
Wadliwość metodologii stosowa-
na przy ocenie ofert w konkursie
na leczenie ogólnostomatologicz-
ne jest przyczyną odmowy tych
świadczeń przez NFZ, w przy-

chodniach zdrowia na ul. Szczęśli-
wickiej 36 i Sanockiej 6.

Zgodnie z rozporządzeniem mi-
nistra zdrowia ze stycznia 2014 r.
świadczenie to dla dorosłych oraz
dzieci i młodzieży do lat 18 ocenia-
ne jest według punktów. Maksymal-
ną ich liczbę (40) można otrzymać
za lekarza stomatologa, który posia-
da specjalizację II stopnia. Tyle sa-
mo punktów dostaje się za 100%
czasu pracy poradni oraz 50% pracy
pomocy dentystycznej.

Tymczasem do udzielania świad-
czeń określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z 2013 r. w spra-
wie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia stomatologiczne-
go w trybie ambulatoryjnym, nie jest
konieczne zatrudnianie lekarza den-
tysty specjalisty. Na pewno ważne
jest, aby lekarz posiadał doświadcze-
nie. Publiczny podmiot udzielający
podstawowych świadczeń stomato-
logicznych nie jest ośrodkiem aka-
demickim, nie wykonuje się tu
skomplikowanych zabiegów. Taki
podmiot nie udziela świadczeń ko-
mercyjnych i nie stać go na zatrud-
nianie specjalistów, którzy ze wzglę-
du na posiadany tytuł wymagają od-
powiednio wysokiego wynagrodze-
nia. Natomiast w przypadku niepu-
blicznej placówki, która głównie
udziela świadczeń komercyjnych, za-

trudnienie specjalisty nie stanowi
problemu, tym bardziej że po-
wszechnie przyjętą praktyką jest
udzielanie świadczeń w tym samym
czasie, zarówno w ramach umowy
z NFZ, jak i komercyjnie.

Rażąco wysoka wycena punkto-
wa za zatrudnienia specjalisty jest
premiowaniem niepublicznych
podmiotów leczniczych. Tymcza-
sem za lekarza dentystę, otrzymu-
je się punktów… 0! Natomiast ja-
kość usług – ocena pacjenta
– maksymalna liczba punktów
do zdobycia wynosi 5.

Tajemnicą poliszynela jest fakt,
że dla podmiotu niepublicznego
nie jest ważna wysokość kontrak-
tu posiadanego z NFZ, ważne jest
aby go mieć, żeby można było
przy wejściu zawiesić tablicę
„NFZ”. Gwarantuje to ściągnię-
cie pacjenta! Niepubliczny pod-
miot nie będzie wypracowywał
nadwykonań, kończą się punkty
i pacjent może być przyjęty w try-
bie komercyjnym, skoro już przy-
szedł i może jeszcze go boli.

Oferty złożone przez SZPZLO
Warszawa-Ochota na udzielanie
świadczeń ogólnostomatologicz-
nych w przychodni na Sanockiej
i Szczęśliwickiej zostały odrzucone.

Szczęśliwicka bez stomatologa
Ubiegłoroczne nadwykonanie liczby punktów przypadających na pracę lekarza

stomatologa w przychodni rejonowej, było kamieniem u szyi, przy ocenie kon-
kursu ofert przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 22 614-58-03, 502-280-720
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Stanowczo zaprotestowała,
w imieniu swoim i sąsiadów,
przeciwko powrotowi ławek

na skwerek. Z przejęciem opo-
wiedziała mi o tym, co dzieje się
w tym rejonie nocami. O hała-
sach dobiegających z pobliskiej
knajpki, o libacjach na skwerku,
o kłopotach z dzikimi lokatorami
nocującymi w najbliższym budyn-
ku oraz o nieskutecznych inter-
wencjach naszych służb odpowie-
dzialnych za porządek, usuwają-
cych nieproszonych gości, którzy
po chwili znów wracają. Wiem
z rozmów z mieszkańcami, że
wielu z nich nie chce ławek i kło-
potów z nimi związanych.

Niestety, dzisiaj zapewnienie
spokoju na osiedlach zeszło
na dalszy plan. Patrole policji
i straży miejskiej jeżdżąc samo-
chodami nie wiedzą co się dzieje
wewnątrz osiedli. Patrole piesze
najczęściej spotkać można w cen-
trum miasta, na większych uli-
cach. Ostatnio przejeżdżałem
przez plac Zbawiciela i widziałem
na nim trzy patrole. Chyba pilno-
wały sławnej tęczy.

Zmienia się nasze miasto, gdzie
nie spojrzymy tam coś się buduje. To
dobrze. Szkoda tylko, że tak często
słyszymy, że coś się opóźniło, coś się
zapadło lub zalało. Ktoś mi powie-
dział, że tam gdzie drwa rąbią, tam
wióry lecą. Pewnie miał rację. Tylko
dlaczego tych „wiórów” tak dużo?
Przecież każdy taki „wiór” to straco-
ne nasze pieniądze. W jednym miej-
scu prowadzi się wielką inwestycję,
o której głośno w mediach a w in-
nym straszy zaniedbane podwórko,
na którym od kilkudziesięciu lat nic
się nie zmieniło na lepsze. Nikt nie
widzi problemu w braku koszy
na śmieci, dziurawych chodnikach
czy braku poczucia bezpieczeństwa.
Nikt poza mieszkańcami, bo zamiast
myśleć o klombach z kwiatami czy
fontannach, między innymi na takie
właśnie cele próbują uzyskać fundu-
sze z budżetu partycypacyjnego.
Ktoś może powie, że to nieważne,
że najważniejsze jest to, że miasto
się rozwija, że „idzie do przodu”.
Cóż może i tak. Tylko kiedyś nikt
w tym mieście nie „bał” się ławek.

Jacek Gomółka

Trzy kroki do przodu,
a cztery w tył

Przed kilkoma dniami spotkałem znajomą mieszkającą w po-
bliżu zielonego skwerku przy placyku „Pod Skrzydłami”, o któ-
rym niedawno pisałem.

O uciążliwościach mieszkańców
budynków wspólnotowych przy
ul. 17 Stycznia 39, w pobliżu stud-
ni oligoceńskiej, pisałem już wie-
lokrotnie. Jednych problemów
ubywa, innych przybywa, a niektó-
re pozostają.

Parkowanie samochodów w miej-
scach niedozwolonych: za znakiem
zakazu zatrzymywania się, na chod-
nikach i trawnikach, to wieloletnie

już problemy z kierowcami łamiący-
mi przepisy. Przez parkujące pojaz-
dy niszczone są także trawniki
w bezpośrednim sąsiedztwie pomni-
ka – Skweru 7 pp AK „Garłuch”.

Podczas spotkania z burmistrzem,
mieszkańcy zwracali także uwagę
na brak odpowiedniej pielęgnacji
drzew na skwerku przy studni. Jest
to miejsce, gdzie znajduje się par-
king samochodowy oraz ciąg pieszo-

jezdny, a opadające z drzew konary
stanowią bezpośrednie zagrożenie
dla ludzi i niszczą lakier parkujących
samochodów. W trakcie rozmowy
mieszkańcy zaproponowali, by od-
grodzić słupkami uliczkę w głąb bu-
dynków wspólnotowych, gdyż par-
kujące w tym miejscu (częściowo
na trawniku) pojazdy, uniemożliwia-
ją przejazd służb ratowniczych. Bur-
mistrz Wąsowicz obiecał, że wydzia-
ły merytoryczne urzędu podejmą
odpowiednie działania, aby zmini-
malizować lub zlikwidować omawia-
ne podczas spotkania problemy.

Dariusz Kałwajtys

Jak nie burmistrz – to kto?

Podczas spotkania w terenie z przedstawicielami zarządów
budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. 17 Stycznia 39
na Okęciu, burmistrz dzielnicy Włochy Michał Wąsowicz obiecał
pomoc w załatwieniu problemów, z którymi borykają się na co
dzień mieszkańcy tych okolic.

Pacjenci w podeszłym wieku (ta-
kich na Ochocie bardzo dużo)
i często niepełnosprawni ruchowo,
z okolic ulicy Szczęśliwickiej będą
jeździć do stomatologa na Nowo-
grodzką do niepublicznej placówki
zdrowia. Natomiast oferta
na świadczenie usług ogólnostoma-
tologicznych dla dzieci i młodzieży,
udzielanych dotąd w Przychodni
Re j o n o w o - S p e c j a l i s t y c z n e j
przy ul. Sanockiej 6, nie została wy-
brana, pomimo zejścia w negocja-
cjach do ceny najniższej za punkt,
jaką można było przyjąć. Fundusz
uznał, że dzieci i młodzież, mogą
się leczyć razem z dorosłymi!

Wobec tych drastycznych zmian
kilkuset mieszkańców, pacjentów
poradni stomatologicznej, wystoso-
wało apel do dyrektora Mazowiec-

kiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
z gorącą prośbą o nie zabieranie
kontraktu. – Przychodnia ta istnie-
je już 50 lat i ciągle jest nam po-
trzebna – piszą w apelu. – Tutaj je-
steśmy pod opieką lekarzy pierw-
szego kontaktu, lekarzy specjali-
stów, rehabilitantów i stomatolo-
gów, do których mamy zaufanie
i jesteśmy zadowoleni ze sposobu
w jaki nas przyjmują i leczą. Dalszy
nasz los, ludzi chorych, starszych
i z bardzo niskimi emeryturami
i rentami jest teraz w rękach NFZ.
Nie stać nas na leczenie w prywat-
nych gabinetach. Ciężko pracowa-
liśmy przez wiele lat dla naszego
kraju. Prosimy nie odbierać nam
możliwości leczenia się u lekarzy
stomatologów, w miejscu, do któ-
rego łatwo nam się dostać.

Anna Zbytniewska

dokończenie ze strony 1

Szczęśliwicka bez stomatologa

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



POMÓŻ TYM, KTÓRYCH KOCHASZ

WSTYDLIWY PROBLEM…
Czy wiesz, że w polskim społeczeń-

stwie jest bardzo wiele osób, które
przez lata żyją z niedosłuchem uda-
jąc, że nie mają problemu lub też ma-
ją nadzieję, że nikt się nie dowie, co
niestety obraca się przeciwko nim sa-
mym, bo same wykluczają się z życia
rodzinnego i towarzyskiego poprzez
– utrudnioną komunikację.

OTOCZENIE I RODZINA…
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że

osoby mające problem ze słuchem,
właśnie z powodu wstydu nie przy-
znają się do problemu, a niestety pro-
blem ze słuchem często oddziałuje
źle, także na otoczenie i rodzinę tej
osoby. Problem pogarszania słuchu
jest uciążliwy dla pozostałych do-
mowników, gdyż naraża ich na prze-
bywanie w nadmiernym hałasie (np.
bardzo głośne słuchanie TV lub radia)
i naraża ich również na warunki które
i u nich mogą powodować powstawa-

nie problemu pogarszania słuchu.
Bardzo ważna jest pomoc rodziny,

jeśli widzisz, że ktoś bliski z Twojego
otoczenia często prosi o powtórzenie
czegoś lub, jeśli ma częsty problem
z usłyszeniem całości wypowiedzi al-
bo włącza dźwięk w telewizorze lub
radio coraz głośniej warto namówić
taką osobę na odwiedzenie specjali-
sty.

Uszkodzenie słuchu może pogłę-
biać się na przestrzeni czasu a osoba
niedosłysząca może nie zdawać sobie
z tego sprawy. Zwykle to właśnie ro-
dzina, przyjaciele i współpracownicy
zauważają problem wcześniej niż oso-
ba z problemem. Utrata słuchu jest
procesem długotrwałym dlatego, oso-
by cierpiące na utratę słuchu, często
tegonie zauważają i obwiniają otocze-
nie za nadmierny hałas, lub niewyraź-
nąi złą wymowę swojego rozmówcy.

TECHNOLOGIA ODPOWIADA
NA POTRZEBY…

Technologia w dziedzinie słuchu
rozwija się bardzo szybko i jest

w stanie zaspokoić wszelkie wymaga-
nia dotyczące aparatów słuchowych
zarówno te, estetyczne, wielkościowe
jak i dotyczące aktywnego lub nowo-
czesnego stylu życia, dlatego czym
szybciej takie osoby przestana unikać
tematu posiadanego problemu ze słu-
chem, tym szybciej znów w pełni bę-
dą mogły słyszeć otaczające dźwięki
bez narażania się na postępującą de-
prywację słuchu.

ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO…
Często przez zbyt późne zauważe-

nie, że ktoś cierpi na problem ze słu-
chem, wystąpiło już długotrwałe
uszkodzenie słuchu i jest za późno by
odpowiednio pomóc takiej osobie.

PAMIĘTAJ – im szybciej niedo-
słuch jest wykryty, tym lepiej.
Dlatego KAŻDY powinien regular-

nie badać swój słuch.

Co powinno nas zaniepokoić…
– wszyscy wokół mówią niewyraź-

nie,

– narzekanie, że przez telefon oso-
by z którymi prowadzona jest rozmo-
wa, mówią niewyraźnie,

– częsta prośba o powtórzenie te-
go, co ktoś powiedział,

– trudność z rozmową w głośnym
otoczeniu,

-problem z rozpoznaniem z której
strony dochodzi dźwięk,

– złe słyszenie na odległość,
– słyszenie dzwonienia lub brzę-

czenie w uszach,
– często pada pytanie: „Słu-

cham?”, „Przepraszam, czy mógłbyś
powtórzyć?”,

– bardzo głośne słuchanie radia
lub telewizji

NA NASZYM SŁUCHU POLEGAMY
W WIELU RÓŻNYCH SYTUACJACH

ŻYCIOWYCH, DLATEGO
POWINNIŚMY GO CENIĆ I CHRONIĆ!

Jeśli zauważyliśmy, któryś z obja-
wów u siebie lub u naszych bliskich,
to jest to odpowiedni czas, by zacząć
dbać o swój słuchi sprawdzić jego

stan udając się na badania.
Ludzie regularnie sprawdzają stan

swoich zębów, czy wzrok ale zapomi-
nają, że słuch jest również bardzo
ważny, bo bez niego nie jesteśmy
w stanie się sprawnie komunikować
z otoczeniem.

Zapraszamy wszystkie zainteresowa-
ne osoby na bezpłatne badanie słuchu
i konsultację protetyka słuchu.
Osobom niepełnosprawnym proponuje-
my wizyty domowe. Z uwagi na duże za-
interesowanie naszymi usługami, prosi-
my o telefoniczne umawianie wizyt.

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
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„Odpowiadając na Pani inter-
pelację informuję, że:

Wykonawcą plenerowych siłow-
ni w ramach projektu „Warszawa
w dobrej kondycji”, na zlecenie
Zarządu Oczyszczania Miasta,
jest Zakład Remontów i Konser-

wacji Dróg, samorządowy zakład
budżetowy.

Pięć zaplanowanych dla ochoc-
kich parków siłowni zostało ode-
branych przez ZOM, przy udziale
przedstawicieli Wydziału Ochro-
ny Środowiska dla Dzielnicy

Ochota. Siłownie nie zostały jesz-
cze przekazane w utrzymanie
dzielnicy Ochota.

Projekt siłowni plenerowych
zlecony przez m.st. Warszawa nie
przewidywał wykonania na-
wierzchni na terenie siłowni. Ist-
nieje możliwość wykonania na-
wierzchni żwirowych wokół ww.
siłowni, pod warunkiem przyzna-
nia na ten cel dodatkowych środ-
ków finansowych.”

W tej odpowiedzi zabrakło mi
jednej, najważniejszej informacji.
Czy zarząd dzielnicy wystąpił
do władz miasta o wykonanie na-
wierzchni przed przekazaniem ich
w utrzymanie dzielnicy Ochota
lub zwrócił się o przyznanie do-
datkowych środków finansowych
jako warunku przejęcia siłowni?

W swojej interpelacji zwróciłam
się do zarządu o podjęcie działań
w celu wykonania odpowiedniego
podłoża. Brak informacji w tej
sprawie utwierdza mnie w prze-
konaniu, że zarząd żadnych kro-
ków nie poczynił. Ale zapytam raz
jeszcze, aż do skutku.

Małgorzata Rojek

Odpowiedź jest,
działania nie ma

W sprawie „utopienia w błocie” ochockich minisiłowni inter-
weniowałam do zarządu dzielnicy. Otrzymałam dość wyczerpują-
cą odpowiedź na zadane pytania, ale ani słowa o pomysłach czy
działaniach mających rozwiązać problem.

Na rower wsiadł nawet nasz na-
czelny Grzegorz Wysocki, który –
nie ma co ukrywać – cyklistą nie jest.

– Nie lubię jeździć rowerem i
nie jeżdżę. Preferuję komunikację
publiczną, której dla odmiany od
kilku lat jestem fanem i codzien-
nym użytkownikiem. Jednak to
nie powód, aby nie wziąć udziału

w bardzo ważnej imprezie, która
jest bardzo pouczająca i ważna
dla dużej rzeszy naszych miesz-
kańców – powiedział.

Ochocka Grupa Rowerowa za-
proponowała przejazd po miej-
scach, które z punktu widzenia
rowerzysty mają mankamenty.
Parkowanie na ścieżkach rowero-

wych, przeszkody na nich, złe
oznakowanie czy niebezpieczne
przeszkody to te najważniejsze. W
każdym punkcie pytano decyden-
tów o możliwości realizacji postu-
latów. Było sporo deklaracji, któ-
re nasi rodzimi rowerzyści zamie-
rzają w przyszłości wyegzekwo-
wać.

Podczas przejażdżki snuto rów-
nież plany nowych ścieżek. Naj-
bardziej realną wydaje się ścieżka
wzdłuż al. Żwirki i Wigury.
Bliskie realizacji jeszcze w tym
roku są pasy rowerowe na ulicy
Dickensa. Jedynie problem ze
światłami na Grójeckiej może
opóźnić oddanie tej inwestycji.3

red

Lustracja rowerowa
na Ochocie

W minioną sobotę zebrało się spore grono ochockich miłośni-
ków jazdy na rowerze. W peletonie pedałowali również burmi-
strzowie, radni, przedstawiciele ratusza odpowiedzialni za poli-
tykę rowerową i przedstawicielka Zarządu Dróg Miejskich.

Prawdopodobnie nie, lecz ze
szkołą Meridian można tego do-
konać. 20 maja Szkoła Podstawo-
wa Meridian świętowała coroczny
Dzień Międzynarodowy. Głów-
nym celem tego wydarzenia było
pokazanie, że różne narodowości,
rasy i religie mogą żyć razem
w harmonii.

Uczniowie reprezentowali kraje
takie jak RPA, Anglia, Indie,
Wietnam, Mongolia, Stany Zjed-
noczone, Chiny, Włochy, Turcja
i Polska.

Ten wyjątkowy dzień zaczął się
od powitania przedstawicieli am-
basad i innych ważnych instytucji,
a także dyrekcji Przedszkola
nr 100 i Szkoły Podstawowej

nr 175 na Ochocie. Goście odwie-
dzili sale lekcyjne i byli zachwyce-
ni tym, co tam zastali. Ilość pracy
wykonanej przez nauczycieli, ro-
dziców i uczniów była niesamowi-
ta. Wszyscy starali się jak najlepiej
przekazać członkom jury wszyst-
ko, co wiedzieli o danym kraju.

Kolorowe dekoracje były pięk-
ne, a przepyszne potrawy z 10
różnych kuchni świata, przynie-
sione przez uczniów i rodziców,
ze smakiem były degustowane
przez gości.

Finałem Dnia Międzynarodo-
wego było muzyczno-taneczne
show w wykonaniu uczniów ubra-
nych w tradycyjne kostiumy.

Idalia Smoleńska

Wielokulturowa Meridian
Czy możliwe jest, aby odwiedzić 10 różnych krajów w jeden

dzień?

WSTYDLIWY PROBLEM POLAKÓW – UBYTEK SŁUCHU
promocja



Problem ten jakoś nie dociera
do naszej szanownej władzy. Nie
znam się, ale czy to nie jest polity-
ka naszych włodarzy, którzy uzna-
li, że społeczeństwo powinno być
mobilne i traktować miejsce za-
mieszkania tylko jako sypialnię
i jeden wielki parking (tak jak to

bywa na podwórkach)? Porządny
obywatel powinien tyrać od świtu
do późnej nocy, przywieźć „ma-
monę” na podatki dla urzędników
i styrany iść grzecznie spać, lub
oglądać w telewizji: „Jak oni gra-
ją?”, „Jak oni śpiewają?”, „Jak
oni gotują?”, „Jak oni…?”.

Po co władzy społeczeństwo
„ławkowe”? Zaczną narzekać
na władzę, wytykać błędy i nie daj
Boże organizować się przeciw. Je-
żeli tak, to może rzeczywiście le-
piej jak przemilczymy sprawę
podstawowego wyposażenia po-
dwórka – obiecajmy tym niepo-
kornym, co jeszcze mają jakieś si-
ły, parę siłowni (niech się wyżyją
i nie marudzą) – oczywiście w ra-
mach budżetu partycypacyjnego
(niech uwierzą, że mają wpływ
na wydatki). Podczas wysiłku nie
będą myśleć nad marnością na-
szej władzy i będą myśleli, że
o nich się dba. Chociaż i Ci co
mają siły i chęci działania jakoś

nie dopisują i nawet na spotka-
niach w sprawie budżetu pojawia
się garstka pomysłodawców,
którzy sami siebie przekonują, że
to co oni zaproponowali jest nie-
zbędne. Na 30 pomysłów przycho-
dzi z 12 projektodawców. Ta
liczba nie jest nadzwyczajna.

Rozdając „Informatora Ocho-
ty”, z Ochocką Wspólnotą Samo-
rządową, przykro mi było słuchać,
gdy spora część ludzi mówiła na te-
mat budżetu: – „Panie i tak zrobią
co chcą”. Naród już nie wierzy
w taką demokrację jak dotychczas
mieliśmy – dlaczego? … Pozosta-
wiam to pytanie bez odpowiedzi,
bo będzie tysiąc przykładów – ka-
żdy ma własny, żeby poprzeć tezę,
że jak jakiś polityk czy specjalista
dorwie się do władzy, to zawsze
kończy się tak samo. Tak to jest,
jak ludzie głosują telewizorem
a nie głową. Dają się zwieść tym
bardzo dobrze wykształconym,
pięknie gadającym głowom i wie-
rzą w piękne gładkie słowa – np.
„żeby się żyło lepiej wszystkim”
a wychodzi i tak jak pan Konono-
wicz obiecywał – „I nic nie będzie”.

Wracając do przyziemnego pro-
blemu – ławek, proponuję Panie
Burmistrzu i wszechmocna Rado
Dzielnicy, skoro nie życzycie so-
bie w dzielnicy obrazu odpoczy-
wających obywateli na podwór-
kach, a w szczególności psującej
estetykę i wygląd starszyzny blo-
kowej, to ruszcie wreszcie podle-
gające Wam służby mundurowe

(za które dużo płacimy i nie wi-
dzimy ich przy porządnej robo-
cie), aby popędziły tych zbunto-
wanych staruszków, którzy
po swojemu się bronią. Niech ru-
szy na nich prewencja, albo niech
Pan i reszta tych co wydaje im się,
że robią dobrą robotę w dzielnicy,
spalą się ze wstydu.

Jerzy Pawlonek

Pod koniec kadencji
Piszę po raz trzeci o pilnej potrzebie ustawienia na podwór-

kach ławek oraz koszy na śmieci, tylko, błagam, nie takich jak
na skwerku „Pod Skrzydłami”.

Qigong to
po polsku
czikung!

Czikung jest stosowany jako
ćwiczenie dotleniające
przy leczeniu wszelkich powa-
żnych schorzeń, nawet nowo-
tworów.

Można oczywiście sprawdzać
w internecie, co oznacza ten dzi-
waczny tytuł.

Lepiej jednak przyjść na darmo-
we cotygodniowe zajęcia na Pole
Mokotowskie i doświadczyć same-
mu niezwykłej przyjemności i od-
prężenia, jakie dają te ćwiczenia.
Nauczyć się chociaż paru, złapać
bakcyla i ćwiczyć stale. Czikung jest
stosowany jako ćwiczenie dotlenia-
jące przy leczeniu wszelkich powa-
żnych schorzeń, nawet nowotwo-
rów. Są na świecie szpitale, gdzie le-
czy się dietą, masażami, akupunktu-
rą i czikungiem – z bardzo dobrymi
rezultatami. Organizm dobrze
odżywiony, dotleniony i uruchomio-
ny radzi sobie sam. Regulują się
hormony i ciśnienie krwi oraz prze-
pływ limfy, prostują się przygięte
kręgosłupy, a kobiety pięknie-
ją. I nie jest to fałszywa reklama, tyl-
ko fakty stwierdzone przez naukę!

Zajęcia z instruktorem stylów
szaolińskich, Rafałem Beckere,
będą się odbywać przez całe lato,
co sobotę, od 10.30 do 12:00,
na Polu Mokotowskim niedaleko
restauracji Samira, przy ścieżce
Kapuścinskiego, punkt 5 ścieżki.

Magdalena Balcerek

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

Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

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

20-28.06, 30.06, 1-12, 14-20,
30,31.07; 1-9,12-30.08
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200

ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,
660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  

NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa
„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES



Do dat ko wo, ze spół ds. bu dże tu
pod jął de cy zję o wy dzie le niu osob -
nej pu li – 600 tys. zł. na pro jek ty
ogól no dziel ni co we.

Po dział wy glą da na stę pu ją co:
Sta ra Ocho ta – 49 pro jek -

tów, 500 tys. zł do wy ko rzy sta nia,
Ra ko wiec – 21 pro jek tów, 500

tys. zł do wy ko rzy sta nia,
Szczę śli wi ce – 17 pro jek tów, 500

tys. zł do wy ko rzy sta nia.
Ob szar ogól no dziel ni co wy – 37

pro jek tów, 600 tys. zł.

Gło su je my na mak sy mal nie 5
pro jek tów z jed ne go, wy bra ne go
ob sza ru lo kal ne go (Sta ra Ocho ta,
Ra ko wiec, Szczę śli wi ce).

Do dat ko wo mo że my za gło so -
wać na 5 pro jek tów z ob sza ru
ogól no dziel ni co we go.

W su mie ka żda z osób bio rą -
cych udział w gło so wa niu mo że
od dać 10 gło sów (5/5).

Re gu la min nie do pusz cza gło -
so wa nia przez jed ną oso bę
na pro jek ty umiesz czo ne w róż -

nych ob sza rach, dla te go też waż -
ne jest, aby przed gło so wa niem
wy brać ob szar, w któ rym zlo ka li -
zo wa ne są pro jek ty (pro jekt),
na któ re chce my gło so wać. Gło sy
od da ne na pro jek ty z kil ku ob sza -
rów nie bę dą bra ne pod uwa gę.

Gło so wa nie od bę dzie się
w dniach 20–30 czerw ca br.

Ka żdy miesz ka niec ma do wy -
bo ru jed ną z trzech form gło so wa -
nia:
przez Internet – wypełniając

zgodnie z instrukcją kartę
do głosowania, która jest
dostępna na stronie urzędu
dzielnicy Ochota,

listownie – na adres urzędu
dzielnicy
(ul. Grójecka 17a, 02–021
Warszawa) z dopiskiem

„Budżet partycypacyjny 2015”.
Aby głos był ważny, musi
wpłynąć do urzędu
w dniach 20–30 czerwca 2014.
Karty do głosowania dostępne
są w wydziale obsługi
mieszkańców i w internecie,

osobiście – przychodząc do WOM
w dniach 23–27 czerwca br.

Punk ty do gło so wa nia bę dą
zor ga ni zo wa ne rów nież w go dzi -
nach pra cy:
• Biblioteki przy Baleya 9,
• Biblioteki

przy Skarżyńskiego 5,
• Biblioteki Przystanek Książka

przy ul. Grójeckiej 42
• Biblioteki przy Al.

Jerozolimskich 121/123
• Młodzieżowego Domu

Kultury na Rokosowskiej 10
• Ośrodka Kultury Ochoty

przy Grójeckiej 75,
• Domu Kultury „Rakowiec”

na Wiślickiej 8
• Wydziału Spraw Społecznych

i Zdrowia
przy ul. Powstańców
Wielkopolskich 17

• Ośrodka Sportu i Rekreacji,
ul. Nowowiejska 37B.

Nie mo żna łą czyć form gło so -
wa nia, na wet w li mi cie od da nych
gło sów, dla te go też wa żne jest,
aby zde cy do wać się na je den z wy -

mie nio nych spo so bów gło so wa -
nia. W prze ciw nym wy pad ku, gło -
sy od da ne przez da ną oso bę bę dą
nie wa żne.

Udział w gło so wa niu mo że
wziąć ka żdy miesz ka niec War sza -
wy, któ ry ukoń czył 14 lat (oso by
ma ło let nie mu szą do łą czyć zgo dę
opie ku na praw ne go) i jest za mel -
do wa ny lub pła ci po dat ki na te re -
nie m.st. War sza wy.

War to w tym miej scu zwró cić
uwa gę, że na pro jek ty bu dże tu
oby wa tel skie go dziel ni cy Ocho ta,
gło so wać mo gą ta kże miesz kań cy
in nych dziel nic. Na le ży przy tym
pa mię tać, że zgod nie z re gu la mi -
nem gło so wa nia – wy brać mo żna
tyl ko jed ną dziel ni cę (a w przy -
pad ku Ocho ty – je den ob szar plus
ob szar ogól no dziel ni co wy)
do gło so wa nia.

Za chę cam za tem do gło so wa -
nia wszyst kich człon ków ro dzin,
któ rzy ukoń czy li wy ma ga ne 14 lat
oraz do na ma wia nia zna jo mych
(ro dzin) z in nych dziel nic, do gło -
so wa nia na wy ty po wa ne pro jek ty.
Udział w gło so wa niu mo gą wziąć
ta kże oso by prze by wa ją ce cza so -
wo po za War sza wą, któ re speł nia -
ją je den z wy mie nio nych wy mo -
gów (mel du nek, po dat ki) re gu la -
mi no wych.

Grze gorz Wy soc ki

Jak gło su je my?
Na po trze by bu dże tu oby wa tel skie go Ocho ta zo sta ła po dzie lo -

na na trzy ob sza ry, a do ka żde go z nich przy pi sa ne są po zy tyw -
nie zwe ry fi ko wa ne pro jek ty i kwo ty pie nię dzy do wy ko rzy sta nia
na zwy cię ski pro jekt.

Obec ny te ren zie le ni przed
Dwor cem Za chod nim, po by łych
ogród kach dział ko wych, zo stał
upo rząd ko wa ny i jest utrzy my wa -
ny ze środ ków dziel ni cy Ocho ta.

Te ren prze ci na ją in ten syw nie
wy ko rzy sty wa ne cią gi pie sze, pro -
wa dzą ce do Dwor ca Za chod nie -
go. W se zo nie słu ży on ja ko te ren
re kre acji dla bli skich miesz kań -
ców, mło dzie ży szkol nej oraz stu -
denc kiej.

Ze wzglę du na eks po no wa ne
po ło że nie oraz są siedz two wie lu
pla có wek uży tecz no ści pu blicz nej
te ren za słu gu je na do ce lo we urzą -
dze nie ja ko park miej ski – zgod -
nie ze stu dium, któ re prze zna cza
ten te ren na zie leń par ko wą.

W spra wie urzą dze nia w tym
miej scu par ku opo wie dzia ło się
w 2002 r. 15 tys. miesz kań ców
– pe ty cja i pod pis zło żo ne u ów -
cze sne go pre zy den ta  War sza wy.

W pro gra mie par ku na le ży
uwzględ nić funk cjo nal ną ko mu ni ka -
cję, wy po sa że nie w ław ki i ko sze,
urzą dze nia spor to we i re kre acyj ne,
np. si łow nie na wol nym po wie trzu,
plac za baw lub ogró dek jor da now -
ski, wy bieg dla psów z to a le tą, atrak -
cyj ną ma łą ar chi tek tu rę, np. fon tan -
na oraz in ten syw ną zie leń, izo lu ją cą
od Al. Je ro zo lim skich. Ko niecz nie
trze ba oświe tlić te ren par ku.

Po wsta nie par ku Za chod nie go,
na te re nach po mię dzy Al. Je ro zo lim -
ski mi, Bi twy War szaw skiej i Szczę śli -
wic ką, z uwzględ nie niem wy dzie lo ne -
go dla po trzeb naj młod szych ogród ka
jor da now skie go, zo sta ło umiesz czo ne
w pro gra mie wy bor czym Plat for my
dla War sza wy 2006–2010, pro gram
sa mo rzą do wy Plat for my Oby wa tel -
skiej, wyd. 2006. Zo bo wią za nie to
do tej po ry nie zo sta ło zre ali zo wa ne.

Cał ko wi ty koszt pro jek tu
ok. 59 000,00 zł.

Te re sa Za wi sza -Wi to sław ska

Bu do wa par ku za chod nie go

Je stem miesz kan ką Ra kow ca. Tu
się uro dzi łam i wy cho wa łam. Ni gdy
nie by ło i nie jest mi obo jęt ne to, co
się wo kół nas dzie je. 10 czerw ca br.
w Gim na zjum nr 15 o godz. 18.00
od by ło się spo tka nie pra cow ni ków
urzę du  dzielnicy Ocho ta z oso ba -
mi, któ re zło ży ły pro jekt do bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go. Z cie ka wo ścią
po szłam jna to spo tka nie, aby usły -
szeć, co mo że bę dzie wy ko na ne
i ulep szo ne w na szej dziel ni cy. Oso -
by, któ re zło ży ły ta kie pro jek ty
przed sta wi ły swo je pre zen ta cje. 

Naj bar dziej spodo ba ły mi się dwa
pro jek ty. W jed nym z nich by ła mo -
wa o za ło że niu mo ni to rin gu na ca łej
dłu go ści ulic Sie mień skie go i Ma -
jew skie go, gdzie znaj du ją się dwie

szko ły – Szko ła Pod sta wo wa nr 264
i Gim na zjum nr 15. 

W stycz niu br. przy szko le pod -
sta wo wej na Sie mień skie go, oko ło
godz. 8.00, jed na z uczen nic zo sta ła
za cze pio na przez zbo czeń ca, któ ry
się przed nią ob na żył. Trud no so bie
wy obra zić co prze ży ło to dziec ko
i je go ro dzi na. W poszukiwanie
spraw cy włą czy ła się po li cja i straż
miej ska, ale osob ni ka nie zła pa no.
Ta kich przy pad ków by ło wię cej. Na -
pa da ne są tak że oso by star sze, któ -
rym wy ry wa się tor by i wy łu dza pie -
nią dze. 

Dru gi pro jekt do ty czył pia skow -
ni cy -wy bie gu dla psów, gdzie i one
mia ły by swo je miej sce do za ła twia -
nia po trzeb. 

Dro dzy miesz kań cy, za po śred -
nic twem In for ma to ra, chcia ła bym
Was za chę cić do gło so wa nia na te
pro jek ty od 20 do 30 czerw ca 2014
r. przez In ter net na ad res
www.twoj  bu dzet .um.war sza -
wa.pllub wpi sy wać się na kar ty, któ -
re zo sta ną wy da ne przez urząd
dzielnicy Ocho ta.

Nie bądź cie obo jęt ni. Niech na -
sza dziel ni ca bę dzie bez piecz na
i czy sta.

Z po wa ża niem
He le na Woj ta sik

Gło suj cie na mo ni to ring i wy bieg dla psów

Prze czy taj, prze myśl i gło suj

Od sa me go po cząt ku pra cy nad bu dże tem par ty -
cy pa cyj nym urzęd ni cy na Ocho cie utrud nia li pro -
mo cję wnio sków po przez blo ko wa nie do stę pu za -
rów no do ich peł nej tre ści, jak i do au to rów ty chże.
Dla te go zwró ci li śmy się na ła mach na szej ga ze ty
i por ta lu o nad sy ła nie swo ich wnio sków. Po ni ższą
wkład kę po świę ca my wła śnie tym wnio skom, któ re
otrzy ma li śmy. Przy po mi na my, że gło sy na wnio ski,
któ re wzbu dzą Pań stwa apro ba tę, mo żna od da wać
już od po nie dział ku.

Re dak cja

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



Te ren zie le ni po mię dzy bu dyn -
ka mi Gró jec ka 79A – Ba na cha 22
– Gró jec ka 77.

Pro jekt po le ga na do po sa że niu
po dwór ka osie dlo we go w urzą dze -
nia re kre acyj no -spor to we, na któ re
skła da ją się: bo isko do gry w ko szy -
ków kę, bo isko do gry w siat ków kę

i bad min to na (oba bo iska z bez ser -
wi so wą na wierzch nią po li pro py le -
no wą) oraz dwa sta cjo nar ne sto ły
do gry w te ni sa sto ło we go (za łącz -
nik nr 1 – map ka z pro po zy cją roz -
miesz cze nia urzą dzeń). W pro jekt
wpi sa ne jest tak że przy wró ce nie
funk cji te re nu zie lo ne go po przez

na sa dze nia drzew, krze wów, by lin
i traw ozdob nych, a tak że wy po sa -
że nie tej prze strze ni w obiek ty tzw.
ma łej in fra struk tu ry – ław ki, ko sze
na od pa dy i sto jak na ro we ry. Re -
ali za cja pro jek tu spo wo du je wzrost
uży tecz no ści i es te ty ki po dwór ka
osie dlo we go, po przez stwo rze nie
do stęp nej i nie od płat nej dla wszyst -
kich prze strze ni spor to wo-re kre -
acyj nej. Miej sce re kre acji i wy po -
czyn ku ma być prze zna czo ne dla

róż nych grup wie ko wych, w tym se -
nio rów. Ob szar ob ję ty pro jek tem
sta no wi te ren re kre acyj ny i jest
zgod ny z miej sco wym pla nem za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go
Ocho ta Cen trum. Po nad to pla no -
wa ne obiek ty nie prze kra cza ją rów -
nież 30% po wierzch ni bio lo gicz nie
czyn nej, któ rej po ziom za go spo da -
ro wa nia okre śla ww. MPZP Ocho -
ta Cen trum dla te go ob sza ru.

Pro jekt cie szy się bar dzo du żym
po par ciem spo łecz no ści lo kal nej,
cze go do wo dem jest fakt, że osie -
dlo we wspól no ty miesz ka nio we
już w 2010 ro ku wy stą pi ły do bur -
mi strza dziel ni cy Ocho ta z ana lo -
gicz nym pro jek tem (za łącz nik
nr 2 – ko pia wnio sku), jed nak ze
wzglę du na brak środ ków fi nan so -
wych, je go re ali za cja nie zo sta ła
za pi sa na w bu dże cie na 2011 rok.

Za pro po no wa ny pro jekt ko re -
spon du je rów nież z ist nie ją cym
już na te re nie zie leń ca pla cem za -
baw. Wy ko na nie pro jek tu spo wo -
du je wzrost atrak cyj no ści oraz
funk cjo nal no ści po dwór ka osie -
dlo we go, po przez stwo rze nie
prze strze nie do od po czyn ku oraz
ak tyw no ści spor to wej.

Re ali za cja pro jek tu jest szcze -
gól nie po żą da na z uwa gi na brak
al ter na tyw nych miejsc re kre acyj -
no-spor to wych na osie dlu i w je go
naj bli ższej oko li cy, a ta kże zgła -
sza ne przez miesz kań ców uwa gi

o b ra ku miejsc do od po czyn ku
i re kre acji.

Re ali za cja pro jek tu bez po śred nio
wpły wa na wzrost do stęp no ści do in -
fra struk tu ry spor to wo-re kre acyj nej
co wią że się z wie lo ma ko rzy ścia mi:
• aktywizacja ruchowa oraz

poprawą wydolności
i sprawności fizycznej
społeczności lokalnej
obejmującej różne grupy
wiekowe;

• promowanie zdrowego stylu
życia;

• upowszechnienie sportu jako
działania przeciw negatywnym
zjawiskom i patologiom
społecznym;

• poprawa rozwoju psycho-
motorycznego dzieci oraz
nauka współdziałania
w grupie poprzez udział
w grze zespołowej;

• stworzenie miejsc do
odpoczynku na świeżym
powietrzu, poprzez instalację
ławek;

• przywrócenie funkcji terenu
zielonego i poprawa estetyki
oraz warunków życia
społeczności lokalnej;

• wzrost integracji sąsiedzkiej
i zwiększenie atrakcyjności
osiedla.

Cał ko wi ty koszt pro jek tu
ok. 155 000,00 zł.

Je rzy Naj der

Doposażenie podwórka
w urządzenia rekreacyjno-sportowe

Ob szar ob ję ty pro jek tem sta no wi te ren re kre acyj ny i jest zgod -
ny z miej sco wym pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
Ocho ta – Cen trum.

Pro jekt ma obej mo wać pro jekt
re mon tu i wy mia nę na wierzch ni
as fal to wej na kost kę Bau ma, we -
dług norm bu dow la nych.

Pro po zy cja re ali za cji prze wi du -
je:
• zerwanie starej powierzchni

asfaltowej i wywiezienie jej
kontenerami

• wycięcie 5 korzeni (dł. 3 m)
spod asfaltu

• zasypanie pomieszczenia
po starej kotłowni
pow. 112 m2 (bezpośrednio
pod częścią nawierzchni)

• położenie kostki
Bauma 540 m2

• wymiana włazu studzienki
odpływowej.

Ist nie ją ca na wierzch nia jest
zruj no wa na przez wie lo let nie za -
nie dba nie ad mi ni stra cji, wra sta ją -
ce ko rze nie drzew, upływ cza su,
wo dę i mróz. Po wierzch nia jest
po pę ka na, two rzą się ob ni że nia
i wy rwy na wierzch ni. W cza sie
desz czu two rzą się ogrom ne ka łu -
że unie mo żli wia ją ce ja ką kol wiek
ko mu ni ka cję. Utrzy mu ją się ca ły -
mi ty go dnia mi, gdyż nie ma
od nich od pły wu, za le ga ją ce bło to
wy dzie la smród.

Za le ga ją ca wo da prze do sta je się
do po miesz czeń cie płow ni czych

przez sko ro do wa ną po wierzch nię.
Od wie lu lat stro py pod pie ra ne są
żer dzia mi so sno wy mi, kru szą się
i niedługo ta część po dwór ka bę dzie
gro zić za wa le niem, o ile nie za bez -
pie czy się tej czę ści od po wied nią izo -
la cją i nie wy mie ni się na wierzch ni.

Po dwór ko nie gdyś by ło przy ja -
znym miej scem do spo tkań miesz -
kań ców i ma tek z dzieć mi. W tej
chwi li sta ło się ob skur ną, nie bez -
piecz ną prze strze nią. Do tych cza -
so we jest w sta nie urą ga ją cym
wszel kim nor mom ar chi tek to nicz -
nym i es te tycz nym.

Uza sad nie nie dla re ali za cji pro -
po zy cji pro jek tu:
• zatrzyma niebezpieczny

proces korozji pomieszczeń
położonych pod powierzchnią

• przywróci możliwość
przemieszczania się
mieszkańców podczas pór
deszczowych i zimą

• stworzy przestrzeń
do odpoczynku dla osób
starszych, małżeństw
z dziećmi, a także matek
z dziećmi niepełnosprawnymi

• podwórko stanie się miejscem
integracji sąsiedzkiej
i pokoleniowej.

Cał ko wi ty koszt pro jek tu
ok. 300 000 zł.

Ka ta rzy na Zbyt niew ska

Re wi ta li za cja po dwór ka
– Gró jec ka 31A/33

Ist nie ją ca na wierzch nia jest zruj no wa na przez wie lo let nie za -
nie dba nie ad mi ni stra cji, wra sta ją ce ko rze nie drzew, upływ cza -
su, wo dę i mróz.
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Obec nie na skrzy żo wa niu ulic
Żwir ki i Wi gu ry / Ra cła wic ka koń -
czy się dro ga ro we ro wa, a ko lej na
znaj du je się wzdłuż uli cy Gró jec kiej.

Wy dzie le nie pa sa dla ro we rzy -
stów po łą czy dwie od dziel ne dro gi
ro we ro we na Ocho cie, bę dzie to
tzw. ochoc ki łącz nik. Po łą czy ona
Ocho tę z Mo ko to wem i Wo lą.

Obec nie na skrzy żo wa niu ulic
Żwir ki i Wi gu ry / Ra cła wic ka
koń czy się dro ga ro we ro wa, a ko -
lej na znaj du je się wzdłuż uli cy
Gró jec kiej, od da lo na jest ona
oko ło 1 km od ww. skrzy żo wa nia

Cał ko wi ty koszt pro jek -
tu: 200 000 zł

Da riusz Brzo stek

Bu do wa pa sa dla ro we rzy stów

– ochoc ki łącz nik
Sy gna li za cja świetl na znacz nie

uspraw ni ruch sa mo cho do wy
na skrzy żo wa niu ulic Moł daw skiej
i Ra cła wic kiej.

Ponadto za pew ni więk sze bez -
pie czeń stwo ty siąc om miesz kań -
ców osie dla Ra ko wiec.

Obec nie ka żde go dnia uli ca mi
Ko ro tyń skie go, Moł daw ską i Ra -
cła wic ką trwa tran zyt kie row ców
z Wo li na Mo ko tów do Za głę bia
na Słu żew cu. Kie row cy ja dą cy ty -
mi uli ca mi ma ją pierw szeń stwo
przed kie row ca mi wy je żdża ją cy mi
z osie dlo wych uli czek. Wy jazd
z osie dla, z uli cy pod po rząd ko wa -
nej w go dzi nach szczy tu zaj mu je
śred nio oko ło 1 mi nu ty dla jed ne -
go po jaz du.

Cał ko wi ty koszt pro jek -
tu: 80 000 zł

Da riusz Brzo stek
Grze gorz Wy soc ki

Zielone światło dla pieszych
– Mołdawska/Racławicka

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

Prze czy taj, prze myśl i gło suj



Zielona
siłownia

Wy po sa że nie po dwór ka osie -
dlo we go w urzą dze nia re kre acyj -
no-spor to we. Brak al ter na tyw -
nych si łow ni na osie dlu i w naj bli -
ższej oko li cy. Wzrost ak tyw no ści
ru cho wej miesz kań ców – lu dzi
star szych, stu den tów i mło dzie ży.

Wy po sa że nie po dwór ka osie -
dlo we go w urzą dze nia re kre acyj -
no spor to we. Brak al ter na tyw -
nych si łow ni na osie dlu i w naj bli -
ższej oko li cy. Wzrost ak tyw no ści
ru cho wej miesz kań ców – lu dzi
star szych, stu den tów i mło dzie ży.
In ne istot ne in for ma cje dot. Lo -
ka li za cji: Zgod nie z za pi sem miej -
sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go re jo nu – Ocho ta
Cen trum dział ka.26.

Peł ny opis pro po zy cji pro jek tu:
1. Twi ster + wio ślarz
2. Wy ci skacz + wy ciąg gór ny
3. pie chur or bi trek elip tycz ny
4. jeź dziec dla dwóch osób
5. po rę cze rów no le głe – dla 2

osób
6. wa ha dło dla 2 osób

Ogro dze nie i re gu la min, w któ rym
mię dzy in ny mi, bę dzie za kaz wpro -
wa dza nia psów na te ren si łow ni.
Wszyst kie urzą dze nia ma ją być wy -
ko na ne z rur gal wa ni zo wa nych
ognio wo, od por ne na dzia ła nie wa -
run ków at mos fe rycz nych, po ma lo -

wa ne prosz ko wo w dwóch ko lo rach.
Ka żde urzą dze nie po sia dać ma ta bli -
cę in for ma cyj ną o spo so bie ćwi czeń.
1.Brak alternatywnych siłowni

na osiedlu i w najbliższej
okolicy.

2. Postulaty mieszkańców
o stworzeniu takiego typu
siłowni.

3. Integracja sąsiadów
4. Wykorzystanie przyrządów

przez osoby przychodzące
do czytelni i biblioteki
naukowej ul. Grójecka 77,
Domu Kultury, Grójecka 75,
studentów uczelni
uniwersyteckich
ul. Pasteura 5,

5. Do rehabilitacji narządów
ruchowych zaleconych przez
lekarzy.

6. Zapobieganie otyłości
i choroby krażenia.

Wstęp ny kosz to rys pro po zy cji
pro jek tu wraz z wy szcze gól nie -
niem jej skła do wych:
1. Zakup urządzeń – ok. 24 000zł.
2. Montaż nadzór, osługa

geodezyjna – 4 900 zł.
Cał ko wi ty koszt pro jek -

tu 28 900 zł.
Wa cła wa Ochnik

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 7
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Na je go te re nie znaj do wa ła się
oka za ła i za dba na zie leń z ogro -
dem ró ża nym, ka plicz ka Mat ki
Bo skiej oraz pięk na fon tan na
na środ ku pla cu.

By ło to miej sce, z któ re go
miesz kań cy by li dum ni, a dzie ci
chęt nie spę dza ły czas na za ba wie.

Obec nie trud no do pa trzeć się
tu daw nej świet no ści, gdyż po -
dwór ko ule gło stop nio wej de gra -
da cji. Plac za baw za mie nił się w
nie upo rząd ko wa ny par king,
a fon tan nę za be to no wa no, wbrew
wo li miesz kań ców. Po dwór ko
prze sta ło być miej scem, na któ -
rym z przy jem no ścią mo żna spę -
dzić czas z dzieć mi i są sia da mi,
a sta ło się nie przy ja zną prze strze -
nią, w któ rej do mi nu ją cym ele -
men tem są za par ko wa ne wszę -
dzie sa mo cho dy.

Jak w przy pad ku wie lu we wnętrz -
nych dzie dziń ców w War sza wie, te -
ren po dwór ka nie na le ży do wspól -
no ty miesz ka nio wej, ale do gmi ny

m.st. War sza wy, co sku tecz nie
utrud nia miesz kań com dzia ła nie
na rzecz re wi ta li za cji te re nu.

Mi mo te go miesz kań cy wy raź -
nie an ga żu ją się w dba nie o wspól -
ną prze strzeń. Wi dać to na przy -
kła dzie fi gur ki Mat ki Bo skiej, któ -
rej oto cze nie jest sta le do glą da ne
i ob sa dza ne kwia ta mi. W mia rę
swo ich skrom nych moż li wo ści są -
sie dzi pro wa dzą rów nież drob ne
pra ce ogrod ni cze na traw ni kach.

Na to miast peł na re wi ta li za cja
tak du że go po dwór ka (po nad
3000m2) mo że na stą pić tyl ko
z po mo cą do dat ko we go fi nan so -
wa nia, dla te go pro jekt zo stał
zgło szo ny do lo kal ne go Bu dże tu
Par ty cy pa cyj ne go Sta rej Ocho ty.

Pro jekt prze wi du je kom plek so -
wy re mont po dwór ka ma ją cy
na ce lu przy wró ce nie mu daw ne -
go bla sku. Obej mu je wy ko na nie
do ku men ta cji pro jek to wej oraz
prze pro wa dze nie na stę pu ją cych
prac:
• Wymiana nawierzchni ciągów

jezdnych i pieszych
• Budowa placu zabaw

z piaskownicą
• Rewitalizacja istniejącej

zieleni i nowe nasadzenia

• Odtworzenie fontanny
na środkowym placu

• Doposażenie podwórka
w obiekty małej architektury
i oświetlenie

• Budowa zadaszonych miejsc
na rowery

• Wyznaczenie miejsc
parkingowych.

Ce lem jest stwo rze nie miej sca
przy ja zne go dla miesz kań ców ka -
mie ni cy oraz są sied nich bu dyn ków.

Ja ko gru pa miesz kań ców Sta -
rej Ocho ty chce my wspie rać ini -
cja ty wy ma ją ce na ce lu re wi ta li -
za cje po dwó rek, we wnętrz nych
dzie dziń ców i prze strze ni mię -
dzy blo ko wych na Sta rej Ocho -
cie. Chce my, aby na sze po dwór -
ko znów sta ło się pięk ne i przy ja -
zne dla miesz kań ców. Ży czy li by -
śmy so bie rów nież, aby sta ło się
przy kła dem, z któ re go do świad -
cze nia czer pać bę dą mo gli
miesz kań cy na szej dziel ni cy.

Za chę ca my do kon tak tu i dzie le -
nia się wie dzą i do świad cze nia mi.

Za pra sza my do od wie dze nia
stro ny oraz pro fi lu na Fa ce bo oku,
gdzie na bie żą co ak tu ali zu je my
in for ma cje:

www.pod wor ko ocho ta.pl
www.fa ce bo ok.com/pod wor ko -

ocho ta
Ja cek Ja skól ski

Re mont po dwór ka ka mie ni cy Ra szyń ska 32/44
Po dwó rze ka mie ni cy Ra szyń ska 32/44 by ło kie dyś jed nym

z naj pięk niej szych na Ocho cie.

Isto tą pro jek tu jest wy bu do wa nie
ka mien nej bra my w for mie łu ku.
Pod wy ższe nie mur ku opo ro we go
od stro ny ul. Wa wel skiej tak, aby
two rzy ły one so lid ną kon struk cję
dla pną czy, któ re przy naj mniej czę -
ścio wo od dzie lą park od ha ła su
i spa lin. Roz staw bra my po wi nien
zmie ścić się w sze ro ko ści alei wej -
ścio wej do par ku, wy so kość nie po -
win na prze kro czyć 4–5 m. Bu dow la
po win na być ka mien na lub z okła -

dzi ną ka mien no po dob ną. Ko lo rem
i sty lem po win na na wią zy wać
do oto cze nia. Bra ma mia ła by cha -
rak ter bu dow li ogro do wej, z peł nym
przej ściem, bez żad nych fur tek
i żad ne go za mknię cia z za cho wa -
niem peł nej sze ro ko ści głów nej alei.

Je dy na od re stau ro wa na część
par ku – cen tral ny plac wy po czyn ko -
wy z po mni kiem Ma rii Skło dow -
skiej -Cu rie – nie na da je się do dłuż -
sze go prze by wa nia z po wo du ha ła su
i spa lin (usta wicz ne kor ki). Sy tu acja
wy ma ga na pra wy. Pro po no wa ny
spo sób wy dzie le nia par ku za kła da
nie wiel ką in ge ren cję w do tych cza -
so we za go spo da ro wa nie i wy ko rzy -
stu je ma te riał ro ślin ny ja ko ma te -
rial ny filtr. Roz wią za nie ma cha rak -
ter pro eko lo gicz ny.

Cał ko wi ty koszt pro jek tu
ok. 38 000,00 zł.

Wa cła wa Ochnik

Brama do parku Marii Skłodowskiej-Curie

Prze czy taj, prze myśl i gło suj



Ob ni ża ją ca się w dzi siej szych
cza sach za war tość mi ne ra łów
w żyw no ści po wo du je za pa dal -
ność na cho ro by cy wi li za cyj ne.

Wpro wa dze nie cy klu rocz nych
warsz ta tów pro wa dzo nych przez
le ka rzy spe cja li stów oraz die te ty -
ków, ma ją cych na ce lu edu ko wa -
nie miesz kań ców w za kre sie me -

dy cy ny na tu ral nej oraz pro fi lak ty -
ki zdro wia. Cy klicz ne szko le nia
bę dą mia ły za za da nie w spo sób
pro fe sjo nal ny prze ana li zo wać
wpływ ja ko ści die ty na zdro wie
ka żde go czło wie ka, na uczyć świa -
do me go do bo ru skład ni ków co -
dzien nych po sił ków oraz po móc
wy pra co wać spo sób eli mi na cji te -

go, co szko dli we dla zdro wia.
Warsz ta ty ad re so wa ne bę dą
do wszyst kich grup wie ko wych.
Te ma ty po ru sza ne pod czas warsz -
ta tów do ty czyć bę dą za po bie ga -
nia, jak rów nież spo so bu ra dze nia
so bie z już obec ny mi scho rze nia -
mi me to da mi na tu ral ny mi. Wy -
kła dow cy na uczą jak spo rzą dzać
zdro we po sił ki dla ca łej ro dzi ny,
omó wią wła ści wo ści do stęp nych
na ryn ku ro ślin oraz po ka żą ich
za sto so wa nie w prze szło ści oraz
współ cze snym ży ciu. Ogól no do -
stęp ne warsz ta ty ma ją na ce lu
pro pa go wa nie na tu ral nych me tod
odży wia nia i wspo ma ga nia or ga -

ni zmu oraz za szcze pia nie
w miesz kań cach idei świa do me go
kon sump cjo ni zmu w cza sach
prze two rzo nej żyw no ści.

Ob ni ża ją ca się w dzi siej szych
cza sach za war tość mi ne ra łów
w żyw no ści po wo du je za pa dal ność
na cho ro by cy wi li za cyj ne, a che mi -
za cja ar ty ku łów co dzien ne go użyt -
ku już kil ka na ście lat te mu skło ni -
ła do prze pro wa dze nia szcze gó ło -
wej ana li zy zmian ja ko ści pro duk -
tów spo żyw czych i skut ków ich od -
dzia ły wa nia na ludz ki or ga nizm.
Wraz ze zwięk szo ną pra cą na -
ukow ców, ro śnie świa do mość spo -

łe czeń stwa oraz po trze ba edu ka cji
w za kre sie wła ści we go do bo ru ele -
men tów co dzien nej die ty. Ko -
niecz no ścią sta je się po sze rze nie
wie dzy na te mat pro fi lak ty ki zdro -
wia oraz or ga ni zo wa nie wszel kie -
go ro dza ju za jęć pro pa gu ją cych
w peł ni świa do me ko rzy sta nie
z te go, co ofe ru je współ cze sny ry -
nek spo żyw czy i me dycz ny, ogra -
ni cza jąc do mi ni mum ry zy ko za -
cho ro wal no ści na no wo two ry, oty -
łość, scho rze nia ukła du krą że nia
oraz in ne cho ro by cy wi li za cyj ne.

Cał ko wi ty koszt: 6400 zł
Mar ta Bro no wicz

Za pro po no wa ne roz wią za nie
po pra wi ja kość ko mu ni ka cji pie -
szych oraz ro we rzy stów.

Pro jekt za kła da prze bu do wę
par kin gu w spo sób, któ ry umo żli -
wi par ko wa nie sko śne bez po śred -
nio z uli cy Gró jec kiej. Za kła da to
li kwi da cję ist nie ją ce go pa sa zie le -
ni i uło że nie tam be to no wych płyt.

Par ko wa nie sko śne bę dzie skie ro -
wa nie w in ną stro nę niż obec nie, ze
wzglę du na od wrot ną stro nę wjaz du
na miej sca par kin go we. Dro ga dla
ro we rów zo sta nie za adap to wa na
na po trze by pie szych i zo sta nie
zmie nio ne jej ozna ko wa nie na C -
-16. Dro ga tech nicz na zo sta nie
ozna ko wa na ja ko dwu stron na dro -
ga dla ro we rów zna kiem C -13 ja ko
przed łu że nie ist nie ją cych frag men -
tów wzdłuż uli cy Gró jec kiej. Par -
king zo sta nie od gro dzo ny od dro gi
dla ro we rów słup ka mi wy gra dza ją -
cy mi U -12c lub po dob ny mi.

Wzdłuż dro gi tech nicz nej bra -
ku je chod ni ka umo żli wia ją ce go
przej ście wzdłuż uli cy Gró jec kiej
na od cin ku Gró jec ka 128 A -D.
W efek cie pie si po ru sza ją się tam
wy dzie lo ną dro gą dla ro we rów co
jest nie zgod ne z pra wem oraz po -
wo du je, że nie czu ją sie oni tam
bez piecz nie. Do dat ko wo owa dro -
ga dla ro we rów wy ko rzy sty wa na
przez pie szych i ro we rzy stów jest
co dzien nie blo ko wa na przez par -
ku ją ce na niej nie le gal nie po jaz dy.

Za pro po no wa ne roz wią za nie po -
pra wi ja kość ko mu ni ka cji pie szych
oraz ro we rzy stów po przez wy dzie -
le nie dla obu grup od dziel nych cią -
gów do po ru sza nia się. Prze bu do wa
par kin gu po pra wi ta kże mo żli wo ści
par ko wa nia po przez zwięk sze nie
licz by miejsc par kin go wych.

Cał ko wi ty koszt pro jek -
tu: 82000 zł.

Ka ta rzy na De lą żek

W obec nej chwi li wzdłuż bu -
dyn ku Bia ło brze ska 9 mo żna po -
sta wić ok. 12 sa mo cho dów,
a po ewen tu al nej mo der ni za cji
bę dzie mo żna za par ko wać ok. 25
sa mo cho dów.

W związ ku z tym, że wzdłuż bu -
dyn ków, w od le gło ści 7 m od nich
usy tu owa ny jest chod nik o sze ro -
ko ści 2,50 m i na stęp ny pas zie le -
ni o sze ro ko ści 9 m, mo żna chod -
nik usy tu owa ny przy sa mej uli cy

Bia ło brze skiej za mie nić na miej -
sca par kin go we.

Wy ko rzy stać mo żna mię dzy
drze wa mi ka nał ki pa sa zie le ni
na za to ki par kin go we tzw. wcin ki,
a po zo sta ły pas zie le ni po zo sta je,
po nie waż pod nim po ło żo ny jest
ru ro ciąg c.o.

W obec nej chwi li wzdłuż bu -
dyn ku Bia ło brze ska 9 mo żna po -
sta wić ok. 12 sa mo cho dów, a po
ewen tu al nej mo der ni za cji bę dzie
mo żna za par ko wać ok. 25 sa mo -
cho dów. Ca ła uli ca w tym pa sie
jest wy ko rzy sta na przez ok. 60 sa -
mo cho dów a po mo der ni za cji
ok. 120 sa mo cho dów.

Ze wzglę du na de fi cyt miejsc
po sto jo wych nie tyl ko w na szej
dziel ni cy, ale i w ca łej War sza wie
uwa żam, że jest to bar dzo traf na
pro po zy cja.

Mam na dzie ję, że tym ra zem
Wy dział Ar chi tek tu ry i Bu dow nic -
twa oraz de le ga tu ra Biu ra Go spo -
dar ki Nie ru cho mo ścia mi dla
dziel ni cy Ocho ty po chy lą się
nad tym pro jek tem i po prą go.

Cał ko wi ty koszt pro jek tu
ok. 330 000,00 zł.

Ta de usz Mu cha

Cykl kwar tal nych wy kła dów

Zamiana chodnika
na zatoki parkingowe

Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej (w tym ab sol wen ci za sad -
ni czych szkół za wo do wych), 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 w try -
bie za ocz nym od -
by wa ją się w cy -
klu week en do -
wym, dwa ra zy
w mie sią cu.

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, 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.

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, nie rzad -
ko pro wa dzą ce wła sne fir my. 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 bez płat nie.

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. Mar ty na Mysz kow ska

Jak zdobyć wykształcenie średnie i zdać maturę?
Kursy maturalne i liceum w jednym miejscu.
W maju w AS Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbywały się
egzaminy maturalne. Oczekując na wyniki egzaminów, życzymy
tegorocznym maturzystom podobnych sukcesów jak w poprzednim roku.

Kurs maturalny rozpoczynamy
już w czerwcu

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7208

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

Utworzenie chodnika
i poszerzenie parkingu

Prze czy taj, prze myśl i gło suj
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Te nis uwa ża ny był kie dyś za sport
eli tar ny „nie dla mas”. Te cza sy
na szczę ście mi nę ły i dzi siaj ten
pięk ny sport jest źró dłem tę ży zny fi -
zycz nej i roz ryw ki dla znacz nie szer -
szych warstw spo łe czeń stwa.

Jest to stwier dze nie nie do koń ca
słusz ne. Te nis wy ma ga na kła dów
pie nię żnych, mię dzy in ny mi spo rych
opłat za ko rzy sta nie z kor tów.

Te nis pol ski ostat ni mi la ty znacz -
nie się roz wi nął. Ma my już gru pę li -
czą cych się za wod ni czek i za wod ni -
ków od no szą cych suk ce sy mię dzy na -
ro do we. Idąc za ich przy kła dem,
wie lu ro dzi ców chcia ło by rów nież
na uczyć swe dzie ci te go pięk ne go
spor tu. Ta kże sa mi ro dzi ce, czy mło -
dzież, chcie li by spró bo wać swych sił
na kor cie te ni so wym.

Nie ste ty, w wie lu przy pad kach
na prze szko dzie sta ją kosz ty wy naj -
mu kor tu.

Oka zu je się jed nak, iż w kra jach
bar dziej za mo żnych niż Pol ska, jak
np. USA, Niem cy, Szwaj ca ria, czy
Fran cja do strze żo no wcze śniej ten
pro blem. Bu du je się tam i udo stęp -
nia bez płat nie pew ną licz bę kor tów
te ni so wych (tzw. ko mu nal nych).

W ca łej War sza wie, m.in. we
Wło chach, ist nie je pew na licz ba
kor tów ko mer cyj nych, ale do stęp
do nich jest ogra ni czo ny opła ta mi.

Pro po nu je się za tem, wzo rem in -
nych państw, pio nier ską bu do wę
– wła śnie w na szych Wło chach
– ogól no do stęp ne go bez płat ne go
kor tu te ni so we go. Obiekt spor to wy
te go ro dza ju bę dzie słu żył pro mo cji

spor tu, pod no sze niu kul tu ry fi zycz -
nej oraz in te gra cji spo łecz no ści lo -
kal nej w dziel ni cy – w sze ro kim te -
go sło wa zna cze niu. Po dob ną ro lę
speł nia ją si łow nie „pod chmur ką”,
sta ją ce się już po pu lar nym ele men -
tem miej skie go kra jo bra zu, a ta kże
bu do wa ne w ca łej Pol sce „Or li ki”
pro pa gu ją ce pił kę no żną.

Idea pro jek tu po le ga na wy bu do -
wa niu ta kie go bez płat ne go kor tu te -
ni so we go, o pro stej i trwa łej kon -
struk cji oraz na wierzch ni bę dą cej
kom pro mi sem mię dzy ja ko ścią
a kosz ta mi utrzy ma nia bli ski mi ze -
ru, dzię ki cze mu nie ge ne ru je kosz -
tów do zo ru i eks plo ata cji. Pod sta -
wo we ce chy obiek tu to ta nia na -
wierzch nia as fal to wa, od por na
na wa run ki kli ma tycz ne i znisz cze -
nia me cha nicz ne, ma lo wa na po -
wierzch nia i li nie kor to we. Ca łość
ogro dzo na siat ką, z furt ką, ale nie
za my ka ną na za mek. Istot ne jest, że

ta ki kort nie po cią ga za so ba wy dat -
ków. Prze ciw nie: mo że ge ne ro wać
do chód, je śli pod mio ty go spo dar cze
wy naj mą po wierzch nię re kla mo wą
na siat ce ogra dza ją cej kort. Do chód
mo że po kryć nie wiel kie kosz ty kon -
ser wa cji, zdal ny mo ni to ring (po dob -
nie jak w pro jek cie re wi ta li za cji Sta -
wów Cie trze wia), czy do pro wa dze -
nie wo dy bie żą cej. Obiek to wi mo gą
to wa rzy szyć au to ma ty sprze da ją ce
na po je i „prze ką ski”.

Pro jekt, pio nier ski w ska li mia -

sta i kra ju, mo że stać się do brym
przy kła dem ini cja ty wy oby wa tel -
skiej i po słu żyć ja ko wzór do na -
śla do wa nia. Chy ba war to spró bo -
wać?

Za pra szam go rą co do gło so wa nia
– oso bi ście w urzę dzie dziel ni cy lub
przez in ter net.

Bu dżet Par ty cy pa cyj ny, Pro jekt
nr 9, Ob szar II, Sta re Wło chy.

Ogól no do stęp ny bez płat ny kort
te ni so wy.

Je rzy C. Wit kow ski

Te nis we Wło chach
Pro po nu je się za tem, wzo rem in nych państw, pio nier ską bu do -

wę – wła śnie w na szych Wło chach – ogól no do stęp ne go bez płat -
ne go kor tu te ni so we go.

Ze wzglę dów dla mnie oczy wi -
stych, zde cy do wa łem się gło so wać
w dziel ni cy Wło chy. Dziel ni cę po -
dzie lo no na 4 ob sza ry, bez mo żli wo -
ści gło so wa nia na pro jek ty ogól no -
dziel ni co we, dla te go też w wy bra -
nym przez sie bie ob sza rze mo gę za -
gło so wać na – mak sy mal nie 5 pro -
jek tów. Wy bra łem ob szar, w któ rym
miesz kam od uro dze nia, jest to Wy -
so kie Okę cie (na zwa na po trze by
bu dże tu oby wa tel skie go). Na ten
ob szar wy ty po wa ne są 22 pro jek ty.

Z wy bo rem pię ciu pro jek tów
mam spo ry kło pot, dla te go, że
chciał bym po przeć wszyst kie,
a mu szę wy brać naj wy żej 5.

Wy bra łem czte ry (ko lej ność do -
wol na), nad pią tym się jesz cze za -
sta na wiam.

• siłownia plenerowa ze
sprzętem o zróżnicowanym
stopniu trudności, dla
wszystkich grup wiekowych
i osób niepełnosprawnych.
Lokalizacja siłowni
– na obecnym boisku
osiedlowym w obrębie ulic:
Tańskiego, Astronautów,
Zarankiewicza,
w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejącego placu zabaw.

• wymiana istniejących
urządzeń zabawowych
na istniejącym placu zabaw
dla dzieci oraz dostawienie
na przyległym terenie
urządzenia dla
zaktywizowania ruchowego
osób starszych. Lokalizacja
projektu – teren zielony
w sąsiedztwie studni
oligoceńskiej
przy ul. 20-latków.

• rekultywacja terenów
w sąsiedztwie pomnika AK
„Garłuch” (ul. 17 Stycznia).
Projekt przewiduje
nasadzenie nowej zieleni,

doposażenie w ławki i remont
obecnych oraz remont ciągów
pieszych – chodników.

• gimnastyka wodna dla
seniorów, na terenie basenu
krytego w OSiR,
przy ul. Gładkiej.

Jak już wspo mnia łem, wszyst kie
pro jek ty za słu gu ją na uwa gę. Chcę
wy ko rzy stać przy słu gu ją ce mi pra -
wo wy bo ru pię ciu pro jek tów, dla te -
go też do dnia gło so wa nia bę dę za -
sta na wiał się nad jesz cze jed ną de -
cy zją. Ofer ta jest du ża i są w niej
m.in.: warsz ta ty ta necz ne, do po sa -
że nie bi blio tek, przed szko la, zwięk -
sze nie ilo ści miejsc par kin go wych,
kon cer ty, te atrzy ki, ka ba re ty oraz
po pra wa cią gów ko mu ni ka cyj nych.

Za chę cam go rą co wszyst kich
do udzia łu w gło so wa niu nad pro -
jek ta mi bu dże tu par ty cy pa cyj ne go
we Wło chach.

Da riusz Kał waj tys

Bę dę gło so wał na...
W dniach 20–30 czerw ca ka żdy miesz ka niec War sza wy bę dzie

mógł za gło so wać na wy bra ne przez sie bie pro jek ty bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go (oby wa tel skie go). Uwa żam, że war to po świę cić tro chę
cza su i do ko nać wy bo ru pro jek tów, na któ re chce my gło so wać.

Wy ma ga ją cy na pra wy kom pro -
mi tu ją cy stan prze strze ni pu blicz -
nej po zo sta ją cej w bli sko ści fi lii
urzę du dziel ni cy (sie dzi ba WOŚ).

Obec na jezd nia uli cy Ra dom -
skiej jest zde cy do wa nie za wą ska
dla ko rzy sta ją cych z po jaz dów
– sa mo cho dów oso bo wych, śmie -
cia rek i bu sów z dzieć mi nie peł -
no spraw ny mi.

Uli ca Ra dom ska prze bu do wa na
by ła za le d wie kil ka lat te mu, pro -
blem po zo stał nie roz wią za ny a sy tu -
acja obec na bu dzi uza sad nio ne
obu rze nie nie wy dol no ścią dziel ni cy.

Pro jekt za kła da za ję cie 0,5 m
sze ro ko ści pa sa zie le ni od stro ny

szko ły, obec nie po ro śnię te go
drze wa mi i krze wa mi, uło że nie
na tej sze ro ko ści na wierzch ni
utwar dzo nej umo żli wia ją cej prze -
jazd sa mo cho du z jed no cze snym
za bez pie cze niem ko rze ni drzew,
za ło że niem kon struk cji me ta lo -
wych osła nia ją cych pnie drzew
przed uszko dze nia mi przez prze -
je żdża ją ce obok sa mo cho dy.

Wy ma ga ją cy na pra wy kom pro -
mi tu ją cy stan prze strze ni pu blicz -
nej po zo sta ją cej w bli sko ści fi lii
urzę du dziel ni cy (sie dzi ba WOŚ).

Cał ko wi ty koszt pro jek tu
ok. 125 000,00 zł.

Ja go da Zduń ska -Bo ro wik

Ochro na zie le ni uli cy Ra dom skiej

Prze czy taj, prze myśl i gło suj



GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, 140 KM OD W-WY,
LINIA BRZEGOWA, MEDIA, 605-099-422

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Autoskup Autokasacja Zwalniamy z opłat OC
508-111-088

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 Tani Serwis Komputerowy – 0 zł
dojazd, 18 zł/H – 510-540-640

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

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

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

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
·Antyczne, meble, obrazy, srebra, platery, szable,
bagnety, odznaki, odznaczenia, książki,
pocztówki, bibeloty, gotówka tel. 504-017-418
·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903

·Skup książek, różne dziedziny, każda ilość,
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

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 4.07,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 30.06. 
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

OGŁOSZENIA DROBNE

ZZ AA WW II AA DD  OO MM II EE NN II EE
oo pprrzzee  ttaarr  gguu  lloo  kkaa  llii  mmiieesszz  kkaall  nnyycchh  ww WWSSMM  „„OOcchhoo  ttaa””

Za rząd WSM „Ocho ta” za wia da mia, że w dniu 2266..0066..22001144rr    oo ggooddzz.. 1122..0000  w sie dzi bie Za rzą du Spół dziel ni w War sza wie przy ul. Prusz -
kow skiej 17 od bę dzie się prze targ n/w lo ka li miesz kal nych po sta wio nych do dys po zy cji Spół dziel ni:

11..  LLookkaall  mmiieesszzkkaallnnyy  nnrr  112277  ppoołłoożżoonnyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  GGeeooddeettóóww  44  ((ppooww..  2244,,5500  mm22  --  VVIIIIII  ppiięęttrroo))  --  uummoowwaa  nnoottaarriiaallnnaa  uussttaannoowwiieenniiaa  ooddrręębbnneejj  wwłłaassnnoośśccii..      
22..  LLookkaall  mmiieesszzkkaallnnyy  nnrr  110000  ppoołłoożżoonnyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  BBaalleeyyaa  1144  ((ppooww..    3388,,5500  mm22  ––  II  ppiięęttrroo))  --  --  uummoowwaa  nnoottaarriiaallnnaa  uussttaannoowwiieenniiaa  ooddrręębbnneejj  wwłłaassnnoośśccii..    
Wyceny lokali mieszkalnych dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego są do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17;

p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).
Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach  1166..0066..22001144rr..  --  2255..0066..22001144rr.
Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :
- ul. Gorlicka  1, tel.  (22) 658-28-10  - poz. 2
- ul. Korotyńskiego 23, tel.  (22) 846-14-67  - poz. 1   
Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr … przy ul. ………………….” w sekretariacie

Zarządu Spółdzielni do dnia    2266..0066..22001144rr.. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9şş).
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nnrr  kkoonnttaa  0088  11002200  11115566  00000000  77880022  00001111  33116677  )  wadium w

wysokości 1/10 ceny lokalu.
Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu.
Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia

udzielenia kredytu.
Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.
Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł.

Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza – któryz
oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielniw całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu
uzyskaną w przetargu.

Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium,a skutki wygranego przetargu wygasają. 
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZZAARR  ZZĄĄDD  WWSSMM  „„OOCCHHOO  TTAA””
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Pro jekt za kła da re wi ta li za cję
dwóch ogród ków miej skich przy -
le ga ją cych do fa sa dy no wo wy re -
mon to wa nej ka mie ni cy z 1928 ro -
ku. Ca łość le ży na te re nie za byt -
ko we go za ło że nia urba ni stycz ne -
go zw. Ko lo nią Lu bec kie go.
Do tej po ry ogród ki by ły pie lę -
gno wa ne dzię ki fi nan som i na kła -
do wi pra cy miesz kań ców ka mie ni -
cy. Pla no wa ne ko lej ne pra ce re -
mon to we przy bu dyn ku (izo la cja
fun da men tów) wy ma ga ją wy ko -
na nia głę bo kich wy ko pów, co cał -
ko wi cie znisz czy ota cza ją cą zie -
leń. Sta no wi to jed nak szan sę
na pro fe sjo nal ne za pro jek to wa nie

i wy ko na nie ogród ków oraz zbu -
do wa nie ogro dze nia w sty li sty ce
ty po wej dla tej czę ści Sta rej
Ocho ty. Ist nie ją ce ogro dze nie jest
w sta nie, któ ry nie tyl ko urą ga
wszel kim stan dar dom pięk na, lecz
rów nież za gra ża bez pie czeń stwu
prze chod niów. Uzy ska ny bu dżet
po zwo lił by na za ara nżo wa nie
ogród ków we dług pro jek tu ar chi -
tek ta kra jo bra zu oraz po sta wie nie
na pod mu rów ce kunsz tow ne go
ku te go pło tu w cha rak te rze na -
wią zu ją ce go do oko licz nych ogro -
dzeń. W za my śle, wzór pło tu
miał by na wią zy wać do ku tych ba -
lu strad bal ko nów (p. szkic), któ re

prze trwa ły woj nę. Wnio sko daw ca
jed nak zda je so bie spra wę, że de -
ta le pro jek tu ogro dze nia bę dą wy -
ma ga ły ak cep ta cji Sto łecz ne go
Kon ser wa to ra Za byt ków.

W ze szłym ro ku ele wa cja ka -
mie ni cy zo sta ła pie czo ło wi cie wy -
re mon to wa na, ze środ ków wła -
snych Wspól no ty Miesz ka nio wej
oraz z za cią gnię te go kre dy tu.
Na pod sta wie je dy ne go do stęp ne -
go przed wo jen ne go zdję cia uda ło
się od two rzyć de ta le ar chi tek to -
nicz ne utra co ne pod czas od bu do -
wy, wy pa lo nej w po wsta niu war -
szaw skim, ka mie ni cy. W tym ro ku
prze pro wa dzo na zo sta nie izo la cja
fun da men tów, co wy ma ga zro bie -
nia głę bo kich wy ko pów. Wszyst -
kie te pra ce cał ko wi cie zruj nu ją,
na sa dzo ną przez miesz kań ców,

zie leń w ogród kach. Po nad to, ka -
ta stro fal ny stan ogro dze nia (zdję -
cia w za łą cze niu), nie tyl ko ne ga -
tyw nie kon tra stu je z pięk nie wy -
re mon to wa ną fa sa dą ka mie ni cy,
lecz rów nież za gra ża zdro wiu i ży -
ciu prze chod niów. Wspól no ta
spo wo do wa ła pro wi zo rycz ne za -

bez pie cze nia ogro dze nia, tych na -
le żą cych do mia sta zie leń ców, nie
jest to jed nak roz wią za nie do ce lo -
we.

Cał ko wi ty koszt pro jek -
tu: 40 000 zł

Mag da le na Krzy mow ska

Rewitalizacja
ogródków miejskich

Projekt zakłada rewitalizację dwóch ogródków miejskich
przylegających do fasady nowo wyremontowanej kamienicy
z 1928 roku.

Prze czy taj, prze myśl i gło suj
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– W od po wie dzi na Pa ni in ter -
pe la cję w spra wie nie ru cho mo ści
po ło żo nej przy ul. Wło da rzew -
skiej 21, użyt ko wa nej mię dzy in -
ny mi ja ko pral nia che micz na in -
for mu ję, że w sto sun ku

do ww. nie ru cho mo ści to czy się
po ste po wa nie przed Są dem Okrę -
go wym w War sza wie od no śnie
wy da nia tej nie ru cho mo ści
na rzecz m.st. War sza wy przez by -
łe go użyt kow ni ka tej dział ki – pi -

sze wicebur mistrz Żbi kow ski. –
Do cza su wy da nia pra wo moc ne go
wy ro ku od da ją ce go tą nie ru cho -
mość m.st.War sza wa Urząd Dziel -
ni cy Ocho ta nie mo że roz po rzą -
dzać ww. dział ką.

To nie pierw sza i za pew ne nie
ostat nia ku rio zal na od po wiedź

na in ter pe la cję rad ne go. Mo gła -
bym po dob ne sy pać jak z rę ka wa.
Tym cza sem pro blem jest – i jak
wy ni ka z pra cy na szych są dów –
trwać mo że jesz cze do brych kil ka
lat. W jed nym z ostat nich wy dań
In for ma to ra zo bra zo wał go (Wil la
na Har fo wej) ko le ga re dak cyj ny
To mek Kłos.

„Nie speł na 20 m od ele ganc kie -
go apar ta men tow ca, vis a vis par -
ku Szczę śli wi ce pod nr. Wło da -
rzew ska 21 stra szy prze chod niów
roz wa la ją cy się pa wi lon, praw do -
po dob nie po daw nej pral ni.

Po wy ry wa ne kra ty okien ne,
okna, drzwi. W środ ku sze reg po -
miesz czeń zie ją cych gro zą,
a w nich sto sy cuch ną cych szmat
zmie sza nych z in ny mi od pa da mi
– bu tel ki po wód ce, de na tu ra cie,
reszt ki krze seł, fo te li i wsze la kie -
go ro dza ju ru pie cia oraz wszech -

ogar nia ją cy fe tor. Aż strach po -
my śleć co bę dzie jak przyj dą upa -
ły.

Wo kół tej po se sji pię trzą się
reszt ki roz wa lo ne go mu ru. Gó ry
śmie ci od stro ny Har fo wej i reszt -
ki wro śnię tej w drze wo siat ki
ogro dze nio wej. Licz ne krza ki
oraz brak oświe tle nia czy ni to
miej sce nie bez piecz nym, szcze -
gól nie po zmierz chu”.

Upa ły już ma my, a śmie ci i bak -
te rie na Wło da rzew skiej pącz ku ją
wraz ze wzro stem tem pe ra tu ry.

Zim ną krew wy ka zu je tyl ko za -
rząd dziel ni cy i rad ny Lech Ba ryc -
ki, dla któ re go Wło dzrzew ska jest
ma tecz ni kiem w naj bli ższych wy -
bo rach sa mo rzą do wych.

Le chu, zrób coś z tym śmier -
dzą cym ja jem, wiem, że jak chcesz
to po tra fisz.

An na Zbyt niew ska

Śmierdzące jajo
Lechu, zrób coś z tym śmierdzącym jajem, wiem, że jak

chcesz to potrafisz.

„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

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

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Potrzebujesz pomocy?
Fizjo Med Poland istnieje od 1997r,

pracują tu doświadczeni i wysoko
wykwalifikowani lekarze i
rehabilitanci, którzy specjalizują się w
leczeniu problemów ortopedycznych
u pacjentów w każdym wieku.
Pomagają w przypadkach bólu
kręgosłupa, stawów, nerwobóli, rwy
kulszowej, ostrogi piętowej,
bolesnego barku, dyskopatii, cieśni
nadgarstka, bóli głowy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach 18 czerwca - 2 lipca.



Mo der ni za cja win dy ma na ce lu
po pra wę bez pie czeń stwa i pa ra me -
trów tech nicz nych oraz przy sto so -
wa nie do ak tu al nie obo wią zu ją -
cych wy ma gań praw nych i nor ma -
tyw nych. Naj czę ściej mo der ni za cje
wy ko nu je się po wie lo let niej eks -
plo ata cji, wsku tek cze go na stą pi ło
znacz ne zu ży cie wszyst kich ze spo -
łów, a ta kże z po wo du nie zgod no -
ści ich bu do wy z ak tu al ny mi wy ma -
ga nia mi za war ty mi w obo wią zu ją -
cej Dy rek ty wie Dźwi go wej
95/16/WE. W prak ty ce ko niecz na
jest wy mia na wszyst kich urzą dzeń
na no we. Za da nie ta kie naj le piej
po wie rzyć fir mie po sia da ją cej od -
po wied nie do świad cze nie i do bre
przy go to wa nie me ry to rycz ne oraz
wy po sa żo nej w środ ki do je go re -
ali za cji. Szcze gól nie przy dat ne jest
do świad cze nie w kon ser wa cji wind,
po nie waż wszel kie man ka men ty
ujaw nia ją się pod czas eks plo ata cji
i naj sku tecz niej za uwa żal ne są
w trak cie wy ko ny wa nia prac kon -
ser wa cyj nych. Do ko nu jąc wy bo ru
wy ko naw cy mo der ni za cji wind, na -
le ży brać pod uwa gę rów nież póź -
niej sze kosz ty eks plo ata cji, za rów -
no w okre sie gwa ran cji, jak i po jej
za koń cze niu. Wie le firm ofe ru je
urzą dze nia sto sun ko wo ta nie
przy za ku pie, ale dro gie w póź niej -
szym utrzy ma niu. Kosz ty na praw
i ser wi so wa nia ta kich pro duk tów
w bar dzo krót kim cza sie ni we lu ją
ró żni cę w ce nie ich za ku pu. Zwa -
żyw szy, że peł na mo der ni za cja
wind (wy mia na na no we) jest in we -
sty cją na kil ka dzie siąt lat, war to
prze ana li zo wać wszel kie aspek ty
(przed pod ję ciem de cy zji) przed -
sta wio ne po ni żej:

1. Niezawodność oraz koszty
napraw i remontów

Naj więk szy wpływ na nie za -
wod ność dzia ła nia win dy ma ją:
a) jakość zainstalowanych

urządzeń
b) poprawność montażu
c) rzetelność usług serwisowych

Wska za ne jest szcze gó ło we za -
po zna nie się z pa ra me tra mi tech -
nicz ny mi ofe ro wa nych wind
i spraw dze nie do stęp no ści klu czo -
wych pod ze spo łów w wol nym han -

dlu. Wszel kie roz wią za nia za strze -
żo ne pa ten ta mi (np. pa sy no śne,
nie któ re ty py ze spo łów na pę do -
wych) są na ogół mo żli we do na -
by cia tyl ko i wy łącz nie u wy twór cy
win dy. Fir ma ta ka mo że rów nież
dyk to wać swo im klien tom ce ny
czę ści za mien nych nie zbęd nych
do po praw ne go funk cjo no wa nia
win dy. War to za tem po znać cen -
nik na praw i pod sta wo wych czę ści
za mien nych, np. ste row ni ka mi -
kro pro ce so ro we go wraz z opro -
gra mo wa niem, fa low ni ka, lin lub
pa sów no śnych, sil ni ka na pę du
głów ne go i drzwi itp. W przy pad -
ku bra ku ta kich da nych, do brze
jest uzy skać in for ma cję o kosz tach
usług i czę ści za mien nych od in -
nych klien tów da ne go ofe ren ta.

2. Usłu ga kon ser wa cyj na
Obo wiąz kiem wła ści cie la win dy

jest za pew nie nie bez piecz nej eks -
plo ata cji i w tym ce lu za wie ra na jest
umo wa z fir mą lub bez po śred nio
z oso bą po sia da ją cą od po wied nie
upraw nie nia do kon ser wa cji wind.
War to zwró cić uwa gę na za kres
kon ser wa cji, np. czy do awa rii win -
dy kon ser wa tor przy je żdża w go dzi -
nach po po łu dnio wych i w week en -
dy. Po nad to w umo wach czę sto wy -
stę pu ją ró żne „ha czy ki”, któ re są
nie zau wa żal ne lub igno ro wa ne,
a póź niej sze kon se kwen cje mo gą
być bar dzo kosz tow ne, jak np.:
• z góry określone wymiany

podzespołów, czyli tzw.
„konserwacja prewencyjna”
(np. wymiana pasów nośnych
po upływie 3,5 roku bez
względu na stan zużycia);

• wypożyczenie podzespołów
zamiast przeniesienia prawa
własności na klienta (np.
narzędzi serwisowych lub
oprogramowania);

• odpłatne nieuzasadnione
przyjazdy na wezwania
serwisowe (np. brak sytuacji
zagrożenia życia lub awarii
dźwigu).

• umowy zawierane na czas
określony bez praktycznej
możliwości ich rozwiązania
lub po zapłaceniu wysokiego
odszkodowania

Na le ży ta kże pa mię tać o po zy -
ska niu do ku men ta cji za wie ra ją cej
wa run ki eks plo ata cji urzą dze nia
oraz peł ne go za kre su kon ser wa cji
wraz z jej kosz tem po upły wie
okre su gwa ran cji. Usłu go bior ca
po wi nien za pew nić wła ści cie lo wi
win dy peł ną in for ma cję o wszel -
kich zda rze niach zwią za nych z jej
eks plo ata cją, po nie waż tyl ko fir my
trak tu ją ce klien tów po part ner sku
po sia da ją spe cjal ne sys te my do ob -
słu gi klien ta przez in ter net w cza -
sie rze czy wi stym. Na le ży rów nież
za pew nić pro fe sjo nal ną ob słu gę
ob li ga to ryj ne go sys te mu au to ma -
tycz nej łącz no ści dwu stron nej
w przy pad kach uwię zie nia lu dzi
mię dzy przy stan ka mi. Fir ma kon -
ser wu ją ca win dy po win na w imie -
niu wła ści cie la po kry wać kosz ty
abo na men tu w sie ci GSM oraz wy -
ka zać po sia da nie sys te mu do au to -
ma tycz ne go te sto wa nia po praw no -
ści dzia ła nia urzą dze nia co naj -
mniej raz na 72 go dzi ny. Tyl ko
kom plek so wa i do brze wy ko ny wa -
na kon ser wa cja wy dłu ży okres eks -
plo ata cji zmo der ni zo wa nych wind
i za pew ni bez piecz ne użyt ko wa nie.

3. Usłu ga gwa ran cyj na
Dłu gość okre su gwa ran cji świad -

czy jed no znacz nie o ja ko ści wy ko -
na nej mo der ni za cji win dy. Mo żna
śmia ło stwier dzić, że pro du cent
ofe ru ją cy okres gwa ran cji nie krót -
szy niż 4 la ta jest bar dziej wia ry -
god ny i so lid ny niż naj czę ściej
udzie la ją cy gwa ran cji na czas nie
prze kra cza ją cy 36 mie się cy. Na le ży
jed nak do kład nie prze ana li zo wać
wa run ki usłu gi gwa ran cyj nej, szcze -
gól nie zwra ca jąc uwa gę czy za kres
obej mu je wszyst kie pod ze spo ły,
za wy jąt kiem drob nych ma te ria łów
eks plo ata cyj nych i de wa sta cji roz li -
cza nych na od ręb ne zle ce nia. Czas
trwa nia gwa ran cji nie po wi nien być
ni czym ogra ni czo ny ani uwa run ko -
wa ny, np. ilo ścią jazd lub cy kli – za -
pis ta ki jest naj częst szym spo so bem
skra ca nia uprzed nio wy ne go cjo wa -
ne go okre su gwa ran cji.

4. Ener go osz częd ność
Win da po win na cha rak te ry zo wać

się ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cyj ny -

mi, na co naj więk szy wpływ ma ilość
po bie ra nej ener gii elek trycz nej.
Zmo der ni zo wa na win da po win na
być ener go osz częd na, czy li za opa -
trzo na w cer ty fi kat ener ge tycz ny.
Na gmin ne jest bo wiem pre zen to wa -
nie przez ofe ren tów cer ty fi ka tów
ener ge tycz nych wy sta wio nych dla
dźwi gów wzor co wych, stwo rzo nych
tyl ko i wy łącz nie na po trze by cer ty fi -
ka cji. War to przy oka zji rów nież
spraw dzić czy ob ni że nie zu ży cia
ener gii nie od by ło się kosz tem nad -
mier ne go „od chu dze nia” kon struk -
cji win dy, np. zmniej sze nia gru bo ści
za sto so wa nych ele men tów no śnych
i blach na ka bi ny. Czas jaz dy win dy
w cy klu do bo wym sta no wi nie ca -
łe 5%, po zo sta ły czas urzą dze nie
cze ka bez czyn nie na we zwa nie.
Win da po win na być za tem wy po sa -
żo na przede wszyst kim w roz bu do -
wa ny sys tem zmniej szo ne go po bo ru
ener gii pod czas po sto ju. Sys te my ta -
kie cha rak te ry zu ją się wy łą cza niem
na po sto ju jak naj więk szej ilo ści
urzą dzeń po bie ra ją cych prąd. Ofe -
rent po wi nien wska zać przy bli żo ną
war tość po bie ra nej przez win dę
ener gii czyn nej a ta kże bier nej,
za któ rą od nie daw na rów nież mu si -
my pła cić. Ostro żnie na le ży pod cho -
dzić do nie któ rych „cu dow nych”
roz wią zań, np. sys te mu zwro tu ener -
gii, któ ry za sto so wa ny w bu dyn ku
miesz kal nym ma szan se zwró cić się
do pie ro po kil ku dzie się ciu la tach,
a koszt je go za in sta lo wa nia i póź -
niej szej eks plo ata cji wie lo krot nie
prze kro czy po ten cjal ne ko rzy ści.

5. Opor ność na de wa sta cje
Wska za ne jest, szcze gól ne w bu -

dyn kach miesz kal nych, aby win da
by ła od por na na ak ty wan da li zmu.
Wszel kie ele men ty na ra żo ne
na de wa sta cje po win ny być wy ko -
na ne z ma te ria łów o pod wy ższo nej
od por no ści na uszko dze nia, któ re
mo gą zo stać do ko na ne za po mo cą
pro stych przed mio tów jak np. klu -
cze, dłu go pi sy itp. Istot ne są kosz ty
na praw, dla te go ścia ny ka bin wy -
ko na ne w tech no lo gii pa ne lo wej
umo żli wia ją ła twą wy mia nę po je -
dyn cze go seg men tu, a nie ca łej
ścia ny, zaś su fit peł ny eli mi nu je
pro ble my zwią za ne z wy py cha niem
pod wie szo ne go oświe tle nia. Szcze -
gól ną uwa gę na le ży zwró cić na ja -
kość i trwa łość ma te ria łów uży tych
do wy koń cze nia wnę trza ka bin
(stal nie rdzew na, brak szkła akry -
lo we go, ma te ria łów pla sty ko wa -
nych i chro mo wa nych pla sti ków).
Za le ca się na po kry cie pod ło go we
sto so wać wy kła dzi ny wi ny lo we
z do dat kiem ko run du, a na osło ny
oświe tle nio we szkło bez piecz ne.
Przy ci ski ste ro we ob li ga to ryj nie
mu szą po sia dać cer ty fi kat od por -
no ści na wan da lizm (zgod nie
z nor mą PN -EN 81–71). Nie za le -
ca się sto so wa nia w bu dyn kach
miesz kal nych roz wią zań, któ re nie
spraw dzi ły się w prak ty ce, jak np.:

do ty ko wy szkla ny pa nel dys po zy cji,
po nie waż nie jest od por ny
na uszko dze nia, w zi mie jest nie -
funk cjo nal ny, a ja kie kol wiek je go
uszko dze nie wią że się z cał ko wi tą
wy mia ną i kosz tem kil ku ty się cy
zło tych.

6. Wia ry god ność ofe ren ta
Aby za pew nić wy so ki po ziom

usług dźwi go wych, nie zbęd ny jest
wy bór wła ści we go wy ko naw cy.
Tyl ko fir my z wie lo let nim do -
świad cze niem da ją ta ką gwa ran -
cję. No wo  pow sta ła fir ma to zbyt
du że ry zy ko wy ko na nia usłu gi
na ni skim po zio mie, a po nad to
ist nie je szan sa ban kruc twa i pro -
ble mów z gwa ran cją. War to prze -
ana li zo wać uprzed nio sy tu ację fi -
nan so wą fir my, a na de wszyst ko
stan za trud nie nia. Do brym spo so -
bem na oce nę ofe ren ta są opra co -
wy wa ne przez wy wia dow nie go -
spo dar cze ran kin gi przed się -
biorstw (mo żna po brać z in ter ne -
tu za nie wiel ką opła tą). W ta ki
spo sób oce nia ne są wszyst kie fir -
my, któ re zgod nie z prze pi sa mi
pro wa dzą dzia łal ność i skła da ją
od po wied nie wy ma ga ne pra wem
spra woz da nia. Brak da nych w ta -
kich ran kin gach bę dzie sy gna łem
ostrze gaw czym. Na le ży rów nież
za po znać się z sy tu acją wła sno -
ścio wą ofe ren ta (ka pi tał kra jo wy
czy za gra nicz ny). Wska za ne, aby
po ten cjal ny wy ko naw ca był obec -
ny na ryn ku lo kal nym bez prze rwy
od kil ku lat, co umo żli wi sku tecz -
ne roz wią zy wa nie pro ble mów
tech nicz nych i or ga ni za cyj nych
na miej scu, bez ko niecz no ści
ocze ki wa nia na spe cja li stów z dru -
gie go koń ca Pol ski lub za gra ni cy.

7. Pod su mo wa nie i wnio ski
Win dy są je dy nym środ kiem ko -

mu ni ka cji pio no wej w bu dyn ku
i sta ją się nie zbęd ne dla osób nie -
peł no spraw nych i star szych, dla te -
go trze ba dbać o wła ści we ich
funk cjo no wa nie. Dro ga do te go
ce lu wbrew po zo rom wca le nie jest
pro sta, co za sy gna li zo wa ne zo sta ło
w ni niej szym opra co wa niu z in ten -
cją, aby uła twić oso bom de cy zyj -
nym po dej mo wa nie ra cjo nal nych
wy bo rów. Szcze gól nej roz wa gi wy -
ma ga ją de cy zje mo der ni za cyj ne,
ozna cza ją ce w prak ty ce wy mia nę
ca łej win dy i skut ku ją po tem przez
wie le lat, kosz ta mi eks plo ata cji,
bez pie czeń stwem użyt kow ni ków
i nie za wod no ścią dzia ła nia.

Nie za le żnie od przed sta wio nych
w tek ście in for ma cji, za le ca my ko -
rzy sta nie rów nież z wie dzy nie za -
le żnych eks per tów dźwi go wych,
w czym ja ko Sto wa rzy sze nie Pra co -
daw ców Bra nży Dźwi go wej de kla -
ru je my nie od płat nie po śred ni czyć.

Se kre tarz SPBD
To masz Kat ner

508-032-937
www.spbd.org.pl

Rozwiązywanie problemów z eksploatacją i modernizacją wind
� Wielu mieszkańców budynków wielorodzinnych bierze sprawy w swoje ręce i organizuje Wspólnoty Mieszkaniowe lub w ramach Spółdzielni
Mieszkaniowych Rady Osiedlowe, aby uzyskać realny wpływ na podejmowane decyzje. Jednak często za dobrymi chęciami nie idą w parze
właściwe kompetencje. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom prezentujemy zakres podstawowych informacji przydatnych
przy podejmowaniu decyzji dotyczących modernizacji i eksploatacji wind, tym bardziej, że brakuje rzetelnych opracowań na ten temat.
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