
Pacta sunt servanda (z łaciny
– umów należy dotrzymywać), to
jedna z fundamentalnych zasad
każdego systemu prawnego.

Budowa hali targowej „Ziele-
niak” poprzedzona była wielo-
stronnymi i wielokrotnymi rozmo-
wami kupców z władzami Warsza-
wy. Jednym z efektów tych roz-
mów było wydanie przez Prezy-

denta Warszawy Zarządzenia
(14 września 2011 r.), które defi-
niowało m.in.: pojęcie powierzchni
handlowych, w dobiegającej końca
budowie hali targowej. 96 stoisk
handlowych, nazwanych w Zarzą-
dzeniu „boksami” określono jako
„pomieszczenia wyodrębnione
trwałymi ścianami, wyposażone
w instalację elektryczną”.

Okazuje się, że obecne boksy,
nie posiadają ani ścian, ani też
wspomnianej instalacji. Wyposa-
żone są natomiast w betonowe ła-
wy i metalowe „szczęki”. W hali
pełnej betonu i szkła, zastosowa-
no ubiegłowieczną prowizorkę,
o czym pisałem w poprzednich
wydaniach „Informatora”. Kupcy
twierdzą, że handel w takich wa-
runkach urąga wszelkim zasadom
estetyki i funkcjonalności.

Wizytujący halę targową jesie-
nią ub. roku zastępca Prezydenta
Warszawy Michał Olszewski nie-

wiele miał w tej sprawie do po-
wiedzenia; za to jedna z jego pod-
władnych głośno podkreślała, że
to kupcy takie rozwiązania zapro-
ponowali, co jest ewidentnym
kłamstwem,

Fakt pozostaje faktem: stoiska
handlowe zostały wybudowane
niezgodnie z Zarządzeniem Pani
Prezydent, które w swych zapi-
sach miało charakter publicznej
obietnicy.

Miesiąc temu, podczas spotka-
nia z kupcami, zastępca burmi-
strza dzielnicy Grzegorz Wysocki
zaproponował, żeby zasiedlić halę,
a w późniejszym terminie wypra-
cować jakieś rozwiązanie proble-
mu. Doraźnie zaproponował przy-
krywanie stoisk brezentem (?). Te
propozycje nie zyskały jednak
aprobaty kupców, którzy oczekują
dotrzymania umowy przez władze

i wygrodzenia stoisk przed zasie-
dleniem nowej hali. Na temat pro-
pozycji pana Burmistrza wypowia-
dają się negatywnie twierdząc, że
rozwiązania będące „hitem” PRL-
-u (Trabant na parkingu pod plan-
deką), nie bardzo pasują do współ-
czesnej wizji handlu. Uważają, że
takie retrospektywne zestawienie
– brezent, betonowe ławy i „szczę-
ki”, można pokazywać w muzeum,
a nie wystawiać na widok publicz-
ny twierdząc, że jest to nowocze-
sna i w pełni funkcjonalna hala
targowa o wysokim standardzie,
czym jeszcze niedawno chwaliły się
władze naszego miasta.

Stowarzyszenie Kupców Targo-
wiska „Banacha” wystosowało
w tej sprawie List otwarty
do władz miasta, którego treść
drukujemy na str. 4

Dariusz Kałwajtys

Umów należy
dotrzymywać

Osoby lub instytucje, które nie dotrzymują umów i zobowią-
zań, są niewiarygodne. Kwestię wiarygodności i oceny podję-
tych zobowiązań przez władze Warszawy, odnośnie nowej hali
targowej „Zieleniak” przy ul Grójeckiej (Ochota), pozostawiam
Czytelnikom.
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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.

Bardzo się cieszę nie tylko
z sieci bezpłatnych toalet
na Ochocie, ale i z każdej próby
zastąpienia niebieskich plastiko-
wych budek stałymi obiektami.
Na Polu Mokotowskim przy
ul. Batorego znienacka wyrósł ka-
mienny prostopadłościan, wyglą-
dający na pogruchotanym chodni-
ku, jakby spadł z nieba – coś jak
tajemniczy obiekt z „Odysei Ko-
smicznej”. Piękny przejaw wyższej
cywilizacji, oby był czynny cały
rok. Skoro już poniesiono koszt
instalacji, moim zdaniem warto
dobudować więcej tajemniczych
obiektów. Obecnie stoją tam trzy

przenośne szalety, jeden stały to
chyba za mało. No i proszę o wię-
cej kosmicznych toalet, w różnych
częściach parku! W Finlandii po-
dobno pobiera się opłaty za WC
sms-em albo kartą, tak samo
sprzedaje się bilety komunikacji
u nas- można przecież wprowa-
dzić odpłatność i kontrolę w nocy
i w ten sposób unikać dewastacji.

Notabene w parku Cietrzewia
we Włochach od dawna jest pięk-
na, bezpłatna łazienka. Byłaby
wzorem dla wszystkich dzielnic,
gdyby była czynna cały rok.
Wiem, ogrzewanie, ale czy w cza-
sach paneli słonecznych, baterii

Tesli i innych kosmicznych tech-
nologii naprawdę nie jesteśmy
w stanie ogrzać jednego małego
budynku? Czy nie można także
wdrożyć systemu płatności w no-
cy, ale jednak nie zamykać obiek-
tu wieczorami?

Na Polu Mokotowskim władze
miasta zamierzają wydać sporą
kwotę na wybieg dla psów. Do-
brze, jeśli dzięki temu psy przesta-
ną dominować w parku i brudzić,
gdzie popadnie. Tu także zaczęła-
bym od toalet. No i wydajmy też
pieniądze na potrzeby ludzi.
Na parkingi nawet wielopoziomo-
we, aby osoby z innych dzielnic,
które przyjadą z tymi psami, nie
zastawiły całej okolicy. Na fajne,
przytulne miejsca dla ludzi.
Oprócz boisk do siatkówki plażo-
wej (znakomity pomysł), przydał-

by się pawilon do ćwiczeń. Mógłby
być zamykany na noc, aby w nim
nie brudzono. Takie pawilony
funkcjonują w Chinach, Japonii,
Korei. Pozwalają ćwiczyć czy wy-
poczywać nawet w czasie deszczu.
Na Polu Mokotowskim jest już za-
lążek japońskiego ogrodu (woda),
czemu go nie poszerzyć? Od lat
na Polu Mokotowskim na tyłach
Biblioteki spotykają się i ćwiczą
różne grupy. Tu można zobaczyć,
jak wygląda kung-fu, czikung, jo-
ga. Za darmo się uczyć. Teraz
wszyscy ci ludzie stracą kącik,
gdzie ćwiczyli- na rzecz psów. Mo-
że jednak te dziesiątki ludzi mają
prawa równe psom i im też da się
zapewnić miejsce do ćwiczeń?

No i warto by zrobić coś z wy-
spą pośrodku jeziora. To powi-
nien być najpiękniejszy klomb
w parku, a nie kupa chwastów.
Służę zdjęciami- właśnie z japoń-
skich ogrodów. Bo czyż wrażenia
estetyczne ludzi nie są ważniejsze
od przeżyć psów?

Ale wracajmy do rzeczywisto-
ści: na Placu Pod Skrzydłami na-
dal straszą zdechłe bukszpaniki,
choć „ktoś” uprzątnął trochę pe-
tów. Czy naprawdę dzielnicy nie
stać na dosadzenie ozdobnych
traw, większych bukszpanów albo
zwykłych bratków? Na przycięcie
traw, które nie rosną, na skopanie
i dosypanie ziemi?

Grzegorz Wysocki niczym kalif
z „Baśni tysiąca i jednej nocy”
chodzi i patrzy, jak wykonywane
są jego rozkazy. Niestety mam
wrażenie, że na Plac Pod Skrzy-
dłami dobry kalif jeszcze nie do-
tarł. Albo to jakaś inna bajka.
Gdzie te czasy, kiedy nieudolnym
urzędnikom ścinano głowę?

Magdalena Balcerek

Ulepszajmy parki

Niektóre żądania mieszkańców nowo wybrane władze Ochoty
chyba wzięły sobie do serca. Podczas wyborów aż dwie grupy
wpisały do programu takie proste postulaty mieszkańców, jak
dbanie o zieleń i bezpłatne toalety- a teraz burmistrzowie Ocho-
ty starają się niektóre realizować.



Wśród przybyłych gości był
m.in.: burmistrz Ochoty p. Grze-
gorz Wysocki, dyrektor Archi-
wum Akt Nowych p. Tadeusz
Krawczak, prezes związku kom-
batantów Rzeczpospolitej i B.W.P.
p. Jan Witkowski, prezes Lotni-
czego Koła Kombatantów w War-
szawie p. płk. Bogdan Bartnikow-

ski z IV Obwodu AK Ochota – li-
terat i poeta oraz p. Elżbieta Ey-
smont – ZKRP i B.W.P., p. Kazi-
mierz Gąsiorowski – ZKRP
i B.W.P., a także p. Mirosław Cha-
da koordynator ds. kombatantów
przy Urzędzie Dzielnicy Ochota.

Spotkanie było niezwykle oczeki-
wanym wydarzeniem dla całego

personelu placówki, rodziców, ale
przede wszystkim dla dzieci z gr. IV.

Specjalnie na tę okazję 6-latki
wraz z nauczycielką p. Danutą
Gałęską przygotowały program
artystyczny z piosenkami i wier-
szami patriotycznymi. Występ roz-
począł się polonezem W. Kilara.

Następnie przy ogólnym wzru-
szeniu głos zabrała p. Ewa Jakow-
lew dyrektor Przedszkola nr. 99,
witając tak znakomite osoby, bo-
haterów polskiej ziemi. Na podkreślenie zasługuje fakt,

że w trakcie spotkania, które było
niezapomnianą lekcją historii
i miłości Ojczyzny dzieci mogły
wysłuchać wspomnień kombatan-
tów, co na zawsze zostawiło trwa-
ły ślad w ich sercach.

W końcowej części uroczystości
kombatantom przekazane zostały
prezenty zakupione ze środków
pozyskanych z Kiermaszu Wielka-
nocnego.

Same dzieci również otrzymały
piękne pamiątki swojego działania
m.in. odznaki z Ministerstwa Obrony
Narodowej, prezentujące Orła na tle
biało-czerwonej flagi oraz od p. Tade-
usza Krawczaka dyrektora AAN
– odznakę Orła z Monte Cassino.

Niezwykle ważne jest „aby na-
sze dzieci znały bieg historii”,

miały szacunek do swojego kraju
i ludzi dzięki którym ten wolny
kraj istnieje.

To właśnie dla tych ludzi spo-
tkanie było hołdem i swoistą
obietnicą trwania ich systemów
wartości w postawach następnych
pokoleń.

Danuta Gałęska

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

W hołdzie
kombatantom

W dniu 18 maja 2015 r. w Przedszkolu nr 99, przy ul Siewier-
skiej 3, miało miejsce spotkanie z kombatantami II wojny świa-
towej.

To znak, że mamy lato. Tłumy
przybyły na oficjalne otwarcie ką-
pieliska na Szczęśliwicach. Jest to
jedno z trzech miejsc w Warsza-
wie, gdzie można skorzystać z ba-
senu otwartego. To miejsce ma
wieloletnia tradycję. Przychodzi-
łem na Glinki jeszcze w szkole
średniej. Jak na tamte czasy był to
nowoczesny basen, na którym
młodzież spędzała całe lato. Dzi-
siaj jest to też obiekt nowoczesny
oddany do użytku kilka lat temu
po generalnym remoncie i mam
nadzieje, że dobrze służy miesz-
kańcom Ochoty. Pozostaje życzyć
dobrej pogody przez całe lata.

Grzegorz Wysocki

Basen już otwarty
Pozostaje życzyć dobrej pogody przez całe lato.
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Szanowna Pani Prezydent

Za pośrednictwem tego pisma,
pragnę zwrócić uwagę na wystę-
pujące nieprawidłowości pomię-
dzy Zarządzeniem nr 1507/2011
Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 14 września 2011
roku (w wersji pierwotnej),
a strukturą wybudowanych po-
wierzchni handlowych, określo-
nych w ww. Zarządzeniu jako
– boksy (§ 2. pkt 8) i propozycją
ujednoliconej wersji ww. Zarzą-
dzenia (05.05.2015).

Cytowany powyżej § 2. pkt 8
Zarządzenia, w wersji pierwotnej
stanowi, że przez określenie
„boks” należy rozumieć „… po-
mieszczenie w hali targowej, wy-
odrębnione trwałymi ścianami,
wyposażone w instalację elek-
tryczną”.

Zdziwienie i niepokój kupców
budzi fakt, że wybudowane obiek-
ty handlowe (boksy) nie dotrzy-
mują standardów określonych
w cytowanym Zarządzeniu. Nie są
wyodrębnione trwałymi ścianami,

nie posiadają żadnych przegród,
a także, nie są wyposażone w in-
stalację elektryczną, przypisaną
do każdego boksu. Dotyczy to 96
boksów handlowych o powierzch-
ni od 6 do 8 m2.

Dodam, że nigdy nie było zgody
Stowarzyszenia Kupców Targowi-
ska „Banacha” na wyposażenie
boksów w betonowe ławy i meta-
lowe „szczęki”, a przywoływany
powyżej § 2. pkt 8 pozwalał są-
dzić, że wygrodzone trwałymi
ścianami pomieszczenia będą peł-
niły rolę pawilonów handlowych.

Obecnie proponowane rozwią-
zania pozostają w sprzeczności
zarówno z przytoczonym Zarzą-
dzeniem w wersji pierwotnej, jak
i ustaleniami prowadzonymi
z władzami m.st. Warszawy w tych
kwestiach.

Niepokój kupców budzi fakt,
że propozycja ujednoliconej wer-
sji Zrządzenia, przedstawiona
podczas spotkania z zastępcami
burmistrza dzielnicy Ochota, p.
Grzegorzem Wysockim i p.
Krzysztofem Krukiem, nie defi-
niuje już „boksu” jako pomiesz-
czenia w hali targowej, wygro-
dzonego trwałymi ścianami i wy-
posażonego w energię elektrycz-
ną, lecz odwołuje się jedynie
do załącznika graficznego (§ 2.
pkt 16).

Oczekujemy, że podejmie Pani
działania, mające na celu realiza-
cję Zarządzenia, które w przyta-
czanych zapisach określa i defi-
niuje pojęcie „boksu”. Liczymy,
że wymienione powyżej niedocią-
gnięcia zostaną poprawione (wy-
grodzenie trwałymi ścianami i wy-
posażenie stoisk w energię elek-
tryczną), jeszcze przed otwarciem
hali targowej „Zieleniak”.

Oczekujemy także, że zostaną
podjęte rozmowy z przedstawicie-
lami SKTB na temat wyposażenia
stoisk handlowych (ławy betono-
we, szczęki) oraz sposobu zago-
spodarowania i prowadzenia dzia-
łalności handlowej w nowej hali
targowej.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Kupców Targowiska „Banacha”

Dariusz Kałwajtys

List otwarty do prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz

Na Tarczyńskiej w sobotnie popo-
łudnie był dzień sąsiada. Przyszli ci
z kamienicy na Tarczyńskiej 11.
Przybyli inni z kamienic sąsiednich,
z Dalekiej i Grójeckiej. Byli ludzie
ze Starej Ochoty, Szczęśliwic i Ra-

kowca. Starzy i młodzi. Kobitki
i chłopaki. Takie swojskie tematy.

– Kupiłem taką specjalną kieł-
basę z papryką. Boje się, że wyj-
dzie z tego jakaś siara – martwił
się Grzegorz Wysocki.

Dla odmiany pani burmistrz Kata-
rzyna Łęgiewicz przywiozła ze sobą
okazałego arbuza, a druga z pań
– Katarzyna Czarnomorska-Sołecka
częstowała niezwykle pieczołowicie
przygotowanym ciastem. Panie z Tar-
czyńskiej zastawiły stół smakołykami.
Wszystko było dobre i takie nasączo-
ne smakiem dzielenia się z innymi.

Za to rozgrywki w kapsle i chiń-
czyka przyniosły wiele emocji
i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

– To wszystko są gry naszej mło-
dości. Naprawdę przypominają się
lata szkolne – wspomina Barbara
Nejman z klubu „Krokus”

Jednak sednem sprawy były tań-
ce i śpiewy. Na podwórku przez
kilka godzin tańczyli wszyscy.
Przechodnie zaglądający na nasze
podwórko byli przekonani, że to
jakieś nietypowe wesele.

– Bardzo fajnie nam to wszystko
wyszło. Następna impreza za rok,
na którą zapraszamy wszystkich są-
siadów z Ochoty – cieszy się organi-
zatorka całego zamieszania Renata
Szczepaniak z klubu „Sami Sobie”.

Jacek Gomółka

Tarczyńska – sąsiedzkie
zamieszanie

Bardzo fajnie nam to wszystko wyszło. Następna impreza
za rok, na którą zapraszamy wszystkich sąsiadów na Ochocie.
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Powstała w Prezydium Zarządu
ŚZŻ AK (światowego związku żoł-

nierzy Armii Krajowej) inicjatywa,
upamiętnienia ważnych dla War-

szawiaków miejsc pamięci i prze-
kazania szczegółowych informacji
o minionych wydarzeniach. Pan
płk Marek Cieciura, informatyk
i członek Prezydium środowiska
weteranów AK stworzył pilotażo-
wy program informatyczny
(w chwili obecnej obejmuje Ocho-
tę oraz rejon działań batalionu Łu-
kasiński Starówka, Śródmie-

ście).Pomysł zyskał uznanie Dziel-
nicowego Komitetu Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa
na Ochocie. Ważne miejsca, z hi-
storycznego punktu widzenia zo-
stały opatrzone tabliczkami zawie-
rającymi po lewej stronie znak Pol-
ski Walczącej na biało-czerwonym
polu, po prawej mają tzw. kod
QR. Umożliwia on osobom posia-
dającym wczytany w telefony pro-
gram dotarcie do serwera ze szcze-
gółowymi danymi o miejscu, lu-
dziach i wydarzeniach rozgrywają-
cych się kilkadziesiąt lat temu. Za-
wiera wykaz wszystkich miejsc pa-
mięci naniesionych na siatkę ulic
w dzielnicy a w przyszłości w po-
wiązaniu z GPS pokieruje mar-
szrutą. Na otwieranej stronie mo-
żna odsłuchać skróconej wersji
wiadomości również w języku an-
gielskim. Wersję w języku polskim
czyta aktor Maciej Rayzacher, któ-
ry włączył się do projektu sponta-
nicznie i bezinteresownie. Jego re-
cytacje zostały nagrane w studio
dźwiękowym, znajdującym się
przy OKO przez Pana Pawła Pę-
kalskiego, również bezpłatnie.

Na stronie zamieszczony jest
wykaz wszystkich miejsc pamięci
naniesionych na siatkę ulic
w dzielnicy a w przyszłości w po-
wiązaniu z GPS pokieruje mar-
szrutą. Wspaniały a zarazem pro-
sty sposób na aktywne fizycznie
i umysłowo spędzenie czasu zy-
skał przychylność wielu środowisk
i zainteresowanie władz Ochoty.
Pomogły sfinansować niektóre
części projektu. Szczególnym za-
angażowaniem może się poszczy-
cić burmistrz Grzegorz Wysocki,
który na bieżąco monitoruje kroki
wykonawców. Miejsca związane
z walkami na Ochocie i opatrzone

tabliczkami na dzień 2 czerw-
ca 2015 rok to:
• ul Barska 4,

Antonin, IV Obwód AK
– ul. Filtrowa 68 budynek,
w którym został podpisany
rozkaz rozpoczęcia Powstania
Warszawskiego – ul Spiska 14
budynek, w który został
aresztowany gen dyw. Stefan
Rowecki „Grot” – plac
Narutowicza/róg Grójeckiej
Akademik świadek ciężkich
walk

• ul Wawelska 15 instytut
Radowy – skwer Reduta
Kaliska zbieg Grójeckiej
i Kaliskiej świadek ciężkich
walk – ul Wawelska 60 druga
z Ochockich redut obrony
– ul. Grójecka róg
ul. Opaczewskiej Zieleniak
– Pęcice pow. Pruszkowski
Mauzoleum
żołnierzy IV Obwodu
poległych w bitwie. Wejść
na serwer i przejrzeć
wszystkie informacje można
również poprzez komputer
połączony z internetem.
Na stronie
armiakrajowa.org.pl/tabliczki
uzyskamy dostęp
do wszystkich informacji.
Każde miejsce odwiedzone
przez zainteresowanych
opatrzone jest licznikiem.
Każdy może prześledzić ilość
osób odwiedzających witrynę.
Mam nadzieję, że wszystkie
samorządy nabiorą „Ochoty”
i pójdą w nasze ślady.
Inicjatywa ma szansę
na budzenie świadomości,
kształtowanie działań
patriotycznych.

Mirosław Chada

Pamiętamy i uczymy się

Nowoczesny przekaz
i historyczna treść

Zastanawiamy się często, w jaki sposób dotrzeć do młodego
pokolenia Polaków z przekazem o historii Kraju, jego bohate-
rach. Szukamy sposobu na zaprezentowanie niezbywalnych war-
tości, „starych” od zawsze treści w formie przystępnej dla no-
wych pokoleń. Nowoczesna technologia daje nadzieję dla pa-
trzących odpowiedzialnie w przyszłość. Urzędowi Ochoty pozwo-
liła na oprowadzanie zainteresowanych śladami walk II Wojny
Światowej z elektronicznym przewodnikiem.
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Środowisko naukowców, inży-
nierów i urbanistów, uhonorowa-
ło troje laureatów dla rozwoju
transportu w mieście.

Byli to przedstawiciele: metra
Warszawskiego, pełnomocnik ro-
werowy przy Pani Prezydent War-
szawy oraz wice Prezydent War-
szawy Pan Jacek Wojciechowicz.

W dalszej części konferencji
pochylono się nad zagadnieniami

przestrzeni publicznej w miastach
i ich centrach.

Na wielu przykładach typu:
Chrzanowa, Jaworzna, Gliwic, Lu-
blina, pokazano, że można rozwi-
jać miasto nie niszcząc przestrzeni
zielonej i handlowej przy ulicach.

Zajęto się również do tej pory
niepopularnym zagadnieniem
w naszym kraju, czyli strefą ruchu
uspokojonego.

Przedstawiono wiele przykła-
dów z wielu miast europejskich,
w których wprowadzenie tako-
wych rozwiązań poprawiło jakość
życia w mieście i nie przyczyniło
się do przewidywanych klęsk
transportowych – przykład – mia-
sto angielskie – Leicester.

Kraków pochwalił się nowymi
rozwiązaniami ograniczającymi
ruch samochodowy w centrum.

Podsumowano zmiany w War-
szawskiej skali – czyli ulicę Świę-
tokrzyską i przyjęto informacje
o założeniach do zmian komuni-
kacyjnych Centrum Warszawy.

Mówiono o wielu projektach
i o najbliższym nam Placu Naru-
towicza.

Podsumowując, byłem na tako-
wej konferencji już trzeci raz i wi-
dzę zmianę w poglądach większo-
ści architektów i urbanistów miej-

skich oraz otwartość na zmienia-
jące się potrzeby w mieście.

Nie szkoda było dnia urlopu,
wykorzystanego na ten cel, dzię-
kuje organizatorom za możliwość
uczestnictwa.

Jerzy Pawlonek

IX Konferencja Naukowo-Techniczna
Miasto i transport 2015

W roku jubileuszowym 100-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej
PW, odbyła się dnia 10 czerwca, IX Konferencja Naukowo-
Techniczna Miasto i Transport 2015, pod tytułem „Przestrzeń
w centrum miasta”.

Odbyła się pierwsza z trzech
planowanych potańcówek. Mimo
konkurencji (mecz Polska – Gru-
zja) przyszło sporo mieszkańców.
W parku Szczęśliwickim bawili się
starsi, młodsi i bardzo młodzi
mieszkańcy. Okazuje się, że mo-
żna zorganizować imprezę tanecz-
ną i jest ogromne zapotrzebowa-
nie na takie imprezy. Budujące
jest to, że z mieszkańcami dobrze
bawili się radni i burmistrzowie.

– Staramy się być wszędzie tam
gdzie są mieszkańcy. To jest zna-
komita okazji na rozmowę. Moim
zdaniem budowanie wspólnoty

mieszkańców to jedno z bardziej
ambitnych zamierzeń w czasach
gdzie różnicom poglądów na jakiś
temat często towarzyszy agresja
i awantury – stwierdził obecny
na zabawie Grzegorz Wysocki.

Zapraszamy na kolejne potań-
cówki do parku Szczęśliwickiego
w kolejne czerwcowe soboty
od godz. 17.00 do godz. 21.00
• 20 czerwca 2015 r. – Światowe

hity
• 27 czerwca 2015 r. – Przeboje

włoskiej muzyki rozrywkowej,
miłosne szlagiery oraz polskie
i światowe tanga

Ochota baluje
Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanka, swawola; Ledwie

Ochoty nie rozwalą, cha cha, chi chi, hejza, hola!
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Osiedle „Gorlicka” to zespół
bloków, otoczony wąskimi ulicz-
kami, „zamknięty” torami kolei
radomskiej.W związku z ciągłym
zwiększaniem się liczby pojazdów,
ulice osiedla traciły przepusto-
wość. Aby zapobiec ich zakorko-
waniu i blokowaniu, podjęto de-
cyzje o wprowadzeniu ruchu jed-
nokierunkowego na części ulic.
W większości przypadków (ulice
Gorlicka, Okińskiego, Jankow-
ska) były strzałem w przysłowiową
dziesiątkę. Jednak w przypadku
Baleya pomysł ten okazał się nie-
trafiony.Ulica ta z punktu widze-
nia Mieszkańców jest bardzo stra-
tegiczna. Znajdują się przy niej:
Biblioteka, poczta, przedszkole,
pralnia, apteka i największy par-

king na osiedlu.Tuż przy skrzyżo-
waniu z ulicą Mołdawska jest
strzeżony parking, a w jej ślepym
zakończeniu zaplecze Carrefoura.
Zmiana ulicy Baleya w jednokie-
runkową doprowadziła do kliku
wręcz absurdalnych sytuacji. Otóż
wjazd na ten strzeżony parking
znajduje się 30 metrów od skrzy-
żowania z Mołdawską.Dziś jego
użytkownicy, aby wjechać na swo-
je miejsca nie łamiąc przepisów,
muszą objechać w koło pół osie-
dla, nadrabiając ponad kilometr
drogi. Dawniej wystarczyło do-
słownie skręcić w lewo
przy „Oriencie”. Ciężarówki do-
wożące towar do Carrefoura daw-
niej jeździły Baleya bez problemu.
Teraz muszą przejeżdżać obok

Kościoła i Szkoły Podstawowej, co
wpływa na bezpieczeństwo
uczniów i osób idących na mszę.
Dochodzi do tego brak możliwo-
ści skrętu ciężarówek w ulicę
Gorlicką czy Jankowską przez co
blokują cale osiedle. Niejeden raz
sam (by zapobiec uszkodzeniu in-
nych pojazdów) „wprowadzałem”
dostawców, którzy nie mogli
zmieścić się na zakręcie. Po trze-
cie, jak już wspomniałem,
przy poczcie znajduje się wielki
parking dla Naszego osiedla,
na którym parkują osoby korzy-

stające z pawilonu usługowo-han-
dlowego i mieszkańcy. Dawniej,
już po 150 metrach wszyscy par-
kowali pod domem, dzisiaj musza
nadrobić ponad kilometr żeby się
na niego dostać. Nie wspomnę już
o sytuacji gdy w czasie „objazdu”
osiedla napotka się np. śmieciar-
kę. Wtedy nie dość, że wydłuża
się droga dojazdu, to dodatkowo
tracimy niemało minut poruszając
się za nią w ślimaczym tempie.
W obliczu ciągłej nagonki na za-
truwanie środowiska, poprzedni
zarząd Dzielnicy zafundował

Nam codzienną zupełnie nie po-
trzebną emisje spalin.Na spotka-
niach z Mieszkańcami czy pod-
czas codziennych rozmów wszyscy
podkreślają potrzebę przywróce-
nia ruchu dwukierunkowego
na ulicy Baleya. Mam nadzieje ze
nowy Zarząd Dzielnicy rozpatrzy
sprawę pozytywnie dla Mieszkań-
ców, zwłaszcza w przypadku gdy
należy odkręcić kilka znaków dro-
gowych i przemalować kilka me-
trów pasów, co nie wiąże się
z wielkimi kosztami.

Cezary Król

Podjęto decyzje o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego
na części ulic. W większości przypadków (ulice Gorlicka, Okiń-
skiego, Jankowska) był to strzał w przysłowiową dziesiątkę.
Jednak w przypadku Baleya pomysł ten okazał się nietrafiony.

Ulicy Baleya
ciąg dalszy



Praktycznie codziennie w me-
diach można napotkać zdjęcie lub
artykuł na temat źle lub niepo-
trzebnie ustawionych znaków dro-
gowych. Niestety, na Rakowcu
również władza nie ustrzegła się
podobnych błędów. Idealnym
przykładem jest skrzyżowanie ulic:

Mołdawskiej i Bohdanowicza.
Znajduje się tam od jakiegoś cza-
su przejście dla pieszych. Kierow-
cy skręcający z Korotyńskiego
w kierunku Racławickiej, dopiero
po dojechaniu do skrzyżowania
mogą dostrzec znak informujący
o przejściu dla pieszych. Dlaczego

tak późno? Ponieważ wszystkie
znaki bardzo dokładnie zasłaniają
latarnie. Własnie na tym przejściu
przed wyborami samorządowymi
został potrącony sąsiad Martyny
Ochnik, która podczas kampanii
głośno naświetlała ten problem.
Kierowca, który spowodował wy-
padek tłumaczył się tym, że zbyt
późno dostrzegł pieszego na pa-
sach. Po zmroku czy w czasie
deszczowych, mglistych dni, przej-
ście jest bardzo słabo widoczne,
przez co niestety łatwo o wypadek.
Aby Zarząd Dzielnicy dostrzegł
problem, poprosiłem zastępce
Burmistrz Grzegorza Wysockiego
o spotkanie w tamtym miejscu.
Po wizytacji tego odcinka Moł-
dawskiej, pan Burmistrz potwier-
dził moje wskazania i dostrzegł jak
bardzo mało widoczne są znaki.
Osobiście czasami sam przecho-
dzę tamtędy kilka razy dziennie
i nie chcę by doszło do kolejnych
wypadków, głównie z udziałem
pieszych. W pierwszej kolejności
należy przestawić znaki w bardziej
widoczne miejsce, a z czasem za-
montować np. diodowe dodatki
na znakach, które migając
po zmroku pozwolą kierowcy bez-
piecznie wyhamować i dostrzec
przejście z bezpiecznej odległości.

Cezary Król

Mołdawska
– niebezpieczne przejście

Własnie na tym przejściu przed wyborami samorządowymi, zo-
stał potrącony sąsiad Martyny Ochnik, która podczas kampanii
głośno naświetlała ten problem.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 9

O tym mogą opowiedzieć miesz-
kańcy ulicy Opaczewskiej, a kon-
kretnie jej odcinka pomiędzy
ul. Szczęśliwicką i ul. Bohaterów
Września. Pierwsze latarnie na gaz
zainstalowano w Warszawie
w 1856 roku i chociaż dawały sto-
sunkowo mało światła, to spełniały
swoje zadanie, oświetlały ulice
miasta. Dzisiaj mamy latarnie
elektryczne, dające bez porówna-
nia więcej światła. Oświetlają pla-
ce, parki i ulice w prawie całym
mieście. Prawie, bo na części Opa-
czewskiej już nie. Dawno temu lu-
dzie doszli do wniosku, że oświe-
tlenie ulic zwiększa bezpieczeń-
stwo i komfort życia mieszkańców
i w tym celu zaczęto wszędzie
gdzie jest taka potrzeba instalować
uliczne latarnie. Tylko na tym od-

cinku Opaczewskiej nie. Nie wiem
czemu urzędnicy odpowiedzialni
za instalację oświetlenia ulicznego
tak krzywdzą mieszkających tam
ludzi. Kilkakrotnie wybrałem się
tam w godzinach wieczornych
i nocnych i faktycznie, jak powie-
dział jeden z mieszkańców tego re-
jonu „można w łeb dostać i co naj-
gorsze nie widzieć, od kogo”. Jeże-
li tak wielkim problemem jest
ustawienie tych kilku latarni, lub
w mieście brakuje prądu, to śpie-
szę z podpowiedzią szanowni
urzędnicy jest wyjście – pochodnie.
Tak nasi przodkowie już wiele lat
temu radzili sobie z ciemnościami.
Jak widać jak się pomyśli to się wy-
myśli. Mieszkańcom życzę więcej
światła a urzędnikom pomysłów.

Jacek Gomółka

Pod latarnią najciemniej
Pod latarnią najciemniej, a bez latarni?



Tematem pikniku był „KRAJ-
wOBRAZach”, na którym zapre-
zentowane zostały krajobrazy i re-
giony Polski: Małopolska, Ma-
zowsze, Podhale, Kaszuby i Śląsk.
Dekoracje namiotów stanowiły
prace plastyczne uczniów nawią-
zujące do pięknych polskich wido-
ków. Podczas występu uczniowie
młodszych klas zaprezentowali
tańce regionalne, natomiast starsi
uczniowie z klas IV-VI przygoto-

wali wspaniałe przedstawienia.
Zdumiewający talent muzyczny
i recytatorski naszych uczniów
uwidocznił się w trakcie insceni-
zacji. Tematyka projektu pozwoli-
ła na podziwianie pięknych pol-
skich strojów ludowych. Zaintere-
sowani mogli wykonać sobie pa-
miątkową fotografię wcielając się
w postać np. kaszuba lub górala
wykorzystując do tego celu wspa-
niale przygotowany szablon.

Po występach nastąpił czas
na spacer, rozmowę, wymianę do-
świadczeń, przepisów kulinarnych
oraz degustację dań regionalnych
(grillowane oscypki, wędliny, ma-
zurki, baby i inne przysmaki).
Czekały one na oryginalnie przy-
strojonych stoiskach. Jedzenie by-
ło znakomite, a co najważniejsze
polskie, co wielu z nas uwielbia.

Honorowymi gośćmi Pikniku byli:
Burmistrzowie Dzielnicy Ochota
oraz grupa międzynarodowa z pro-
jektu Erasmus+. W związku z tym
pojawili się nauczyciele i uczniowie
z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Francji,
Czech i Turcji, którzy gościli przez
ten tydzień w naszej szkole. Mieli oni
okazje poznać polską kulturę i kuch-
nię w bardzo atrakcyjny sposób. Ma-

my nadzieję, że to wydarzenie utkwi
na długo w ich pamięci, a także prze-
kona ich do powrotu w nasze strony.
Bardzo dziękujemy wszystkim
za udział w tak ważnym dla szkoły
wydarzeniu. W przygotowania
do Pikniku zaangażowana była Dy-
rekcja szkoły, uczniowie, nauczyciele
oraz rodzice. Do zobaczenia za rok.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 81

Krajobrazowy Piknik
29 maja 2015 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 81,

przy ul. Nowowiejskiej 39a, odbył się Piknik Szkolny.

NIERUCHOMOŚCI
·Nieruchomości „Szczęśliwy Dom” na Ochocie
Sprzedaż-Wynajem 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

2-POKOJOWE SPRZEDAM
·60 m2 379.900 PLN ze 100 m ogródkiem po
kapitalnym remoncie do wprowadzenia
534-705-022

4-POKOJOWE SPRZEDAM
·Fasolowa 84 m2 510 tys. przytulne
534-705-022

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
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808
·Okna – naprawy, regulacje 787-793-700

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

·Skup książek i staroci 516-811-480

DOM I OGRÓD

OODDKKOOMMAARRZZAANNIIEE,,  UUSSUUWWAANNIIEE  KKUUNN,,  GGRRYYZZOONNII,,
KKAARRAALLUUCCHHÓÓWW,,  OODDKKAAŻŻAANNIIEE  2222 667799--7799--4499,,

660055--332255--884499

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Brukarstwo 733-508-126
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydraulik Warszawa 601-306-907
·Naprawa Okien PCV 796-698-555

FINANSE
·FINANSOWANIE PROJEKTÓW ROMAN DURA
TEL. 502-097-683
·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, 733-816-290
w godz. 14-18
·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

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę, tel. 654-34-38

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

RÓŻNE
·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, SREBRA, PLATERY,
KSIĄŻKI, POCZTÓWKI, SZABLE, BAGNETY,
ORZEŁKI, ODZNACZENIA, RYNGRAFY,
BIBELOTY TEL. 601-336-063
·Kupię stare motocykle – części: silniki, ramy,
baki, koła, kosze i militaria do 45 r. szable,
bagnety, hełmy, czapki, mundury, odznaki
505-529-328
·Radio lampowe z zegarem firmy Zonenberg
– Konsul – ukf czynny. Tel 22-811-38-14
·Taśmy z nagraniami lat 60-70. Tel
22-811-38-14

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125p, 126 T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
nadasz na www.echodrobne.pl

Zatrudnimy 
dziennikarzy lokalnych

handlowców
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
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Na pi sa łem do dy rek cji – bez
od po wie dzi. Na pi sa łem też ar ty -
kuł w na szej ga ze cie.

Obie ca łem so bie, że bę dę sze -
ro kim łu kiem omi jał ten mar ket.

Cza sem jed nak by wa łem po rów -
nać ce ny i prze ko ny wa łem się, że
da lej mar ket jest nie przy ja zny klien -
tom po ru sza ją cym się ro we ra mi.

Ja kie mo je by ło zdzi wie nie, gdy
ostat nio wra ca jąc ro we rem z Ra -
szy na po sta no wi łem zaj rzeć do te -
go mar ke tu.

Oka za ło się, że w oko li cy wej -
ścia po sta wio no sto jak ro we ro wy
(mo że ma ło wi docz ny i jesz cze
sta re go ty pu), ale sta ło się już coś
po zy tyw ne go..

Do peł ni szczę ścia dla ro we rzy -
stów, po wi nien sta nąć obec nie

obo wią zu ją cy sto jak ty pu od wró -
co ne go „U”, po nie waż ten tzw.
„Wy rwij kół ka”, do słow nie

przy wie trze lub nie uwa dze są sia -
da, po wo du je de cen tro wa nie
przed nie go ko ła.

Dla te go po mi mo sto ja ka do cze -
pi łem się do ba rier ki ogro dze nio -
wej, raz z po wo du tech nicz ne go

– dłu gość lin ki mo cu ją cej ra mę
(nie ko ło jak nie któ rzy źle mo cu -
ją), dru gie, że od le gło ści mię dzy
ro we ra mi po win ny być nie co
więk sze.

Po mi mo tych drob nych wad,
dzię ku ję za rzą dza ją ce mu tym
mar ke tem, że wresz cie doj rzał po -
trze bę mon ta żu ta kiej in sta la cji
w miej scu, któ re wy da ję się bez -
piecz ne.

Je rzy Paw lo nek

OBI przy al. Krakowskiej
już przyjazne rowerzystom

Po nad rok te mu pi sa łem
o tym, jak znik nę ły sto ja ki ro -
we ro we z pod mar ke tu bu dow -
la ne go OBI na Okę ciu.

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
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