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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

Wie żo wiec w Ale jach Je ro zo lim -
skich 123a, przy pla cu Za wi szy, za -
pro jek to wa ny i wznie sio ny przez
tu rec kie go biz nes me na Va ha pa był
je go pierw szą in we sty cją w War -
sza wie. Bu do wa 31 kon dy gna cyj -
ne go biu row ca (1996–1999), zwa -
ne go daw niej Re form Pla za, bu -
dzi ła wów czas wie le kon tro wer sji.
War sza wia cy ze wzglę du na je go

sty li sty kę ze wnętrz ną na zwa li go
„toi -to iem” (od pro du cen ta prze -
no śnych to a let).

Miesz kań cy oko licz nych bu dyn -
ków, m.in. Ale je Je ro zo lim -
skie 121 i 123 po zba wie ni zo sta li,
na czas bu do wy, doj ścia do swo ich
kla tek scho do wych usy tu owa nych
na za ple czu bu dyn ków. Ro ze bra -
ne zo sta ły też scho dy pro wa dzą ce

na ga le rię od stro ny ul. No wo -
grodz kiej. Zie lo ny, za go spo da ro -
wa ny te ren słu żą cy do re kre acji
dzie ciom i miesz kań com, wraz
z dro gą do jaz do wą do bu dyn ku,
sze ro kim ge stem ów cze snych
władz dziel ni cy, od da ny zo stał
w wie czy stą dzie rża wę biz nes me -
no wi. Ten wy bu do wał pod nim
pod ziem ny ga raż. W po zio mie ze -
ro, zgod nie z obiet ni cą od two rzył
scho dy (bę dą ce te raz w kom plet -
nej ru inie) i te ren zie lo ny. Miesz -
kań com po zo sta wio no je dy nie
wą ski pa sek gmin ne go chod ni ka
pod sa mym bu dyn kiem.

W 2003 ro ku Va hap Toy zo stał
wy da lo ny z Pol ski, a je go spół ka
zban kru to wa ła – wów czas wie żo -
wiec prze szedł w rę ce obec ne go
wła ści cie la. Na zwa Mil len nium Pla -
za wzię ła się od obec ne go wła ści -
cie la bu dyn ku – ban ku Mil len nium.

Tym cza sem to, co mia ło re kom -
pen so wać miesz kań com utra co ną
prze strzeń, z ro ku na rok tra ci ło
na atrak cyj no ści. Naj pierw znik nę -
ła jed na fon tan na, po zo sta wia jąc
za so bą wy lenia ły traw nik, któ ry

uda je klomb, a po tem utra ci ła ra -
cję by tu dru ga, na zy wa na przez
miesz kań ców ścia ną pła czu z uwa -
gi na jej kształt. Ta wła śnie fon tan -
na jest te raz sie dli skiem śmie ci
i stę chłej wo dy za le ga ją cej po opa -
dach desz czu oraz przed mio tem
mo jej in ter wen cji na proś bę znie -
sma czo nych tym wi do kiem oko -
licz nych miesz kań ców.

Mo ja roz mo wa z An drze jem
Wi skądem, ad mi ni stra to rem bu -
dyn ku, po twier dzi ła je dy nie, że
te ren, któ ry wy ma ga na tych mia -
sto wej in ter wen cji słu żb po rząd -
ko wych i ogrod ni czych jest te re -
nem przy na le żnym do obec ne go
wła ści cie la biu row ca i to na nim
spo czy wa obo wią zek dba nia o je -
go kon dy cję. Na to miast fon tan ny
zo sta ły zli kwi do wa ne na proś bę
miesz kań ców (nie uzy ska łam ta -
kie go po twier dze nia), któ rym

prze szka dzał szum wo dy i gro ma -
dzą cy się nie opo dal fon tann nie -
wy bred ny ele ment. „Ścia nie pła -
czu” mo żna by – zda niem ad mi ni -
stra to ra – przy wró cić utra co ną
funk cję, ale tyl ko na wy raź ny
wnio sek miesz kań ców, któ rzy
w połowie mu sie li by po kryć kosz -
ty jej re mon tu. Jest to nieba ga tel -
na kwo ta oko ło 5 ty się cy zło tych,
bo ty le kosz tu je w przy bli że niu,
wy mon to wa ny z niej, a nie zbęd ny
do jej uru cho mie nia, me cha nizm.
Dla te go kwe stię fon tan ny po zo -
sta wiam otwar tą.

Na to miast dba łość o czy stość
oto cze nia na le ży eg ze kwo wać, bo
ad mi ni stra tor obie cał „rzu cić“
na ten te ren słu żby po rząd ko we.
Zie leń wy ma ga jed nak od ręb nych
uzgod nień i mam na dzie ję , że
do nich do pro wa dzę.

Z ja kim skut kiem? Trud no to
dzi siaj oce nić, bo ad mi ni stra tor
bu dyn ku, mi mo de kla ra cji oce ny
sy tu acji i porozumiewania się ze
mną, nie od bie ra, jak na ra zie, te -
le fo nu.

An na Zbyt niew ska

Fon tan na nie zgo dy?

Ad mi ni stra tor bu dyn ku Mil len nium Pla za po twier dził, że te ren,
któ ry wy ma ga na tych mia sto wej in ter wen cji słu żb po rząd ko wych,
jest przy na le żnym do obec ne go wła ści cie la biu row ca i to na nim
spo czy wa obo wią zek dba nia o je go kon dy cję.

Wynajmę
balkony

Wynajmę powierzchnię
reklamową na balkonie

– tylko Ochota
tel. 509–19–19–94



Uli ce han dlo we to ta kie, do kąd
idzie my spe cjal nie na za ku py
trwa ją ce po nad go dzi nę. W ra -
por cie oce nio no osiem, a wła ści -
wie dzie sięć pol skich miast (Ka to -
wi ce, Kra ków, Łódź, Po znań,
Szcze cin, Trój mia sto, War sza wę
i Wro cław) pod wzglę dem stra te -
gii roz wo ju ulic han dlo wych, ja ko
kon ku ren cji dla wiel ko po wierzch -
nio wych cen trów han dlo wych.

Oka zu je się, że War sza wa ja ko
je dy na, obok Kra ko wa, ta kiej
stra te gii po pro stu nie ma. Z Kra -
ko wem sy tu acja jest jed nak szcze -
gól na. Tra dy cja sta ro miej skich

ulic han dlo wych jest tam bar dzo
sil na, a i tak, mi mo bra ku spi sa nej
stra te gii, wła dze za dba ły o to, by
naj bli ższe cen trum han dlo we
(Ga le ria Kra kow ska) zna la zło się
w od le gło ści aż 1 km od nich, naj -
da lej wśród ana li zo wa nych miast.

Uli ce uwa ża ne za han dlo we
w War sza wie to (w ko lej no ści
wska zań przez miesz kań ców) No -
wy Świat, Chmiel na, Mar szał kow -
ska, Al. Je ro zo lim skie i Mo ko tow -
ska. Wo bec bra ku stra te gii, ich
po ten cjał jest nie wy ko rzy sta ny.
Au to rzy ra por tu z nie sma kiem
stwier dza ją, iż ca ły ten te ren nie

jest ob ję ty miej sco wy mi pla na mi
za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go. War to za cy to wać ra port:
„Brak spój nej po li ty ki za rzą dza nia
roz wo jem tej czę ści mia sta oraz
brak roz wią za nia kwe stii par kin -
go wych po wo du ją, że więk szość
za cho dzą cych tam zmian ma cha -
rak ter przy pad ko wy. Po dej mo wa -
ne dzia ła nia od dol ne ma ją na ce lu

wy pra co wa nie kom pro mi su mię -
dzy wła dza mi mia sta, wła ści cie la -
mi, na jem ca mi oraz miesz kań ca -
mi, co z ko lei umo żli wi ło by wy pra -
co wa nie spój nej stra te gii roz wo ju
tych ob sza rów i przy cią gnię cie
do nich na jem ców.”

Krót ko mó wiąc, urzęd ni cy w War -
sza wie są jak by zbęd ni. W Ło dzi
stwo rzy li „Stra te gię roz wo ju uli cy
Piotr kow skiej”, w Po zna niu wdra ża -
ją „Zin te gro wa ny Pro gram Od no wy
i Roz wo ju Śród mie ścia”, w gdań -
skim Głów nym Mie ście wy my śli li
pre fe ren cje czyn szo we dla na jem -
ców lo ka li użyt ko wych pro wa dzą -
cych dzia łal ność ga stro no micz ną aż
do pół no cy, we Wro cła wiu dzia ła
spe cjal ne Biu ro Roz wo ju Go spo -
dar cze go, a w War sza wie cie szy my
się, gdy urzęd ni cy nie prze szka dza ją
od dol nym ini cja ty wom.

War to za uwa żyć, że fia skiem
skoń czy ły się nie tyl ko usi ło wa nia
stwo rze nia w War sza wie stra te gii
roz wo ju in ten syw ne go (w ści słym
Śród mie ściu), ale i eks ten syw ne -
go. Re pre zen ta cyj ny mi uli ca mi
han dlo wy mi mo gły by bo wiem być
i Tar go wa, i Gro chow ska, i jesz cze
kil ka ulic w in nych dziel ni cach.
Wła dzom mia sta nie chce się na -
wet chcieć.

Ma ciej Bia łec ki
War szaw ska Wspól no ta Sa mo rzą do wa

Skle py pod klep sy drą

Ko lej nym ku błem zim nej wo dy wy la nym na do bre sa mo po czu -
cie władz War sza wy jest naj now szy ra port „Uli ce han dlo we:
ana li za – stra te gia – po ten cjał”, przy go to wa ny przez BNP Pa ri -
bas Re al Es ta te Ad vi so ry and Pro per ty Ma na ge ment Po land sp.
z o.o. oraz Pol ską Ra dę Cen trów Han dlo wych.

Trze ci Ogród Jor da now ski ob -
cho dził pięk ny ju bi le usz – 85-le cie
dzia łal no ści. Bra ma przy Wa wel -
skiej zo sta ła w tym dniu sze ro ko
otwar ta nie tyl ko dla sta łych by wal -
ców i przy ja ciół, ale i dla go ści, któ -
rzy zja wi li się tu po raz pierw szy.

We wspa nia łym ogro dzie Jor dan -
ka przy go to wa no mnó stwo atrak cji
dla uczest ni ków w ka żdym wie ku.
Naj wię cej dla dzie ci – naj ró żniej sze
gry te re no we i zręcz no ścio we, warsz -
ta ty pla stycz ne i bęb niar skie, dmu -
cha ne zam ki i tram po li ny, za ba wy
z klau nem i w wo zie stra żac kim, wy -
stę py dzie ci i mło dzie ży z Jor dan ka,
Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry
i Ośrod ka Kul tu ry Ocho ty.

By ły oczy wi ście gra tu la cje i ży -
cze nia. W imie niu władz Ocho ty
wy stą pi ła pa ni Elżbie ta Pod koń -
ska – na czel niczka wy dzia łu
oświa ty. Oprócz ofi cjal nych po -
dzię ko wań i ży czeń ,po wie dzia ła
to, o czym wszy scy my śle li śmy pa -
trząc na jor dan ko wy bu dy nek. Je -
go wiek i kon dy cja nie wró żą naj -
le piej dla przy szło ści pla ców ki. Pa -
ni Pod koń ska za pew ni ła, że wła -
dze in ten syw nie my ślą, jak roz wią -
zać ten pro blem. A po nie waż zna -
na jest z te go, że nie rzu ca słów
na wiatr, wie rzę, że w koń cu znaj -
dzie ko rzyst ne dla Jor dan ka roz -
wią za nie je go kło po tów.

Mał go rza ta Ro jek

Sta ru szek Jor da nek

Na si ucznio wie wró ci li ze zło ty -
mi me da la mi, dy plo ma mi oraz
prze pięk nym pu cha rem dla szko ły.

W dniach od 30 ma ja do
1 czerw ca ucznio wie Mię dzy na ro -
do wej Szko ły Pod sta wo wej ME -
RI DIAN bra li udział w Mię dzy -
na ro do wej Olim pia dzie Spor to -
wej zor ga ni zo wa nej przez Ze spół
Szkół w Klem bo wie/k. Wo ło mi na.

Pierw sze go dnia wraz z ucznia -
mi z pol skich i li tew skich szkół
dzie ci prze szły ście żkę edu ka cyj ną
do re zer wa tu w Dę bi nie bio rąc
udział w ró żnych za ba wach i pie -
kąc kieł ba ski przy ogni sku. Na -

stęp ne go dnia wszy scy wy trwa le
uczest ni czy li w roz gryw kach spor -
to wych. Dru ży na pił kar ska Me ri -
dian zdo by ła pierw sze miej sce.
Te go sa me go dnia uczest ni cy mie -
li mo żli wość zwie dze nia na Sta -
dio nie Na ro do wym miejsc do -
stęp nych tyl ko dla za wo do wych
pił ka rzy. Na za koń cze nie Olim -
pia dy or ga ni za to rzy za pro si li
dzie ci na za ję cia na ba se nie
w Wo ło mi nie. Na si ucznio wie
wró ci li ze zło ty mi me da la mi, dy -
plo ma mi oraz prze pięk nym pu -
cha rem dla szko ły.

Ida lia Smo leń ska

Zło ty Me ri dian
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Ja i wie lu miesz kań ców ape lo -
wa li śmy o re mont po dwó rek
wzdłuż uli cy Ma jew skie go –
i co? I co ONI zro bi li?” 

No cóż, zro bi li – tak jak
na zdję ciu – ład ne par kin gi, ze ro
ła we czek, nie mó wiąc o ko szach.
Sa mo cho dom za ka za no sta wać
ty łem do blo ków (Dla cze go?
Prze cież ka ta li za to ry ma ją), pie -
nią dze na słup ki zna la zły się,
a chod ni ki zro bio no z kost ki za -
osz czę dzo nej ze ście żek ro we ro -
wych (czer wo ny ko lor był prze -
zna czo ny na ście żki ro we ro we),
chy ba że bur mistrz usta li no wą
tra dy cję na Ocho cie – „Ro we rzy -
ści na po dwór ka”. Że by wszy scy
rów no cier pie li, to i psom utwo -
rzo no udo god nie nia, czy li po sta -
wio no ta blicz ki „Za kaz wy pro wa -
dza nia psów tuż pod blo ka mi”.
Te raz tyl ko pie skom po zo sta je
pa ra do wać po par kin gu lub
z dro giej stro ny – po uli cy i mo że
po ba zar ku? Tak więc miesz kań -
com uli cy Sko ro chód Ma jew skie -
go od 6 do 14 zgo to wa no los chy -
ba tych gor szych miesz kań ców
jed nej dziel ni cy, gdzie są rów ni
i rów niej si. Ma ją z jed nej stro ny
no wy ba za rek z han dlem na wet
pa pie ro sa mi na śmiet ni ku
przed wej ściem i za par ko wa ną
ca łą uli cę, z dru giej stro ny oka za -
łe par kin gi we wnątrz po dwó rek
i tro chę zie le ni (jesz cze w PRL -
-u za sa dzo nej). Za wiel ki mi blo -
ka mi pięk ną Gró jec ką z pa ro ma
ław ka mi, tuż przy hucz nej
i śmier dzą cej jezd ni, i ob le ga nych
przez do ryw czych kup ców i ko ne -
se rów wy ro bów z ak cy zą. Do naj -

bli ższe go par ku pra wie ki lo metr,
co dla star szych lu dzi, co nam zo -
sta li na Ocho cie (nie zdą ży li
uciec do nor mal nych państw) jest
nie la da wy zwa niem. Sko ro już
znaj dzie cie si ły, aby po dą żyć
za ja kimś spo koj nym miej scem
do od po czyn ku na świe żym po -
wie trzu, pro po nu ję przejść się
choć by na po dwór ka mię dzy
ul. Ko ro tyń skie go i ul. Prusz kow -
ską. Tam ja koś da ło się po go dzić
par kin gi z zie le nią i ław ka mi.
Jesz cze tam ma ją park i we wnio -
skach par ty cy pa cyj nych jest pa rę
pro jek tów, na pla ce za baw, si łow -
ni, wy bie gów dla pie sków, w tym
par ku. Czy żby tam miesz ka li bar -
dziej za mo żni lu dzie? Czy tam

za rząd jest bar dziej ope ra tyw ny?
Czy tam mo że wię cej jest wy bor -
ców obec nie nam pa nu ją cej for -
ma cji po li tycz nej? Jak to jest, że
w ra mach jed nej dziel ni cy jed ni
ma ją za te, a mo że i mniej sze pie -
nią dze „raj” a in ni „gol go tę”.
Czy żby ul. Sko ro chód Ma jew skie -
go zo sta ła już wpi sa na ja ko
„slum sy”? – bo na ca łej jej dłu go -
ści pa nu je ta ka sa ma at mos fe ra –
na wet Pa no wie bez mel dun ku
bar dzo po lu bi li oko licz ne skwe ry
i świe żo wy re mon to wa ny plac

„Pod Skrzy dła mi”. WY BOR CO,
pa mię taj kto i jak rzą dził do tej
po ry, bądź bar dziej ak tyw ny, cho -
ciaż na wet przy te raź niej szych
wy bo rach (wnio ski par ty cy pa cyj -
ne mo gą Ci po móc), a i w nad -
cho dzą cych wy bo rach przyj rzyj
się kan dy da tom do kład niej i nie
jak do tych czas, aby był przy stoj -
ny(a), wy kształ co ny (do tej po ry
ta cy by li i tak na mie sza li, że sa mi
już nie ła pią o co cho dzi w rze -
czy wi sto ści) i pro mo wa ni bar dzo
przez me dia (re kla my ogłu pia ją).

Dzię ki do tych cza so we mu wy bo -
ro wi ma my co ma my – ucie ka ją cą
mło dzież, sa me ban ki, agen cje
ró żnej ma ści i te raz pla gę ka fe -
jek, gdzie her ba ta po 7 zł. Straż
Miej ską – nie do zmo bi li zo wa nia
i pod ochro ną, Po li cji ma ło – tyl -
ko cu dem 11 li sto pa da peł no ich
w mun du rach na ulicach i bar dzo
du żo bez – wy glą da ją cych jak by
sprze da wać chcie li za ka za ne pro -
duk ty. I „Ży je się le piej wszyst -
kim” – tak Plat for ma obie ca ła.

Je rzy Paw lo nek

Równi czy
równiejsi?

Nie daw no roz da wa łem wy da nie spe cjal ne „In for ma tora Ocho -
ty”, kiedy to dotarła do mnie wia do mość od jed nej Pa ni, któ ra
odezwała się sło wa mi w stylu: „Pa nie, a co to po mo że?



To pierw szy bu dżet par ty cy pa -
cyj ny sto li cy i na le ża ło by or ga ni -
za to rom ak cji wie le wy ba czyć.
Cen trum Ko mu ni ka cji Spo łecz -
nej, bo to ono jest cza pą de cy zyj -
ną, od tzw. kuch ni, czy li opra co -
wa nia re gu la mi nu dla te go oby -
wa tel skie go zry wu. Nie mniej nie
mo gę oprzeć się wra że niu, że by ły
to ty po we, urzęd ni cze dzia ła nia
zza biur ka, nie mó wiąc już o fi nal -
nym ję zy ku sa me go re gu la mi nu.

Naj więk szym wro giem dla ca łe -
go przed się wzię cia oka zał się czas!

Bra ko wa ło go na ka żdym eta -
pie pro ce su po cząw szy od ter mi -
nu na zgła sza nie pro po zy cji pro -
jek tów, ich we ry fi ka cji i opi nio wa -
niu for mal no -fi nan so wym przez
urzęd ni ków, pu blicz nej dys ku sji
miesz kań ców i na krót kim okre sie
na sa mo gło so wa nie skoń czyw szy.

O ka żdym z tych eta pów, nie
mó wiąc już o kwo cie prze zna czo -
nej na sam bu dżet par ty cy pa cyj ny
i spo so bie jej po dzia łu na re jo ny
mo żna du żo po wie dzieć, ale
na pod su mo wa nie ca ło ści przyj -
dzie czas. Dziś na pierw szy plan
wy su wa się – i to na le ży pod kre ślić
– fa tal na ak cja in for ma cyj na. Bo
na wet je śli za pięć dwu na sta wy -

dru ko wa no sto sow ne pla ka ty, to
na mie ście, we źmy już tyl ko sa mą
Ocho tę, ich brak. Je śli wy nik pio -
nier skie go dla War sza wy bu dże tu
oby wa tel skie go, mi mo ty lu wpa -
dek i drep ta niu pod gór kę przy -
nie sie mia stu, a w tym wy pad ku
na szej dziel ni cy po zy tyw ne efek ty
i nie spo wo du je roz cza ro wa nia
u pro jek to daw ców, to bę dzie to
za słu ga sa mych miesz kań ców.

Pe wien opty mizm bu dzić mo że
fakt, iż CKS nie wy klu cza ewa lu acji
pro ce su re ali za cji bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go. Ba! Pod le ga on – jak
utrzy mu je – mo ni to rin go wi, a wy -
ni ki ewa lu acji prze ka za ne ma ją być
przez po wo ła ny wcze śniej na oko -
licz ność bu dże tu oby wa tel skie go
Ze spół i przed sta wio ne Za rzą do wi
Dziel ni cy, jej Ra dzie oraz Cen trum
Ko mu ni ka cji Spo łecz nej Urzę du
Mia sta Sto łecz ne go War sza wy.

Pierw sze za pa sy z bu dże tem
mo gą ge ne ro wać błę dy i z tym na -
le ży się po go dzić. Ale w żad nym
ra zie nie mo żna przy jąć za do brą
mo ne tę fak tu, że w najbardziej
go rą cym okre sie, prze zna czo nym
na gło so wa nie, na dzień do bry nie
by ło na Ocho cie wy star cza ją cej
liczby kart do gło so wa nia.

Or ga ni za to rom, de cy den tom
oraz wło da rzom, w koń cu nieba -
ga tel nych kwot wy rwa nych z gar -
dła dziel ni com na bu dżet par ty cy -

pa cyj ny w 2015 ro ku, de dy ku ję
wnio sek jed nej z rad osie dla moc -
no za an ga żo wa nej w ak cję,
po któ rej spo dzie wa li się zmia ny

ob li cza swo je go naj bli ższe go oto -
cze nia.

Anna Zbytniewska

NIERUCHOMOŚCI
·Okazyjnie sprzedam działkę 2200 m2 z domem
90 m2 na Warmii, 150 m od linii brzegowej
jeziora 505-802-748

GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, 140 KM OD W-WY,
LINIA BRZEGOWA, MEDIA, 605-099-422

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Autoskup Autokasacja Zwalniamy z opłat OC
508-111-088

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Okna, naprawy, regulacje 787-793-700
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 Tani Serwis Komputerowy – 0 zł
dojazd, 18 zł/H – 510-540-640

Pomoc Komputerowa z dojazdem do
klienta 662-662-611

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

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

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. 504 – 017-418
·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

Drobne nadasz 
przez internet!

Krok 1. Wejdź na www.echodrobne.pl i wybierz DODAJ OGŁOSZENIE
Krok 2. Wybierz odpowiednią rubrykę i zleć druk w gazecie
Krok 3. Wpisz treść ogłoszenia. Zaznacz gazety, w których ma się ukazać
Twoje ogłoszenie i zdecyduj, w ilu kolejnych numerach ma się ukazywać. Jeśli
chcesz - wybierz wyróżnienie ogłoszenia.
Krok 4. Jeśli chcesz fakturę VAT - wypełnij wszystkie pola, jeśli nie - podaj
tylko swoje dane kontaktowe.
Krok 5. Wpłać wygenerowaną kwotę na podane konto, jako tytuł wpłaty
wpisując numer zlecenia.

Najbliższe wydanie 29.08,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 25.08. 
na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Dickensa róg Grójeckiej paw. 4 tel. 22 658 13 13

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204

Je den krok do przo du,
dwa kro ki do ty łu

Za do brą mo ne tę nie mo żna przy jąć fak tu, że w go rą cym okre -
sie prze zna czo nym na gło so wa nie, na dzień do bry nie by ło
na Ocho cie wy star cza ją cej liczby kart do gło so wa nia.

Rada Osiedla Banacha/Grójecka/Wolnej Wszechnicy
Przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Osiedlowych Centrum Komunikacji Społecznej

dyr. Ja ro sław Jóź wiak
Sza now ny Pa nie,

Ra da osie dla miesz ka nio we go Ba na cha/Gró jec ka/Wol nej Wszech ni cy wnio sku je o wy dłu że nie ter mi nu gło so -
wa nia w ra mach bu dże tu par ty cy pa cyj ne go na ob sza rze Sta rej Ocho ty.

Spo sób przy go to wa nia i stan go to wo ści do gło so wa nia bu dzi wie le za strze żeń i po wszech ny sprze ciw.
Na ko niec dnia 18.06.2014. (ostat ni dzień ro bo czy przed ter mi nem roz po czę ciem gło so wa nia) kar ty do gło so -

wa nia nie tyl ko nie by ły do stęp ne w urzę dzie dziel ni cy, ale na wet nikt nie wie dział jesz cze, jak do kład nie bę dą wy -
glą da ły, a to dla te go, że do ostat niej chwi li urząd dziel ni cy ich od Pań stwa nie otrzy mał.

W dniu 20.06.2014. ro ku w Ośrod ku Kul tu ry Ocho ta (naj bli ższym dla na sze go osie dla) nie by ło w ogó le kart
na ob szar Sta rej Ocho ty, a je dy nie na Ra ko wiec – urząd to tłu ma czył tym, że do pie ro za czął dru ko wać karty wła -
snym sump tem i bę dzie suk ce syw nie je do star czał.

Tym cza sem za po trze bo wa nie na na sze osie dle to ok. 1200–1500 szt. Na sze wspól no ty miesz ka nio we za czę ły
więc za ma wiać w urzę dzie dziel ni cy po trzeb ne dla nich ilo ści kart, któ rych od biór miał być mo żli wy naj wcze śniej
w śro dę 25.06.2014., tj. w po ło wie okre su gło so wa nia.

Dzi wi nas fakt, że sko ro kar ty do gło so wa nia by ły tak póź no przy go to wa ne i do star czo ne w wer sji elek tro nicz nej
przez Pań stwa, to że Pań stwo nie zle ci li ich wy dru ku w du żym na kła dzie w dru kar ni. Dru kar nia nie tyl ko mo gła -
by to wy ko nać na wet w go dzi nach noc nych, ale zro bi ła by to ta niej niż jed nost ko wy koszt wy dru ku na urzą dze -
niach biu ro wych przez urząd dziel ni cy. Wszyst ko to przy po mi na bar dziej nie po rad ne i ama tor skie dzia ła nia, niż
za kro jo ną na ska lę ca łej War sza wy kam pa nię.

Przy po mi na my, że dwa z trzech zło żo nych przez nas pro jek tów są  skie ro wa ne rów nież do osób star szych, któ re
ma ją ogra ni czo ny do stęp do in ter ne tu i mo żli wo ści gło so wa nia elek tro nicz ne go.

Po nad to miesz kań cy w ska li ca łe go mia sta są nie do sta tecz nie po in for mo wa ni o ter mi nie ww. gło so wa nia i tyl ko
po przez dzia ła nia wspól not miesz ka nio wych mo żna to zmie nić, dla te go tak wa żne są dru ko wa ne kar ty do gło so -
wa nia.

Ze wzglę du na po wy ższe oraz brak przy go to wa nia urzę dów do gło so wa nia, wno si my w try bie pil nym o ogło sze -
nie wy dłu że nia gło so wa nia co naj mniej na ob sza rze Sta rej Ocho ty.

Z po wa ża niem
Je rzy Naj der

Ogłoszenia
drobne do

dziesięciu gazet
lokalnych

www.echodrobne.pl



Nie po trzeb nie, gdyż mi nę ły już
cza sy, kie dy ze bra nia trwa ły bez
koń ca, a skła da ły się głów nie
z kra so mów czych i ma ni pu la cyj -
nych po pi sów pre ze sa Mac kie wi -
cza i je go ako li tów. No wy za rząd
i wła dze obie ral ne z ka den -
cji 2010–2013 roz sy ła ją spra woz -
da nia wcze śniej, mó wią krót ko
i na ogół do rze czy. Ze bra nia wy -
bor cze trwa ją 3–3,5 go dzi ny,
a nie 7 go dzin. Ta kże dla te go, nie -
ste ty, że gło su je skraj nie ma ło

osób: 30–60 na śred nio 1500
upraw nio nych – to 2–4%. Jest to
za nik de mo kra cji i od da nie naj -
więk sze go wła sne go ma jąt ku
w cu dze rę ce! Wła śnie z po wo du
tej ni kłej fre kwen cji sta ry układ
trzy ma się moc no. Wy star czy, że
na ka żdej czę ści WZ po ja wi się
kil ka osób, któ re nie gdyś pra co -
wa ły w spół dziel ni i za mar ną pra -
cę otrzy ma ły miesz ka nie do wy ku -
pie nia, a do te go przyj dzie kil ka
osób, któ re by ły lub chcą być we

wła dzach, by za ła twić so bie ta nie
miesz ka nie na usta wio nym prze -
tar gu. Wszy scy oczy wi ście się zna -
ją od lat, pró bu ją ste ro wać ze bra -
niem po przez naj bar dziej cham -

skie in sy nu acje, ma ni pu la cje,
okrzy ki, lub po przez ob sa dze nie
pre zy dium i ko mi sji skru ta cyj -
nej. I ma my to co zwy kle, czy li
tzw. ka ru ze lę sta no wisk. A wy -
star czy ło by, gdy by 15–20 spół -
dziel ców skrzyk nę ło się dla rów -
no wa gi, przy szło i za gło so wa ło
na kan dy da tów Ko mi te tu Obro ny
Spół dziel ców lub wła snych, mą -
drych lu dzi. „Układ” re pre zen tu je
na ka żdej czę ści WZ ok. 17 osób,
oba lić go jest nie zwy kle ła two
i nic nie uspra wie dli wia bez wła du
spół dziel ców!

W tym ro ku pierw szy raz od chy -
ba 20 lat za wia do mio no o ze bra niu
du żo przed ter mi nem, po przez
ogło sze nia na klat kach scho do -
wych (po chle biam so bie, że po mo -
im wio sen nym tek ście w „In for ma -
to rze”). Dzię ki te mu by ło w su mie
pię cio ro kan dy da tów, za któ rych
uczci wość i ro zum mo gła bym rę -
czyć. A ja rzad ko za ko goś rę czę.
Oprócz nich oczy wi ście na ka żde
miej sce przy pa da ło śred nio 1,5 ty -
po we go kan dy da ta -wiecz ne go
człon ka władz WSM „Ocho ta”,
któ ry nie od zna czył się w po przed -
nich ka den cjach ni czym do brym,
ale od 20 lat czu je w so bie wo lę
mo cy i po par cie pra cow ni ków.

W efek cie ma my sta ro -no wą
Ra dę Nad zor czą, z trze ma oso ba -

mi, w któ rych po kła dam wiel kie
na dzie je, z kil ko ma oso ba mi, któ -
re uwa żam za wiel kich szkod ni -
ków, i za pew ne z kil ko ma oso ba -
mi, któ re da ły się wy brać za pew -
ne, aby sta rym zwy cza jem pod no -
sić rę ce, jak ka że pre zes al bo
prze wod ni czą cy. Oby te oso by
otrzy ma ły mą dre na ka zy al bo na -
uczy ły się my śleć sa mo dziel nie.
Oprócz te go ma my nie ja sno ści.
Pod czas jed nej czę ści WZ czło nek
Ko mi te tu Obro ny Spół dziel ców,
kan dy dat do Ra dy Nad zor czej,
zwra cał uwa gę pro wa dzą cym ze -
bra nie, rów nież kan dy da tom, że
li cze nie gło sów nie prze bie ga pra -
wi dło wo: nie stwier dzo no na po -
cząt ku, ile jest w sa li osób upraw -
nio nych do gło so wa nia. Naj pierw
gło so wa ło 50–55 osób, a po pa ru
mi nu tach na człon ków Ra dy Nad -
zor czej od da no aż 66 gło sów.
Obec ni śmia li się i ko men to wa li
„ale do sy pa li”. Zgad nij cie, kto zo -
stał wy bra ny? Cóż, nie wąt pię, że
te raz na wet spraw dza nie spi su
wy bor ców nic nie da, bo – je śli
ktoś z pra cow ni ków coś kom bi no -
wał – to wo bec nie za bez pie cze nia
te go spi su przez pre zy dium ze bra -
nia, już zdą żył do pi sać au to gra fy

WSM Ochota – krajobraz
po potyczkach

Trud no na pi sać „kra jo braz po bi twie”, gdyż 99%
spół dziel ców sze ro kim łu kiem uni ka miej sca choć by
dys ku sji, nie mó wiąc o bi twie.

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad 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. mi mo mło de go wie ku 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.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  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.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
1-12, 14-20, 30,31.07; 

1-9,12-30.08
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..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 5
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Za nied ba nia na wy mie nio nym
te re nie są wie lo let nie i o bar dzo
du żej ska li. Zły stan chod ni ków
i osie dlo wych uli czek, brak na le -
ży tej dba ło ści o zie leń wy so ką
i ni ską, na ra sta ją cy brak miejsc
par kin go wych i wy stę pu ją ce
utrud nie nia ko mu ni ka cyj ne
w stre fie osie dla, to bar dzo ogól -
ne okre śle nia po stę pu ją cej de gra -
da cji wy mie nio ne go ob sza ru.

Za pre zen to wa ny przez wła dze
dziel ni cy Wło chy pro jekt re wi ta li -
za cji osie dla – wy cho dzą cy
naprze ciw uchwa le Ra dy War sza -
wy z ma ja 2012 ro ku, w któ rej
m.in. te ren osie dla zo stał włą czo -
ny do „Mi kro pro gra mu Re wi ta li -
za cji dla Dziel ni cy Wło chy” (ob -
szar I, pro jekt nr 3), nie zy skał ak -
cep ta cji miesz kań ców. Głów ną
osią spo ru są za ło że nia pro jek to -
we, któ re prze wi du ją bu do wę ulic
o cha rak te rze tran zy tu, na ty łach
bu dyn ków miesz kal nych, w miej -
scu, gdzie dzi siaj znaj du ją się te -
re ny zie lo ne (ogród ki, traw ni ki,
krza ki). Pod czas spo tkań z miesz -
kań ca mi i przed sta wi cie la mi
wspól not, za stęp ca bur mi strza Je -
rzy Ko wa li szyn pod kre ślał, że
dziel ni ca nie po dej mie żad nych

dzia łań wbrew wo li za in te re so wa -
nych. Tro chę w tym i de mo kra cji
– na któ rą po wo łu je się bur mistrz
Ko wa li szyn, ale też i tro chę hi po -
kry zji, po nie waż ła two prze wi -
dzieć fakt, że osią gnię cie jed no -
myśl no ści przez miesz kań ców jest
w tym te ma cie ra czej nie mo żli we.

Za rzą dy trzech wspól no to wych
bu dyn ków 17 Stycz nia 44; 46
i Astro nau tów 15 oraz za in te re so -
wa ni miesz kań cy (przy skrom nym
udzia le pi szą ce go te sło wa), wy -
pra co wa li wspól ne sta no wi sko
wo bec przed sta wio nych pla nów
re wi ta li za cji te re nów wo kół ich
bu dyn ków.

Zde cy do wa nie sprze ci wia ją się
pla nom bu do wy cią gów jezd nych
za bu dyn ka mi, nad mie nia jąc, że
w przy szło ści te re ny te po win ny być
prze zna czo ne do dys po zy cji miesz -
kań ców, z utrzy ma niem funk cji te -
re nów zie lo nych. Nie wi dzą też po -
trze by lo ka li za cji – na oma wia nym
te re nie – pla cu za baw, gdyż ta ko we
w po bli żu już ist nie ją. W za mian
pro po nu ją na sa dze nia zie le ni i ele -
men ty ma łej ar chi tek tu ry (np. ław -
ki, ko sze na śmie ci).

Ocze ki wa nia miesz kań ców
do ty czą: mo der ni za cji osie dlo -

wych cią gów pie szych i jezd -
nych i pra wi dło we go ich do -
świe tle nia, po więk sze nia i mo -
der ni za cji ist nie ją ce go par kin -
gu osie dlo we go oraz roz wią zań
po zwa la ją cych upo rząd ko wać
spra wy zie le ni wy so kiej i ni -
skiej.

Swo je zda nie na ten te mat pre -
zen to wa łem już wcze śniej na fo rum
pu blicz nym oraz w po przed nich wy -
da niach „In for ma to ra”. Je stem też
au to rem kil ku in ter pe la cji pod kre -
śla ją cych ko niecz ność upo rząd ko -
wa nia te re nów przy bu dyn kach
wspól no to wych. Uwa żam, że szan sa
na mo der ni za cję te re nów osie dla
z fun du szy prze zna czo nych na re wi -
ta li za cję mo że zo stać za prze pasz -
czo na z dwóch po wo dów. Po pierw -
sze – z bra ku jed no myśl nych uzgod -
nień wśród za rzą dów wspól not
miesz ka nio wych i z po wo du du żej
roz bie żno ści zdań wśród sa mych
miesz kań ców. Na le ży przy tym pa -
mię tać, że za ło że nia re wi ta li za cji
obej mu ją jesz cze 3 in ne (nie wy mie -
nio ne w tek ście) wspól no ty miesz -
ka nio we, któ rych – we dług mo ich
in for ma cji – zda nia na ten te mat są
moc no zró żni co wa ne. Po dru gie
– opra co wa ne i pod pi sa ne przez za -
rzą dy wy mie nio nych wspól not ocze -
ki wa nia mo der ni za cyj ne ró żnią się
za sad ni czo od pro po zy cji przed sta -
wio nych przez pro jek tan tów dzia ła -
ją cych na zle ce nie dziel ni cy.

Nie kwe stio no wa ną po trze bą,
czy wręcz ko niecz no ścią, jest jak
naj szyb sze upo rząd ko wa nie te re -
nów przy bu dyn kach wspól not
miesz ka nio wych. Głów nie od fron -
tów bu dyn ków i do ty czy to za rów -
no zie le ni, jak i cią gów pie -
szo-jezd nych. Na stęp nym na glą -
cym pro ble mem są roz wią za nia
ma ją ce na ce lu zli kwi do wa nie
ucią żli wo ści ko mu ni ka cyj nych
i stwo rze nie od po wied niej liczby
miejsc do par ko wa nia. Co do te go
wszy scy są zgod ni: miesz kań cy,
wła dze dziel ni cy, pro jek tan ci oraz
rad ni uchwa la ją cy Mi kro pro gram
Re wi ta li za cji dla oma wia ne go te -
re nu. Zda nia są po dzie lo ne je dy -
nie w sprawie spo so bu prze pro wa -
dze nia re wi ta li za cji. O tym, czy jest
szan sa na wy ko na nie mo der ni za cji
osie dla z fun du szy prze zna czo nych
na re wi ta li za cję lub czy mo żli we są
in ne roz wią za nia po zwa la ją ce
na za bez pie cze nie środ ków w celu
prze pro wa dze nia nie zbęd nych re -
mon tów, bę dę pi sał w na stęp nych
wy da niach „In for ma to ra”

Da riusz Kał waj tys

Wszy scy są za, a na wet prze ciw

Pro jekt re wi ta li za cji osie dla przy bu dyn kach wspól no to wych
w ob rę bie ulic: 17 Stycz nia, Za ran kie wi cza i Astro nau tów (Okę -
cie), od sa me go po cząt ku bu dzi wie le kon tro wer sji. Miesz kań cy
nie kwe stio nu ją po trze by mo der ni za cji te re nów. Nie zga dza ją się
jed nak na przed sta wio ne im pro po zy cje.
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ja kichś mar twych dusz. Mo gę tyl -
ko za świad czyć, że pod czas ostat -
niej czę ści Wal ne go Zgro ma dze -
nia, kie dy po wsta ła wąt pli wość,
czy man da ty ma ją tyl ko oso by
upraw nio ne, pre zes Ma ro szek
oso bi ście za dba ła o za bez pie cze -
nie spi su wy bor ców. Dzię ki te mu
Ko mi sja Skru ta cyj na, któ rej by -
łam człon kiem, stwier dzi ła, że
przed roz da wa niem kart do gło -
so wa nia w sa li by ło 69 man da tów,
w pa rę mi nut pó żniej roz da li -
śmy 67 kart, zaś wa żnych gło sów
od da no 66 – po nie waż zaś od czy -
ty wa li śmy na głos na zwi ska po ko -
lei, blo ka mi, i wy bor cy pod cho -
dzi li do urny, ra czej nie by ły to
oso by nie upraw nio ne. Sęk jed nak
w tym, że nie bra ko wa ło nam chy -
ba ani jed nej oso by ze spi su
upraw nio nych. Skąd więc wcze -

śniej wzię ły się trzy man da ty eks -
tra? Wszyst ko li czy li śmy po dwa
ra zy, więc nie ma mo wy o po mył -
ce.

Z ty po wo spół dziel czych cu dów
od no to wu ję jesz cze wie lo let nich
człon ków władz, któ rzy wy ska ku ją
w ró żnych okrę gach wy bor czych,
jak kró lik z ka pe lu sza. Je śli są sie -
dzi za do brze się na nich po zna li,
star tu ją z in ne go okrę gu. Czy za -
sta na wia li się Pań stwo, jak nie któ -
rzy na by li dru gie, a mo że i trze cie
miesz ka nia w WSM „Ocho ta”?
I za ile? Przez ca łe la ta prze tar gi
nie by ły ni gdzie ogła sza ne, gdy
nie zgła szał się ża den chęt ny  – ob -
ni ża no ce nę o 10%, po tem dru gi
raz to sa mo, a za trze cim ra zem
ce na mo gła być w za sa dzie do wol -
na. Obec nie prze tar gi sa ogła sza -
ne m.in. w „In for ma to rze Ocho ty
i Włoch” i od ra zu ce ny trans ak -
cyj ne wzro sły.

W ce lu unik nię cia wszel kich
wąt pli wo ści na przy szłość na le ża -
ło by ogła szać te prze tar gi sze rzej.
Oraz sto so wać pro ce du rę li cze nia
gło sów ta ką, ja ką wpro wa dzo no
na mo jej czę ści WZ: ka żdy, wy -
czy ta ny z na zwi ska, pod cho dzi
do urny i wrzu ca kar tę, któ rą
wcze śniej wy da no mu, za zna cza -
jąc to na je go man da cie.

A wy, dro dzy spół dziel cy, ock -
nij cie się i za cznij cie kon tro lo wać
pra cę spół dziel ni, choć by spraw -
dza jąc wy dat ki na wła sny bu dy nek
(fa scy nu ją ca lek tu ra), two rząc nie -
for mal ne Ko mi te ty Blo ko we (pre -
zes obie ca ła z ni mi współ pra co wać
i ro bi to!), no i przy cho dząc na ze -
bra nia. Bo ina czej sta re wró ci.

No ta be ne źle za rzą dza na spół -
dziel nia Śród mie ście w Ło dzi wła -
śnie plaj tu je, lu dziom odłą czo no
cie płą wo dę, czę ścio wo prąd, ma -
ją spła cać 37 mln dłu gów. Nie
gro zi to je dy nie oso bom, któ re
ma ją od ręb ną wła sność. Tak się
koń czy niepil no wa nie wła snych
spraw.

Mag da le na Bal ce rek

dokończenie ze strony 5

WSM Ochota – krajobraz
po potyczkach



Pa mię ta cie scen kę opi sa ną
przez L. Tyr man da w „Złym”, jak
rze zi miesz ki za cze pia ły prze chod -
niów sło wa mi – „Kup pan ce głę”?
Po dob ną sce nę po ka za no w po -
wo jen nej ko me dii „Ewa chce
spać”, gdzie adept ban dyc kie go
fa chu pro po nu je kup no ce gły
prze chod niom sło wa mi: – „Pa nie
sza now ny! Kup pan tę ce głę! Od -
pa lasz pan stów kę – oca lasz pan
głów kę! Da waj pan stó wę i spły -
waj w pod sko kach...”. Opi sy wa na
ce gła nie sta no wi ła dla zmu sza ne -

go do kup na żad nej war to ści.
W po wo jen nej War sza wie by ło ich
wie le – za dar mo.

Dzi siaj Pa ni Pre zy dent Han na
Gron kie wicz – Waltz pro po nu je
wspól no tom miesz ka nio wym kup -
no dzia łek przy ich bu dyn kach.
Szcze gó ły mo żna zna leźć w Za -
rzą dze niu Pre zy den ta m.st. War -
sza wy nr 5682/2014 z dnia 10 mar -
ca br.

Za rzą dze nie pn. „Pi lo ta żo wy
pro gram na by wa nia i dzie rża wy
dzia łek przez wspól no ty miesz ka -

nio we z udzia łem m.st. War sza wy”
okre śla za sa dy na by wa nia dzia łek
przy bu dyn kach wspól no to wych.
Trze ba przy znać, że ce na jest nie -
wy gó ro wa na – 1 pro cent war to ści
grun tu. We wspo mnia nym za rzą -
dze niu, oprócz od nie sień do re gu -
la cji praw nych, pro ce dur na by wa -

nia lub dzie rża wy grun tów itp., jest
ta kże po da na in for ma cja o mo żli -
wo ściach wy stą pie nia przez mia sto
z są do wym rosz cze niem na by cia
grun tów przez wspól no tę miesz ka -
nio wą. Czy li jak nie ku pią po do -
bro ci, to mo żna ich do te go zmu sić.
Przy ta cza ne w za rzą dze niu re gu la -
cje praw ne, któ re – wg Pa ni Pre zy -
dent (or gan wy da ją cy za rzą dze nie)
ob li gu ją wspól no ty do na by wa nia
dzia łek, mó wią mię dzy in ny mi
o tym, że grunt wcho dzą cy w skład
nie ru cho mo ści wspól nej (wspól no -
ty miesz ka nio wej) po wi nien umo -
żli wiać pra wi dło we i ra cjo nal ne ko -
rzy sta nie z bu dyn ków i urzą dzeń
z nim zwią za nych i zwią za ne to jest
m.in. z mo żli wo ścią bra ku do jaz du
do nie ru cho mo ści wspól nej oraz
ko niecz no ści doj ścia do bu dyn ku
przez cu dzą nie ru cho mość – czy li
grunt, któ re go wła ści cie lem jest
mia sto lub Skarb Pań stwa. Przy -
znam, że ta ka in ter pre ta cja prze pi -
sów bu dzi mo je zdzi wie nie oraz
oba wy – do kup na cze go mo gą nas
jesz cze zmu sić wła dze na sze go
mia sta? Mo że bę dzie my mu sie li
ku pić część uli cy, po któ rej jeź dzi -
my, chod ni ka, po któ rym cho dzi my
lub par ku, w któ rym prze by wa my
z na szy mi po cie cha mi?

W ksią żce Tyr man da pro po no -
wa no kup no nie po trzeb nych ce -

gieł. W pol skiej ko me dii „Ewa
chce spać” ce gły sprze da wał
spryt ny rze zi mie szek. Dzi siaj
wspól no tom miesz ka nio wym pro -
po nu je się (z ele men ta mi przy mu -
su) kup no dzia łek przy bu dyn -
kach. Tyl ko po co?

W przy pad ku osie dla bu dyn -
ków wspól not miesz ka nio wych,
któ re go je stem miesz kań cem, te -
re na mi wo kół bu dyn ków, bę dą -
cych wła sno ścią mia sta, opie ku ją
się za zwy czaj miesz kań cy. Upra -
wia ją przy do mo we ogród ki, ko szą
tra wę, sprzą ta ją i sa dzą kwiat ki.
Wy ko nu ją sze reg czyn no ści,
do któ rych po wo ła ne są ZGN -y,
a któ re so bie z tym nie ra dzą
z po wo du bra ku od po wied nich
fun du szy. Czy nie pro ściej i uczci -
wiej by ło by prze ka zać te obo wiąz -
ki wspól no tom ra zem z pie niędz -
mi prze wi dzia ny mi na te ce le
w bu dże tach dziel nic? Mia sto za -
cho wa ło by swo je mie nie, a wspól -
no ta po zy ska ła środ ki na za da nia,
któ re i tak w du żej mie rze sa ma
re ali zu je. Kup no zie mi przez
wspól no tę, bez mo żli wo ści po zy -
ski wa nia do cho dów z te go grun tu
mo że się oka zać przy sło wio wą
„ce głą”, któ ra bę dzie ge ne ro wa ła
kosz ty zwią za ne z obo wiąz ka mi
wła ści cie la.

Da riusz Kał waj tys

Kup pan cegłę...

Za rzą dze nie Pa ni Pre zy dent Han ny Gron kie wicz -Waltz w spra -
wie mo żli wo ści lub obo wiąz ku na by wa nia dzia łek przez wspól no -
ty miesz ka nio we, przy po mi na mi sce ny z Tyr man da lub po wo jen -
nej ko me dii „Ewa chce spać”, gdzie lu dzie o mrocz nej pro fe sji
na ma wia li przy pad ko wych prze chod niów do nie po trzeb nych za -
ku pów sło wa mi – „Kup pan ce głę”.
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Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej (w tym ab sol wen ci za sad -
ni czych szkół za wo do wych), mo gą
za pi sać się do na sze go Li ceum.
Na to miast oso by, któ re po sia da ją
już wy kształ ce nie śred nie, ma ją
szan sę po wtó rze nia ma te ria łu
na kur sie ma tu ral nym. Po sta ra li -
śmy się, aby na ukę w na szej pla -
ców ce ła two mo -
żna by ło po go dzić
z pra cą za wo do -
wą i obo wiąz ka mi
ży cia co dzien ne -
go. Za ję cia w try -
bie za ocz nym od -
by wa ją się w cy -
klu week en do -
wym, dwa ra zy
w mie sią cu.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su

ma tu ral ne go słu cha cze otrzy mu ją
od po wied nie przy go to wa nie me -
ry to rycz ne, aby eg za min ma tu ral -
ny zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z mo żli wo ści
zda wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni przy stę -
pu ją do ma tu ry w swo jej szko le
ma cie rzy stej. Ak tu al nie pro wa dzi -
my na bór na kurs ma tu ral ny
przy go to wu ją cy do ma tu ry w 2015
ro ku.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Więk sza część na szych słu cha czy to
oso by czyn ne za wo do wo, nie rzad -
ko pro wa dzą ce wła sne fir my. Wy -

kształ ce nie śred nie jest im
czę sto po trzeb ne ja ko wa ru -
nek uzy ska nia lep sze go sta no -
wi ska w pra cy i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha -
cze, któ rzy de cy du ją się
na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru.
Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li -
ceum bez płat nie.

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. Mar ty na Mysz kow ska

Matura dla dorosłych na piątkę. 
Kursy maturalne i liceum w jednym miejscu.
Przypomnijmy, że w maju w AS Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbywały się
egzaminy maturalne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Możemy pochwalić się
ponad 96% zdawalnością, co jest wynikiem bardzo dobrym. Gratulujemy absolwentom!

Trwają zapisy do liceum oraz
na kurs maturalny



Po in for muj go, że do bry fryzjer/sklep/bar/szko ła/fo to graf/optyk/le karz 
– jest tuż w za się gu rę ki!

Szko da Two ich pie nię dzy na druk ga ze ty, któ ra wę dru je na Ur sy nów czy Mo ko tów, sko ro Twoi klien ci 

to głów nie miesz kań cy Bia ło łę ki czy Bie lan.

Szko da Two ich pie nię dzy na druk ulo tek, któ re za raz lą du ją w ulicz nym ko szu! Roz nieś je z na mi!

Na sza ga ze ta „wcho dzi do do mu”.

Ukazujemy się w 9 dzielnicach i 5 miastach pod Warszawą w nakładzie ponad 230 tys. egzemplarzy
Biu ro re kla my: ul. Bohaterów 18a, re kla ma@ga ze ta echo.pl

Twoja firma ma ma ło pie nię dzy na re kla mę?
Ce luj pre cy zyj nie! W klien ta w kon kret nym re jo nie!
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Od był się pierw szy tur niej z cy -
klu Ma zo via Cup o Pu char Wi ce -
bur mi strza Dziel ni cy Ocho ta
Krzysz to fa Kru ka.

Pod czas tur nie ju za pre zen to wa -
ły się dzie ci z naj młod szej sek cji

siat ków ki z od dzia łu Ma zo via -
Ocho ta oraz TKKF Ma zo via 23.

Emo cji by ło co niemia ra. Po mi -
mo spo rej ró żni cy wie ku (naj młod -
si są ucznia mi klas 2 a naj star si 6)
wal ka trwa ła do sa me go koń ca.

Dla więk szo ści dzie ci był to
pierw szy du ży tur niej w ich ży ciu.
Ma my ogrom ną na dzie ję, że za -
pa łu do siat ków ki nie za brak nie
po wa ka cjach.

Ogrom nie dzię ku je my Pa nu Wi -
ce bur mi strzo wi Dziel ni cy Ocho ta
– Krzysz to fo wi Kru ko wi, Pa nu
Woj cie cho wi Ci che mu – kie row ni -
ko wi Ze spo łu Spor tu i Re kre acji

w Dziel ni cy Ocho ta, Pa ni Dy rek -
tor SP nr 175 – Jo lan cie Zan -
–Szan troch, fir mie Blu eSoft.

Po dzię ko wa nia śle my rów nież
do wszyst kich Ro dzi ców –to dzię -
ki Wam, dro dzy Ro dzi ce, ma my
tak wspa nia ły na ry bek siat kar ski –
wiel kie dzię ki za wspar cie i ki bi -
co wa nie ;)

Dzię ku je my Or ga ni za to rom
Tur nie ju, za wspa nia łe chwi le
– Ka dra SKS Ma zo via War sza wa.
Wiel kie dzię ki wszyst kim Bo ha te -
rom dzi siej sze go tur nie ju – czy li
uczest ni kom. Bez Was nie by ło by
ty lu emo cji!

Ma my ogrom ną na dzie ję, że już
we wrze śniu spo tka my się w jesz -
cze szer szym gro nie na ko lej nym
tur nie ju. Tym sa mym za koń czy li -
śmy rok szkol ny a wraz z nim
pierw szy rok dzia łal no ści na szej
szkół ki siat kar skiej.

Ży czy my wspa nia łych wa ka cji!
Wy ni ki koń co we:

W kategorii chłopców:
1. MUKS Krótka Mysiadło
2. UKS 321 Bemowo
3. Mazovia Warszawa I
4. Mazovia Warszawa II

W kategorii dziewcząt:
1. Mazovia Pomiechówek
2. MOS Wola Warszawa II
3. MOS Wola Warszawa I
4. SL Salos Warszawa
5. MOS Wola Warszawa III
6. Mazovia Warszawa II
7. Mazovia Warszawa I
8. TKKF Mazovia Warszawa *

* Za wod nicy Ma zo vii War sza -
wa to ucznio wie szkół pod sta wo -
wych nr 23, 175, 152, 264.

Ma zo via Cup za na mi!
Za koń czy li śmy rok szkol ny a wraz z nim pierw szy rok dzia łal -

no ści na szej szkół ki siat kar skiej.

Przy kład na zdję ciu. Nie ste ty je -
ste śmy na ro dem, co to na ka zy i za -
ka zy ma  głę bo ko w „po wa ża niu”
i na ucze ni jesteśmy za wsze in ter -
pre to wać ka żdy pod wła sne po -
trze by. Przy zwy cza ili śmy się
do bez rad no ści słu żb od po wia da -
ją cych za po rzą dek i z przy mru że -
niem oka za le ga li zo wa li śmy nie -
moc ty chże słu żb. Na to miast mno -
ży my so bie kosz ty ja kie goś po zor -
ne go po rząd ku. Je ste śmy spo łe -
czeń stwem za stra szo nym przez
nie licz ną grup kę pi ją cych „wy sko -
ko we trun ki” – bo bo imy się ła wek
pod blo ka mi. Da je my się ter ro ry -
zo wać na chod ni kach ro we rzy stom
(bo straż miej ska mia ła ro we ry,

lecz ja przy naj mniej od 2 lat ich
nie wi dzę). Po ziom bez pie czeń -
stwa ow szem wzrósł – bo dziel ni ca
po 21 jest jak wy mar ła i więk szość
lu dzi chył kiem szyb ciut ko prze my -
ka jak naj szyb ciej do do mu. Tak
więc za sta nów my się czy wszę dzie
słup ki po 100 zł za sztu kę są po -
trzeb ne? Czy nie doj rza ła sy tu acja
do roz wią za nia stra ży miej skiej
– oczka Pa ni Pre zy dent, co to za -
trud nia na „cie płych po sad kach”
– nie ko niecz nie wła ści wych lu dzi.
Od po wiedz cie so bie Pań stwo,
czym za sły nę ła straż miej ska
w ostat nim cza sie? I gdzie ich
ostat nio Pań stwo wi dzie li ście?

Je rzy Paw lo nek

Po lak po tra fi
Nie daw no ko le ga w ar ty ku le pi sał ze lu dzie do ma ga ją się wy -

słup ko wa nia traw ni ka. Nie ste ty mam wąt pli wo ści co do ce lo wo -
ści ta kie go dzia ła nia.

5 lip ca 2014 r. na sce nie Och -
-Te atru od by ło się pre mie ro we
przed sta wie nie pt. „Uwa ga… pu -
blicz ność!” w re ży se rii Edwar da
Woj tasz ka. Spek takl o pe ry pe -
tiach gru py te atral nej po wstał
na pod sta wie tek stu Frédéri ca Sa -
brou.

Ko lej ne przed sta wie nia bę dą
gra ne przez kil ka na stęp nych dni.

Re ży se ria i tłu ma cze nie:
Edward Woj ta szek

Ob sa da: Mar ta Ku rzak, Ma ria
Se we ryn, Szy mon Ku śmi der, An -
drzej Pie czyń ski, Otar Sa ra li dze

„Uwa ga… pu blicz ność!” to za -
baw na i za sta na wia ją ca ko me dia
o ze spo le ak to rów, któ rzy wy na ję -
li pry wat ny te atr, by za grać w nim
swój spek takl, i o ich re ży se rze.

Gru pa, któ ra nie ma po wo dze nia
u pu blicz no ści, pew ne go wie czo ra
przed spek ta klem orien tu je się, że
sa la jest peł na i wie lu wi dzów ich
ocze ku je… Ta, wy da wa ło by się,
do bra wia do mość, oka zu je się być
po cząt kiem kon flik tu, któ ry wy -
bu cha w mo men cie, gdy ak to rzy
do wia du ją się, że na wi dow ni za -
sie dli człon ko wie par tii po li tycz -
nej o skraj nych po glą dach. Ta
sztu ka to stu dium cha rak te rów,
ka ta log śmiesz no ści i na pu sze nia
śro do wisk te atral nych. Lecz ta kże
opo wieść o wy bo rach mo ral nych
ar ty stów, o ich wol no ści świa to po -
glą do wej i po li tycz nej. Nie zwy kle
za baw ny tekst ry mu ją cy się ze
współ cze sną sy tu acją w pol skich
te atrach i tym, co dzie je się za ku -
li sa mi.

Och -Te atr, ul. Gró jec ka 65

• 5 lipca, sob., godz. 19.30
– premiera

• 6, 7, 8, 9 lipca – kolejne
spektakle

Pre mie ra w Och -Te atrze


