
Trzy dzie ści wnio sków zre ali zu je
w tym ro ku dziel ni ca Ocho ta
z tzw. bu dże tu par ty cy pa cyj ne go.
Zo sta ły wy bra ne w gło so wa niu,
w któ rym wzię ło udział po nad 8
tys. miesz kań ców. Po nad 1/3
wszyst kich re ali za cji do ty czy więk -
szych lub mniej szych pro jek tów in -
fra struk tu ral nych na te re nach par -
ków i skwe rów. O ile po ze szło -
rocz nej pro ce du rze wy ła nia nia
pro jek tów do re ali za cji Ra tusz do -
ko nał oce ny po peł nio nych błę dów,
to obec nie ma my do czy nie nia
z pierw sza pró bą re ali za cji sa mych
wnio sków. Już pierw szy mie siąc
po ka zał, że nie bę dzie ła two.

Pro blem ja ki się po ja wił to ten,
że prak tycz nie w okre sie od lip ca
do koń ca ro ku urzęd ni cy oprócz
drob nych prac przy go to waw czych
nie mo gą pra co wać nad re ali za cją
kon kret ne go wnio sku, po nie waż
nie po sia da ją na te go ro dza ju dzia -
ła nia środ ków, któ re for mal nie po -
ja wią się w bu dże cie do pie ro w no -
wym ro ku. Wie lu fa chow ców od fi -
nan sów pu blicz nych twier dzi, że te -
go pro ble mu nie da się prze sko czyć
na po zio mie mia sta i jest to spra wa,
któ rą po win na ure gu lo wać usta wa.

In nym pro ble mem jest dość
non sza lanc kie i ama tor skie po dej -
ście do wy ce ny kosz tów re ali za cji

pro jek tu. Jest to zro zu mia łe w od -
nie sie niu do wnio sko daw ców, któ -
rzy nie są pro fe sjo na li sta mi. Jed -
nak przy re ali za cji kon kret nych
wnio sków ewi dent nie wi dać, że
we ry fi ka cja ich ze stro ny urzęd ni -
ków w wie lu miej scach za wio dła.

– Jest to ja kiś pro blem, ale nie
na le ży go wy ol brzy miać. – stwier -
dził w roz mo wie ze mną bur mistrz
Grze gorz Wy soc ki. – Oczy wi ście
tam, gdzie pro jekt jest prze sza co -
wa ny, to nie ma żad ne go pro ble -
mu. Na to miast w przy pad ku zbyt
ma łych środ ków na je go re ali za cję
od by wa ją się roz mo wy z wnio sko -
daw ca mi w ce lu za sto so wa nia in -
nych roz wią zań. Je śli urzęd ni cy
i wnio sko daw cy nie wy pra cu ją ja -
kie goś wspól ne go po my słu, to naj -
praw do po dob niej - do dał  – zwięk -

szo ne zo sta ną na ten pro jekt,
wcze śniej pla no wa ne środ ki.

Co praw da do pie ro roz po czę ły
się pro ce du ry za py tań o ce nę
i prze tar gi, ale już wi dać, że w kil -
ku przy pad kach trze ba bę dzie
zmie rzyć się z tym pro ble mem.

Rów nież wi dać, że man ka men -
tem jest prze ko na nie, że naj istot -
niej szym aspek tem w re ali za cji ca -
łe go za da nia jest na rzu co ny czas.

– To przy po mi na pra cę, w któ rej
nie wa żne jest, co ro bi my i jak, ale
czy zdą ży my. Do brym przy kła dem
są tu taj si łow nie ple ne ro we, któ re
w ca łym mie ście po wsta wa ły nie -
ma lże na akord. Dzi siaj sto ją, a ich
użyt kow ni cy brną po kost ki w bło -
cie pod czas słot nych dni. Ale jest
suk ces. Zdą ży li śmy – ża li się w roz -
mo wie ze mną urzęd nik pro szą cy
o za cho wa nie ano ni mo wo ści.

Ewi dent nie za bra kło ana li zy,
czy da ny wnio sek jest do zre ali zo -
wa nia w cią gu jed ne go ro ku. Mo -
że na przy szłość war to się za sta -
no wić nad cza sem re ali za cji wnio -
sków, któ re ewi dent nie nie miesz -
czą się w ra mie cza so wej na kre -
ślo nej przez au to rów po my słu bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go w na szym
mie ście.

Ko lej nym pro ble mem ja ki się
po ja wia jest fakt bra ku zgo dy
na re ali za cje wnio sków ze stro ny
słu żb nad zo ru dzia ła ją cych au to -
no micz nie. Mo żna by wy mie nić
kil ka ta kich in sty tu cji, któ re z jed -
nej stro ny nie są skłon ne w try bie
mie sięcz nym zwe ry fi ko wać wnio -
sku, a z dru giej stro ny ma ją de cy -
du ją ce zda nie na te mat mo żli wo -

ści je go re ali za cji. Na Ocho cie
przy kła dem jest cho cia żby Sto -
łecz ny Kon ser wa tor Za byt ków.
Swo imi opi nia mi w trak cie re ali -
za cji za mie rzeń w Par ku Wiel ko -
pol skim prak tycz nie unie mo żli wia
wy ko na nie jed ne go pro jek tu,
a w co naj mniej dwóch przy pad -
kach po wo du je wy dłu że nie cza su
re ali za cji, co skut ku je wy dat nym
zwięk sze niem kosz tów. Do ty czy
to or ga ni za cji wy bie gu dla psów,
bu do wy fon tan ny i oświe tle nia
sto łów ping pon go wych.

– Nie mo że być tak, że Kon ser -
wa tor z jed nej stro ny nie jest w sta -
nie zwe ry fi ko wać wnio sku miesz -
kań ców w trak cie pro ce du ry przyj -
mo wa nia go do pod da nia pod gło -
so wa nie, a po tem jak miesz kań cy
go prze gło su ją, to wy da je wy tycz ne,
w któ rych oka zu je się, że na coś się
nie zga dza. – mó wi An na Zbyt -
niew ska, rad na OWS ze Sta rej
Ocho ty. Kon ser wa tor w tej kwe stii
mu si do sto so wać się do pro ce du ry
opi nio wa nia wnio sku; zresz tą tak,
jak in ne słu żby, np. PINB czy Straż
Po żar na – do da je.

Park ma pe cha do rzecz ni ków
swo ich spraw. Ak ty wi ści miej scy
ma ją bar dzo pro sty ob raz wi dze -
nia świa ta:

Aktywiści, stachanowcy i realiści

Pro blem we ry fi ka cji wnio sków mu si być roz wią za ny w tym ro -
ku, aby wy klu czyć mak sy mal nie du żo pro ble mów w re ali zo wa niu
pro jek tów zgła sza nych przez miesz kań ców.
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Pro jek ty mu szą być zre ali zo wa -
ne, prze strzeń do roz mo wy by ła
na eta pie we ry fi ka cji. Ja ko au tor -
ka pro jek tu spe cjal nie skła da łam
go w pierw szych dniach, bo zo sta -
ło ja sno po wie dzia ne, że urząd
bę dzie je na bie żą co we ry fi ko wał
i w ra zie cze go pro sił o po pra wie -
nie. Ta kiej proś by w od nie sie niu
do pro jek tu „Na sa dze nia i drob ne
re mon ty w Par ku Wiel ko pol skim
nie by ło. Urząd uznał, że sam
pro jekt jak i kosz to rys są ok.
– grzmi na Fa ce bo oku Ma ryj ka
Śro doń jed na z ak ty wi stek.

Pa ni Śro doń oczy wi ście nie
wno si ja kiś po stu la tów na przy -
szłość, ani nie za mie rza re al nie

po chy lić się nad pro ble mem. Ma
być zro bio ne i już. Wszak po ję cie
ak ty wi zmu jest zwol nio ne z ta kich
dzia łań jak dia log czy szu ka nie
kom pro mi so wych roz wią zań.

– Ta kie my śle nie w ka te go riach
wszyst ko al bo nic w prze szło ści
do pro wa dzi ło do utra ty do ta cji 7
mln zło tych, ja kie dziel ni ca otrzy -
ma ła z gmin ne go fun du szu ochro -
ny śro do wi ska na re wi ta li za cję
Par ku Wiel ko pol ski. Kosz tow ny
pro jekt wy rzu co ny w bło to, a re -
wi ta li za cję wy strze lo na w po wie -
trze.- ko men tu je obec ne za wi ro -
wa nia dot. par ku An na Zbyt niew -
ska. – Ocze ku je od za rzą du dziel -
ni cy dzia łań idą cych w kie run ku
prze ko na nia Kon ser wa to ra
do szu ka nia kom pro mi su po mię -

dzy tym, co ko niecz ne w dzie dzi -
nie ochro ny par ku a tym, co nie -
zbęd ne do re ali za cji po stu la tów
miesz kań ców. Ma rów nież na -
dzie je, że w tej i in nych kwe stiach
wła dze dziel ni cy bę dą za cho wy -
wać się ra cjo nal nie, czy li nie dzia -
łać pod pre sja cza su i po hu ki wań
ak ty wi stów i Ga ze ty Sto łecz nej.
Wnio sek ma być zre ali zo wa ny

w do brze po ję tym in te re sie wnio -
sko daw ców i par ku.

Pew nie tak bę dzie, jak mó wi
rad na. Ale pro blem we ry fi ka cji
wnio sków mu si być roz wią za ny
już w tym ro ku, aby wy klu czyć
w przy szło ści mak sy mal nie du żo
pro ble mów w re ali zo wa niu pro -
jek tów zgła sza nych przez miesz -
kań ców.

Da riusz Kał waj tys

Biu ro pra so we ra tu sza za pew -
nia, że kon cep cja za go spo da ro wa -
nia pl. Na ru to wi cza, któ ra zo sta ła
na gro dzo na dru gim miej scem
w kon kur sie zor ga ni zo wa nym
przez mia sto bę dzie sta no wi ła
pod wa li nę dla po wsta ją ce go pla -
nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go re jo nu pl. Na ru to wi cza.

W ze szłym ro ku w mar cu Ra da
War sza wy po sta no wi ła o przy stą -
pie niu do spo rzą dze nia pla nu te -
go re jo nu. Pra ce nad do ku men -
tem idą nie zwy kle opie sza le i nie
wy szły na dal po za wstęp ne usta le -
nia, któ re po prze dza ją ogło sze nie
o wsz czę tej pro ce du rze.

Bu dzi nie po kój fakt, że na dal
urzęd ni cy sto łecz ne go ma gi stra tu

nie są wsta nie okre ślić w ja kim stop -
niu pro jekt kon kur so wy zo sta nie
wy ko rzy sta ny w opra co wa niu pla nu

miej sco we go i kie dy zo sta nie on
przy ję ty przez ra dę mia sta.

Urzęd ni cy na bie ra ją „wo dy
w usta”, gdy  py tamy kie dy pla nu ją
roz po czę cie prac na pl. Na ru to wi -
cza. Nie ofi cjal nie usły sze li śmy, że
nie szyb ko, co w no men kla tu rze
urzęd ni czej mo że ozna czać dzie -

się cio le cia a na wet to, że pro jekt
ni gdy nie zo sta nie zre ali zo wa ny,
o czym mo gli prze ko nać się miesz -
kań cy Żo li bo rza w przy pad ku tzw.
Żo li bo rza Prze my sło we go.

Ram zes War szaw ski

Tar gi ga stro no micz ne, al bo – jak
kto wo li – śnia da nio we, cie szą się
co raz więk szą po pu lar no ścią. Już
w ma ju ubie głe go ro ku wła dze
dziel ni cy przy ję ły uchwa łę, w któ rej

wska zu je się dwa miej sca na te go
ty pu im pre zy. Są ni mi: te ren zie le -
ni na prze ciw ko Dwor ca Za chod -
nie go: Al. Je ro zo lim skie róg ul. Bi -
twy War szaw skiej 1920 r., o po -

wierzch ni 320 arów oraz park im.
Jó ze fa Pił sud skie go (Po le Mo ko -
tow skie) mię dzy ul. Fiń ską
a ul. Le szo wą, o po wierzch ni 630
arów. Obec nie wy zna czo no ko lej ne
dwa miej sca. Za rząd dziel ni cy
Ocho ta, uzna jąc za sad ność pod ję -
cia pró by „oży wie nia” par ku Szczę -
śli wic kie go oraz Skwe ru Do bre go
Ma ha ra dży wy zna czył do dat ko wo
pla cyk o po wierzch ni 20,80 arów
w par ku Szczę śli wic kim, tra dy cyj -
nie do tej po ry wy ko rzy sty wa ny
na im pre zy kul tu ral no -re kre acyj ne
oraz ob szar o po wierzch ni 1,20
arów, po ło żo ny na te re nie Skwe ru
Do bre go Ma ha ra dży (utwar dzo ny
te ren w re jo nie ul. Bo brow skie go).

Targ ga stro no micz ny mo że pro -
wa dzić prak tycz nie ka żdy – za -
rów no oso ba fi zycz na, jak i or ga -
ni za cja czy fir ma. Szcze gó ło we za -
sa dy or ga ni za cji tar gów re gu lu je
za rzą dze nie pre zy den ta mia sta.

Prak tycz nie już dzi siaj mo żna skła -
dać ta kie wnio ski. By ło by do brze,
aby ta kie tar gi za czę ły funk cjo no wać
w na szej dziel ni cy już od wio sny.

In for ma tor

Czy bę dą tar gi ga stro no micz ne
na Ocho cie?

Prak tycz nie już dzi siaj mo żna skła dać wnio ski o or ga ni za cję
tar gów ga stro no micz nych. By ło by do brze, aby za czę ły one funk -
cjo no wać w na szej dziel ni cy już od wio sny.

No wa rad na
dziel ni cy

No wą rad ną dziel ni cy Ocho ta
zo sta ła pa ni Ka ta rzy na Wi cha.

Z uwa gi na fakt wy bra nia
Krzysz to fa Kru ka na sta no wi sko
wicebur mi strza i ko niecz no ści jego
re zy gna cji z man da tu rad ne go, za -
szła po trze ba ob sa dze nia wolnego
mandatu przez ko lej ną oso bę z li -
sty SLD. No wą rad ną zo sta ła Ka -
ta rzy na Wi cha. Pa ni Ka ta rzy na jest
miesz kan ką Ocho ty od uro dze nia
i pra cu je na co dzień w jed nym
z ochoc kich przed szko li. Wła śnie
kwe stia mi oświa ty i po zo sta ły mi
spra wa mi spo łecz ny mi – jak twier -
dzi – chce za jąć się w roz po czy na -
ją cej się ka den cji. No wa rad na ma
już do świad cze nie w pra cy
na rzecz śro do wi ska lo kal ne go,
po nie waż jest au tor ką jed ne go
z re ali zo wa nych w tym ro ku pro -
jek tów z bu dże tu par ty cy pa cyj ne go
(plac za baw przy ul. Ko piń -
skiej 23/25). Pa ni Ka ta rzy nie ser -
decz nie gra tu lu je my.

Do ob sa dze nia w ra dzie jest
jesz cze je den man dat po Pio trze
Żbi kow skim, któ ry zo stał za stęp -
cą bur mi strza na Pra dze Po łu -
dnie. Już wkrót ce mandat po nim
ma ob jąć An na Ja ro siń ska-Po ty -
ra, któ rej też z gó ry gra tu lu je my.

In for ma tor

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. Dzia ła na wszyst kich po -
zio mach ener gii du cho wej li kwi du jąc ca łe
spec trum cho ro by. 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.

GU IL LER MO sku tecz nie po ma ga w le cze niu
wie lu cho rób. Mię dzy in ny mi:

– 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 nie rąk i nóg.

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

13.II - 27.II

Za pi sy i in for ma cje w godz. 10-20
pod nu me ra mi tel.: (22) 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007 
Nie kon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia

„NA TU RA” www.fi li pin skieuz dro wie nia.pl

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 3reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202

Co da lej z pla cem Na ru to wi cza?
Ponad pół to ra ro ku te mu zo stał roz strzy gnię ty kon kurs na kon -

cep cje pla cu Na ru to wi cza. Mia ła być to pod sta wa do pla nu
miej sco we go dla tej re pre zen ta cyj nej czę ści Ocho ty. Po mi mo
upły wu dwu dzie stu mie się cy od roz strzy gnię cia kon kur su pra ce
nad do ku men tem na dal le żą „odło giem”.

– Gra tu la cje. Wspól no ta
uczest ni czy w po dej mo wa niu de -
cy zji na Ocho cie…

– Dzię ku ję, ale nie mam ja kie -
goś więk sze go po czu cia suk ce su.

– Dla cze go?
– Wy ni ki ze szło rocz nych wy bo -

rów są – de li kat nie mó wiąc – dla
nas nie sa tys fak cjo nu ją ce. Mie li -
śmy znacz nie więk sze ape ty ty.
Trzy man da ty to wy nik ni ższy
od na szych ocze ki wań.

– Cze go za bra kło?
– Świe żo ści i bra ku re ali za cji

na sze go pro gra mu sprzed czte -
rech lat.

– Prze cież by li ście w opo zy cji?
– Na szych miesz kań ców to nie

in te re su je. Żą da ją kon kre tów
i nie ma co się im dzi wić. Ile lat
mo żna opo wia dać o bu do wie par -
ku Za chod nie go czy prze bu do wie

pla cu Na ru to wi cza? Ma my do bry
pro gram, tyl ko co z te go, sko ro
nie mie li śmy mo żli wo ści je go re -
ali za cji. Od po li ty ków, a zwłasz -
cza lo kal nych i to w do dat ku nie -
zwią za nych z par tia mi po li tycz ny -
mi, ocze ku je się kon kre tów. Te
za mie rze nia są da lej w sfe rze de -
kla ra cji.

– Kie dy bę dą praw dzi we kon -
kre ty?

– Pierw szy, do ty czą cy Ha li Tar -
go wej na Ba na cha, naj praw do po -
dob niej już w czerw cu. Zo sta nie
otwar ta Ha la i chciał bym, aby jej
funk cjo no wa nie by ło do brze od -
bie ra ne przez kup ców i miesz kań -
ców.

– Żar tu jesz?! 6 m2 na sto isko,
„szczę ki” à la la ta osiem dzie sią te
i czynsz jak w Blue Ci ty!

– Po ży je my – zo ba czy my. Opie -

rasz się na da nych sprzed kil ku
mie się cy. Pra cu je my nad kom plek -
so wą pro po zy cją dla kup ców. Mam
na dzie ję, że w dru giej po ło wie
lutego za pre zen tu je my ją za rów no
kup com, jak i miesz kań com.

– Za czy nam się bać…
– A ja się bo ję per ma nent ne go

nie za do wo le nia wa sze go śro do wi -
ska.

– O, wi dzę, że Pan bur mistrz
po dwóch mie sią cach urzę do wa -
nia już pró bu je nas usta wiać, jak
je go po przed ni cy. To wa sza ha la,
wła sność mia sta. Kup cy są tyl ko
na jem ca mi.

– A pie nią dze? Kto tam bę dzie
za ra biał? Wy soc ki? Mo że ca ły za -
rząd dziel ni cy, czy ra zem
z Zakładem Gospodarowania
Nieruchomościami? Jak bę dzie cie
to miej sce trak to wać tak jak mó -
wisz, to prze gra cie. Nie z za rzą -
dem dziel ni cy czy pre zy den tem.
Prze gra cie na ryn ku.

Po przed ni cy się was ba li. Ja się
nie bo ję, bo was znam i je stem
w pew nym sen sie od was. Przy go -
tu je my pro po zy cję re al ną, nie
opar tą na ma rze niach. Ha la ma
stać na re al nych pod sta wach eko -
no micz nych, czy li się fi nan so wać.
Ma być wio dą cym miej scem do ro -
bie nia za ku pów na Ocho cie. Ma -
cie, ja ko kup cy dbać o to, co naj -
mniej tak sa mo, jak wła dze. Ma cie
stwo rzyć miej sce, do któ re go przy -
ja dą miesz kań cy ca łej War sza wy
i zo sta wią pie nią dze. Ma cie je pro -
mo wać i wziąć współ od po wie dzial -
ność za je go wy gląd i funk cjo nal -
ność. W czyn szu bę dą za war te
kosz ty utrzy ma nia te go miej sca, by
ha la pre zen to wa ła ja kość, a nie
„by le ja koś”… Czy ma być okre -

ślo ny stan dard sto iska, czy ka żdy
za cznie obi jać go tek tur ka mi, fo -
lia mi i co tam jesz cze pod rę kę
wpad nie? O tym chce my z wa mi
po roz ma wiać już za kil ka dni.

– Hi sto ria ostat nich kil ku na stu
lat te go ba za ru po ka zu je, że ile -
kroć wła dza sia da do roz mów
z kup ca mi, to ty ko po to, aby ich
oszu kać lub przed sta wić swój
punkt wi dze nia i swo je za mie rze -
nia. Kup cy trak to wa ni są bar -
dziej przed mio to wo niż pod mio -
to wo. Je że li mó wisz o tym, że
chce cie z kup ca mi roz ma wiać, to
oba wiam się, że i tym ra zem roz -
mo wy bę dą prze bie ga ły, jak obec -
ne roz mo wy pa ni pre mier z gór ni -
ka mi.

– Mo gę obie cać, że za rów no ja,
jak i ca ły za rząd dziel ni cy bę dzie -
my dą żyć do peł nej współ pra cy
z kup ca mi za rów no w za kre sie
dia lo gu, jak też i po dej mo wa nych
dzia łań na rzecz wła ści wej or ga ni -
za cji funk cjo no wa nia ba za ru. Pro -
si my o kre dyt za ufa nia. Mo że
nie 100 dni, jak u pa ni pre mier,
ale jed nak kre dyt.

– Kre dyt ma cie bar dzo krót ki.
Bio rąc pod uwa gę, że już w czerw -
cu ma być otwar ta no wa ha la,
w któ rej te raz sto ją szczę ki i be to -
no we ła wy, ten kre dyt, ten czas,
już do bie ga koń ca.

– Po sta raj my się za tem wspól -
nie, by te go cza su nie zmar no wać.

– Od sze dłeś z re dak cji. Z ga ze -
ty, któ rą pro wa dzi łeś przez 20 lat.
Uwa żasz, że to do bry i wła ści wy
wy bór?

– To ja mam py ta nie: jak chcesz
po pro wa dzić In for ma tor? Czy
tak, jak ro bi łeś to przez ostat nie
la ta we Wło chach, ko cha jąc wła -
dzę do sza leń stwa i pła cąc ce nę
wia ry god no ści? Mo że chcesz te -
raz od re ago wać i ude rzać w lu dzi
zwią za nych z ga ze tą przez 20 lat?
To masz pro blem. Ja ci nie po mo -
gę oprócz te go, że bę dę w niej, już
ja ko wicebur mistrz, pre zen to wał
swo je ra cje.

– Ko cha jąc wła dzę do sza leń -
stwa, nie pro wa dził bym z nią tak
barw ne go dia lo gu :) Za miast te go
obie cu ję, że ja ko uwiel bia na prze -
ze mnie „wła dza” nie bę dziesz
miał żad nej ta ry fy ulgo wej. Nikt

ni gdy w na szej ga ze cie nie „mie -
rzył” w oso by i in sty tu cje, któ re
na to nie za słu ży ły. Z pew no ścią
po li ty ka me dial na In for ma to ra
nie jest po dob na do pro wa dzo nej
w wie lu kra jo wych me diach, któ re
kil ka lat te mu, przy zmia nie opcji
rzą dzą cej, prze sta ły ata ko wać
wła dzę, a sku pi ły się na opo zy cji.
Twój „awans” z na czel ne go ga ze ty
na wicebur mi strza nie zmie ni na -
szej po sta wy wo bec władz dziel ni -
cy. Bę dzie my bacz nie ob ser wo wać
wa szą cię żką pra cę i oczy wi ście
grom ko ki bi cu jąc – obiek tyw nie
oce niać :).

– Chęt nie pod dam się ka żdej
oce nie i na wet kry ty ce, je że li bę -
dzie ona rze tel na.

– Zmień my te mat. Co ta ki za -
twar dzia ły kon ser wa ty sta ro bi
w za rzą dzie dziel ni cy z PO
i SLD?

– Swo je ro bię. Ja się z mo imi
part ne ra mi nie uma wia łem
na dys ku sje eg zy sten cjal ne czy
świa to po glą do we. Kon struk cja
jest zbli żo na do kon cep cji Wspól -
no ty, ja ką two rzy my już kil ka lat.
Po dzia ły po li tycz ne w ob rę bie re -
dak cji czy Wspól no ty by ły więk sze
niż w obec nym za rzą dzie dziel ni -
cy. Mo że my w sa mo rzą dzie
współ dzia łać z ka żdym, dla ko go
prze ciw ni kiem jest głu po ta, nie -
kom pe ten cja i le ni stwo.

– Od po wia dasz między in ny mi
za oświa tę i spra wy spo łecz ne
w na szej dziel ni cy. Chcesz po wie -
dzieć, że Two je po glą dy nie bę dą
mia ły wpły wu na ob li cze tych
dzie dzin?

– Je śli cho dzi o oświa tę, to z
tego co wiem nic nie po ko ją ce go
się nie dzie je. Nie ukry wam, że je -
stem prze ciw ni kiem za rów no
ostat niej re for my pro gra mo wej
w szko łach po nad gim na zjal nych,
jak i po sy ła niu sze ścio lat ków
do szko ły. Za kształt sys te mu
oświa to we go od po wia da par la -
ment i mi ni ster. Ja mu szę wy ko -
ny wać pra wo. Bę dę rów nież wy -
ko ny wał je tam, gdzie mo żna
wpły wać na ni we lo wa nie skut ków
złych roz wią zań sys te mo wych.

Co robimy?
Robimy swoje

Z Grze go rzem Wy soc kim – za stęp cą bur mi strza dziel ni cy Ocho -
ta, roz ma wia Da riusz Kał waj tys.
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Aktywiści, stachanowcy i realiści



Ny lon w pro te ty ce zna lazł za sto so wa nie w la -
tach 50. ubie głe go wie ku.

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

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

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 5reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204

W ogro dzie Pasz cza ka wszyst ko
by ło wy bru ko wa ne, żad na ście żka
nie śmia ła się wić, a nie licz ne
traw ni ki ja ko je dy ną ozdo bę mia -
ły wbi te, ide al nie po środ ku, ta -
blicz ki z na pi sem „nie dep tać
traw ni ków”.

Jak pa trzę na ostat nie war szaw -
skie osią gnię cia w dzie dzi nie zie -
leń ców, to mam wra że nie, że ktoś
za trud nił Pasz cza ka na eta cie, ale
po nie waż Pasz czak jest z in nej
baj ki, to jest w sta nie wy mu sić
stwo rze nie be to no wej pu sty ni za -
miast ogród ka, ale nie umie już
za dbać o po rzą dek na niej.

Smut nym przy kła dem jest plac
„Pod Skrzy dła mi”, na uko wo
oszpe co ny kosz tem po dob no kil -
ku mi lio nów zło tych. Mo im zda -

niem ta ki wy gląd pla cu wy my ślił
i za ak cep to wał ktoś, kto świe żo
przy je chał do mia sta i wy ła do wu je
swo je kom plek sy. Zie leń jest be,
bo za na tu ral na. Be ton jest ca cy,
ta ki mia sto wy i nie wy ma ga pie lę -
gna cji! A po my sło daw ca żyć
w tym nie mu si, bo po go dzi nach
wra ca do sie bie na wieś.

W mie ście ka żdy ka wa łek zie le -
ni jest na wa gę zło ta. Miesz kań cy
za pew ne ra do śniej by przy wi ta li
re wi ta li za cję fon tan ny, gdy by wo -
kół niej po wsta ła mi ni mal na choć
oa za zie le ni, a nie ja kiś wzór geo -
me trycz ny usta wio ny z be to no -
wych ła wek, wy glą da ją cy jak
opusz czo ne tar go wi sko. Gdy jest
zim no, nikt na tych ław kach nie
usią dzie, bo be to no we i zim ne,

i wie je. Gdy jest go rą co – nikt nie
usią dzie, bo be to no we i na grza ne,
i nie ma cie nia. Nie słu żą więc
one od po czyn ko wi ko go kol wiek.
Zaś ra chi tycz ne buksz pa ny wy so -
ko ści 20 cm, już za dep ta ne, i nie -
wie le więk sze zdy cha ją ce drzew ka
w do ni cach to po pro stu wy rzu co -
ne pie niądze.

Ale Pasz czak ma dal sze zle ce -
nia. Nie oglą da jąc się na to, jak
funk cjo nu je już oszpe co ny skwer

Pod Skrzy dła mi, jesz cze bar dziej
oszpe cił plac Po wstań ców War sza -
wy. Tu za ba wił się w sce no gra fię
fil mu „King sajz”. Oprócz be to no -
wych ła wek po środ ku be to no wej
prze strze ni po mię dzy trze ma ru -
chli wy mi uli ca mi (wy ma rzo ne
miej sce na od po czy nek, nie praw -
daż?) na sta wiał tam dzie siąt ki gi -
ga do nic z ra chi tycz ny mi drzew ka -
mi. Do kom ple tu po za sta wiał też
do ni ca mi wszyst kie miej sca par -
kin go we w oko li cy.

Wiem, że mia sto mia ło tam
zbu do wać miej sca par kin go we
pod zie mią i nie umia ło zna leźć
in we sto ra. Przed wy bo ra mi pa ni
pre zy dent twier dzi ła, że ta kie in -
we sty cje trze ba na wet do to wać,
by le po wsta ły. Bar dzo słusz nie,
tyl ko tro chę póź no. Już za sy pa no
te re ny nad sta cja mi me tra i od da -
no je we wła da nie Pasz cza ko wi.
Kosz ty już po nie śli śmy. Tak sa mo
jak kosz ty zbu do wa nia krzy we go
mur ku opo ro we go z ra chi tycz ny -
mi brzóz ka mi, któ re za raz pad ną,
za miast miejsc par kin go wych
na ul. Emi lii Pla ter. Jak się bę -
dzie my wy co fy wać z tej in we sty cji
– god nej pod jaz du pod pen sjo nat

w Za ko pa nem – to też my za to
za pła ci my.

Od daw na ta jem ni cze oso by
nie na wi dzą ce mia sta utrud nia ją

ży cie war sza wia kom. Za wszel ką
ce nę li kwi du ją miej sca par kin go -
we, nie po pra wia jąc ko mu ni ka cji
miej skiej ani pod miej skiej. Ostat -
ni au to bus 178 do Ur su sa od je -
żdża z cen trum przed 22:00,
a w week en dy przed 21:00. Czy
według władz mia sta w Ur su sie
miesz ka ją sa me dzie ci, czy też pa -
nu je stan wo jen ny? Nie wiem.
Wiem, że oby wa tel Ur su sa mu si
sko rzy stać z au ta, że by iść do ki -
na w cen trum. Ale je śli je go au to
nie ma opcji pio no we go star tu,
już nie za par ku je na Emi lii Pla ter
ani na pla cu Po wstań ców. Bo tam
rzą dzi Pasz czak!

Py ta nie za sto punk tów: ile
kosz tu je ta ka gi ga do ni ca, sła bo wi -
te drzew ko do wy mia ny co rok,
mu rek z gra ni to wej kost ki, któ ry
za raz się roz sy pie...? A ile po sa -
dze nie więk sze go drzew ka i blusz -
czu lub zro bie nie wo kół na -
wierzch ni be to no wo -tra wia stej?

I py ta nie za dwie ście punk tów:
czy wy bo ry co kol wiek zmie nią
w my śle niu władz? Czy Pasz czak
(wraz ze zna jo my mi pro du cen ta -
mi wy ro bów be to no wych) odej -
dzie na za słu żo ną eme ry tu rę,
a wła dze mia sta i gmin za czną
two rzyć mia sto przy ja zne dla lu -
dzi?

Mag da le na Bal ce rek

Ogro dy Pasz cza ka

Ka żdy, kto zna uro cze opo wiast ki o Mu min kach, pa mię ta za -
pew ne ogród Pasz cza ka – groź ne go i nie szczę śli we go go ścia
w ty pie po li cjan ta.

Mo żna wspie rać dzia ła nia, któ re
pod no szą po ziom wie dzy w dzie -
dzi nach mar gi na li zo wa nych
po wy bo rze pro fi lu w li ce ach. Tu
nie cho dzi tyl ko o hi sto rię, któ ra
jest mi szcze gól nie bli ska, ale
rów nież bio lo gię, fi zy kę czy che -
mię. Uwa żam, że da lej ro dzi ce
ma ją du żo do po wie dze nia, je śli
cho dzi o po sy ła nie dzie ci do szko -
ły. Ma my po rad nie, któ rej orze -
cze nia, co do po sła nia sze ścio lat -

ka do szko ły sto ją wy żej niż obo -
wią zek szkol ny. Nie wiem czy
wiesz, że obo wią zek szkol ny mo że
być re ali zo wa ny rów nież przez sa -
mych ro dzi ców.

– Jak to?
– Mo żesz uczyć swo je dziec ko

w do mu. Są or ga ni za cję, któ re te -
go uczą. To jest ofer ta dla ro dzi -
ców, u któ rych edu ka cja swo ich
dzie ci znaj du je się bar dzo wy so ko
w hie rar chii ce lów. Trze ba przy -
naj mniej po in for mo wać ich o ta -
kiej mo żli wo ści.

– A spra wy spo łecz ne?
– Za nim o tym po wiem, to jesz -

cze sło wo o oświa cie. Szko ła po -
win na być bar dziej na kie ro wa na
na dzia ła nia na rzecz spo łecz no ści
lo kal nej. Trze ba ją rów nież oce niać
pod tym ką tem. Mo bi li zo wa nie
uczniów i ro dzi ców do ta kiej dzia -
łal no ści jest ce lem wy cho waw czym.

Je śli cho dzi o po li ty kę spo łecz -
ną, to mu szę się jesz cze du żo na -
uczyć. Mam wra że nie, że za rów no
ce le, jak i spo so by ich re ali za cji
po zo sta wia ją du żo do ży cze nia.
Mo że się my lę, ale wi dzę pe wien
prze rost for my nad tre ścią,
zwłasz cza, je śli cho dzi o ró żne go
ro dza ju pro fi lak ty kę. Chcę na ten
te mat roz ma wiać z ludź mi w dziel -
ni cy, któ rzy się tym zaj mu ją.

– Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę
po wo dze nia.

Da riusz Kał waj tys

Co robimy?
Robimy swoje
dokończenie ze strony 3

Oprócz dzie ci z opa dów śnie gu,
wbrew po zo rom, mo gły by się
ucie szyć rów nież słu żby od po wie -
dzial ne za czy stość, bo to ni by
trze ba od śnie żać, ale za to śnieg
przy krył by to, co brzyd kie i wsty -
dli we, to co naj bar dziej obu rza
miesz kań ców, czy li śmie ci. Po -
krył by traw ni ki i za sło nił le żą ce
na nim śmie ci, ga łę zie ode rwa ne

od drzew po ostat nich wi chu rach,
no i miej skie wy twór nie kom po -
stu, czy li wo ry ze schłych li ści za le -
ga ją ce od je sien nych po rząd ków.

Dla cze go tak le żą i za śmie ca ją
oko li cę, te go nie wiem. Więk szość
wor ków już po pę ka ła i ich za war -
tość ze bra na na kła dem „sił i środ -
ków” wy sy pu je się z po wro tem
na ze wnątrz. Czyż by to by ła no wa

me to da wal ki z bez ro bo ciem, czy li
rób my to sa mo dwa ra zy za miast
raz? Prze cież te li ście i śmie ci trze -
ba bę dzie jesz cze raz ze brać i jesz -
cze raz za to sa mo za pła cić. Co gor -
sze, ster ta ta kich wo rów ze śmie cia -
mi po wo du je, że ci z miesz kań ców,
któ rzy są mniej czu li pod wzglę dem
es te ty ki i czy sto ści – po tocz nie zwa -
nych fle ja mi – zno szą na te ster ty
swo je śmie ci. Je że li już le żą ta kie
wo ry, to co za szko dzi jesz cze ich
sia tecz ka z do mo wy mi śmie cia mi?
Nie waż ne, że póź niej te śmie ci fru -
wa ją po ca łej oko li cy, bo prze cież

u nich w do mu jest po sprzą ta ne,
ku rze wy tar te, dy wa ny po od ku rza -
ne, więc to nie oni są bru da sa mi.
No więc jak by ten śnieg spadł, to
przy krył by jesz cze po dwór ka, a co
za tym idzie al tan ki śmiet ni ko we
i ster ty le żą cych pod ni mi śmie ci,
po ła ma nych me bli, sta rych dy wa -
nów i in ne go nie chcia ne go do bra. 

Pół bie dy, je że li ta ka al tan ka stoi
na po dwór ku oto czo nym blo ka mi.
Wte dy szlag tra fia tyl ko pła cą cych
co raz wię cej za wy wóz śmie ci
miesz kań ców tych blo ków, ale przy -
naj mniej prze chod nie z uli cy nie
wi dzą tych bru dów. Go rzej, gdy ta -
ki śmiet nik znaj du je się przy uli cy.
Wte dy wi dzą to wszy scy prze cho -
dzą cy i prze jeż dża ją cy ko ło nie go
lu dzie. I dzi wią się, prze cież jest no -
wa usta wa śmie cio wa. No wa, więc
chy ba lep sza, droż sza, więc na pew -
no lep sza. Niestety, jak wi dać pra -
wie na każ dym po dwór ku, nie za -
wsze no we i droż sze jest lep sze.

Przy kła dem ta kie go śmiet ni ka
wy sta wio ne go na wi dok wszyst -
kich miesz kań ców jest al tan ka
śmiet ni ko wa przy ul. Sie mień -

skie go 15, usy tu owa na tuż obok
jed ne go z wejść do ko ścio ła. Wi -
dok, ja ki po wi tał lu dzi idą cych
do świątyni w świę ta Bo że go Na -
ro dze nia nie na stra jał świą tecz -
nie. Wpraw dzie in ter we nio wa -
łem, aby usu nię to tę ster tę od pa -
dów cho ciaż na okres świąt (zgło -
sze nie 432758/14 Urząd m.st.
War sza wy), ale ja ki to przy nio sło
sku tek wi dzie li wszy scy idą cy
do ko ścio ła. Pi sa łem już kie dyś
o tym „sław nym” śmiet ni ku
i o tym, że tą uli cą cho dzą dzie ci
do szko ły i przed szko la. Jak ma -
my na uczyć mło de po ko le nie czy -
sto ści, je że li co dzien nie wi dzą ta -
kie wi do ki? Tak więc niech śnieg
spad nie i cho ciaż na tro chę przy -
kry je ten ba ła gan. Al bo jesz cze
le piej, że by słu żby od po wie dzial -
ne za czy stość i po rzą dek w dziel -
ni cy wzię ły się do ro bo ty i wresz -
cie zro bi ły to co do nich na le -
ży. I niech mą drzej i efek tyw niej
wy da ją na sze pie nią dze. Cze go,
oprócz zdro wia, so bie i Pań stwu
w no wym 2015 ro ku ży czę.

Ja cek Go mół ka

Niech to śnieg
przykryje

Sty czeń, zi ma w peł ni, a śnie gu jak nie by ło tak nie ma. Ja
oso bi ście za opa da mi bia łe go pu chu nie tę sk nię, nie lu bię śli -
skich chod ni ków ani od ko py wa nia sa mo cho du. Za to na pew no
ze śnie gu ucie szy ły by się dzie ci, bo co to za zi ma bez sa nek,
bał wa nów i lo do wi ska.

Ma ciej Żu raw ski ja ko je den
z pierw szych na te re nie dziel ni cy
Wło chy, wpro wa dzał w ży cie prze -
pi sy usta wy o wła sno ści lo ka li.
W lu tym br. mi nę ło 20 lat, gdy
po raz pierw szy sta nął na cze le Za -

rzą du Wspól no ty Miesz ka nio wej
bu dyn ku 17 Stycz nia 46. Z do -
świad cze nia i wie dzy pa na Ma cie ja
ko rzy sta ją za rząd cy in nych wspól -
not w dziel ni cy. Je go wie dza na te -
mat za rzą dza nia wspól no ta mi jest

ogrom na, a po moc in nym za wsze
bez in te re sow na. Ak tyw ność pa na
Ma cie ja nie ogra ni cza się je dy nie
do wspól no ty, któ rej sze fu je. Pan
Żu raw ski w la tach 90. ubiegłego
stu le cia był ta kże jed nym ze współ -
za ło ży cie li Sto wa rzy sze nia Wła ści -
cie li Lo ka li „Okę cie”, któ re dzia -
ła ło m.in. na rzecz wspól not miesz -
ka nio wych. Z oka zji ju bi le uszu, 4
lu te go, wicebur mi strz dziel ni cy
Wło chy Je rzy Ko wa li szyn wrę czył
Ma cie jo wi Żu raw skie mu pa miąt -
ko wy dy plom i skrom ny upo mi -
nek, dzię ku jąc za do tych cza so wą
współ pra cę. 

Re dak cja „In for ma to ra Ocho ty
i Włoch” przy łą cza się do gra tu la -
cji, ży cząc pa nu Ma cie jo wi Żu raw -
skie mu du żo zdro wia i wie lu suk -
ce sów w dzia ła niu na rzecz wspól -
not miesz ka nio wych.

Da riusz Kał waj tys

Dwa dzie ścia lat pa na Ma cie ja
Nie zwy kły ju bi le usz – dwu dzie sto le cie pra cy w Za rzą dzie

Wspól no ty Miesz ka nio wej 17 Stycz nia 46 na Okę ciu, ob cho dził
pan Ma ciej Żu raw ski.

Dro dzy miesz kań cy, po zo sta je cze kać do wio sny, z któ rej na -
dej ściem mo że my spo dzie wać się na pra wy chod ni ka.

Po pu bli ka cji Je rze go Paw lon ka o sy tu acji przy bu dyn kach Ma jew -
skie go 28 i 32, gdzie po nie wiel kich opa dach wo da zbie ra się i nie ma
gdzie spły nąć, po pro si łem o wy ja śnie nia na czel ni ka wy dzia łu in fra -
struk tu ry. Jak wy ni ka z nich, na wierzch nia w re jo nie za sto iska wod ne -
go wy ko na na jest z kost ki dro go wej (ty pu Bau ma). Stwier dzo no brak
od wod nie nia i wi docz ny ob szar po wierzch nio we go za pad nię cia na -
wierzch ni.

W ce lu po pra wy sy tu acji na le ży wy ko nać tzw. prze ło że nie kost ki, po le ga ją ce
na jej zdję ciu na wy zna czo nym ob sza rze, do ko na niu uzu peł nie nia pod bu do wy,
za gęsz cze niu i po now nym uło że niu, za cho wu jąc od po wied ni spa dek na -
wierzch ni. Ze wzglę du na nie sprzy ja ją ce wa run ki tech nicz ne wy ko na nia prze ło -
że nia (głów nie cho dzi o od po wied nie za gęsz cze nie pod bu do wy) pra ce te moż -
na wy ko nać w okre sie wio sen nym.

Tak więc, dro dzy miesz kań cy, po zo sta je cze kać do wio sny, z któ rej
na dej ściem mo że my spo dzie wać się na pra wy chod ni ka.

Grzegorz Wysocki

Aby do wio sny



Car re fo ur w na ro żni ku ulic
Gró jec kiej i Słu pec kiej ge ne ru je
po tę żną ilość od pa dów w po sta ci
kar to nów, skrzy nek i ró żne go ro -
dza ju opa ko wań oraz wo rów ze
śmie cia mi. Za le ga ły one, od lat,
ca ły mi dnia mi przed skle pem
od stro ny ul. Słu pec kiej, pod sa -
mym no sem sie dzi by wy dzia łu
kul tu ry, urzę du dziel ni cy. Te raz
śmiet nik ten ma znik nąć. Ta ką in -
for ma cję uzy ska łam od za rzą du
dziel ni cy.

Jest ona o ty le cen na, gdyż ten
ma ją cy sze ro ki asor ty ment pro -
duk tów sklep nie po sia da sto sow -
ne go za ple cza i ca ła pro ce du ra
do staw do „ma ga zy nu”, któ ry pę -
ka w szwach, od by wa się wprost
z chod ni ka.

Plac Na ru to wi cza, ser ce Ocho ty,
to prze strzeń pu blicz na, któ ra po -
win na na brać no we go, na le żne go
jej bla sku. Lo ko wa nie w niej ta kie -
go skle pu, jak obec ny Car re fo ur,
na wet je śli to jest je go fi lia, wy da je
się być po mył ką i jest to jed na
z wie lu po my łek, ja kie prze strzeń
tą w ostat nich la tach do tknę ły.

Nie bez zna cze nia jest, że
w nie dzie lę cią gnie tę dy sznur lu -
dzi do po bli skie go ko ścio ła, i wi -

dok wa la ją cych śmie ci na pa wa ich
nie sma kiem. Brak re ak cji ochoc -
kich urzęd ni ków na ten że nu ją cy
stan rze czy bu dził od daw na obu -
rze nie miesz kań ców. Spra wę pod -
no sił na swo ich szpal tach, bez
efek tu, rów nież In for ma tor
Ocho ty w na dziei, że przy wo ła

do po rząd ku wła ści cie la sie ci.
Dla te go cie szy re ak cja obec nych
wło da rzy dziel ni cy. In ter pe la cja,
ja ką po now nie zło ży łam, nie po -
szła w las.

Te raz na le ży ob ser wo wać – do -
ty czy to rów nież Urzę du – na ile
za pew nie nie „skle pu” o utrzy my -
wa niu na bie żą co po rząd ku i czy -
sto ści, bę dzie re ali zo wa ne.

An na Zbyt niew ska

Znik nie śmiet nik spod Car re fo ura
Trze ba ob ser wo wać – do ty czy to rów nież urzę du – na ile za -

pew nie nie „skle pu” o utrzy my wa niu na bie żą co po rząd ku i czy -
sto ści, bę dzie re ali zo wa ne.

Będą pasy rowerowe
na Dickensa

Mia sto za twier dzi ło pro jekt pa -
sów ro we ro wych na ul. Dic ken sa.
No we pa sy po łą czą już ist nie ją ce
ście żki ro we ro we – na Szczę śli -
wic kiej i Gró jec kiej.

Ro we rzy ści z Ocho ty na pew no
ucie szą się z no wych pa sów ro we ro -
wych. Jak po in for mo wał Peł no moc -
nik Pre zy den ta m.st. War sza wy ds.
ko mu ni ka cji ro we ro wej Łu kasz Pu -
chal ski, za twier dzo no pro jekt pa sów
dla ro we rów na ul. Dic ken sa. Pa sy
zo sta ną wy dzie lo ne z sze ro ko ści
jezd ni na od cin ku o dłu go ści 600 me -
trów. Bę dą bie gły od pę tli Szczę śli wi -
ce do ul. Gró jec kiej – po łą czą za tem
ist nie ją ce dro gi dla ro we rów. Re ali -
za cja pro jek tu jest pla no wa na
na wio snę. Pro jekt mo żna obej rzeć
na stro nie: http://ro we ry.um.war sza -
wa.pl/pro jek ty

Ma rze na So snow ska

Po li cjan ci z Ocho ty wraz z bor -
su kiem, ma skot ką Ko men dy Sto -
łecz nej Po li cji, od wie dzi li żło bek
przy uli cy No wo grodz kiej. Za rów -
no ma łym go spo da rzom, jak i go -
ściom z ko mi sa ria tu spo tka nie to
spra wi ło du żą ra dość.

Po li cyj ny bor suk, ma skot ka sto -
łecz nej po li cji, wę dru je wraz z po -
li cjan ta mi po war szaw skich żłob -
kach i przed szko lach. Tym ra zem
z wi zy tą w żłob ku przy ul. No wo -
grodz kiej za wi tał wraz z ochoc ki -
mi po li cjan ta mi. Funk cjo na riu sze

przy go to wa li dla ma lu chów wie le
atrak cji i nie spo dzia nek. Ale nie
za bra kło też na uki – dzie ci uczy ły
się mię dzy in ny mi: jak pra wi dło -
wo przejść przez uli cę oraz jak
bez piecz nie pod ró żo wać sa mo -
cho dem. Naj więk szą atrak cją
– jak za wsze – był po kaz po li cyj -
ne go wy po sa że nia do słu żby. Ma -
lu chy mo gły przy mie rzyć po li cyj -
ne umun du ro wa nie, a ta kże obej -
rzeć ra dio wóz. Wi zy ta go ści spra -
wi ła im wiel ką fraj dę.

Ma rze na So snow ska

Gdy w la tach 70. i 80. XIX wie -
ku in ży nier Wil liam Lin dley opra -
co wał pro jekt miej skiej sie ci ka -
na li za cyj no -wo do cią go wej, był to
pro jekt re wo lu cyj ny. Bry tyj ski in -
ży nier nie mógł przy pusz czać, że
sta nie się roz wią za niem mo de lo -
wym i wzor co wym, i dzia łać bę -
dzie na dal, w wie ku XXI. Tak
wła śnie – za byt ko we Fil try (wpi -
sa ne do re je stru za byt ków i uzna -
ne za po mnik hi sto rii), two rząc
Sta cję Uzdat nia nia Wo dy Fil try,
za opa tru ją w wo dę sześć war szaw -
skich dziel nic i kil ka miej sco wo ści
pod war szaw skich.

Wo da do star cza na dziś przez
Fil try, ta kże na Ocho tę (bo ja kże -

by ina czej, sko ro są naj bar dziej
roz po zna wal ną bu dow lą na szej
dziel ni cy), jest dziś naj wy ższej ja -
ko ści. Ogra ni czo no znacz nie zu -
ży cie do jej de zyn fek cji chlo ru
(za stą pio ne go znacz nie sku tecz -
niej szym i mniej ucią żli wym za pa -
cho wo dwu tlen kiem chlo ru),
a i dzię ki ozo no wa niu, uży wa się
go znacz nie mniej. Wo da jest
smacz na, speł nia naj su row sze wy -
ma ga nia Sa ne pi du i nor my okre -
ślo ne przez Mi ni stra Zdro wia
i Unię Eu ro pej ską. Cer ty fi ko wa -
ne la bo ra to ria kon tro lu ją jej ja -
kość co dzien nie (nie któ re wskaź -
ni ki ozna cza ne są ta kże w week -
en dy). Mia sto sta ra się też, że by

wo da do star cza na je go miesz kań -
com by ła ta nia. Dziś za 1 m3 pła -
cą 4,32 zł.

W la tach 90. ubiegłego wieku
po wsta ło w na szej dziel ni cy ok. 10
ujęć wo dy oli go ceń skiej. Wę dru ją -
cy z ba nia ka mi i pla sti ko wy mi bu -
tla mi sta li się sta łym ele men tem
pej za żu Ocho ty. Źró deł ka by ły
kon ku ren cją dla nie lu bia nej „kra -
nó wy”. Wła dze dziel ni cy dba ły
o ich re mon ty i kon ser wa cję, wy -
mie nia ły apa ra tu rę, opła ca ły kon -
tro le Sa ne pi du. Mia ło to sens kil -
ka na ście lat te mu. Dziś, gdy ta nią
wo dę z kra nu mo że my po da wać
na wet dzie ciom, sta je się to nie ra -
cjo nal ne. Źró de łek jest co raz
mniej (dziś dziel ni ca za rzą dza tyl -
ko dwo ma), co raz dro ższe jest też
ich utrzy ma nie. Oli go cen ka wy -
ma ga ta kże ści słe go re żi mu prze -
cho wy wa nia (w szkla nych, my tych
za ka żdym ra zem bu tel kach, w lo -
dów ce, do 24 go dzin).

Te oli go ceń skie za so by na le ży
dziś trak to wać ja ko re zer wę wo dy
pit nej dla przy szłych po ko leń,
a dziś ko rzy stać z ta niej (tak, ta -
niej, bo za 1000 l kra nó wy pła ci -
my 4,32 zł, za litr źró dla ne go Żyw -
ca ok. 1 zł) i do stęp nej w ka żdej
chwi li i bez wy sił ku kra nów ki.

– Pi ję wo dę z kra nu od lat z ca -
łą mo ja ro dzi ną. Przy du żej ro dzi -
nie to ogrom na oszczęd ność, nie
tyl ko pie nię dzy, ale i cza su oraz
wy sił ku – twier dzi bur mistrz Ka -
ta rzy na Łę gie wicz.

Tak więc, Dro dzy Czy tel ni cy,
daj my szan sę kra nów ce, ona na -
praw dę jest lep sza od oli go cen ki.

(Bp)

Ochoc ka wo da ta nia i do bra
Pi ję wo dę z kra nu od lat z ca łą mo ja ro dzi ną. Przy du żej ro dzi -

nie to ogrom na oszczęd ność, nie tyl ko pie nię dzy, ale i cza su
oraz wy sił ku – twier dzi bur mistrz Ka ta rzy na Łę gie wicz.

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

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pranie Dywanów, Tapicerki ekstrakcyjne
Karcher – Dojazd Gratis Tel. 570-201-943

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

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie 721-649-745

Elektryk 506-506-006

·Naprawa Okien PCV. 796-698-555

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

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Sprzedam kolekcje Monet Zastępczych
509-928-914
·Sprzedam monety Ćwierćdolarowe Stany USA
509-928-914
·Sprzedam płyty CD zagraniczne 509-928-914

OGŁOSZENIA DROBNE

W na szej szko le mo gą uczyć
się ab sol wen ci ośmio let niej
szko ły pod sta wo wej, gim na -
zjum i za sad ni czej szko ły za -
wo do wej. Przyj mu je my rów -
nież oso by, któ re prze rwa ły
rów nież na ukę w tech ni kum,
li ceum pro fi lo wa nym lub in -
nym li ceum ogól no kształ cą -
cym, a chcia ły by ukoń czyć
szko łę śred nią. 

Do ty czy to ta kże osób, któ re
nie ukoń czy ły lub nie zda ły
se me stru. 

Pod wa run kiem uzu peł nie -
nia eg za mi nów kla sy fi ka cyj -
nych, mo żli wa jest kon ty nu -
acja na uki w AS – Li ceum
Ogól no kształ cą cym.

Ma tu ra – no wo rocz ne po sta -
no wie nie

No wy Rok to czas no wych
po sta no wień i chę ci re ali za -
cji pla nów. Jed nym z nich
jest zda nie ma tu ry. Jest to
mo żli we dla osób uczęsz cza -
ją cych na kurs ma tu ral ny
przy AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą cym dla Do ro słych.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny. 

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 7reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206

Ochoccy policjanci
i borsuk z wizytą w żłobku




