
Wśród zgromadzonych zebrali
się przedstawiciele wszystkich 18
dzielnic Warszawy, w tym także

liczna reprezentacja Ochockiej
Wspólnoty Samorządowej.

– Mamy kandydata dynamiczne-

go i konsekwentnego. To go odróż-
nia od innych kandydatów partyj-
nych. Moim zdaniem Piotr Guział
może do siebie przekonać wielu
warszawiaków – wyjaśnia Tomasz
Kłos jeden z liderów Ochockiej
Wspólnoty Samorządowej.

Wystąpienie Piotra Guziała sta-
nowiło prezentację programu dla
Warszawy. Do jego najważniej-
szych elementów zaliczyć można
m.in. zapowiedź stworzenia ko-
munikacji miejskiej przyjaznej
warszawiakom, także poprzez ob-
niżenie cen biletów, rozwój Part-
nerstwa Publiczno-Prywatnego
(PPP), którego celem ma być wy-
zwolenie potencjału inwestycyjne-
go stolicy, wzrost znaczenia i wy-
sokości budżetów partycypacyj-
nych, rozwój mieszkalnictwa ko-
munalnego oraz od dawna ocze-
kiwana przez wielu warszawiaków
odbudowa Pałacu Saskiego, który
w przyszłości ma pełnić funkcję
ratusza.

Moją partią będzie Warszawa a
szefem mieszkańcy. Wszyscy – za-

kończył przemówienie Piotr Gu-
ział i to stwierdzenie różni go od
innych kandydatów. Warszawska
Wspólnota Samorządowa i jej
kandydat na prezydenta Warsza-
wy nie jest partią. Jej cała przyszła
i obecna pozycja w samorządzie

warszawskim zależy tylko i wy-
łącznie od poparcia mieszkańców
Warszawy. Czego nie można po-
wiedzieć o partiach politycznych i
ich pretendentach do fotela pre-
zydenta naszego miasta.

Grzegorz Wysocki

Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 22 614-58-03, 502-280-720
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BEZPŁATNE BADANIE
SŁUCHU

ul. Szczęśliwicka 36 gab. 141,
tel. 22 392-75-39

ul. Koszykowa 78 gab. 266,
tel. 22 425-67-06

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

Zapytaj o najbliższy gabinet:
22 392 76 19

Z udziałem blisko 500 zaproszonych gości i członków War-
szawskiej Wspólnoty Samorządowej w Hali Arena na Ursynowie
zaprezentowano kandydata na Prezydenta Warszawy, Burmistrza
Ursynowa i lidera WWS Piotra Guziała.

„Moim szefem są i będą
mieszkańcy Warszawy”

Radości
Zmartwychwstania

Pańskiego,
suto zastawionego stołu
i doświadczenia miłości
w gronie najbliższych

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

Małgorzata Rojek
tel. 22 823 66 78

Dariusz Kałwajtys
Odpowiedziany za dzielnicę

Włochy
tel. 22 868 06 65, 501 080 674

dariusz_kalwajtys@op.pl

Jacek Gomółka
tel. 600 915 546 lub

e-mail: jagomolka@gmail.com

Tomasz Kłos
tel. 509 191 994 lub

e-mail: anetatomekklos@wp.pl

Niespełna 20 m od eleganckiego
apartamentowca, vis a vis parku
Szczęśliwice na Włodarzewskiej
pod nr. 21 straszy przechodniów
rozwalający się pawilon, prawdo-
podobnie po dawnej pralni.

Powyrywane kraty okienne,
okna, drzwi. W środku szereg po-
mieszczeń ziejących grozą,
a w nich stosy cuchnących szmat
zmieszanych z innymi odpadami
– butelki po wódce, denaturacie,
resztki krzeseł, foteli i wszelakiego
rodzaju rupiecia oraz wszechogar-

niający fetor. Aż strach pomyśleć
co będzie jak przyjdą upały.

Wokół tej posesji piętrzą się
resztki rozwalonego muru. Góry
śmieci od strony Harfowej i reszt-
ki wrośniętej w drzewo siatki
ogrodzeniowej. Liczne krzaki
oraz brak oświetlenia czyni to
miejsce niebezpiecznym, szcze-
gólnie po zmierzchu.

Taki obraz Włodarzewskiej, któ-
ra jest ostatnio w centrum uwagi
włodarzy dzielnicy z uwagi na pla-
nowane latem tego roku jej odwod-

nienie (budowa kanalizacji desz-
czowej na pierwszym odcinku), bu-
dzi niesmak i oburzenie mieszkań-
ców – mówi jeden z nich. – Tym
większe, bo o tej bulwersującej sy-
tuacji władze dzielnicy były wielo-
kroć informowane. W tym i radny
Barycki z PO, dla którego ulica
Włodarzewska jest matecznikiem
przy wyborach samorządowych.

Trudno sobie wyobrazić, że nie
sygnalizował tego kompromitujące-
go włodarzy dzielnicy problemu
również deweloper – Dom Deve-
lopment, który kończy właśnie bu-
dowę apartamentowca pod obiecu-
jącą nazwą Willa na Harfowej.

Wydany przez niego obszerny
folder reklamujący inwestycję

na wyrost, donosi potencjalnym
mieszkańcom, że „Nowoczesny
budynek otoczony jest starannie
zakomponowaną zielenią”, a na
szeregu zdjęciach widnieje park
Szczęśliwicki, a w nim górka nar-
ciarska, baseny i dzieciarnia ba-
wiąca się wraz z rodzicami na tra-
wie. Wszystkie te miejsca znajdu-
ją się na rzut beretem od gigan-
tycznego wręcz wysypiska śmieci.

Chciałbym wiedzieć jakie ruchy
i działania, wobec tak szokujące-
go obrazu w jednym z najbardziej
reprezentatywnych na Ochocie
miejsc, podjął zarząd dzielnicy
oraz straż miejska. Wiem, że było
to przedmiotem interpelacji Anny
Zbytniewskiej, radnej dzielnicy
(Ochocka Wspólnota Samorządo-
wa). Jaka będzie na nią odpo-
wiedź? – Zakładam ze smutkiem
z góry, że działka pod nr. Włoda-
rzewska 21, jako nie będąca wła-
snością miasta, nie podlega bur-
mistrzowi Ochoty, a jej właściciel
jest nieosiągalny. Podobne tłuma-
czenia padały w przypadku rozle-
głego terenu w pobliżu ulicy
Na Bateryjce, gdzie wśród gąszczy
krzaków od lat walają się góry
śmieci. Stało się już regułą, że
w podobnych sytuacjach winny
jest zawsze ktoś inny – punktuje
ochockich decydentów radna
Zbytniewska.

Niebawem na styku posesji
nr 21 i 23 zabłyśnie nowo posta-
wiona latarnia. Jeśli nie nastąpią
energiczne działania, jej światło
obnaży niewydolność samorządu
i włodarzy naszej dzielnicy.

Tomasz Kłos

Willa na Harfowej
W jednym z bardziej reprezentatywnych miejsc na Ochocie,

gołym okiem widać niewydolność w działaniu zarządu dzielnicy.
Niebawem na styku posesji nr 21 i 23 zabłyśnie nowo postawio-
na latarnia. Jeśli nie nastąpią energiczne działania, jej światło
obnaży niewydolność samorządu i włodarzy naszej dzielnicy.
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– Jak czuje się człowiek, który
będąc burmistrzem zostaje wy-
prowadzony w kajdankach z urzę-
du pod zarzutem korupcji?

– Zdecydowanie mało komfor-
towo, jednak w kajdankach
z urzędu mnie nie wyprowadzono.

– Jak w takim razie się to odby-
ło?

– Przyszli panowie z policji
i przedstawili mi postanowienie
prokuratora o zatrzymaniu. Zało-
żyłem płaszcz, oddałem kluczyki
do samochodu koleżance i udałem
się z funkcjonariuszami do Ko-
mendy Stołecznej w Warszawie.
Tam (mówiąc w bardzo dużym
uproszczeniu) odbyły się czynności
śledcze, w wyniku których sąd za-
stosował wobec mnie trzymiesięcz-
ny areszt. Dodajmy, że był on na-
stępnie kilkakrotnie przedłużany.

– Jakie były zarzuty?
– Był tylko jeden – miałem

przyjąć łapówkę w wysokości kil-
ku tysięcy złotych od jednego
z wykonawców, który wykonywał
prace na zlecenie urzędu dzielni-
cy Włochy.

– Musiano mieć w takim razie
mocne dowody przestępstwa. Prze-
cież nie wyprowadza się z urzędu

burmistrza pod takimi zarzutami
nie mając twardych, bezspornych
i niezbitych dowodów?

– Obawiam się, że było nieco
inaczej. Wystarczyło pomówienie
jednego człowieka.

– Jak to? Przecież na całej
Ochocie i we Włochach wszyscy
mówili, że złapano Pana na gorą-
cym uczynku. Ponoć miał Pan tę
łapówkę w biurku.

– Kompletna bzdura. Zresztą,
jedna z wielu w tej sprawie. Jakby
tak było naprawdę, dzisiaj nie
rozmawiałbym z panem i pewnie
nie mógłbym chodzić po ulicy
z podniesioną głową.

– Sam czytałem takie doniesie-
nia w prasie. Co prawda nie były
one skonstruowane wprost, ale
tak można było je zrozumieć. Jak
Pan to znosił?

– Czytałem gazety i oglądałem
telewizję. Nie mogłem się bronić,
ponieważ jak pan zapewne się do-
myśla, pobyt w areszcie śledczym
nie stwarza możliwości organizo-
wania spotkań z dziennikarzami,
czy konferencji prasowych. To
jednak nic w porównaniu z moją
rodziną i przyjaciółmi. Większość
przedstawicieli tzw. opinii pu-

blicznej już po kilku dniach uzna-
ła mnie za winnego i wydała wy-
rok skazujący. Nawiasem mówiąc
tekst pana autorstwa w Informa-
torze był jednym z niewielu
obiektywnych w tej, delikatnie
mówiąc, żałosnej sprawie.

– Jak długo przebywał Pan
w więzieniu?

– W więzieniu siedzą ludzie
skazani i najczęściej winni popeł-
nionych przestępstw. Ja przeby-
wałem w areszcie śledczym, jako
podejrzany i oskarżony. Trwało to
ponad rok.

– Dlaczego nie mógł Pan odpo-
wiadać „z wolnej stopy”, czyli
wyjść z aresztu po wpłaceniu kau-
cji?

– Wielokrotnie składałem wnio-
ski procesowe o uchylenie aresz-
tu, lecz nie były one uwzględniane
przez sąd, widocznie zagrażałoby
to dobru śledztwa. Odnosiłem
wrażenie, że miałem przebywać
w areszcie, by opinia publiczna
nabrała przekonania o powadze
zarzutu jaki na mnie ciążył.

– W jakich okolicznościach Pan
wyszedł na wolność?

– Na szczęście sprawa trafiła
na wokandę dość szybko. Miałem
trochę szczęścia. Zdarzają się
sprawy, które trafiają do sądu
po kilku latach, podczas gdy
oskarżeni cały czas przebywają

w areszcie… Po zamknięciu po-
stępowania dowodowego wysze-
dłem na wolność.

– Czy długo jeszcze walczył Pan
o oczyszczenie się z zarzutów?

– Długo. Bardzo długo. Razem
z apelacjami, od momentu zatrzy-
mania do wydania prawomocnego
wyroku uniewinniającego oczysz-
czającego mnie z zarzutu korup-
cji, minęło ponad 11 lat. Tyle cza-
su musiałem czekać, aby oficjal-
nie powiedzieć, że Waldemar Pa-
tatyn nie wziął łapówki i jest
uczciwym człowiekiem. Innymi
słowy musiałem na to czekać jed-
na piątą mojego życia.

– Czy ktoś Pana przeprosił?
Czy dostał Pan jakieś odszkodo-
wanie?

– Pan raczy żartować. Nikt
mnie nie przeprosił. Odszkodo-
waniem, które dla mnie ma zna-
czenie, jest uznanie przez proku-
raturę, że moje aresztowanie było
„niewątpliwie niesłuszne”. Ni-
gdzie w gazetach, a zwłaszcza tych
ferujących wcześniej wyroki, nie
przeczytałem, że mnie uniewin-
niono. Szczerze mówiąc, nawet
szczególnie o to nie zabiegałem,
ponieważ nigdy w życiu nie tłu-
maczyłem się, że „nie jestem wiel-
błądem”. Dlatego dobrze się stało
że rozmawiamy o tej sprawie

na łamach Informatora Ochoty.
Osoby, które mnie znały, z który-
mi wiele lat współpracowałem,
mogły wówczas czuć się zawie-
dzione i im tak naprawdę należy
się stosowne wyjaśnienie.

– Co przez ten czas się z Panem
działo?

– Przez szereg lat prowadziłem
niewielką firmę partnerską,
uczestnicząc jednocześnie w po-
stępowaniach sądowych. Aktual-
nie nadrabiam zaległości, zajmu-
jąc się sprawami rodzinnymi. Po-
za tym, tak jak przed laty, dużo
spaceruję po Ochocie i Włochach.
Rozmawiam z ludźmi, oczywiście
z tymi, z którymi chcę rozma-
wiać… W wolnym czasie jako
zdeklarowany kibic śledzę roz-
grywki ligi angielskiej.

– Może pora wrócić do działal-
ności publicznej? Brakuje kom-
petentnych i doświadczonych lu-
dzi w samorządzie.

– Wiele osób mnie o to pyta.
Z jednej strony dobrze wspomi-
nam czasy, kiedy mogłem zrobić
dla ludzi coś ważnego. Z drugiej
jednak… Wspomnienia końca
mojej działalności nie są, jak pan
rozumie przyjemne i zachęcające.
Jeśli jednaki Wysocki o to pyta
– trzeba się poważnie zastanowić.

– Dziękuję za rozmowę.

Nie jestem wielbłądem

Z byłym burmistrzem gminy Warszawa Włochy Waldemarem
Patatynem rozmawia Grzegorz Wysocki

Sytuacja sięgnęła absurdu do kwadratu. Słupkują wszystko i zawsze.
Urzędnicy godzą w naszą podstawową potrzebę, jaką jest konieczność zapar-
kowania, czy po prostu zatrzymania samochodu. Naszą jedyną bronią jest pu-
blikowanie zdjęć dokumentujących głupotę urzędniczą.

Zachęcamy mieszkańców do przesyłania zdjęć i krótkich opisów
na adres redakcji: info@infochoty.waw.pl

Słupki głupki



Coraz cieplej – już czas wycią-
gać rowery z piwnic, garaży, bal-
konów. Można też skorzystać
z coraz liczniejszych stanowisk Ve-
turilo. Ostatnio zauważyłam takie
przy parku Szczęśliwickim, w oko-
licach pętli autobusowej. Stoją
tam rowery już gotowe do jazdy.

My, zanim wyruszymy, musimy
sprawdzić swoje pod względem
sprawności. Można to zrobić sa-
modzielnie (brawo złote rączki!)
lub w jednym z kilku ochockich
serwisów. W ubiegłym roku na te-
renie bazaru przy Mołdawskiej
otwarto nowy taki punkt. Można
tu oddać rower do przeglądu, na-
prawić, uzupełnić brakujące akce-
soria. Wtedy – jazda! Którędy?

Na Ochocie jest już sporo ście-
żek rowerowych. Oprócz starych
powstają nowe, wyłożone kostką
lub asfaltowe. Można się nimi po-
ruszać, czasem nawet sporymi od-

cinkami wzdłuż Grójeckiej, Bana-
cha, Bitwy Warszawskiej, Alei Je-
rozolimskich, alei Krakowskiej,
po parku Szczęśliwickim.

Niestety, taka ścieżka zawsze
gdzieś się kończy, niekiedy w spo-
sób wprawiający w zakłopotanie.
Tak jest na przykład na Grójec-
kiej, przed skrzyżowaniem z Bitwy
Warszawskiej. Co zrobić, jeżeli
chcę dotrzeć do placu Zawiszy?
Należy jechać jezdnią. No nie,

jeszcze nie zwariowałam! Kierow-
cy potrafią traktować rowerzystów
przerażająco bezceremonialnie,
czego sama wielokrotnie doświad-
czyłam. A ponieważ dysponują ar-
gumentem w postaci kilkuset kilo-
gramów blachy, a ja nie mam
skłonności samobójczych – wybie-

ram chodnik. Tak nie można!
A właśnie można, pod warun-
kiem, że trotuar ma szerokość
przynajmniej dwóch metrów. Piesi
o tym zazwyczaj nie wiedzą, więc
łatwo o krzywe spojrzenia i nie-
przychylne komentarze. Trudno
się dziwić. Jeżeli ktoś miał wątpli-

wą przyjemność spotkać na swojej
drodze szalonego rowerzystę po-
ruszającego się między pieszymi
slalomem z budzącą lęk prędko-
ścią, zapamięta to na długo. Prze-
pisy przepisami – nic nie zastąpi
zdrowego rozsądku.

Martyna Ochnik

Podwórka przy ulicy Spiskiej
doczekają się gruntownego re-
montu. Poprawki naniesione pod-
czas konsultacji dotyczyły zarów-

no samej infrastruktury podwó-
rek, jak i ich zieleni.

Mieszkańcy chcą jej więcej
i trudno się temu dziwić. Te ma-
leńkie, kameralne podwóreczka,
na zapleczu przedwojennych ka-
mienic, aż proszą się o nowe na-
sadzenia. Dodatkowy klomb bę-
dzie temu sprzyjał. Pozostawienie
na ich terenie sporej części wy-
grodzonych trawników stworzy
pełen uroku klimat. Utrzymaniu
ich w dobrej kondycji sprzyjać bę-
dzie fakt, iż dojście do podwórek
prowadzi przez klatki schodowe.

Altanki śmietnikowe, po prze-
budowie, oprócz pełnych ścian
będą posiadały wygrodzone i za-
daszone miejsce na gabaryty
– (koszt netto 92.946 zł – 2 sztuki)
nadal obsługiwać będą położone
wyżej budynki wojskowe z Al. Je-
rozolimskich. Utrzymane będzie
też wejście do nich z dwóch stron.
Odbiór śmieci pozostanie ten
sam, ale remontowi poddane zo-
staną podjazdy do wysuwania
kontenerów, a wmurowanie słup-

ków uniemożliwi tam parkowanie
pojazdów.

Rekultywacja terenu, położenie
kostki Bauma i zrobienie nowych
schodków, w tym łączących posesje
(zróżnicowany poziom terenu – al-
tanki obsługują cztery kamienice),
oraz remont rozgraniczających po-
dwórka murków kosztować bę-
dzie 119 280 zł. Razem 325 994 zł
netto. Mieści się w tym zmiana usy-
tuowania trzepaka i montaż ławki.

Zakład Gospodarowania Nie-
ruchomościami rozpisał już prze-
targ na wykonanie zadania.

Niewykluczone, że w jego wyni-
ku będą pewne oszczędności, bo

jak mówi dyrektor techniczny
ZGN, czasy są trudne, głód na ryn-
ku pracy i chętnych nie brakuje.

Jeśli nie będzie żadnych pośli-
zgów, to w lipcu, a najdalej
w sierpniu, prace remontowe po-
winny być ukończone. Panie An-
na Prendota i Dorota Stegienka
mają w tym swój wkład liczony
w dziesiątkach metrów pism i wy-
deptanych ścieżek do urzędu.

Po takim wysiłku i takim liftingu,
będą to zapewne jedne z ładniej-
szych podwórek na Ochocie. Należą
się mieszkańcom za lata chodzenia
po błocie i oczekiwania na remont.

Anna Zbytniewska

Wszystkie osoby, któ-
re nie ukończyły w prze-
szłości szkoły średniej,
mogą zapisać się do na-
szego Liceum. Nato-
miast osoby, które po-
siadają już wykształcenie średnie,
mają szansę powtórzenia materiału
na kursie maturalnym. Postarali-
śmy się, aby naukę w naszej pla-
cówce łatwo można było pogodzić
z pracą zawodową i obowiązkami
życia codziennego. Zajęcia w trybie
zaocznym odbywają się w cyklu
weekendowym.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego słu-

chacze otrzymują odpowiednie

przygotowanie mery-
toryczne potrzebne,
aby zdać egzamin ma-
turalny z wynikiem po-
zytywnym. Niektórzy
korzystają z możliwo-

ści zdawania egzaminu maturalne-
go przy naszym Liceum, inni przy-
stępują do matury w swojej szkole
macierzystej. Aktualnie prowadzi-
my nabór na wiosenny kurs matu-
ralny przygotowujący do matury
w 2015 roku.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Większa część naszych słuchaczy to
osoby czynne zawodowo, nierzad-
ko prowadzące własne firmy. Wy-

kształcenie średnie jest im często
potrzebne jako warunek uzyskania
lepszego stanowiska w pracy i lep-
szej pensji.

Czasami zdarza się, że przycho-
dzą do nas także słuchacze, którzy
decydują się na zmianę szkoły jesz-
cze w trakcie trwania semestru. Ta-
kie osoby mają możliwość nauki
w przyjaznej atmosferze oraz ukoń-
czenia szkoły średniej. Nauka w na-
szym Liceum jest bezpłatna.

dyr. Martyna Myszkowska

Już za miesiąc dorośli zdają maturę
Za miesiąc do matury przystąpią słuchacze AS – Liceum dla
Dorosłych. Osoby, które chcą zdać egzamin w przyszłym
roku, już dziś powinny rozpocząć naukę.

Ostatnie miejsca na
wiosenny kurs

przygotowujący do
matury w 2014 r.

P
o

r
t
a

l
in

t
e

r
n

e
t
o

w
y

„
In

f
o

r
m

a
t
o

r
a

”
w

w
w

.
io

c
h

o
t
a

.
p

l

„Od wielu lat borykałam się z bólem biodra. Po zabiegach w Fizjo
Med Poland moje problemy ustąpiły”. Franciszka, 77 lat

„Po urazie kręgosłupa groziła mi operacja, jednak lekarz skierował
mnie na rehabilitację. Tak trafiłem do pana Narosza. Dzięki niemu
i jego zespołowi nie byłem operowany i żyję bez bólu.” Leszek, 43 lata

Jestem chirurgiem i każdego dnia wiele godzin spędzam pochylony
nad stołem operacyjnym. Kiedy moje problemy z kręgosłupem prak-
tycznie uniemożliwiły mi pracę, polecono mi specjalistów z Fizjo Me-
du. Po rehabilitacji znów mogę normalnie funkcjonować”. Jan, 59 lat

JAK WYGRAĆ Z BÓLEM
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW

Bemowo – ul. Tkaczy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.terapia-manualna.com

Panie Krzysztofie to
tylko kilka z wielu po-
zytywnych opinii na
Państwa temat.

Jest nam bardzo mi-
ło. Firma istnieje od 15
lat, w tym okresie po-
mogliśmy kilku tysiąc-
om osób. Wielu pa-
cjentów do dziś poleca nas swoim
bliskim i znajomym.

Proszę powiedzieć na czym po-
lega taka skuteczność leczenia?

Bardzo ważna jest pierwsza
wizyta, w trakcie której przepro-
wadzamy szczegółowy wywiad
z pacjentem, następnie dokładnie
badamy narząd ruchu oceniając
stopień zaawansowania dolegli-
wości i na tej podstawie określa-
my, jakie efekty jesteśmy w stanie
osiągnąć w trakcie terapii.

Leczenie opiera się
na wykorzystaniu uzna-
nych w świecie medycz-
nym metod manualnej
rehabilitacji ortopedycz-
nej, od lat stosowanych
w Europie, a u nas wciąż
mało dostępnych.
W przypadkach, w któ-

rych podejmujemy się leczenia,
skuteczność jest bardzo duża.

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Rozmawiamy z Panem Krzysztofem Naroszem, fizjoterapeutą,
szefem zespołu terapeutycznego firmy Fizjo Med Poland.

Odczuwasz te dolegliwości?
– ból kręgosłupa,

dyskopatia, przepuklina
– bóle stawów, kolan,

bioder barku
– nerwobóle
– rwa kulszowa i ramienna
– zespół cieśni nadgarstka
– zawroty i bóle głowy
Zadzwoń! Pozwól sobie pomóc!

Liczba miejsc ograniczona
Badania będą prowadzone od 9 do 25 kwietnia

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

Jazda
Na Ochocie jest sporo ścieżek rowerowych. Oprócz starych po-

wstają nowe, wyłożone kostką lub asfaltowe. Można się nimi po-
ruszać, czasem nawet sporymi odcinkami wzdłuż Grójeckiej, Bana-
cha, Bitwy Warszawskiej, Alei Jerozolimskich, alei Krakowskiej,
po parku Szczęśliwickim. Niestety, taka ścieżka zawsze gdzieś się
kończy, niekiedy w sposób wprawiający w zakłopotanie.

Spiska do liftingu
Były konsultacje, były drobne poprawki naniesione przez

mieszkańców, a teraz będzie przetarg na remont podwórek
na Spiskiej nr 6, 8, 10 i 14.



Wymienione pojazdy są zmu-
szone do zatrzymywania się
na jezdni blokując ruch na ulicy,
a chorych i zmarłych trzeba nosić
wzdłuż budynków. Takiej treści
list otrzymałem od mieszkańców
budynków Wiślicka 1 i Wiślic-
ka 1A. Po przeczytaniu tej infor-
macji udałem się na miejsce żeby
zobaczy, w czym problem. A pro-
blem jest. Okazuje się, że zamon-
towanie dwóch słupków na końcu
przejścia dla pieszych przez

ul. Pruszkowską uniemożliwia
wjazd jakiegokolwiek pojazdu
na teren wspólnego podwórka dla
dwóch długich budynków. Te dwa
słupki, (bo przeciwko reszcie
słupków nikt nie protestuje) są
w stanie skutecznie utrudnić akcję
straży pożarnej lub innych służb,
które będą musiały szybko dostać
się swoim pojazdem na teren po-
dwórka. Nie mówiąc już o przy-
krej konieczności wynoszenia
zmarłych do stojącego na ulicy sa-

mochodu pogrzebowego. Wpraw-
dzie na dwóch przeciwległych
końcach podwórka są parkingi
połączone z ulicami. Jeden
z ul. Pruszkowską a drugi
z ul. Wiślicką, przez które można
by się dostać na teren podwórka,
ale jak wszystkie parkingi w na-
szym mieście zapełnione są par-
kującymi pojazdami. Trudno liczy,
że parkujący tam kierowcy
na skutek jakiego? przeczucia
w dniu, w którym wydarzy się ja-
kie? nieszczęścia nie zaparkują
tam samochodów. Czasami wyda-
je mi się, że osoby decydujące
gdzie zamontować nowe słupki
nie zawsze myślą o konsekwen-
cjach umieszczenia ich w danym

miejscu. Sam byłem? świadkiem
jak karetka na sygnale próbowała
przebić się przez korek na
ul. Grójeckiej i nie mogła, bo
słupki nie pozwalały na zrobienie

jej miejsca do przejazdu. Jeżeli ta?
„słupkomania”? stwarza zagroże-
nie i utrudnia życie mieszkańcom
to komu ona jest potrzebna?

Jacek Gomółka

Bardzo nie lubię przepłacać.
Spółdzielcy przywykli do tego
od lat, ale pora zmienić myślenie.
Ustawa o spółdzielniach mieszka-
niowych od 2007 roku nakazuje
odrębne rozliczanie każdego bu-
dynku, tworzenie nieruchomości
jednobudynkowych i publikowanie
w Internecie podstawowych, dla
każdego spółdzielcy, danych, w tym
bilansów, rachunków zysków i strat
oraz protokołów z posiedzeń rady
nadzorczej. Protokoły z posiedzeń
Sejmu, a nawet komisji sejmowych
są dostępne dla każdego. Tylko
w niektórych spółdzielniach wszyst-
ko, łącznie ze stanem naszych
w końcu finansów, stanowi wielką
tajemnicę wiary. Jako osoba nie-
wierząca (w postkomunistyczne in-
stytucje) dokonywałam cudów, aby
dobrać się do niektórych informa-
cji, łącznie z czytaniem akt KRS
WSM Ochota od jej założenia. Do-
wiedziałam się tak m.in. że niektó-
rzy członkowie władz obieralnych
i administracji tkwią na karuzeli
stanowisk od lat 90., a niektórzy
nawet od lat 70., że były prezes
Mackiewicz i kierownik Kamiński
mieli być lekiem na całe zło. Po-
wiem krótko: władza i tajemnica
zepsują każdego. Dlatego apeluję
do rady nadzorczej, którą wybie-
rzemy w maju, i do zarządu o zre-
alizowanie (wreszcie) ustawowego
nakazu i ujawnianie danych zgod-
nie z ustawą- części na podstro-
nach dostępnych dla wszystkich,
części dla spółdzielców, po zalogo-
waniu. Gdy dane są dostępne, wy-
starczy, że w spółdzielni jest jeden
ekonomista czy inżynier, który zaj-
rzy do nich – i już mamy kontrolę
społeczną.

Obecnie każdy członek spół-
dzielni może uzyskać rozliczenie

swojej nieruchomości, a nawet bu-
dynku. I wgląd do każdej umowy,
faktury, uchwały władz. Warto to
robić. Oto, co m.in. odkryli człon-
kowie Komitetu Obrony Spół-
dzielców. Od ok. 2003 roku bezu-
stannie obniżano stawkę za wyna-
jem apteki Matfarm (na Radaro-
wej i 1 Sierpnia), z 27–29 zł do 22,
a nawet 12 zł za metr. Rada osie-
dla była tu wyjątkowo spolegliwa
wobec najemcy, którym jest obec-
na pani sekretarz rady osiedla.
Na przyszłość podpowiadam, że
jedyna apteka na dużym osiedlu
to złoty interes i nietrudno o na-
jemcę, który zapłaci normalną
stawkę. Przez wiele lat (może na-
wet od 1996 roku) WSM „Ocho-
ta” praktycznie nic nie zarabiała
na urządzonej przez siebie działce
przy Radarowej, wydzierżawionej
na parking płatny 130 miejsc, pra-
wie cały wykorzystany (To wg
dzierżawcy. Według Spółdzielni
jest tam 90 miejsc). Ostatnio pod-
niesiono dzierżawę miesięczną
o 40% – szkoda, że dopiero teraz.
Spółdzielnia zarabiała na tym
gruncie ok. 1000 zł miesięcznie,
a dzierżawca pobierał 225 zł razy
powiedzmy 100 miejsc – ok. 22,5
tys. plus przychody z warsztatu.
Przez wiele lat przetargami zaj-
mowali się kierownicy osiedli wraz
z radami osiedli, co było niezgod-
ne z prawem i umożliwiało korup-
cję. Obecnie przetargami na robo-
ty budowlane zajmuje się podob-
no zarząd, wyniki są publikowane,
a firmy, które latami zawyżały
stawki robót remontowych, jakoś
zniknęły z pola widzenia. Nie
oznacza to, że nie mogą pojawić
się nowe. Ceny na wynajem lokali
użytkowych nadal ustala kierow-
nik osiedla i rada osiedla, nie ma-

jąca osobowości prawnej ani nie
istniejąca w ustawie, a więc nie-
kontrolowalna. Może do niej nale-
żeć osoba robiąca interesy ze spół-
dzielnią czy uprawiająca działal-
ność konkurencyjną wobec niej.
Po interwencji KOS-u podniesio-
no zaniżone: opłaty dzierżawne
za parking na Radarowej oraz
stawkę za wynajem lokalu na ap-
tekę Matfarm. Nowe lokale użyt-

kowe są podobno wynajmowane
po 40 zł za metr. Ile jednak może
być problemów, o których nie wie-
my? Ile pieniędzy tracimy przez
powierzanie naszych interesów
osobom, które pilnują głównie
swoich interesów? W maju są wy-
bory. Na stronie www WSM
„Ochota” i na klatkach schodo-
wych wiszą zawiadomienia, z In-
ternetu można ściągnąć wzory do-

kumentów do zgłoszenia kandyda-
tów do rady nadzorczej. Kandyda-
tów do rady osiedla zgłasza się
na zebraniu. Po latach tłumienia
demokracji wreszcie mamy możli-
wość wcześniejszego przygotowa-
nia się i wybrania ludzi, którzy bę-
dą pilnowali naszych spraw.
Obudźmy się i zacznijmy kontro-
lować własny majątek!

Magdalena Balcerek

WSM Ochota
– studiujmy finanse (cz. 2)

Obecnie każdy członek spółdzielni może uzyskać rozliczenie
swojej nieruchomości, a nawet budynku i wgląd do każdej umo-
wy, faktury, uchwały władz. Warto to robić.

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

KKuuppiięę  zzaaddłłuużżoonnee  mmiieesszzkkaanniiee  779922--225588--116644

USŁUGI STOLARSKIE
·Okna – naprawy, regulacje 787-793-700

USŁUGI TRANSPORTOWE
·A AAuto każde kupię całe i uszkodzone
(osobowe, ciężarowe), niezależnie od stanu
i rocznika 504-518-802
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

PPrrzzeepprroowwaaddzzkkii,,  sspprrzząąttaanniiee  ppiiwwnniicc,,  wwyywwóózz  mmeebbllii
669944--997777--448855

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Parking „Szczęśliwicka” – posiadamy wolne
miejsca, cena 80 zł/miesiąc tel. 793-670-213

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·Hydraulik gaz uprawnienia 600-175-253
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn,,  wwóózzkkóóww
–– kkaarrcchheerr  –– 55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

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

DOM I OGRÓD
·Sprzedam krzewy bukszpan 5 zł tel.
22 863-74-71
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

·USUWAMY PLUSKWY, KARALUCHY,
GRYZONIE, KUNY, GOŁĘBIE, CZYŚCIMY
DYWANY 605-325-849

BUDOWLANE
·AA malarz, remont, ekspres 22 835-66-18,
502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

ZDROWIE I URODA

PROTEZY NFZ ul. Kiwierska 3 Warszawa
tel. 508-617-914

DAM PRACĘ

SSzzuukkaasszz  PPRRAACCYY??  BBrraannżżaa  ffiinnaannssoowwaa..  DDzzwwoońń
666688--668811--886633

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

RÓŻNE
·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 wszelkie za gotówkę kupię tel.
504-017-418

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

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 25.04,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 18.04. 
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
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reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 7reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206

W spra wie „słup ko ma nii”
Już ja ki? czas te mu, na uli cy Prusz kow skiej, na prze ciw Ban ku

Mil len nium po sta wio no słup ki unie mo żli wia ją ce wjazd sa mo cho -
dów na chod nik, i tym sa mym pod jazd do kla tek bu dyn ków
miesz kal nych: Wi ślic ka 1 i Wi ślic ka 1A. Nie ste ty słup ki te cał -
ko wi cie unie mo żli wia ją do jazd, ta kże, ka re tek po go to wia, stra ży
po żar nej, sa mo cho dów do prze wo że nia zmar łych.

OGŁOSZENIA DROBNE



Ka mień ten jest pa miąt ką i hoł -
dem dla mło dzie ży z Ju go sła wii,
któ ra la tem 1946 przy je cha ła
do War sza wy, by od gru zo wy wać
uli ce i po ma gać w od bu do wie
mia sta. Na pis, któ ry dzi siaj już
jest pra wie nie wi docz ny gło si:
„W od bu do wie War sza wy wzię ło
udział 107 mło dych oby wa te li

brat niej Ju go sła wi dla upa mięt -
nie nia ich pra cy po ło żo ny zo stał
ten ka mień dnia 17 sierp -
nia 1946 r.”

Ju go sło wiań ska Mło dzie żo wa
Bry ga da Pra cy dzia ła w re jo nie
ulic No wy Świat i Fok sal. Sa ma
uli ca Fok sal w la tach 1945–1950
no si ła na zwę Ju go sło wiań skiej
Bry ga dy Pra cy. In nym wy ra zem
upa mięt nie nia pra cy mło dych Ju -
go sło wian by ło nada nie od zna -
czeń ho no ro wych dla człon ków
bry ga dy. Dnia 16 sierp nia 1946 r.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Na ro -

do wej pod ję ło uchwa łę, w któ rej
nada no 25 Brą zo wych Krzy ży Za -
słu gi, 20 Srebr nych Krzy ży Za słu -
gi i je den Zło ty Krzyż Za słu gi dla
Ali ja Wej za gi cza.

Ka mień pa mię ci mło dzie ży ju go -
sło wiań skiej bę dą cy re lik tem po -
przed nie go ustro ju, dziś od cho dzi
w za po mnie nie. Nikt z władz dziel -
ni cy nie po my śli na wet nad tym, by
za dbać o kon ser wa cję po mni ka, bo
w świe tle pra wa ka mień ten jest
wła śnie po mni kiem. Wła dze wo lą
wy da wać du że su my na re wi ta li za -
cję po mni ków żoł nie rzy ra dziec -
kich, któ rzy przez pra wie pół wie ku
oku po wa li Pol skę niż za dbać o po -
mnik upa mięt nia ją cy lu dzi wspie -
ra ją cych od bu do wę War sza wy.

Pa weł Sza błow ski

Dzię ki współ pra cy kil ku in sty -
tu cji i za an ga żo wa niu wie lu osób
po wstał na Ocho cie ko lej ny Śro -
do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy
„Pod Skrzy dła mi”. Dziś od by ło
się uro czy ste, ofi cjal ne otwar cie.
Dzię ko wa no wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do uru cho mie nia
pla ców ki, a oni zgod nie twier dzi li,
że naj więk sze sło wa uzna nia na le -
żą się Dy rek tor ce ŚDS Iwo nie
Ka miń skiej za jej ty ta nicz ną pra -
cę, któ rej efek ty po dzi wia li śmy.

Ten Dom przy No wo grodz kiej 75
(wej ście od Ko szy ko wej) prze zna -
czo ny jest dla osób do ro słych (po 18
ro ku) z nie peł no spraw no ścią in te -
lek tu al ną. Otwie ra swe po dwo je
w dni po wsze dnie o ósmej i roz po -
czy na się wspól ne przy go to wa nie
śnia da nia. Wszyst kie za ję cia te ra -

peu tycz ne do pa so wa ne są do po -
trzeb i mo żli wo ści uczest ni ków.
Mo gą oni ko rzy stać ze wspar cia in -
dy wi du al ne go i za jęć gru po wych,
roz wi jać swo ją sa mo dziel ność i za -
in te re so wa nia. Już cał kiem spo ra
gro mad ka przy cho dzi tam co dzien -
nie, ale są jesz cze wol ne miej sca. Bo
miej sca jest w tym do mu du żo
– pięk ne, wy so kie, ja sne sa le, urzą -
dzo ne w czę ści przez sa mych uczest -
ni ków są po pro stu kli ma tycz ne,
ma ją swój cha rak ter, jak w do mu.

I jesz cze ze spół pra cow ni ków,
współ pra cow ni ków i wo lon ta riu -
szy – zna my ich od kil ku lat i po -
dzi wia my. Ta ki ze spół wspie ra ją -
co -ak ty wi zu ją cy spra wia, że kto
raz za wi ta do Do mu „Pod Skrzy -
dła mi” nie chce z nie go wyjść.

Mał go rza ta Ro jek
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Roz wi ja my skrzy dła

U zbie gu ulic Lin dleya i Ko szy ko wej na drob nym skwe rze stoi
ta jem ni czy ka mień. Z da le ka nie ró żni się ni czym od na rzu to we go
gła zu, ale gdy po dej dzie my bli żej i do kład nie go obej rzy my do -
strzec mo że my nie wy raź ne za ry sy li ter i da tę 17 sierp nia 1946 r.

Ka mień pa mię ci

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


