
Podwórka na ulicy Spi-
skiej 6, 8, 10 i 14, po remoncie
wyglądają okazale i nie można za-
przeczyć, że jest to ogromny krok
do przodu cywilizujący „wczoraj-
sze” zaplecze przedwojennych ka-
mienic. Dzisiaj chciałoby się za-
pomnieć kilkudziesięcioletnie za-
niedbania dzielnicy i katastrofal-
ny stan tych podwórek, ich złe od-
wodnienie i grząską, błotnistą zie-
mię, jedyną drogę prowadzącą
do śmietnika. (We wcześniejszych

wydaniach Informatora obszernie
o tym pisałam)

Kiedy po konsultacjach i wspól-
nych uzgodnieniach wytycznych
do projektu, remont ich stał się
faktem, nikt z mieszkańców nie
spodziewał się, że przyjdzie im
kopać się z koniem.

Mimo uwzględnienia w projek-
cie (pkt. 10 protokołu – Odwod-
nienie) instalacji odprowadzającej
wodę z terenu podwórek (dokład-
nie doprecyzowała ją inżynier in-

stalacji sanitarnej – mieszkanka
Spiskiej 10) wykonano ją prawi-
dłowo dopiero po interwencji
mieszkańców oraz mojej.

To tylko wierzchołek góry lodo-
wej uchybień, zaniedbań, niekom-
petencji i arogancji, ze strony Za-
kładu Gospodarowania Nierucho-
mościami.

Brak przepływu informacji po-
między pracownikami ZGN, tym
bardziej kluczowy z uwagi na okres
urlopowy, spowodował, że prace
przebiegały niezgodnie z projektem.
Nie było też nadzoru technicznego
w pierwszej fazie realizacji remontu.
Czesław Płochocki był na urlopie,

a zastępująca go Dorota Piątek,
do naszej interwencji, siedziała
za biurkiem. Na urlopie przebywała
też Lucyna Kowal, dyrektorka
ZGN, zastępowała ją Agata Kapłon,
ale nie udało się nam na tyle sku-
tecznie jej zainteresować przebie-
giem prac remontowych, by uniknąć
kolejnych, kuriozalnych wpadek.

Odsłonięcie bunkra przez kopar-
kę, pod podwórkiem Spiska 6
(wskazany zresztą przez mieszkań-
ców – pkt. 8 protokołu, „Konstruk-
cja nawierzchni”), wywołało tak
potężne zaskoczenie robotników,
że niewiele myśląc zasypali go zwa-
łami zerwanego z podwórka beto-
nu. Z ogromnym trudem, już
po odesłaniu koparki, ręcznie go
wydobyli. Kosztowny zapewne to
owoc pracy, gdy nie ma się dostępu
do projektu, protokołu uzgodnień
i brakuje nadzoru budowlanego.

Podwyższenie poziomu podwórek
o ok. 30–40 cm bez zabezpieczenia
ścian, to skrajna nieodpowiedzial-
ność i wyrzucanie pieniędzy, głównie
wspólnoty, w błoto. Aby uniknąć
dalszej degradacji budynku, nie-

zbędne będzie ponowne odsłonięcie
ich i zrobienie izolacji pionowej, co
łączy się z rozkopaniem części świe-
żo położonej nawierzchni podwór-
ka. Na ten zabieg właściciele lokali
mieszkalnych będą musieli wziąć
kredyt w banku albo uzbierać grube
tysiące. Dzielnica za swoje udziały
zrobi to z kieszeni podatnika.

Najsmakowitszy kąsek twórczo-
ści inwestora to wprawdzie este-
tyczne, ale problematyczne altanki
śmietnikowe. Wybudowane od ze-
ra, choć z klucza odtworzeniowo,
pełnią funkcję atrapy postawionej
wysoko w witrynie sklepowej. Wy-
toczenie pojemników na śmieci
po kilku schodkach jest niemożli-
we. Stoją więc na posesji nr 12,
zwróconej wraz z budynkiem wła-
ścicielowi. Wrzucają do nich odpa-
dy mieszkańcy z pięciu kamienic.
Jedyna brama w szeregu budyn-
ków, umożliwia zabranie śmieci
MPO, od strony ulicy Spiskiej.

Dotychczasowy odbiór odbywał
się przez furtki w altankach, od stro-

Pat na Spiskiej

Jeśli spółdzielnia nie otrzyma zadośćuczynienia w kwo-
cie 2100 zł, pojemniki na śmieci, wraz z gabarytami, wystawia-
ne będą na Spiską, nie bacząc na tablicę upamiętniającą ważne
dla Polaków wydarzenia historyczne.
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W tle widać bazarowe budki.
Przez cały dzień panuje tu inten-
sywny ruch samochodowy, a w go-
dzinach szczytu tworzą się korki,
w których trzeba stać po kilkana-
ście minut – w jednym i drugim
kierunku. Nic dziwnego, bo to tra-
sa łącząca Grójecką z aleją Żwirki
i Wigury, a w konsekwencji Ocho-
tę z Mokotowem. Najbliższe po-
dobne połączenia to ulica Bana-
cha oraz Hynka.

W okolicy są liczne osiedla
– starsze i nowo powstałe. Miesz-
kańcy robią zakupy na bazarku,
w Simply i Biedronce. Muszę więc
przechodzić przez ulicę właśnie

na tym skrzyżowaniu. Nie raz wi-
działam jak ktoś czeka cierpliwie,
żeby przedostać się na drugą stro-
nę. Czasami trwa to dość długo
i bywa obarczone ryzykiem. Są
desperaci, którzy stawiając stopę
na jezdni chcą zasygnalizować za-
miar przejścia. Niekiedy to się
udaje, o czym świadczy pisk ha-
mulców. Bywa jednak, że muszą
odskakiwać przed nadjeżdżają-
cym samochodem. Nie ma tu sy-
gnalizacji świetlnej; nie ma jej
przy odległym o 80 m przejściu
na Mołdawskiej na wysokości
Bohdanowicza, gdzie zimą samo-
chód potrącił mojego sąsiada; nie

ma przy skrzyżowaniu z Korotyń-
skiego. Gdyby od widocznego
na zdjęciu skrzyżowania iść w le-
wo, w kierunku al. Żwirki i Wigu-
ry, po 140 m dotrzemy do kolej-
nego przejścia bez świateł,
przy Jasielskiej. A zarówno tędy,
jak i przy Mołdawskiej przecho-
dzą dzieci idące do szkoły na Gor-
lickiej, na przyszkolne boisko,
do biblioteki na Baleya.

To co można zobaczyć tutaj ra-
no i wczesnym popołudniem mro-
zi nieraz krew w żyłach. Dzieciaki
czekają długo, a czasem przebie-
gają między sunącymi samocho-
dami, które potrafią hamować do-
słownie w ostatniej chwili. Pamię-
tam bardzo dobrze, co przeżywa-
łam, kiedy moi synowie musieli
pokonywać tę trasę. Okazało się,
że wielu rodziców ma ten sam
problem.W końcu postanowiłam
coś z tym zrobić.

Do Zarządu Dróg Miejskich
napisałam prośbę o zainstalowa-
nie świateł na którymkolwiek
z opisanych tu przejść. Udało mi
się zebrać ponad sto podpisów,

w tym dyrektora szkoły podstawo-
wej przy Gorlickiej. ZDM odpo-
wiedział, że to jest sprawa dzielni-
cy. Poszłam więc tam, przyjął
mnie bardzo grzeczny inspektor
od tych spraw i zapewnił, że sy-
gnalizacja pojawi się, jak tylko zo-
stanie ukończona budowa Berbe-
rysowych Ogrodów, bo – wedle
słów tego pana – inwestor zobo-
wiązał się uporządkować tę kwe-
stię po zakończeniu budowy osie-
dla. Pan był miły, nazwiska dziś
nie pamiętam, a ja byłam bardzo
naiwna nie żądając niczego na pi-
śmie. Wszyscy cieszyliśmy się, że
jest nadzieja.

Osiedle zostało ukończone,
od tamtej pory minęło osiem
lat… Nadal widuję dzieci, prze-
mykające tamtędy. Czasem zda-
rzy się jakiś wypadek. Nikt już nie
wierzy, że da się z tym cokolwiek
zrobić.

Gdybym mogła mieć wpływ
na to co dzieje się w naszej okoli-
cy, to jest to sprawa, którą chcia-
łabym zająć-- się na pierwszym
miejscu. Bo nie przekonują mnie
jakoś argumenty o konieczności
utrzymania płynności ruchu sa-
mochodów na tym odcinku. Zdro-
wie i życie są przecież ważniejsze.
Tak przynajmniej myślę.

Martyna Ochnik

Płynność ruchu
Mieszkańcy Rakowca pewnie poznają to miejsce – skrzyżowa-

nie ulic Racławickiej z Mołdawską.

ny posesji 1 Wojskowej Spółdzielni
Mieszkaniowej, położonej powyżej
metra od poziomu podwórek. Teo-
retycznie taka możliwość istnieje na-
dal. Wcześniej, odpłatnie, wspólnoty
korzystały z drogi dojazdowej będą-
cej własnością spółdzielni, gdy MPO
odbierało ich śmieci. Wykonawca
remontu, dostępu do drogi tej nie
zagwarantował. Istnieje dokumenta-
cja fotograficzna, że z niej korzystał
i magazynował na niej materiały,
a ciężki sprzęt uszkodził ok. 15m2 jej
powierzchni. Stąd spółdzielnia
żąda 2100 zł za trzymiesięczne ko-
rzystanie z posesji.

Ta właśnie kwota jest kością
niezgody pomiędzy ZGN, a spół-
dzielnią. Spór odbywa się kosz-
tem mieszkańców i na to zwróci-
łam zarządowi dzielnicy szczegól-
ną uwagę w swojej interpelacji 24
września podczas sesji rady dziel-
nicy, dodając przy tym, że jeśli nie
dojdzie do porozumienia – zda-
niem GGKO – pojemniki
na śmieci, wraz z gabarytami, dla
których nie przewidziano miejsca,
wystawione zostaną na Spiską, nie
bacząc na tablicę upamiętniającą
ważne dla Polaków wydarzenia
historyczne.

Anna Zbytniewska
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Dzisiaj kilka słów na temat spo-
ru wokół terenu i skutku, jaki on
za sobą niesie dla budżetu dziel-
nicy i mieszkańców Ochoty.

Obecnie przed Sądem Okręgo-
wym w Warszawie toczy się postę-
powanie z powództwa Spółdzielni
Hale Banacha przeciwko Miastu
Stołecznemu Warszawa z udzia-
łem Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Rakowiec o odda-
nie Spółdzielni Hale Banacha
– na podstawie przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami
– nieruchomości, na której wybu-
dowane zostały Hale, w użytko-
wanie wieczyste.

Głównym oponentem przeciw-
ko roszczeniu Spółdzielni Hale
Banacha, jest Warszawska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Rakowiec.
WSM Rakowiec wyodrębniła się z
Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Ochota. Podnosi ona, że
koszty wybudowania hali spożyw-
czej i przemysłowej poniosła
WSM Ochota, i z tego powodu
domaga się, aby grunt ten został
jej przekazany.

Grunt pod halami do 27 maja
1990 r. był własnością Skarbu
Państwa, a potem m.st. Warszawy.
Oba budynki Hal Banacha, nie-
przerwanie od czasu ich wybudo-

wania do dnia dzisiejszego, były
w posiadaniu i władaniu Społem
Ochota, a następnie jej następcy
prawnego Spółdzielni Hale Bana-
cha. Spółdzielnia Hala Banacha
twierdzi, że bezprawnymi są
twierdzenia WSM Rakowiec, że
to WSM Ochota poniosła w cało-
ści koszty budowy Hal Banacha,
ponieważ koszty te w całości po-
niosły WSS Społem Ochota
i Spółdzielnia Hale Banacha, co
uczyniły zgodnie z umową zawar-
tą pomiędzy WSM Ochota a WSS
Społem na realizację inwestycji
Hale Banacha, prawomocnymi
orzeczeniami Okręgowej Komisji
Arbitrażowej w Warszawie oraz
decyzją Prezesa Narodowego
Banku Polskiego.

W takim stanie rzeczy przy-
szłość tego terenu jest bardzo nie-
pokojąca. Postepowania sądowe
trwają i będą trwały latami, a pro-
ces inwestycyjny nie będzie mógł
być rozpoczęty. Czy jest jakieś
rozwiązanie tego problemu? Wy-
daje się, że najrozsądniejszym by-
łoby porozumienie pomiędzy
Spółdzielnią Hale Banacha
a WSM Rakowiec. WSM Rako-
wiec nie ma żadnych podstaw, aby
uzyskać tytuł prawny do tego
gruntu (podstawowym warunkiem

w myśl ustawy jest jego posiada-
nie). Z drugiej strony ma wystar-
czająca siłę, aby jeszcze latami
utrudniać przejęcie tego terenu
Spółdzielni Hale Banacha.

Może władze Spółdzielni
Mieszkaniowej powinny zastano-
wić się czy warto swoim uporem
doprowadzić do zamknięcia obu
hal, pozbawić pracy rzeszy pra-
cowników, odebrać mieszkańcom
Ochoty ich główny punkt handlo-
wy, i w ostateczności stracić jaką-
kolwiek możliwość udziału w za-
gospodarowaniu tego terenu?
A może jednak warto by było
zweryfikować swoje stanowisko
i w ten sposób uzyskać prawo
do współudziału w stworzeniu
czegoś nowego na tym terenie, za-
miast doprowadzić do upadku
miejsca, które zasługuje na dalszy
rozwój i możliwość służby dla
mieszkańców Ochoty?

Zastanawiająca jest również po-
stawa właściciela terenu, czyli
miasta i dzielnicy. Po pierwsze

uregulowanie tej sprawy otwiera
możliwość dopełnienia projektu
budowy centrum Ochoty w rozu-
mieniu handlowo-usługowym.
Może to nie jest istotne dla na-
szych leniuchów urzędowych, jed-
nak drugi aspekt sprawy jest jesz-
cze bardziej ważki i może kogoś
on obudzi. Otóż spór, o którym
piszę, ma wymiar finansowy. Naj-
pierw krótkie obliczenia. Grunt
ma 9000 m2 wartość 1 m2 to
około 5000 zł, co daje 45 mln zł.
Opłata wieczysta to 3% rocznie,
czyli 1350000 zł. Może trudno
w to uwierzyć, ale te pieniądze,
w wysokości 70% czyli jakieś 950
tys. zł, nie zasilają budżetu dzielni-
cy. Tyle rocznie kosztuje nas pa-
sywność burmistrza dzielnicy
i prezydenta miasta. Kwota, o któ-
rej piszę to prawie tyle ile wydamy

na inwestycje w budżecie partycy-
pacyjnym, którym tak chwalą się
urzędnicy Platformy Obywatel-
skiej w naszej dzielnicy.

Tak więc uregulowanie tego
sporu może przynieść wszystkim
korzyść. WSM Rakowiec zamiast
mrzonek o odzyskaniu terenu
będzie miała konkretny, jednora-
zowy przychód lub udział w inwe-
stycji, Hale możliwość przycią-
gnięcia inwestora, co jest jedno-
znaczne ze skokiem rozwojowym.
Mieszkańcy w przyszłości dostają
ogromny kompleks usługowo-han-
dlowy, który w większości jest
pod kontrolą polskiego kapitału.
A na koniec blisko milion wpływa
do kasy burmistrza. Chyba pora
abyśmy wybrali burmistrza, który
to rozumie.

Grzegorz Wysocki

Hale Banacha – ciężarem
czy nadzieją Ochoty

Hale Banacha stoją od lat w ogonie zmian i powoli stają się
ciężarem a nie liderem rozwoju tego ambitnego projektu budowy
największego centrum handlowo-usługowego, na bazie rodzime-
go kapitału. W poprzednim numerach opisałem historię tego
miejsca oraz to czym dzisiaj są Hale.
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Już kiedyś pisałem, że posiadanie
wypasionej „fury” nie jest przypisa-
ne tylko ludziom o wysokim pozio-
mie kultury. Na załączonym obraz-
ku widać, że właściciele (chyba,)

przeważnie w piątki wieczorem
i w soboty, robią porządki w swoich
cudownych pojazdach. Dlaczego
tak wnioskuję? Ponieważ okoliczne
bloki są jeszcze w „starej epoce” se-
gregacji śmieci – czyli dzielą je
na te co zmieszczą się w zsypie
i na te co trzeba lecieć na dół
do pojemnika pod rurą zsypową
(bo się w nią nie mieszczą). Wątpię,
żeby komuś chciało się jeszcze bie-

gać ze śmieciami na ulicę. Tak więc
apel do sumień kierowców: sprzą-
tajcie swoje limuzyny w tygodniu,
a ludziom co myślą, że kamera jest
cudownym wynalazkiem na zapew-
nienie porządku i bezpieczeństwa
odradzam ten drogi zakup – jak wi-
dać nie działa. Koszt kamery to jed-
no, a obsługa i chęć działania to
drugie, i jeżeli sami nie przypilnuje-
my kultury swoich sąsiadów, żadne
służby za nas tego nie załatwią.

Przykład miałem na Maratonie
Warszawskim, od lat zabezpiecza-
nym przez rowerzystów. W tym ro-
ku przydzielono mi trasę, na której
moim obowiązkiem było elimino-
wanie z niej rowerzystów przeszka-
dzających biegaczom. Z kilkoma
opornymi dochodziło nawet
do przepychanek. Obok stała sobie
odpoczywająca policja i na moje sy-
gnały pokazywali z daleka niemoc
w postaci rozkładania rąk. Ciekaw
jestem czy taki policjant stojąc
w kolejce po swoje pobory też tak
ręce rozkłada, czy też obie prosto
do okienka kasowego wyciąga?

Jerzy Pawlonek

Niedziela na Majewskiego
Jako że w niedziele sporo ludzi przemieszcza się w kierunku

kościoła na ul. Dickensa ulicą Majewskiego, to od kilku tygodni
zorganizowano im „wystawy uliczne” w postaci przepełnionych
śmietników.

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

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
·Sprzątanie nagrobków 690-911-811
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

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

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki,
pocztówki 504-017-418
·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIE DROBNE NADASZ 
NA STRONIE ECHODROBNE.PL

OGŁOSZENIA DROBNE

Drobne nadasz przez internet!
Krok 1. Wejdź na www.echodrobne.pl i wybierz DODAJ OGŁOSZENIE
Krok 2. Wybierz odpowiednią rubrykę i zleć druk w gazecie
Krok 3. Wpisz treść ogłoszenia. Zaznacz gazety, w których ma się ukazać
Twoje ogłoszenie i zdecyduj, w ilu kolejnych numerach ma się ukazywać. Jeśli
chcesz - wybierz wyróżnienie ogłoszenia.
Krok 4. Jeśli chcesz fakturę VAT - wypełnij wszystkie pola, jeśli nie - podaj
tylko swoje dane kontaktowe.
Krok 5. Wpłać wygenerowaną kwotę na podane konto, jako tytuł wpłaty
wpisując numer zlecenia.

Najbliższe wydanie 24.10,  potwierdzenie wpłaty
należy przesłać do 20.10. 

na fax 22 614-58-03 lub e-mailem:
drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Dickensa róg Grójeckiej paw. 4 tel. 22 658 13 13

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się
do na sze go Li ceum. Na to -
miast oso by, któ re po sia da ją
już wy kształ ce nie śred nie, ma -
ją szan sę po wtó rze nia ma te -
ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia od by -
wa ją się w cy klu week en do -
wym dwa ra zy w mie sią cu.

Li ceum dla Do ro słych
Je ste śmy szko łą dla do ro -

słych. Więk sza część na szych
słu cha czy to oso by czyn ne za -
wo do wo. Wy kształ ce nie śred -
nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha -
cze, któ rzy de cy du ją się
na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru.
Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li -
ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

Kurs ma tu ral ny 
Pod czas kur su ma tu ral ne go

słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -

kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. Ak tu -
al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to -
wu ją cy do ma tu ry w 2015 ro -
ku.

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

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli. To
właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

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



Pa no wie z dmu cha ją cą ru rą to co -
raz częst szy wi dok na na szych osie -
dlach i uli cach. Od zwy kłe go od ku -
rza cza (sprzęt do za sy sa nia nie czy -
sto ści), dmu cha ją ce ru ry ró żnią się
tym, że wy dmu chu ją z sie bie sprę żo -
ne po wie trze, któ re jest w sta nie
prze su nąć za le ga ją ce nie czy sto ści
w in ne miej sce. Tu się za czy na nie zła
„za ba wa”. Ope ra to rzy dmu cha ją -
cych rur, za miast sprzą tać ulicz ny
brud, prze py cha ją go na in ny te ren,
któ ry do nich nie na le ży. Niech po -
sprzą ta ktoś in ny! Na ul. Gró jec kiej
po żół kłe li ście i in ne śmie ci prze py -
cha ne są z chod ni ka na uli cę.

Na osie dlach nie czy sto ści z traw ni -
ków czę sto lą du ją na chod ni kach
i ulicz kach, czy li za zwy czaj tam
– gdzie sprzą ta in na fir ma. Cza sem

w od we cie śmie ci wę dru ją tam, skąd
przy fru nę ły. Przy tej oka zji dmu cha -
cze wy twa rza ją ty le ku rzu, że jest on
w sta nie do trzeć do ka żde go otwar -
te go okna w oko li cy. Dla wy na laz -
ców dmu cha ją ce go sprzę tu pro po -
nu ję ufun do wać na gro dę „pią tej
klep ki” i po wró cić do bar dziej tra dy -
cyj nych me tod sprzą ta nia, czy li
do mio tły lub od ku rza cza.

Da riusz Kał waj tys

Ulicz ni wy mia ta cze
Praw dzi wą mio tłę mo żna już tyl ko zo ba czyć na Ły sej Gó rze (Gó -

ry Świę to krzy skie), pod czas sa ba tu cza row nic. Na na szych skwe -
rach i uli cach mio tły zo sta ły wy par te przez dmu cha ją ce ru ry.

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  --
ttaacchh 5500..  uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee
ww PPooll  ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

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

Po mi mo sta rań wie lu spe cja li -
stów, aby osią gnąć dwa ce le, czy li
po pierwsze, aby by ło czy ściej
i po drugie, że by mia sto coś na tym
za ro bi ło. Uda ło się zre ali zo wać tyl -
ko je den z nich. Ten dru gi. Wi dok
dzie ła sztu ki nie zna ne go ar ty sty pt.
„Ży we jesz cze drze wo wy ra sta ją ce
z ster ty od pa dów” mo że za sta na -
wiać oglą da ją ce go. Co za prze sła -
nie nie sie ta pra ca? Czy to sym bol
upad ku cy wi li za cji? Nie, to sym bol
nie udol no ści słu żb od po wie dzial -
nych za usu wa nie śmie ci. Ta kie
„dzie ła” mo że my dziś oglą dać
na wie lu na szych po dwór kach i nie
wpra wia ją one ni ko go w za chwyt. 

Tę ster tę śmie ci sfo to gra fo wa -
łem przy sa mej uli cy, na wy so ko -
ści bu dyn ku Sie mień skie go 15,
obok ko ścio ła. Przy kry to wi dok
a i wstyd niema ły, bo to wy sy pi sko
za le ga już bar dzo dłu go. Mu szą
na to pa trzeć lu dzie idą cy tę dy
do ko ścio ła i dzie ci zmie rza ją ce
do szko ły pod sta wo wej. Wi docz -
nie ktoś do szedł do wnio sku, że
mło dzież trze ba przy zwy cza jać
do ta kich wi do ków od naj młod -
szych lat, że by póź niej się nie dzi -
wi ła. Je śli ta ki śmie cio wy ba ła gan
jest na kil ka ty go dni przed wy bo -
ra mi to, co to bę dzie póź niej.

Ja cek Go mół ka

Kto to po sprzą ta?
Wi dok ster ty nie wy wie zio nych śmie ci dla miesz kań ców wie lu

ochoc kich po dwó rek to nie no wość. Zwłasz cza po wej ściu w ży cie
no wej, po pra wio nej usta wy śmie cio wej. Strach po my śleć, co by się
dzia ło, gdy by wpro wa dzo no ją w pier wot nym ter mi nie bez po pra wek.
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– Pańska kam pa nia wy bor cza
bę dzie prze bie ga ła w tym roku
w at mos fe rze smro du z Ra dio wa.
A śmier dzi co raz bar dziej. Czy
już do cie ra do ra tu sza?

– Tak. Co raz czę ściej do cie ra.
Ra dio wo sta ło się na szym wiel -
kim pro ble mem. Smród jest co raz
bar dziej in ten syw ny i się ga co raz
da lej a my ma my do wo dy na to,
że do ku men ta cja wy sy pi ska jest
dorabiana, a na wet przez urzę dy
do sto so wy wa na do po trzeb Miej -
skie go Przed się bior stwa Oczysz -
cza nia.

– To zna czy?
– Przy kład pierw szy z brze gu.

Pod czas jed nej z kon tro li oka za ło
się, że gó ra śmie cio wa jest wy ższa
niż wy ni ka ło to z po zwo le nia. Co
z tym zro bio no? De par ta ment
Ochro ny Śro do wi ska Urzę du
Mar szał kow skie go zmie nił za rzą -
dze nie do sto so wu jąc swo je wy mo -
gi do ak tu al nej wy so ko ści wy sy pi -
ska.

– Miesz kań cy ska rżą się nie ty -
le na wy sy pi sko, co na kom po -
stow nię, któ ra śmier dzi znacz nie
bar dziej.

– To praw da, co nie zna czy, że
mo żna je go wy so kość do wol nie
so bie usta lać. A kom po stow nia to
za kład o naj tań szej i naj gor szej
tech no lo gii. Kosz mar, przez któ ry
cier pią dzie siąt ki ty się cy miesz -
kań ców. MPO zwo zi to ny śmie ci,
ro bią pry zmę, na kry wa ją wszyst ko
plan de ką a pod spodem włą cza ją

dmu cha wy, że by wy schło. Oczy wi -
ście sys tem jest nie szczel ny, odór
le ci do gó ry i roz prze strze nia się
po ca łej oko li cy – na Bie la nach
i Be mo wie oraz w gmi nach pod -
war szaw skich. To nie jest miej sce
na gó rę śmie cio wą i ta ką kom po -
stow nię.

– W cią gu kil ku lat śmie ci ma ją
tra fić do gmi ny Zie lon ka. Czy jest
ja kaś al ter na ty wa na dziś?

– Od daw na pro po nu je my, że by
wy wo zić śmie ci do Mła wy. Wła -
dze Mła wy zga dza ją się na to, ale
MPO na wet nie roz pa tru je tej
pro po zy cji. Tu po trze ba ener gicz -
nych dzia łań władz mia sta i wo je -
wódz twa, bo sa ma spół ka za wsze
bę dzie wy bie rać roz wią za nie tań -
sze. Ktoś mu si MPO zmu sić
do in nej kon cep cji de cy zja mi po -
li tycz ny mi.

– My śli Pan, że po wy bo rach
się to zmie ni?

– Miesz kań cy dłu żej te go smro -
du nie wy trzy ma ją. My ślę, że de -
kla ra cje pad ną jesz cze przed wy -
bo ra mi i trze ba bę dzie je dy nie
do pil no wać ich re ali za cji.

– Kto ma te go do pil no wać?
Wła dze Bie lan są ra czej bez rad -
ne.

– Mam na dzie ję, że zmie nią się
wła dze wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go. W na stęp nej ka den cji chcę
zo stać człon kiem ko mi sji ochro ny
śro do wi ska. Ra dio wo bę dzie jed -
ną z pierw szych spraw, ja ką zgło -
szę te jże ko mi sji.

– Jest Pan jed nym z naj ak tyw -
niej szych kry ty ków za rzą du Ma -
zow sza. Twier dzi Pan, że ja no si -
ko we to tyl ko je den z pro ble mów
na sze go wo je wódz twa.

– Tak. Dru gim, a kto wie czy
nie pierw szym pro ble mem jest
„stru zi ko we”, czy li sys tem za rzą -
dza nia po przez gro no to wa rzy -
sko -par tyj ne bez kom pe ten cji.
Przez 10 lat ta kie ka dry po więk -
szy ły się o 400%. W ostat nich la -
tach do pro wa dzo no Ma zow sze
do upad ku. Ja no si ko we oczy wi -
ście mia ło na to bar dzo du ży
wpływ, ale prze cież wła dze wo je -
wódz twa zda wa ły so bie spra wę
z te go, jak ten po da tek dzia ła, że
jest ob li cza ny na pod sta wie da -
nych z lat po przed nich. I kie dy
by ły la ta „tłu ste” na le ża ło stwo -
rzyć fun dusz re zer wo wy, z któ re -
go dziś mo gli by śmy pła cić ja no si -
ko we. Tym cza sem wszyst ko wy da -
no, a naj bo gat szy re gion w Pol sce,
któ ry wy twa rza 23% pro duk tu
kra jo we go brut to, ma po nad 2
mld zł dłu gu, z cze go pra wie mi -
liard to od set ki. Te dłu gi bę dzie -
my spła cać do 2039 ro ku! Do te -
go na le ży do li czyć ko lej ny mi -
liard, czy li za dłu że nie słu żby
zdro wia i spół ek – m.in. Lot ni sko
Mo dlin czy Ko le je Ma zo wiec kie.

– Wi dzi Pan szan sę na zmia nę
władz wo je wódz kich? Wie rzy Pan
w to, że Plat for ma Oby wa tel ska
zgo dzi się na ode rwa nie PSL -
-owskich dzia ła czy od ma zo wiec -
kich sta no wisk, czy li zmia nę ko -
ali cji w sej mi ku?

– Wie rzę w in ny wy nik wy bo -
rów. Jest to mo żli we dzię ki ujaw -
nie niu cu dów nad urną, do ja kich
od lat do cho dzi na Ma zow szu.
W żad nym in nym wo je wódz twie
nie ma aż ta kiej licz by gło sów nie -
wa żnych. W pół noc nych re jo nach
Ma zow sza licz ba ta się ga na -
wet 27%. Ka żdy roz sąd nie my ślą -

cy czło wiek po tra fi ta kie da ne
zin ter pre to wać jed no znacz nie
– wy bo ry na Ma zow szu są fał szo -
wa ne. Na kar tach do gło so wa nia
pod czas li cze nia gło sów po ja wia
się dru gi krzy żyk. Wy stą pi my
do Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor -
czej o ob ję cie wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go spe cjal nym nad zo -
rem.

– Ba da nia prof. Prze my sła wa
Śle szyń skie go na te mat licz by
gło sów nie wa żnych w Pol sce nie
są no we. Dla cze go wcze śniej nikt
nie pod niósł alar mu?

– Plat for ma Oby wa tel ska w sej -
mi ku ma zo wiec kim pod da ła się.
Jej dzia ła cze chy ba uwie rzy li, że
Adam Stru zik jest Bo giem. Da li
so bie wmó wić, że jest nie usu wal -
ny. Rad ni Plat for my nie są rów -
no praw ny mi part ne ra mi w ko ali -
cji, lecz ra czej za kład ni ka mi PSL.
Zo sta li ze pchnię ci do na ro żni ka
i na wet je śli chcie li by coś zro bić,
to nie ma ją mo żli wo ści. Nie ste ty,
w wal ce ze „stru zi ko wym” nie
ma my part ne rów w PO. I to mię -
dzy in ny mi z te go po wo du po -
wsta ją ta kie in we sty cje jak lot ni -
sko w Mo dli nie, któ re dziś ge ne -
ru je wie lo mi lio no we stra ty i ma
po tę żne dłu gi. To jest przy kład re -
ali za cji „am bi cji mo car stwo wych”
mar szał ka Stru zi ka, na któ re PO
wy ra ża zgo dę.

– In ne przy kła dy „stru zi ko we -
go”?

– Do brym przy kła dem fa cho -
wo ści ka dry za rzą dza ją cej z nada -
nia PSL jest za ku pie nie dla Ko lei
Ma zo wiec kich po cią gów, któ re
nie mie ści ły się w tu ne lu śred ni -
co wym. Trze ba by ło prze bu do wać
tu nel. In ne przy kła dy? Bar dzo
pro szę. 3,6 mln wy da ne w cią gu
ostat nich ośmiu lat na pod ró że
człon ków za rzą du wo je wódz twa
do Chin, Ka zach sta nu, Bra zy lii
czy Ko rei Po łu dnio wej. Z kart

kre dy to wych mar szał ka i je go naj -
bli ższych współ pra cow ni ków w la -
tach 2007–14 wy da no na „drob ne
wy dat ki” po nad 650 tys. zł. Z ko -
lei my cie sa mo cho dów w la -
tach 2010–13 to koszt 300 tys. Są
dzie siąt ki znacz nie po wa żniej -
szych spraw, w tym m.in. w za rzą -
dza niu słu żbą zdro wia.

– Ostat nio m.in. bro ni Pan
szpi ta la dzie cię ce go w Dzie ka no -
wie Le śnym przed po łą cze niem
z Nie kłań ską. Dla cze go?

– Po łą cze nie nie jest spo so bem
na roz wią za nie pro ble mów. Szpi -
tal w Dzie ka no wie jest źle za rzą -
dza ny i dla te go ma 53 mln zł dłu -
gu. Alar mu je my od kil ku lat, że
PSL -owskie no mi na cje w słu żbie
zdro wia to skan dal, któ ry pro wa -
dzi do ta kich wła śnie kry zy sów,
ja ki ma my te raz w Dzie ka no wie.
Na sze ar gu men ty uzna wa ne są
przez mar szał ka Stru zi ka za pie -
niac two opo zy cji. Nie miej my złu -
dzeń. Po łą cze nie Dzie ka no wa
z Nie kłań ską to pierw szy etap
pro ce su, w któ rym cho dzi o bar -
dzo cen ny te ren. W dru gim eta pie
dy rek cja po łą czo nych szpi ta li
stwier dzi, że nie opła ca się pro -
wa dzić fi lii w Dzie ka no wie. Kto
przej mie szpi tal, ten przej mie te -
ren. Pra cow ni cy szpi ta la na fo -
rach in ter ne to wych opo wia da ją,
co tam się dzie je, ale nikt nie wy -
cią ga kon se kwen cji, a prze cież
czar no na bia łym wi dać, że szpi tal
jest ce lo wo „mor do wa ny”. Sprzęt
me dycz ny, za miast być uży wa ny
do ope ra cji, stoi w ma ga zy nie. Są
na to do wo dy na pi śmie, są świad -
ko wie, a Urząd Mar szał kow ski
uda je, że nic nie wie.

– Ten urząd to sa mo zło?
– Jest wie le przy kła dów na to,

że nie jest to do brze dzia ła ją cy
urząd.

– Jak wy obra ża Pan so bie za -
rzą dza nie wo je wódz twem w ko lej -
nej ka den cji?

– Pod sta wą bę dzie so lid ny
i nie za le żny au dyt Urzę du Mar -
szał kow skie go i fi nan sów sa mo -
rzą du wo je wódz twa. Sły nie my
z te go, że po my li li śmy się w kon -
stru owa niu bu dże tu w 2012 ro ku
o… 1 mld zł. Ta kich kwiat ków jest
z pew no ścią znacz nie wię cej. Po -
dob ne spra wy są od lat ukry wa ne
i za mia ta ne pod dy wan. Za rzą -
dza nie Ma zow szem bę dzie bar -
dzo trud ne. Wa ru nek po wo dze nia
ja kie go kol wiek sen sow ne go pla nu
jest je den – mar sza łek Stru zik
mu si raz na za wsze znik nąć
z urzę du ra zem z ca łym swo im
PSL -owskim za ple czem.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał Krzysz tof Kat ner

Czy wybory na Mazowszu są fałszowane?
� Rozmowa z Grzegorzem Pietruczukiem, wiceburmistrzem Bielan, radnym sejmiku mazowieckiego, ubiegającym
się ponownie o mandat radnego Mazowsza z listy SLD.

Mapa głosów nieważnych w ostatnich wyborach

źródło: uczciw
e-w

ybory.pl

Kandydujesz na radnego?
Przedstaw swój program!

tel. 502-280-720 
wybory2014@gazetaecho.pl

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206
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Chcia łoby się rzec – ja ka re kla -
ma, ta ki apar ta ment...

Z pew no ścią do bry to war wart
jest do brej re kla my. To co zo ba -
czy łem na traw ni ku u zbie gu
ul. Hyn ka z Ra da ro wą (Okę cie)
ra czej nie wska zu je na in te re su ją -
cą ofer tę. Ka wa łek tek tu ry
na drew nia nej de sce wbi tej w kle -
pi sko przy dro dze, ma za chę cać
po ten cjal nych klien tów do wy naj -

mo wa nia apar ta men tu na go dzi -
ny. Po da ny jest ta kże nu mer te le -
fo nu. Je stem pe wien, że re kla ma
jest nie le gal na. Za pro fe sjo nal ne
po wierzch nie re kla mo we trze ba
prze cież pła cić nie złą ka sę. Tu wi -
dać, że ofe rent „tnie” kosz ty.
Pew nie i ów apar ta ment nie wie le
od bie ga ja ko ścią od swo jej re kla -
my.

Da riusz Kał waj tys

Po ko ik na go dzin kę?

Prze stęp cy oszu ku ją star sze, sa -
mot nie miesz ka ją ce oso by. Po da ją
się już nie tyl ko za człon ków ro -
dzi ny – wnu ka, ku zy na, sio strzeń -

ca lub sio strze ni cę. Co raz czę ściej
wma wia ją star szym oso bom, że są
funk cjo na riu sza mi CBŚ lub po li -
cjan ta mi gru py zaj mu ją cej się roz -

pra co wy wa niem oszu stów na tzw.
„wnucz ka”. Spraw cy na wią zu ją
te le fo nicz nie kon takt z wy ty po wa -
ny mi oso ba mi. Zwra ca ją się z pil -
ną proś bą o po ży cze nie pie nię dzy.

Pamiętaj! Po li cja ni gdy nie ko -
rzy sta z po mo cy fi nan so wej
miesz kań ców, pry wat nych osób,
re ali zu jąc wła sne za da nia i ce le.

W przy pad ku proś by o na głą
po życz kę, za wsze na le ży:
• Poprosić o osobisty kontakt

z osobą, podającą się
za naszego krewnego,

• Nie ulegać presji czasu, którą
wytwarzają oszuści, aby
osiągnąć swój cel,

• Skontaktować się z innymi
członkami rodziny w celu
zweryfikowania „tragicznej”
informacji, która miała być
powodem pożyczki.

W przy pad ku ja kich kol wiek po -
dej rzeń, że nie jest to czło nek ro -
dzi ny, czy praw dzi wy funk cjo na -
riusz tyl ko oszust – na tych miast po -
wia dom po li cję dzwo niąc pod bez -
płat ne nu me ry 997 lub 112 (z te le -
fo nów ko mór ko wych) lub skon tak -
tuj się z naj bli ższą jed nost ką po li cji:

Ko men da Re jo no wa Po li cji
War sza wa III, ul. Opa czew ska 8,
tel.: 22 603-73-55, 22 603-73-56.

In for ma tor

Po li cja na Ocho cie ostrze ga!
Uwa ga na oszu stów po da ją cych się za wnucz ka, po li cjan ta,

funk cjo na riu sza Centralnego Biura Śledczego.



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

Ru chli we skrzy żo wa nie ulic
Gró jec kiej z Ba na cha. Pa trol stra -
ży miej skiej za trzy mu je ro we rzy -
stę, któ ry ła mie prze pi sy ru chu

dro go we go i prze je żdża ro we rem
po pa sach, za miast go prze pro wa -
dzić. Je den się za trzy mu je, dru gi
po dej mu je – za zwy czaj uda ną
pró bę uciecz ki. Mun du ro wy rzu ca
się w po goń za ucie ka ją cym ro we -
rzy stą. Nie ma naj mniej szych
szans. Po prze bie gnię ciu kil ku na -
stu me trów da je so bie spo kój.
Na ww. skrzy żo wa niu opi sa ne sce -
ny oglą dam nie mal co dzien nie.

To śmiesz ne i za ra zem ża ło sne, że
do ta kich za dań kie ru je się pie sze
pa tro le. Stra żnik miej ski na ro we rze

jesz cze kil ka lat te mu był czę stym
ob raz kiem na na szych dro gach. Dzi -
siaj cza sa mi wi du ję ich na fe sty nach.

Sza cu nek do mun du ru zo bo -
wią zu je przede wszyst kim oso by,
któ re ten mun dur no szą. Stąd też
apel do ko men dan tów tej miej -
skiej for ma cji po rząd ko wej: wy -
po sa żcie swo ich funk cjo na riu szy
w do bre ro we ry, je że li chce cie,
aby sku tecz nie zwal cza li dro go we
pi rac two ro we rzy stów. Na pie cho -
tę nie ma ją żad nych szans.

Da riusz Kał waj tys

Truchtem
za rowerem

Nie ma lże co dzien nie oglą dam stra żni ków miej skich truch ta ją -
cych za ucie ka ją cy mi ro we rzy sta mi. My ślę, że sza cun ku dla
mun du ru po win no wy ma gać się przede wszyst kim od osób, któ re
ten mun dur no szą.

Jak lu dzie ma ją ko rzy stać z te go
pla cu i do któ re go ko sza ce lo wać?

Jest w na szej dziel ni cy park
przy ul. Ko ro tyń skie go, który
od stro ny bli ższej ul. Pa wiń skie go
jest nie ste ty tro chę za nie dba ny,
le piej za go spo da ro wa ny jest bli żej
uli cy Boh da no wi cza. Na czę ści tej
sła biej roz wi nię tej stoi so bie bo -
isko do gry w ko sza, ale nie ste ty
wi dać ko muś wa dzi ta kie prze zna -
cze nie te go te re nu i pod jął jed no -
stron nie de cy zję ty pu – sko ro sto -
ją dwa ko sze, to ja do ło żę jesz cze

je den  – więk szy. Jak lu dzie ma ją
ko rzy stać z te go pla cu i do któ re -
go ko sza ce lo wać? 

Czy do te go, że by usza no wać in -
nych trze ba wy ższej kul tu ry, czy
wy star czy tro chę prze wi dy wać i nie
szko dzić? Py ta nie za da ję oso bie,
któ ra tam po sta wi ła ten wy na la -
zek. Prze cież chod nik przy sa mej
uli cy ra czej był by lep szym miej -
scem na sta wia nie ta kich cię ża rów
(je mu już nic wię cej nie za szko dzi
– i tak jest w opła ka nym sta nie).

Je rzy Paw lo nek

Jak grać w ko sza?
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