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Temat staje się szczególnie aktu-
alny w sezonie letnim, kiedy coraz
więcej czasu chcemy spędzać
na świeżym powietrzu. Na Ochocie
udało się rozpocząć akcję stworze-
nia sieci publicznie dostępnych,
bezpłatnych toalet. W 35 miejscach
na terenie dzielnicy znajdzie się
specjalna naklejka z informacją, że
tu można skorzystać z toalety. 10
z tych miejsc to toalety przenośnie,
które umieszczone są na terenach
zieleni, w parkach i na skwerach.
Pozostałe znajdują się w lokalach
wynajmowanych przez różne orga-
nizacje, fundacje, w siedzibach bi-
bliotek, ośrodków kultury, ale ta-
kże w lokalach komercyjnych: piz-
zeriach, kawiarniach i pubach.

Inicjatywa ochockiego urzędu
dzielnicy, zmierzająca do utworze-
nia na Ochocie sieci ogólnodostęp-
nych toalet, sprowokowała wiele
publikacji w prasie, dyskusje na fo-
rach i portalach społecznościowych

– to znaczy, że temat jest ważny,
a rozmowa o tej sprawie potrzebna.

Już dziś rusza mapa toalet pu-
blicznych na stronie internetowej
urzędu dzielnicy www.urzadocho-
ta.waw.pl. Wszystkie miejsca,
w których każdy może nieodpłat-
nie skorzystać z toalety zostaną
oznaczone specjalną naklejką.

– Wszystkim partnerom, którzy
włączyli się do ochockiej akcji ser-
decznie dziękujemy. Zdaję sobie
sprawę, że dla wszystkich pod-
miotów, które się na to zdecydo-
wały, oznacza to więcej obowiąz-
ków, szczególnie związanych
z utrzymaniem czystości w ogól-
nodostępnej toalecie. Tym bar-
dziej jest to gest wart docenienia.
– powiedziała Burmistrz Ochoty,
Katarzyna Łęgiewicz.

Liczymy, że pozytywny oddźwięk
na tę akcję spowoduje przyłączenie
się do niej kolejnych miejsc.

(r.i)

Sieć bezpłatnych toalet
Brak publicznych toalet to problem, szczególnie dla osób star-

szych i opiekunów małych dzieci.

Postanowił zorganizować cy-
kliczne spotkania w różnych czę-
ściach dzielnicy, po godzinach pra-
cy urzędu. Jak twierdzi: – „W urzę-
dzie dzielnicy interesantów mogę
przyjąć tylko raz w tygodniu. Mam
świadomość, że jest to stanowczo
zbyt mało. Poza tym nie każdy ma
czas na wizytę w urzędzie, w czasie
godzin pracy. Dlatego też – wycho-

dząc na przeciw potrzebom miesz-
kańców – planuję spotkania w ró-
żnych częściach dzielnicy”.

Na pierwsze spotkanie, które
odbyło się w holu Okęckiej Sali
Widowiskowej przy ul 1 Sierp-
nia 36a, przybyło ok. 10 osób.
Rozmowy toczyły się wokół tema-
tów dotyczących rozwoju sieci
przedszkolnej w dzielnicy, remon-

tów dróg lokalnych, budżetu par-
tycypacyjnego, problemów z par-
kowaniem, uciążliwości związa-
nych z budową nowych osiedli, itp.

„Chciałem wyjść z urzędu
do ludzi i to się udało. Zapraszam
na następne spotkanie, które za-
planowane jest na 18 czerwca w”
Adzie „, filii Domu Kultury Wło-
chy, przy ul. Ks. Juliana Chrościc-
kiego 14” – dodał na zakończenie
burmistrz Wąsowicz.

Dariusz Kałwajtys

Spotkania po godzinach
Na niecodzienny pomysł kontaktu z mieszkańcami wpadł

burmistrz dzielnicy Włochy Michał Wąsowicz.
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Skrzyżowanie ulicy Kaliskiej
i Barskiej jest doskonale znane
mieszkańcom Starej Ochoty. Ci
którzy interesują się historią naszej
dzielnicy i uczestniczą w obchodach
kolejnych rocznic Powstania War-
szawskiego wiedzą, że ulice Kaliska
i Barska były świadkami najbardziej
zaciętych walk w trakcie Powstania
Warszawskiego na Ochocie. Prze-
chodzę lub przejeżdżam tą ulicą co-
dziennie, ale dopiero kilka dni te-
mu zwróciłem uwagę na bardzo
niepokojące zjawisko. Na dachu

jednopiętrowego budynku znajdu-
jącego się przy skrzyżowaniu obu
ulic, rosną drzewa. Przy pobieżnej
ocenie można zorientować się, że
nie jest to specjalnie zaprojektowa-
ny ogród, lecz na dachu budynku
bez wiedzy właściciela zaczęły ro-
snąć samosiejki. Powstaje pytanie
czy właściciel terenu wie co się
dzieje na jego posesji i budynku?
Ponadto oprócz rosnących na da-
chu drzew, budynek sprawia wraże-
nie opuszczonego i bardzo zanie-
dbanego. Zdecydowanie niszczeją-

cy budynek nie jest wizytówką cen-
trum naszej dzielnicy. Szanowny
Zarządzie Dzielnicy – Pani Bur-
mistrz, Panowie Burmistrzowie czy
wpłyną Państwo na właściciela tere-

nu, aby zajął się swoją własnością
i zabezpieczył budynek, który może
zagrozić bezpieczeństwu mieszkań-
ców Ochoty?

Karol Wiszniewski

Na Kaliskiej drzewa
rosną na dachach…

Na dachu jednopiętrowego budynku znajdującego się
przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Barskiej, rosną drzewa.

O zieleń na tym terenie powi-
nien dbać, jak się okazało, Zarząd
Oczyszczania Miasta. A tymcza-
sem mieszkańcy sami sadzą różne

krzewy i kwiaty, bo nikt od lat nie
zajmuje się zielenią w tym miejscu.

Dyrektor ZOM udzielił mi dziw-
nej, łagodnie mówiąc, odpowiedzi,
z której nie wynika jasno, czy wresz-
cie jakieś nasadzenia będą miały
miejsce. Bo ja można rozumieć na-
stępujące zdania: „uprzejmie infor-
mujemy, że w 2015 r. nie planujemy
posadzenia żywopłotów w pasie
drogowym ul. Białobrzeskiej ze
względu na ograniczone środki fi-
nansowe przewidziane w budżecie
na sadzenie krzewów. Wniosek
mieszkańców o posadzenie żywo-
płotu w ww. lokalizacji rozważymy
w 2016 r. – w ramach środków fi-
nansowych przyznanych na ten cel
przez Radę m.st. Warszawy.”

Czyli na dwoje babka wróżyła,
bo środków znów może okazać
się za mało.

Coraz bardziej przekonuję się, że
jedyną drogą dla mieszkańców jest
złożenie wniosku do budżetu party-
cypacyjnego na rok przyszły, bo tyl-
ko to gwarantuje, że zieleń zostanie
uzupełniona. Budżet partycypacyj-
ny, który miał pobudzić inicjatywę
mieszkańców, zmienia się w narzę-
dzie wymuszające na władzach i in-
stytucjach miejskich wykonywanie
prac, które powinny być zrobione
w ramach obowiązków.

Małgorzata Rojek

Białobrzeska – będzie zielono?
Na prośbę mieszkańców starłam się dowiedzieć czy planowa-

ne są nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy Białobrzeskiej, szczegól-
nie po stronie nieparzystej na odcinku od ulicy Częstochowskiej
do ulicy Kopińskiej – tam brakuje np. wielu metrów żywopłotu.
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Konsultacje z mieszkańcami na-
szej dzielnicy na temat koncepcji
zagospodarowania parku Zachod-

niego zakończyły się. Zebraliśmy
w tym czasie szereg uwag i postula-
tów. Można powiedzieć z dużą do-
zą prawdopodobieństwa, że wszy-
scy, których interesowała ta sprawa
mogli się wypowiedzieć. Szacujemy,
że z różnych możliwości odniesie-
nia się do naszych propozycji sko-
rzystało grubo ponad 200 osób. To
duży sukces biorąc pod uwagę fakt,
że wszyscy gdzieś w głębi serca wo-
limy odnosić się do teraźniejszości
zamiast planować przyszłość. Nad-
szedł czas, kiedy ze sfery dyskusji
przechodzimy do decyzji. Nie były
one łatwe, ale ktoś musi je podjąć
i wziąć za nie odpowiedzialność.

Czego w parku nie będzie?
Nie będzie pełnowymiarowego

boiska piłkarskiego. Ta decyzja jest
dla mnie szczególnie ciężka. Jako
ojciec dwóch piłkarzy wiem, że brak
takiego boiska bardzo przeszkadza
wszystkim klubom i UKSom na te-
renie naszej dzielnicy. Jednak wybu-
dowanie tak dużego obiektu zdomi-
nowałoby park i stworzyło koniecz-
ność zlikwidowania lub znacznego
pomniejszenia innych funkcji. Dla
pocieszenia mogę tylko powiedzieć,
że mamy upatrzone miejsce na ta-
kie boisko i mam nadzieję, że jesz-
cze w tym roku poinformujemy opi-
nię publiczną o tym fakcie.

W projektowanym parku nie
będzie również wybiegu dla psów.
Po pierwsze dla tego, że jest
za mało miejsca a po drugie uzna-
liśmy, że psy i ich właściciele po-
winni korzystać z całego parku.
Oczywiście z pewnymi ogranicze-
niami np. plac zabaw dla dzieci.

Skatepark
Nie ulega wątpliwości, że z par-

ku będzie korzystać młodzież.
Przemawia za tym fakt sąsiadowa-
nia z nim dwóch szkół średnich
i jednej szkoły wyższej. W trakcie
konsultacji wielokrotnie doświad-
czyliśmy dużego zainteresowania
młodzieży naszą koncepcją.
Wszyscy oni praktycznie jednym
głosem wyartykułowali jeden po-
stulat. Jest nim budowa skatepar-
ku. Nie widzimy powodu, aby te-
go postulatu nie spełnić.

Rowerem dojechać i przejechać
Chyba bezpowrotnie zaczyna

dominować pogląd, że rowerem
nie jeździ się po parku. W naszym
też przyjmiemy taką zasadę. Chce-
my zrobić jeden wyjątek. Będzie
można przejechać tylko główną
aleją. Zadbamy o możliwość zapar-
kowania roweru przy wejściach.

Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Szczęśliwicka 36 gab. 141, tel 22 392-75-39
ul. Koszykowa 78 gab. 266, tel. 22 498-75-40

ul. J.Dąbrowskiego 16, tel. 22 498-75-40
Centrum Medyczne Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, blok F, I piętro, gab. 269
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Jesteśmy małą, kameralną
szkołą podstawową usytuowaną
w centrum Warszawy, w której
naukę pobiera 164 uczniów.

W roku szkolnym 2014/2015
zakwalifikowaliśmy się do mię-
dzynarodowego programu
„Erasmus+” współfinansowa-
nego przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji – Narodową
Agencję Programu Erasmus+.

Projekt o nazwie „European
contest: a bilingual challenge – Eu-
ropejski konkurs: dwujęzyczne wy-
zwanie”, realizowany jest w języku
angielskim. Uczestniczą w nim
szkoły z siedmiu państw: Hiszpanii,
Włoch, Polski, Francji, Czech, Nie-

miec i Turcji. Jego celem jest po-
znanie kultury i tradycji krajów
uczestniczących w programie, inte-
gracja w ramach wielokulturowej
społeczności, posługiwanie się języ-
kiem angielskim w życiu codzien-
nym, rozwój aktywności komunika-
cyjnej, wykorzystanie ICT oraz na-
bycie nowych kompetencji w za-
kresie metod nauczania.

W ramach projektu w szkole odby-
wać się będzie wiele inicjatyw mają-
cych na celu poszerzanie wiedzy o hi-
storii, kulturze, muzyce, zwyczajach,
sztuce, literaturze czy sporcie krajów
biorących udział w przedsięwzięciu.
W ramach programu przewidziane
są krótkie wspólne wizyty uczniów
szkół biorących udział w projekcie.

W maju 2015 roku nasza szkoła
będzie przez pięć dni gościła
uczniów i nauczycieli z partnerskich
szkół. Będą oni uczestniczyli w zaję-

ciach lekcyjnych oraz poznawali
piękno naszego miasta. Temat wizy-
ty to „Natura i krajobrazy Polski”.

Tradycją naszej szkoły są co-
roczne pikniki. Tegoroczny piknik
ma pokazać nam bogactwo krajo-
brazów Polski kształtowanych
przez wodę i wiatr. Chcemy też
przy tej okazji zaprezentować
wspaniały folklor wybranych re-
gionów Polski: Mazowsza, Podha-
la, Śląska, Kaszubów, Małopolski.

Piknik odbędzie się 29 ma-
ja 2015 i będzie jednocześnie
podsumowaniem wizyty dzieci
z krajów biorących udział w pro-
jekcie Erasmus+.

Szkoła Podstawowa Niepublicz-
na nr 81 Fundacji „Rodzice Dzie-
ciom” ul. Nowowiejska 39a

Dyrektor SPN 81
Jolanta Mlonek-Garbarska, Wicedyrek-

tor SPN 81 Monika Stachniak

Piknik na Nowowiejskiej

Piknik odbędzie się 29 maja 2015 i będzie jednocześnie pod-
sumowaniem wizyty dzieci z krajów biorących udział w projekcie
Erasmus+.

Park Zachodni
– czas na decyzje

Nadszedł czas, kiedy ze sfery dyskusji przechodzimy do decy-
zji. Nie były one łatwe, ale ktoś musi je podjąć i wziąć za nie
odpowiedzialność.

dokończenie na stronie 5
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NIERUCHOMOŚCI
·Nieruchomości „Szczęśliwy Dom” Zapraszam
tel. 606-893-601 www.szczesliwydom.pl

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

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

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

USŁUGI INNE

Ale szybka gotówka do 25.000 zł!!!
Sprawdź 512-330-315

·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
·Sprzedam krzewy bukszpanu 5 zł tel.
22 863-74-71

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

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydraulik Warszawa 601-306-907

FINANSE
·Pożyczki pod hipotekę 533-647-548
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Agenta ochrony apartament lub szpital
Mokotów, osiedle Bemowo tel. 506-158-658,
22 66-333-55
·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00

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

660022--1188--9955--3366

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

RÓŻNE
·Antykwariat Niemcewicza 5a, skup – sprzedaż,
22 895-27-75
·Pielęgnacja i strzyżenie psów Studio
Abbi Ursus ul. Kolorowa 3 róg Jacka
i Agatki tel. 693-23-03-05
·Skup książek – dojazd 602-254-650

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

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012
·KUPIĘ KAŻDE AUTO 530-444-333
·Skup motocykli i skuterów tel 504-631-626

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Ja mes sku tecz nie po ma ga w le -
cze niu wie lu cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach
or ga nów we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo -
nal nych,
– za pa le niu sta wów, pro ble mach
i zmia nach reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu
rąk i nóg.

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

22.05 - 5.06
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

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

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

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

W tym ro ku od bę dzie się 31 ma -
ja w nie dzie lę przed Dniem Dziec -
ka. Na głów nej es tra dzie wy stę py
współ or ga ni zu ją cych fe styn, kon -
kur sy, gry, za ba wy, po kaz ilu zjo ni -
sty… Wier sze księ dza Twar dow -
skie go przed sta wi Ma ciej Ray za -
cher. No i bę dzie gwiaz da. Rok te -
mu by ła to pio sen kar ka An na Jur -

kszto wicz, a w tym ro ku bę dą to
Do mi sie. Być mo że nie wie cie pań -
stwo, co to za jed ni, ale wa sze ma łe
dzie ci wie dzą to nie mal na pew no.
Bo ha te ro wie po pu lar nej te le wi zyj -
nej au dy cji, to my ślę, gwóźdź pro -
gra mu. Sam pla nu ję obej rzeć wy -
stęp, cho ciaż dziec kiem prze sta łem
być już ja kiś czas te mu.

Ale Dzień Dziec ka w Par ku
Szczę śli wic kim to nie tyl ko wy stę -
py na es tra dzie, to rów nież kil ka -
dzie siąt sto isk or ga ni za cji po za -
rzą do wych, ró żnych firm, a na wet
mia stecz ko stra żac kie.

Bę dzie my dło i po wi dło… Od fir -
my z apa ra ta mi słu cho wy mi po przez
dmu cha ne za baw ki dla dzie ci, warsz -

ta ty pla stycz ne, bęb niar skie i ju bi ler -
skie. Po ka zy ka ra te i aiki do, sprzę tu
po li cyj ne go… Mo żna też bę dzie po -
strze lać przy sto isku z la se ro wym pa -
int bal lem. Go kar ty, ku cy ki, wy żer ka

Sto iska szkół i przed szko li…
Nie za brak nie ta kże licz nych sto isk
po za rzą do wych or ga ni za cji i in sty -
tu cji dzia ła ją cych w dziel ni cy. Bi -
blio te ka Pu blicz na, OKO, po moc
spo łecz na, zwią zek węd kar ski, Li -
ga Obro ny Kra ju, a na wet… Sto -
wa rzy sze nie Przy ja ciół Fre tek.

Festyn Rodzinny Dzień
Dziecka 2015

31 ma ja 2015 ro ku,
godz. 11:00–17:00 – Park Szczę śli -
wic ki. W pro gra mie m.in.:
• konkursy z nagrodami
• gry i zabawy z Krasnalem

Pikselem
• godz. 11:45 pokaz iluzjonisty

• godz. 14:25 Maciej Rayzacher
• godz. 15:00 Występ Domisiów
• godz. 16:30 wręczanie nagród

laureatom konkursów
• występy dla dzieci i młodzieży

z ochockich zespołów
wokalno-tanecznych

• pokaz mody
Zbigniew Duszewski

Domisie, bębny i fretki
– festyn na Dzień Dziecka

Nad cią ga Dzień Dziec ka,
a wraz z nim bar dzo po pu lar ny
do rocz ny fe styn ro dzin ny w Par -
ku Szczę śli wic kim. Im pre za jest
or ga ni zo wa na przez wy dział
spraw spo łecz nych i zdro wia
urzę du dziel ni cy. Ma roz licz ne
ce le spo łecz ne, zdro wot ne i in -
te gra cyj ne, ale prze cież nie
dla te go jest po pu lar na.

Ja ko bur mistrz od po wia dam
za wy cin kę drzew w na szej dziel -
ni cy. Kie dy skła dam pod pis
pod ze zwo le niem na ta ką wy cin kę
czy tam pro to ko ły, oglą dam zdję -
cia i py tam fa chow ców. Czę sto
cho dząc po Ocho cie oglą dam
kon kret ne przy pad ki. Sta ram się
nie spie szyć i być po dejrz li wym.
Ja ko wie lo let ni ad mi ni stra tor nie -
ru cho mo ścia mi znam mo ty wy,
z ja kich ró żni lu dzie i in sty tu cje
sta ra ją się wy ci nać drze wa. Od ja -
kie goś cza su zda łem so bie spra -
wę, że od po wia dam nie tyl ko
za wy cię cie zdro we go i po trzeb ne -
go drze wa, ale rów nież za kon se -
kwen cje nie wy cię cia drze wa cho -

re go za gra ża ją ce go zdro wiu i ży -
ciu prze chod niów i kie row ców.
Nie mam złu dzeń. Przy ta kiej ilo -
ści de cy zji, ja kie pod pi su ję mu sze
się kie dyś po my lić lub już się po -
my li łem. Cho dzi o to, aby tych
po my łek by ło jak naj mniej.

Kie dy skła dam pod pis za wsze
po cie szam się tym, że jak wy tnie -
my drze wo to i ja kieś po sa dzi my.
Tak jest na pi sa ne w de cy zji. Ale
czy tak jest? Czy te drze wa się sa -
dzi i dba o to że by się przy ję ły?
Nie mam zie lo ne go po ję cia. Dla -
te go obie ca łem so bie, że jak tyl ko
na sza dziel ni ca się za zie le ni to
spraw dzę to.

Za czy na my 27.05 od 8.00. Przyj -
rzy my się miej scom gdzie wy da li -
śmy de cy zje na wy cin kę do koń -
ca 2013ro ku. Teo re tycz nie po win -
ny tam ro snąć drze wa i to ta kie,
któ re się przy ję ły. Je śli się oka że,
że to wszyst ko, co pod pi su je to
„wiel ka ście ma” to bę dzie my wzy -
wać do wy wią za nia się z de cy zji.

Je śli ma cie po mysł na przyj rze -
nie się ja kie muś miej scu to daj cie
Pań stwo znać. Naj le piej ma ilem
g w y  s o c  k i @ u r z a  d o  c h o  -
ta.waw.pllub te le fo nicz -
nie 22 822 19 50

Grze gorz Wy soc ki

Sprawdzamy nasadzone drzewa
Kie dy skła dam pod pis za wsze po cie szam się tym, że jak wy tnie -

my drze wo to i ja kieś po sa dzi my. Tak jest na pi sa ne w de cy zji. Ale
czy tak jest? Czy te drze wa się sa dzi i dba o to że by się przy ję ły?

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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Pół to ra ka wiar ni
Jest oczy wi stym, że w ta kim par -

ku mu si być miej sce do spo tka nia
się ze zna jo my mi, prze czy ta nia
pra sy, zor ga ni zo wa nie im pre zy
o cha rak te rze klu bo wym czy wy sta -
wy. Te mu bę dzie słu żyć ca ło rocz na
ka wiar nia, któ ra bę dzie usy tu owa -
na w pier wot nie prze wi dy wa nym
miej scu. W se zo nie wy da je nam się
na tu ral nym po łą cze nie pla cu za -
baw, fon tan ny z lo da mi i do brą ka -
wą. Dla te go w tej oko li cy mu si my
prze wi dzieć miej sce na se zo no wą
ka wiar nię w po sta ci roz sta wio ne go

na mio tu lub lek kiej kon struk cji.
Pla nu je my na pla cu za baw zmie nić
ro dzaj na wierzch ni z pia sku na coś
trwal sze go i prak tycz niej sze go.

Park nie bę dzie oa zą ci szy
Nie ma my złu dzeń. W tym miej -

scu nie bę dzie ci szy na po zio mie Po -
wsi na czy Po la Mo ko tow skie go.
Oczy wi ście za pro jek tu je my gę ste
na sa dze nia od stro ny Alej i Bi twy
War szaw skiej, ale to tyl ko w pew -
nym stop niu wy ci szy to miej sce. Od -
rzu ci li śmy mo żli wość bu do wy wa łów
ziem nych z uwa gi na kosz ty i ogra ni -
cze nie po wierzch ni par ku. Z po wo -
dów fi nan so wych od rzu ci li śmy rów -

nież pro jekt za głę bie nia par ku
na czę ściach je go po wierzch ni.

Bo iska do ko szy ków ki
Je śli cho dzi o bo iska to, je śli

nie mo że my w na szym par ku po -
sa do wić peł no wy mia ro we go bo -
iska do pił ki no żnej to wy da wa nie
pie nię dzy na ko lej ne bo isko nie -
wy mia ro we (któ rych ma my
w dziel ni cy wy star cza ją ca ilość)
mi ja się z ce lem. Je dy nym bo -
iskiem, któ re ma w ta kim ra zie
sens jest bo isko do ko szy ków ki,
któ re bę dzie wy ko rzy sty wa ne za -
rów no do lek cji w LO im. Dem -
bow skie go jak i miesz kań ców.

Bez piecz nie i ja sno
Zwró ci li śmy się do słu żb miej -

skich o ob je cie mo ni to rin giem
par ku. Ma my pra wo przy pusz czać,
że w klu czo wych miej scach par ku
znaj dzie się kil ka ka mer. Jed nak ta
de cy zja nie za le ży w peł ni od nas.
Na to miast od nas za le ży ja kość
i gę stość oświe tle nia. Chce my że by
by ło we wszyst kich alej kach oraz
obej mo wa ło klu czo we funk cje
(plac za baw, ska te park itp.)

Sze reg in nych spraw
Zwra ca li ście Pań stwo pod czas

dys ku sji uwa gę na wie le spraw.
Za pew nia my, że w przy szły par -
ku za ist nie ją ta kie rze czy jak: po -
ideł ko, sa dzaw ka dla pta ków, to -
a le ta dla psów, ha ma ki, ścia na
wspi nacz ko wa czy po je dyn cze

ko sze do ko szy ków ki. Wy da je
nam się, że uda się wy ko rzy stać
do sze re gu funk cji rów nież dwie
ścia ny znaj du ją ce się na obrze -
żach par ku.

Co da lej?
Na pod sta wie pro jek tu pier wot -

ne go i ma te ria łów z kon sul ta cji
po wsta nie fi nal na kon cep cja.
Na jej ba zie do koń ca ro ku po -
wsta nie pro jekt wy ko naw czy.
W przy szłym ro ku prze targ na wy -
ko naw cę i roz pocz nie my bu do wę.
Je śli wszyst ko do brze pój dzie to
spo tka my się na otwar ciu je sie -
nią 2017 ro ku w par ku Za chod -
nim imie nia???. No wła śnie. Czy
nie war to za sta no wić się nad pa -
tro nem te go miej sca?

Grze gorz Wy soc ki

dokończenie ze strony 3

Park Zachodni – czas na decyzje

W dru giej po ło wie lat 90-tych,
po odłą cze niu się od WSM „Ocho -
ta”, sza re blo ki, któ re dziś sta no wią
nie ru cho mość dwu bu dyn ko wą
Prusz kow ska 12 i Pa wiń skie go 29,
zo sta ły zre wi ta li zo wa ne, ocie plo ne,
na bra ły ko lo rów i by ły jed ny mi
z ład niej szych na Ra kow cu.

Szko da, że to już hi sto ria.
W trak cie nie daw nych roz mów
z kil ku dzie się cio ma miesz kań ca -
mi tych blo ków, usły sza łem z ja -
kim za że no wa niem mu szą wpro -

wa dzać swo ich go ści i zna jo mych
– po czar nych scho dach, ko ry ta -
rza mi, gdzie spod czar no -bru nat -
nej po le py nie wi dać ko lo ru la -
stry ka z któ re go zo sta ły wy ko na -
ne. Prze bły ski ja sno sza re go la -
stry ka są tyl ko na środ ku ko ry ta -
rzy, prze tar te bu ta mi miesz kań -
ców lub po od su nię ciu wy cie ra -
czek. Na wie lu klat kach uno si się
przy kry za pach.

Te oby dwa du że blo ki, za miesz -
ku je łącz nie 308 ro dzin, człon ków

spół dziel ni, któ rzy na utrzy ma nie
po rząd ku i ad mi ni stro wa nie pła -
cą 1,75zł / m2 pow. miesz ka nia, co
da je mie sięcz ną kwo tę ok. 22–23
tys. zł, a więc rocz nie ok. 270 tys. zł!
Aż ty le pie nię dzy pła cą za śmier -
dzą ce klat ki, bru nat ne po sadz ki,
prze ra ża ją co czar ne scho dy
i wszech obec ny brud. Na wet
na naj wa żniej sze świę ta w ro ku,
Wiel ka noc, nie zo sta ły umy te szy by
w drzwiach kla tek scho do wych i nie
oczysz czo no ich z kle ju oraz taśm
kle ją cych ogło sze nia spół dziel ni.
Nie umy to drzwi wej ścio wych, któ -
re no si ły śla dy bru du, bło ta i łap
zwie rząt. Po klat kach od kil ku lat

prze ta cza ją się kłę by sier ści zwie -
rząt do mo wych, przy cze pia jąc się
do wy cie ra czek, ba rie rek i ścian.

De gra da cja tych blo ków i do -
pro wa dze nie do ta kie go sta nu,
trwa od kil ku lat. Od pew ne go
cza su, oprócz wo dy z wo do mie rzy
do mo wych, miesz kań cy mie li do -
li cza ne opła ty za wo dę z bu dyn ku,
tzw. tech no lo gicz ną. Co to za wo -
da? Bo na pew no nie na my cie
kla tek. Czy tak ma ją wy glą dać do -
my w XXI wie ku? Nie li cząc pen -
sji do zor cy, to co się dzie je z resz -
tą pie nię dzy, któ re ka su je ad mi ni -
stra cja od miesz kań ców? Pro blem
jest więk szy i nie do ty czy tyl ko
jed ne go bu dyn ku, po nie waż skar -
gi do cho dzą już z in nych blo ków
jak Wi ślic ka 1,1A oraz in nych ko -
lo nii tej spół dziel ni.

In ny pro blem, to py ta nie, gdzie
są or ga ny kon tro l ne Spół dziel ni?
Gdzie jest Ra da Nad zor cza WSM
„Ra ko wiec”? Kto po zwo lił, aby
jed na oso ba sprzą ta ła tak ol brzy -
mi re jon, tj. 20 kla tek scho do -
wych, co da je 100 kon dy gna cji
plus piw ni ce, a do dat ko wo te ren
ze wnętrz ny ok. 9.5 tys. m2? Po -
rząd ku i czy sto ści na tak du żym
re jo nie nie do pil nu ją na wet dwie
oso by, nie mó wiąc o jed nej!

Na co więc idą te ogrom ne pie -
nią dze?

Na na gro dy. Pra cow ni cy, czy li
ad mi ni stra cja WSM „Ra ko wiec”

za wie dzą i zgo dą Ra dy Nad zor -
czej, zo sta li „ob da ro wa ni” kwo tą
ok. 400 tys. zł. W po sta ci na gród,
pod wy żek i bo nów to wa ro wych.
Jak na pi sa no w Pro to kó le z po sie -
dze nia Ra dy Nad zor czej
w dniu 22.12.2014 r. za „wy ko na -
nie pla nu” i „efek ty pra cy” (?)
Nic do dać, nic ująć! Czy sty Ba re -
ja. I mo że na wet by ło by śmiesz -
nie, gdy by nie cho dzi ło o nie ma łe
prze cież pie nią dze człon ków spół -
dziel ni i ten prze ra ża ją cy brud.

Do dat ko wo Ra da Nad zor cza
za te „wy jąt ko we efek ty pra cy”
wi docz ne na na szych klat kach,
po sta no wi ła pod nieść od 1 lu te go
pen sję za rzą du o ok. 30%. To wię -
cej, niż za ra bia ją bur mi strzo wie,
wo je wo do wie a na wet pre zy den ci
miast.

Wie le ad mi ni stra cji, za rów no
spół dziel ni jak i wspól not miesz -
ka nio wych, za opła ty eks plo ata -
cyj ne zbli żo ne do tych w WSM
„Ra ko wiec” wy ma ga, aby klat ki
scho do we by ły my te nie oka zjo -
nal nie, raz na 2–3 mie sią ce, ale
raz na ty dzień środ ka mi czy sto ści
za pa cho wy mi. Ja ki za pach czu ją
miesz kań cy Spół dziel ni „Ra ko -
wiec”? Bę dą mo gli to wy ar ty ku ło -
wać już wkrót ce na naj bli ższych
Wal nych Ze bra niach w czerw cu,
pod czas gło so wa nia nad ab so lu to -
rium dla za rzą du.

Ire ne usz Paw ło wicz

WSM „Rakowiec” – brudy i nagrody

Chy ba naj star si miesz kań cy Ra kow ca nie spo dzie wa li się, że
do ży ją cza sów, kie dy w swo ich blo kach bę dą ży li jak
w XIX-wiecz nych slum sach.








