
Radni przeciw brakoróbstwu.
Podczas sesji w dniu 23 czerwca

b.r. radni jednogłośnie przyjęli sta-
nowisko, w którym domagają się
realizacji postanowień zarządzenia
Prezydenta miasta z 2011 roku,
w którym mowa o pawilonach han-
dlowych, wygrodzonych trwałymi
ścianami. Dotyczy to 96 stanowisk,
które obecnie wyposażone są w be-
tonowe ławy i metalowe szczęki.
Wypowiadający się radni nie zosta-
wili przysłowiowej suchej nitki
na władzach Warszawy i zastępcy
prezydenta miasta Michale Ol-
szewskim, który jest odpowiedzial-
ny za tę inwestycję. Należy w tym
miejscu odnotować fakt, że po raz
pierwszy – w kilkunastoletniej hi-
storii bazarowych potyczek – wszy-
scy ochoccy radni byli jednomyślni.

Prezydent „widmo”.
W sesji rady, mimo wysłanego za-

proszenia, nie uczestniczył „spraw-
ca” całego zamieszania prezydent
Michał Olszewski. W przysłanym pi-
śmie wyjaśnił, że w tym czasie ma już
wcześniej zaplanowane spotkania.
Prezydent Olszewski nie uważał ta-
kże za stosowne, by wskazać kogo-
kolwiek do przedstawienia stanu
obecnego nowej hali targowej i spo-
sobu realizacji inwestycji – czego do-
magali się radni. W zamian przysłał
radnym pismo, z którego wynika, że
Prezydent Warszawy – na kilka go-
dzin przed ochocką sesją – podpisała
nowelizację zarządzenia z 2011 r.
Radni uznali to za manipulację

Kapituła Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
przyznała wiceburmistrzowi Grzegorzowi Wysockiemu, pani prezes
Środowiska Żołnierzy AK IV Obwód-Ochota Władysławie Marcinkie-
wicz i panu Mirosławowi Chadzie odznaczenia za wybitne zasługi
w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziem-
nym. Serdecznie Gratulujemy.
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Bazar – jednogłośnie
Ochoccy radni nie chcą betonowych ław i metalowych szczęk

w nowej hali targowej „Zieleniak” przy ul. Grójeckiej. Domagają
się również, by inwestor – m.st. Warszawa – wyposażył stoiska
handlowe zgodnie z wcześniejszymi obietnicami.

dokończenie na stronie 3

Gratulujemy
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Opiekunką kotów wolno żyjących
na terenie parku Pole Mokotow-
skie, jest Pani Teresa. Z uwagi na zły
stan zdrowia od pewnego czasu za-
stępuje ją pan Kamil. Pani Teresa
od 1995 r. – przy współpracy Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Oczyszcza-
nia – prowadziła działalność polega-
jącą na opiece (dokarmianie, lecze-
nie, kastracja i sterylizacja) nad sta-
dem kotów wolno żyjących Wielo-
letnia pomoc MPO udzielona Pani
Teresie polegała na udostępnieniu
miejsca w jednym z pomieszczeń
bazy na potrzeby zwierząt.

W sierpniu 2012 roku pani Tere-
sa, zaniepokojona działaniami ma-
jącymi wówczas miejsce na terenie
bazy (początki likwidacji), zwróciła
się do Dzielnicy z prośbą o pomoc.
Jeszcze na jesieni Dzielnica Ocho-
ta zakupiła pięć ocieplanych bu-
dek. Rozstawieniem budek oraz
ich wyposażeniem zajęli się wolon-
tariusze. Spółka MPO wyraziła
zgodę na pozostawienie ich aż
do momentu rozpoczęcia prac roz-
biórkowych. Jednak ten stan nie
trwał długo. Po rozpoczęciu roz-
biórki bazy budki dla kotów zosta-
ły przetransportowane z terenu
bazy MPO na teren pozostający
w gestii Biblioteki Narodowej.
Budki umieszczono w kontene-
rach udostępnionych przez Biblio-
tekę. Jednak i te rozwiązanie oka-
zało się tymczasowe. Teren ten
w najbliższych miesiącach ma być

uporządkowany i przekazany
na rzecz parku – pod władanie Za-
rządu Oczyszczania Miasta.

Od 1995 r. koty przyzwyczajone
są do miejsca dawnej bazy MPO
oraz jej najbliższego otoczenia.

Przeniesienie kocich budek wraz
z ich lokatorami w inne miejsce nie
jest możliwe do zrealizowania. Nale-
ży przy tym zaznaczyć, że w obecnie
wykorzystywanych kontenerach
oprócz budek zakupionych przez
urząd znajduje się wiele urządzeń
i przedmiotów niezbędnych do opie-
ki nad kotami Ponadto kontener
niezbędny jest podczas zimowych

miesięcy, które są bardzo trudne dla
zwierząt. Pozostawienie przynaj-
mniej jednego z dotychczas wyko-
rzystywanych przez koty kontene-
rów jest jedynym rozwiązaniem, któ-
re zapewni im przetrwanie. Razem
z opiekunami zwróciliśmy się do Za-
rządu Oczyszczania Miasta z prośbą
o akceptację takiego rozwiązania.

Mamy wszyscy nadzieje, że koty
na Polu Mokotowskim pozostaną
i będą miały swoje miejsce, w któ-
rym oddani im ludzie będą mogli
im pomagać.

Grzegorz Wysocki

Koci hotel musi zostać!
Mamy wszyscy nadzieje, że koty na Polu Mokotowskim pozo-

staną i będą miały swoje miejsce, w którym oddani im ludzie
będą mogli im pomagać.

Zieleń, której nikt nie pielęgnuje
– chaszcze, uschnięte gałęzie
na drzewach, połacie ziemi, które
powinny być trawnikami. Czasami
ktoś coś z tym robi po licznych inter-
wencjach mieszkańców w wydzia-
łach ochrony środowiska i w straży
miejskiej. Podwórka, na których nic
się nie dzieje – rozwalające się mur-
ki, od lat nie naprawiane ogrodze-
nia, zniszczona nawierzchnia, po-

kruszone krawężniki, połamane ław-
ki, zero zabawek dla dzieci.

Wspólnoty mieszkaniowe bu-
dynków wojskowych robią co mo-
gą – wymieniają chodniki na wła-
sny koszt, pielęgnują kawałki zie-
leni, koszą trawę. Właściciel nie
robi nic lub niewiele.

Na dodatek tereny te nie mogą
być zgłaszane przez mieszkańców
do przedsięwzięć finansowanych
z budżetu partycypacyjnego.
W ogóle czują się oni jak miesz-
kańcy Ochoty drugiej kategorii.
Nawet nie mają się gdzie poska-
rżyć i do kogo odwołać. Nie mają
też, w przeciwieństwie do miesz-
kańców terenów miejskich czy
spółdzielczych, wpływu na wybór
władz WAM-u. Mogą sobie pisać
na przysłowiowy Berdyczów, cze-
go niejednokrotnie doświadczyli.

Najwyższy czas skończyć z tą
formą własności wojskowej z epo-
ki wczesnego socjalizmu.

Małgorzata Rojek

Strefa wojskowa – mieszkańcom głos wzbroniony
Są na Ochocie tereny szczególne. Należą do Wojskowej Agen-

cji Mieszkaniowej lub Agencji Mienia Wojskowego. Wyróżniają
się w złym tego słowa znaczeniu. Są wyjątkowo zaniedbane.



i uchylanie się od wcześniej podję-
tych zobowiązań odnośnie wyposa-
żenia kupieckich stanowisk, ponie-

waż nowelizacja zarządzenia już tych
gwarancji nie zawiera. W sprawie za-
rządzenia z 2011 r. zastępca prezy-
denta Michał Olszewski w swoim pi-
śmie poinformował radnych, że:

„…na żadnym z etapów przygotowa-
nia projektu budowlanego i wyko-
nawczego nie brano pod uwagę zapi-
sów wskazanego zarządzenia Prezy-
denta m.st. Warszawy z 2011 r.”

Czy to oznacza, że władze mia-
sta nie respektują prawa, które
same ustanawiają? Okazuje się,
że można obiecać pawilony han-
dlowe wygrodzone ścianami,
a w zamian postawić muzealne
eksponaty w postaci betonowych
ław i szczęk. Odnoszę wrażenie,
że powiedzenie – „władza to mo-
żliwość służenia innym…”, jest
panu prezydentowi obce.

Co zrobi zarząd dzielnicy?
Zarząd dzielnicy Ochota jest

wskazany przez Panią Prezydent
do realizacji i nadzoru działań zwią-
zanych z otwarciem nowej hali
i przydziału kupieckich stanowisk.
W swoim wystąpieniu podczas sesji
wyraziłem zdanie, że zarząd dzielni-
cy może – w zgodzie z własnym su-
mieniem i obowiązującym prawem
– odmówić Pani Prezydent wykona-
nia tych zadań, do czasu realizacji
przez miasto postanowień zawar-
tych w stanowisku rady dzielnicy
– likwidacji ław i szczęk i wyposaże-
nia pawilonów w ściany i elektrycz-
ność. Co zrobi zarząd – nie wiem.

Szukanie „kozła ofiarnego”.
Podczas wypowiedzi w obra-

dach sesji kilkakrotnie wymienia-
ne było nazwisko zastępcy burmi-
strza dzielnicy Ochota Grzegorza
Wysockiego, którego wskazywano
jako osobę odpowiedzialną za
rozmowy z kupcami i realizację
postanowień miasta w/s bazaru.
Grzegorz Wysocki – z powodów
rodzinnych – nie mógł tego dnia
uczestniczyć w sesji. W kuluarach
próbowano przerzucać ciężar od-
powiedzialności na nieobecnego.

Chciałbym w tym miejscu przy-
pomnieć, że Grzegorz Wysocki,
będący do grudnia ubiegłego roku
redaktorem naczelnym „Informa-
tora...”, przez 18 lat wielokrotnie
udowadniał, że bliski mu jest los
kupców i że zawsze stał po ich
stronie. Przez ostatnie pół roku,
będąc zastępcą burmistrza dziel-
nicy, nie zrobił nic, co mogłoby
przekreślić jego dotychczasowe
zasługi w sprawie obrony bazaru.
Wierzymy, że tego dorobku nie
zaprzepaści.

redakcja
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Bazar – jednogłośnie
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W dniu 16 czerwca radni Ocho-
ty zwołali posiedzenie komisji
przestrzennej. Była to szybka reak-
cja na apel kupców, którzy zwrócili
się do radnych o zainteresowanie
się nieprawidłowościami dotyczą-
cymi 96 stanowisk handlowych
w nowej hali „Zieleniaka”. Stano-
wiska te, według definicji podanej
w zarządzeniu Prezydenta Warsza-
wy, powinny być wyodrębnione
trwałymi ścianami i wyposażone
w energię elektryczną. Tymczasem
wybudowano powierzchnię han-
dlową pełną metalowych szczęk
i betonowych ław. Kupcy w związ-
ku z tym postulują o zwołanie sesji
specjalnej w tej sprawie.

Podczas merytorycznej dyskusji
głos zabrał także radny PiS
Edward Markowski stwierdzając,
że kupcy powinni zatrudnić inży-
niera do nadzoru budowlanego.
Zapomniał widocznie, że to rada
dzielnicy posiada pakiet kompe-
tencji kontrolnych przy tej inwe-
stycji, a kupcy nawet nie są stro-
ną, o czym byli wcześniej wielo-
krotnie informowani.

W dalszej części wystąpienia
radny Markowski stwierdził, że
los bazaru jest mu obojętny i jest
mu wszystko jedno, co się będzie
działo z kupcami. Jako powód po-
dał fakt, niszczenia jego przedwy-
borczych ulotek, rozwieszanych

na terenie bazaru i to, że niektó-
rzy kupcy nie pozwalali w ogóle
na zawieszanie ich na swoich stra-
ganach.

Przyznam, że słysząc te słowa
z ust wieloletniego działacza ochoc-
kiego samorządu, człowieka, który
jeszcze kilka lat temu był członkiem
komisji rady dzielnicy d/s bazaru
„Banacha” i osoby, która głośno
krzyczała, że własną piersią – nawet
na barykadzie będzie broniła kup-
ców i bazaru – zaniemówiłem.

Parafrazując słowa Marszałka
dodam, że radny Markowski po-
winien co najwyżej kury szczać
prowadzać, a nie politykę w sa-
morządzie uprawiać.

Ps. tydzień później – w obecno-
ści ponad setki kupców podczas
sesji rady dzielnicy, radny Edward
Markowski poparł stanowisko ra-
dy dzielnicy Ochota, wyrażające
wolę rady o wyposażenie stoisk
handlowych w trwałe ściany jesz-
cze przed oddaniem hali do użyt-
ku.

Dariusz Kałwajtys

O tym, jak radny Markowski pogniewał
się na kupców z bazaru „Banacha”

Uważam, że dla radnego, który publicznie wyraża obojętność
na lokalne problemy społeczne i lekceważąco wypowiada się o oso-
bach, które proszą go o pomoc, jedynym właściwym miejscem jest
samorządowy „czyściec”, a nie sala obrad urzędu dzielnicy.



Jeśli ktoś jeszcze wierzy w de-
mokrację i jej „cudowną rękę”,
niech się pozbędzie złudzeń.
Od drugiej wojny światowej zarzą-
dzanie majątkiem członków spół-
dzielni w Polsce, nie ma nic wspól-
nego z prawdziwą spółdzielczością,
a już na pewno niewiele z ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ta patologia znacznie nasiliła
się po tzw. transformacji ustrojo-
wej, 26 lat temu. Wielomiliardo-
wy, ogromny majątek spółdziel-
ców w Polsce jest nadal w rękach
dobrze zorganizowanego lobby
spółdzielczego, ale mamy nadzie-
ję, że zmiany które nadchodzą,
przyniosą wreszcie normalność
uwięzionym w spółdzielczych mo-
lochach mieszkańcom.

Ostatnie działania Zarządu
„Rakowca” oraz niejasna w nich
rola Rady Nadzorczej wskazują,
że układ się domyka. (!) Czysz-
czenie tych organów z osób nie-
wygodnych i zbyt śmiało patrzą-
cych na ręce tym, którzy decydują
o miliardowym majątku i po-
nad 20 milionach złotych wpłaca-

nych corocznie na konto spół-
dzielni na fundusz eksploatacyjny
i remontowy, dobiega końca.
W 2013r ze składu zarządu został
wyrzucony wiceprezes do spraw
technicznych, następnie sprytnie
pozbyto się przewodniczącego no-
wo wybranej Rady Nadzorczej
z kolonii XI. Widząc co się dzieje,
w styczniu b.r. ze składu RN wy-
cofuje się wieloletnia jej przedsta-
wicielka, rzec można filar po-
przednich składów Rady Nadzor-
czej, natomiast w lutym składa re-
zygnację młoda, obiecująca i nie-
zależna przedstawicielka kolo-
nii XII. Można rozpoczynać pod-
wyżki. Jeszcze tylko trzeba prze-
konać nieprzekonanych z Rady,

a najlepiej jak to zrobi ktoś spo-
za tego grona osób, na specjalnie
przygotowanej inscenizacji p.t.
„casting na wiceprezesa ds. tech-
nicznych”.

Doskonale to zadanie wykonał
kandydat na wiceprezesa pan Ma-
rek M., który zjawił się na „castin-
gu” 22 grudnia 2014r na posie-
dzeniu Rady Nadzorczej i który

… „jako jedyny spośród kandyda-
tów składających oferty konkurso-
we został zakwalifikowany” … Aż
dziw bierze, jak mało w naszej
stolicy jest osób chętnych i god-
nych, by zarabiać marne 8–10 tys.
zł miesięcznie! Ale nasz „dokład-
nie wyselekcjonowany” kandydat,
zamiast skupić się na prezentacji
swojej osoby i zachwalaniu swoich
walorów i kompetencji jako przy-
szły wiceprezes, opowiadał zebra-
nym jak bardzo jest zapracowany,
jak wiele zawodów posiada i wy-
konuje, a poproszony przez Radę
Nadzorczą, zajął się nawet oceną
wysokości stawek czynszowych
w WSM „Rakowiec”, a także bar-
dzo ubolewał nad wysokością
(a raczej niskością) uposażeń Za-
rządu tej spółdzielni (???). Okre-
ślił dokładnie, ile według niego
powinni zarabiać członkowie za-
rządu takiej spółdzielni jak ta
i jak wszyscy usłyszeli, uposażenie
członków zarządu powinno być
nie mniejsze niż 15–17 tys. zł!
Do tej sugestii dziwnie szybko
przychyliła się Rada Nadzorcza

„Rakowca” i zamiast dokonać wy-
boru wiceprezesa, już w styczniu
zwiększyła uposażenia zarządu.

Czy tak powinien wyglądać nor-
malny nabór na stanowisko wice-
prezesa spółdzielni mieszkanio-
wej? Chyba nie! Ale swoje zadanie
pan Marek M. wykonał poprawnie
i zgodnie z oczekiwaniami. Odrzu-
cił „marne” 8–9 tys. zł, a obecny
Zarząd mógł odetchnąć z ulgą.
Przecież nikt obcy nie może się pa-
łętać po korytarzach na Pruszkow-
skiej 4D i patrzyć na ręce obecne-
go, najlepszego na świecie zarzą-
du. Jeszcze tylko osoby zaintereso-
wane muszą przekonać niezorien-
towanych i nieprzekonanych
członków Rady Nadzorczej, że za-
rząd dwu osobowy ze znacznie
podwyższonymi pensjami (o 30%,
oczywiście za ten wielki trud i po-
święcenie), to najlepsze, co może
się przytrafić tej spółdzielni.

Trzeba tylko jeszcze przekonać
mieszkańców na Walnych Zebra-
niach, że zarząd dwu osobowy
„swój” – zaufany, będzie lepszy
niż „obcy” – trzy osobowy z jedną

osobą „spoza” układu. Trzeba
jeszcze tylko szybko zmienić zapis
w statucie spółdzielni, zanim lu-
dzie się zorientują.

Na zakończenie zachodzi pyta-
nie, ile osób zasiadających w Ra-
dzie Nadzorczej zorientowało się
o co chodzi i w co zostali wpusz-
czeni? Chyba niewiele, skoro tak
łatwo członkowie RN woleli za-
miast poszerzyć skład zarządu
o nową osobę, o nowe, świeże
spojrzenie na sprawy WSM „Ra-
kowiec”, woleli zgodzić się
na zwiększenie uposażenia obec-
nego zarządu. Myślę, że wraz ze
zmianami w kraju, już wkrótce
członkowie Rady Nadzorczej
„Rakowca” odpowiedzą za nie
słuchanie swoich mieszkańców
i wyborców, kiedy Ci proszą
o większą uczciwość, większą
przejrzystość finansów, czystość
i porządek na swoich klatkach,
a tak łatwo dysponują pieniędzmi
spółdzielców i ulegają wpływom
lobby spółdzielczego, kiedy cho-
dzi o podwyżki dla zarządu.

Ireneusz Pawłowicz

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

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

Działania Zarządu „Rakowca” oraz niejasna w nich rola Rady Nadzorczej wskazują, że układ się do-
myka. (!) Dobiega końca „czyszczenie” tych organów z osób niewygodnych i zbyt śmiało patrzących
na ręce tym, którzy decydują o miliardowym majątku i ponad 20 milionach złotych wpłacanych corocz-
nie na konto spółdzielni.

Koniec demokracji w WSM



Na spotkaniu byli obecni przed-
stawiciele policji, straży miejskiej,
Zakładu Gospodarowania Nieru-

chomościami oraz urzędnicy od-
powiedzialni za wydawanie kon-
cesji na sprzedaż alkoholu.

Mieszkańcy byli zainteresowani
kwestią monitoringu. Postulowa-
no przyłączenie kamer w budyn-
kach do sieci policyjnej. Jak wyni-
ka z relacji komendanta policji
nie ma takiej możliwości, ponie-
waż instalowany monitoring we
wspólnotach nie spełnia wymo-
gów technicznych.

Jednak większość spotkania zo-
stała zdominowana kwestiom
udzielania zezwoleń na sprzedaż
alkoholu. Zarządcy, zresztą jak
wszyscy mieszkańcy, są zaniepo-
kojeni wzrostem ilości punktów
sprzedaży oraz stanem bezpie-
czeństwa wokół nich.

– Będziemy ograniczać zarów-
no czas sprzedaży jak i ilość punk-
tów. Oczywiście musimy działać
w obrębie prawa, które nas obo-
wiązuje. Mieszkańcy musza rów-
nież wiedzieć, że zgodę na sprze-
daż w lokalach znajdujących się
w budynkach mieszkalnych wyda-
je się na podstawie pozytywnej
opinii zebrania wspólnoty miesz-
kaniowej – komentuje tą sprawę
Krzysztof Kruk zastępca burmi-
strza.

Kolejne spotkanie wspólnot od-
będzie się we wrześniu i będzie
poświęcone kwestii lokatorów
w budynkach komunalnych.

(ri)

Wspólnoty Mieszkaniowe
o bezpieczeństwie

Ostatnie przed wakacjami spotkanie zarządów wspólnot mieszka-
niowych było poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu.

ZTM obiecywał, pełnomocnik
rowerowy nadzorował, a wyszło
jak widać na zdjęciu.

Pod koniec roku 2013 zgłosiłem
problem występujący na drodze
rowerowej przy ul. Grójec-
kiej/Opaczewskiej. Problemem by-
ła i jest wiata przystankowa, ogra-
niczająca widoczność rowerzystom
zbliżającym się do przejazdu oraz
kierowcom zjeżdżającym z Grójec-
kiej w Opaczewską. Już
12–02–2014 zapewniono mnie
na piśmie, że przyjęto moją uwagę
do realizacji. Jednak konstrukcja

starej wiaty, nie pozwalała na jej
natychmiastowe przestawienie.
Zaproponowano termin na zbliża-
jące się masowe wymiany wiat.
Niedawno wymieniono wiatę
na nowego typu. Jednak stanęła
w tym samym miejscu… Pomimo
tego, że jest bardziej przeszklona
niż poprzednia, to poziom bezpie-
czeństwa nic się nie poprawił. Cze-
kamy na śmiertelny wypadek?
Wtedy ktoś pomyśli? Biuro Pełno-
mocnika Rowerowego przy ZTM
nie popisało się w tym przypadku.

Jerzy Pawlonek

ZTM – czekamy
na śmiertelny wypadek?

Niedawno wymieniono wiatę na nowocześniejszą. Jednak sta-
nęła w tym samym miejscu… Pomimo tego, że jest bardziej
przeszklona niż poprzednia, to poziom bezpieczeństwa nic się
nie poprawił. Czekamy na śmiertelny wypadek?

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



Poszukując formuły działań,
zmierzających do poprawienia sy-
tuacji infrastrukturalnej i społecz-
nej na placu „Baśniowym”, posta-

nowiłyśmy (jako grupa nieformal-
na przy wsparciu stowarzyszenia)
pozyskać pieniądze na projekt,
który będzie swoistym impulsem

do aktywizacji potencjału naszej
lokalnej społeczności, włączają-
cym nie tylko mieszkańców, ale
jak najszersze grono różnorod-
nych instytucji. Koncepcja budo-
wania sieci informacji i wsparcia,
która od dłuższego czasu przy-
świeca naszym działaniom, dia-
gnoza różnorodnych zasobów na-
szej okolicy, uczestnictwo w ró-
żnych spotkaniach formalnych
i nieformalnych, w dużym stopniu
ułatwiły nam realizację działań
projektowych.

Elementami projektu są:
1. Konkurs na logo placu

„Baśniowego” (zwycięzca
otrzyma karnet na basen
w OSiR na ul. Rokosowskiej).
Zwycięski projekt logo
zostanie zaprezentowany
podczas imprezy kończącej
cała inicjatywę.

2. Dwa spotkania
z mieszkańcami (konsultacje),
które miały miejsce we
środę 10 czerwca oraz
w niedzielę 14 czerwca.
Wstępne informacje
z konsultacji dostępne są
na FB Stowarzyszenia.
Wkrótce znajdzie się tam
również raport z całości
konsultacji.

3. Rewitalizacja placu zabaw dla
dzieci i jego najbliższej
okolicy (27 czerwca 2015
roku).
Ze względu na kwotę dotacji
(4,5 tys. na całość projektu)
dosadzone zostaną dwa
drzewa oraz krzewy,
posadzony zostanie żywopłot
wzdłuż płotu Przedszkola
nr 70, jak również dostawiony
zostanie, do istniejących
sprzętów na placyku zabaw,
domek ogrodowy dla dzieci.

4. Impreza integracyjna – 3
lipca 2015 roku (15.00–19.00),
na którą serdecznie
zapraszamy, zarówno
okolicznych mieszkańców
placu „Baśniowego”, jak
i wszystkich innych,
związanych z tym miejscem
zawodowo, logistycznie bądź
sentymentalnie.

Dzięki otwartości i życzliwości
Pań Dyrektor okolicznych placó-
wek edukacyjnych, w ramach dzia-
łań projektowych, mogliśmy liczyć
na przeprowadzenie zajęć przez
nauczycielki i wychowawczynie dla
dzieci i młodzieży, nakierowane
na problematykę zdrowego spę-
dzania wolnego czasu na powie-

trzu oraz rozwijanie troski o oto-
czenie (sprzęt, przyrodę), które
jest miejscem zabawy i relaksu.

We wszystkich swoich działa-
niach spotkałyśmy się ze zrozu-
mieniem i wsparciem, zarówno
pojedynczych osób, jak i przedsta-
wicieli instytucji (placówek eduka-
cyjnych, urzędów, firm komercyj-
nych, itd.) – wszystkim tym oso-
bom, których wymienienie z na-
zwiska zajęłoby wiele, wiele miej-
sca, z całego serca dziękujemy.

Wszystkich zainteresowanych
projektem „Bądźmy razem na Ba-
śnowej” zapraszam do kontaktu:
na facebooku Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Lokalnych „Białobrzeska”;
mailowo: basniowa2015@gmail.co-
moraz telefonicznie: 570 972 479.

Projekt dofinansowany ze środ-
ków otrzymanych z Programu
Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich – Mazowsze Lokalnie reali-
zowanego przez Fundację Fun-
dusz Współpracy, Stowarzyszenie
BORIS oraz Stowarzyszenie Eu-
ropa i My

Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak

NIERUCHOMOŚCI
·Nieruchomości „Szczęśliwy Dom” na Ochocie
Sprzedaż-Wynajem Zapraszam tel. 606-893-601,
www.szczesliwydom.pl

2-POKOJOWE SPRZEDAM
·60 m2 379.900 PLN ze 100 m ogródkiem po
kapitalnym remoncie do wprowadzenia
534-705-022

4-POKOJOWE SPRZEDAM
·Fasolowa 84 m2 510 tys. przytulne
534-705-022

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

INNE NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
·Sprzedam działkę rekreacyjną 600 m2

zagospodarowaną nad Pilicą tel. 607-827-710

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

Niewielkiego (do 50 m2) lokalu na sklep
z winami 519-610-400

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię kawalerkę lub małe mieszkanie 2 pok. do
remontu lub odświeżenia. tel. 660-147-362
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym 796-796-596

NAUKA
·Pomoc nauka w obsłudze KOMPUTERA,
INTERNETU, komórki. Osoby starsze
PROMOCJA! Student 533-404-404

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808
·Okna – naprawy, regulacje 787-793-700

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

·Skup książek i staroci 516-811-480

DOM I OGRÓD

OODDKKOOMMAARRZZAANNIIEE,,  UUSSUUWWAANNIIEE  KKUUNN,,  GGRRYYZZOONNII,,
KKAARRAALLUUCCHHÓÓWW,,  OODDKKAAŻŻAANNIIEE  2222 667799--7799--4499,,

660055--332255--884499

·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 www.wedzarnia-ogrodowa.pl.tl

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Brukarstwo 733-508-126
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV 796-698-555
·Remonty, wykończenia wnętrz. Kompleksowo
i solidnie 509 – 528-134

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

TURYSTYKA
·Blisko morza – Pensjonat Lila w Karwi
k. Jastrzębiej Góry zaprasza na
wypoczynek wakacyjny. Oferujemy
pokoje 2-3-4 osobowe. Tel. 601-278-524

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-601, 733-816-290
w godz. 14-18

FFaammiillyy  SSeerrvviiccee  PPeellaarrggooss  SSpp..  zz oo..oo..  ppoosszzuukkuujjee
oossóóbb  ddoo  sspprrzzeeddaażżyy  bbeezzppoośśrreeddnniieejj  sskkiieerroowwaanneejj  ddoo

mmłłooddyycchh  mmaamm..  OOffeerruujjeemmyy  aattrraakkccyyjjnnee  wwaarruunnkkii
zzaattrruuddnniieenniiaa,,  ssaammoocchhóódd,,  tteelleeffoonn  ssłłuużżbboowwyy..  CCVV

pprroosszzęę  pprrzzeessłłaaćć  nnaa  aaddrreess::
rreekkrruuttaaccjjaa@ppeellaarrggooss..ccoomm..ppll

·Panów do ochrony 22 834-34-00

PPoosszzuukkuujjęę  PPrraaccoowwnniikkóóww  OOcchhrroonnyy  nnaa
OOcchhoocciiee//WWłłoocchhaacchh..  MMiillee  wwiiddzziiaannyy  wwppiiss  KKPPOOFF

ii ppoozzwwoolleenniiee  nnaa  bbrroońń  669955--771122--119933

PPrraaccaa  ww oocchhrroonniiee  nnaa  tteerreenniiee  WWaarrsszzaawwyy  
–– 778866--885577--991122

·Rencistów i emerytów do ochrony tel.
22 834-34-00
·RENCISTÓW, EMERYTÓW, OCHRONA
BUDOWY TEL. 22 834-34-00

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

SPRZEDAM
·PIEC gazowy 691-686-72

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę, tel. 654-34-38

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

RÓŻNE
·Antykwariat Niemcewicza 5a, skup – sprzedaż,
22 895-27-75
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, dojazd 509-20-40-60

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·ANTYKI, MEBLE, OBRAZY, SREBRA, PLATERY,
BRĄZY, ODZNAKI, ODZNACZENIA, SZABLE,
BAGNETY, ORZEŁKI RYNGRAFY, KSIĄŻKI,
POCZTÓWKI TEL. 601-336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Każdy stary 513-513-988

KUPIĘ CZĘŚCI
·Nowe Fiat 125p, 126 T. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE
nadasz na www.echodrobne.pl

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

Bądźmy razem
na Baśniowej

Pro jekt pod ta kim ty tu łem re ali zo wa ny jest w oko li cy pla cu
„Ba śnio we go”, dzię ki fun du szom po zy ska nym przez Nie for mal ną
Gru pę Ini cja tyw ną „Bia ło brze ska” przy wspar ciu Sto wa rzy sze nia
Ini cja tyw Lo kal nych „Bia ło brze ska”, w ra mach FIO Ma zow sze
Lo kal nie 2015.

Zatrudnimy dziennikarzy i handlowców
CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl



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

Dnia 16 czerw ca 2015 r. w Mię -
dzy na ro do wym Przed szko lu Me -
ri dian na Ocho cie od by ła się po -
dwój na uro czy stość: świę to wa no
pierw szą rocz ni cę dzia łal no ści
pla ców ki oraz za koń cze nie ro ku
szkol ne go 2014/2015.

Przed szko le Me ri dian pro wa dzi
za ję cia dla trzy lat ków, czte ro lat -
ków i dwóch grup pię cio lat ków
tzw. ze rów ki. Pierw si Ab sol wen ci
Przed szko la za pro si li na swo ją
uro czy stość zna ko mi tych go ści:
Ma na ge ra Szkół Me ri dian, Dy -
rek to ra Mię dzy na ro do wej Szko ły
Pod sta wo wej Me ri dian oraz ro -
dzi ców.

Ce re mo nię roz po czął Dy rek tor
Przed szko la. W swo im prze mó wie -
niu przed sta wił mi sję Przed szko la
Me ri dian oraz pod su mo wał osią -
gnię cia ab sol wen tów. Wszyst kie
dzie ci otrzy ma ły dy plo my ukoń cze -
nia przed szko la oraz drob ne upo -
min ki. Pierw si ab sol wen ci przed -
szko la przy go to wa li pod opie ką swo -
ich na uczy cie li zna ko mi ty pro gram
ar ty stycz ny: pio sen ki w ję zy ku pol -
skim i an giel skim, a ta kże pol skie
tra dy cyj ne tań ce: po lo ne za i kra ko -
wia ka. Na le ży pod kre ślić, iż wie lo -
kul tu ro we Przed szko le Me ri dian
pro mu je pol ską kul tu rę i uczy dzie ci
to le ran cji. (ri)

Zakończenie roku
w przedszkolu Meridian

Łącz nie zo sta ną po sa dzo -
ne 183 drze wa. W prze wa ża ją cej
więk szo ści bę dą to gra by po spo li -
te. Bę dą rów nież sa dzo ne to po le

Si mo na, de gle zje, li py, bu ki, klo -
ny i je sio ny. Zo sta ną po sa dzo ne
po je dyn cze ja bło nie i czer wo ne
dę by.

W par ku po ja wi się rów nież ca -
ła ga ma krze wów, któ rych ma być
po nad 3 ty sią ce. Prze wa żać bę dą
śnie gu licz ki, pę cherz ni ce i ró że
okry wo we. Nie za brak nie za -
drzew nia nad brze żne go, pię cior -
ni ki żąd ne go i wie lu in nych ga -
tun ków krze wów.

Mu si my wspól nie, ja ko miesz -
kań cy do pil no wać, aby te wszyst kie
ro śli ny naj pierw do brze się przy ję -
ły, a na stęp nie nie sta ły się łu pem
mi ło śni ków dar mo wych sa dzo nek.

An na Zbyt niew ska

Park Wielkopolski
– będą nowe nasadzenia

Wszyst ko wska zu je na to, że Park Wiel ko pol ski znacz nie
wzbo ga ci się o no we ro śli ny. W ra mach bu dże tu par ty cy pa cyj ne -
go urząd dziel ni cy za mie rza na je sie ni do ko nać no wych na sa -
dzeń drzew i krze wów.

Wy pad ki dro go we to praw dzi we
ludz kie dra ma ty. Oprócz znisz czo -
nych po jaz dów ofia ry czę sto tra cą
zdro wie, a na wet ży cie. Oso bom
po szko do wa nym w wy pad kach i ich
ro dzi nom na le żą się re kom pen sa ty.
Od te go wła śnie są ubez pie cze -
nia, ta kże te obo wiąz ko we jak
OC ka żde go kie row cy. Nie ste ty
rze czy wi sta sy tu acja osób po szko -
do wa nych by wa nie jed no krot nie
bar dzo trud na. Fun da cja Lex
Spe cia lis po wsta ła wła śnie po to,
aby ta kim lu dziom po ma gać. 

Pre ze sem Fun da cji jest Łu kasz
Snop czyń ski, któ ry w 2010r. uczest -
ni czył w wy pad ku dro go wym, w wy -
ni ku któ re go do znał zła ma nia no gi
i wstrzą śnie nia mó zgu. Je go spra wa
by ła pro wa dzo na przez jed ną z wio -
dą cych kan ce la rii praw nych. Nie -
ste ty chci wość praw ni ków czę sto
nie zna umia ru. Po nad 65% z kwo -
ty za są dzo ne go od szko do wa nia zo -
sta ło za gar nię te przez kan ce la rię.
Wła śnie dla te go po wsta ła Fun da -
cja, któ ra nie od płat nie pro wa dzi
przed są do we spo ry pod opiecz nych
z ubez pie czy cie la mi. 

Dzia łal ność Fun da cji ukie run ko -

wa na jest na po moc praw ną dla
ubez pie czo nych po sia da ją cych po li -
sy ty pu NNW. Do fun da cji nie mal
co dzien nie tra fia ją skar gi na od mo -
wę wy pła ty od szko do wa nia z ubez -
pie cze nia oraz na za ni ża nie od -
szko do wań. Po wszech ną prak ty ką
ubez pie czy cie li jest nie uwzględ nia -
nie praw dzi we go uszczerb ku
na zdro wiu i w kon se kwen cji za ni -
ża nie od szko do wań na wet o po -
nad 50%. Oso by ob ję te ta ki mi
ubez pie cze nia mi nie ko rzy sta ją
z po mo cy praw nej, gdyż czę sto nie
stać ich, aby z gó ry po no sić kosz ty
wy na ję cia ad wo ka ta lub rad cy
praw ne go. 

Fun da cja spo rzą dza od wo ła nia
do to wa rzystw ubez pie czeń oraz
co raz czę ściej kie ru je spra wy do są -
du na wet na nie wiel kie kwo ty, by
prze ciw sta wić się nie uczci wym
prak ty kom to wa rzystw ubez pie -
czeń. 

Dzia łal ność obec nych na ryn ku
kan ce la rii od szko do waw czych ukie -
run ko wa na jest wy łącz nie na zysk.
W ce lu zdo by cia klien ta, nie uczci wi
praw ni cy współ pra cu ją z ró żny mi
gru pa mi za wo do wy mi, naj czę ściej

z per so ne lem me dycz nym, po li -
cjan ta mi, pra cow ni ka mi firm po -
grze bo wych tj. oso ba mi ma ją cy mi
stycz ność z wy pad ka mi. Dzia ła nie
te są czę sto nie etycz ne, a oso by
któ re w swo jej mi sji ma ją po ma gać
po szko do wa nym, za ra bia ją na ich
nie szczę ściu. Kan ce la rie od szko do -
waw cze po bie ra ją wy na gro dze nie
w wy so ko ści na wet do 40% od szko -
do wa nia dla klien ta, a w ra zie prze -
gra nej do dat ko wo ob cią ża ją klien ta
kosz ta mi są do wy mi.

By łeś ofia rą wy pad ku? Od nio słeś
ob ra że nia a ubez pie czy ciel ocią ga
się z wy pła tą od szko do wa nia lub
za ni ża je go wy so kość? Zgłoś się
do nas. 

• Po ma ga my oso bom po -
szko do wa nym w wy pa dach dro go -
wych lub z in ne go ty pu zda rze -
niach, aby sku tecz nie do cho dzi li
swo ich rosz czeń od To wa rzystw
Ubez pie czeń lub in nych pod mio -
tów zo bo wią za nych do na pra wie nia
szko dy.

• Bez płat nie do ra dza my
oraz świad czy my po moc praw ną
w spra wach z za kre su szkód ko mu -
ni ka cyj nych, rol nych, po wsta łych
przy pra cy, błę dów me dycz nych.

• Po ma ga my ubez pie czo -
nym we wła ści wym do bo rze peł no -
moc ni ka w spra wach od szko do -
waw czych w po stę po wa niu li kwi da -
cyj nym oraz są do wym.
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