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Burza na Polu
Mokotowskim
Po burzliwej sesji (trwającej ponad 6 godzin) Rada Dzielnicy
Ochota odrzuciła stanowisko przygotowane przez aktywistów
miejskich ze stowarzyszenia Ochocianie sprzeciwiających się
powstaniu parku dla psów, który jest częścią planu
zagospodarowania Pola Mokotowskiego.

Przedstawiona wczoraj przez
przedstawicieli ratusza koncepcja
zakłada uporządkowanie i urządzenie części Pola Mokotowskie-

Czy rekolekcje w szkołach
są nielegalne?

razem w stosunku do dyrektorów
szkół i kościoła katolickiego. Z całą
pewnością rekolekcje w szkołach
są zgodne z prawem. Święta są czasem, kiedy staramy się spojrzeć
i ocenić własne myśli, mowę, czyny
i zaniedbania. Staram się w tych
dniach raczej rozliczyć z samym sobą niż z innymi. Korzystając z okazji chciałbym złożyć mieszkańcom
Ochoty życzenia błogosławionych
Świąt Zmartwychwstania.
Jako redakcja dołączamy się
do życzeń, w szczególności życzymy pani Justynie miłości, nadziei
i pokoju w sercu.

„Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, dlaczego rekolekcje odbywają
się w czasie zajęć szkolnych, a także, dlaczego nauczyciele delegowani są do odprowadzania w czasie swoich zajęć dzieci
do kościoła. (…) Proszę o podstawę prawną takich rozwiązań
– które wydają się na pierwszy rzut oka niekonstytucyjne, a także niezgodne z Kartą Nauczyciela.”

Redakcja Informatora Ochoty i Włoch

Jak wynika z naszych informacji
takiej treści zapytanie rozesłała
do władz dzielnicy i miasta jedna
z aktywistek miejskich ze stowarzyszenia Ochocianie, pani Justyna
Glusman.

Poprosiliśmy o komentarz w tej
sprawie Grzegorza Wysockiego
zastępcę burmistrza Ochoty odpowiedzialnego za oświatę.
– Nie będę komentował kolejnych zaczepek pani Glusman, tym

go (obszar ograniczony: al. Niepodległości, główna aleja parkowa, ul. Ondraszka, ul. Wawelska),
wraz z remontami ulic i alejek
parkowych, budową placów zabaw dla dzieci, boisk do siatkówki
i piłki nożnej oraz skateparku.
Ciekawym wydaje się też perspektywa odrestaurowania domków
fińskich. Propozycja ratusza za-

kłada także budowę amfiteatru,
który może stać się miejscem organizacji koncertów, przestawień
i imprez a miejsca takiego brakuje na Polu, a po organizowanych
w różnych jego częściach imprezach często trzeba rekultywować
teren.
dokończenie na stronie 3
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Szacunek i pamięć

Dariusz Kałwajtys
tel. 22 868 06 65, 501 080 674
e-mail: dariusz_kalwajtys@op.pl

Anna Zbytniewska
tel. 22 822 07 87, 605 165 890

Małgorzata Rojek
tel. 695 198 984,
e-mail: rojek.malgorzata@wp.pl

Celem projektu „Szacunek i pamięć” jest
zapobieganie izolacji społecznej kombatantów, w tym
cyfrowej oraz poprawa ich warunków bytowych.

Klucze dla Budzika
Chyba każdy z nas dorabiał kiedyś jakiś klucz. Wielu
mieszkańców Ochoty robi to w punkcie w Hali Banacha. A co
robimy z różnymi starymi kluczami? Wyrzucamy?
Jacek Gomółka
tel. 600 915 546 lub
e-mail: jagomolka@gmail.com

Tomasz Kłos
tel. 509 191 994 lub
e-mail: tomek-informator@wp.pl
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Wydawca: Fundacja na rzecz
Rozwoju Ziemi Mazowieckiej
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Zbierajmy stare klucze i przy okazji zakupów w Hali czy na Bazarze
Banacha oddajmy je do punktu dorabiania kluczy. Należy on do Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych, które zorganizowało taką właśnie formę zbiórki złomu, a zebrane pieniądze przekazuje

Kombatanci II wojny światowej
zwłaszcza po roku 1990 brali czynny udział w życiu publicznym krzewiąc patriotyzm, odwiedzając szkoły. Upływający czas sprawił, że dłużej już tego robić nie mogą. Często
są to osoby samotne, pozostawione
same sobie. Swoim godnym życiem
i patriotyczną postawą udowodnili,
że należy się im z naszej strony
szczególny szacunek. To nasz moralny obowiązek. Bezpośrednimi
adresatami opracowanego projektu są kombatanci, którzy byli żołnierzami w czasie II wojny światowej, działali w konspiracji, byli
więźniami łagrów i więzień. Byli
związani z dzielnicą Ochota w czasie okupacji lub poprzez obecne
miejsce zamieszkania. Jako samorząd zdecydowaliśmy się powołać
koordynatora, którego działania

na wsparcie fundacji Akogo Ewy
Błaszczyk, czyli klinikę Budzik. To
w niej rehabilitowane są dzieci pogrążone w śpiączce.
Nam już niepotrzebny klucz,
może być kluczem do zdrowia jakiegoś dziecka.
Małgorzata Rojek

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

miałyby charakter integracyjno-opiekuńczy. Jednym z jego podstawowych działań będą wizyty
w domach kombatantów. Koordynator swoimi anonsowanymi wizytami ma zapobiegać poczuciu
opuszczenia, samotności jak również nieść pomoc w trudach życia
codziennego. Działania, jakie w tej
sprawie zamierzamy podjąć mają
na celu uruchomienie wielu możliwych działań w zakresie pomocy
społecznej już realizowanych
na rzecz ludzi starszych. Ważnym
elementem naszej działalności jest
zaktualizowanie ewidencji weteranów II wojny światowej. Na terenie
dzielnicy Ochota są Oni zrzeszeni
w Światowym Związku Żołnierzy
Armii Krajowej – IV Obwód
Ochota, Związku Powstańców
Warszawskich – Koło Ochota,
Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych Oddział Ochota oraz
w Klubie byłych więźniów politycznych obozów koncentracyjnych
Mauthausen-Gusen.
Postanowiliśmy powierzyć odpowiedzialność za te działania panu
Mirosławowi
Chada
tel. 502 569 533 mail:MiroslawChada@wp.pl
Liczymy na kontakt z panem
Mirosławem zarówno kombatantów i ich rodzin, jak również zachęcamy do kontaktu ludzi, którzy chcą nam w tych działaniach
pomóc.
Grzegorz Wysocki

dokończenie ze strony 1
Jest szansa, aby projekt zakładał
również
odrestaurowanie III Ogrodu Jordanowskiego.
Sesja rady dzielnicy poprzedziła
szereg spotkań, które chce zorganizować ratusz. Przedstawiona
koncepcja jest różnorodna i w zamiarze autorów ma godzić różne
funkcje dla użytkowników parku.
Daje to możliwość aktywnego wypoczynku szerokim grupom
mieszkańców.
Koncepcja zakłada miejsce,
w którym właściciele będą mogli
bez obaw wyprowadzać psy, bawić

się z nimi czy je trenować, a czworonogi swobodnie wybiegać. Osób
chcących tak spędzać wolny czas
jest coraz więcej. Parki dla psów
działają już w naszym mieście i cieszą się dużym zainteresowaniem.
Mieszkańców chcących tak spędzać wolny czas jest coraz więcej.
Parki dla psów działają już w naszym mieście i cieszą się dużym
zainteresowaniem.
– Wykluczanie z konsultacji jakiejkolwiek grupy mieszkańców
czy funkcji parku jest zaprzeczeniem idei dialogu – uważa Burmistrz Dzielnicy pani Katarzyna
Łęgiewicz.

Majewskiego chce kupować
Mieszkańcy ulicy Majewskiego na Ochocie, chcą małego
sklepu spożywczego.

Aktywiści miejscy jednak są nieprzejednani. Uważają, że budowa
wybiegu dla psów jest nie do przyjęcia i na ostatniej sesji postanowili
przeforsować swoje stanowisko
w tej sprawie. Jednak większość
radnych nie poparła ich propozycji.
– Poziom manipulacji w tej sprawie jest nie do zaakceptowania. Aktywiści twierdzą, że będzie wycinana
jakieś niebotyczna ilość drzew.
Prawda jest taka, że ZOM, zarządca terenu, złożył wniosek o wycięcie 26 drzew i to prawie wszystkie
chore – relacjonuje zdenerwowana
Anna Zbytniewska, radna ze Starej
Ochoty z Ochockiej Wspólnoty SaDuży sklep w tym miejscu ma małe szanse żeby się utrzymać, ale
niewielki sklep spożywczy ma dużą
szansę żeby dobrze prosperować.
Zwrócę się do Zarządu Dzielnicy
o wydzielenie z pawilonu
przy szkole powierzchni pod niewielki sklep spożywczy. Może nowy Zarząd będzie bardziej rozumiał potrzeby mieszkańców.
Jacek Gomółka

Faktycznie, wiele osób mieszkających na naszym osiedlu mówiło
mi, że przydałby się mały sklepik
spożywczy. W najbliższej okolicy
nie ma żadnego sklepu. Po przysłowiowe mleko czy bułki trzeba
iść na plac „Pod Skrzydłami” lub
do sklepu na ul. Pawińskiego. Dla
starszych osób, których wiele
mieszka w naszej okolicy to już wyprawa. Dawniej w pawilonie
przy szkole podstawowej nr 264
mieścił się kiosk oraz sklep spożywczy i to duży, a przy skrzyżowaniu Majewskiego i Korotyńskiego
stała budka z warzywami. Była to

morządowej. Nikt z nich nawet nie
zauważył, że miasto proponuje
w swoim projekcie nasadzenie, lekko licząc, 1500 drzew – dodaje.
– Twierdzenie, że głosowanie
przeciwko stanowisku, które przesądza o istnieniu w parku miejsca
dla właścicieli psów jest brakiem
zgody na konsultacje jest kolejną
manipulacją. Przecież my dzisiaj
dopiero zaczynamy dyskusję,
a nie ją kończymy – wyjasnia dla
odmiany Dorota Stegienka, radna
SLD ze Starej Ochoty.
Mimo porażki w głosowaniu
aktywiści miejscy triumfują.
– Ochocianie Sąsiedzi to mieszkańcy dzielnicy i jako jedyni ich
reprezentują, co dobitnie pokazała wczorajsza sesja – komentuje
na FB jedna z liderek Ochocian
Justyna Glusman.
Dla odmiany radna Malwina
Grzybowska z PO ma nadzieje
na porozumienie.
– Mam nadzieję, że konsultację
dadzą możliwość kompromisu,
który byłby trudny po przyjęciu
stanowiska
zaproponowanego

przez aktywistów miejskich – wyjaśnia w rozmowie.
Jako podsumowanie całej sprawy wypada przytoczyć jeszcze jedną wypowiedź
– Na dzisiejszej sesji brakowało
zdecydowanie szerszego spojrzenia
na przedstawiony projekt rewitalizacji znacznej części Pola Mokotowskiego. Dyskusję zdominowała
tylko jedna grupa przeciwników
jednego z wielu rozwiązań zawartych w tym opracowaniu. Obawiam
się, że Ochota może stracić bardzo
ważny projekt dający korzyści
wszystkim mieszkańcom. Przypomina mi to zdarzenie z przed kilku
lat, kiedy właśnie Ochocianie storpedowali projekt rewitalizacji parku Wielkopolskiego wart około 7
milionów złotych. Może cieszyć
twarda postawa radnych, którzy
z tamtych wydarzeń wyciągnęli
wnioski – komentuje sesję zastępca
burmistrza Grzegorz Wysocki.
Z całą pewnością spór o Pole
będzie trwał i jeszcze nie raz zagości na łamach naszej gazety.

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.

Dariusz Kałwajtys

wygoda dla wszystkich mieszkających w pobliżu. Dziś pomiędzy
Dickensa a Korotyńskiego nie kupimy nawet zapałek. Pawilon
przy szkole już od wielu lat nie służy mieszkańcom naszego osiedla.
W ostatnich latach mieścił się
w nim jeden z wydziałów Urzędu
Dzielnicy, a ostatnio służył artystom z Teatru Ochota, ponieważ
w ich teatrze trwał remont. Remont zakończono, artyści wrócili
do siebie i pawilon stoi niewykorzystany. Czas żeby wreszcie działo
się w nim coś, co będzie z korzyścią dla okolicznych mieszkańców.

Pokonaj niedosłuch!
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

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

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
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Apel przeciwko planom
unicestwienia Reduty Ordona
My, obywatele Polski, stanowczo protestujemy przeciwko planom zniszczenia Reduty Ordona. Apelujemy o przyłączenie się
do naszego protestu przez podpisanie petycji. Każdy głos przysłuży się sprawie ochrony bohatersko bronionego szańca upamiętnionego wierszem Adama Mickiewicza, świadka historii.
Reduta Ordona to miejsce wydarzenia historycznego, którego
dramat rozegrał się na przedpolach Warszawy w dniu 6 września 1831 roku. Bohaterska, lecz
nierówna walka obrońców Stolicy
zakończyła się wysadzeniem prochowni Reduty, a podczas jej wybuchu i walki na wałach śmierć poniosło 600 Rosjan i 150 żołnierzy
polskich. Wielu z nich spoczywa tu
nadal w „rozjemczej mogile”.
Obrona Reduty została opisana, a przez to upamiętniona,
w wierszu naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza
i przekaz literacki o niej stał się

jednym z filarów pozwalających
narodowi polskiemu przetrwać
czasy utraty niepodległości.
W 2010 roku w wyniku badań
archeologicznych ustalono dokładną lokalizację fortyfikacji ziemnej
Reduty na warszawskiej Ochocie,
w rejonie ul. Na Bateryjce.
Od co najmniej 2010 roku władze
Warszawy nie zrobiły nic, aby Redutę Ordona ocalić. Teren, na którym
Reduta jest położona, należy obecnie głównie do firm deweloperskich
(wieczysta dzierżawa).
W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego terenu
dla rejonu Szczęśliwic Północnych

zawarte są zapisy, że obszar ten
przeznaczony jest pod zabudowę
usługową i wielorodzinną.
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania deweloper ma prawo rozpocząć tu budowę bloku mieszkalnego lub budynku usługowego.
Zatem Reduta Ordona, gdzie
w 2013 roku odnaleziono szczątki 120 żołnierzy oraz częściowo
zachowane wilcze doły, fosę, wał,
majdan i gdzie nadal pozostają
nieodnalezione groby Polaków
i Rosjan niedługo zostanie zabudowana wielopiętrowymi blokami!
Do dziś Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
nie wpisał Reduty Ordona do rejestru zabytków nieruchomych,
pomimo że wniosek w tej sprawie
złożyło Stowarzyszenia Reduta
Ordona w styczniu 2013 roku
i następnie Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
w kwietniu 2014 roku.
Apelujemy do Rady m.st. Warszawy o natychmiastowe podjęcie
decyzji, która uwolni Redutę Ordona od groźby zabudowy, co jest
równoznaczne z jej faktycznym
unicestwieniem.
Nie chcemy w miejscu Reduty
Ordona kolejnego symbolicznego
pomniczka i betonowego placyku
i w związku z tym apelujemy o objęcie ochroną całego, zachowanego obszaru Reduty Ordona i przekształcenie go w nową przestrzeń
publiczną, której niezwykle wa-

żnym atutem będzie duch miejsca
i autentyzm ocalałych świadectw
historii, szczególnych dla tożsamości nie tylko mieszkańców
Warszawy, ale dla wszystkich obywateli Polski.
Reduta Ordona od kilkunastu
lat jest okradana, przekopywana
i zaśmiecana. Jednak przede

•
•
•
•
•
•
•

Reduta Ordona
– dziecko niechciane?
Odnoszę wrażenie, że Reduta
Ordona dla zastępcy burmistrza
Grzegorza Wysockiego, jest dzisiaj jak dziecko niechciane...
Sterty śmieci – puszki i butelki
po alkoholu, papiery, kartony, gałęzie. Gołym okiem widać, że
o ten teren nikt nie dba. Gdzie?
Mała, nieutwardzona uliczka
na Ochocie – Na Bateryjce. Może
nie byłoby w tym nic dziwnego
– wszak brak dbałości widać
na wielu terenach publicznych
w całej Warszawie. Ale ten rejon
ma szczególne znaczenie. W tym
miejscu znajduje się pomnik
– symboliczny grób żołnierzy biorących udział w walkach Powstania Listopadowego. To znana nam wszystkim już od szkoły
podstawowej, z lekcji historii i języka polskiego – Reduta Ordona.

niecka sportowa o wym. 25,0 × 12,5 m,
niecka rekreacyjna z gejzerami, grzybkami,
masażem karku i sztuczną rzeką
niecka do nauki pływania niemowlaków
zjeżdżalnia rurowa o długości 70 m.,
wanna z hydromasażem,
sauna sucha i sucha aromatyczna oraz
sauna parowa
zadaszone boisko – lodowisko
dwie siłownie, kawiarnia,
pokoje gościnne, parking

Oferta dla Seniorów:
Senior Starszy, Sprawniejszy – gimnastyka w wodzie:
– 8 grup po 15 osób
– Zapisy na edycję 2/2015 (maj i czerwiec)
w kasach pływalni od 30.03. do 13.04.2015 r.
Aerobic Umysłu – bezpłatne zajęcia dla osób 50+:
– Szachy: 22.03., 26.04., 31.05. i 7.06.2015 r.
– Brydż: 29.03., 19.04., 17.05. i 21.06.2015 r.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel.:
22–572 90 87 lub 22–572 90 88

Mały Aqua Park, ul. Rokosowska 10, Tel.; 22–5729088
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00. do 22.00.
oraz w soboty i niedziele w godz. od 8.00. do 22.00.
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Marcin Sochoń – Przewodniczący
Komitetu Zachowania Reduty Ordona

Apel można podpisać internetowo
pod adresem:
http://www.petycjeonline.com/apel_przeciwko
_planom_unicestwienia_reduty_ordona

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy
Ochota zaprasza mieszkańców Ochoty i Warszawy
•
•

wszystkim została opuszczona
przez władze państwowe i samorządowe. Jeśli władze dalej pozostaną bezczynne, to miejsce zostanie utracone.
Brońmy naszego dziedzictwa!
Z wyrazami szacunku,

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

Przyznam, że taki bałagan w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca
pamięci może szokować. Tym bardziej, że na tym terenie gospodarzem są władze dzielnicy Ochota.
Naiwnie wierzyłem, że po listopadowych wyborach samorządowych i zmianie władz dzielnicy,
Reduta Ordona – zaniedbywana przez poprzedników, odzyska
swój blask i należny szacunek.
Tym bardziej, że Grzegorz Wysocki – zastępca burmistrza dzielnicy
Ochota, jeszcze do niedawna, jako redaktor naczelny „Informatora...”, był wielkim orędownikiem
dbałości o pamięć historyczną tego miejsca. Reduta Ordona była
„oczkiem w głowie” Grzegorza.
Dzisiaj jest raczej dzieckiem niechcianym.
Dariusz Kałwajtys

Jacek Gomółka

Nie wiem czy miejsc do parkowania w budynkach jest za mało czy opłaty za nie są zbyt wysokie, ale wiem, że funkcjonowanie tak dużych biurowców w tym miejscu wpłynęło niekorzystnie,
na jakość życia na tym osiedlu.
Wiadomo, że problem z parkowaniem dotyczy prawie wszystkich
posiadaczy pojazdów w Warszawie. Nie tylko tych mieszkających
w ścisłym centrum, ale i tych parkujących na osiedlowych uliczkach. Zapchane parkingi, zastawione chodniki, rozjeżdżone trawniki, praktycznie każde miejsce
gdzie można wjechać jest wykorzystane. Zbyt mała ilość parkingów
i miejsc parkingowych na naszych
osiedlach jest prawie normą. Jednak to, co się dzieje w okolicy
ul. Baleya, Jankowskiej i Gorlickiej trudno opisać tu trzeba przyjechać i spróbować zaparkować.

Słupkomanii ciąg dalszy
Szał stawiania nowych słupków opanował już prawie całą
Ochotę. Na początku marca dotarł do ul. Częstochowskiej róg
Białobrzeskiej.

Najgorzej jest w godzinach pracy
biurowców PKO SA. Pracownicy
i klienci od rana ciasno wypełniają
okoliczne uliczki swoimi samochodami i dla mieszkańców nie ma już
miejsca. Wiem, bo często tam
przyjeżdżam i próbując gdzieś zaparkować zmuszony jestem kilkakrotnie przejechać po okolicznych
uliczkach w poszukiwaniu miejsca.
Nie dawno pewna pani parkując
bez uprawnień na miejscu dla niepełnosprawnych powiedziała mi,
że jest to niesprawiedliwe, że inni
mogą tu parkować a ona nie. Jest
umówiona na konkretną godzinę
i nic poza tym ją nie interesuje.

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

Niestety zza biurka niewiele widać.
Urzędnicy z ZDM nie liczą się z nikim – ani z mieszkańcami, ani z najemcami lokali użytkowych. Stawiają
słupki gdzie popadnie ograniczając
możliwość zaparkowania samochodu, a najemcom lokali użytkowych
uniemożliwiając dostawy towarów.
Jeśli władze dzielnicy nie podejmą
jakichś kroków to cała Ochota będzie wyglądała tak, jak ulica Grójecka – same banki, apteki, ciucholandy. Przecież kiedyś Ochota tętniła
życiem. Kto będzie chciał mieszkać
w dzielnicy, w której nie ma gdzie zaparkować, czy trudno jest prowadzić
działalność gospodarczą? Kto będzie
płacił podatki, tylko emeryci?
Na całej operacji ze słupkami
korzysta jedynie ten, kto je ustawia
i Straż Miejska wlepiając mieszkańcom i dostawcom mandaty.
Barbara Laszczkowska
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Ciasno na Baleya

Nie wiem czy miejsc do parkowania w budynkach jest za mało czy
opłaty za nie są zbyt wysokie, ale
wiem, że funkcjonowanie tak dużych biurowców w tym miejscu
wpłynęło niekorzystnie, na jakość
życia na tym osiedlu. Urzędnicy
sprzedając jakieś grunty lub wydając zgodę na budowę obiektu
na danym terenie powinni dwa razy pomyśleć, jaki to będzie miało
wpływ na życie okolicznych mieszkańców. Bo wybudowanie np. biurowca to jedno, ale życie w jego sąsiedztwie to zupełnie inna sprawa.
Czasami bardzo trudna.

OGŁOSZENIA

DROBNE

Portal internetowy „Informatora” www.iochota.pl

NIERUCHOMOŚCI
·Nieruchomości Ochota. Szczęśliwy Dom
Wynajem i sprzedaż nieruchomości z Ochoty.
www.szczesliwydom.pl tel. 606 – 893-601
1-POKOJOWE SPRZEDAM
·37 m2, Częstochowska po rem. tel.
606-893-601
2-POKOJOWE SPRZEDAM
·Bezczynszowe 46 m2 pełna własność w centrum
Brwinowa, lux, parter z działką w kamienicy, przy
PKP, sprzedam 265 tys./zamienię na mniejsze
Pruszków, Warszawa tel. 513-59- 98-69
GRUNT SPRZEDAM
·Działka 68 ar na granicy woj. maz, święt. i łódz.
Dojazd asfaltowy, nasłoneczniona. Idealna do
zamieszkania lub wypoczynku. Cena 68 tys. zł.
Tel. 695-231-192
INNE DO WYNAJĘCIA
·Plac 750 m2 W-wa ul. Modlińska
250 504-629-855
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
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·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
·Okna naprawy regulacje 787-793-700
·Pranie Dywanów, Tapicerki ekstrakcyjne
Karcher – Dojazd Gratis Tel. 570-201-943

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
Elektryk 506-506-006
·Gaz-serwis-hydraulika. 602-620-836
·Hydraulik Warszawa 601-306-907
FINANSE
·Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł, minimum
formalności tel. 727-925-066
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

List do „Informatora”

…w sprawie naboru do
Rady Seniorów na Ochocie

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18
Serwisant urządzeń chłodniczych
i klimatyzacyjnych z doświadczeniem. Tel.
602-18-95-36
WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL
RÓŻNE
·Antykwariat Niemcewicza 5a, skup – sprzedaż,
22 895-27-75
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
Skup książek, dojazd 509-20-40-60
ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaki
odznaczenia, szable, bagnety, orzełki, 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
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333
KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

Jeżeli w tak wydawałoby się małej sprawie jest tyle niedoróbek, niekompetencji i bałaganu, to co musi
się dziać ze sprawami dużymi
w Dzielnicy?
Od stycznia Urząd Dzielnicy prowadzi kampanię informacyjną
i nabór kandydatów do powołania
Rady Seniorów na Ochocie.
W spotkania zaangażowana jest
pani nowa Burmistrz i znany nam
z Informatora i dawnej przebojowości V-ce Burmistrz Wysocki.
Sprawą przejęli się tak bardzo, że
na przestrzeni półtora miesiąca zaprezentowali nam trzy różne formularze do zbierania podpisów poparcia. Kontrowersje budziła rubryka
wymagająca wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych tych, którzy poparli ewentualnego kandydata. W związku z tym

szacowne grono urzędnicze obecne
na spotkaniu, z burmistrzami
na czele ogłosili, że ważne będą
wszystkie wzory złożonych formularzy. Przystąpiliśmy do zbierania głosów poparcia. Jestem/byłam jedną
z kandydatek do Rady.
Zwołano następne spotkanie
kandydatów do Rady S. na 16
marca, gdzie pani Burmistrz
oświadczyła nam, że w większości
złożone deklaracje są błędne, ponieważ zgodnie z regulaminem,
przepisami, opinią radcy etc. etc.
zgoda popierającego kandydata
na przetwarzanie danych jest warunkiem podstawowym i mamy
od początku zbierać listy poparcia;
wydano nam nowe, wg. czwartego
wzoru formularze i w ciągu dwóch
tygodni mamy je dostarczyć
do Urzędu. Dokładnie w tym czasie

wyjeżdżam i jest to dla mnie termin
nieosiągalny.
Oburzeniu kandydatów nie było
końca. Od czasu pierwszego spotkania nie zmieniły się przepisy, regulamin ani radca prawny w Urzędzie.
Zmieniło się tylko kompletne nie
przygotowanie do prowadzenia sprawy naszej pani Burmistrz / zastępca
jest na patriotycznym wyjeździe we
Lwowie/. Jeżeli w tak wydawałoby się
małej sprawie jest tyle niedoróbek,
nie kompetencji i bałaganu, to co
musi się dziać ze sprawami dużymi
w Dzielnicy. Ja w każdym razie w takim rozgardiaszu uczestniczyć nie
chcę i nie poważnie występować
przed moimi niedoszłymi wyborcami.
Za zamieszanie ze zbieraniem
podpisów bardzo przepraszam
Osoby popierające mnie.
Teresa Pąk

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny.
Komu potrzebne są kursy?
W naszej szkole mogą uczyć
się ab sol wen ci ośmio let niej Na pewno tym wszystkim,
szkoły podstawowej, gimna- którzy:
– chcą przystąpić do egzazjum i zasadniczej szkoły zawodowej. Przyjmujemy rów- minu maturalnego i zdać go
z powodzeniem;
nież osoby, które przerwały
również naukę w technikum,
liceum profilowanym lub innym liceum ogólnokształcąMATURA – NOWOROCZNE
cym, a chcia ły by ukoń czyć
POSTANOWIENIE
szkołę średnią.
Dotyczy to także osób, które
nie ukończyły lub nie zdały
semestru.
Pod wa run kiem uzu peł nie nia egzaminów klasyfikacyjnych, możliwa jest kontynuacja na uki w AS – Li ceum
Ogólnokształcącym.
Matura – noworoczne postanowienie
Nowy Rok to czas nowych
postanowień i chęci realizacji pla nów. Jed nym z nich
jest zda nie ma tu ry. Jest to
możliwe dla osób uczęszczają cych na kurs ma tu ral ny
przy AS – Li ceum Ogól no kształcącym dla Dorosłych.

– mają przerwę w nauce,
skończyli szkołę średnią wiele
lat temu;
– chcą przybliżyć sobie tematykę egzaminu maturalnego, dowiedzieć się o formie
i przebiegu egzaminu;
– nie czują się dostatecznie
przygotowani na sprawdzian
wiedzy i umiejętności egzaminacyjnych;
– czują brak motywacji i samodyscypliny do systematycznego powtarzania materiału.
Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu maturalnego, już dziś serdecznie
zapraszam do naszej placówki.

Elastyczne protezy nylonowe
N y l o n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t os o w a n i e w l a tach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale
w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję
jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego
rodzaju protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak
jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.

dyr. Martyna Myszkowska
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Artur Pietrzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

Activatorium Ochota
– klub spotkań start-upowych
Klub Activatorium Ochota spotyka się zawsze w drugi poniedziałek miesiąca.
Activatorium to sieć klubów
startupowych. Naszym celem jest
zapewnienie miejsca, w którym
osoby prowadzące lub chcące założyć swój biznes będą mogły:
• usłyszeć rad doświadczonych
start-upowców, czerpać z ich
doświadczeń,
• opowiedzieć o swoim
pomyśle,
• zebrać feedback na jego
temat,
• nabrać odwagi i energii
do dalszej pracy
nad pomysłem,
• wymienić się kontaktami,
przysługami,
• zyskać wsparcie, partnerów,
inwestorów.
Wszystko to w miłej, kameralnej atmosferze.

Nie ma żadnych ograniczeń co
do branży, chociaż wśród gości jest
sporo osób w taki czy inny sposób
związanych z najnowszymi technologiami. Są jednak również pomysły z obszaru ekonomii społecznej
(ekologia, ekonomia współdzielenia) czy handlu tradycyjnego (chociaż często wspartego internetem).
Zapraszamy więc zarówno specjalistów od programowania i biotechnologii jak również kupców
z Zieleniaka (obecnych i przyszłych) J – bo chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Teraz nazywa się to start-up, 20,30
zy 100 lat temu nazewnictwo było
inne ale zawsze chodzi o to samo
– zwiększenie aktywności gospodarczej i innowacyjności obywateli. Przy okazji być może uda się
zbudować kapitał obywatelski, coś
co podobno Polakom bardzo
trudno przychodzi.

Klub Activatorium Ochota spotyka się zawsze w drugi poniedziałek miesiąca.

Plan wieczoru
• 19.30–19.35 Otwarcie spotkania
• 19.35–20.20 Gość specjalny
– prezentacja i dyskusja
• 20.30–21.00 Otwarta mównica
(zarejestruj się, aby
przedstawić swój pomysł:
http://www.activatorium.pl/pr
ojects/details/C3JCPGoej9mb
Dd285)
• 21.10–21.40 Networking

Otwarta mównica

Miejsce
Spotykamy się w znanej ochocie Klubokawiarnia „Mam Ochotę” przy ul. Grójeckiej 75. Ma
świetną atmosferę do owocnych
dyskusji.

Dołącz do grupy Activatorium
Ochota na Facebooku, aby być
na bieżąco z aktualnościami z klubu.
Kolejne spotkania odbędą się: 13
kwietnia, 11 maja i 8 czerwca.
Tomasz Klimek

Szanowni Mieszkańcy!
z okazji Świąt Wielkanocy
składamy wszystkim najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny czas będzie okresem
zadumy, wyciszenia, wypoczynku
i rasości w gronie najbliższych.

Każdy z uczestników może zaprezentować swój pomysł (pitch)
lub przedstawić nowości projektu,
który wcześniej był już opisywany.
Ma na to 5 minut. Musi dodać,
kogo lub czego potrzebuje albo
co jest następnym krokiem.

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

Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy
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