
Rozpoczynamy publiczną dysku-
sję nad koncepcją zagospodarowa-
nia Parku Zachodniego. Przedsta-
wiona propozycja autorstwa Grima
Architektura i Krajobraz Sp. z o.o.
jest wynikiem dyskusji odbytej
z mieszkańcami w listopadzie ubie-
głego roku oraz przyjętych do reali-
zacji projektów z budżetu partycy-
pacyjnego. Koncepcja jest również
zgodna zarówno ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego m.st. War-
szawy jak również ze wszelkimi
znanymi nam projektami planu

szczegółowego dotyczącego tego
miejsca. Park ma być miejscem
o charakterze rekreacyjnym. Czy
przedstawiana koncepcja wypełnia
taki warunek? Czy stanie się miej-
scem dla młodych ludzi? Czy osoby
starsze znajdą w nim miejsce na od-
poczynek i chwile wytchnienia? Czy
do parku będą przychodziły dzieci
ze swoimi rodzicami? Czy planowa-
ne nasadzenia są wystarczające?
Czy w parku powinna być kawiar-
nia? A jeśli tak to, w którym miej-
scu? Takich pytań można zadać
wiele. Zapewniamy, że na żadne

nie mamy gotowej odpowiedzi.
Wolimy usłyszeć je od mieszkań-
ców. Jako władze dzielnicy posta-
nowiliśmy dopuścić do dyskusji
propozycję autorską praktycznie ni-
czego nie poprawiając. Sami mamy

sporo pytań i propozycji, które
w czasie dyskusji zostaną sformuło-
wane. Na dyskusje, spotkania i kon-
sultacje mamy miesiąc. Na począt-
ku maja chcemy podsumować na-
sze konsultacje i definitywnie okre-

ślić koncepcję. Na jej podstawie zo-
stanie przygotowany projekt wyko-
nawczy. Nasze rozmowy z władza-
mi miasta upoważniają nas
do stwierdzenia, że za dwa lata spo-
tkamy się z mieszkańcami
na otwarciu nowego parku.

To tylko wstępny plan. Na pewno
chcielibyśmy odbyć spotkanie w tej
sprawie z reprezentacją ochockich
seniorów jak i z organizacjami poza-
rządowymi skupionymi w ochockiej
Komisji Dialogu Społecznego. Li-
czymy również na zaproszenie
do zaprezentowania koncepcji przez
inne organizacje z terenu dzielnicy
i miasta. Wreszcie mamy nadzieję
na żywą dyskusję w internecie.

Grzegorz Wysocki
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota

Zapoznaj się z koncepcją parku
na stronach 5, 6, 7, 8

Zapraszamy na spotkania:
• 17.04 godz. 17.00

z młodzieżą w L.O. im.
Dembowskiego
Szczęśliwicka 50/54

• 20.04 godz.18.00
z mieszkańcami w LO im.
Dembowsiego
ul. Szczęśliwicka 50/54

• 21.04 godz. 16.00 z seniorami
w Urzędzie Dzielnicy
Ochota ul. Grójecka 17a

• 28.04 godz. 16.30 otwarta
Komisja Polityki
Przestrzennej, Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska w Urzędzie
Dzielnicy Ochota
ul. Grójecka 17a

• 5.05 godz.18.00 spacer
po Parku Zachodnim
(zbiórka przy przychodni
Szczęśliwicka 36)
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Park Zachodni – konsultacje
Na dyskusje, spotkania i konsultacje mamy miesiąc. Na po-

czątku maja chcemy podsumować nasze konsultacje i definityw-
nie określić koncepcję.

Na sesji specjalnej Rady Dziel-
nicy Ochota (zwołanej z inicjatywy
radnych Ochockiej Wspólnoty Sa-
morządowej, Platformy Obywatel-
skiej i Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej) odbyła się kolejna bitwa
o obronę Reduty Ordona

przed zabudowaniem. Deweloper
rozpoczął bowiem prace przygoto-
wawcze pod inwestycję na tym te-
renie. A przecież jest to miejsce

unikatowe, miejsce umocnień
obronnych związanych z Insurek-
cją Kościuszkowską i Powstaniem
Listopadowym, cmentarz wojenny.

Dlatego Rada Dzielnicy przyję-
ła jednogłośnie stanowisko,
w którym w nosi o:
1. Pilne przyjęcie planu

zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu
Szczęśliwic Północnych
w formie wykluczającej
zabudowę mieszkaniową
i usługową na terenie Reduty,
w obszarze ograniczonym
ulicami Aleje Jerozolimskie,
al. Bohaterów Września,
ul. Na Bateryjce, zgodnie
z wnioskami Komisji
Przestrzennej Rady Dzielnicy
Ochota, złożonymi w 2014 roku.

2. Wpisanie przez
Mazowieckiego Konserwatora
Zabytków obszaru Reduty
Ordona do rejestru zabytków

Obrona Reduty Ordona
Po raz kolejny odniosłam

wrażenie, że społecznicy,
mieszkańcy i radni Ochoty sto-
ją po jednej stronie barykady
broniącej Reduty, a urzędy ma-
jące w nazwach „ochronę za-
bytków” czy „dziedzictwo na-
rodowe” co najwyżej siedzą
na tej barykadzie okrakiem
i tworzą zasłonę dymną z pro-
cedur, przepisów i terminów.

dokończenie na stronie 3
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Dowodem na to ma być wystąpie-
nie Zarządu Oczyszczania Miasta,
gospodarza terenu, w sprawie wycin-
ki 26 drzew. Aktywiści miejscy twier-
dzą, że ZOM zamierza wyciąć te
drzewa, ponieważ przygotowuje te-
ren pod stworzenie parku dla psów.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy
w Wydziale Ochrony Środowiska
wynika, że wniosek ZOM jest stan-
dardowy i jak co roku dotyczy cho-
rych drzew. Ich stan obrazują zdję-
cia, jakie otrzymaliśmy. Wycinka
chorych i uszkodzonych drzew
na Polu Mokotowskim odbywa się,

co roku i należy przypuszczać, że nie
jest to jedyny wniosek w tej sprawie
zarządcy terenu. W ubiegłych latach
wycinka w tym parku kształtowała
się następująco: 2012 (111 drzew);
2013 (49 drzew); 2014 (28 drzew).
Oczywiście wycince towarzyszą po-
nowne nasadzenia.

– Właśnie o tym mówiłam na
ostatniej sesji. Spodziewana wycin-
ka drzew dotyczy standardowego
działania ZOM na polu Mokotow-
skim. Wycina się i sadzi drzewa
również innych parkach na terenie
naszej dzielnicy. Jeśliby się tego nie

robiło nasz drzewostan byłby nieod-
nawiany i zdegenerowany. Używa-
nie tego argumentu jest tanim po-

pulizmem i manipulacją. Jakoś licz-
ba planowanych nasadzeń przy re-
witalizacji parku aktywistom miej-
skim ze stowarzyszenia Ochocianie
nie podoba się, ponieważ jest
sprzeczna z ich z góry założoną te-
zą. – komentuje sprawę Anna Zbyt-
niewska radna Ochockiej Wspólno-
ty Samorządowej ze Starej Ochoty.

Jak wynika z koncepcji, jaką
przedstawiło miasto na ostatniej
sesji liczbę nasadzeń można sza-
cować na około 1500 do 2000
drzew.

Dariusz Kałwajtys

– Pole Mokotowskie jako prze-
strzeń publiczna powinno służyć
wielu użytkownikom – spacerowi-
czom, uprawiającym sport, rodzi-
com z dziećmi czy też właścicie-
lom psów. Dlatego zależy nam
na poznaniu uwag i pomysłów
warszawiaków. Chcemy, żeby ten
obszar został zaprojektowany
w taki sposób, żeby umiejętnie łą-
czył potrzeby różnych użytkowni-
ków. – mówi Michał Olszewski,
wiceprezydent m.st. Warszawy.

Przyłączenie do Pola Mokotow-
skiego nowego terenu po bazie
MPO, która znajdowała się na ty-

łach Biblioteki Narodowej, umo-
żliwiło scalenie z parkiem terenu
znajdującego się na północ od Bi-
blioteki (między ul. Wawelską a al.
Niepodległości). Te działania dają
nowe możliwości organizowania
przestrzeni. Konsultacje społeczne
mają przynieść odpowiedzi na naj-
ważniejsze pytania dotyczące tego
parku, w tym terenu proponowa-
nego jako miejsce spacerów i re-
kreacji dla właścicieli psów.

Konsultacje będą prowadzone
przez stołeczny ratusz, przy wspar-
ciu Biblioteki Narodowej, Progra-
mu Pierwszego Polskiego Radia

oraz Klubu Gaja. Proces konsultacji
będzie dotyczył planów użytkowa-
nia Pola Mokotowskiego (również
w kontekście przyszłych edycji bu-

dżetu partycypacyjnego), zagospo-
darowania północno-wschodniej

Konsultacje Pola Mokotowskiego już w kwietniu
Spacery badawcze, warsztaty projektowe czy punkty konsultacyjne

podczas wydarzeń organizowanych na Polu Mokotowskim – m.in. takie
narzędzia będą zastosowane podczas procesu konsultacji zagospoda-
rowania parku. Start konsultacji społecznych jeszcze w kwietniu.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202

Pole Mokotowskie
– przybijanie kisielu do ściany

Przeciwnicy rewitalizacji Pola Mokotowskiego a w szczegól-
ności stworzenia wybiegu dla psów, jako jeden z koronnych ar-
gumentów używają konieczność wycinki drzew na tym terenie.

dokończenie na stronie 4



P
o

r
t
a

l
in

t
e

r
n

e
t
o

w
y

„
In

f
o

r
m

a
t
o

r
a

”
w

w
w

.
io

c
h

o
t
a

.
p

l

Moda na studnie oligoceńskie
powstała w latach 1980 i 1990,
kiedy jakość wody miejskiej była
fatalna, a smród chloru od kra-
nówki mógł zabić mało odporne-
go szczura. Mimo to już wtedy
dziwiłam się, czemu WSM
„Ochota” jest tak chętna do bu-
dowy i utrzymywania obiektów,
służących z założenia wszystkim,
mimo że spółdzielcy mieli nie za-
spokojone istotne potrzeby re-
montowe i eksploatacyjne. Wów-
czas tłumaczono nam, że takie
jest żądanie miasta, które za to
studnie ma dotować. Teraz jakość
wody w kranie jest lepsza i miasto
odmawia dotowania studni, które
już nie są konieczne. Nie wiem,
czy kiedykolwiek faktycznie na-
mawiało do ich budowy i nie mam
możliwości sprawdzenia. Tak czy

siak – teraz miasto nie przeznacza
na to pieniędzy. Ze studni
przy Korotyńskiego korzystają
w znacznym stopniu właściciele
barków i restauracji nawet
z Rembertowa, którzy nabierają
setki litrów. Może chcą mieć do-
brą wodę do gotowania, a może
w ogóle w niektórych obiektach
nie mają doprowadzonej wody.
Z ujęć korzystają za darmo,
na koszt WSM „Ochota”. W co-
raz większym stopniu utrzymuje-
my przydrożne bary, a coraz
mniej korzystamy z wody oligo-
ceńskiej sami.

Z tego względu wiele budyn-
ków wspólnotowych instaluje so-
bie po prostu filtry – i ma lepszą
wodę, ale dla siebie. Koszty insta-
lacji i utrzymania nowoczesnych
filtrów nawet w kilku budynkach

są niższe niż koszty studni oligo-
ceńskiej. We władzach WSM
„Ochota” nie zasiada już osobnik,
związany ze spółdzielnią „Cech-
mistrz”, żyjącą z budowy i konser-
wacji takich studni (do tej pory
spółdzielnia ta reklamuje się stud-
nią, w którą została wkopana
WSM „Ochota” – w załączeniu
zdjęcie).

Teraz pewnie wszyscy się zasta-
nawiają, po cośmy tę żabę jedli?

Postanowiłam sprawdzić koszty.
Jedna tylko studnia, przy Baleya,
kosztowała od 2000 roku około
półtora miliona złotych! W 2014
roku funkcjonowały tylko dwie
studnie oligoceńskie, eksploatacja
ich kosztowała 125 tys zł. W tym
zawarta była konserwacja samych
instalacji wykonywana przez fir-
mę zewnętrzną (w sumie 40 tys
za 2014 rok), i konserwacja nie
wiem czego- lamp? klamek?
– przez OZBR (siły własne spół-
dzielni) za ponad 23 tys zł. Kosz-

tuje nas ten OZBR majątek
i znów – nie bardzo wiadomo
za co. Roczna konserwacja kilku
kranów, kilku żarówek i kilku fur-
tek za cenę wyższą niż konserwa-
cja niejednego bloku w normal-
nym świecie. Od dawna podejrze-
wam, że OZBR to głównie gene-
rator kosztów. I to w skali całej
spółdzielni! Przemnóżcie te sumy
setki razy!

Przedtem były cztery studnie,
czyli śmiało można zakładać, że
WSM „Ochota” wydawała na sa-
mą ich eksploatację w sumie ok.
ćwierć mln złotych rocznie. Za ty-
le można ocieplić co roku całkiem
spory budynek, albo wyremonto-
wać kilka klatek schodowych
w wysokim standardzie. Za tyle
można utrzymywać filtry zasilają-
ce w wodę nawet ok. 2500 miesz-
kań. Koszt montażu – filtry naj-
nowszej generacji do budynku

ok. 50–70 mieszkań kosztują
od 35 do 50 tys zł (z polepszacza-
mi Grandera), a ich eksploatacja
roczna to koszt ok. 100 zł na
mieszkanie.

My wszyscy latami płaciliśmy
za studnie, z których prawie nikt
z nas nie korzysta, minimum 27 zł
na mieszkanie rocznie (250 tys zł
na 9500 mieszkań). Uwzględnia-
jąc 100 tys rocznie na jedną jedy-
ną studnię przy Baleya- znacznie
więcej. Nie licząc kosztów budo-
wy i remontów głównych. Czy nie
lepiej byłoby stopniowo monto-
wać filtry w poszczególnych bu-
dynkach (na życzenie spółdziel-
ców) i tak sobie podwyższać stan-
dard życia, niż utrzymywać
wszystkie przydrożne bary w oko-
licach Warszawy? Oraz oczywiście
spółdzielnię „Cechmistrz”, która
miała tu ładne źródełko nie tylko
wody. Zarząd WSM „Ochota”
podjął już decyzję i ma zgodę Ra-
dy Nadzorczej, aby nie inwesto-
wać więcej w kosztowne remonty
studni oligoceńskich. Idźmy dalej,
zaplanujmy lepsze wykorzystanie
cennych terenów po likwidacji
studni, inny układ komunikacyjny
w danym rejonie, gdy już obce sa-
mochody przestaną zastawiać ka-
żde przejście. A jeśli chcemy mieć
lepszą wodę – uchwalajmy na ze-
braniach albo zbierajmy podpisy
pod wnioskami o montaż filtrów
w budynkach, oczywiście w ra-
mach możliwości finansowych da-
nej nieruchomości.

Magdalena Balcerek

Studnie oligoceńskie
– komu są potrzebne?

Zarząd WSM „Ochota” podjął już decyzję i ma zgodę Rady
Nadzorczej, aby nie inwestować więcej w kosztowne remonty
studni oligoceńskich.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 3

nieruchomych, zgodnie
z wnioskami organizacji
pozarządowych występujących
o to w latach 2013 i 2014.

3. Zawieszenie do czasu
rozstrzygnięcia postępowań
dotyczących planu
miejscowego i wpisania
do rejestru zabytków wszelkich
decyzji idących w kierunku
wydania pozwoleń na budowę
na terenie Reduty Ordona.

Zachowanie dla przyszłych po-
koleń tego historycznego obiektu
wymaga oczywiście pieniędzy i to
sporych. Samo wykupienie dzia-
łek od właścicieli to kilkadziesiąt
milionów złotych. Czy miasto
na to stać? Czy o zachowanie
dziedzictwa narodowego ma
troszczyć się tylko dzielnica i mia-
sto? Czy Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa oraz Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego nie
to takich spraw są powołane?

Małgorzata Rojek

dokończenie ze strony 1
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MPWiK zwróciło się do urzędu
dzielnicy o pozwolenie na wycię-
cie 58 drzew oraz około 50 m kw.
krzewów. Ochocki wydział ochrony
środowiska na ten wniosek patrzy
z dość dużym sceptycyzmem.
Urzędnicy twierdzą, że większość
drzew jest w stanie dobrym. Postu-

lują zmianę trasy przebiegu kolek-
tora Zachodniego w tym rejonie.

– Inwestycja ma charakter stra-
tegiczny i znalazła finansowanie
z budżetu Unii Europejskiej.
Zmiana projektu spowodowałaby
utratę źródła finansowania. Dla-
tego gotowi jesteśmy rozmawiać
z władzami dzielnicy i mieszkań-

cami o sposobie i ilości nasadzeń
zastępczych w tym rejonie
– stwierdza kierownik działu in-
westycji MPWiK pani Ewa Le-
wandowska.

Zarząd dzielnicy postanowił
przeprowadzić w tej kwestii kon-
sultacje z udziałem mieszkańców.

Zapraszamy na posiedzenie ko-
misji Polityki Przestrzennej, Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska 14 kwietnia o godz. 16.30
w urzędzie dzielnicy Ochota
przy ul. Grójeckiej 17a podczas któ-
rej MPWiK przedstawi propozycję
porozumienia w tej sprawie.
Uczestnictwo mieszkańców w tej
rozmowie wydaje się być konieczne.

r.i.

Park Szczęśliwicki – konsultacje
w sprawie wycinki drzew

Kolektor Zachodni to jedna z priorytetowych inwestycji Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Newralgicz-
nym punktem tego przedsięwzięcia jest odcinek łączący skrzyżo-
wanie ulicy Bohaterów Września i Dickensa z ulicą Korotyńskie-
go. Trasa tego odcinka ma przebiegać wzdłuż otuliny parku
Szczęśliwickiego. Na tym odcinku znajduje się szereg różnorod-
nych drzew. Większość z nich to klony zwyczajne i jesionolist-
ne. Uzupełnienie stanowią brzozy, lipy i śliwy. Na trasie kolek-
tora znajduje się również szereg różnorodnych krzewów między
innymi dereń biały i bez czarny.
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Absolwent Paramedycznego i Technicznego In-
stytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyc-
kiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pa-
say na Filipinach. Pochodzi z długowiecznej ro-
dziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z po-
kolenia na pokolenie i jest uznawany za jedne-
go z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne różnych or-
ganów w ciele człowieka i skutecznie je elimi-
nuje.
Poświęca choremu ok. pół godziny, ale zależy
to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wy-
bór techniki. Raz są to manualne manipulacje,
kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne
bądź magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwa-
we operacje filipiński uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym. Pacjenci są zdumieni umiejętno-
ścią bezbłędnego dotarcia do źródła choroby
oraz tym, że często już po pierwszej wizycie
u niego ustępują wieloletnie schorzenia.
James skutecznie pomaga w leczeniu wielu
chorób:
– nowotworowych, chorobach organów
wewnętrznych,
– prostacie, problemach hormonalnych,

– zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych,
– chorobach układu nerwowego,
– udarze mózgu, migrenie,
– chorobie Parkinsona, paraliżu,
– problemach z krążeniem,
– chorobach kobiecych,
– bólach kręgosłupa, drętwieniu rąk i nóg.

Przyjmuje w Warszawie
na Zaciszu w dniach:

10.04-24.04
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, 502-280-7204

czę ści par ku Po le Mo ko tow skie,
w tym te re nu przy łą czo ne go do par -
ku od zy ska ne go po ba zie MPO
oraz czę ści par ku de dy ko wa nej war -
sza wia kom z czwo ro no ga mi.

Cen trum Ko mu ni ka cji Spo łecz -
nej pla nu je wy ko rzy sta nie wie lu
form kon sul ta cji, w tym m.in.:
• spacerów badawczych

w terenie
• punktów konsultacyjnych

z makietą/planszą w czasie
wydarzeń na Polu
Mokotowskim (np. w trakcie
Dnia Ziemi)

• warsztatów projektowych
dotyczących
zagospodarowania
północno-wschodniej części
Pola Mokotowskiego
(z makietą/planszą) – dla
zainteresowanych

mieszkańców oraz warsztat
dedykowany dla młodzieży

• warsztatów dotyczących tzw.
„planu dla Pola
Mokotowskiego”, czyli tego,
jakie funkcje powinny spełniać
poszczególne części parku
(spotkania warsztatowe
z różnymi grupami
zainteresowanych
mieszkańców)

• możliwość składania uwag
drogą elektroniczną i tradycyjną

Kon sul ta cje roz pocz ną się naj -
praw do po dob niej 26 kwiet -
nia 2015 r. pod czas Dnia Zie mi.
Chcie li by śmy, że by kon sul ta cje
za koń czy ły się wraz z koń cem
czerw ca 2015 r. Mo żli we jest jed -
nak wy dłu że nie te go ter mi nu

Szcze gó ło wy plan i har mo no -
gram kon sul ta cji bę dą do stęp ne
na stro nie www.kon sul ta -
cje.um.war sza wa.pl

dokończenie ze strony 2

Konsultacje Pola
Mokotowskiego już w kwietniu

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

Wielofunkcyjna
hala sportowa:
• pełnowymiarowe boisko do zespołowych

gier sportowych,
• squash,
• sztuczna ścianka wspinaczkowa,
• boisko zewnętrzne,
• siłownia/fitness

„Aerobic Umysłu” Rozpoczęty
Najbliższe zajęcia:

• szachy: 26.04., 31.05.,
07.06.2015 r.

• brydż: 19.04.,
17.05.21.06.2015 r.

Zapraszamy

Mały Aqua Park, ul. Rokosowska 10, Tel.; 22–5729088
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00. do 22.00.

oraz w soboty i niedziele w godz. od 8.00. do 22.00.



Ce lem opra co wa nia jest wy ko -
na nie pro jek tu wraz z do ku men -
ta cją kosz to ry so wą dla te re nu
okre ślo ne go, ja ko Park Za chod ni
w War sza wie. Pod sta wę opra co -
wa nia sta no wi umo wa za war ta
po mię dzy Mia stem Sto łecz nym
War sza wa – Dziel ni cą Ocho ta
a biu rem pro jek to wym Gri ma
Ar chi tek tu ra i Kra jo braz Sp.
z o.o. Do opra co wa nia za da nia
wy ko rzy sta no na stę pu ją ce ma te -
ria ły: Wy tycz ne do opra co wa nia
pro jek tu kon cep cyj ne go i pro jek -
tu wy ko naw cze go Par ku Za chod -
nie go opar te w du żej mie rze
o wnio ski ze spo tka nia z miesz -
kań ca mi w li sto pa dzie 2014 ro ku
oraz wnio ski z bu dże tu
na rok 2015: Oświe tle nie par ku
Za chod nie go; Pta si za ką tek;
Wie ża dla je rzy ka. Prze pro wa -
dzo no rów nież wi zję te re no wą
i spo rzą dzo no ma te riał fo to gra -
ficz ny.

Opis stanu istniejącego

Są siedz two
Te ren opra co wa nia gra ni czy

od stro ny pół noc nej i za chod niej
z głów ny mi ar te ria mi ko mu ni ka -
cyj ny mi mia sta: Al. Je ro zo lim ski -
mi oraz ul. Bi twy War szaw -
skiej 1920 r. Po nad to od stro ny
pół noc nej te ren opra co wa nia są -
sia du je z te re nem Dw. Za chod -
nie go. Od stro ny wschod niej
i po łu dnio wej Park Za chod ni
gra ni czy z te re na mi na le żą cy mi
do szkół: XLVIII Li ceum Ogól -
no kształ cą ce im. Edwar da Dem -
bow skie go, Li ceum Tech nicz ne
oraz Aka de mią Pe da go gi ki Spe -
cjal nej im. Ma rii Grze go rzew -
skiej. Za pla ców ka mi oświa to wy -
mi (wzdłuż ul. Szczę śli wic kiej)
oraz przy ul. Bi twy War szaw -
skiej 1920 r. znaj du je się za bu do -
wa miesz ka nio wa wie lo ro dzin na.

Ukształ to wa nie te re nu
Te ren opra co wa nia jest pła ski,

nie wy stę pu ją tu du że ró żni ce wy -
so ko ści. Je dy nie w czę ści za chod -
niej, wzdłuż Al. Je ro zo lim skich
znaj du je się nie wiel ka skar pa.
Na jej ko ro nie po pro wa dzo na
jest ście żka ro we ro wa (wzdłuż
Al. Je ro zo lim skich).

Układ ko mu ni ka cyj ny
Na układ ko mu ni ka cyj ny skła -

da ją ście żki pie sze utwar dzo ne
oraz przedep ty. Ście żki utwar -
dzo ne wy ko na ne są z płyt be to -
no wych, ma ją sze ro kość 2 m wraz

z obrze żem be to no wym. Łą czą
wej ście do przej ścia pod ziem ne -
go pod Al. Je ro zo lim ski mi od po -
wied nio z uli ca mi: Bi twy War -
szaw skiej 1920 r., ul. J. Szuj skie -
go oraz ul. Ko piń ską. Przej ścia
pod ziem ne pro wa dzą do pe ro -
nów Dwor ca Za chod nie go. Stan
tech nicz ny na wierzch ni utwar -
dzo nych uzna no za zły. Po nad to
na te re nie opra co wa nia wy stę pu -
ją licz ne przedep ty. Na ko ro nie
skar py przy wzdłuż Al. Je ro zo -
lim skich oraz rów no le gle
do ul. Bi twy War szaw skiej 1920 r.
czę ścio wo po pro wa dzo na jest
ście żka ro we ro wa.

Wy po sa że nie
Na te re nie opra co wa nia bra ku -

je pod sta wo wych ele men tów wy -
po sa że nia. Wszyst kie ist nie ją ce
ław ki (2 szt.) są w złym sta nie
tech nicz nym, wi docz ny jest brak
kon ser wa cji tych ele men tów
w za kre sie drew nia nych ele men -
tów oparć i sie dzisk. Po nad to
na te re nie opra co wa nia zin wen -
ta ry zo wa no be to no we ko sze
na śmie ci, roz miesz czo ne nie rów -
no mier nie wzdłuż utwar dzo nych
ście żek cią gów ko mu ni ka cyj nych.

Ro ślin ność ist nie ją ca
Na ana li zo wa nym ob sza rze wy -

stę pu je ro ślin ność ukształ to wa na
głów nie wsku tek dzia łal no ści
czło wie ka. Ist nie ją ca za kom po -
no wa na ro ślin ność jest głów nie
po zo sta ło ścią daw nych ogro dów
dział ko wych oraz tzw. ro ślin no -
ścią spon ta nicz ną. Mo gą o tym
świad czyć wy stę pu ją ce w śred niej
ilo ści ja bło nie, wi śnie i śli wy. Sto -
sun ko wo licz ny jest sta ro drzew,
zło żo ny głów nie z dę bów szy puł -
ko wych (Qu er cus ro bur), klo nów
je sio no list nych (Acer ne gun do),
to po li bia łych i lip drob no list nych
(Ti lia cor da ta).

Opis stanu projektowanego
Pro jekt Par ku Za chod nie go

opar to o wy zna cze nie funk cji
nad rzęd nych od po wia da ją cym
po trze bom obec nych oraz po ten -
cjal nych użyt kow ni ków. Za pro -
po no wa ne roz wią za nia uwzględ -
nia ją na stę pu ją ce funk cje:

spor to wa:
• plac zabaw dla dzieci
• siłownia plenerowa
• rolkowisko
• parking rowerowy
• boisko do piłki plażowej

(siatkówka)

• boisko do piłki nożnej
• boisko wielofunkcyjne

(koszykówka, piłka nożna)

wypoczynkowa:
• pagórek z ławami (kino

plenerowe)
• stoliki szachowe
• polana rekreacyjna
• fontanna
• elementy wyposażenia

(ławki)
• kawiarnia kontenerowa

z mini-estradą (obsługa kina
plenerowego)

edukacyjna:
• Ptasi Zakątek
• wieża dla jerzyka
• zabawki o charakterze

edukacyjnym (np. ksylofon)
• ścieżka edukacyjna w Ptasim

Zakątku

uzupełniająca:
• oświetlenie terenu
• wyposażenie terenu (DFA)
• wybieg dla psów
• izolacja roślinna od arterii

komunik.

Ko mu ni ka cja i na wierzch nie
Cią gi ko mu ni ka cyj ne po pro wa -

dzo no w opar ciu o ist nie ją cy
układ ko mu ni ka cyj ny oraz spon -
ta nicz ne przej ścia ob ra zu ją ce po -
trze by użyt kow ni ków te re nu, tzw.
„przedep ty”. Głów ne przej ście
spon ta nicz nie użyt ko wa ne przez
spa ce ro wi czów two rzy ob wod ni -
cę wo kół gra nic par ku ze zwę że -
niem na wy so ko ści bu dyn ku APS
i ście żką bie gną cą w kie run ku
ul. Ko piń skiej. W tym miej scu
za pro jek to wa no na wierzch nię
utwar dzo ną z kost ki be to no wej
w po łą cze niu z rol ko wi skiem
o na wierzch ni as fal to wej. Ob wo -
do wy ciąg ko mu ni ka cyj ny, opar ty
na pla nie ła god nych krzy wych li -
nii, bie gnie wzdłuż gra nic wy zna -

czo nych, ja ko „Li nie roz gra ni cza -
ją ce Par ku Za chod nie go” i sta no -
wi głów ny ele ment ukła du ko mu -
ni ka cyj ne go. Rol ko wi sko zo sta ło
od dzie lo ne od ście żki pie szej ni -
skim ży wo pło tem nie for mo wa -
nym o szer. 1 m. Po mię dzy ście -
żka mi wśród pa sa zie le ni za pro -
jek to wa no ław ki oraz ko sze
na śmie ci, któ re są do stęp ne za -
rów no dla pie szy jak i rol ka rzy.
Ście żka pie sza ma sze ro kość 2 m,
zaś rol ko wi sko 3 m. Jest ono jed -
no cze śnie ele men tem ukła du ko -
mu ni ka cyj ne go, któ ry za pew nia
mo żli wość wjaz du na te ren opra -
co wa nia sa mo cho dem (ob słu ga
ka wiar ni, pra ce po rząd ko we, po -
jaz dy uprzy wi le jo wa ne). Po zo sta -
łe „przedep ty” zo sta ły uwzględ -
nio ne w po sta ci wy ty cze nia pro -
stych prze pusz czal nych ale jek
o na wierzch ni ziem no -żwi ro wej.
Ist nie ją ce cią gi z płyt be to no wych
zo sta ją za cho wa ne, jed nak zo sta -
je zmie nio ny ma te riał na wierzch -
ni na kost kę be to no wą. Z przy -
czyn er go no micz nych na wierzch -
nia zo sta ła lek ko po sze rzo na
(z 2,0 m do 2,6 m). Po zo sta łe
ście żki – do pro wa dza ją ce
do głów nych ele men tów pro gra -
mo wych – zo sta ły za pro jek to wa -
ne, ja ko wo do prze pusz czal na na -
wierzch nia mi ne ral na. Te ren
spor to wy na te re nie opra co wa nia

(si łow nia ze wnętrz na, drą żki) za -
pro jek to wa no na na wierzch ni
wy ko na nej z eko -kra ty z two rzy -
wa sztucz ne go w ko lo rze zie lo -
nym po prze ra sta nej tra wą, tu ra
sta no wi prze pusz czal ną utwar -
dzo ną na wierzch nię i jest jed no -
cze śnie po wierzch nią bio lo gicz -
nie czyn ną. Po zo sta ły te ren spor -
to wy bo isk wy ko na no z na -
wierzch ni syn te tycz nej w ró żnych
ko lo rach. War stwa bez piecz na
pla cu za baw – ze wzglę dów eko -
no micz nych oraz dla za cho wa nie
na tu ra li stycz ne go cha rak te ru
– wy ko na na zo sta ła z na wierzch -
ni pia sko wej. Ele men tem za go -
spo da ro wa nia, któ ry na le ży wy -
ko nać z na wierzch ni z płyt ka -
mien nych ze wzglę dów funk cjo -
nal nych i es te tycz nych jest za pro -
jek to wa na fon tan na na ko li stym
pla cu.

Wy po sa że nie
Ele men ta mi za go spo da ro wa -

nia i wy po sa że nia są:
• elementy małej architektury

tj. ławki parkowe, kosze
na śmieci oraz oświetlenie,

• wygrodzenie terenu placu
zabaw, wybiegu dla psów
i boisk sportowych,

Park Za chod ni – za pra sza my do dys ku sji
Roz po czy na my dys ku sję na te mat te go jak ma wy glą dać przy -

szły Park przy dwor cu Za chod nim. Za pra sza my do niej wszyst -
kich miesz kań ców. Pla nu je my bu do wę par ku w la -
tach 2016–17. Ma my na dzie ję, że za pro jek to wa ny wspól nie te -
ren speł ni ocze ki wa nia wie lu z nas i sta nie ulu bio nym miej sce
spę dza nia cza su wie lu miesz kań ców. Pro si my o uwa gi do po ni -
ższej pro po zy cji. W tym ce lu or ga ni zu je my sze reg spo tkań.

Zapraszamy na spotkania
konsultacyjne:

• 17.04 godz. 17.00 z młodzieżą w L.O.
im. Dembowskiego Szczęśliwicka 50/54

• 20.04 godz.18.00 z mieszkańcami w LO
im. Dembowsiego ul. Szczęśliwicka 50/54

• 21.04 godz. 16.00 z seniorami w Urzędzie Dzielnicy
Ochota ul. Grójecka 17a

• 28.04 godz. 16.30 otwarta Komisja Polityki
Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Ochota
ul. Grójecka 17a

• 5.05 godz.18.00 spacer po Parku Zachodnim (zbiórka
przy przychodni Szczęśliwicka 36)

dokończenie na stronie 8
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• plac z fontanną,
• budynek kawiarenki

z miniestradą,
• wieża dla jerzyka,
• ławy drewniane kina

plenerowego,
• siłownia sportowa,
• zespół boisk sportowych,
• plac zabaw,
• ptasi zakątek ze ścieżką

edukacyjną.

Ele men ty ma łej ar chi tek tu ry
Wzdłuż ob wo do we go cią gu ko -

mu ni ka cyj ne go pro po nu je się
trzy oso bo we ław ki, cha rak te ry zu -
ją ce się pro stą for mą. Drew nia ne
ele men ty zo sta ły wspar te na sta -
lo wej kon struk cji. Ław ki z opar -
ciem czę ścio wym dwu stron nym,
bez pod ło kiet ni ków. Wzdłuż pod -
sta wo wych cią gów pie szych pro -
jek tu je się dwu oso bo we ław ki

drew nia ne z opar ciem bez pod ło -
kiet ni ków, rów nież na kon struk cji
sta lo wej. Ko sze na śmie ci zo sta ły
do bra ne sty li stycz nie do pro po -
no wa nych ła wek. Ko sze o po jem -
no ści 60 l, o kon struk cji sta lo wej,
zdo bio ne ele men ta mi drew nia ny -
mi. Ele men ty wy po sa że nia zo sta -
ły roz miesz czo ne rów no mier nie
na ca łym te re nie opra co wa nia
wzdłuż cią gów ko mu ni ka cyj nych.
Po nad to w po bli żu pro jek to wa nej
ka wiar nia pro jek tu je się ła wy
drew nia ne two rzą ce układ am fi -
te atral ny na nie wiel kim wznie sie -
niu. Ła wy bę dą sta no wi ły wi dow -
nię do ob słu gi ki na ple ne ro we go
oraz po de stu mi ni -es tra dy
przy ka wiar ni. Sa mo wznie sie nie
zo sta nie utwo rzo ne z zie mi uzy -
ska nej z prac ziem nych pro wa -
dzo nych na te re nie opra co wa nia
(wy ko py pod na wierzch nie, plac
za baw, fun da men to wa nie etc.).
Przez wzgląd na jed no stron ne
usy tu owa nie ław mo żli we bę dzie
wy ko rzy sta nie gór ki zi mą w for -
mie zjaz du sa necz ko we go dla
dzie ci.

Do dat ko wym ele men tem wy -
po sa że nia bę dzie oświe tle nie
par ko we. Pro jek tu je się wy po sa -
że nie par ku w lam py so lar ne, za -
sto so wa ne w ilo ści 7 szt. zlo ka li -
zo wa ne wzdłuż ście żek pie szych
prze ci na ją cych ob wod ni cę i łą -
czą cych przej ście pod ziem ne
z ul. Szuj skie go i ul. Bi twy War -

szaw skiej w miej scu. Po zo sta łe
oświe tle nie tre nu sta no wią opra -
wy oświe tle nio we ty pu LED.

Plac z fon tan ną
Po nad to w czę ści za chod niej

pro jek to wa na jest fon tan na
na skrzy żo wa niu ście żek, w for -
mie okrą głe go pla cu. Fon tan na
bę dzie wzo ro wa na na fon tan nie
z Pla cu pod Skrzy dła mi, czy li bę -
dzie to no wo cze sna fon tan na po -
sadz ko wa. Ja ko ele ment cen tral -

ny za pro po no wa no ka mien ną,
ob ra ca ją ca się ka mien ną ku lę po -
kry tą cien ką war stwą wo dy.

Ogro dze nia
Pro po nu je się wy ko na nie pa -

ne lo we go sta lo we go ogro dze nia
dla stref:
• placu zabaw o wysokości

do 1,2 m
• z ozdobnikami i trzema

furtkami (wg rys. AK-3.1)
• wybiegu dla psów

o wysokości do 1,5 m z siatki
stalowej ślimakowej z jedna
furtką

• boisk sportowych
z piłkochwytami
o wysokości 2,2m dla przęseł
bocznych i 4,0 m dla
krótszych przęseł z jednym
wejściem na każde z boisk
oraz umożliwiające przejście
między boiskami. Nie
proponuje się wygrodzenia
całego terenu Parku
Zachodniego ze względu
na jego funkcję, którą jest
m.in. możliwość swobodnej
komunikacji do węzłów
komunikacyjnych, przejścia
w kierunku Dw.
Zachodniego.

Budynki towarzyszące
elementom zagospodarowania

W bli skim są siedz twie wej ścia
od ul. Szuj skie go za pro po no wa no

bu do wę ka wia ren ki, któ ra ofe ro -
wa ła by na po je cie płe i zim ne oraz
go to we pro duk ty kon sump cyj ne
lub je dze nie przy go to wy wa ne
z pół pro duk tów po przez szyb ka
ob rób kę ciepl ną. Do oko ła obiek -
tu wy zna czo no miej sce na le ża ki
i sto li ki, któ re bę dzie wy ko rzy sty -
wa ne ta kże, ja ko mi ni -es tra da.
Ka wiar nia bę dzie wy ko na na
z trzech po łą czo nych kon te ne -
rów, o ozdob nej ele wa cji z drew -
na i szkła. Pro sta no wo cze sna
kon struk cja ko re spon du je z po -
zo sta ły mi ele men ta mi pro gra mo -
wy mi. Ka wiar nia bę dzie za ple -
czem tech nicz nym dla ki na ple ne -
ro we go funk cjo nu ją ce go w se zo -
nie let nim.

Wie ża dla je rzy ka
W czę ści pół noc nej te re nu

opra co wa nia, na jed nej z po lan
re kre acyj nych, pro jek tu je się
umiesz cze nie wie ży dla je rzy ków.
Dzię ki wie ży po wsta ną do dat ko -
we miej sca lę go we dla je rzy ków.
Pta ki te za sie dla ją głów nie te re ny
zur ba ni zo wa ne. W związ ku z pro -
wa dzo ny mi pra ca mi ter mo mo -
der ni za cyj ny mi bar dzo czę sto po -
zba wia ne są swo ich sie dlisk,
miejsc do wy pro wa dza nia lę gów.
Pro po no wa na wie ża jest wy god -
nym miej scem schro nie nia dla je -
rzy ków, za bez pie czo nym
przed prze grza niem i opa da mi,
jest trwa ła i od por na na ak ty wan -
da li zmu. „Skrzy dła” wie ży (for ma
w kształ cie „Y”) z ka ska do wo
umiesz czo ny mi pod spodem 90
gniaz da mi, za pew nia ją za cie nie -
nie i za bez pie cza ją przed desz -
czem. Roz wią za nie wy ko rzy stu je
po dob ny i zna ny już nam spo sób
gniaz do wa nia je rzy ków pod oka -

pa mi da chu bu dyn ków. Al ter na -
tyw nym roz wią za niem jest je rzy -
kow nik na wią zu ją cy for mą
do daw nych go łęb ni ków słu po -
wych. Wy po sa żo ny jest w 24 miej -
sca lę go we prze zna czo ne dla je -
rzy ków (ist nie je ta kże mo żli wość
wy ko rzy sta nia ich przez in ne ga -
tun ki pta ków: wró bli, si ko rek,
szpa ków). Obec ność in nych ga -
tun ków pta ków przy spie sza za ję -
cie miejsc lę go wych przez je rzy ki.

Plac za baw
W cen tral nej czę ści Par ku Za -

chod nie go pro jek to wa ny jest plac
za baw dla dzie ci. Przez plac za -
baw prze bie ga je den z cią gów ko -
mu ni ka cyj nych par ku. Pro po no -
wa ne urzą dze nia zo sta ły do sto so -
wa ne do po trzeb dzie ci młod -
szych (do 4 lat) oraz dzie ci star -
szych (od 4 lat). Na pla cu za baw
za sto so wa no na wierzch nię bez -
piecz ną z pia sku. Na te re nie pla -
cu za baw do dat ko wo za pro jek to -
wa no kil ka sto li ków do gry w sza -
chy. Szcze gó ło wy wy kaz ele men -
tów wy po sa że nia opu bli ko wa no
na stro nie in ter ne to wej urzę du
dziel ni cy Ocho ta.

Wy bieg dla psów
W czę ści pół noc nej pro jek to -

wa ny jest plac prze zna czo ny dla
psów o pow. 1300 m2. Te ren bę -
dzie ogro dzo ny siat ką, od stro ny
ście żek par ko wych wzdłuż ogro -
dze nia za pro jek to wa no do dat ko -
wo ni ski ży wo płot nie for mo wa ny.
Na te ren pro wa dzi furt ka.
Przy wej ściu znaj dzie się ta bli ca
z re gu la mi nem oraz kosz na psie
od cho dy. Na te re nie pla cu dla
psów pro jek tu je się urzą dze nia
te re no we. Na tej czę ści znaj dą się
ta kże po roz rzu ca ne ka mie nie po -
lne. Urzą dze nia dla psów bę dą
po dzie lo ne na trzy ka te go rie
(w za le żno ści od wie ku):
• dla szczeniąt
• dla psów młodszych (do 6 lat)
• dla psów starszych

(powyżej 6 lat).
Wśród pro po no wa nych urzą -

dzeń znaj du ją się: sla lom; tu nel
sztyw ny; kład ka; stół; sta cjo na ta
po je dyn cza; huś taw ka.

Si łow nia ple ne ro wa
W czę ści pół noc nej pro jek to wa -

na jest si łow nia ple ne ro wa. Wy -
bra ny ze staw urzą dzeń po zwa la
na ćwi cze nie wszyst kich par tii
mię śni. Do bra no dwa ty py urzą -
dzeń ze wzglę du na mo żli we
do wy ko na nia na nich ćwi cze nia:
ko or dy na cyj ne oraz si ło we. Szcze -
gó ło wy wy kaz ele men tów wy po sa -
że nia opu bli ko wa no na stro nie in -
ter ne to wej urzę du dziel ni cy
Ocho ta.

Pta si za ką tek
W czę ści po łu dnio wej zlo ka li -

zo wa no Pta si Za ką tek o pół dzi -
kim cha rak te rze. W tym miej scu
zo sta ną stwo rzo ne wa run ki
do gniaz do wa nia i prze by wa nia
pta ków oraz owa dów. Du ża ilość
ró żno rod nych ga tun ków ro ślin
za pew ni po ży wie nie zwie rzę tom,
bę dzie ta kże sta no wi ła do sko na ły
ele ment edu ka cyj ny. Wśród zie le -
ni za pro jek to wa no ta kże miej sca
wy po czyn ko we w po sta ci ła wek
par ko wych. Na te re nie Pta sie go
Za kąt ka znaj dą się po nad to
karm ni ki i po ideł ka dla pta ków
oraz ta bli ce in for ma cyj ne. Do dat -
ko wym ele men tem bę dą dom ki
dla owa dów. W Pta sim Za kąt ku
za pro jek to wa no ście żkę edu ka -
cyj ną.

Bo iska spor to we
W czę ści po łu dnio wo -wschod -

niej za pro jek to wa no ze spół bo isk
wy gro dzo nych ogro dze niem pa -
ne lo wym z pił ko chwy ta mi i na -
wierzch nią. Za pro jek to wa no wie -
lo funk cyj ne bo isko do pił ki no -
żnej oraz ko szy ków ki, bo isko
do siat ko wej pił ki pla żo wej oraz
bo isko do pił ki no żnej o po -
mniej szo nych wy mia rach
(max. 12 za wod ni ków).

Zieleń
Ze wzglę du na du że za nie -

czysz cze nie ha ła sem od stro ny
Al. Je ro zo lim skich oraz ul. Bi twy
War szaw skiej pro jek to wa ne jest
za gęsz cze nie ro ślin no ści w tych
re jo nach, po przez wpro wa dze nie
więk szej ilo ści na sa dzeń drzew
i po sa dze nie krze wów. Ta kie
dzia ła nie zmniej szy po ziom ha ła -
su od czu wal ny na te re nie Par ku
Za chod nie go i od izo lu je miej sce
wy po czyn ku od głów nych ar te rii
ko mu ni ka cyj nych. Ist nie ją ce
drze wa i krze wy zo sta ją za cho -
wa ne w naj więk szym mo żli wym
stop niu. Ra ba ty krze wów i by lin
pro jek to wa ne są w są siedz twie
ele men tów pro gra mo wych:
przy ki nie ple ne ro wym, pla cu za -
baw, pla cu dla psów, si łow ni ple -
ne ro wej, wzdłuż głów ne go cią gu
ob wo do we go. Pod drze wa mi nie
pro jek tu je się do dat ko wych na -
sa dzeń przez wzgląd na za cho -
wa nie czy stej for my kom po zy cji
par ko wej.

Opracowanie:
mgr inż. arch. kraj. Justyna Pałka

oraz inż. Wiktor Hałabiś

dokończenie ze strony 5

Park Za chod ni – za pra sza my do dys ku sji

Konsultacje społeczne



Re gu lu ją to licz ne usta wy
i uchwa ły. Mię dzy in ny mi Usta wa
z dnia 21.08.1997 r. O ochro nie
zwie rząt (Dz.U.z 2013 r., poz.856
z późn. zm) „Zwie rzę, ja ko isto ta
ży ją ca, zdol na jest do od czu wa nia
cier pie nia, nie jest rze czą. Czło -
wiek jest mu wi nien po sza no wa -
nie, ochro nę i opie kę”.

Uchwa ła nr IV/61/2015 Ra dy
m.st. War sza wy z dnia 15 stycz -
nia 2015 r. pod kre śla, że ko ty wol -
no ży ją ce tj. ko ty uro dzo ne lub ży -
ją ce na wol no ści w oto cze niu
czło wie ka w sta nie dzi kim, by tu ją -
ce głów nie w piw ni cach bu dyn -
ków miesz kal nych, są ele men tem
eko sys te mu miej skie go, a ich

obec ność za po bie ga roz prze strze -
nia niu się gry zo ni (my szy i szczu -
rów), któ re mo gą wy wo łać po wa -
żne cho ro by u lu dzi.

Ko ty wol no ży ją ce uzna je się
wręcz za do bro ogól no na ro do we
i po win ny mieć za pew nio ne wa -
run ki roz wo ju i swo bod ne go by tu.

Wszyst kich, któ rzy chcie li by
włą czyć się w opie kę nad ko ta mi
na Ocho cie pro sze ni są o kon takt
z Wy dzia łem Ochro ny Śro do wi -
ska: ul. Ra dom ska 13/21, tel.:
(+48) 22 822 15 43,22 824 30 12;
fax: (+48) 22 659 05 61 w. 241 e -
-ma il: sro do wi sko@urza do cho -
ta.waw.pl
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reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 9

Aaa kot ki dwa…
W War sza wie, jak w ka żdej eu ro pej skiej me tro po lii, ma my ty -

sią ce wol no ży ją cych ko tów. Nie są to, wbrew mo że po pu lar ne mu
my śle niu, ko ty bez dom ne i nie wol no ich wy ła py wać, wy wo zić,
ani utrud niać im by to wa nia w da nym miej scu. Sta no wią sta ły ele -
ment eko sys te mu miej skie go, a ich obec ność w bu dyn kach w na -
tu ral ny spo sób za po bie ga obec no ści i roz mna ża niu się gry zo ni.

Or ga ni za to rem był Wy dział
Spraw Spo łecz nych i Zdro wia dla
Dziel ni cy Ocho ta przy współ pra cy
z Fun da cją Po mo cy Spo łecz nej
EVA. W czę ści prze zna czo nej dla
na szych se nio rów wy stą pił zna ny
ar ty sta An drzej Ro sie wicz. Są dząc

po okla skach po do ba ło się bar dzo.
Dla dzie ci i mło dzie ży zor ga ni zo -
wa no za ję cia pla stycz ne. Ilość
chęt nych do two rze nia kar tek z ży -
cze nia mi Świą tecz ny mi prze kro -
czy ła ocze ki wa nia or ga ni za to rów.
Był i za ją czek w po sta ci pa czek ze

sło dy cza mi. Na im pre zie Za rząd
Dziel ni cy re pre zen to wał Wi ce bur -
mistrz Krzysz tof Kruk, a Wy dział
Spraw Spo łecz nych i Zdro wia Na -
czel nik wy dzia łu Ma ciej So tom ski.
Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim, któ rzy przy czy ni li się do or ga -
ni za cji im pre zy. Na ko niec mo gę
chy ba tyl ko na pi sać: i ja tam by łem
mio du ani wi na nie pi łem, ale
świet nie się ba wi łem.

Ja cek Go mół ka

Za ją czek Wiel ka noc ny
W Aka de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej od by ła się im pre za pod na -

zwą „Za ją czek Wiel ka noc ny”. Skie ro wa na by ła do naj bar dziej
po trze bu ją cych se nio rów oraz dzie ci i mło dzie ży, pod opiecz nych
or ga ni za cji po za rzą do wych z na szej dziel ni cy.



O pro ble mach z par ko wa niem
przez in te re san tów urzę du pi sa -
łem już kil ka krot nie. Dzię ki mo jej
in ter wen cji u bur mi strza dziel ni cy
Mi cha ła Wą so wi cza, par king zo -
stał udo stęp nio ny kup com i klien -
tom z po bli skie go ba za ru „Ba ka -
lar ska” w so bo ty i nie dzie le.
W za mian za to wła ści cie le tar go -
wi ska zo bo wią za li się do prze -
strze ga nia po rząd ku na par kin gu
i wy sta wie nie wła snej ochro ny
– ta kże w dni po wsze dnie, w ce lu
unie mo żli wie nia par ko wa nia do -
staw czych sa mo cho dów ku piec -
kich w go dzi nach pra cy urzę du.
Przez bli sko dwa la ta ten układ
funk cjo no wał prak tycz nie bez
więk szych za strze żeń. Zau wa ży -
łem, że w ostat nim cza sie in te re -
san ci urzę du zno wu ma ją du że
pro ble my z po zo sta wie niem swo -

je go po jaz du na urzę do wym par -
kin gu, któ ry opa no wa ły sa mo cho -
dy klien tów i kup ców z ba za ru.
Uwa żam, że urząd w pierw szej
ko lej no ści po wi nien za dbać o wy -
go dę swo ich in te re san tów.

Wnio sku ję po raz ko lej ny,
o wy po sa że nie bra mek wjaz do -
wych w urzą dze nia wy da ją ce bi le -
ty wjaz du, któ re dla od wie dza ją -

cych urząd po win ny być bez płat -
ne. Po zo sta li by li by zmu sze ni po -
no sić opła ty za wjazd i par ko wa -
nie. Swe go cza su do sta łem
od bur mi strza dziel ni cy od po -
wiedź, że ta kie roz wią za nie jest
nie mo żli we, bo prze wi dy wa ne
wpły wy z te go ty tu łu, nie za in te re -
su ją żad ne go ope ra to ra ze wnętrz -
ne go, a urząd nie mo że pro wa dzić
dzia łal no ści go spo dar czej. To
praw da, jed na kże dzia łal ność ta ką
mo że prze jąć od urzę du ZGN
Wło chy, któ ry bę dąc jed nost ką
bu dże to wą, mo że wy ko ny wać ta -
kie za da nia. Po dru gie – po ło wę
obec ne go par kin gu sta no wi wy -
dzie lo na część, do któ rej pra wo
wjaz du ma ją oso by po sia da ją ce
spe cjal ne prze pust ki – urzęd ni cy,
rad ni itp. Otwar cie tych szla ba -
nów co 4 la ta, na dwa mie sią ce
przed wy bo ra mi, to sta now czo
za ma ło. Szcze gól nie dla osób,
któ re chcą za ła twić swo je spra wy
w urzę dzie.

Da riusz Kał waj tys

Urząd dzielnicy Włochy
– dla kogo ten parking?

Te mat par kin gu przy urzę dzie dziel ni cy Wło chy po wra ca jak
bu me rang.

1-POKOJOWE SPRZEDAM
·37 m2, Częstochowska po rem. tel.
606-893-601

2-POKOJOWE SPRZEDAM
·Bezczynszowe 46 m2 pełna własność w centrum
Brwinowa, lux, parter z działką w kamienicy, przy
PKP, sprzedam 265 tys./zamienię na mniejsze
Pruszków, Warszawa tel. 513-59- 98-69

INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855

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

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

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydraulik Warszawa 601-306-907

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

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
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty tel. 601 – 336-063

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
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

Dzien ni ka rze „Echa” nie zaj mu ją się wiel ką po li ty ką – bar -
dziej in te re su je nas, co dzie je się w na szej oko li cy. Sło wem
– po ru sza my te ma ty, któ re na praw dę in te re su ją na szych są sia -
dów. Czytają nas, ponieważ zwyczajnie opłaca się wiedzieć, co
dzieje sie w okolicy!

Ogłoszenie trafia w punkt!
Je ste śmy ga ze tą dys try bu owa ną bez po śred nio – do skrzy nek

pocz to wych, na klam ki miesz kań i do mów, wresz cie do sto ja -
ków w sta łych punk tach dziel nic: skle pach, urzę dach czy szko -
łach. 

Po nad 300 ty się cy lokalnych odbiorców
Nasz por tal in ter ne to wy tu sto li ca.pl od wie dza mie sięcz nie

nie mal 100 ty się cy osób, co dzien nie i na bie żą co za miesz cza my
w in for ma cje do ty czą ce oko lic. To internauci z Twojej okolicy! 

Osiem dziel nic i Le gio no wo
Na szym atu tem jest lo kal ność – uka zu -
je my się w Waw rze, na Tar gów ku, Bia -

ło łę ce, Wo li, Be mo wie, Bie la nach,

Ocho cie, Żo li bo rzu i w po wie cie le gio now skim. Dzię ki ta kie -
mu po dzia ło wi mo że my ofe ro wać re kla mę pre cy zyj nie skie ro -
wa ną do kon kret nej gru py klien tów – na si re kla mo daw cy
chwa lą so bie, że ich ofer ta tra fia w ten ob szar, któ re go so bie
ży czą. Bo ja ki jest sens re kla my w ca łej War sza wie, sko ro chce -
my mieć klien tów z Bród na?

Ulotka sprawdza się z gazetą
Pre cy zyj ny do bór te re nu to ta kże atut dla tych, któ rzy chcą

po wie rzyć nam dys try bu cję swo ich ulo tek re kla mo wych – dzię -
ki nam nie tra fią one do ko sza, ale wraz z ga ze tą do do mów
miesz kań ców – ta kże Two ich przy szłych klien tów.

Ogło sze nia drob ne - skuteczne a kosztują grosze!
I jesz cze je den przy dat ny do da tek: zle ca jąc nam druk swo je -

go ogło sze nia drob ne go, zy sku jesz je go bez płat ną emi sję w in -
ter ne cie. Czy li, mó wiąc wprost: dwie pie cze nie na jed nym
ogniu.

Ogło sze nia drob ne mo żna szyb ko i wy god nie za mie ścić
przez stro nę www.echo drob ne.pl

„Echo” i “Informator”są skupione na sprawach lokalnych. Ukazujemy się w nakładzie przekraczającym 200
tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że trafiamy do co czwartego mieszkańca Warszawy i okolic. Nie
znajdziesz skuteczniejszego medium, które poinformuje o ofercie Twojej firmy!

Za ufa ły nam setki firm! Zyskały z nami tysiące nowych klientów!

Prowadzisz na Ochocie firmę? Otwierasz nowy punkt?
Twoja reklama dotrze tam, gdzie sobie życzysz

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-72010

Poszukujemy praktykantów

do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
Praktyka płatna
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OGŁOSZENIA DROBNE
nadasz na

www.echodrobne.pl



NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

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

Go ściem ho no ro wym był pan
An drzej Pi lec ki – syn rot mi strza

Wi tol da Pi lec kie go. W spo tka niu
uczest ni czy li rów nież: pan Grze -

gorz Wy soc ki – za stęp ca bur mi -
strza dziel ni cy Ocho ta, pan Da -
riusz Ga ła szew ski – pra cow nik In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej,
ucznio wie z XLIV Li ceum im.

An to nie go Do bi szew skie go wraz
z opie ku nem, pa nem Mi cha łem
Tet kow skim oraz ucznio wie
z Gim na zjum nr 15 pod opie ką
pa ni Mał go rza ty Li zak.

W pierw szej czę ści spo tka nia
przed sta wio no re fe ra ty do ty czą ce
syl we tek wy bra nych żoł nie rzy wy -
klę tych: rot mi strza Wi tol da Pi lec -
kie go, Da nu ty Sie dzi ków ny „In -
ki”, Zyg mun ta Szen dzie la rza „Łu -
pasz ki”, Mie czy sła wa Dzie miesz -
kie wi cza „Ro ja”, Hie ro ni ma De -
ku tow skie go „Za po ry” oraz Jó ze -
fa Ku ra sia „Or ła”. Na stęp nie głos
za brał pan An drzej Pi lec ki, przy -

bli ża jąc po stać oj ca. Był też czas
na za da wa nie py tań.

Dru gą część roz po czął re fe rat
„Be stie” na te mat lu dzi pra cu ją -
cych w apa ra cie bez pie czeń stwa.
Po je go pre zen ta cji głos za brał pan
Da riusz Ga ła szew ski, któ ry wzbo -
ga cił wcze śniej sze wy stą pie nie
uczniów, opo wia da jąc wie le przej -
mu ją cych hi sto rii do ty czą cych trak -
to wa nia więź niów po li tycz nych.

Pod su mo wa niem se sji by ła oży -
wio na dys ku sja, w cza sie któ rej
ucznio wie mie li oka zję na wy ra że -
nie wła sne go zda nia.
Gim na zjum nr 15, ul. Sie mień skie go 6

Ewa Ku char czak

Tro pem wil czym

17 mar ca 2015 ro ku w Gim na zjum nr 15 od by ła się se sja na -
uko wa „Tro pem wil czym. Pa mię ci żoł nie rzy wy klę tych”.

By ła to fi lia Ośrod ka Kul tu ry
Ocho ta dzia ła ją ca w wy na ję tych
po miesz cze niach na le żą cych
do Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„Ra ko wiec”. Nie bę dę tu pi sał
o przy czy nach nie przed łu że nia
umo wy ze spół dziel nią, bo jest to
spra wa dru go rzęd na. Wa żne, że
od po cząt ku 2015 ro ku Ra ko wiec

nie ma Do mu Kul tu ry. Jak wa żna
to by ła pla ców ka i ile mia ła pro -
po zy cji kul tu ral nych, kie ro wa nych
do miesz kań ców na sze go osie dla
mo żna się prze ko nać wcho dząc
na ich ist nie ją cą jesz cze stro nę in -
ter ne to wą. Ró żno rod ność ofer ty
po zwa la ła ka żde mu chęt ne mu
zna leźć coś dla sie bie nie za le żnie

od wie ku i upodo bań. Od by wa ły
się tam kon cer ty mu zycz ne
i przed sta wie nia te atral ne. Pro wa -
dzo ne by ły warsz ta ty i za ję cia
o bar dzo zró żni co wa nej te ma ty ce.
Ta niec, te atr, pla sty ka, gra w sza -
chy, gry bi tew ne i wie le in nych.
Wszyst ko to dla osób, któ rzy
chcia ły się ba wić i roz wi jać swo je
za in te re so wa nia. Dziś wszyst kie
te za ję cia zo sta ły prze nie sio ne
do Ośrod ka Kul tu ry Ocho ty
przy ul. Gró jec kiej i je go fi lii.
Mam na dzie ję, że jest to roz wią -
za nie tym cza so we. Dom Kul tu ry
mu si wró cić na Ra ko wiec. Mu si,
po nie waż jest tu po trzeb ny tak jak
skle py, ka wiar nie czy klu by. Li czę,
że wła dze dziel ni cy po dej mą dzia -
ła nia ma ją ce na ce lu re ak ty wa cję
tak po trzeb nej pla ców ki na te re -
nie na sze go osie dla.

Ja cek Go mół ka

Bez kul tu ry na Ra kow cu
Jesz cze rok te mu Ra ko wiec mógł się po szczy cić prę żnie dzia -

ła ją cym Do mem Kul tu ry.

W so bot ni po ra nek po li cja za trzy -
ma ła w al. Kra kow skiej w cią gu go -
dzi ny sze ściu nie rzeź wych kie row -
ców. Sta ty sty ka, oczy wi ście, kła mie.
Ale – mo że my po spe ku lo wać i za py -
tać, ilu by za trzy ma ła przez pięć,
dzie sięć, pięt na ście go dzin kon tro li.

W ze szłą so bo tę po li cja prze -
pro wa dzi ła w al. Kra kow skiej ak -
cję „Trzeź wy po ra nek”. Efek tem
nie speł na go dzin nej kon tro li by ło

za trzy ma nie aż sze ściu „wczo raj -
szych” kie row ców, czte rech mę -
żczyzn i dwie ko bie ty. Za trzy ma ni
mie li we krwi od 0,52 do 1 pro mi -
la al ko ho lu. Ka żdy z nich mógł
spo wo do wać wy pa dek. Na szczę -
ście – zo sta li za trzy ma ni. Pi ja ni
kie row cy bę dą od po wia dać za jaz -
dę w sta nie nie trzeź wo ści, gro zi
im do 2 lat po zba wie nia wol no ści.

Ma rze na So snow ska

Sześciu nietrzeźwych
na Krakowskiej w godzinę…

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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