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Stopień zaawansowania prac
wykończeniowych przy budowie
„Zieleniaka” oraz wstępne zapo-
znanie się z opinią kupców, to te-
maty wiodące wizyty, którą złożyli
zastępcy burmistrza Ochoty
– Krzysztof Kruk i Grzegorz Wy-
socki, na zaproszenie Stowarzy-
szenia Kupców Targowiska „Ba-
nacha”. Rozmowy były momenta-
mi bardzo emocjonujące. Obecni
kupcy jednogłośnie negatywnie
ocenili proponowane boksy han-
dlowe w postaci szczęk i betono-

wych ław. Głównie dotyczyło to
braku wygrodzenia ściankami po-
szczególnych boksów.

W stanie obecnym – twierdzili
– kupiec nie będzie miał możliwo-
ści opuszczenia nawet na chwilę
stanowiska pracy i zabezpieczenia
towaru. Dotyczy to niemałej licz-
by (96) stanowisk. Burmistrz Wy-
socki stwierdził: – takie rozwiąza-
nie może stanowić problem dla
kupców, jednakże na tym etapie
nie jesteśmy w stanie nic zmienić.
Proponuję zasiedlić halę i stano-

wiska handlowe, a wtedy będzie-
my w stanie ocenić skalę proble-
mów dotyczących poszczególnych
obiektów handlowych i w miarę
możliwości proponować oraz
wdrażać rozwiązania. Nowa hala
„Zieleniaka” być może nie jest
szczytem marzeń dla niektórych
kupców, jednakże gwarantuje nie-
porównywalnie lepsze warunki
dla kupców i klientów, niż stary
Zieleniak” – zakończył Wysocki.

Na temat rozwiązań w nowej ha-
li pisałem już we wcześniejszych
wydaniach „Informatora.”. Po raz
kolejny miejscy wizjonerzy i „ar-
chitekci” od aranżacji powierzchni

handlowych, zignorowali szereg
uwag i zastrzeżeń zgłaszanych
do projektu przez kupców. Głów-
ny „architekt” tych innowacji – za-
stępca prezydenta Warszawy Mi-
chał Olszewski, wyraża obecnie
znikome zainteresowanie budową
nowej hali „Zieleniaka” i dalszymi
losami kupców z rozproszonego
obecnie targowiska „Banacha”.
Kompetencje dotyczące dialogu
z kupcami i zagospodarowania no-
wej hali, przejął zarząd dzielnicy
Ochota, z zastępcą burmistrza
Grzegorzem Wysockim na czele.
Uważam, że jest to sprytny ruch
tych, którzy obecnie wolą pozostać
w cieniu. Łatwo było przewidzieć,
że dobiegająca końca fuszerka
oraz dalsze losy kupców będą wy-
woływały dużo emocji. Grzegorzo-

wi Wysockiemu przeznaczono
– moim zdaniem – rolę przysło-
wiowego „chłopca do bicia”. Czy
sobie z tym poradzi? Uważam, że
tak. Środowisko „Informatora
Ochoty i Włoch” od kilkunastu lat
aktywnie bierze udział w obronie
bazaru przed likwidacją. Wspólnie
z kupcami i mieszkańcami dopro-
wadziliśmy do modernizacji i bu-
dowy nowej hali targowej. Warto
pamiętać, że Grzegorz Wysocki
również wywodzi się z tego środo-
wiska i mimo faktu, że jest obecnie
zastępcą burmistrza dzielnicy
Ochota, a może właśnie dzięki te-
mu, będzie nadal – w miarę swoich
możliwości – wspierać kupców
w ich dążeniu do zapewnienia so-
bie godziwych warunków pracy.

Dariusz Kałwajtys

Wkrótce otwarcie
„Zieleniaka”

Według zapowiedzi zastępcy burmistrza dzielnicy Ochota Grze-
gorza Wysockiego, otwarcie nowej hali „Zieleniak” przy ul. Gró-
jeckiej, planowane jest na dzień 1 Sierpnia tego roku.

Blisko dekadę dobijam się
do włodarzy dzielnicy prosząc by
w sposób odpowiedzialny spojrzeli
na stan ochockiej zieleni i sposób
jej pielęgnacji. Punktem wyjścia
dla nowo powołanego Zarządu
powinien być wymóg zatrudnienia
przez Zakład Gospodarowania

Nieruchomościami profesjonalne-
go ogrodnika. Fachowca, odpowie-
dzialnego za przygotowanie specy-
fikacji zlecenia, odbiorów i kontro-
li prac wykonywanych na podsta-
wie umowy z wykonawcą.

Solidny nadzór nad utrzymaniem
zieleni zarządzanej przez ZGN mo-

że okazać się kluczem do poprawy
jakości wykonywanych prac.

Od trzech lat obserwuję przera-
żającą praktykę po wykonaniu ro-
bót typu; usuwanie zagrażających
konarów, czy tzw. „ogławianie
drzew”, lub prześwietlanie koron,
po których to zabiegach nie jest
stosowane zabezpieczanie okale-

dokończenie na stronie 3

Sztuka? …za sztukę
Anna Zbytniewwska

Zaklinanie rzeczywistości, to chybiony sposób na zarządzanie
i administrowanie ochocką zielenią Ani Zbytniewskiej wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

syna Krzysztofa
składa

redakcja Informatora Ochoty i Włoch
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– Jednoczymy siły. Obrona Re-
duty przed zabudową zyskuje co-
raz większe poparcie społeczne
i to jest dobry prognostyk.
– stwierdził w swoim wystąpieniu
Artur Nadolski ze stowarzyszenia
Reduty Ordona.

Obecny na uroczystości wice-
przewodniczący rady dzielnicy
i szef ochockiego PiS Jan Ka-
sprzyk zwrócił uwagę zebranym,

że Państwo nie zdaje egzaminu
zaniedbując sprawę ochrony tego
miejsca.

– Często w historii naszego kra-
ju obywatele zastępowali Pań-
stwo. Właśnie tak obecnie jest
na Reducie. I właśnie za ten oby-
watelską postawę chcę wszystkim
obecnym tutaj podziękować
– stwierdził.

Podpis

Ja trafiłem do szkoły podstawo-
wej 264 gdzie stowarzyszenie zor-
ganizowało I Warszawski Prze-
gląd Małych Form Teatralnych
dla Dzieci. W przedstawieniu pt.
„Kot w butach” występowali ro-
dzice uczniów. Ja żadnym kryty-
kiem nie jestem i to, że mi się
bardzo podobało nic państwu
o grze aktorów nie powie, ale to,
że odważyli się wystąpić
przed dziećmi, czyli jak kiedyś sły-
szałem, najtrudniejszą i najbar-
dziej wymagającą publicznością

i po występie żegnani byli bardzo
głośnymi i długimi brawami to już
o czymś świadczy. Ta grupa „po-
zytywnie zakręconych” ludzi jak
sami o sobie piszą na swojej stro-
nie http: //atuty.org/ przeczy teo-
rii, że rodzice mają coraz mniej
czasu dla swoich dzieci. Oczywi-
ście na pochwałę zasługuje też
pomoc ze strony dyrekcji szko-
ły, 264 bez której o wiele trudniej
było by stowarzyszeniu realizować
swoje pasje. Na przedstawieniu
obecny był Dyrektor szkoły Pan

Krzysztof Grochowski i sądząc
po minie jemu także bardzo się
podobało. Prezes Stowarzyszenia
A TU TY Pani Katarzyna Skoli-
mowska zapewnia, że stowarzy-
szenie chce się rozwijać, zaprasza
do współpracy organizacje spo-
łeczne, których działania związane
są z propagowaniem kultury, sztu-
ki i aktywnego stylu życia. Jeżeli
ktoś chciałby naocznie przekonać
się, co można osiągnąć, jeżeli się
tylko chce to w imieniu organiza-
torów zapraszam 16 maja na go-
dzinę 17.15 do kościoła Opatrzno-
ści Bożej przy ulicy Dickensa.

Jacek Gomółka

W Świecie Bajki
Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się, co może powstać

z połączenia dobrego pomysłu, pasji, miłości do dzieci i zdolno-
ści to musicie koniecznie trafić na występy organizowane dla
dzieci przez Stowarzyszenie A TU TY.
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czonej powierzchni funigicydami,
a nawet zwykłymi farbami z prze-
ciwgrzybicznym dodatkiem! – pi-
sze Mariusz Twardowski, miesz-

kaniec Ochoty i były leśnik oraz
pracownik Lasów Miejskich
MPRO i prosi o interwencję rad-
nego. Stąd pytania jakie skiero-
wane zostały do Zarządu dzielni-
cy: – według jakich zasad klasyfi-

kowane są drzewa i ich konary
do wycinki?; czy w trakcie wyko-
nywania prac przeprowadzana
jest kontrola pod kątem ich zgod-
ności ze specyfikacją zadania?;
czy istnieje taka dokumentacja

(prośba o przykład)?; czy w czasie
wykonywania zabiegów obecna
jest osoba legitymująca się facho-
wą wiedzą i w jaki sposób odpo-
wiada za ich prawidłowość?

Odpowiedź, którą mam
przed sobą, nie wyczerpuje tema-
tu i budzi poważne wątpliwości co
do kompetencji osób, które ją fir-
mują. Najpoważniejsza z nich mó-
wi, że na terenach osiedlowych
gdzie za pielęgnację drzewostanu
odpowiada ZGN, za jego akcep-
tacją, nie są stosowane zabezpie-
czenia drzew środkami chemicz-
nymi po obcięciu gałęzi. Brak
zgodnych ze sztuką ogrodniczą
wytycznych dla firmy, która wy-
grała przetarg na konserwację
ochockiej zieleni jest konsekwen-
cją jej złej kondycji.

Zaklinanie rzeczywistości tym,
że osoby zatrudniane przez firmę
„Drew-Plak” posiadają odpo-
wiednie przeszkolenia „aby cięcia
pielęgnacyjne drzew odbywały się
w technologii polegającej na usu-
nięciu wszystkich pędów suchych,
porażonych przez czynniki choro-

botwórcze, obumarłych i zamiera-
jących z powodu braku światła”
zakrawa na farsę. Tak samo jak
wywód, że w okresie jesienno-zi-
mowym(?) uschnięte gałęzie
drzewa rozróżnia się na podsta-
wie np. obumarłej tkanki, koloru
kory lub jej braku. Przeczą temu,
zbyt często, suche konary pośród
zieleni drzew oraz dające zdecy-
dowane oznaki życia gałęzie, cięte
zapamiętale przez pilarzy.

Obligatoryjny wymóg nasadzeń,
w miejsce usuniętego drzewa, to
krok we właściwym kierunku mia-
sta. Na Ochocie, koordynatorami
tego rozporządzenia są przywoła-
ni powyżej „fachowcy”. Dlatego
dedykuję, Włodarzom dzielnicy
martwe, rok temu sadzone drzew-
ko przy Radomskiej nr.7.

Po przeciwnej stronie pod nr 12
polecam drzewo posadzone pod
koroną rozłożystej akacji w bez-
pośredniej bliskości modrzewia.
Efekt tegorocznej akcji. Nie ukry-
wam, że spodziewam się natych-
miastowej reakcji.

Anna Zbytniewwska

dokończenie ze strony 1

Sztuka? …za sztukęObywatele
zastępują Państwo

To już tradycja. W Święto Flagi mieszkańcy naszej dzielnicy
spotykają się na Reducie Ordona. Są kwiaty, przemówienia i du-
ma z naszej historii. W tym roku po raz pierwszy wśród zgroma-
dzonych można było zobaczyć władze naszej dzielnicy w osobie
burmistrza Grzegorza Wysockiego.

Ostatnia środa miesiąca. Czyli
spotkanie IV Obwodu Armii Krajo-
wej. Jak zwykle gościmy w Archi-
wum Akt Nowych. Pan dyrektor
doktor Tadeusz Krawczak opowie-
dział nam o jednej z najdzielniej-
szych kobiet w historii Polski. Gene-
rał Maria Wittekówna była twórcą
Przysposobienia Wojskowego Ko-
biet. Wierny żołnierz Komendanta,
Armii Krajowej i podziemia antyko-
munistycznego. Za komunistów by-
ła sprzedawczynią w kiosku Ruchu.
Dwukrotny kawaler Orderu Virtuti
Militari. Mianowana na stopień ge-
neralski przez prezydenta Lech Wa-
łęsę. Czapkę generalską (która
znajduje się na Hankiewicza)
do domu przywieźli jej viceminister
MON Bronisław Komorowski z mi-
nistrem stanu w Kancelarii Prezy-
denta Lechem Kaczyńskim.

Grzegorz Wysocki

Opowieść o bohaterce
Generał Maria Wittekówna była twórcą Przysposobienia Woj-

skowego Kobiet. Wierny żołnierz Komendanta, Armii Krajowej
i podziemia antykomunistycznego.



Z inwestycji planowanych przez
WSM „Ochota” na uwagę zasłu-
guje budynek mieszkalno – usłu-
gowo – biurowy przy ul. Hynka 11
(Okęcie), mający powstać
na miejscu zburzonego kilka lat
temu pawilonu handlowego.
W budynku przewidziano ok. 32
mieszkań, a w części usługowej
planuje się ulokować dzielnicową
bibliotekę, która obecnie mieści
się w starym pawilonie,
przy ul. Żwirki i Wigury 1.

Do dyspozycji użytkowników
i mieszkańców będą także na-
ziemne i podziemne miejsca par-
kingowe w liczbie 43 szt.

Kolejną inwestycją, która przy-
ciąga uwagę, jest budowa wieloro-
dzinnego budynku mieszkalnego
z lokalami użytkowymi na parte-
rze, przy ul. Mołdawskiej 5
(Ochota); przewidywana maksy-
malna ilość mieszkań – 94. Budy-
nek będzie wyposażony w 123
miejsca postojowe w garażu pod-

ziemnym oraz 20 miejsc parkin-
gowych naziemnych. Następne,
planowane budynki mieszkalne
z punktami usługowymi mają lo-
kalizacje przy ul. Radarowej 1
oraz 1 Sierpnia 32 (Okęcie).
W obu budynkach planuje się lo-
kale mieszkalne (57 i 48 szt.)
i usługowe oraz – podobnie jak
we wcześniej wymienionych inwe-
stycjach – miejsca parkingowe
podziemne i naziemne.

Dobiegają również końca per-
traktacje Spółdzielni z kontrahen-
tem krajowym, dotyczące adapta-
cji budynku po przychodni zdro-
wia przy ul. Jankowskiej 2 Ocho-

ta). Ma w nim być prowadzona
działalność w zakresie świadcze-
nia usług medycznych, o czym
z pewnością szerzej napiszemy
w następnych wydaniach „Infor-
matora”.

W roku bieżącym planowany
jest także generalny remont po-
dwórek w obrębie Al. Dwudzie-
stolatków 2 i 2a i 1 Sierpnia 33

i 35 na Okęciu. W tych miejscach
będą likwidowane powierzchnie
asfaltowe z jednoczesnym wyko-
naniem nowych chodników, mon-
tażem ławek i renowacją terenów
zielonych.

Podobnie jak w roku ubiegłym,
WSM „Ochota” przewiduje rów-
nież szereg robót remontowych.

Dariusz Kałwajtys

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy
Ochota zaprasza mieszkańców Ochoty i Warszawy

Najnowocześniejsza odkryta pływalnia w Warszawie
Do dyspozycji klientów i gości:

Odkryta pływalnia, Park Szczęśliwice, ul. Usypiskowa 18
Zapraszamy w okresie: czerwiec – sierpień

Spędź z nami bezpieczne wakacje!

• niecka sportowa o wymiarach
25 × 12,5 m,

• niecka rekreacyjna z urządzeniami
do hydromasaży,

• zjeżdżalnia wodna o długości 50 m.,

• brodzik i mini plac zabaw dla dzieci,
• wypożyczalnia leżaków,
• kawiarnia,
• pełen węzeł sanitarny,
• wykwalifikowana kadra ratowników.
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Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
W na szej szko le mo gą uczyć się
ab sol wen ci ośmio let niej szko ły
pod sta wo wej, gim na zjum i za -
sad ni czej szko ły za wo do wej.
Przyj mu je my rów nież oso by,
któ re prze rwa ły rów nież na ukę
w tech ni kum, li ceum pro fi lo -
wa nym lub in nym li ceum ogól -
no kształ cą cym, a chcia ły by
ukoń czyć szko łę śred nią. 
Do ty czy to ta kże osób, któ re
nie ukoń czy ły lub nie zda ły
se me stru. 
Pod wa run kiem uzu peł nie nia
eg za mi nów kla sy fi ka cyj nych,
mo żli wa jest kon ty nu acja na -
uki w AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą cym.

Matura – noworoczne
postanowienie

No wy Rok to czas no wych
po sta no wień i chę ci re ali za cji
pla nów. Jed nym z nich jest
zda nie ma tu ry. Jest to mo żli -
we dla osób uczęsz cza ją cych
na kurs ma tu ral ny przy AS

– Li ceum Ogól no kształ cą cym
dla Do ro słych.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?

Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:
• chcą przystąpić

do egzaminu maturalnego
i zdać go z powodzeniem; 

• mają przerwę w nauce,
skończyli szkołę średnią
wiele lat temu;

• chcą przybliżyć sobie
tematykę egzaminu
maturalnego, dowiedzieć
się o formie i przebiegu
egzaminu;

• nie czują się dostatecznie
przygotowani
na sprawdzian wiedzy
i umiejętności
egzaminacyjnych;

• czują brak motywacji
i samodyscypliny

do systematycznego
powtarzania materiału.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny. 

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE
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Dla te go w spo tka niu uczest ni -
czy li rów nież pan Pa na Ro bert
Owczark Na czel ni ka Wy dzia łu
Nie ru cho mo ści oraz przed sta wi -
ciel Za kła du Go spo da ro wa nia
Nie ru cho mo ścia mi pan To masz
Za krzew ski.

Pro gram ini cja ty wy lo kal nej
przed sta wił bur mistrz Wy soc ki.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że wła dzą
dziel ni cy bar dzo za le ży na za chę -
ce niu miesz kań ców do współ dzia -
ła nia w spra wach oto cze nia bu -
dyn ków. Wła śnie te mu ma słu żyć
ini cja ty wa lo kal na.

– Sy tu acja, w któ rej my da je my
np. ro śli ny a mie szań cy sa mi je sa -
dzą wo kół blo ku jest ko rzyst na

dla obu stron – wy ja śnia bur -
mistrz Grze gorz Wy soc ki.

– Nie wy klu cza my rów nież, że
w ra mach tej ini cja ty wy mo że my
za dbać o czy stość czy bu do wać
mi ni pla ce za baw czy ze spo ły ła -
wek. Wszyst ko w rę kach miesz -
kań ców. – do da je bur mistrz
Krzysz tof Kruk

A za in te re so wa nie miesz kań -
ców by ło dość spo re. Na Bia ło -
brze skiej 30 za pro po no wa no na -
sa dze nie ży wo pło tu w pa sie dro -
go wym uli cy Bia ło brze skiej;

miesz kań cy Moch nac kie go 7 in te -
re so wa li się spra wą wy li cza nia
sta wek za pra cę miesz kań ców
przy są dze niu drzew czy pro jek to -
wa niu zie le ni. Dla od mia ny
przed sta wi ciel kę bu dyn ku Ba na -
cha 16 in te re so wa ło czy w ra mach
ini cja ty wy lo kal nej mo że zo stać
zre ali zo wa ny pro jekt za ku pu
i mon ta żu ko szy na śmie ci z osło -
na mi przed do stę pem do ich środ -
ka pta ków. Miesz kan kę Niem ce -
wi cza 7/9 dla od mia ny za in te re so -
wa ła mo żli wość od pra co wy wa nia
dłu gu przez wła ści cie li lo ka li wy -
ku pio nych w trak cie re ali za cji
pro jek tów ini cja ty wy lo kal nej.
Czło nek wspól no ty Opa czew -
ska 14 zwró cił uwa gę na od po wie -
dzial ność uczest ni ków ini cja ty wy
za bez pie czeń stwo i pra wi dło we
funk cjo no wa nie urzą dzeń za mon -
to wa nych w jej ra mach np. huś -
taw ki. Rad na An na Zbyt niew ska
re pre zen tu ją ca bu dy nek Ra dom -
ska 10/12 po ru szy ła (wcze śniej już
oma wia ną) kwe stie wy łą cza nia
z opłat za sprzą ta nie GGKO te re -
nów ob ję tych ini cja ty wą.

By ło na praw dę wie le py tań.
– Pla nu je my uru cho mić w naj -

bli ższych dniach punkt kon sul ta -
cyj ny dla wszyst kich miesz kań ców
chcą cych re ali zo wać kon kret ne
dzia ła nia w ra mach ini cja ty wy.
– za po wie dział bur mistrz Kruk.
Bę dzie my oso bi ście roz ma wiać
z miesz kań ca mi o kon kret nych
roz wią za niach.

Na stęp nie Pan Ro bert Owcza -
rek Na czel nik Wy dzia łu Nie ru -
cho mo ści przed sta wił pre zen ta cję
do ty czą cą pro ce du ry na li cza nia
opła ty za użyt ko wa nie wie czy ste.
Roz pę ta ła się w tej spra wie ist na
bu rza. Przed sta wi cie le wspól not
pod da li to tal nej kry ty ce po li ty kę

mia sta w tej kwe stii. Za rzu ci li
mię dzy in ny mi: nie rze tel nie wy -
ko na nie ope ra tów sza cun ko wych;
błęd ne wy li cza nie kwot opłat
w opar ciu o po sia da ne do ku men -
ty; nie wy ko rzy sty wa nie in sty tu cji
ugo dy z miesz kań ca mi; brak
przed sta wi cie li Urzę du Dziel ni cy
na po sie dze niach SKO. Pod wa ża -
no rów nież za sad ność kie ro wa nia
spraw do Są du po mi mo otrzy ma -
nia sta no wisk SKO. Rad na An na
Zbyt niew ska za pro po no wa ła, aby
na stro nie urzę du dziel ni cy po ja -
wia ły się in for ma cje o koń czą cych
się ter mi nach obo wią zy wa nia
ope ra tów sza cun ko wych.

– Jest wie le spraw gdzie ze
wspól no ta mi sto imy po jed nej
stro nie spo ru. Kwe stia opłat
za użyt ko wa nie wie czy ste nie jest
tą spra wą z przy czyn oczy wi stych.
Jed nak to nie ozna cza, że nie mo -
że my do ko nać pew nych zmian.
Nie wi dzę po wo du, aby orze cze nie
SKO ska rżyć do są du. Po win ni śmy
sze rzej sto so wać ugo dy w tym za -
kre sie. Mu si my rów nież po pra wić
ja kość na szych ope ra tów do ty czą -
cych wy ce ny. Wresz cie mu si my
roz po wszech niać in for ma cje
o zni żkach przy słu gu ją cych oso -
bom bied nym. W ogó le jaw ność
po stę po wa nia i po ziom in for ma cji
z na szej stro ny po zo sta wia wie le
do ży cze nia. – pod su mo wu je dys -
ku sję Grze gorz Wy soc ki.

Na stęp ne spo tka nie od bę dzie
się pod ko niec czerw ca i bę dzie
po świę co ne bez pie czeń stwu.
Wszyst kich chęt nych do uczest -
nic twa w spo tka niach człon ków
za rzą dów wspól not miesz ka nio -
wych z te re nu Ocho ty pro si my
o kon takt z Za kła dem Go spo da -
ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi.

(ri)

Wspólnoty mieszkaniowe
– trudne rozmowy

Od by ło się ko lej ne spo tka nie Bur mi strzów Krzysz to fa Kru ka
i Grze go rza Wy soc kie go z przed sta wi cie la mi za rzą dów wspól not
miesz ka nio wych. W trak cie spo tka nia po ru szo ne zo sta ły dwie
kwe stie do ty czą ce Ini cja ty wy Lo kal nej oraz opłat za użyt ko wa -
nie wie czy ste.

In we sty cyj na WSM
Roz ma chu in we sty cyj ne go WSM „Ocho ta” mo że po zaz dro ścić nie -

jed na ma ła gmi na w Pol sce. Re mon ty bu dyn ków i po dwó rek w 2015
r. oraz pla no wa ne bu do wy no wych obiek tów miesz kal no – usłu go -
wych, mo gą bu dzić po dziw i za zdrość mniej za sob nych sa mo rzą dów.

Nie ste ty, na ra zie ró życz ki są
mi zer ne, a traw ni ki po zo sta ją ta -
ki mi tyl ko z na zwy. Cze ka ją, aż
eki py sprzą ta ją ce i opie ku ją ce się
zie le nią miej ską ru szą do bo ju, bo
prze cież dzi siaj ża den do zor ca na -
wet pal cem nie ru szy, by po móc
zie le ni. Co wię cej, nie po zbie ra
też śmie ci rzu ca nych przez flej tu -
chów na chod nik, nie mó wiąc już
o pe tach. I w tej dzie dzi nie pa nu -
je obec nie ści sła spe cja li za cja.
A pro pos pe tów, czy li resz tek
po pa pie ro sach: je śli sły szę, że
moi są sie dzi scho dzą z gó ry, to

wiem, że na scho dach bę dzie się
po nie wie ra ło kil ka nie do pa lo nych
pa pie ro sów, je śli na po dwór ku,
na mur ku sie dzi stad ko na sto la -
tek, wiem, że w tra wie pod mo im
oknem bę dzie bia ło, je śli
przy wej ściu do bu dyn ku Sal zburg
Cen ter od stro ny Tar czyń skiej stoi
gro mad ka pra cu ją cych tam lu dzi,
z ca łą pew no ścią przy kry wa
do ka nał ku bę dzie bia ła od pe -
tów. Nikt tych lu dzi, prze cież do -
ro słych i ma ją cych o so bie spo re

Pra wie no wa Tar czyń ska?
Mo ja ulu bio na uli ca roz kwi ta. Za chwi lę się za zie le ni, za kwit -

nie brat ka mi i in ny mi ko lo ro wy mi kwia ta mi w oknach, ró życz ka -
mi na nie wiel kich traw ni kach.
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Na czym to po le ga?
Naj pro ściej uj mu jąc ini cja ty wa

lo kal na to współ dzia ła nie sa mo -
rzą du z miesz kań ca mi w ce lu re -
ali za cji ja kie goś przed się wzię cia.
Przez wie le lat opi sy wa łem sze reg
sy tu acji gdzie miesz kań cy usi ło -
wa li zro bić coś na rzecz oto cze nia
i ocze ki wa li tyl ko za in te re so wa nia
i po mo cy ze stro ny urzę du
na Gró jec kiej. Przy kła dy mo żna
mno żyć: te re ny przy bu dyn kach,
ław ki, pla ce za baw czy chod ni ki.

W ja kich spra wach mo że my
zro bić coś ra zem?

Jest wie le ta kich ob sza rów:
dzia łal ność wspo ma ga ją ca roz wój
wspól not i spo łecz no ści lo kal -
nych, w szcze gól no ści bu do wa,

roz bu do wa lub re mon ty dróg, ka -
na li za cji, sie ci wo do cią go wej, bu -
dyn ków oraz obiek tów ar chi tek tu -
ry – na le ży pa mię tać, że obiek ty
te mu szą na le żeć do mia sta i nie
mo gą być pry wat ne.

Ini cja ty wa mo że mieć cha rak ter
dzia łal no ści cha ry ta tyw nej, pod trzy -
my wa nia i upo wszech nia nia tra dy -
cji na ro do wej, pie lę gno wa nia pol -
sko ści oraz roz wo ju świa do mo ści
na ro do wej, oby wa tel skiej i kul tu ro -
wej, na rzecz mniej szo ści na ro do -
wych i et nicz nych oraz ję zy ka re gio -
nal ne go, kul tu ry, sztu ki, ochro ny
dóbr kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -
we go, pro mo cji i or ga ni za cji wo lon -
ta ria tu, edu ka cji, oświa ty i wy cho -
wa nia, w tym na uki i szkol nic twa

wy ższe go, dzia łal no ści w sfe rze kul -
tu ry fi zycz nej i tu ry sty ki, w tym
wspie ra nia i upo wszech nia nia kul -
tu ry fi zycz nej oraz tu ry sty ki i kra jo -
znaw stwa, ochro ny przy ro dy, w tym
zie le ni, a ta kże eko lo gii i ochro ny
zwie rząt oraz ochro ny dzie dzic twa
przy rod ni cze go oraz po rząd ku
i bez pie czeń stwa pu blicz ne go.

Co jest najważniejsze
w inicjatywie?

Naj wa żniej szym ele men tem jest
wkład miesz kań ców (ja ko wnio -
sko daw ców), któ ry mo że po le gać
na pra cy spo łecz nej, na świad cze -
niach pie nię żnych lub rze czo -
wych. Mia sto nie prze ka zu je
miesz kań com do ta cji na ini cja ty -
wę lo kal ną, mo że na to miast
wspie rać re ali za cję za da nia
w spo sób or ga ni za cyj ny lub rze -
czo wy (w tym rów nież po przez
np. za kup usług). Mia sto mo że
prze ka zać wnio sko daw com
na pod sta wie umo wy uży cze nia,
rze czy ko niecz ne do wy ko na nia
ini cja ty wy lo kal nej. Trze ba jed no -
cze śnie pa mię tać, że re ali za cja

ini cja ty wy lo kal nej mu si być zgod -
na z in ny mi prze pi sa mi pra wa
– w tym np. pra wem za mó wień
pu blicz nych.

Szcze gó ło we in for ma cje o ini -
cja tyw nie mo żna zna leźć w bro -
szu rze „Dzia łaj w swo jej oko li cy!
Ini cja ty wa lo kal na w War sza wie
– krok po kro ku”.

Aby uzu peł nić for mu larz naj ła -
twiej sko rzy stać z ge ne ra to ra
wnio sku.

Re gu la cje praw ne do ty czą ce
ini cja ty wy za wie ra art. 19b usta wy
o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne -
go i o wo lon ta ria cie, uchwa ła nr
LXI/1692/2013 Ra dy Mia sta Sto -
łecz ne go War sza wy z dnia 11 lip -
ca 2013 r. w spra wie okre śle nia

try bu i szcze gó ło wych kry te riów
oce ny wnio sków o re ali za cję za -
da nia pu blicz ne go w ra mach ini -
cja ty wy lo kal nej oraz za rzą dze nie
nr 5069/2013 Pre zy den ta m.st.
War sza wy z dnia 7 paź dzier ni -
ka 2013 ro ku w spra wie okre śle -
nia szcze gó ło we go try bu roz pa try -
wa nia i re ali za cji wnio sków o re -
ali za cję za da nia pu blicz ne go w ra -
mach ini cja ty wy lo kal nej.

Za chę cam wszyst kich miesz -
kań ców do ta kiej for my współ pra -
cy. Za pra szam miesz kań ców
na dy żu ry kon sul ta cyj ne w tej
spra wie. Bę dzie my na zmia nę
z bur mi strzem Krzysz to fem Kru -
kiem tłu ma czyć za sa dy ini cja ty wy
i po ma gać kon stru ować kon kret -
ne wnio ski. Dy żu ry bę dą pro wa -
dzo ne, w co dru gi wto rek o 17.00
w sie dzi bie Wy dzia łu Spraw Spo -
łecz nych i Zdro wia przy uli cy Bia -
ło brze skiej 26.

Grze gorz Wy soc ki
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NIERUCHOMOŚCI
·Nieruchomości „Szczęśliwy Dom” Zapraszam
tel. 606-893-601 www.szczesliwydom.pl

USŁUGI STOLARSKIE
·Okna, naprawy, doszczelnienia 787-793-700

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Atelier Poprawki Krawieckie – szycie, poprawki,
suwaki, napy, ul. Solipska 33 KL III – piwnica.
Tel. 501-853-694
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·docieplenia, podbitka 510 482 699

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039
·Hydraulik Warszawa 601-306-907

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

SPRZEDAM
·Piece gazowe używane, tanio 691-686-772

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę 22 654-34-38

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

RÓŻNE
·Antykwariat Niemcewicza 5a, skup – sprzedaż,
22 895-27-75
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty, gotówka tel. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012

OGŁOSZENIA DROBNE

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży
to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy -
bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje,
kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

8.05 - 22.05
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206

Inicjatywa lokalna – jak zrobić
coś przydatnego i pożytecznego?

Kie dy po raz pierw szy za po zna łem się z tym po my słem zda łem
so bie spra wę, że jest to oka zja do zro bie nia z miesz kań ca mi
Ocho ty wie lu po ży tecz nych rze czy

mnie ma nie, nie na uczył, co ro bić
z koń ców ka mi pa pie ro sów. Pa no -
wie sprzą ta ją cy po dwór ko przy
ul. Gró jec kiej 5 twier dzą, że choć
pod wej ściem sto ją po piel nicz ki,
to pe ta mi usła ne jest pół po dwór -
ka. Czy li mam ra cję, że pew nych
lu dzi nic nie jest w sta nie na uczyć.

Ale nie trze ba za wie le na rze -
kać, bo prze cież słoń ce umi la nam
ży cie, za pach ka wy z ka wiar ni
„Pa rę osób” spły wa do bra my do -
mu przy Tar czyń skiej 12 i już nie
czu je się tak fe to ru pu blicz ne go
pi su aru, w któ ry bra mę za mie ni li
so bie prze chod nie. Po dru giej
stro nie uli cy są barw ne ka wia ren -

ki „Ob ro ty rze czy”, „Sztu ka umia -
ru” i „Oho”, czę sto roz ba wio ne
i roz śpie wa ne, ata ku ją ce prze -
chod niów or gią za pa chów i barw -
ny mi ubio ra mi mło dzie ży, czy nią -
ce z Tar czyń skiej ja kiś ro man tycz -
ny za ułek. Gdy by tak jesz cze do -
pro wa dzić do po rząd ku chod nik,
gdy by za mknąć uli cę dla prze je -
żdża ją cych sa mo cho dów, gdy by
po sta wić kil ka ko szy na śmie ci
oraz kil ka ła we czek… Tar czyń ska
w zie le ni drzew, w ko lo rach kwia -
tów, w czy sto ści jak okiem się -
gnąć, mo że być naj pięk niej szą uli -
cą Sta rej Ocho ty. Cze go ży czę ro -
ze śmia nym na wio snę miesz kań -
com i so bie.

Mał go rza ta Le czyc ka
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Pra wie no wa Tar czyń ska?

Pierwszy dyżur
odbędzie się 19.05,

a następne:
2.06; 16.06; 30.06 




