
– Mam wrażenie, że od zawsze
jest Pan w zarządzie dzielnicy
Ochota.

– Skąd takie spostrzeżenie? Za-
stępcą burmistrza dzielnicy jestem
od 2006 r. Wcześniej przez 3 ka-
dencje byłem radnym Ochoty
i gminy Centrum. Od 45 lat nato-
miast mieszkam na Ochocie
i czynnie biorę udział w życiu na-
szej dzielnicy. Byłem m.in. dyrek-
torem ochockiej podstawówki
nr 264 oraz dyrektorem Ośrodka
Sportu i Rekreacji w dzielnicy
Ochota.

– To cały czas w „czubie” ochoc-
kich decydentów.

– To też nietrafiona uwaga.
Przez 20 lat pracowałem jako na-
uczyciel wychowania fizycznego,

odnosząc z uczniami szereg sukce-
sów sportowych m.in. w gimnasty-
ce artystycznej. Wcześniej, jako
medalista mistrzostw Polski w bad-
mintonie, trenowałem zespoły I li-
gi. Tak więc ścieżka mojej kariery
zawodowej nie posiada „tajemni-
czych” i niespodziewanych awan-

sów. Jest to raczej efekt mojej rze-
telnej pracy na rzecz lokalnej spo-
łeczności Ochoty, gdyż z tą dzielni-
cą jestem związany od dziecka.

– Ale ta pańska ścieżka, zatrzy-
mała się jakoś na dłużej, na stano-
wisku zastępcy burmistrza. Nie
powinien Pan już być burmi-
strzem?

– Panie redaktorze, jak się Pan
zapewne orientuje, funkcje burmi-

strzów i jego zastępców oraz rad-
nych nie są wynikiem awansu za-
wodowego, czy kolejnym etapem
kariery. To funkcje pochodzące
z demokratycznego wyboru.

– Razem z Grzegorzem Wysoc-
kim jesteście zastępcami burmi-
strza – kobiety. To trochę jak

pod przysłowiowym pantoflem.
W dodatku każde z Was jest z in-
nej „bajki”: Pani burmistrz z Plat-
formy Obywatelskiej, Grzegorz
Wysocki z Ochockiej Wspólnoty
Samorządowej, a Pan jest przed-
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Niezmiennie
na rzecz Ochoty

Z Krzysztofem Krukiem, zastępcą burmistrza dzielnicy Ochota,
rozmawia Dariusz Kałwajtys

dokończenie na stronie 3

W dniu 6.06.2015 r. (sobota)
udostępniona zostanie dla miesz-
kańców Ochoty i Warszawy od-
kryta pływalnia OSiR Ochota
w Parku Szczęsliwickim, przy
ul. Usypiskowej 18.

Władze dzielnicy Ochota pra-
gną, aby obiekt ten miał charak-
ter rodzinny, był bezpieczny
i przyjazny dla dzieci, rodziców
i osób starszych. Do Państwa dys-
pozycji na działce o wielkości 10
tys. metrów kwadratowych znaj-
duje się zespół 3 niecek baseno-
wych, plaże trawiaste, toalety,

szatnie, przebieralnie, natryski,
sieć gastronomiczna oraz placyk
zabaw dla dzieci. Kąpiący się ma-
ją do dyspozycji:
• basen sportowy

o wymiarach 25 × 12,5 m oraz
głębokości od 1,2 × 1,8 m,

• basen rekreacyjny
o nieregularnym kształcie
i głębokości do 1,2 m. z 50 m
zjeżdżalnią oraz urządzeniami
do hydromasażu.

• Dla najmłodszych jest
sześciokątny brodzik
o głębokości do 0,36 m

i szerokości 8,5 m z grzybkiem
wodnym.

Ceny biletów nie uległy zmianie
i kształtują się następująco. Bilet
normalny, uprawniający do jedno-
razowego wstępu na czas nieokre-
ślony to wydatek 19 zł, a ulgo-
wy 10 zł. Cała gama atrakcyjnych
biletów rodzinnych już od 40 zł.

Dodatkowe informacje pod nr
tel.: 22 572 90 88 – Kasy krytej

pływalni OSiR Ochota, ul. Roko-
sowska 10.

W dniu 6 czerwca wstęp na pły-
walnie bezpłatny.

Zapraszamy codziennie, od po-
niedziałku do niedzieli w godz.
od 9.00. do 19.00. (ostatnie wej-
ście o godz. 18.00) od 6 czerwca
do 31 sierpnia 2015 r.

Park Szczęśliwicki
– otwarcie kąpieliska

6 czerwca wstęp na pływalnie bezpłatny. Zaczynamy od 10.00
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Komplet stanowi karta infor-
macyjna, plastikowa koperta i na-
klejka informująca, że „tu jest ko-
perta życia”.

Na karcie wpisuje się dane se-
niora, imię i nazwisko, nr PESEL,
kontakty do osób, które należy

powiadomić, opis choroby, brane
leki itp.

Dlaczego w lodówce? Aby „ko-
perta życia” rzeczywiście służyła
ratownikom medycznym, musi
być jasne, gdzie najprościej jej
szukać w mieszkaniu chorego.
Zakłada się, że lodówkę ma pra-
wie każdy senior i stąd taki niety-
powy pomysł na przechowywanie
dokumentacji medycznej. Zaleca

się bowiem, by oprócz karty infor-
macyjnej w kopertę włożyć wyniki
podstawowych badań i różne
istotne informacje.

Pomysł na „kopertę życia” jest
popularny w wielu miejscowo-
ściach w Polsce, takich jak Gogo-
lin, Kędzierzyn-Koźle, czy Czę-
stochowa (w niektórych zamiast
koperty jest plastikowe „pudełko
życia”), do tej pory nie był reali-
zowany w Warszawie i chyba
w żadnym z największych miast
Polski. Wymaga bowiem nie tylko
reklamy wśród mieszkańców, ale
także przeszkolenia ratowników
medycznych, pielęgniarek i leka-
rzy. Ważne jest bowiem, by w „ko-
pertach” były aktualne informacje
o stanie zdrowia pacjenta, zatem
krótko mówiąc zarówno pacjenci,
jak i lekarze muszą nabrać nawy-
ku wpisywania zaleceń w karty in-
formacyjne, umieszczane w „ko-
percie życia”.

Projekt będzie realizowany
na Ochocie, ale myśli się już o ob-
jęciu „kopertą życia” całego mia-
sta. Nie jest to jednak takie pro-
ste, wymaga bowiem dużej akcji
promocyjnej adresowanej nie tyl-
ko do pacjentów, lekarzy, ale rów-
nież do aptekarzy, zarządców do-
mów i wielu innych osób.

r.i

Koperta życia

Czy ktoś to w dzielnicy widzi, że wypadek jest tutaj pewny.
To, co dzieje się na ulicy Rokosowskiej trudno określić innym słowem.

Ktoś zdjął kratki z wlotów do piwnic. Powstały dziury w chodniku, które
wieczorem mogą grozić po prostu kalectwem. Pomysłodawcą takiego
rozwiązania jest pewnie wspólnota, ale właścicielem chodnika jest dziel-
nica. Pytanie brzmi. Czy ktoś to w dzielnicy widzi, że wypadek jest tutaj
pewny. Gdzie są urzędnicy, którzy powinni natychmiast zareagować?

(r.i)

Rokosowska – to jakiś horror

Koperta, trzymana w oznakowanym miejscu
– proponuje się do jej przechowywania lodów-
kę, zawierać ma podstawowe dane medyczne
seniora, ułatwiające udzielenie mu pomocy
przez załogę karetki ratunkowej.

I Oddział ZUS w Warszawie informuje,
że zmianie ulega

lokalizacja
Inspektoratu Warszawa-Ochota, mieszczącego się dotychczas

przy ul. 1 Sierpnia 21.
Od dnia 22.06.2015 r.

zapraszamy Państwa do Sali Obsługi Klientów,
przy ul. E. Orzeszkowej 14.



Kiedy składam podpis pod ze-
zwoleniem na wycinkę drzew za-
wsze pocieszam się tym, że jak
wytniemy drzewo to i jakieś posa-

dzimy. Tak jest napisane w decy-
zji. Ale czy tak jest? Czy te drze-
wa się sadzi i dba o to żeby się
przyjęły? Nie mam zielonego po-

jęcia. Dlatego obiecałem sobie, że
jak tylko nasza dzielnica się zazie-
leni to sprawdzę to.

Przeszliśmy ładny kawałek
Ochoty. Musze przyznać, że nie
jest w tej materii najgorzej. Duże
słowa uznania dla WSM „Rako-
wiec” na terenie, której za wycię-
te drzewo nasadza się nie tylko
jedno, ale często całą kolonię
drzew i krzewów. I to widać. Ra-
kowiec zielenieje i ta zieleń jest
naprawdę zadbana. Nieco gorzej
jest gdzieindziej. Wykryliśmy kil-
ka przypadków gdzie wydaliśmy
decyzję na wycięcie drzewa a no-
wego nasadzenia nie ma. Niestety
w gronie niesolidnych znalazły się
nasze publiczne przedszkola. Na-
wet nasz wydział ochrony środo-
wiska zapomniał posadzić drzewa
przy wjeździe na basen. Zdecydo-
wanie słabo sprawa wygląda
na terenach wojskowych gdzie

dwie wycinki drzew nie spowodo-
wały ani jednego nasadzenia.

Zwrócimy się na razie grzecz-
nie do podmiotów, które delikat-
nie mówiąc zapomniały o swoich
obowiązkach. Jeśli to nie poskut-
kuje zaczniemy być bardziej sta-
nowczy. Wszak te drzewa sadzimy
dla naszych dzieci i wnuków. Jak

się wytłumaczymy im z jakiś za-
niedbań w tym zakresie.

Jeśli macie Państwo pomysł
na przyjrzenie się jakiemuś miej-
scu to dajcie Państwo znać. Najle-
piej mailem – gwysocki@urzado-
chota.waw.pl lub telefonicz-
nie 22 822 19 50

Grzegorz Wysockistawicielem Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej. Czy taka koalicja
może funkcjonować?

– Nie jest to łatwa współpraca,
jeżeli trzech koalicjantów ma różne
poglądy, potrzeby i przekonania.
Jednak podjęliśmy to wyzwanie
i porozumieliśmy się na wstępie,
przyjmując, że priorytetem naszych
działań jest dzielnica Ochota i jej
mieszkańcy. Nikt nie mówił, że bę-
dzie łatwo, ale ja wierzę, że jeśli
coś budowane jest z trudem, to ma
większą szansę na przetrwanie.

Co do pańskich ironicznych
stwierdzeń – pod pantoflem – to
zapewniam, że w żaden sposób nie
czuję się ograniczony przez Panią
burmistrz w realizacji powierzo-
nych mi zadań.

– Zawsze startował Pan z list le-
wicy. Ta formacja ma ostatnio bar-
dzo słabe notowania. Czy nie pora
poszukać sobie miejsca na innych
listach?

– To szczury pierwsze opuszcza-
ją okręt, gdy ten zaczyna tonąć.
Owszem, w kontekście krajowych
wydarzeń, SLD odnotowało spa-
dek notowań, lecz staram się pa-
trzeć na to z punktu widzenia sa-
morządowca. Jestem zastępcą bur-
mistrza z ramienia SLD, ale nie je-
stem politykiem i moje działania
ukierunkowane są przede wszyst-
kim na rzecz mieszkańców i dziel-
nicy. Mam nadzieję, że po nadcho-
dzących wyborach parlamentar-
nych Lewica będzie w stanie się
odnowić, przejść metamorfozę
i istnieć nadal na scenie politycz-
nej, a ja tym samym będę mógł na-
dal kontynuować swoją pracę
pod jej szyldem.

– Panie burmistrzu, w pańskich
kompetencjach są m.in. sprawy lo-
kalowe. Proszę podać dynamikę
sprzedaży mieszkań przed zniesie-
niem 90% bonifikaty i obecnie.

– W latach: 2010 r. – 298 miesz-
kań; 2011 r. – 203; 2012–385
mieszkań. W 2013 r. kontynuowa-
na była sprzedaż mieszkań według
starych zasad (podpisany protokół
uzgodnień przed 31 grudnia 2012
roku). W 2014 r. sprzedaliśmy 2
lokale wg nowych zasad, w tym je-
den za 100% wartości, a drugi
z 50% bonifikatą (lokal po adapta-
cji powierzchni strychowej).

– Można zatem powiedzieć, że
sprzedaż mieszkań przez miasto
spadła niemal do zera. Czy zechce
Pan to skomentować?

– Być może, ze względu na po-
trzebę utrzymania zasobu lokalo-
wego we własności m.st. Warsza-
wy, jest to rozwiązanie niezbędne.
Skutkuje to jednak brakiem do-
chodów ze sprzedaży mieszkań.
Jednak decydentem w tych kwe-
stiach są władze i rada Warszawy.
Dzielnica realizuje zadania miesz-
kaniowe zgodnie z prawem i nie
ma możliwości dokonywania wła-
snych interpretacji przepisów.

– Ale radni dzielnicy mogą wy-
stąpić ze stanowiskiem lub wnio-
skiem o zmianę przepisów?

– Proszę z tym pytaniem udać
się do radnych.

– Mieszkańcy dzielnicy skarżą
się, że na Ochocie jest za dużo
punktów sprzedaży alkoholu,
szczególnie w godzinach nocnych,
co jest przyczyną zakłócania ciszy
nocnej i innych, także i krymino-
gennych incydentów.

– Niektórzy wyobrażają sobie,
że burmistrz otwiera i zamyka
sklepy z alkoholem. Tak nie jest.
Zarząd dzielnicy działa w tym
przypadku w imieniu zezwalające-
go (Prezydenta m.st. Warszawy)
i nie ma możliwości prawnych
do odmowy wydania zezwolenia
w sytuacji, kiedy wnioskujący speł-
nia określone prawem wymogi.
Warto także nadmienić, że szcze-
gólne uprawnienia do decydowa-
nia o sprzedaży napojów alkoholo-
wych w budynkach wielomieszka-
niowych, ustawodawca przyznał
mieszkańcom tych budynków,
a my – jako organ zezwalający, je-
steśmy związani stanowiskiem
wspólnot mieszkaniowych. Postę-
powania o cofnięcie zezwolenie,
które podejmujemy na skutek
zgłoszeń i skarg są często długo-
trwałe i to także jest przyczyną nie-
zadowolenia mieszkańców.

– Dużo Pan pracuje. A jak Pan
spędza swój czas wolny?

– Wolny czas spędzam z rodzi-
ną. Lubię podróże, najchętniej
nad morze. Interesuję się filmem,
sportem i gotowaniem. Wolne
chwile spędzam też na działce,
gdzie wspaniale się relaksuję.

– Dziękuję za rozmowę.
Dariusz Kałwajtys

Niezmiennie na rzecz Ochoty
dokończenie ze strony 1

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

Ktoś czasami
zapomina

Drzewa sadzimy dla naszych dzieci i wnuków. Jak się wytłu-
maczymy im z jakiś zaniedbań w tym zakresie.

Nie zabraknie atrakcji dla młod-
szych i starszych gości. Oprócz są-
siedzkiego grilla i pajdy chleba
z domowym smalcem, będzie mo-
żna zrelaksować się przy tai-chi,
zagrać w bingo i chińczyka, zaśpie-
wać karaoke czy potańczyć
przy muzyce na żywo. Na najmłod-
szych czekają gry podwórkowe
oraz malowanie buziek.

Dzień Sąsiada będzie okazją
do bliższego poznania się oraz
wspólnej zabawy.

Zapraszamy bliższych i dal-
szych sąsiadów oraz wszystkich
chcących miło spędzić sobotnie
czerwcowe popołudnie.

Dzień sąsiada na Tarczyńskiej
6 czerwca (sobota) od godz. 14-tej podwórze przy Tarczyń-

skiej 11 będzie otwarte dla wszystkich. Sąsiedzi zapraszają
do wspólnej zabawy i sąsiedzkiego biesiadowania.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 3
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W ramach II edycji budżetu
partycypacyjnego na 2016 rok,
zgłosiłem kilka projektów, w tym
min. projekt budowy przejścia dla
pieszych w Al. Jerozolimskich po-
między skrzyżowaniami z ulicą
Spiską i Białobrzeską

https://app.twojbudzet.um.war-
szawa.pl/taskPropose/3119 Dzi-
siaj otrzymałem telefon z Zarzą-
du Dróg Miejskich (jednostki
która opiniuje projekty drogowe
do budżetu w Warszawie) w spra-
wie ww. projektu. ZDM poinfor-

mował mnie, że chce zaopinio-
wać projekt negatywnie, ponie-
waż przejście dla pieszych we
wskazanym przeze mnie rejonie
wg. ZDM wymaga budowy sy-
gnalizacji świetlnej. Co ciekawe
zgłaszając projekt wskazałem wy-
raźnie, że budowa sygnalizacji
świetlnej, w tym rejonie nie jest
potrzebna, co więcej uwzględnie-
nie sygnalizacji świetlnej w pro-

jekcie, jednoznacznie eliminuje
projekt (w budżecie akceptowa-
ne są projekty możliwe do reali-
zacji w jednym roku. Projekty
z sygnalizacją świetlną są projek-
tami co najmniej dwuletnimi).
ZDM uzasadnia konieczność bu-
dowy sygnalizacji świetlnej czte-
ropasmową jezdnią – tyle jest pa-
sów w Al. Jerozolimskich w tym
rejonie.

W tej sytuacji zastanawia mnie
jedno, czy istnieje przepis nakazujący
obligatoryjny montaż świateł na pa-
sach przy czteropasmowej jezdni. Je-
śli taki przepis nie istnieje (a nie do-
stałem takiej informacji z ZDMu),
chciałbym, aby ZDM nie modyfiko-
wał samowolnie mojego projektu,
tak aby zaopiniować go negatywnie
i jak najszybciej odrzucić!

Karol Wiszniewski

Budżet częściowo
partycypacyjny

Piękna pogoda sprawiła, że festyn z okazji Dnia Dziecka odwiedziło ty-
siące mieszkańców. Gratulujemy organizatorom i wszystkim uczestnikom.

Dzień Dziecka w Parku Szczęśliwickim to nie tylko występy na estra-
dzie, to również kilkadziesiąt stoisk organizacji pozarządowych, ró-
żnych firm, a nawet miasteczko strażackie. Nie zabrakło także licznych
stoisk pozarządowych organizacji i instytucji działających w dzielnicy.
Biblioteka Publiczna, OKO, pomoc społeczna, związek wędkarski, Liga
Obrony Kraju, a nawet… Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek.

A na estradzie oczywiście wiele pokazów oraz piękny program po-
święcony ks. Janowi Twardowskiemu z okazji setnej rocznicy urodzin
wykonany przez Macieja Rayzachera. No i oczywiście to, na co dzieci
czekały najbardziej, czyli Domisie. Mający wieloletnie tradycje pro-
gram rozrywkowo-edukacyjny emitowany w telewizji podbił serca wielu
dzieci i rodziców.

Piękna pogoda sprawiła, że festyn z okazji Dnia Dziecka odwiedziło ty-
siące mieszkańców. Gratulujemy organizatorom i wszystkim uczestnikom.

Tłumy na festynie z okazji Dnia Dziecka

Chciałbym, aby ZDM nie modyfikował samowolnie mojego pro-
jektu, tak aby zaopiniować go negatywnie i jak najszybciej od-
rzucić!
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Miasto szumnie ogłosiło
plan zagospodarowania Pola
Mokotowskiego. Przedstawio-
na przez przedstawicieli ratu-
sza koncepcja zakłada upo-
rządkowanie i urządzenie czę-
ści Pola Mokotowskiego (ob-
szar ograniczony: al. Niepodle-
głości, główna aleja parkowa,
ul. Ondraszka, ul.Wawelska)
wraz z remontami ulic i alejek
parkowych, budową placów
zabaw dla dzieci, boisk
do siatkówki i piłki nożnej
oraz skateparku.

W planach jest też perspektywa
odrestaurowania domków fiń-
skich. Propozycja ratusza zakłada
także budowę amfiteatru, który
może stać się miejscem organizacji
koncertów, przestawień i imprez.
Miejsca takiego brakuje na Polu,
a po organizowanych w różnych je-
go częściach imprezach często
trzeba rekultywować teren. Jest
szansa, aby projekt zakładał rów-
nież odrestaurowanie III Ogrodu
Jordanowskiego. Na terenie Pola
zaproponowano umiejscowienie
dużego wybiegu dla psów.

Planom zagospodarowania par-
ku poświęcona była sesja rady
dzielnicy 20 marca. Aktywistom
miejskim od początku nie spodo-
bał się pomysł wybiegu dla psów.
Domagali się konsultacji społecz-
nych w tej sprawie jednocześnie
bez konsultacji zgłaszając stanowi-
sko wykluczające wybieg dla psów
w tym miejscu. Pani Glusman jed-
na z liderek tego ruchu na Ochocie
wprost stwierdziła, że „Ochocianie
Sąsiedzi to mieszkańcy dzielnicy
i jako jedyni ich reprezentują”.
Oczywiście przy okazji zwalczania
pomysłu psiego wybiegu padł nie-
śmiertelny argument wycinki 26
drzew. Jak wyjaśniają służby ochro-
ny środowiska chodzi o drzewa,
które są po prostu chore i niezale-
żnie od dyskusji należy je wyciąć.

Urzędnicy ratusza i ZOM zapo-
wiedzieli w sprawie Pola szerokie
konsultacje społeczne. Miały roz-
począć się w kwietniu. Obchodzo-
ny, jak co roku Dzień Ziemi był
dobrą okazja do rozmowy, ponie-
waż w jednym miejscu gromadzą
się w parku wszyscy użytkownicy.
Minął maj a konsultacji nie ma.

– Wiele środowisk na Ochocie
wypytuje mnie o konsultacje. Do-
stałem ponad 100 maili poparcia
dla wybiegu dla psów. Mamy też
bardzo prężna grupę zainteresowa-
nych ludzi pełnowymiarowym bo-
iskiem piłkarskim. Nasza Rada
Młodzieży jest zainteresowana zro-
bieniem w tym miejscu skateparku.
Pojawiają się ciekawe pomysły
upamiętnienia marszałka Piłsud-
skiego. Nie potrafię nic im powie-
dzieć. Unikanie konsultacji na ten
temat to duży błąd władz miasta.
Zakończyliśmy konsultacje w spra-
wie Parku Zachodniego. Jestem
zbudowany aktywnością i pomysło-
wością naszych mieszkańców. Ta-
kich rozmów nie należy się bać. Je-
steśmy wstanie poprowadzić taką
rozmowę skoro władzy z jakiś po-
wodów jest to nie na rękę. – wyja-
śnia Grzegorz Wysocki zastępca
burmistrza dzielnicy Ochota.

Nie udało nam się ustalić przy-
czyn opóźnienia. Dobrze poinfor-
mowani ludzie w ratuszu twierdzą,
że jest ogólny strach przed aktywi-
stami miejskimi wspieranymi przez
Gazetę Stołeczną. Powstał zespół,
który dyskutuje jak dyskutować.
W tym zespole brakuje wielu śro-
dowisk zainteresowanych zagospo-
darowaniem Pola Mokotowskiego.

– Odnoszę wrażenie, że ktoś
chce pominąć w dyskusji znaczące
grupy mieszkańców Ochoty. Nie
rozumiem, dlaczego głośni akty-
wiści miejscy maja być lepsi
od mieszkańców naszej dzielnicy.
Proponuję zamienić dyskusje ga-
binetowe na spotkania z miesz-
kańcami, którzy będą mieli wiele
do zaproponowania. Jestem pe-
wien, że nawet sprzeczne oczeki-
wania można pogodzić.- dodaje
Grzegorz Wysocki

O sprawie na pewno będziemy
jeszcze nie raz pisać.

Dariusz Kałwajtys

Pole Mokotowskie
– nie bójmy się rozmawiać

Na Polu Mokotowskim, w ochoc-
kiej jego części, powstały dwa boiska
do gry w siatkówkę plażową. Zbudo-

wał je Zarząd Oczyszczania Miasta.
Boiska powstały w ramach pierwszej
edycji budżetu partycypacyjnego.

Dzięki mieszkańcom, którzy gło-
sowani w pierwszej edycji budżetu
partycypacyjnego, w ochockiej części
Pola Mokotowskiego, na południe
od głównego stawu, powstały dwa
boiska do gry w plażową piłkę siat-
kową. Podłoże usypano z 80 ton
drobnoziarnistego piasku.

Boiska wyposażone są w czer-
wone siatki, mocowane do meta-
lowych słupków zabezpieczonych
nakładkami z gąbki. Z boisk mo-
żna korzystać bezpłatnie w dowol-
nym czasie. Trzeba mieć ze sobą
jedynie piłkę. Boiska codziennie
wygrabiane są z nieczystości.

Projekt „Budowa sezonowego
boiska do siatkówki plażowej
na Polu Mokotowskim” otrzymał
w pierwszej edycji budżetu party-
cypacyjnego 345 głosów. Realiza-
cji boisk kosztowała 11 600 zł.

Marzena Sosnowska

Siatkówka plażowa
na Polu Mokotowskim



Obecny, stary budynek przed-
szkola ma powierzchnię 252 m2

i korzysta z niego ok. setki dzieci.
Powierzchnie piwniczne budynku
są cyklicznie zalewane przez wody
opadowe. Aby uniknąć takich
zdarzeń, należy pomieszczenia,
w których obecnie zlokalizowane

są urządzenia techniczne, wynieść
na poziom ternu.

Ponadto, w związku z konieczno-
ścią wybudowania na terenie dziel-
nicy żłobka, radni postanowili zwró-
cić się do miasta o pieniądze, które
pozwolą na remont budynku oraz
dobudowanie nowego pawilonu.

Dzięki temu będzie możliwe funk-
cjonowanie w tych budynkach żłob-
ka i przedszkola. W roku bieżącym
dzielnica planuje wykonanie projek-
tu budowlanego, a zakończenie ro-
bót przewidziano na 2017 rok.

Tym samym upada pomysł
przeniesienia przedszkolaków
do pobliskiej podstawówki, co by-
ło argumentowane fatalnym sta-
nem technicznym budynku przed-
szkola i zbyt małą ilością dzieci
w podstawówce. Pieniądze na re-

mont przedszkola najprawdopo-
dobniej będą, a szkoła podstawo-
wa nr 227, po zmianie na stanowi-

sku dyrektora, cieszy się więk-
szym zainteresowaniem rodziców.

Dariusz Kałwajtys
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Będzie żłobek przy Astronautów
Ponad 2 miliony złotych planuje przeznaczyć dzielnica Włochy

na remont i powiększenie obecnego budynku przedszkola przy ul
Astronautów 5 na Okęciu. Znajdzie się tam również miejsce
na żłobek.



Święto bibliotek 2015 obfitowa-
ło w różnorakie działania. Był
konkurs wiedzy bibliotekarsko-
-drukarskiej, konkurs literacki
(na limeryk o tematyce bibliotecz-
no- czytelniczej), sonda czytelni-
cza i kręcenie zdjęć do filmu pro-
mującego czytanie.

W środę 13 maja zaprosiliśmy
do biblioteki uczniów klas pierw-
szych i drugich na spotkanie

z książką. Dyrekcja szkoły i na-
uczyciele czytali fragmenty takich
książek jak: Ogryzek Aureliu-
sza M. Fabjańskiego, Kto zabrał
mój ser S. Johnsona, Wnuczka
do orzechów M. Musierowicz.

W czwartek, w czasie przerwy
obiadowej, odbył się happening
pod hasłem: Czytanie – Lubię to!
zwracający uwagę na znaczenie
książek i czytania. Organizatorzy

wydarzenia spotkali się w bibliote-
ce, a następnie przeszli po szkole,
niosąc kolorowe transparenty
z hasłami: Książki to okręty myśli,
Czytanie czyni cuda, Kto czyta,
nie błądzi, Czytaj książki, będziesz
wielki i in. Biblioteczni manife-
stanci zatrzymali się na dolnym
korytarzu, gdzie jeden z nich
przez mikrofon odczytał fragmen-
ty Czytelniczki znakomitej A.
Bennetta. Później prowadząca
happening zwróciła się do publicz-
ności, pytając wybranych uczniów,
czy lubią książki, jakie czytają i co

im daje czytanie. Na koniec orga-
nizatorzy wymieniali 10 zalet czy-
tania i zaprezentowali kilka afory-
zmów znanych pisarzy. Happe-
ning wywołał niemałe zaskoczenie
i przyciągnął uwagę widzów, czyli
udało nam się osiągnąć cel.

W piątek 15 maja nastąpił finał
konkursu na limeryk i odbyło się
wręczenie nagród autorom naj-
lepszych utworów. Upominki
otrzymały też losowo wybrane
osoby, które w dniach 8–14 maja
wypożyczyły książki niebędące
lekturami.

Cały tydzień uczniowie – asy-
stenci promowali bibliotekę, no-

sząc T-shirty z nadrukiem: Biblio-
teka jest ok, a wydarzeniom czy-
telniczym towarzyszyła wystawa
plakatów Tygodnia Bibliotek
z lat 2007–2015.

Mimo iż w tych dniach obowią-
zywał zakaz korzystania z kompu-
terów, o dziwo, biblioteka nie
świeciła pustkami. To napawa
ogromnym optymizmem i utwier-
dza w przekonaniu, że biblioteka
jest ważnym i potrzebnym miej-
scem w szkole. Wielu uczniów,
szukając ciekawego, inspirującego
i przyjaznego miejsca, wybiera
właśnie bibliotekę.

Ewa Kucharczak

Kto czyta, nie błądzi, Czytaj książki, będziesz wielki

Czytanie – Piętnastka lubi to!
Tradycyjnie już od kilku lat w dniach 8–15 maja biblioteka

Gimnazjum nr 15 włącza się w ogólnopolskie obchody Tygodnia
Bibliotek – akcję promocji czytelnictwa i biblioteki. Hasło tego-
rocznej edycji brzmiało: Wybieram bibliotekę.
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Odwieczny temat i cały czas ak-
tualny to już do znudzenia – słup-
kowania.

Ożywa w zaskakująco częstotli-
wością i co i raz z większą siłą.

Nie dzieje się to bez powodu
– teraz powód jest wyraźnie bul-
wersujący. Widać na zdjęciach
okolice przystanków autobuso-
wych przy ulicy Dickensa. Tutaj
zarządca przesadził w swej nie-

wierze w inteligencje i poszano-
wanie prawa przez kierowców.

Wy słupkował najpierw niedaw-
no słupkami kolorowymi zwanymi
„patriotkami” teraz po niedługim
czasie wymienia na droższe i bar-
dziej przygnębiające bo czarne.

Słupki na obszarze przystanku
wydają mi się zbędne zwłaszcza że
tam bardziej przydały by się wiaty
przystankowe.

Koszt zbędnych słupków
na pewno by pokrył koszt takich
wiat.

Stawiając nowe słupki zrobiono
na złość ZTM-owi który w rejonie
przystanku Dickensa 06 będzie
musiał wybudować zjazd z jezdni
na kawałek drogi rowerowej łą-
czącej się z ulicą Grójecką.

Jedni stawiają po to by zaraz
drudzy musieli wyrwać – chyba że
zostawi się takową pułapkę w osi
drogi dla rowerów.

Nie ma co się dziwić – jakoś nasi
wspaniali zarządcy już parę lat nie
mogą zdecydować co wybudowali
choćby niedaleko jak na ulicy Gró-
jecka 128 gdzie do dziś nie wiado-
mo co tam jest. Którego by się nie
pytać specjalisty to każdy inaczej
przedstawia to – podwórko? to
chodnik? Droga dla rowerów?

Jak za dużo mają wolnych środ-
ków to niech lepiej połatają dziury
w jezdniach po których często ja-
ko rowerzysta muszę jeździć i czu-
ję je w nadgarstkach i na siodełku.

Wymaga się od rowerzystów
aby jeździli jak najbliżej prawej
krawędzi jezdni, jak tam to istny

festiwal utrudnień i niebezpiecz-
nych dołów kolein i ruszających
się zapadniętych klap studzienek.

Wracając do słupków to zasta-
nawia mnie powody którymi się
kieruje ZDM wydając takie decy-
zje aby wszystko grodzić.

Czyżby nie wierzyły w nasze
służby porządkowe? Czy w rozsą-
dek kierowców?

Jeżeli nie wierzą w pracowitość
naszej Straży Miejskiej to z przy-
jemnością odsyłam do artykułu
o dzielnych Strażnikach niedawno
napisanego na łamach tegoż In-
formatora.Potrafią być naprawdę
skuteczni.

Na zakończenie dodam że przy-
pomina mi się kampania przed wy-
borami samorządowymi i piękne
zdjęcie ekipy Pana Wice Burmi-
strza która w wymownym zdjęciu
pokazuje co zrobi jak wejdzie

do struktur samorządowych.Czy-
żby przez to że najmłodszy uczest-
nik nie wszedł to zapewnienie roz-
prawienia się ze słupkami jest nie-
aktualne? Apeluję do Pana Wice
Burmistrza aby przyjrzał się temu
co się wyprawia już pod oknami
Ratusza. Skoro brakuje człowieka
młodego do pomocy to choć już
nie jestem młody to oferuję Panu
swoje siły i jak trzeba wielu moich
młodszych i bardziej krewkich ko-
legów również pomoże.

Domyślam się że ma Pan wiele
teraz problemów i zajęć z parkami,
teatrzykami, kotkami, tramwajami,
ale pomimo tego trzeba uważać
też na sprawy może bardzo przy-
ziemne ale nie mniej ważne.

Na Pańskich koalicjantów bar-
dzo bym nie liczył i tylko jeszcze
w Panu nadzieja.

Jerzy Pawlonek

Ciąg dalszy słupkomanii
Słupki na obszarze przystanku wydają mi się zbędne zwłaszcza

że tam bardziej przydały by się wiaty przystankowe.

Tym razem panie z Grupy 1
Słoneczek i 2 Biedronek zaprosiły
rodziców z dziećmi na zajęcia
umuzykalniające.

W Przedszkolu 293 przy ul. Ba-
leya 5 często odbywają się różno-
rodne zajęcia otwarte dla rodzi-
ców. Tym razem panie z Grupy 1
Słoneczek i 2 Biedronek zaprosiły
rodziców z dziećmi na zajęcia
umuzykalniające. Rodzice uczyli
się od dzieci piosenek i tańców.
Wspólne zajęcia pomagają rodzi-
com poznać w różnych sytuacjach

swoje dziecko, a także spędzić czas
z pociechą w wesołej i radosnej at-
mosferze. Radosnym śpiewom
i pląsom towarzyszył akompania-
ment pani Reginy Wróbel. Zajęcia
zakończyły się w salach grup dzia-
łaniami plastycznymi- Słoneczka
wykonały żabkę z płyt CD, a bie-
dronki – korony i wesołe biedron-
ki. Zabawa była przednia rodzice
już pytają kiedy będzie następny
raz. Serdecznie zapraszamy na za-
jęcia wszystkich rodziców.

Małgorzata Pizło

W przedszkolu jest wesoło

Temat konkursu – „Bajkowy
świat dziecka w twórczości po-
etów europejskich”

Uczestnicy podzieleni zostali
według kategorii wiekowych
(przedszkolna, wczesno-szkolna,

szkolna). Pierwszy etap przesłu-
chań odbył się 23 marca 2015
w placówce przedszkolnej u orga-
nizatorów. Przybyło wielu uczest-
ników i przed komisją składającą
się z dwóch aktorek, logopedy
i członka Rady Rodziców prezen-
towało przygotowany repertuar.
Z naszej placówki to jest z Przed-
szkola nr293 przy ulicy Baleya
w konkursie wzięło udział dwoje
dzieci Ania i Paweł.

Jury uznało, że Paweł zasługuje
na nagrodę. Sposób recytacji
i prezentacji na scenie przyniósł
Pawłowi I miejsce.

Wręczenie nagród odbyło się 12
maja 2015 w Szkole Podstawowej
nr.23. Dzieci wyróżnione miały
okazję jeszcze raz zaprezentować
przygotowane wiersze przed swo-
imi kolegami.

Izabella Włodyga

Wielka nagroda małego mistrza
W ramach kontynuacji konkursu recytatorskiego Przedszkole

nr 111 przy ulicy Bł. Ładysława zaprosiło placówki przedszkolne
i szkolne do prezentacji wierszy.
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Kiedy dyrektor dr Tadeusz
Krawczak Archiwum Akt Nowych
zaprosił mnie na zwiedzanie swo-
ich zasobów nie zdawałem sobie
sprawy, co mnie czeka. Wydawało
mi się, że na Ochocie byłem już
wszędzie i widziałem wszystko.
Jak to mówią „pycha kroczy
przed upadkiem” i wypada tylko
podziękować, że upadając z wyso-
ka nic mi się nie stało.

AAN to blisko 34 km regałów
wypełnionych dokumentami i eks-
ponatami z działalności central-
nych organów Państwa. Niech ni-
kogo nie zwiedzie nazwa Akt No-
wych, bo w dużej mierze nie są
one takie nowe. Dokumenty znaj-
dujące się w Archiwum sięgają
czasów drugiej połowy XIX w (ar-
chiwum Ignacego Paderewskie-
go). Dysponują praktycznie cało-
ścią okresu międzywojennego,
czasów PRL i dziejów współcze-

snych. Archiwum jest rówieśni-
kiem naszej niepodległej Rzecz-
pospolitej. Oficjalnie powołane
do życia dekretem Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego z 7
lutego 1919 r, ale tak naprawdę
działało wcześniej – jeszcze
pod rządami Rady Regencyjnej.

Można godzinami wymieniać,
co znajduję się w archiwum
przy ulicy Hankiewicza. Ja osobi-
ście zobaczyłem tam m.in. Konsty-

tucje PRL napisaną po rusku z od-
ręcznymi poprawkami Stalina czy
sztandar PZPR, który na ostatnim
zjeździe tejże kazano wyprowa-
dzić. Jest sporo dokumentów i pa-
miątek smoleńskich. Widziałem
wieniec, który leciał do Katynia
z Lechem Kaczyńskim i ostateczną
listę pasażerów, na której widnieje
Jarosław Kaczyński. Kiedy znala-
złem się w pomieszczeniach szpita-
la (miejsce gdzie leczy się i napra-
wia dokumenty) na stole operacyj-
nym leżał osobisty zielnik Róży
Luksemburg, która jak wiadomo
była rewolucjonistką, ale tak na-
prawdę botanikiem.

Generalnie na każdym regale
w archiwum kipi historią i to taką
namacalną w zasięgu ręki. Zachę-
cam zwłaszcza nauczycieli historii
do współpracy z Archiwum.

Grzegorz Wysocki

Archiwum Akt Nowych
– historia w zasięgu ręki

Generalnie na każdym regale w archiwum kipi historią i to ta-
ką namacalną w zasięgu ręki. Zachęcam zwłaszcza nauczycieli
historii do współpracy z Archiwum.

Pod koniec kwietnia, Burmistrz
Dzielnicy Włochy Michał Wąso-
wicz oraz Jon Pearce, EU Busi-
ness Development Manager Zy-
XEL Communications podpisali
list intencyjny pomiędzy firmą Zy-
XEL Communications, a Dzielni-
cą Włochy, w którym Zespół
Szkół im. Bohaterów Narwiku
w Warszawie został objęty oficjal-
nym patronatem.

Odtąd szkoła będzie znana nie
tylko z klas oprofilu lotniczym,

ale również z klasy o profilu in-
formatycznym, która będzie reali-
zowała program autorski w opar-
ciu o wiedzę i urządzenia
do transmisji danych firmy Zy-
XEL Communications.

To pierwszy tego typu projekt
w Polsce i Europie.

Zdaniem Dyrektora Ryszarda
Szczepańskiego połączenie poten-
cjału dydaktycznego placówki oraz
wiedzy i technologii firmy ZyXEL
Communications zaowocuje pod-

niesieniem jakości kształcenia
w placówce, a dzięki zdobytym
specjalistycznym uprawnieniom le-
piej przygotuje absolwentów w ich
przyszłej karierze zawodowej.

Dodatkowo przedstawiciel firmy
Assmann Distribution Sp. z o.o.,
Pan Witold Przygrodzki przekazał
sprzęt instalacyjny, który będzie
również wykorzystywany w nauce
zawodu informatyka.

Wiecej informacji na stronie
– http://ud-wlochy.waw.pl oraz
https://www.facebook.com/war-
szawawlochy/

(udw)

Nowa jakość informatyki w Zespole
Szkół im. Bohaterów Narwiku!

Wydawało mi się, że najlepszym
lekarstwem na tą zarazę jest
sprawnie działająca policja oraz
straż miejska. Postanowiłem do-
wiedzieć się jak działa to lekar-
stwo. Spytałem więc zaproszonych
na Komisję Bezpieczeństwa i Sa-
morządności przedstawicieli oby-
dwu służb o sukcesy w walce
z osiedlowymi pacykarzami w 2014
roku. Odpowiedź policji: W 2014
roku odnotowano 14 przypadków
niszczenia elewacji (Graffiti), uję-
to 6 sprawców (w tym 5 nielet-
nich). Trochę mało, ale mówi się
trudno. A teraz odpowiedź straży
miejskiej, jakże prosta i wiele mó-
wiąca: nie ujęto. Problem i jego
skalę panowie strażnicy dostrzegą
chyba dopiero wtedy, gdy ktoś za-

maluje im okna i w ich siedzibie
zrobi się ciemno. Jeżeli zaintereso-
wanie tą sprawą nie ulegnie zmia-
nie, to do końca roku może za-
braknąć ścian do malowania.
A może to jest właśnie taka meto-
da na przetrzymanie, jak się skoń-
czą czyste ściany to problem sam
zniknie? Tylko, że wcześniej człon-
kowie wspólnot i spółdzielni, któ-
rzy zapłacili za ocieplenie budynku
i odnowienie elewacji mogą się za-
pytać, dlaczego z podatków przez
nich płaconych utrzymuje się słu-
żby, które nie chcą zabezpieczyć
ich inwestycji, na które wyłożyli
swoje ciężko zarobione pieniądze.
Życzę dalszych sukcesów i dobre-
go samopoczucia.

Jacek Gomółka

Plaga
Jak plaga rozprzestrzenia się w naszej dzielnicy moda na nisz-

czenie elewacji budynków za pomocą puszek z farbą.

Odtąd szkoła będzie znana nie tylko z klas oprofilu lotniczym,
ale również z klasy o profilu informatycznym.



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

NIERUCHOMOŚCI
·Nieruchomości „Szczęśliwy Dom” na Ochocie
Sprzedaż-Wynajem Zapraszam tel. 606-893-601,
www.szczesliwydom.pl
·Nieruchomości „Szczęśliwy Dom” Zapraszam
tel. 606-893-601 www.szczesliwydom.pl
·Sprzedam działkę 2000 m2, w tym 1000 las.
Wieś Wysychy kierunek Wyszków, 44 km od
Warszawy. Ogrodzona, prąd, woda, dogodny
dojazd. Niezabudowana, możliwość budowy
domów jednorodzinnych. 508-385-718

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

Niewielkiego (do 50 m2) lokalu na sklep
z winami 519-610-400

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

NAUKA
·Pomoc nauka w obsłudze KOMPUTERA,
INTERNETU, komórki. Osoby starsze
PROMOCJA! Student 533-404-404

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

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

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

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

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

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydraulik Warszawa 601-306-907
·Montaż PODŁÓG drewnianych 515-377-714
·Naprawa Okien PCV 796-698-555

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

TURYSTYKA
·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi
k. Jastrzębiej Góry zaprasza na
wypoczynek wakacyjny. Oferujemy
pokoje 2-3-4 osobowe. Tel. 601-278-524

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 601, 536-723-630
w godz. 14-18
·Agenta ochrony apartament lub szpital
Mokotów, osiedle Bemowo tel. 506-158-658,
22 66-333-55

FFiirrmmaa  55 aa SSeecc  ppoossiiaaddaajjąąccaa  pprraallnniiee  ppoosszzuukkuujjee
oossóóbb  ddoo  pprraaccyy  ww sswwooiicchh  ppllaaccóówwkkaacchh  nnaa  tteerrnniiee

WWaarrsszzaawwyy  oorraazz  ww ookkoolliiccyy..  DDoołłąącczz  ddoo  nnaass  –– ZZoossttaańń
PPrraaccoowwnniikkiieemm//PPrraaccoowwnniiccąą  PPrraallnnii  55 aa SSeecc..  NNiiee

mmaasszz  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa????  TToo  nniiee  sszzkkooddzzii!!
PPrrzzyyuucczzyymmyy  CCiięę!!  PPiieerrwwsszzee  22 mmiieessiiąąccee  ttoo  nnaauukkaa
ppoopprrzzeezz  pprraaccęę  zz jjuużż  ppooddppiissaannąą  uummoowwąą!!  TTwwoojjee
oobboowwiiąązzkkii::  oobbssłłuuggaa  kklliieennttóóww,,  oobbssłłuuggaa  kkaassyy

ffiisskkaallnneejj,,  oobbssłłuuggaa  uurrzząąddzzeeńń  pprraallnniicczzyycchh,,
pprraassoowwaanniiee  ii ffoolliioowwaanniiee  ooddzziieeżżyy..  PPoottrrzzeebbuujjeemmyy

oossóóbb,,  kkttóórree  mmooggąą  pprraaccoowwaaćć  rróówwnniieeżż  ww wweeeekkeennddyy..
OOffeerruujjeemmyy::  uummoowwęę  oo pprraaccęę  –– ppeełłnnyy  eettaatt,,

aattrraakkccyyjjnnee  wwyynnaaggrrooddzzeenniiee,,  pprryywwaattnnąą  ooppiieekkęę
mmeeddyycczznnąą,,  ppeełłnnee  sszzkkoolleenniiee  wwssttęęppnnee  ww ookkrreessiiee
pprróóbbnnyymm,,  rreeaallnnąą  mmoożżlliiwwoośśćć  aawwaannssuu  ii rroozzwwoojjuu..

PPrraaccaa  ww ssyysstteemmiiee  jjeeddnnoozzmmiiaannoowwyymm  ww ggooddzziinnaacchh
oottwwaarrcciiaa  cceennttrruumm  hhaannddlloowweeggoo..  ZZaapprraasszzaammyy!!!!
WWyyśślliijj  nnaamm  sswwoojjee  CCVV  pprraaccaa@eebbssssaa..ppll  lluubb

zzaaddzzwwoońń::  tteell..  669955--336600--775599

·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00
·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA
BUDOWY TEL. 22 834-34-00

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

660022--1188--9955--3366

SPRZEDAM SAMOCHÓD

Ford Mondeo Combi 2,5 l benzyna/gaz
1997 519-610-437

SPRZEDAM

SSpprrzzeeddaamm  ppłłyyttkkii  llaassttrryykkoo..  PPrroodduucceenntt  TTeell::
553377--118888--110099

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

RÓŻNE
·AA Płyty Winylowe Kupię 507-408-178
·Antykwariat Niemcewicza 5a, skup – sprzedaż,
22 895-27-75
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki, meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
brązy, odznaki, odznaczenia, orzełki, szable,
bagnety, mundury, dokumenty, zdjęcia, książki,
pocztówki tel. 504-017-418
·Kupię stare motocykle – części: silniki, ramy,
baki, koła, kosze i militaria do 45 r. szable,
bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki.
505-529-328
·Skup książek, różne dziedziny, każda ilość
501-561-620

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Na Ko mi sji Ła du rad ni po chy -
la li się ostat nio nad te ma tem na -
szych za byt ków. I tu war to wie -
dzieć, że w Dziel ni cy ma my trzy
praw dzi we za byt ki – za re je stro -
wa ne i chro nio ne pra wem, a są to:
Pa ła cyk Ke li che nów zna ny ja ko
Bi blio te ka Pu blicz na w Par ku
przy ul. Ks. Chro ścic kie go,
Fort V Wło chy przy ul. Ry żo wej
oraz Ze spół Dwor ko wy przy ul. 1-
go Sierp nia.

Ale to nie wszyst ko – Pan na -
czel nik re pre zen tu ją cy Kon ser wa -

to ra Za byt ków m.st. W -wy do dał
z du mą, że do ewi den cji za byt ków
tra fi ły rów nież wło chow skie,
przed wo jen ne ka mie ni ce w licz -
bie… kil ka set?! (jed ne źró dła po -
da ją 351 a in ne na wet 500), mi -
mo, że jak do dał, da le ko im do ta -
kich jak np. na Sa skiej Kę pie.

Hm – od wie lu lat przy glą dam
się tym nisz cze ją cym ka mie ni com,
zwa ny mi czę sto „wło chow ski mi
kur ni ka mi”, znam pro ble my ich
wła ści cie li z lo ka to ra mi (si łą do -
kwa te ro wa ny mi jesz cze za cza sów

ko mu ny), a zwłasz cza chro nicz ny
brak pie nię dzy i nie mo żność zro -
bie nia cze go kol wiek „bo za by tek”.

Te raz do wia du je my się, że to
kil ku urzęd ni ków, opie ra jąc się
na sto sow ne pra wo, bez tro sko na -
rzu ci ło rze szy oby wa te li obo wiąz -
ki z utrzy ma niem tych pseu do za -
byt ków, nie da jąc nic w za mian.
Da li ow szem, ale so bie – set ki
spraw do roz pa try wa nia (na te re -
nie Włoch – Mia sta Ogro du,
wszyst ko mu si być kon sul to wa ne
z Kon ser wa to rem, na wet je śli nie
do ty czy za byt ko wej ka mie ni cy).
Na ta ki za rzut Pan Na czel nik za -
pro po no wał, aby wła ści cie le zwra -

ca li się do Kon ser wa to ra o wska -
zy wa nie za kre su re mon tów lub
wnio ska mi i po my sła mi na wła sne
za go spo da ro wa nie tych ka mie nic.

Wspar cia fi nan so we go nie bę -
dzie więc… „kur ni ki” na dal po zo -
sta ną kur ni ka mi

Ro man Gem ba rzew ski

„Kurniki” pozostaną
kurnikami

Wie le cie ka wych rze czy mo żna się do wie dzieć z po sie dzeń ko -
mi sji te ma tycz nych Ra dy Dziel ni cy Wło chy.

Świę ta i dłu gi week end,
a w Par ku Szczę śli wic kim
chlew.

W ar ty ku le z dnia 23 lu te go
„Wi zy tow ka Ocho ty”, pi sa łem
o bo lącz kach, ja kie wy stę pu ją
w Par ku Szczę śli wic kim. By ło to
pod ko niec zi my i mo żna by ło się
ja koś do se zo nu przy go to wać,
a te raz mu si my pa trzeć na ba ła -
gan, spróch nia łe ław ki i brak wi -
docz nych śla dów go spo da rza.

Wła dza z ra tu sza wi dać jest za -
bsor bo wa na no wy mi in we sty cja -
mi, w któ rych jest du żo pie nią -
żków do za go spo da ro wa nia, a już
nie star cza cza su i chę ci do przy -
pil no wa nia te go co ma my.

Nie śmia łe pró by ogar nię cia te -
ma tu pod jął dziel ny za stęp ca bur -
mi strza Grze gorz Wy soc ki (re wi ta -
li zu ją cy oso bi ście Re du tę Or do na),
ale sam z gra bia mi wszyst kie go nie
za ła twi, zresz tą nie od te go jest.

Ma Pan w ra tu szu peł no od po -
wie dzial nych na sta no wi skach za -
rząd ców (od po wied nio wy na gra -
dza nych) i tyl ko wy star czy nie pa -
trząc kto za ni mi stoi, tup nąć no -

gą i ca łe to wa rzy stwo po ru szyć
do dzia ła nia.

Co z te go, że na ra zić się mo żna
wie lu ko ali cjan tom, ale oni tyl ko
cią gną w dół i że ru ją na po ra żkach.

Czas „prze wie trzyć” Straż Miej -
ską, od ku rzyć im ro we ry i za ku pić
do bre bu ty bu ty do pa tro li.

Usta no wić ze 3 pra cow ni ków
do cią głe go do zo ru i ewen tu al ne -
go bie żą ce go sprzą ta nia.

Ka me ry ostat nio mod ne nie za -
ła twią tak du że go ob sza ru i nie
do pil nu ją te re nu tak, jak od po -
wie dzial ny (wspar ty przez Straż
Miej ską i Po li cję) pra cow nik.

Swo ją dro gą za sta na wiam się jak
to jest z kul tu rą w na szym na ro dzie?
Więk szość na co dzień de kla ru je wy -
ższą kul tu rę oso bi stą, a tu taj od świę -
ta wy cho dzi to co na zdję ciach wi dać.

Je rzy Paw lo nek

Świę ta, a kul tu ra w par ku

Tak jak w ubie głym ro ku, Ro -
dzi ce z Przed szko la 315 po sta no -
wi li uczcić Dzień Dziec ka wy stę -
pa mi.

Przy go to wa li przed sta wie nie te -
atral ne pt. „Spo tka nie ba jek”.
dzie ci z wiel kim en tu zja zmem
ocze ki wa ły na wy stę py.

Ze bra nych przed szko la ków po -
wi ta ły baj ko we po sta cie: Kra sna -
le, Śnie żka, Wilk, Czer wo ny Kap -
tu rek, Ba ba Ja ga, Jaś i Mał go sia,
Wró żka i Kop ciu szek.

Przed szko la ki by ły za chwy co ne
wy stę pa mi ro dzi ców, o czym
świad czy ły grom kie bra wa i bu zie
peł ne pro mien nych uśmie chów.

Pa ni Dy rek tor H. War miń ska
ser decz nie po dzię ko wa ła wspa -
nia łym ar ty stom za zor ga ni zo wa -

nie nie spo dzian ki swo im Dzie -
ciom. Na szych przed szko la ków
cze ka jesz cze w czerw cu Wiel ki
Fe styn Ro dzin ny zor ga ni zo wa ny
wspól nie przez na uczy ciel ki i ro -
dzi ców. Dzię ku je my

Da nu ta Mak sy miuk

Ro dzi ce – dzie ciom z Przed szko la 315



Ak cja sztu ki to czy się w miesz -
ka niu bo ga te go mę żczy zny, któ re
ma za miar okraść Zło dziej. Wcze -
śniej upew nił się, że wła ści ciel i je -
go żo na prze by wa ją po za mia stem.
Za sko czy go te le fon. Oka zu je się,
że dzwo ni żo na, że by spraw dzić,
jak mę żo wi wie dzie się w pra cy
(jest ko bie tą wy jąt ko wo za zdro -
sną). Po za koń cze niu roz mo wy te -
le fo nicz nej Zło dziej przy stę pu je
do dzie ła. Jed nak po ja wia się no -
wa prze szko da: w miesz ka niu zja -
wia się wła ści ciel wraz z ko chan ką.
Zło dziej cho wa się w sza fie z ze ga -
rem. Je ste śmy świad ka mi roz mo -
wy ko chan ków – ko bie ta ma po -
czu cie wi ny i wciąż oba wia się, że
w miesz ka niu zja wi się żo na jej ko -
chan ka. Dzwo ni te le fon – to znó -
ew Żo na Zło dzie ja – po są dza wła -
ści cie la miesz ka nia, że jest jej mę -
żem i spe cjal nie zmie nił głos, że by
ukryć fakt, iż jest z ko bie tą, któ rej
głos usły sza ła w słu chaw ce. Roz -
mo wa iście ab sur dal na. Mę żczy zna

bro niąc się twier dzi, że je go żo na
jest w po bli skiej miej sco wo ści, po -
da je na wet ad res. Je go ko chan ka
jest prze ra żo na – wy da je się jej, że
za chwi le wpad nie po li cja i za -
aresz tu je ich za zła ma nie przy się gi
ma łżeń skiej. Z sza fy wy ska ku je
ude rzo ny wa ha dłem Zło dziej. Ko -
chan ko wie wi dząc, że mógł być
świad kiem ich igra szek i prze ka zać
in for ma cje zdra dza nej żo nie, po -
sta na wia ją prze cią gnąć go na swo -
ją stro nę – pi ją al ko hol, ka żdy pró -
bu je ro ze grać grę na wła sną ko -
rzyść. W tym mo men cie po ja wia
się An na – żo na wła ści cie la miesz -
ka nia. Mę żczy zna wpa da na po -
mysł, że przed sta wi swo ja ko chan -
kę i Zło dzie ja ja ko za przy jaź nio ne
z nim ma łżeń stwo. Oka zu je się, że
An na, za alar mo wa na te le fo nem
ja kiejś ko bie ty (za pew ne cho dzi
o żo nę Zło dzie ja), po sta no wi ła
wró cić do do mu, że by spraw dzić,
co się dzie je. Jest póź no i An na
pro po nu je „go ściom” po zo sta nie

u nich na noc. Po ja kimś cza sie
do miesz ka nia wcho dzi Żo na Zło -
dzie ja – te raz trud no wy tłu ma czyć,
że ich gość ma dwie żo ny, kie dy się
to uda, po ja wia się na stęp na nie -
pro szo na oso ba: An to nio – ko cha -
nek An ny, któ ry po są dza swo ją
mi łą o nie wier ność. Oka zu je się,
że An to nio jest mę żem ko chan ki
wła ści cie la miesz ka nia. Nikt już
nie sta ra się wy ja śnić te go zbie gu
nie po ro zu mień – Zło dziej po sta -
na wia sal wo wać się uciecz ką. Ga si
świa tło w miesz ka niu. Kie dy
wresz cie świa tło znów się za pa li,
w po ko ju znaj dzie się Dru gi Zło -
dziej, któ ry przy szedł okraść
miesz ka nie, a ka żdy z obec nych
bę dzie sta rał się wy ja śnić mu, że to
nie po ro zu mie nie.

Miejsce akcji: bogate
mieszczańskie mieszkanie
oso by:
Złodziej – fachowiec i pantoflarz

jednocześnie, typ „uczciwego
złodzieja”

Żona – zazdrosna histeryczka,
głupiutka i infantylna

Mężczyzna – dobrze usytuowany
obywatel, właściciel
luksusowego mieszkania, lubi
skoki w bok, hipokryta

Kobieta – kochanka właściciela
mieszkania, hałaśliwa
i bojaźliwa

Anna – małżonka właściciela
mieszkania

Antonio – kochanek Anny
i jednocześnie mąż kochanki
męża Anny

Drugi Złodziej – rola epizodyczna
dk

Teatralna Scena
Talentów TeST

Peł na nie po ro zu mień i po my łek gro te ska o tym, jak nie bez -
piecz ną jest noc na pra ca zło dzie ja. Szcze gól nie, kie dy znaj du je
się w miesz ka niu lu dzi, któ rzy ma ją przed so bą wie le ta jem nic.

Osiem dzie siąt lat te mu zmarł je den z naj więk szych Po la ków.
Jó zef Pił sud ski jest nie do ści gnio nym wzo rem my śle nia w ka te go riach

in te re su na ro do we go i pol skiej ra cji sta nu. W tym dniu war to po chy lić
się w miej scu, któ re jest nie ro ze rwal nie zwią za ne z je go ostat nią dro gą.
Wła śnie tu na Po lu Mo ko tow skim 16 ma ja 1935 mia ło miej sce po że -
gna nie Mar szał ka z Woj skiem Pol skim i z War sza wą. Dla te go wła śnie
tu wraz z prze wod ni czą cym ra dy Wi tol dem Dzię cio łow skim i wi ce prze -
wod ni czą cym Ja nem Ka sprzy kiem zło ży li śmy wią zan kę kwia tów i za pa -
li li śmy lamp kę.

Grze gorz Wy soc ki

Hołd dla Mar szał ka

Sta re by ły tań sze, ale prze cież
na sza dziel ni ca nie na le ży do ubo -
gich, więc ka żda oka zja do po ka -
za nia że stać nas na wszyst ko jest
do bra.

Wy mie nio no tyl ko 51 słup ków
i za sta na wiam się jak to wy glą da?,
jak za raz obok przy ha li Ba na cha
da lej w jed nym cią gu sto ją sta re
i ja koś nie bar dzo wkom po no wu ją
się w ja kiś prze my śla ny ciąg?

Mo no ton nie się ro bi jak wiecz -
nie pi szę na te mat słup ków, ale
pa mię tam przed wy bor cze za po -

wie dzi nie któ rych rad nych, że bę -
dą wy ry wać nie po trzeb ne słup ki.

Na wet „sil na eki pa” w In for ma -
to rze Ocho ty zro bi ła so bie zdję cie
na pla cu Na ru to wi cza po zu jąc ja -
ko by wy ry wa li słup ki – wsta wił -
bym zdję cie, ale mo gło by to się
źle dla mnie skoń czyć (nie lu bię
at mos fe ry są do wej).

Tu taj przy Zie le nia ku i ha li Ba na -
cha mie li by co wy ry wać zwłasz cza że
te słup ki du blu ją się. Jed ne są
przy sa mej uli cy, a dru gie chro nią tyl -
ko we wnętrz ną ulicz kę par kin go wą.

Czy żby wła dza nie mia ła za ufa nia
do lu dzi i ich dys cy pli ny i nie wy star -
czył by je den znak dro go wy? Kup cy
czy klien ci jak się do nich po ludz ku
mó wi to i zro zu mie li by że po chod ni -
kach się nie jeź dzi., ani nie par ku je.

Nie lep sze by ły by drze wa w tej
be to no wej dżun gli? Mo że by tro chę
za sło ni ły „pięk ną ele wa cje” a i spa -
li ny z uli cy by tro chę zni we lo wa ły.

Sta re słup ki z de mon ta żu chy ba
ro we rzy stom na Bi twy War szaw -
skiej do sta wio no, że by mie li tro -
chę wię cej sla lo mów.

Szko da ze nie przy szło do gło -
wy że by kie row com po sta wić ta -
kie ład ne ko lo ro we słup ki na uli -
cy, na przy kład na cią głej li nii że -
by jej nie prze kra cza li.

Dla jed nych sze ro kie au to stra -
dy, dla dru gich to ry prze szkód?

Je rzy Paw lo nek

No wy Zie le niak
Pięk nie je nam Zie le niak z dnia na dzień. Pa rę dni te mu wy -

mie nio no nam słup ki sta re go mo de lu tak zwa ne „Pa triot ki”
na „Gam dzy ki” tro chę dro ższe bo z mon ta żem oko ło 300 zł.
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