
Na sesje przybyli licznie miesz-
kańcy. Radni postanowili rozma-
wiać o pubie La Szalet zbudowa-
nym na placu Narutowicza. Opinię
publiczną zbulwersowały dwa fakty.
Po pierwsze bez żadnych konsultacji
postawiono szkaradny balon w cen-
tralnym miejscu na Ochocie.
Po drugie inwestorem jest ochocki
radny PO Tomasz Cwyl. Podczas
poprzedniej kadencji radny załatwił
wszystkie niezbędne zezwolenia
i zaraz po wyborach powstał kosz-
marny pub. Wnioskodawcy specjal-
nej sesji w przygotowanym projek-
cie stanowiska napisali że
„W związku z powyższym Rada
Dzielnicy Ochota domaga się
od Zarządu Dzielnicy przeprowa-
dzenia kontroli w tej sprawie
i wstrzymania inwestycji do czasu
wyjaśnienia wszystkich wątpliwo-
ści.”

Jednocześnie zaproponowano
aby „zarząd dzielnicy Ochota nie-
zwłocznie podjął działania mające
na celu uchwalenie w tej kadencji
planu zagospodarowania miejsco-
wego placu Narutowicza. Planu,
który odpowiadałby zarówno este-
tyce oraz historycznym uwarunko-
waniem tego miejsca, jak i potrze-
bom i aspiracjom jego mieszkań-
ców”

Zarząd dzielnicy w osobie burmi-
strza usiłował przekonać zebranych,
że w tej sprawie nie popełniono
żadnego błędu. Przedstawiono sze-
reg dokumentów, które maiły o tym
świadczyć. Radni opozycji wykazali
natomiast, że informacja zarządu
nie jest kompletna a przedstawione

dokumenty i informacje zostały ze-
stawione tendencyjnie.

– Niezależnie od wyjaśnień bur-
mistrza sprawa sprzeczności intere-
sów radnego jest bezsporna. Jestem
pewna, że pub powstał tylko dlate-

go, że inwestorem był radny. Zwy-
kły śmiertelnik niemiałby, żadnych
szans na pozwolenie na postawienie
czegokolwiek w tym miejscu – argu-
mentowała jedna z mieszkanek.

Jeden z kupców z bazaru Bana-
cha spytał się burmistrza czy on mo-
że przenieś swoja budke na plac
Narutowicza.

Jednak zwyciężyła arytmetyka.
Posiadająca większość w radzie ko-
alicja PO – SLD nie dopuściła
do przegłosowania stanowiska. Nie
bardzo wiadomo dlaczego. Zwycię-
żyła lojalność partyjna i solidarność
w stosunku do kolegi z partii. Prze-
grała zwykła obywatelska uczciwość.
Jeśli wolno bronić takich spraw nie
zważając na opinię publiczną to
znaczy, że wolno robić wszystko.

Redakcja

Większość
może wszystko

Nic nie pomogło. Specjalnie zwołana sesja w sprawie La Sza-
let na placu Narutowicza z formalnego punktu widzenia zakoń-
czyła się niczym.
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słuchowe od ponad 100 lat
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Posiadamy sieć 12
gabinetów na
terenie całej

Warszawy.
Zapytaj o najbliższy
gabinet: 22 392 76 19.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wstrzymania
budowy pubu „La Szalet” na placu Narutowicza

Radny Klub Głosował

Aleksandrowicz Cecylia Platforma Obywatelska przeciw

Barycki Lech Platforma Obywatelska przeciw

Bednarska Jolanta Sojusz Lewicy Demokratycznej przeciw

Cwyl Tomasz Platforma Obywatelska nie głosował

Czarnomorska-Stołecka Grażyna Sojusz Lewicy Demokratycznej przeciw

Dzięciołowski Witold Platforma Obywatelska przeciw

Gęściak-Wojciechowska Hanna Platforma Obywatelska przeciw

Gomółka Jacek Ochocka Wspólnota Samorządowa za

Janikowska-Lipszyc Ingeborga KWW „Ochocianie” za

Jarosińska-Potyra Anna Platforma Obywatelska przeciw

Jegliński Andrzej Prawo i Sprawiedliwość za

Kasprzyk Jan Prawo i Sprawiedliwość za

Krasnodęmbski Piotr Platforma Obywatelska przeciw

Kwaśniewski Łukasz Prawo i Sprawiedliwość za

Markowski Edward Prawo i Sprawiedliwość za

Mróz Sylwia Platforma Obywatelska przeciw

Oprządek Mariusz Sojusz Lewicy Demokratycznej przeciw

Rojek Małgorzata Ochocka Wspólnota Samorządowa za

Saliński Sebastian Prawo i Sprawiedliwość za

Stecka Monika Sojusz Lewicy Demokratycznej przeciw

Wiszniewski Karol Platforma Obywatelska przeciw

Zbytniewska Anna Maria Ochocka Wspólnota Samorządowa za

Zbytniewska Anna Katarzyna Ochocka Wspólnota Samorządowa za

Inicjatywna Grupa Biegaczy
pragnie powołać do życia Integra-
cyjny Klub Sportowy pod wezwa-
niem Dobrego Łotra.

Celem Stowarzyszenia ma być
wspólne bieganie (osoby zaczyna-
jące dopiero przygodę ze sportem
i te bardziej doświadczone), orga-
nizacja wyjazdów na zawody
w Polsce i za granicą, spotkania
formacyjne, zgrupowania sporto-
we itp.

Siedziba Klubu mieścić się bę-
dzie na terenie dzielnicy Ochota.
Miejscem działania będzie parafia
rzymsko-katolicka pod wezwa-
niem Opatrzności Bożej na Ra-
kowcu przy ul. Dickensa 5 (osoby,
które pragną połączyć swoją pasję
sportową z rozwojem duchowym).

Wszystkich zainteresowanych
(na razie tylko osoby dorosłe)
prosimy o kontakt:

Piotr Banasiak
butonierka@poczta.onet.pl

Biegaj
z dobrym łotrem
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Pla no wa na jest do bu do wa po -
miesz czeń oraz upo rząd ko wa nie
skwe ru ota cza ją ce go bu dy nek,
o czym już in for mo wa li śmy na ła -
mach „In for ma to ra”.

Od paź dzier ni ka ubie głe go ro ku
dy rek to rem Te atru jest Jo an na Na -
wroc ka, zwią za na ze Stu diem Te -
atral nym Ko ło. Zo sta nie po wo ła na
ra da pro gra mo wa, któ rej człon ka -
mi bę dą: Ha li na Ma chul ska
– współ za ło ży ciel ka Te atru Ocho ty,

Bo że na Su choc ka, Mar ta Bia łek,
Kin ga Grze lew ska, dr Ma ria Śro -
doń, In ge bor ga Ja ni kow ska-Lip -
szyc i Adam Lip szyc. Sce na te atru
ma być otwar ta dla grup ar ty stycz -
nych, któ re czę sto bo ry ka ją się
z bra kiem miej sca dla wy sta wie nia
swo ich spek ta kli. Z tej oka zji
na de skach Te atru Ocho ty bę dzie -
my mo gli zo ba czyć przed sta wie nia
grup: Klan cyk, Gru py Su per mar -
ket, Te atru Młyn, Te atru La M.ort

czy Te atru Mon tow nia. W mar cu
zo sta nie po raz set ny wy sta wio ny
spek takl „Tak sów ka”, a na maj szy -
ko wa na jest pre mie ra  sztuki pt.
„Obe riu”. W Te atrze bę dą rów nież
pro wa dzo ne licz ne dzia ła nia edu -
ka cyj ne ta kie jak: „Ogni sko Te -
atral ne” – któ re dzia ła od po cząt ku
ist nie nia Te atru, „Daj prze strzeń”
– pro jekt ma ją cy na ce lu re ali za cję
pierw szych te atral nych pro jek tów
mło dych lu dzi, „Te atr dla bo ba -
sów 0–3” – pio nier ski pro jekt edu -
ka cyj ny dla przy szłych in struk to -
rów te atral nych te atru dla i z ma ły -
mi dzieć mi, re ali zo wa ny we współ -

pra cy z In sty tu tem Te atral nym,
„Sztu ka ja ko na rzę dzie zmia ny
spo łecz nej” – pro gram dla ak cji ar -
ty stycz nych i edu ka cyj nych dla
mło dzie ży, se nio rów, ro dzin wie lo -
po ko le nio wych re ali zu ją cy pro jek ty
eks pe ry men tal ne na po gra ni czu te -
atru i in nych dzie dzin sztu ki oraz
„Te atr la bo ra to rium” – miej sce do -
sko na le nia warsz ta tu te atral ne go
przez za wo do wych ak to rów i re ży -
se rów.

Wśród tej bo ga tej ofer ty
na pew no ka żdy znaj dzie coś dla
sie bie.

Magdalena Sutowska

Zmiany w Teatrze Ochoty
W Te atrze Ocho ty szy ku ją się zmia ny. Po pierw -

sze, re wi ta li za cja bu dyn ku i je go oko li cy. Po dru -
gie, mo dy fi ka cje w dzia łal no ści Te atru zwią za ne
ze zmia ną na sta no wi sku dy rek to ra.

Od no wio ny dwo rzec ko le jo wy
i cen tral ny dwo rzec pe ka esów,
przy stan ki au to bu so we, pę tla
tram wa jo wa a na wet me tro – ta kie
bę dą skła do we tej wiel kiej in fra -
struk tu ral nej in we sty cji. Kie dy jed -
nak zo ba czy my ją w peł nej kra sie?

Sam Dwo rzec Za chod ni zmie ni
się nie do po zna nia. In we stor bę -
dzie mógł wy bu do wać tam biu ro -
wiec a w za mian do sta nie my no -
we pe ro ny i po cze kal nie. Nie ste ty,
fran cu ska fir ma Ne xi ty nie do ga -
da ła się z PKP, dla te go roz po czę -
to no we roz mo wy, tym ra zem ze
sło wac kim de we lo pe rem HB Re -
avis. Oczy wi ście opóź ni to re mont
Za chod nie go. Ponieważ nie jest
on prio ry te tem na Eu ro 2012
– przed mi strzo stwa mi zo sta nie
tyl ko wy czysz czo ny i po ma lo wa ny.

Mo żli we też są zmia ny
na dwor cu au to bu so wym. Skarb
pań stwa za sta na wia się nad pry -
wa ty za cją PKS, bądź prze ka za -
niem go sa mo rzą dom. De cy zje
za pad ną praw do po dob nie już
wio sną, ale na wi docz ne efek ty
trze ba bę dzie po cze kać.

W dal szej per spek ty wie mo że my
spo dzie wać się w tym miej scu tak że
pę tli tram wa jo wej, któ rą prze wi du je
plan za go spo da ro wa nia re jo nu
„Czy ste”. Lecz i to jest pie śnią przy -
szło ści – li nia ta ma sta no wić jed ną
ca łość z nit ką na Wi la nów. Zo sta ła
ona, nie ste ty, na ra zie odło żo na
przez Za rząd Trans por tu Miej skie -
go do 2023 ro ku. Pę tla i to ry
na szczę ście tyl ko w nie wiel kim
stop niu ogra ni czą park, o któ re go
po zo sta wie nie gło śno wal czy li śmy.
Ca ła in fra struk tu ra znaj dzie się
na je go skra ju od stro ny Alej Je ro -
zo lim skich. Wła dze wciąż tak że roz -
wa ża ją od waż ny wa riant po pro wa -
dze nia tu ne lu tram wa jo we go
pod Dwor cem Za chod nim na Wo lę.

Du że na dzie je wzbu dza ją też pla -
ny III li nii me tra. Naj praw do po dob -
niej po łą czy ona Dwo rzec Za chod ni
przez pl. Na ru to wi cza do sta cji Sta -
dion. Na ko lej kę pod ziem ną rów -
nież po cze ka my, naj pew niej do za -
koń cze nia bu do wy II li nii ra zem
z jej trze ma od no ga mi – na Po łczyń -
ską, Bród no i Go cław.

Ja nusz Omy liń ski

Przyszłość Zachodniego
W przy szło ści Dwo rzec Za chod ni i je go oko li ce bę dą wiel kim

wę złem prze siad ko wym. Bę dzie my mu sie li nie ste ty uzbro ić się
w cier pli wość zanim uj rzymy urze czy wist nio ną wi zję te go miej sca.

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



Nie udol ność
Pa wi lon jest wła sno ścią m.st.

War sza wy. Do sko na ła lo ka li za cja
– ru chli we skrzy żo wa nie, przy sta -
nek prze siad ko wy, za ple cze par -
kin go we, to tyl ko nie któ re z wa lo -
rów pa wi lo nu. W su mie 700 m2

po wierzch ni han dlo wo-ma ga zy -
no wej nisz cze je i od lat ge ne ru je
stra ty w ka sie sa mo rzą du. Na wy -
na ję cie pa wi lo nu or ga ni zo wa ny
był wie lo krot nie w ostat nich la -
tach prze targ lub kon kurs i… – co
bu dzi wiel kie zdzi wie nie – chęt ny
jak do tej po ry się nie zna lazł!
Od po wiedź na to py ta nie wy da je
się pro sta. Wy star czy prze śle dzić
wa run ki roz pi sy wa nych prze tar -

gów bądź kon kur sów, któ re ra czej
nie za chę ca ją po ten cjal ne go użyt -
kow ni ka pa wi lo nu. Naj pierw by ły
to kon kur so we wa run ki dzie rża wy
na trzy la ta, a na stęp nie prze targ
z mo żli wo ścią dzie się cio let niej
dzie rża wy, któ ry jed na kże zo stał
unie wa żnio ny bez po da nia przy -
czyn. Jak nie wia do mo o co cho -
dzi, to wia do mo, że cho dzi o pie -
nią dze. Tyl ko, że w tym przy pad -
ku rzekł bym, że ra czej mar no -
traw stwo pie nię dzy, bę dą cych
mie niem pu blicz nym! Świad czy to
o du żej nie udol no ści i nie chę ci,
a mo że ra czej bra ku chę ci, do za -
go spo da ro wa nia pa wi lo nu.

Nie go spo dar ność
Do bry go spo darz ni gdy nie pró -

żnu je – jak ma wia przy sło wie.
Bio rąc pod uwa gę fakt, że pa wi -
lon od 10 lat stoi i cze ka na na -
jem cę, mo żna po wie dzieć, że wła -
ści cie le i go spo da rze pa wi lo nu,
od wie lu lat nie po tra fią so bie po -
ra dzić z tym pro ble mem. Ze stro -
ny ra dy dziel ni cy by ły w ubie głych
la tach skła da ne po stu la ty pod ję -
cia kon kret nych dzia łań w tej
spra wie. Sam oso bi ście wnio sko -
wa łem o re mont i prze zna cze nie
po wierzch ni pa wi lo nu na po trze -

by Do mu Kul tu ry Wło chy, lecz te -
mat ten nie zo stał pod ję ty. Mo żna
oczy wi ście pod jąć pró bę tłu ma -
cze nia ta kie go sta nu choć by bra -
kiem pie nię dzy w ka sie mia sta lub
dziel ni cy, na re mont lub ada pta -
cję pa wi lo nu na in ne ce le. Z pew -
no ścią jed nak nie do mnie to na -
le ży, a od po wie dzial ne za ten stan
in sty tu cje, za zwy czaj po ka żdym
ar ty ku le w „In for ma to rze” prze -
zor nie mil czą, li cząc na za po -
mnie nie. Nie są za tem do bry mi
go spo da rza mi, a bio rąc pod uwa -
gę fakt, że dys po nu ją w oma wia -

nym przy pad ku mie niem pu blicz -
nym, za rzut nie go spo dar no ści jest
jak naj bar dziej na miej scu.

Głu po ta
Pa wi lon, za miast zgod nie ze

swym prze zna cze niem przy no sić
okre ślo ne do cho dy, ge ne ru je stra ty
fi nan so we. Okre so we na pra wy nie -
czyn ne go pa wi lo nu, brak wpły wów
z wy naj mu, po dat ki, ko niecz ność
wy ko ny wa nia ko lej nych za bez pie -
czeń przed bez dom ny mi i wan da la -
mi, pen sja dla pra cow ni ków zaj mu -
ją cych się or ga ni za cją ko lej nych
prze tar gów, to tyl ko nie któ re ze
strat. Do te go na le ży ta kże do li czyć
brak wpły wów do ka sy mia sta z wy -
naj mu. Jak wy li cza łem to kil ka lat
wcze śniej, wpły wy z wy naj mu to su -
ma około 170 ty s. zł rocz nie. Bio -
rąc pod uwa gę choć by po wy ższe,
ge ne ro wa nie ta kich strat jest naj -
zwy klej szą urzęd ni czą głu po tą
i bez myśl no ścią. Z mo ich naj now -
szych in for ma cji wy ni ka, że ZGN
Wło chy po raz ko lej ny or ga ni zu je
prze targ na wy na ję cie pa wi lo nu. To
za czy na być śmiesz ne. Bo ża ło sne
jest już od wie lu lat.

Dariusz Kałwajtys

Ra zem z Pra gą Po łu dnie zaj -
mu je my czwar te miej sce pod
wzglę dem ogól nej licz by wy pad -
ków w dziel ni cach – by ło ich
osiem dzie siąt osiem. Na ten stan
wpływ ma na pew no fakt, że
Ocho tę prze ci na kil ka wa żnych
ar te rii. Szcze gól nie nie bez piecz ne
są Ale je Je ro zo lim skie z 37 krak -
sa mi w ze szłym ro ku. Wy jąt ko wo
groź ne jest też skrzy żo wa nie Gró -
jec kiej i Dic ken sa – rów nież zaj -
mu je nie chlub ną pierw szą po zy cję
w ze sta wie niu. Mia ło na nim
miej sce sześć zde rzeń. Na le ży pa -
mię tać, że ra port po li cji uwzględ -
nia tyl ko te zgło szo ne.

Mi mo więk szej licz by ko li zji
na szczę ście by ło mniej ofiar
śmier tel nych. Sy tu ację po pra wia ją
lep sze dro gi i or ga ni za cja ru chu

oraz szyb sza re ak cja po go to wia.
Na zmniej sze nie licz by wy pad ków
na Ocho cie naj bar dziej mo że
wpły nąć zbu do wa nie tra sy N–S
oraz ob wod ni cy Śród mie ścia. Nie -
ste ty ich fi na li za cja od da la się
w cza sie.

Janusz Omyliński

Niebezpieczne drogi
W sta ty sty kach po li cyj nych do ty czą cych bez pie czeń stwa

na dro gach w ro ku 2010 Ocho ta nie wy pa dła naj le piej.

Nieudolność, niegospodarność, głupota!
Już po nad 10 lat stoi i nisz cze je daw ny pa wi lon han dlo -

wy, przy skrzy żo wa niu ul. Hyn ka i Sa ba ły. Wła sność m.st.
War sza wy, za rzą dza na przez Za kład Go spo da ro wa nia Nie ru -
cho mo ścia mi Wło chy nisz cze je od wie lu lat, ge ne ru jąc
stra ty za miast kon kret nych zy sków.

skrzyżowanie Grójeckiej i Dickensa 
jest najniebezpieczniejsze w Warszawie

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



Na wet g dyby był wy sta wio ny
za ka żdą ster tę gni ją cych w wo -
rach li ści w War sza wie.

Ba lo ty to ko lej ny, po za psi mi
ku pa mi, wi dok ja ki wrósł na trwa -
łe w ochoc ki kra jo braz. Mam tu
na my śli zwa ły czar nych wo rów za -
le ga ją cych mie sią ca mi na te re -
nach, któ re czę sto tyl ko z na zwy
zwą się zie lo ny mi. Niewta jem ni -
czo nym wyjaśniam, że ba lo ty to
zwo je zro lo wa nej sło my, po kry te
fo lią, ja kie po zo sta wia za so bą
kom bajn po ko sze niu zbóż.

Ochoc kie ba lo ty są ko lo ru
czar ne go. Wy peł nia ją je li ście
drzew i krze wów zgra bio ne przez
słu żby, któ rym tą po win ność
przy pi sa no. Jak są dzę, kon kret -
ną umo wą i za od po wied nią
staw kę. Ta czyn ność od by wa się

je sie nią i po win na być po wtó rzo -
na wio sną.

Nie mo ją ro lą jest szu ka nie wy -
ko naw cy te go zle ce nia, ale bez
tru du usta li łam zle ce nio daw cę.

Jest nim Gmin na Go spo dar ka
Ko mu nal na Ocho ta, któ ra od
lat 90. nie prze rwa nie ad mi ni stru -
je ze wnętrz ny mi te re na mi zie lo -
ny mi w na szej dziel ni cy.

Jak się gam pa mię cią wstecz, to
ster ty brud nych, po pę ka nych wo -
rów za le ga ły mie sią ca mi ka żde go
ro ku. Nie rzad ko zni ka ły do pie ro
póź ną wio sną, a wiel kie po ła cie
fo lii nie do pusz cza ły do pod ło ża
po wie trza, po wo du jąc de gra da cję
i tak już nędz nych traw ni ków.

Po mi ja jąc wzglę dy es te tycz ne –
mie sza ni na fo lii i gni ją cych li ści
pącz ku je za zwy czaj po przez do -

rzu ca ne tam śmie ci – ta ki stan
rze czy prze kła da się na wy mier ne
zło tów ki po trzeb ne na od two rze -
nie tych traw ni ków. A jak wy ni ka
z od po wie dzi bur mi strza na mo je
in ter pe la cje do ty czą ce po gar sza -
ją ce go się sta nu zie le ni, jest to
pro ces kosz tow ny i dłu go trwa ły –
wy ni ka ją cy z bra ku pie nię dzy.

Zbie ra jąc ma te riał do te go ar ty -
ku łu szu ka łam roz wią za nia
w dziel ni co wym Za kła dzie Go spo -
da ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi.
Po twier dzi ła się je go bez sil ność
wo bec eg ze kwo wa nia po win no ści
od GGKO, ogra ni cza ją ca się je dy -
nie do mo ni tów, bo to je dy ny da ny
mu praw nie in stru ment dzia ła nia.
Spra wa zna na zresz tą ochoc kie mu
sa mo rzą do wi – bur mi strzom i ra -
dzie – i opi sy wa na wie lo krot nie
przeze  mnie w „In for ma to rze”. 
– Ta ki też mo nit wy sy ła ny był
i w tym ro ku – za pew nia pra cow -
nik ZGN To masz Za krzew ski.

Śnieg stop niał, zlo do wa ce nia
ustą pi ły, a wo ry jak sta ły, tak sto ją,
czy niąc miej ski kra jo braz bar dziej
po nu rym, by nie po wie dzieć ob -
skur nym. Jest to wy star cza ją cy po -
wód do te go, by te mat ten zna lazł
się po now nie na szpal tach na szej
ga ze ty.

Pi kan te rii spra wie do da je fakt,
że pra ce za rzą du dziel ni cy
nad zmia ną ku rio zal nej umo wy
z ad mi ni stra to rem tych te re nów
(52 ha), trwa ją już bli sko dwie ka -
den cje.

Tymcza sem ca ła na dzie ja w stra ży
miej skiej, która – jak wieść gmin na
nie sie – za re ago wa ła 14 stycz nia te -
go ro ku. Na pod sta wie art. 10
ust. 2a, Usta wy o utrzy ma niu czy -
sto ści i po rząd ku w gmi nie, wrę czy ła
GGKO man dat. Przy jął go Hu bert
Aszyk, kie row nik dzia łu od po wie -
dzial ne go za czy stość ze wnętrz nych
te re nów. Ów man dat opie wał
na su mę… 100 zło tych!

O ile man dat za po zo sta wio ną
psią ku pę w kwo cie 100 zł mógł by
przy nieść mia stu po żą da ny sku tek,
o ty le ten wy wo łu je je dy nie po li to -
wa nie. Na wet wte dy, g dyby wy sta -
wiano go za ka żdą ster tę gni ją cych
w wo rach li ści w War sza wie.

nowa

„Prze sy łam Pa nu zdję cie re mon -
to wa nej (fre zo wa nej) od po cząt ku
li sto pa da 2010 r. uli cy Wło da rzew -
skiej – a kon kret niej po wsta ły uby -
tek. Zdję cie wy ko na ne jest przy bu -

dyn ku nr 87. Od re mon tu mi nął
po nad mie siąc, więc ta wy rwa wy -
wo ła ła u mnie du że zdzi wie nie
i za sko cze nie – przy pusz czam, że
nie tyl ko mo je, ale wszyst kich użyt -

kow ni ków tej uli cy. Re mont ca łej
uli cy miał trwać mie siąc, do dnia
dzi siej sze go nie wy re mon to wa no
chy ba na wet po ło wy. De kla ra cje
ukoń cze nia ca ło ści re mon tu skła -
dał Pan pu blicz nie w te le wi zji TVP.
Ro zumiem – po go da! Ale dla cze go
re mont za czę to w ta kim mie sią cu
jak li sto pad, gdzie wa run ki po go -
do we by wa ją – wia do mo – nie prze -
wi dy wal ne. Ro zu miem – wy bo ry!!!
Ob ser wo wa łem re mont uli cy i nie -
ste ty nie był on prze pro wa dza ny
zgod nie z przy ję ty mi za sa da mi –
as falt od stro ny Gró jec kiej był wy -
le wa ny w stru gach desz czu” – to
frag ment li stu ja ki miesz ka niec
Wło da rzew skiej wy słał do bur mi -
strza Ko mo row skie go przed sa -
my mi świę ta mi.

Ponieważ miesz ka niec nie otrzy -
mał z urzę du żad nej od po wie dzi,
po sta no wi łem rów nież spy tać.

Fak tycz nie, frag ment uli cy zo -
stał w po ło wie li sto pa da ofre zo -

wa ny i po kry ty na kład ką as fal to -
wą. Koszt tych prac wy niósł
około 750 tys zł.

– Ro bo ty zo sta ły ode bra ne 29
li sto pa da i w tym dniu nie za uwa -
żo no żad nych uste rek w na -
wierzch ni, na to miast wy ko naw ca
po pra wiał osa dze nie za wo rów
i stu dzie nek. Po nie waż wio sną te -
go ro ku pla nu je my wy ko nać  sys -
te mem „week en do wym” na kład kę
na po zo sta łej czę ści uli cy, w tym
cza sie wy ko naw ca usu nie za uwa -
żo ne uster ki – wy ja snia Prze my -
sław Za krzew ski z wy dzia łu in fra -
struk tu ry urzę du na Ocho cie.

Po zo sta je mieć na dzie ję, że na -
wet pra ce do raź ne, tak po trzeb ne
po kan ce ro wa nej uli cy Wło da -
rzew skiej, zo sta ną wy ko na ne
zgod nie ze sztu ką i zdro wym roz -
sąd kiem. Rów nież li czy my na ich
do pil no wa nie, tak aby miesz kań cy
przez naj bli ższe la ta mo gli jeź dzić
bez piecz nie i spo koj nie cze kać
na ge ne ral ny re mont tej uli cy.

Grzegorz Wysocki

Fuszerki jeszcze nie ma

Man dat za po zo sta wio ną psią ku pę w kwo -
cie 100 zł mógł by przy nieść mia stu po żą da ny sku -
tek. Ta ki sam, wy sta wio ny Gmin nej Go spo dar ce Ko -
mu nal nej Ocho ta za ba lo ty – wy wo łu je je dy nie po li -
to wa nie.

Pękniecie świeżo zrobionej nakładki

Anna Zbytniewska

Baloty na Ochocie

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



– Od jak daw na miesz ka Pa ni
na Ocho cie?

– Prak tycz nie od za wsze, z ma ły -
mi prze rwa mi. Dzie ciń stwo to uli ca
Ra dom ska. Cho dzi łam
do podstawówki nr 16, któ rej już
daw no nie ma. Po tem L.O. im. Ju -
liu sza Sło wac kie go i krót ka prze -
pro wadz ka na Żo li borz. Od 16 lat
miesz kam na Ra kow cu i nie za mie -
ni ła bym Ocho ty na nic na świe cie.

– A co Pa nią tak na Ocho cie
urze ka?

– Mo ja dziel ni ca jest zie lo na i to
za rów no dla te go, że po sia da du żą
liczbę par ków, ale rów nież nie zli -
czo ną ilość zie leń ców, klom bów
i skwer ków. Ale ja Żwir ki i Wi gu ry
i jej ciąg zie le ni, po czy na jąc od Po -
la Mo ko tow skie go po przez dział ki
i koń cząc na Mau zo leum Żoł nie -
rzy Ra dziec kich, to naj więk szy
kom pleks zie le ni w cen tral nej czę -
ści War sza wy. Mam na dzie ję, że li -
kwi da cja ba zy MPO na Po lach
Mo ko tow skich, któ ra jest wła śnie
fi na li zo wa na, po więk szy jesz cze

zie lo ne płu ca na szej dziel ni cy.
Ocho ta, mi mo bra ku me tra, jest
do brze sko mu ni ko wa na. Dzię ki li -
nii tram wa jo wej na Gró jec kiej
prak tycz nie wszę dzie jest bli sko.
Tro chę gor sze jest po łą cze nie
z Mo ko to wem, ale prze cież nie ma
sys te mów ide al nych.

– A wi dzi Pa ni ja kieś man ka -
men ty?

– Z drob nych to ta kie, że za -
rów no skrzy żo wa nie Gró jec kiej
z Dic ken sa, jak i z Ko ro tyń skie go
są jed ny mi z bar dziej nie bez piecz -
nych w War sza wie i mam na dzie ję,
że w naj bli ższym cza sie coś w tej
spra wie uda się po pra wić. Du ży mi
pro ble ma mi na Ocho cie są: zruj -
no wa ne obiek ty Skry i kosz mar ny
stan ba za ru na Ba na cha.

– Z pro ble mem Skry, przy tej
kon dy cji fi nan so wej mia sta, chy ba
w tej ka den cji nie da się zmie rzyć.
Nie wni ka jąc w szcze gó ły po trze ba
na ten cel ja kieś mi liard zło tych.

– Nie by ła bym ta ką pe sy mist ką.
Przy po mnę tyl ko, że ma my re zer -

wy, któ re war to w tej ka den cji
uru cho mić. Wa żną spra wą jest za -
chę ce nie tych, któ rzy miesz ka ją
w War sza wie a nie są za mel do wa -
ni, aby tu taj pła ci li po dat ki. Chce -
my wspól nie z or ga ni za cja mi spo -
łecz ny mi wnieść do sej mu oby wa -
tel ski pro jekt no we li za cji usta wy
w spra wie tzw. „ja no si ko we go”.
Tyl ko w ra mach tych dwóch dzia -
łań mo że my uzy skać środ ki, któ re
wy star czą na od bu do wę Skry

i wie le in nych in we sty cji. Sa dzę,
że do cze ka my się w obec nej ka -
den cji za pi sa nia tej in we sty cji
w Wie lo let nim Pro gra mie in we -
sty cyj nym.

– Co z ba za rem?
– Kon cep cja przed sta wio na

przez pre zy den ta An drzeja Ja ku -
bia ka bę dzie re ali zo wa na. Zbu du -
je my TBS i du żą ha lę tar go wą.

– Czy wie Pa ni, że pro po zy cja
pre zy den ta, je śli cho dzi o ha lę,

za do wa la oko ło po ło wę kup ców
i znacz nie ogra ni cza han del
w tym miej scu?

– Z te go co wiem nic nie jest
prze są dzo ne. Trze ba roz ma wiać.

– Ale na Ocho cie miesz kań cy
nie są za li kwi da cja ba za ru.

– Śle dząc wy ni ki ostat nich wy -
bo rów, gdzie mię dzy in ny mi wa -
sza ga ze ta za mie ni ła wy bo ry w re -
fe ren dum w spra wie ba za ru, nie
by ła bym ta ka pew na.

– Pew nie ani ja Pa ni, ani Pa ni
mnie nie prze ko na. A co z mo der -
ni za cją pla cu Na ru to wi cza?

– Zacz nie my od de ba ty z miesz -
kań ca mi, a po niej przy go tu je my
kon cep cję. Sa dzę, że za koń czy my
ka den cję przy go to wa niem so lid ne -
go pro jek tu.

– De ba tę z miesz kań ca mi to
mie li śmy na wczo raj szej se sji.
Rad ny z PO po sta wił na pl. Na ru -
to wi cza kosz mar ny na miot, w któ -
rym bę dzie sprze da wał pi wo. Do -
stał od za rzą du dziel ni cy wszyst -
kie po zwo le nia. Spra wa nie by wa -
ła. Czy zna ją Pa ni?

– Znam i ubo le wam. Mam na -
dzie ję, że zo sta nie ona do koń ca
wy ja śnio na. Zwró ci łam się w tej
spra wie do pre zy dent Han ny
Gron kie wicz -Waltz.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Ochotczanka od zawsze
Z Ewą Ma li now ską -Gru piń ską, prze wod ni czą cą ra dy War sza wy

roz ma wia Grze gorz Wy soc ki

Pro si my ta kże Czy tel ni ków
o in for ma cje, li sty, bądź zdję cia
miejsc, któ re za słu gu ją na mia no
„wi zy tó wek”.

Uli ca 17 Stycz nia
Uli ca 17 Stycz nia jest jed ną

z re pre zen ta cyj nych ulic Okę cia,
sta no wią cą łącz nik do jaz do wy dla
sa mo cho dów ja dą cych z po łu dnia
kra ju na lot ni sko. Uli cę od kil ku
lat szpe ci ob skur ny, po nad stu me -
tro wej dłu go ści płot, ob le pio ny
re kla ma mi na kle ja ny mi bez ła du
i skła du. Sam płot znisz czo ny ko -
ro zją i dzia ła niem wan da li, wy glą -
da jak ogro dze nie z ubie głe go
wie ku na opusz czo nej przez lu dzi
wsi. Ca łość wy glą da po nu ro i ża -
ło śnie, wy sta wia jąc tym sa mym
ne ga tyw ną opi nię dla tej czę ści
dziel ni cy Wło chy.

Co jest za tym pło tem?
Za wspo mnia nym ogro dze -

niem, na roz le głym te re nie gra ni -
czą cym z po bli ski mi ogro da mi
dział ko wy mi, pra cow ni cy oko licz -
nych in sty tu cji zna leź li so bie miej -
sce do par ko wa nia sa mo cho dów.
To nie sta no wi jed nak pro ble mu.
Pro ble mem jest po wsta ją ce tu
nie le gal ne wy sy pi sko. Hał dy śmie -
ci, zło mu, szkła z po tłu czo nych
bu te lek to co dzien ny ob ra zek
na tym te re nie.

Co da lej?
Po wy ższe zja wi sko opi sa łem

trzy la ta te mu w „In for ma to rze”.
Kil ka krot nie w tym te ma cie in ter -
we nio wa łem w urzę dzie dziel ni cy
oraz zwra ca łem się do słu żb po -
rząd ko wych o zdy scy pli no wa nie
wła ści cie la te re nu, w spra wie upo -

rząd ko wa nia ob skur nych re klam
na pło cie oraz usu nię cia hałd
śmie ci. Za ka żdym ra zem po ma ga -
ło „na chwi lę”, czy li po in ter wen cji
słu żb, wła ści ciel czy ścił płot i wy -
wo ził nie czy sto ści. Tym ra zem ta -
kże zwró cę się do od po wied nich
słu żb, o pod ję cie in ter wen cji. Pew -
nie po mo że, choć zno wu tyl ko
„na chwi lę”.

Mam po mysł
Przez ostat nie kil ka lat ani wła -

ści ciel opi sy wa nej po se sji, ani in sty -
tu cje od po wia da ją ce za po rzą dek,
nie są w sta nie zli kwi do wać po wsta -
ją ce go w tym miej scu ba ła ga nu.
Uwa żam, że mo żna w tym ce lu
pod jąć bar dziej kon kret ne dzia ła -
nia. Płot pro po nu ję udo stęp nić gra -
fi cia rzom (spray ow com). Po dob ne

roz wią za nie funk cjo nu je na ogro -
dze niu wzdłuż Wy ści gów Kon nych
na Słu żew cu. Ma lun ki graf fi ti
z pew no ścią nie szpe ci ły by pło tu
tak, jak pa pie ro we re kla my. Te ren
w środ ku mo żna upo rząd ko wać,
zwięk sza jąc tym sa mym liczbę
miejsc par kin go wych. Za trud nie nie
stró ża i po bie ra nie nie wiel kich
opłat, po zba wi ło by mo żli wo ści nie -
kon tro lo wa ne go wy sy pu śmie ci
w tym miej scu. Wiem jed nak, że
do ta kich roz wią zań po trzeb na jest
współ pra ca wła ści cie la te re nu,
urzę du dziel ni cy i być mo że oko -
licz nych in sty tu cji, któ rych pra cow -
ni cy ko rzy sta ją obec nie z par kin gu
„za pło tem”, cho ciaż, jak są dzę,
z ta ką „ze spo ło wą” ko or dy na cją
dzia łań mo że być znacz nie go rzej.

Da riusz Kał waj tys

Wizytówki
Ru de ry, nie le gal ne wy sy pi ska śmie ci, po rzu co ne wra ki sa mo -

cho dów i wie le in nych. To ne ga tyw ne „wi zy tów ki”, któ re szpe cą
na sze mia sto. Za po śred nic twem „In for ma to ra” ujaw nia my ta kie
zja wi ska, do ma ga jąc się jed no cze śnie od słu żb po rząd ko wych
i in sty tu cji kon kret nych dzia łań dys cy pli nu ją cych wo bec od po -
wie dzial nych za obiek ty szpe cą ce mia sto.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 5



OGŁOSZENIA DROBNE

FINANSE i PRAWO
·Atrio Biuro Usług Księgowych 
ul.Wolska 84/86 p. 324 W-wa
tel: 501-751-262

·Biuro Rachunkowe Beata Pura 
usługi księgowe - pełen zakres
www.beatapura.pl, 695-859-383

·Biuro rachunkowe MK Plus
tel. 22 392-08-37, 506-098-980
ul. Pomorska 19 Warszawa

ZDROWIE i URODA
·AURIMED LARYNGOLODZY
tel. 22 751-97-73, 502-922-844
www.laryngologlomianki.pl 

·CENTRUM MEDYCZNE      CMP
ul. Berensona 11, Warszawa
tel. 22 741-83-00, www.cmp.med.pl

•Centrum stomatologii i ortodoncji
www.Perfekt-Dent.pl-Odkryta 44A, 
88 9-70-80, Skarbka z Gór 142, 741-58-88

··  FIZJOTERAPIA, MASAŻ
Kleszczowa 1A 22 tel. 863-13-17 godz. 
13-19  www.rehabilitacjalecznicza.pl

·GABINET REHABILITACJI
www.terapia-manualna.com
tel. 22/ 666-05-77, 498-18-55

·Klinika Mediq
www.mediq.pl
tel. 22 774-26-40

·Usługi pielęgniarskie 
usługi komercyjne i w ramach NFZ
tel. 510-122-762, 22 772-91-51

USŁUGI BUDOWLANE

•Remonty Adaptacje Wykończenia
Sprawnie, fachowo, tanio-materiał
tel. kom. 603-988-526 

ODŚNIEŻANIE

•ODŚNIEŻANIE dachów i placów
Firmy, wspólnoty, spółdzielnie itd.
tel. kom.  603 988 526

MOTORYZACJA
·SALON SCOOTERLAND
SKUTERY ATV części  akcesoria
serwis Modlińska 103A 22 676-91-51

•Stacja kontroli pojazdów WX/092 /P
do 3,5T motocykle, pojazdy z gazem i
skierowane; Jagiellońska 69 676-29-51

PRZEDSZKOLA
·PRZEDSZKOLE U JULCI
(1,5–5 lat) Łomianki ul. Wiślana 24
tel. 22 216-71-98, www.ujulci.pl

RTV/AGD/KOMPUTER 
·Informatyka Komputery Serwis
Łomianki, Warszawska 122
tel. 22 751-76-49, 501-198-599

APTEKI

·Apteka Barkocińska 6
(róg Myszkowskiej) pon–pt 8–20,
sob–nd 9–15 tel. 22 215-08-47

WAŻNE TELEFONY
·Urząd Dzielnicy Ochota
ul. Grójecka 17a, 
tel. 22 578-35-00                 
·Telefon Interwencyjny 
tel. 22 578-35-35                     
·Straż Miejska ul. Przemyska 18, 
tel. 22 82-37-389              
·Komenda Rejonowa Policji
Warszawa III, ul. Opaczewska 8 

tel. 22 603-73-56 lub 997

W razie awarii:
·Gaz tel. 22 594-39-00
·Pogotowie Gazowe tel. 992
·MPO tel. 22 632-00-51 do 59
lub  800-413-323               
·MPWiK tel. 22 628-55-67
·Pogotowie Wodociągowe 
i Kanalizacyjne
tel. 994
·Nadzór budowlany
ul  . Bagatela 14, tel. 22 326-15-15
·SPEC tel. 22 576-10-00 
·Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993
·ZDM tel. 22 620-10-21 do 29
·Pogotowie Drogowe
tel. 9633                                   
·ZOM tel. 22 629-91-39
·Infolinia „Czystość” 
tel. 800-800-117

w Twojej
okolicy

Gdzie naprawić samochód? Gdzie do dentysty?  
Usługowo-handlowy przewodnik ''Informatora”.

Twoja wizytówka w przewodniku tel. 22 614-58-03

SPR ZE DAM
LAN DRO VER 
FRE ELAN DER

2.0 TDI 113 KM
Rocz nik 2002, przebieg
176000 km, au to z pol skie go
sa lo nu, pierw szy wła ści ciel,
bez wy pad ko we i za dba ne.
Ga ra żo wa ny. Bo ga te wy po sa -
że nie. Ce na do ne go cja cji. 
Dwa kom ple ty kół.

Wszel kie py ta nia 
502-280-720

au to do obej rze nia w Le gio no wie.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206



Elastyczne protezy nylonowe. Ny lon w pro te ty ce z na lazł za sto so wa nie w la tach 50. ubiegłego wieku.
W mo im ga bi ne cie jest co naj mniej od 8 lat, ale w Pol sce wciąż ucho dzi za tech no lo gię no wą.

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

LE CZE NIE, PRO TE TY KA, CHI RUR GIA, OR TO DON CJA, WY BIE LA NIE,
RTG I NA PRA WA PRO TEZ

od po nie dział ku do czwart ku w godz 10:00–12:00 i 15:00–18:00
www.su per den ty sta.com.pl

tel. 22 676-59-56, 608-519-073
Warszawa, ul. My śli bor ska 104

(wej ście do ga bi ne tu SUPERDENTYSTA z ty łu bu dyn ku ap te ki, na pierw szym pię trze)

SUPERDENTYSTA NEWS

Komitet Samoobrony Spółdzielców
zaprasza

W związku z przewidywanym wiosennym Walnym
Zgromadzeniem Członków WSM „Ochota” oraz wyborami

do Rady Nadzorczej – Komitet Obrony Spółdzielców zaprasza
wszystkich chętnych do współpracy.

Otwarte spotkania w sprawie wspólnej redakcji uchwał
i przygotowania niezależnych kandydatów do Rady
Nadzorczej: 10 lutego i 24 lutego, od godz: 16:00,

Klub Seniora PKPS przy ul. Grójeckiej 120 (pawilony).

Na za py ta nie pew ne go dzia ła cza
o kosz ty ob słu gi praw nej za rząd
od po wie dział, że nie mo że ujaw nić
tych da nych, bo prawnicy so bie te -
go nie ży czą. Bzdu ra! Ich ży cze nia
nie ma ją nic do rze czy wo bec usta -
wy. Ale wi dać od po wiedź jest krę -
pu ją ca. To wy kro cze nie za rzą du
ba da obec nie po li cja.

Za rząd w ogó le nie ra czył od -
po wie dzieć na sze reg py tań za da -
nych prze ze mnie i przez Ko mi tet
Obro ny Spół dziel ców. Z te go
wnio sek, że od po wie dzi by ły by
nie wy god ne. A py ta li śmy o ta kie
dro bia zgi jak ce lo wość i roz li cze -
nie fi nan so we wy bu rze nia pa wi lo -
nów przy ul. Hyn ka, kosz ty wy -
mia ny dźwi gów oso bo wych, ob -
słu gi praw nej człon ków za rzą du
oraz niewpro wa dze nia se lek cji
od pa dów.

Co do pa wi lo nów na Hyn ka:
mo im zda niem nie go spo dar ne jest
ce lo we za nie dby wa nie i wy bu rza -
nie zdro we go bu dyn ku, aby bez
prze tar gu od dać ko muś zie mię
w dzie rża wę. Na le ża ło by do brze
pie lę gno wać bu dyn ki i czer pać
z nich zy ski, lub mą drze za in we -
sto wać w tę zie mię ze zło ta. Do te -
go li kwi du je się wszyst kie skle py
na Ko lo nii Okę cie, że by miesz kań -
cy sa mi bła ga li o przy śpie sze nie
tak nie ko rzyst nej in we sty cji.

Co do śmie ci: od pa ru lat
wszyst kie pod mio ty, któ re nie ma -
ją pod pi sa nej umo wy na wy wóz
od pa dów ko mu nal nych z se lek cją,

pła cą za wy wóz nie se lek cjo no wa -
nych od pa dów około pół to ra ra za
wię cej niż za od pa dy se lek cjo no -
wa ne. Oprócz te go gro żą im ka ry
Wo je wódz kie go In spek to ra Sa ni -
tar ne go za brak umo wy. Ostat nio
za py ta łam, kie dy wresz cie WSM
„Ocho ta” pod pi sze wła ści wą
umo wę, do któ rej MPO za chę ca,
da jąc dar mo we po jem ni ki do se -
lek cji, ulot ki, szko le nie pra cow ni -
ków? Py ta łam też, czy pła ci li śmy
ta kie ka ry. Pa mię ta cie mo że Pań -
stwo, że nie tak daw no ścią gnię to
od nas do dat ko wą do pła tę za od -
pa dy. W ska li spół dziel ni mu sia ło
to być około 500 tys. zł. Być mo że
by ła to ta kże ka ra. Nie wiem, bo
od po wie dzi nie uzy ska łam. Se lek -
cji od pa dów też nie uzy ska li śmy,
choć nie któ rzy spół dziel cy upo mi -
na ją się o to mniej wię cej raz
w mie sią cu. A ca ły gro żą cy wy si -
łek to pod pi sa nie no wej umo wy
z MPO i wy zna cze nie miejsc
na po jem ni ki do se lek cji
– przed ka żdą lub co dru gą klat ką
du że go blo ku. Czy żby śmy cze ka li
bez czy nie na ka ry?

Py ta łam też nie po kor nie, kto
pła ci za ka pry sy za rzą du, któ re go
człon ko wie ja ko oso by pry wat ne
wy to czy li pro ces cy wil ny „In for -
ma to ro wi” i mnie, oraz pro ces
kar ny prze ciw ko mnie. O rze ko -
me znie sła wia nie oczy wi ście.
W su mie członkowie za rzą du spę -
dzi li w są dach już chy ba ze trzy
dni ro bo cze, a ka żdy dzień pra cy

jed ne go z nich to mi ni mum 500 zł
(już 10 lat te mu śred nia pen sja
za rzą du prze kra cza ła 10 tys. zł.
Póź niej prze sta no ujaw niać te da -
ne). Nie oka za no też mnie ani są -
do wi ko pii prze le wów, któ re by
świad czy ły, że kil ka ty się cy
za usłu gi kan ce la rii plus kil ka ty -
się cy kosz tów są do wych od ka żdej
spra wy prze la no z pry wat nych
kont człon ków za rzą du przed
wnie sie niem spra wy do są du. Mo -
im zda niem więc jest wy so ce
praw do po dob ne, że za te bzdur ne
po zwy pła cą wszy scy spół dziel cy.

Dziś mam ko lej ne nie wy god ne
py ta nie. Ire ne usz Paw ło wicz wie -
lo krot nie zwra cał uwa gę na za wy -
żo ne kosz ty tzw. pię cio let nich
prze glą dów in sta la cji elek trycz -
nej. Raz na pięć lat w ka żdym
miesz ka niu po wi nien się po ja wić
elek tryk, po mie rzyć wszyst kie
gniaz da z uzie mie niem i in sta la cję
w blo ku w ogó le. Na ja kiś czas
wy łą cza się wte dy prąd. Wła ści ciel
lo ka lu po wi nien pod pi sać pro to -
kół z prze glą du, tak jak to się
dzie je w przy pad ku prze glą dów
in sta la cji ga zo wej. Otóż mam
miesz ka nie w WSM „Ocho ta”
od 16 lat, a ra czej nie przy po mi -
nam so bie trzech prze glą dów sie ci
elek trycz nej. Uzna ła bym, że mam
kiep ską pa mięć al bo rzad ko by -
wam w do mu, ale ta kie go prze glą -
du nie pa mię ta ta kże nikt z mo ich
zna jo mych spół dziel ców WSM
„Ocho ta”. Ma ło te go, nie któ rzy
od lat zgła sza ją, że „ko pią” ich
prą dem ru ry w ła zien ce czy me ta -
lo we fra mu gi drzwi, czy li in sta la -
cja jest ewi dent nie wa dli wa. Czy
wszyst kie te prze glą dy w ogó le by -
ły do ko ny wa ne? Czy też pła ci my
czę ścio wo za fik cję?

Magdalena Balcerek

Gadał dziad do obrazu,
a obraz do niego ani razu
Według tego wzorca nieodmiennie działają władze WSM „Ochota”

Usta wa o spół dziel niach miesz ka nio wych na ka zu je
udo stęp niać spół dziel com wie le da nych, jak roz li cze -
nie kosz tów w po szcze gól nych nie ru cho mo ściach (ko -
niecz nie jed no bu dyn ko wych), fak tu ry zle ce nio daw ców
i wy ko naw ców, umo wy. Tym cza sem za rząd WSM
„Ocho ta”, py ta ny o co kol wiek, al bo na bie ra wo dy
w usta, al bo od pi su je bez sen su.
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Z pew no ścią tej wie dzy nie ma -
ją wła ści cie le po jaz dów par ku ją -
cych na chod ni ku wzdłuż ul. 17
Stycz nia, na od cin ku po mię dzy
Ra da ro wą i Sa ba ły. Bez tro ska kie -
row ców, po zwa la ją ca im za jąć
pra wie ca ły chod nik, zmu sza jąc
tym sa mym pie szych do zej ścia
na uli cę pod czas pró by omi nię cia
sto ją cych na chod ni ku sa mo cho -

dów, bu dzi nie smak i zdzi wie nie.
Dla cze go? Zna ki za ka zu za trzy -
my wa nia się w tym miej scu są bar -
dzo wi docz ne, a na prze ciw ko
znaj du je się ko mi sa riat po li cji.
Przy sło wie mó wią ce, że naj ciem -
niej pod la tar nią, aku rat tu znaj -
du je swo je uza sad nie nie. Za rów -
no w prze no śni, jak i do słow nie.
Ostat nio zwró ci li się do mnie pra -

cow ni cy oko licz nych firm, z proś -
bą o pod ję cie in ter wen cji w spra -
wie blo ku ją cych chod nik po jaz -
dów. To, że sa mo cho dy blo ku ją
chod nik w tzw. „go dzi nach pra -
cy”, świad czy o tym, że ich wła ści -
cie la mi są w większości pra cow ni -
cy firm znaj du ją cych się w po bli -
żu. Brak miejsc do par ko wa nia
jest pro ble mem na trwa łe wpi sa -
nym w kra jo braz na sze go mia sta.
Uwa żam, że w opi sy wa nym przy -
pad ku, przy odro bi nie do brej wo -
li, wy obraź ni i przede wszyst kim
od po wied nich pra cach ada pta cyj -
nych, mo żna wy go spo da ro wać
tro chę miejsc par kin go wych

wzdłuż chod ni ka, kosz tem rów no -
le głej do ul. 17 Stycz nia we -
wnętrz nej uli cy. Je że li jed nak jest
to nie mo żli we, to na le ży zdy scy -

pli no wać kie row ców, któ rzy co -
dzien nie po zo sta wia ją tu swo je
po jaz dy.

Dariusz Kałwajtys

Dla kogo
ten chodnik?

Ty tu ło we py ta nie jest czy sto re to rycz ne, gdyż chod nik przede
wszyst kim słu ży pie szym. Oka zu je się jed nak, że nie wszy scy to
wie dzą.

By ły to la ta nie zwy kle owoc ne
w za kre sie ak tyw no ści (w ró żnych
dzie dzi nach) ko biet bę dą cych
na eme ry tu rze. Pod sta wo wym ce -
lem dzia łal no ści klu bu jest in te -
gro wa nie ko biet po przez ró żne go
ro dza ju spo tka nia oko licz no ścio -
we, im pre zy to wa rzy skie, udział
w warsz ta tach szko le nio wych,
pre lek cjach i cie ka wych dys ku -

sjach, kur sach kom pu te ro wych
ję zy ka an giel skie go itp. W tro sce
o zdro wie fi zycz ne człon ki nie klu -
bu ko rzy sta ją z ćwi czeń tai -chi,
gim na sty ki ge ria trycz nej, pły wal -
ni. W ka żdy czwar tek or ga ni zo -
wa ne są wy ciecz ki w oko li cach
Warszawy, aby móc cie szyć się
uro ka mi przy ro dy i wol no ścią
na eme ry tu rze.

Człon ki nie klu bu du żą wa gę
przy wią zu ją do po głę bia nia wie -
dzy po przez spo tka nia z cie ka wy -
mi ludź mi (pi sa rza mi, psy cho lo -
ga mi, le ka rza mi, pod ró żni ka mi),
udział w spek ta klach te atral nych,
ope ro wych, zwie dza nie wy staw
i mu ze ów.

Nie zwy kle cie ka we są spo tka nia
oko licz no ścio we ta kie jak: opłat -
ko we, wiel ka noc ne, an drzej ko we,
kar na wa ło we (bal prze bie rań -
ców). Co mie sięcz ne spo tka nia
klu bo we po zwa la ją na wy mia nę
mię dzy so bą bo ga tych do świad -
czeń ży cio wych ka żdej z ko biet.
Po przez ob co wa nie z ludź mi
i wspól ne dzia ła nie, słu że nie ra dą,
a w nie któ rych wy pad kach po mo -
cą, ła twiej zno sić tru dy dnia co -
dzien ne go.

Ko bie ty zrze szo ne w klu bie
uczest ni czą ta kże w ró żnych im -
pre zach kul tu ral nych or ga ni zo wa -
nych przez wła dze dziel ni cy. Du -
żym po wo dze niem cie szą się fe -
sty ny po dwór ko we i pik ni ki in te -
gra cyj ne „Po znaj my się”, „Dni Są -
sia da” itp.

Przy na le żność do klu bu po zy -
tyw nie od mie ni ła ży cie wie lu ko -
bie t. Nie któ re z nich uwie rzy ły
w sie bie, zna la zły spo sób na ży cie,
wyj ście z de pre sji czy sa mot no ści.

Du że za słu gi w tych wszyst kich
przed się wzię ciach na le ży przy pi -
sać prze wod ni czą cej klu bu Le nie
Lesz kow skiej i jej za stęp czy ni An -
nie Bull. Obie pa nie za dba ły, aby
dzia łal ność klu bu na prze strze ni
lat roz wi ja ła się w tro sce o ko bie -
ty w nim zrze szo ne, cze mu da ły
wy raz w barw nej kro ni ce klu bo -
wej.

Prze wod ni czą ca Le na Lesz kow -
ska jest ty pem spo łecz ni ka, oso bą
god ną na śla do wa nia. Nie bra ku je
jej po my słów i spo so bów, aby ży -
cie eme ry tek mia ło sens, mi mo
ró żnych prze ciw no ści lo su. Po -
przez licz ne kon tak ty z in ny mi
klu ba mi se nio ra „Ocho ty” za pra -
sza ze spo ły ka ba re to we i chó ry
ce lem wspól ne go bie sia do wa nia.

Or ga ni zu je „ciu cho land”, pro -
wa dzi te sty psy cho lo gicz ne, ró żne -
go ro dza ju gry i za ba wy. Jej pra ca
na rzecz klu bu zo sta ła do ce nio na
przez re dak cję „In for ma to ra
Ocho ty i Włoch” przy zna jąc wy ró -
żnie nie za za an ga żo wa nie spo łecz -
ne „Dla Do bra Wspól ne go”.

10 lat Klubu Kobiet „Białobrzeska”
W 2011 r. przy pa da ju bi le usz 10-le cia ist nie nia Klu bu Ko biet

„Bia ło brze ska”. Klub ten dzia ła w ra mach sto wa rzy sze nia Ini cja -
tyw Lo kal nych „Bia ło brze ska”. Jest więc oka zja do pod su mo wa -
nia osią gnięć klu bu na prze strze ni lat.
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