą stolarki 

okiennej i drzwiowej. Ciekawy efekt stwarza odbity na ele-
wacji wzór drewna. Prace z powodzeniem zakończono 10 
lipca, a budynek zyskał świeży, nowoczesny wygląd i cieszy 
okolicznych mieszkańców. 

Remont Baleya 9

Fot. Cezary Król

Fot. Karolina Kopczyńska Fot. Karolina Kopczyńska
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Warszawiacy szturmem ruszyli w  miasto (i  poza mia-
sto) na dwóch kółkach. Nie inaczej na Rakowcu, coraz 
chętniej i  coraz więcej osób wybiera rower jako środek 
transportu, albo sposób na rekreację. 

Rozrasta się w związku z tym sieć ścieżek rowerowych. 
Jednym z  pomysłów, który wygrał plebiscyt w  budżecie 
partycypacyjnym 2017 r. był projekt polegający na wpro-
wadzeniu udogodnień poprawiających bezpieczeństwo 
i  warunki ruchu na Rakowcu – a  mówiąc konkretnie, 
dopuszczono ruch rowerowy „pod prąd” na wybranych 
ulicach jednokierunkowych. 

I  tak, czerwcu, na Rakowcu Pd, w  godzinach noc-
nych pojawili się pracownicy Zarządu Dróg Miejskich. 
Rozpoczęli prace polegające na malowaniu czerwonych 
pasów na skrzyżowaniu ulic Sąchockiej i Gorlickiej. Tutaj 
właśnie zdecydowano o  wprowadzeniu tzw. „kontraru-
chu”, czyli możliwości jazdy rowerem pod prąd ulicami 
jednokierunkowymi. 

Jednak realizacja pomysłu spotkała się natychmiast 
ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców. Patrząc na 
doświadczenia innych dzielnic, mają oni pełne podstaw 
obawy, że realizacja projektu doprowadzi do likwidacji 
wielu miejsc parkingowych na osiedlu. 

Sprawą, na prośbę mieszkańców, zajął się aktywista 

z Rakowca - Cezary Król. Szybko stworzył petycję w spra-
wie likwidacji kontr ruchu, pod która zebrał blisko 800 
podpisów(!). Petycja została złożona w Urzędzie Dzielnicy 
Ochoty, w  Zarządzie Dróg Miejskich, jak w  również na 
ręce osób odpowiadających za budżet partycypacyjny 
w Warszawie. 

Obecnie Cezary Król prowadzi dalsze działania w  celu 
zatrzymania inwestycji, a także rozmowy na temat innych 
rozwiązań na rzecz rowerzystów, ale bez konsekwencji dla 
mieszkańców, właścicieli aut i użytkowników naszych ulic. 

Liczymy, że sprawa znajdzie swoje szczęśliwe rozwią-
zanie, ku radości wszystkich użytkowników naszych ulic.

Ścieżki rowerowe, czy miejsca parkingowe?
Warszawiacy szturmem ruszyli w miasto (i poza miasto) na dwóch kółkach. Nie inaczej na Rakowcu,  
coraz chętniej i coraz więcej osób wybiera rower jako środek transportu, albo sposób na rekreację. 

  N A S Z E  S P R A W Y

17 sierpnia rozpoczęto prace nad zagospodarowa-
niem podwórka przy ul. Gorlicka 10/Okińskiego 1,3. 
Uprzątnięto teren zieleni, wyregulowano trawniki, 
zasadzono paprocie, krzewy ozdobne i byliny. Prace 
ukończono w połowie września, więc mieszkańcy mogą 
korzystać z uroków ciepłej, jesiennej pogody w pięknym 
i przyjaznym otoczeniu.

Zielone podwórko

Fot. WSM Ochota

Fot. Karolina Kopczyńska Fot. Karolina Kopczyńska

Fot. Karolina Kopczyńska



Tężnia działa od pierwszych dni 
czerwca i  od samego początku cieszy 
się ogromną popularnością. Latem, 
które w  tym roku wyjątkowo dopi-
sywało pogodą, największy ruch był 
rankiem i  wieczorami. Mieszkańcy 
odwiedzali altanę tak licznie, że często 
nie było gdzie usiąść, a  spółdzielnia 
w  odpowiedzi na potrzeby, dostawiła 
dodatkowe ławeczki. 

- To bardzo pomysłowe rozwiązanie 
i  myślę, że nic lepszego nie można było 
wymyślić na te warunki – odpowiada 
pani Irena, korzystająca już po raz 

kolejny z  tężni – Ludzie są zadowoleni, 
bo to coś pozytywnego, na dodatek jest tu 
bardzo ładnie.

- Teraz rano ludzi jest mniej, bo jest 
chłodniej, ale pojawiają się popołudniami 
i  spędzają tu razem czas.- dodaje jej zna-
joma, pani Ewa, spoglądając na swojego 
wnuka, bawiącego się na pobliskim placu 
zabaw. 

Dowiaduję się również, że ludzie 
specjalnie przyjeżdżają z  innych 
osiedli i  dzielnic, by obejrzeć tężnię 
i  z  niej skorzystać. Chwilę później, 
na potwierdzenie tych słów przycho-

dzą kolejne osoby, jak się okazuje 
mieszkanki Żoliborza. Odwiedzały 
to miejsce pierwszy raz, z  polecenia 
swojej znajomej, która mieszka na 
Jadwisinie i  często korzysta z  inha-
lacji. Na moje pytanie o  wrażenia 
odpowiadają:

- Wie pani, ja jestem budowlańcem, 
więc patrzę na górę (dach altany) jest ład-
nie obrobiona, równiutko, zapach przy-
jemny i ładne są te kamyczki.

Jak widać, tężnia spełnia swoją 
funkcję znakomicie. Stała się miej-
scem nie tylko solankowych zabiegów 
na świeżym powietrzu, mających zba-
wienny wpływ na zdrowie, ale i  miej-
scem spotkań towarzyskich okolicznej 
społeczności. Dodatkowo mieszkań-
cy zyskali obiekt, z  którego mogą być 
dumni i  którym mogą się pochwalić, 
bo tężni solankowych w  Warszawie 
jest zaledwie parę. 
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Sukces solankowej tężni 
Pomysł stworzenia na skwerze przy ul. Dwudziestolatków tężni po-
jawił się już jakiś czas temu i budził u jednych zachwyt, u innych wąt-
pliwości. Jednak czas pokazał, że to miejsce zyskało w  przestrzeni 
osiedla wyjątkowy charakter i funkcję. 

N A S Z E  O S I E D L A  

Fot. Karolina Kopczyńska
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  N A S Z E  S P R A W Y

„Chemik” – spokojna przystań
Dom Pomocy Społecznej „Chemik”, usytuowany przy ul. Korotyńskiego 10, przeznaczony jest 
dla osób w podeszłym wieku. Placówka stanowi formę pomocy instytucjonalnej dla osób, które 
z uwagi na wiek, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, lub materialne wymagają 
stałej opieki, w tym również zdrowotnej. 

DPS „Chemik” świadczy usługi 
na rzecz mieszkańców na wysokim 
poziomie. Organizując różne zaję-
cia i  spotkania, sukcesywnie dąży do 
osiągnięcia takiej aktywności życio-
wej mieszkańców, która zapewni 
sprawność psychofizyczną i  wzmoc-
ni pozytywnie samoocenę własnej 
osoby. 

 Pracownicy wspólnie z  mieszkań-
cami domu zmierzają do utrzymania 
klimatu wzajemnej życzliwości i zro-
zumienia, ciepłej rodzinnej atmos-
fery i  prawdziwie domowych warun-
ków. W ostatnim kwartale zorganizo-
wano wiele atrakcji dla mieszkańców, 
gości i społeczności lokalnej.

Coroczny piknik z  okazji Powitania 
Lata odbył się 26 czerwca. Tym razem 
placówką zawładnęły włoskie klima-
ty, a  co za tym idzie – również mafia 
włoska! Mieszkańcy DPS ”Chemik” 
aktywnie uczestniczyli i  ogląda-
li spektakl z  Ojcem Chrzestnym 
w  roli głównej. Dodatkową atrak-
cją był występ choreograficzny pt. 
„Dziewczynki z  Korotyńskiego”, z  któ-
rymi obecna mafia nie mogła sobie 
poradzić. Seniorzy, goście i  perso-
nel gromkimi brawami zakończyli 
spektakl i  taniec w  wykonaniu kadry 
opiekuńczo-terapeutycznej. Po części 
artystycznej przyszedł czas na poczę-
stunek, zabawę i konkursy. Cały piknik 

uświetnił występ Zespołu „Uśmiech” 
z  repertuarem prosto ze słonecznej 
Italii. W tym dniu dom tętnił włoskim 
życiem…Si, Si..Mammamija..

Od kilku lat działa tam prężnie 
grupa teatralna „Pro –Arte”, która 
w  czasie roku szkolnego często 
współpracuje z  okolicznymi przed-
szkolami i  szkołami, angażując się 
w gościnne pokazy, między innymi ze 
Szkołą Podstawową nr 264, Liceum 
nr 160, z  przedszkolem nr 66 przy 
ul. Grójeckiej oraz innymi placówka-
mi edukacyjnymi na terenie dzielni-
cy Ochota. Ostatnio teatralna grupa 
wystąpiła z  muzycznym spektaklem 

„Rzepka” w przedszkolu nr 293. Dzięki 
stałej współpracy występy przynoszą 
wiele pozytywnych emocji dzieciom 
oraz mieszkańcom. 

Mieszkańcy utrzymują cie-
płą i  rodzinną atmosferę spotkań 
poprzez „Muzyczną pocztę”, warsz-
taty  papieroplastyki, zajęcia roz-
wijające „Kalejdoskop możliwości”, 
„Trening pamięci i koncentracji”

Przez cały czas nasi mieszkańcy 
mają możliwość korzystania z  boga-
tej oferty terapeutycznej, opiekuńczej, 
ogólnie wspierającej, którą zapewnia 
profesjonalny zespół pracujących  
w  DPS „Chemik” ludzi. 

Fot. DPS „Chemik”

Fot. DPS „Chemik”



Tego typu wydarzenia odbywają się już od 3 lat, a ich 
inicjatorem jest m.in. aktywista, Cezary Król. Cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem i  są świetnym panelem 
dyskusyjnym do omówienia bieżących spraw i  proble-
mów osiedla. 

W  przeciwieństwie do walnych zebrań, w  tych spo-
tkaniach udział może wziąć każdy chętny, nie tylko 
członek spółdzielni. Dzięki temu frekwencja zawsze 
dopisuje, a  wachlarz poruszanych tematów jest 
ogromny.

Obecni zadawali pytania, na które w  miarę możli-
wości i  kompetencji, otrzymywali odpowiedz od Pani 
Prezes, lub Burmistrza Wysockiego. Mieszkańcom 
udostępniono możliwość pozostawienia dodatkowych 
pytań na specjalnie przygotowanych drukach. (pytania 
wraz z odpowiedziami znajdują się poniżej.)

W  przyszłości planowana jest częstsza organizacja 

takich spotkań. Zarówno sąsiedzi, jak i  spółdzielnia 
WSM Ochota, a  także zaproszeni goście bardzo sobie 
chwalą tego typu rozmowę i  deklarują chęć podtrzy-
mywania dalszej współpracy.

Specjalne podziękowania należą się Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 280 pani Agnieszki Lis za udostępnie-
nie miejsca na organizacje zebrania. 

Spotkanie dyskusyjne mieszkańców z WSM Ochota
W piątek, 8 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Mieszkańców Rakowca z Panią Prezes WSM Ochota 

Małgorzatą Maroszek. Na zebranie przybyli również: zastępca burmistrza - Grzegorz Wysocki z Ochockiej 
Wspólnoty Samorządowej oraz przedstawiciele administracji osiedla „Gorlicka”. 

1. ULICA OKIŃSKIEGO
a. Podwórko  Okińskiego 1

Mieszkańców nurtuje brak koszy na 
śmieci i  wjazdu dla służb ratunko-
wych. 
Kosze i  ławki zostały już zainstalo-
wane. 
Sprawa wjazdu „ciągnie się” drugi 
rok – projekt jest zrobiony, (blo-
kowanie – sprzeczne informacje 
z Dzielnicy, p. Usiądek). 

b. Podwórko Okińskiego 8/10. 
Mieszkańcy pytają o  dalszy remont 
podwórka. Uważają, że zapomina się 
o ich sprawie, że są ignorowani.
Podwórko Okińskiego 8/10 jest 
po remoncie. Jeżeli mieszkańcom 
chodzi o  dodatkowe nasadzenia – 
obecnie prowadzone są rozmowy 
Zarządu z  firmą zajmującą się tego 
typu robotami. 

c. Budynek Okińskiego 8 klatka IV 
W  bloku znajduje się uciążliwa dla 
Mieszkańców pakamera firmy sprzą-

tającej – pracownicy palą papierosy 
i  głośno się zachowują. W  związku 
z  tym mieszkańcy  proszą o  inter-
wencje.
W  między czasie zmieniła się firma 
sprzątająca oraz osoby sprzątające 
(użytkownicy pomieszczenia). Na 
dzień dzisiejszy problem nie jest 
sygnalizowany Administratorowi.

Kiedy w budynku Okińskiego 8 zosta-
ną wymienione okienka piwniczne?
Prace nie zostały uwzględnione 
w  planie rzeczowo-finansowym 
konserwacji i remontów na 2019 r.

d. Budynek Okińskiego 4
Mieszkańcy sygnalizują bardzo zły 
stan klatki schodowej, popękany tynk 
na 4 piętrze. Kiedy zostaną wyremon-
towane klatki schodowe i  okienka 
piwniczne?
Prace nie zostały uwzględnione 
w  planie rzeczowo- finansowym 
konserwacji i remontów na 2019 r.
 
Kiedy nastąpi wymiana świetlików?

Prace nie zostały uwzględnione 
w  planie rzeczowo-finansowym 
konserwacji i remontów na 2019 r.

Kiedy zostaną uszczelnione prze-
strzenie pod okapem dachowym 
(zabezpieczenie przez niszczeniem 
elewacji przez ptaki). 
Problem zgłoszono do działu tech-
nicznego oraz  Inspektora ds. tech-
nicznych z  prośbą o  realizację, 
wymaga to jednak zlecenia firmie 
zewnętrznej.

Prośba o  zmianę sposobu parkowa-
nia samochodów na ulicy Okińskiego 
(ustawienie znaków). 
Ulica Okińskiego nie pozostaje 
w  Zarządzie Spółdzielni, ustawienie 
znaków leży w gestii Urzędu dzielni-
cy lub ZDM -u.

2. ULICA GORLICKA

a. Dlaczego w  kratkach wentylacyj-
nych są nawiewy? W  okresie jesien-
no-zimowym strasznie stamtąd 

Tematy ze spotkania z Panią Prezes z dnia 8 czerwca 2018 
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Fot. Cezary Król
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Patrole policji na Włochach
W związku z obawami mieszkańców bloków przy ul. Dwudziestolatków 

dotyczącymi bezpieczeństwa, zakłócenia porządku i  próbami zniszcze-
nia nowo wybudowanej tężni, WSM „Ochota” wystosowała specjalne 
pismo do Komisariatu Policji Warszawa-Włochy. w sprawie patroli poli-
cyjnych w rejonie ul. Dwudziestolatków 14, 16 w Warszawie.

wieje mieszkańcy są zmuszeni zakle-
jać kratki. 
Opinia Inspektora ds. techniczno-
-budowlanych .                                      

W  budynkach na terenie Osiedla 
funkcjonuje wentylacja grawitacyj-
na. Jeśli z  zewnątrz, od okien nie 
dociera powietrze, w  środku lokalu 
dochodzi do tzw; „cofki” czyli różni-
cy temperatur. Niestety nie sprzyja 
temu także dość częsta praktyka 
montowanych przez lokatorów we 
własnym zakresie, w  lokalach wen-
tylatorów. Wówczas dodatkowo 
powietrze jest wdmuchiwane do 
najbliższych otworów, czyli kratek 
wentylacyjnych sąsiadów. Na eta-
pie przeglądów kominiarskich bar-
dzo często ten problem jest sygnali-
zowany mieszkańcom z zaleceniem 
likwidacji wentylatorów.            
                                          
b. Budynek Gorlicka 10
Pomalowano jedynie 4 klatki scho-
dowe – kiedy zostaną pomalowane 
pozostałe? 
Decyzja o  kontynuacji remon-
tu pozostałych klatek pozostaje 
w gestii Zarządu. 

3. ULICA JANKOWSKA
a. Podwórko Jankowska 5-7 

Kiedy zostanie wykonany, obiecany 
przez Zarząd Spółdzielni remont 
chodnika prowadzący do altany 
śmietnikowej?
ZREALIZOWANE 

b. Budynek Jankowska 7
Czy możliwe jest przycięcie drzew 
na podwórku przy bloku Jankowskiej 
7 od strony Zach i  północnej? 
Powoduje ono znaczne zaciemnienie 
mieszkania. 
Prośba zostanie uwzględniona do 
realizacji w trybie roboczym.  

  N A S Z E  S P R A W Y

Działając w  imieniu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota” 
(dalej jako „Spółdzielnia”), w  związku z  doniesieniami mieszkańców 
Spółdzielni o  potrzebie zwiększenia patroli policyjnych w  okolicy tężni 
położonej przy ul. Dwudziestolatków 14, 16 w  Warszawie, Spółdzielnia 
zwraca się niniejszym o wyznaczenie dodatkowych patroli na w/w terenie.

Przy ul. Dwudziestolatków 14, 16 znajduje się wybudowana przez 
Spółdzielnię tężnia wraz z  otaczającym ją terenem rekreacyjnym. 
Z  uwagi na sezon letni, okolica ta jest w  porach wieczornych i  nocnych 
miejscem częstych spotkań znacznej liczby osób, głównie młodzieży, 
często znajdującej się pod wpływem alkoholu. Osoby te zakłócają ciszę 
nocną w  budynkach mieszkalnych położonych w  bezpośrednim sąsiedz-
twie tężni, a będących w zasobach Spółdzielni. 

Obecna liczba i częstotliwość patroli policyjnych w wyżej opisanej oko-
licy, okazuje się niewystarczająca. Mieszkańcy stale informują o głośnym 
zachowaniu osób przebywających w  godzinach wieczornych i  nocnych 
w  okolicach tężni, używaniu przez nie wulgarnego słownictwa, co unie-
możliwia spokojny, normalny nocny odpoczynek.

Informujemy ponadto, że Spółdzielnia zwracała się już do Komisariatu 
Policji Warszawa Włochy w niniejszej sprawie, jednak do dnia dzisiejsze-
go nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony właściwych jednostek.

Mając na uwadze, ze część mieszkańców posiadających lokale w  bez-
pośrednim sąsiedztwie tężni, odczuwa niepokój związany ze stałym 
wieczornym i  nocnym przebywaniem osób pod wpływem alkoholu, 
zwracamy się z prośbą o interwencję i zwiększenie liczby patroli w wyżej 
opisanej okolicy.
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Obecnie odbywa się remont balkonów, przy ul. 
Gorlickiej 13. Budynek zyska nowe, stalowe barierki oraz 
szklane wypełnienie. Płyty zostaną otynkowane, a pokry-
cie wymienione. 

W  maju, zeszłego roku wyremontowany został budy-
nek na ul. Korotyńskiego 21. W  obecnej chwili zachwy-
ca nową, otynkowaną elewacją, stalowymi balkonami 
i  wejściem do bloku, które zostało podkreślone specjal-
nymi płytami zew. imitującymi drewno. Jednocześnie, 
wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, a także 
instalacje. 

Na wiosnę tego roku oddany po remoncie został duży 
budynek mieszkalny przy Grójeckiej 80/102. Po za ocie-
pleniem i  otynkowaniem, wymieniono instalacje, sto-
larkę okienną i  drzwiową, odnowiono klatki wejściowe 
i dachy.

Duże zmiany następują również przy Tańskiego numer 
3 i  7. Odnawiane zostają balkony, oczyszczane i  malowa-
ne barierki, wymiana płytek, montowanie blach. W  tych 
obiektach osuszone zostały również fundamenty, ocieplo-
ne i zaizolowane. Zamontowano szereg nowych instalacji: 
odgromowych, odmrożeniowych w  rynnach i  rurach spu-
stowych. Dachy ocieplane są styrodurem i  zaizolowane 
papą. Na uwagę zasługują daszki nad balkonami, wykona-
ne starannie z poliwęglanu, osadzone na stalowym szkie-
lecie. Prace trwają od wiosny, a za kilka tygodni mieszkańcy 
będą mogli cieszyć się nowym wyglądem swojego domu. 

Wiosną bieżącego roku, na Jadwisin firma zewnętrz-
na przeprowadziła kontrolę główną placów zabaw (wg. 
PN-EN1176-7;2009). W jej wyniku zlecono usunięcie części 
urządzeń zabawowych, co jest realizowane w  obecnym 
czasie. 

Po zakończeniu rozbudowy budynku, po byłej studni 
oligoceńskiej przy Al. Dwudziestolatków 9, spółdzielnia 
planuje gruntownie zmodernizować plac zabaw położony 
przy przedszkolu.

Rozpoczęto również prace nad częściową rozbiór-
ką starej studni oligoceńskiej, znajdującej się na ul. 
Dwudziestolatków, w  sąsiedztwie nowo powstałej tężni. 
W  przeciągu 10-11 miesięcy, na jej miejscu ma powstać 
m.in. siedziba administracji przeniesiona z Al. Krakowskiej 
268. O pozostałym zagospodarowaniu obiektu zadecyduje 
Rada Osiedla Jadwisin. 

Czas na zmiany  –  remonty WSM Ochota
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Fot. Dariusz Majgier

Ośrodek Kultury Ochoty w 2018 roku 
obchodzi 50 rocznicę powstania! To 
kilkadziesiąt lat pielęgnowania tra-
dycji i  pracy na rzecz upowszechnia-
nia i promowania kultury nie tylko na 
Ochocie, ale w całej stolicy. 
Pomimo nowych kierunków dzia-
łań niezmiennie przyciąga i  inspiru-
je. Prowadzi animację środowiska 

lokalnego, promuje ideę wolontaria-
tu, organizuje projekty skierowane 
do mieszkańców całej Warszawy, 
o  zasięgu ogólnopolskim  i  między-
narodowym. Wiele z  nich wpisało 
się na stałe do kalendarza wydarzeń 
artystycznych Warszawy.
Profesjonalizm i  zaangażowanie, to 
cechy pracowników i  instruktorów  

pracujących w  OKO. Ośrodek propo-
nuje różnorodne działania artystycz-
ne oraz ciekawe formy obcowania 
z  kulturą. Od 50 lat tworzy warunki 
dla rozwoju pasji, talentów i  realiza-
cji marzeń, inspiruje do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze. 
Każdy, kto trafi do OKO, lub jego filii 
z pewnością znajdzie tu coś dla siebie.

Zajrzyj koniecznie! 
www.oko.com.pl, tel. 22 822 48 70.

50 lat Ochockiej Kultury

Bądź aktywny lokalnie – MAL Grójecka 109

Sąsiedzi spotykają się, by śpiewać przy akompaniamen-
cie gitary lub harmonii, tworzyć biżuterię z  koralików, 
sadzić rośliny w ogrodzie społecznościowym, medytować, 
uprawiać fitness, grać w planszówki. Działania MAL dają 
szansę na wspólne spędzanie czasu całym rodzinom.MAL 
to miejsce dla tych, którzy poszukują zajęć dla siebie, 
swoich dzieci, czy wnuków.
Jesteś aktywnym mieszkańcem Warszawy – zgłoś się 
Przyjdź w  godzinach otwarcia MAL-a  i  porozmawiaj 
o  swoich pomysłach. Wcześniej wyślij maila na adres 
mal@oko.com.pl i  umów się na spotkanie, by koordyna-
tor tam pracujący mógł poświęcić Ci maksimum uwagi. 
Wspólnie opracujecie plan działania mający na celu 
wdrożenie Twojego pomysłu.
Możesz zostać wolontariuszem
Jeśli chcesz spróbować swoich sił w wolontariacie – koordy-
nator wolontariatu w MAL spotka się z Tobą. Porozmawiacie 

o możliwościach współpracy i wzajemnych oczekiwaniach. 
Z każdym wolontariuszem MAL podpisuje umowę, wysta-
wia referencje i wspiera podczas działań. 
Poznajmy się!
Chcesz poznać MAL? Nie ma sprawy! Przyjdź na spo-
tkania sąsiedzkie organizowane raz w  tygodniu od 12 
września w środy w godz.18.00-20.00. Poznasz sąsiadów 
i  koordynatorów tego miejsca. Porozmawiacie o  różnych 
sprawach ważnych dla mieszkańców, zaplanujecie aktyw-
ności, po prostu miło spędzicie czas.

Program MAL w dużej mierze zależy od inwencji i zaangażowania okolicznych mieszkańców. To oni odpowia-
dają za konkretne wydarzenia lub dzielą się swoimi umiejętnościami. 

Aktualny plan wydarzeń znajduje się na stronie FB: 
(i tu zostawiamy taką ramkę jaka była w poprzednim 
numerze tylko zmienione zostają godziny otwarcia:

Pon – 10-16, Wt- 12-20, Śr- 12-18, Czw- 12-20, Pt- 10-16
Sob i niedz – NIECZYNNE)

Fot. OKOFot. MAL
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Przyroda jest sprzymierzeńcem 
w  rozbudzaniu zainteresowań dzie-
ci, które ciekawią się wszystkim co 
się rusza, ma kolor i  zapach. Temat 
ten podjęło Przedszkole nr 255, 
gdzie poprzez warsztaty, postanowi-
ło poznać dzieci z  otoczeniem przy-
rodniczym i  uczyć podejmowania 
działań pomagających na zauważe-
niu piękna i wartości przyrody.

 Wszystkie czynności związane 
z  hodowlą (wysiew, sadzenie, prze-
sadzanie, pielęgnacja) wykonywane 
są przez dzieci z  radością i  poczu-
ciem satysfakcji.

Działają zarówno w  klasie jak 
i  ogrodzie – to zależy od pory roku 
i kalendarza przyrody.

Ogródek przedszkolny jest „żywy” 
przez cały rok.

Dzieci sadzą dużo roślin i kwiatów, 
które przyciągają swoją urodą także 
owady - tak ważne dla środowiska 
i ciekawe do obserwacji.

Wiele kwiatów już przekwitło, ale 
cieszą się jeszcze pięknem pelargo-
nii, wrzosów, aksamitek i  warsza-
wianek. Zbliża się jesień, w związku 
z  czym w  planach przedszkolaków 
są wysadzania cebulek kwiatowych. 
Będą to krokusy, tulipany, żonkile 
i inne byliny.

Przedszkole nr 255 w kwiatach i w zieleni,
czyli co rośnie na Korotyńskiego 3

Jeżeli ktoś 
z mieszkańców 

chciałby wspólnie 
z dzieckiem lub sam 
posadzić w ogródku 

przedszkolnym 
cebulkę lub roślinkę – 

zapraszamy.

Fot. Przedszkole nr 255

Fot. Przedszkole nr 255

Fot. Przedszkole nr 255 Fot. Przedszkole nr 255Fot. Przedszkole nr 255



Klub „Stokrotka”, który do niedawna 
oferował rozmaitą gamę zajęć m.in. 

dla dzieci, w tym sezonie, przy wspar-
ciu finansowym WSM Ochota, w pełni 
skupia się na Seniorach. W  siedzibie 
klubu, przy Al. Krakowskiej 274 przy-
gotowane są: niewielka siłownia reha-
bilitacyjna, gdzie prowadzone będą 
zajęcia ruchowe przy muzyce, a także 
3 stanowiska komputerowe pozwala-
jące na poprowadzenie lekcji obsługi 
komputera i  podstawowych progra-
mów, jakże niezbędnych w  dzisiej-
szych czasach. 

Raz w tygodniu, w piątki o 13:00 odby-
wać się będą seanse filmowe, zakończo-
ne tematyczną dyskusją, a  w  piątkowe 
popołudnia spotkania przy herbatce, na 
które zaproszony jest każdy, kto chce 
w  miłym towarzystwie spędzić czas 
i zacieśnić sąsiedzkie więzi. 

Z innych ciekawych zajęć dla senio-
rów, utworzona zostanie sobot-
nia sekcja brydża, a  raz w  tygodniu 
będzie można wziąć udział w  zaję-
ciach plastycznych poprowadzonych 
przez p. Ufnal. 

Należy wspomnieć o  organizowa-
nych raz w roku wyjazdach. W czerw-
cu, chętne osoby mogły skorzystać 
z wycieczki nad morze, do Dźwirzyna. 
Koszt wyjazdu ponoszą seniorzy, 
autokar natomiast został sfinanso-
wany przez Urząd Dzielnicy Włochy. 
Atrakcji było co nie miara! Wycieczki, 
ogniska, tańce - mobilizowały każde-
go do aktywnego spędzenia czasu. 

Wszystkim bardzo się podobało 
i planują już kolejny letni wyjazd.  

Klub „Stokrotka” to nie tylko pro-
gram zajęć. To również wspólne 
świętowanie np. urodzin, obchodze-
nie świąt w gronie znajomych i przy-
jaciół z  Jadwisina. To bale, zabawy 
i  przeżywanie wspaniałych chwil, 
których Senior ma przecież przed 
sobą jeszcze tak wiele. 
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„Stokrotka” dla Seniorów
Zapraszamy  

do aktywnego korzystania  
z organizowanych zajęć:

Klub Stokrotka
Al. Krakowska 274

22 846 36 32

Fot. Klubu„Stokrotka”

Fot. Klub „Stokrotka”Fot. Klub „Stokrotka”

Fot. Klub „Stokrotka”
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Ochota również świętowała. 
Dokładnie rok temu, na budynku 
przy ul. Dickensa 34 odsłonięto uro-
czyście tablicę pamiątkową, przy 
której w  tym roku zebrali się wszy-
scy pragnący uszanować pamięć 
i  poświęcenie polskich lotników. 
Lokalizacja umieszczenia tablicy 
nie była przypadkowa, bowiem pod 
tym właśnie adresem zamieszkiwa-
ła jedna z  najciekawszych postaci 
naszej dzielnicy…

Nie można interesować się 
Lotnictwem Polskim, nie można 

uważać się za znawcę naszej histo-
rii, nie kojarząc tak znakomi-
tej postaci, jaką był płk. Witold 
Łokuciewski. Nie wystarczy napisać, 
że to pilot Wojska Polskiego, major 
Królewskich Sił Powietrznych, czy 
uhonorowany As myśliwski II Wojny 
Światowej. Już w  czasach młodości 
był wzorem dla wielu młodych tam-
tego pokolenia, poprzez aktywne 
wpisywanie się w  koncepcję walki 
o  niepodległość oraz swoje nieza-
przeczalne umiejętności lotnicze. 

„Był wspaniałym człowiekiem, przy-
jacielskim, kontaktowym bardzo.” – 
wspominają płk. Łokuciewskiego 
jego koledzy z  Koła Kombatantów 
na Ochocie – por. Jan Witkowski 
i płk. Zbigniew Nowak - „To wyjątko-
wa postać, która miała ogładę i  pewną 
charyzmę”. 

Nic więc dziwnego, że rap-
tem w  wieku 24 lat Łokuciewski 
został dowódcą eskadry „A” słyn-
nego Dywizjonu 303, a  po wojnie 
przyznano mu kilkanaście odzna-
czeń, m.in. Krzyż Srebrny Orderu 
Wojennego Virtutti Militari, czy 
Krzyż Walecznych.  

Nie dziwi też uroczystość, jaką 
zorganizowano w  sierpniowy pora-

nek. W  obecności warty hono-
rowej, werblisty i  sygnalisty prze-
mówił por. Jan Witkowski – Prezes 
Związku Kombatantów RP i  byłych 
Więźniów Politycznych Warszawa – 
Ochota. Powitał gości i  w  kilku zda-
niach nakreślił wspaniałość postaci 
płk. Witolda Łokuciewskiego. Takie 
chwile zawsze wzruszają. 

Po przemówieniach nastąpiło uro-
czyste złożenie wieńców przez obec-
nych, m.in.:

płk dypl. pil. Macieja TRELKĘ – 
Dowódcę Generalnego Sił Zbrojnych 
z asystą wojskową;

Grzegorza Wysockiego - wicebur-
mistrza Dzielnicy Ochota;

Mariusza Piotra Twardowskiego 
-  Koordynatora ds. Kombatantów 
z ramienia Urzędu Dzielnicy Ochota;

płk pil. Kazimierza Pogorzelskiego 
- prezesa Stowarzyszenia Lotników 
Polskich, kolegę z  pracy i  w  lotach 
płk Witolda Łokuciewskiego;

Państwa Zofię Pogodzińską - pre-
zes Związku Sybiraków Ochoty, 
Włoch i  Ursusa  oraz Mieczysława 
Pogodzińskiego - wiceprezesa 
Związku Sybiraków.

100-lecie Lotnictwa Polskiego
28 sierpnia obchodziliśmy 100-lecie istnienia Lotnictwa Polskiego. Święto upamiętnia zwycięstwo 
kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów 
Turystycznych Challenge w Berlinie w 1932 roku. Dziś obchodzone jest jako upamiętnienie wszyst-
kich podniebnych sukcesów sportowych i wojskowych oraz ich „ojców” tych sukcesów. 

Fot. Karolina Kopczyńska Fot. Karolina Kopczyńska

Fot. Karolina Kopczyńska
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Ocalić od zapomnienia

W czasie wojny PASTa (Polska Akcyjna Spółka 
Telefoniczna) była największą centralą telefoniczną w 
naszej części Europy. Z tego powodu Niemcy traktowali jej 
gmach jako obiekt o znaczeniu strategicznym. Tutaj przy-
chodziły z Berlina wszystkie połączenia telefoniczne z oku-
pacyjnymi władzami i całym frontem wschodnim. Dlatego 
zdobycie gmachu miało kluczowe znaczenie dla przebiegu 
powstania warszawskiego w 1944 roku.

Krwawe walki o PASTę toczyły się przez 20 dni. 20 sierp-
nia 1944 r. budynek został zdobyty przez batalion „Kiliński”, 
przy współudziale jednostek specjalnych i służb technicz-
nych dowództwa I Obwodu Okręgu Warszawskiego AK. 

Także w tym roku, w 74 rocznicę zdobycia PASTy, OCHOTA 

podziękowała chłopakom i dziewczętom z Batalionu 
KILIŃSKI. Było godnie, z szacunkiem, ale jadnak… smutno.

Po przeciwnej stronie Marszałkowskiej, na budynkach 
- ani jednej flagi, brak jakiegokolwiek zainteresowania 
uroczystością. Ludzie wychodzący z meta - jakby obcy, ze 
zdumieniem i niewielkim zaciekawieniem spoglądali na 
nas i naszych bohaterów. 

Pamięć o tych wydarzeniach niestety zanika, jest 
ważna dla coraz mniejszego grona osób. Wszyscy jeste-
śmy zabiegani, żyjemy swoimi sprawami i problemami. 
Młodzi ludzie żyją w zupełnie innej, bardziej wirtualnej 
rzeczywistości. Wielu z nas nie tylko nie pamięta tej 
rocznicy, ale nawet, co równie smutne, nie zauważa 
pomników ani pamiątkowych tablic. A przecież dla kom-
batantów są one ciągle ważne – to dla nas ponieśli ofiary 
ze swojego życia! Jak głosi napis na cmentarzu Orląt 
Lwowskich - „Mortui sunt ut liberi vivamus” („Umarli, 
abyśmy mogli żyć wolni”).

Powstanie warszawskie 1944 r.. 74 rocznica  
zdobycia PASTy

Pierwsze ślady osadnictwa na 
naszym terenie pochodzą z epoki neo-
litu(!), ale te opisane, bliższe naszej 
rzeczywistości, sięgają XVIII wieku. 
To wtedy zaczęły rozrastać się ważne 
szlaki komunikacyjne, w  tym kolej 
Warszawsko-Wiedeńska (1840-1848), 
a  także drogi łączące stolicę z  innymi 
dużymi ośrodkami w kraju i za granicą. 

Przy jednej z  takich dróg, wiodącej 
do Grójca, czy Krakowa, na skrzyżo-
waniu Szosy Krakowskiej (dzisiej-
sza Grójecka) i  traktu do Wsi Wola  
(ul. Kaliska) postawiono na początku 
XIX wieku karczmę, której dano nazwę 
„Ochota” (po raz pierwszy zaznaczono 
ją na planie miasta w  1829 roku). To 
tędy ciągnęły wozy kupców i  chłopów 
wracających po dniu spędzonym na 
targowiskach. Z kabzą nabitą groszem, 
albo i z pustymi kieszeniami, nabierali 
oni ochoty, aby zajrzeć do położonej 

przy trakcie karczmy, żeby pochwalić 
się udanym targiem, albo pożalić na 
brak zainteresowania ich towarami.  

„Ochota” była okazałym, murowa-
nym budynkiem, zbudowanym na 
planie litery T. Duży ruch na trak-
cie powodował, że karczma tętniła 
życiem, interes kwitł i  wkrótce posta-
wiono przy niej 3 kuźnie, 2 cegiel-
nie i  glinianki. Wokół przybywało 
nowych domów budowanych przez 
napływającą ludność, które wkrót-
ce utworzyły Kolonię Ochota. Około 
1880 roku, kiedy liczba mieszkań-
ców sięgała ponad 800 dusz, kolonia 
przekształciła się w wieś Ochota, a na 
koniec, w  1906 roku przyłączono ją 

do Warszawy i została z niezmienioną 
nazwą, dzielnicą Ochota.  

Sama karczma „Ochota” została zbu-
rzona w  1897 roku, a  na jej miejscu 
postawiono małą kamienicę. Jednak 
pamięć o  niej przetrwała i  karczma 
doczekała się, jako jedyna w  kraju, 
a kto wie, czy nie na świecie(!), własnej 
tablicy upamiętniającej jej istnienie. 
Można ją zobaczyć przy ul. Kaliskiej 1, 
na Ochocie. ;-)

Największy rozkwit Ochoty przypa-
da na okres międzywojenny. Powstało 
w  tym czasie wiele okazałych, nie-
rzadko istniejących do dzisiaj budow-
li i  kamienic, ale o  nich w  kolejnych 
numerach.

Ta karczma OCHOTA się nazywa!
Współczesna Warszawa 
składa się dzisiaj z 18 dziel-
nic. Wśród nich m.in. Wola 
– z nazwą pochodzącą od 
wolnej elekcji, Bródno – od 
brodu na Wiśle i Ochota – 
od... . No właśnie.

Fot. Karolina Kopczyńska
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Co poniedziałek o  godzinie 16.00 spotykają się członko-
wie Klubu Inicjatyw Sąsiedzkich (KIS). Dzielą się swoim 
czasem, rozmawiają o  książkach, ale też o  radościach 
i  kłopotach.  Jeżeli mają ochotę wykonują pracę manu-
alną (papierowa wiklina, ozdoby wielkanocne). Miło spę-
dzają czas robiąc to co im w duszy gra.

Cyklicznie prowadzone są kursy komputerowe e-Senior 
dla początkujących. Najbliższy rozpocznie się 3 paździer-
nika. Należy pamiętać, że obowiązują zapisy przy któ-
rych obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Jesienią, wspólnie z  bibliotekarzami z  innych placówek, 
uruchamiamy tematyczne warsztaty komputerowe 

Biblioteka „Przy Baleya”
Biblioteka „Przy Baleya”  mieści się w budynku usługowym przy ul. Baleya 9. Zarówno  Biblioteka dla Dzieci 

i Młodzieży Nr 48 jak i Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 99 wpisała się w krajobraz Rakowca. Bogaty 
księgozbiór wzbogacany jest co miesiąc o  bieżące nowości zarówno dla dzieci, młodzieży i  dorosłych. Oprócz 
książek można wypożyczać filmy, książkę mówioną oraz czasopisma. Do skorzystania na miejscu są również 
gry planszowe. Literatura to nie wszystko co bibliotekarze mają do zaoferowania pobliskim mieszkańcom. 
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W  ramach projektu „Młodzi dla młodych” oddaje-
my do dyspozycji młodzieży przestrzeń biblioteczną. 
Chcemy, aby było to przyjazne miejsce spotkań sprzy-
jające rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 48
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 99
Godziny otwarcia 
DZIECI:
poniedziałek, wtorek: 10.00 - 15.00
środa-piątek: 14.00 - 19.00
sobota: 10.00 - 15.00
DOROŚLI:
poniedziałek - piątek: 10.00 - 19.00
sobota: 10.00 - 15.00
Kontakt:
tel. 22 823 51 37
tel. 22 823 53 38
e-mail: przybaleya@bpochota.waw.pl
Kierownik:
Agnieszka Dubielecka
e-mail: a.dubielecka@bpochota.waw.pl

i wykłady pod nazwą „Poszukaj w sieci”, prezentujące moż-
liwości wyszukiwania w zasobach Internetu. Biblioteka to 
również miejsce w  którym spotkają się poeci amatorzy, 
miłośnicy poezji, wszyscy którzy lubią spędzać miło czas 
i  poznawać nowych ludzi. W  ramach Budżetu partycy-
pacyjnego odbędzie się XI Slam poetycki w  Bibliotece. 
Spotkania Ludzi Amatorów Mowy, czyli Poeci na Start. 
Oczywiście nie zabraknie również spotkań autorskich 
oraz tematycznych - jesteśmy otwarci na sugestie. 
Prosimy o zgłoszenia propozycji u bibliotekarzy.
 A co dla młodszych mieszkańców? 
W  roku szkolnym, tak jak w  latach ubiegłych, będziemy 
współpracować z  pobliskimi przedszkolami i  szkołami. 
Już od 18 września rozpoczynamy lekcje biblioteczne. 
Działania te skierowane są do grup zorganizowanych. 
Mamy nadzieję na owocną współpracę.
Czytanie ma zbawienny wpływ na rozwój dziecka, ale 
o tym wie każdy rodzic, który dziecku czyta. 
Proponujemy nowy cykl spotkań:
Co w  trawie piszczy? czyli spotkania z  literaturą dla 
dzieci w wieku 4 -6 lat oraz ich rodziców. Zajęcia mają na 
celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzać 
wyobraźnię, doskonalić współpracę w  grupie. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się 11 września o godzinie 17.15
Kolejną propozycją jest cykl zajęć plastycznych Klub 
„Plastuś”, dedykowane są dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.
Jeżeli nie uda się przyjść na zajęcia cykliczne dodatko-
wo organizujemy okolicznościowe warsztaty plastyczne 
otwarte dla wszystkich.

Przy Bibliotece działa Koło Wolontariatu, dzięki temu 
nawiązujemy współpracę z  wolontariuszami, którzy 
dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę 
na rzecz czytelników i naszej instytucji (pomagają przy 
realizacji projektów, prowadzą porady komputerowe, 
organizują i  prowadzą spotkania). Obecnie poszukuje-
my osób, które podróżują i chętnie podzielą się z czytel-
nikami swoimi relacjami. 
Zachęcamy do kontaktu osoby chcące zaangażować się 
w rozszerzanie oferty kulturalnej Biblioteki.
Zgłoszenia należy kierować na adres: wolontariat@bpo-
chota.waw.pl lub pod numerem tel. 22 823 53 38.

„Wojny dorosłych – historie dzieci”  
pt. „Wysiedleni”  

Doroty Combrzyńskiej-Nogali. 
Wydawana serią i polecana literatura dla młodszych czytelników. Historie 
oparte na faktach, opisują losy Kazi Łobudziec urodzonej w Gródku 
Jagiellońskim (tereny dzisiejszej Ukrainy), którego oblicze zmienił wybuch 
II wojny światowej. Mieszkańcy tej wielokulturowej miejscowości zmu-
szeni byli do opuszczenia swoich domów i przeniesienia się na Ziemie 
Odzyskane na Dolny Śląsk. Główna bohaterka wraz z innymi dziećmi 
doświadcza brutalności wojny, a mimo to dostrzega, że ludzie potrafią być 
dla siebie dobrzy, potrafią sobie pomagać nawet za cenę utraty życia. 
„Wysiedleni”  to wspaniała, poruszająca książka, która językiem zrozumia-
łym dla dzieci omawia trudny temat wojny. Dostarcza wielu informacji na 
temat religii, kultury i tradycji opisywanych grup etnicznych i podobnie jak 
inne pozycje z tej serii, jest pięknie ilustrowana.
Polecamy ją rodzicom, którzy pragną dla swoich dzieci wartościowej lektu-
ry, która pomoże w naturalny sposób rozpocząć dyskusję na istotne tematy. 

Polecamy
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Fot. Biblioteka przy Baleya



Parce budowlane przy wznoszeniu 
nowego obiektu przy ul. Mołdawskiej 
5 rozpoczęły się latem ubiegłego roku. 
Symboliczna „wiecha” kończąca zakres 
prac żelbetowych zawieszona została 
się zgodnie z  harmonogramem, po 
niespełna 10 miesiącach(!), tj. w kwiet-
niu bieżącego roku.  

Obecnie, w części podziemnej – gara-
żowej, wylewane są już posadzki, kła-
dzione tynki, trwają też prace instala-
cyjne, mające na celu uzbrojenie gara-
żu w niezbędną infrastrukturę. 

Natomiast w  części nadziemnej 
dobiegają końca prace murowe obej-
mujące wykończenia ścian działowych 
oraz obudowy szachtów instalacyjnych. 
Trwa także montaż stolarki okiennej 
oraz prace tynkarskie i  posadzkarskie 
w częściach lokalowych.

Równolegle prowadzone są prace 
instalacyjne w  zakresie instalacji elek-
trycznych, teletechnicznych, wod-kan 
oraz wentylacji. Dzięki temu kolejne 
fronty robót udostępniane są następ-
nym ekipom budowlanym. 

Dach wraz warstwami wykończenio-
wymi został już wykonany w  całości. 
Obecnie prowadzone są prace związa-
ne z wykonaniem elewacji w systemie 
lekko-mokrym. Po zakończeniu prac 
elewacyjnych rozpocznie się etap naj-
bardziej przyjemny „dla oka” i  wiesz-
czący rychły koniec budowy, tj. prace 
związane z  zagospodarowaniem tere-

nu. I tak, zgodnie umową, koniec roku 
powinien przynieść zakończenie prac 
na obiekcie.   

Czeka nas jeszcze, oczywiście, etap 
stricte prac wykończeniowych, bar-
dzo istotnych „drobiazgów” z  punktu 

widzenia przyszłych użyt-
kowników, które wpłyną 
na funkcjonalność i  este-
tykę obiektu.

Analizując obecną sytu-
ację panującą w branży, 
jesteśmy dobrej myśli, 
iż termin zakończenia 
będzie dotrzymany i przy-
szli właściciele otrzymają 
klucze zgodnie z planem. 
Jednocześnie przypo-
minamy, że wszystkie 
mieszkania w inwesty-
cji Mołdawska 5 zostały 
sprzedane. 

Mołdawska 5 – realizacja zgodnie z planem

Fot. K. Zapolski

N A S Z E  I N W E S T Y C J E  

Mołdawska z drona, Osiedle Młodych
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Osoby takie często proszą o  „przepi-
sanie” nieruchomości na rzecz bliskich. 
Obowiązkiem notariusza jest ustalenie 
rzeczywistej woli stron umowy i określe-
nie co kryje się pod pojęciem „przepisa-
nia”, jaki jest zamierzony cel transakcji, 
z  którą zgłosili się do notariusza. Nie 
zawsze bowiem zamierzony cel można 
osiągnąć poprzez zawarcie umowy 
darowizny, która przychodzi zbyw-
cy na myśl w  pierwszej chwili. Często 
zbywca nie tylko chce przekazać mają-
tek na rzecz bliskiej mu osoby, ale rów-
nież oczekuje, że po zawarciu umowy 
będzie nadal korzystał z nieruchomości, 
a  także nierzadko chciałby, ze względu 
na wiek lub stan zdrowia, zapewnienia 
w  zamian przez nabywcę świadczeń, 
które zabezpieczą mu godne życie aż 
do śmierci. Może zatem warto rozważyć 
zawarcie umowy dożywocia?

Przede wszystkim zbywca powinien 
pamiętać, że zarówno zawarcie umowy 
darowizny, jak i  umowy dożywocia jest 
bardzo poważne. Zawarcie którejkolwiek 
z  tych umów, poza sytuacjami wyjątko-
wymi, powoduje, że zbywca bezpowrot-
nie traci własność nieruchomości. Musi 
być to zatem zawsze decyzja przemyśla-
na i  nie można postępować pochopnie. 
Zarówno w przypadku zawarcia umowy 
darowizny, jak i  umowy dożywocia 
konieczne jest sporządzenie tych umów 
w  formie aktu notarialnego, co wpływa 
nie tylko na bezpieczeństwo obrotu, ale 
także, ze względu na fachową wiedzę 
notariusza i  ustawowy obowiązek dba-
nia o  dobro stron umowy, wpływa na 
możliwość podjęcia świadomej decyzji 
przez zbywcę.

W przypadku zawarcia umowy daro-
wizny pamiętać należy, że co do zasady 
darczyńca traci wszelkie prawo korzy-
stania z nieruchomości. Gdy celem dar-
czyńcy jest nie tylko przekazanie mająt-
ku na rzecz osoby bliskiej, ale również 
możliwość dalszego zamieszkiwania 
w nim po zawarciu umowy (w domu lub 

lokalu), to koniecznym jest obciążenie 
takiej nieruchomości służebnością osobi-
stą na rzecz darczyńcy, prawem dożywot-
niego zamieszkiwania w  tej nierucho-
mości. Jeżeli zbywca chce nie tylko dalej 
zamieszkiwać w  zbywanej nieruchomo-
ści, ale również oczekuje dożywotniego 
utrzymania ze strony nabywcy, zawarcie 
umowy darowizny będzie niewystarcza-
jące dla osiągnięcia tego celu.

Ustawodawca w dość klarowny spo-
sób wskazał, że w  przypadku umowy 
dożywocia za przeniesienie własności 
nieruchomości nabywca zobowiązuje 
się zapewnić zbywcy (dożywotniko-
wi) lub osobie mu bliskiej dożywot-
nie utrzymanie, które oznacza przede 
wszystkim przyjęcie dożywotnika 
(lub osoby mu bliskiej) jako domow-
nika, dostarczanie mu wyżywienia, 
ubrania, mieszkania, światła i  opału, 
zapewnianie mu odpowiedniej 
pomocy i  pielęgnowanie w  chorobie 
oraz sprawienia mu na własny koszt 
pogrzebu, odpowiadającego zwycza-
jom miejscowym (art. 908 § 1 i  § 3 
Kodeksu cywilnego). Strony umowy 
dożywocia mogą oczywiście zmody-
fikować powyższy zakres świadczeń 
na rzecz dożywotnika (osoby bliskiej), 
ale co do zasady przyjąć należy, że 
zakres ten może być tylko rozszerza-
ny na rzecz osób uprawnionych. Czas 
trwania umowy dożywocia jest tak 
długi, jak czas trwania życia osoby 
uprawnionej. Jeżeli z  tytułu umowy 
dożywocia uprawnionych będzie wię-
cej niż jedna osoba, np. małżonkowie, 
to w przypadku śmierci jednego z nich 
zakres świadczeń zostanie oczywiście 
odpowiednio zmniejszony (art. 911 
Kodeksu cywilnego). Zakres zmniej-
szenia świadczeń zawsze jednak musi 
być uzależniony i  dopasowany do 
potrzeb osoby pozostającej przy życiu. 
W związku z tym, że prawo dożywocia 
ma ściśle osobisty charakter, tzn. jest 
ściśle związane z  konkretnym Janem 

Kowalskim, jest ono niezbywalne, nie 
może być zatem sprzedane, darowane 
itd. (art. 912 Kodeksu cywilnego), nie 
podlega egzekucji, nie może być zasta-
wione, a  także należy przyjąć, poza 
nielicznymi wyjątkowymi sytuacjami, 
że nie należy do spadku po zmarłym 
dożywotniku. Zakaz zbywania dotyczy 
zarówno całego prawa, jak i  poszcze-
gólnych roszczeń z niego wynikających. 

W  przypadku umowy darowizny, jak 
i w przypadku umowy dożywocia nabyw-
ca nieruchomości może nią swobodnie 
rozporządzać, tzn. może ją zbyć na rzecz 
osób trzecich lub ustanowić na niej ogra-
niczone prawo rzeczowe, np. hipotekę. 
Jednakże w  przypadku zbycia nierucho-
mości obciążonej prawem dożywocia 
nowy nabywca ponosi osobistą odpowie-
dzialność za świadczenia objęte prawem 
dożywocia (art. 910 § 2 Kodeksu cywil-
nego). Nabywca taki wstępuje z  mocy 
prawa w miejsce strony umowy dożywo-
cia, która nabyła nieruchomość.

Jeżeli chodzi o możliwość rozwiąza-
nia obu umów, a w przypadku umowy 
dożywocia dodatkowo zmiany jej tre-
ści, to kwestia ta jest uregulowana 
w  obu przypadkach odrębnie. Jeżeli 
chodzi o  wykonaną umowę daro-
wizny to może być ona odwołana 
w  przypadku rażącej niewdzięczności 
obdarowanego względem darczyń-
cy (art. 898 Kodeksu cywilnego). Sąd 
Najwyższy w poszczególnych rozstrzy-
gnięciach w sposób kazuistyczny okre-
ślił jakie zachowania stanowią rażącą 
niewdzięczności wobec darczyńcy. Nie 
jest do miejsce, w  którym można by 
omawiać poszczególne sytuacje w spo-
sób szczegółowy, więc jedynie w  tele-
graficznym skrócie można wskazać, że 
za takie sytuacje mogą zostać uznane 
przykładowo następujące zachowania 
wobec darczyńcy: odmowa pomocy 
w ciężkiej chorobie, naruszenie godno-
ści osobistej, popełnienie czynu prze-
stępczego czy zdrada małżeńska. 

Umowa darowizny… a może jednak umowa dożywocia?
Nader często w praktyce notarialnej spotykam się z sytuacjami, w których osoby starsze lub w średnim wieku 

chcą przekazać własność nieruchomości (gruntowej zabudowanej lub lokalowej) na rzecz swoich wnucząt  
lub dzieci. 
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W przypadku umowy dożywocia usta-
wodawca postanowił, w związku z tym, 
że wykonywanie obowiązków wzglę-
dem dożywotnika wymaga kontaktów 
osobistych, że treść umowy dożywocia 
może zostać zmieniona, jeżeli z  jakich-
kolwiek powodów wytworzą się między 
dożywotnikiem a  zobowiązanym takie 
stosunki, że nie można wymagać od 
stron, żeby pozostawały nadal w  bez-
pośredniej ze sobą styczności (art. 913 § 
1 Kodeksu cywilnego). 

W  takiej sytuacji sąd na żąda-
nie jednej z  nich zamieni wszystkie 
lub niektóre uprawnienia objęte tre-
ścią prawa dożywocia na dożywotnią 
rentę odpowiadającą wartości tych 
uprawnień (innymi słowy świadczenia 
o  charakterze rzeczowym zmienione 
zostaną na dożywotnie świadczenia 
pieniężne). Ponadto dożywotnik może 
żądać zamiany prawa dożywocia na 
dożywotnią rentę odpowiadającą war-
tości tego prawa, również w  sytuacji, 
w której zobowiązany z tytułu umowy 
o dożywocie zbył otrzymaną nierucho-

mość (art. 914 Kodeksu cywilnego).
W związku z tym, że umowa o doży-

wocie z samego swojego założenia ma 
mieć niezwykle trwały charakter, to 
jedynie w  przypadkach wyjątkowych 
sąd może, na żądanie zobowiązane-
go lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik 
jest zbywcą nieruchomości, rozwią-
zać umowę o  dożywocie (art. 913 § 2 
Kodeksu cywilnego).

Dla porządku należy podkreślić, że 
przedmiotem umowy dożywocia nie 
może być spółdzielcze prawo do loka-
lu. Nic jednakże nie stoi na przeszko-
dzie, żeby strony, na zasadzie swobo-
dy umów, zawarły umowę o  przenie-
sienie spółdzielczego własnościowego 
prawa w zamian za opiekę. Taką moż-
liwość przewidział Sąd Najwyższy. 

Na zakończenia jeszcze raz chciał-
bym podkreślić, że przeniesienie nie-
ruchomości czy to w  drodze umowy 
darowizny czy to w  drodze umowy 
dożywocia, to niezmiernie ważna 
decyzja, podejmowana co do zasady 
w  sposób ostateczny i  bezpowrotny. 

Niezmiernie trudno się z niej wycofać, 
a  w  wielu przypadkach będzie to po 
prostu niemożliwe. Ponadto z doświad-
czenia wiem, że zawarcie umowy daro-
wizny, ale także umowy dożywocia, 
może rodzić liczne konflikty rodzinne. 
Jednakże w  przypadku umowy doży-
wocia, ewentualni „niezadowoleni” – 
osoby pominięte, tracą argument, że 
nieruchomość została przekazana „za 
darmo”. Zobowiązania nabywcy nieru-
chomości z  tytułu umowy dożywocia 
są dożywotnie (na czas życia dożywot-
nika). Wymagają osobistego zaanga-
żowania, poświęcenia czasu i  pienię-
dzy. Nabywca zobowiązany jest do 
pielęgnacji dożywotnika w  chorobie 
i  w  okresie jego podeszłego wieku. To 
często uświadamia „pominiętym”, że 
tak naprawdę same nie mogłyby pod-
jąć się takiego zadania (ze względu na 
obowiązki zawodowe lub rodzinne) lub 
po prostu by nie chciały. 

Paweł Kita
Kancelaria Notarialna Paweł Kita

Agnieszka Szałachowska
R E K L A M A
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Panie Burmistrzu, skoro upły-
wa Pana trzecia kadencja na 
stanowisku burmistrza dzielni-
cy Włochy, to chciałabym Pana 
poprosić o  wskazanie Pana 
najważniejszych osiągnięć tej 
kadencji.

- Przede wszystkim wymienię 
sytuację we włochowskiej oświacie. 
W  tej kadencji bardzo dużo inwe-
stowaliśmy w  szkoły i  przedszkola. 
Rozbudowaliśmy szkołę podstawo-
wą przy ul. Cietrzewia, kończy się 
rozbudowa szkoły przy ul. Solipskiej, 
przeorganizowaliśmy i  połączy-
liśmy w  jeden zespół szkołę przy 
ulicy Malowniczej,  ruszamy z  roz-
budową szkoły przy ul. Radarowej. 
A  wszystko w  arcytrudnych realiach 
Armagedonu, który samorządom 
zafundował PiS poprzez sposób 
wdrożenia reformy oświaty. Wiem, 
że nie jest idealnie, ale w  porówna-
niu do innych dzielnic udało nam 
się wybrnąć z  tej sytuacji całkiem 
nieźle. We wszystkich szkołach 
zmianowość funkcjonuje w  małym 
zakresie. Dwa wygaszane gimnazja 

wyszły z reformy obronną ręką. Przy 
ul. Promienistej prężnie działa szko-
ła podstawowa, a  przy Solipskiej 
obiecująco rozwija się liceum.

Konsekwentnie powiększamy 
liczbę miejsc w  przedszkolach. Od 
początku tej kadencji działa duże 
przedszkole przy ul. Ryżowej. W ubie-
głym roku dodatkowo otworzyli-
śmy filię tego przedszkola, w  której 
mieści się 5 grup przedszkolnych. 
Identycznie rzecz się ma z przedszko-
lem przy ul. Potrzebnej, którego filię 
otworzyliśmy przy ul. Ciszewskiej, 
dzięki czemu przedszkole przyjęło 
dzieci aż do 8 grup. Rozpoczynamy 
budowę kolejnego przedszkola przy 
ul. Parowcowej. Dzięki naszym stara-
niom Rada Warszawy przyznała 4,2 
mln zł zabezpieczając w  ten sposób 
finansowanie budowy przedszko-
la. W  procesie rekrutacji wszystkie 
dzieci dostały wskazania w  obrębie 
dzielnicy. Zerówki w  szkołach stara-
my się organizować tak, aby dzieci 
nie czuły się gorzej, niż w przedszko-
lach m.in. oferując pełne wyżywie-
nie, a  nie tylko obiad jak w  innych 
dzielnicach. W  planach jest otwar-
cie szkoły podstawowej przy ul. 
Solipskiej, jeśli nowy budynek i refor-
ma oświaty pozwoli oraz nowa szkoła 
dla Rakowa.  Wiem, że w  dzielnicy 
mieszka dużo rodzin z dziećmi i trze-
ba szybko reagować na intensywny 
rozwój dzielnicy. 

Kolejnym elementem wartym 
podkreślenia są  różne inicjatywy 
lokalne. Włochy należą do dzielnic 
z  dużą ilością inicjatyw lokalnych 
organizowanych przez mieszkań-
ców oraz rekordową liczbą projek-
tów do budżetu partycypacyjnego. 
Odpowiadając na to powołałem 
w   dzielnicy Dzielnicową Komisję 
Dialogu Społecznego skupiająca 
organizacje pozarządowe. Jako bur-
mistrz bardzo wspieram wszystkie 
inicjatywy i  bardzo mnie cieszy, że 
Włochy mają tak zaangażowanych 
mieszkańców. Otwieramy wkrótce 
MAL -Miejsce Aktywności Lokalnej, 

gdzie wszystkie te aktywności będą 
miały swoje centrum. Lubię uczestni-
czyć w tego rodzaju inicjatywach jako 
mieszkaniec, angażuje się w nie moja 
żona, której niektóre projekty zostały 
zrealizowane. 

Wyremontowaliśmy budynek 
biblioteki w  parku Kombatantów 
i  pozyskaliśmy dodatkową loka-
lizację dla biblioteki w  Alejach 
Jerozolimskich. 

Udało się, choć przyznam szcze-
rze, że pomogły trochę okoliczności, 
ograniczyć nocny ruch samolotów na 
Okęciu. 

A co Pana zdaniem można było 
zrobić lepiej?

- No cóż, w samorządzie praca się 
nigdy nie kończy i  zawsze jest coś 
jeszcze do zrobienia. Nie wszyst-
kie drogi udało się wyremontować. 
Buduje się ul. Zapustna, ale pozo-
stała do zrobienia ul. Tynkarska, 
na Okęciu udało się zrealizować 
ul. Kolumba, ul. Dzwonkową, ale 
jest jeszcze wiele do zrobienia. Na 
obszarze Nowego Rakowa powsta-
ło dużo nowych bloków, teraz 
potrzebna jest infrastruktura i tere-
ny rekreacyjne, o  których  mówią 
mieszkańcy. Z  tym nie zdążyliśmy. 
Pracowaliśmy nad tym, ale nie 
udało się uporządkować terenów 
wokół dworca PKP Włochy.

 
Czy potrafi Pan wskazać naj-

trudniejszy okres w  swojej pracy 
zawodowej podczas tych 12 lat?

- Cóż, mijająca kadencja to był 
na pewno bardzo trudny dla mnie 
czas. W  wyniku rozgrywek politycz-
nych znalazłem się poza Prawem 
i Sprawiedliwością. (Znalazły się tam 
za to osoby, które w  czasach małej 
popularności tej partii trzymały się 
od niej z  daleka.) Następnie kilku-
krotnie klub radnych PiS podejmo-
wał próby odwołania mnie ze stano-
wiska burmistrza, używając do tego 
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absurdalnych argumentów. Taki spo-
sób działania doprowadził do paraliżu 
całej rady dzielnicy, która wewnętrz-
nie skłócona nie pracowała dla dobra 
mieszkańców. 

Kiedy podjął Pan decyzję o zało-
żeniu swojego komitetu Kocham 
Włochy?

- Od dawna namawiała mnie do 
tego moja żona, twierdząc że nie mam 
serca do polityki, tylko do samorządu. 
Od dłuższego czasu towarzyszyła mi 
myśl, że w  samorządzie potrzebni są 
ludzie, którzy na pracy tutaj chcą się 
skupić i  nie traktują tego jako tram-
poliny do kolejnych wyższych szcze-
bli politycznych. Długo się wahałem 
i  ostatecznie decyzję podjąłem pod-
czas wakacji. 

Miałam okazję zapoznać 
się z  nazwiskami kandydatów 
z  poszczególnych okręgów. Widzę 
tam dużo osób niezwiązanych 
z  polityką, samorządem. Jest tam 
dużo osób, które nigdy nawet nie 
kandydowały do rady dzielnicy. Jak 
do tego doszło, że te osoby znalazły 
się na listach Pana komitetu?

- W  trakcie mojej pracy, ale też jako 
tata w  szkole i  przedszkolu poznawa-
łem wielu ciekawych ludzi, angażują-
cych się w  działalność społeczną. Nie 
chcieli oni kandydować z  list partyj-
nych. Bezpartyjny komitet dał moż-
liwość zaproszenia ich na moje listy.  
Są wśród nas przedstawiciele różnych 
zawodów m.in: nauczyciele, lekarze, 
architekci, dziennikarze, osoby zwią-
zane z kulturą, informatycy. Naszą siłą 
jest różnorodność i  zaangażowanie.  
Idziemy do wyborów,  aby dzielnicy 
i mieszkańcom dać coś od siebie, a nie 
uprawiać politykę, tak jak to robią par-
tie polityczne. 

A  dlaczego nie zdecydował się 
Pan kandydować z  ramienia żad-
nej z partii? Od 12 lat jest Pan bur-
mistrzem. Wszyscy mieszkańcy 
dzielnicy znają Pana nazwisko. 
W  każdych wyborach zdobywał 

Pan największe poparcie. Był Pan 
łakomym kąskiem dla partii… 

 
- Nigdy nie byłem zainteresowany 

wielką polityką, dlatego z  partią było 
nam nie po drodze. W partii znalazłem 
się trochę przez przypadek i  nigdy nie 
chciałem skorzystać z  propozycji kan-
dydowania do sejmu, widząc siebie 
wyłącznie w samorządzie. To na szcze-
blu samorządowym najwięcej można 
zdziałać. Samorząd to praca, a nie poli-
tyka. Partie, a szczególnie ta rządząca, 
nie wniosły do dzielnicy w ostatnich 4 
latach nic dobrego. Dlatego chcę dać 
dzielnicy coś bezcennego, rekomen-
dując do rady społeczników, a nie poli-
tyków. 

Czy przy założeniu, że Pana 
bezpartyjny komitet wywalczy 
odpowiednią liczbę mandatów, 
chce Pan po wyborach objąć sta-
nowisko burmistrza dzielnicy?

- Przede wszystkim chciałbym 
zmienić oblicze rady dzielnicy i wpro-
wadzić do niej jak najwięcej prawdzi-
wie zaangażowanych, sensownych 
ludzi. Oczywiście jeśli dopisze nam 
szczęście i  mieszkańcy zaufają tej 
propozycji, to obejmę stanowisko 
burmistrza. 

Co chciałby Pan w  kolejnej 
kadencji zrobić dla Włoch?

- Planów jest bardzo dużo:
 Najważniejsze z  nich, to bycie bli-

sko mieszkańców. Chcę słuchać miesz-
kańców i  odpowiadać na ich potrze-
by. Dlatego zacząłem organizować od 
2014 r. „Spotkania z burmistrzem” poza 
urzędem i będę je kontynuować.
 Dalsze powiększanie liczby miejsc 

w  przedszkolach m.in. poprzez budo-
wę nowego przedszkola przy ulicy 
Parowcowej. 
 Ograniczanie negatywnych skut-

ków reformy oświaty we włochowskich 
szkołach poprzez:

◦•  ograniczanie zmianowości w  szko-
łach podstawowych 

◦•  otwarcie nowej szkoły podstawo-
wej w  rozbudowanym budynku 

przy ul. Solipskiej przy liceum
◦•  otwarcie nowej szkoły podsta-

wowej w  okolicach osiedla Nowy 
Raków
 Nowy żłobek na Okęciu
 Dalsza rozbudowa terenów zie-

lonych: teren zielony-park u  zbiegu 
Chrościckiego/4 czerwca 1989, teren 
zielony-park na Rakowie (teren bazy 
MPO), rewitalizacja Fortu Włochy bez 
wycinki drzew
  Połączenie dzielnicy ścieżkami 

rowerowymi, m.in. budowa przeprawy 
przez tory kolejki WKD
  Remonty dróg lokalnych oraz 

budowa chodników 
  Wsparcie inicjatywy budowy 

nowej kładki Raków – Szczęśliwice 
oraz remontu kładki z ul. 1 Sierpnia na 
Ochotę
  Na obszarze Nowych Włoch 

budowa kompleksu sportowego wraz 
z  basenem i  lodowiskiem we współ-
pracy z KS Przyszłość
 Na terenie osiedla Jadwisin rozbu-

dowa Szkoły Podstawowej nr 88
 Budowa nowych miejsc parkingo-

wych i  zabezpieczenie miejsc parkin-
gowych dla mieszkańców osiedli przy 
ul. Żwirki i  Wigury, ul. Astronautów 
i ul. 1 Sierpnia 
  Organizacja ruchu na terenie 

Starych Włoch w  konwencji miasta 
ogrodu – ulice jednokierunkowe, upo-
rządkowanie zasad parkowania 
  Oddział biblioteki dla obszaru 

niskiego Okęcia w budynku szkoły przy 
ulicy Malowniczej

A jeśli wybory nie pójdą po Pana 
myśli, to co chciałby Pan przekazać 
swemu następcy?

- Że Włochy to niezwykła dzielnica 
pełna zaangażowanych, optymistycz-
nych ludzi. Chciałbym, aby o nich dbał 
i dbał o dzielnicę. Będę się mu przyglą-
dał jako mieszkaniec.

Życzmy wszystkim dojrzałego 
i  odpowiedzialnego podejścia do 
wyborów. Dziękuję za rozmowę 
i powodzenia!
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