
To ostatni moment, by ratować
sport amatorski i wyczynowy
w naszym mieście. Warszawska
Wspólnota Samorządowa wzywa
władze miasta do natychmiasto-
wego uregulowania stanu prawne-
go jednego z najważniejszych klu-
bów stolicy – RKS Skra.

W konferencji prasowej War-
szawskiej Wspólnoty Samorządo-
wej przed stadionem „Skry”, 25
lipca, wzięli udział Małgorzata
Terlecka-Fischer, prezes WKS
„Gwardia Warszawa”, Krzysztof
Kaliszewski, prezes RKS „Skra”
oraz Piotr Guział, kandydat
WWS na prezydenta Warszawy.

Zgodnie z programem WWS,
budowa sportowej infrastruktury
klubowej i miejskiej powinna
opierać się na współpracy samo-
rządu terytorialnego, klubów i in-
westorów. Nie ma innej realnej
drogi reanimacji obiektów klubo-

wych w stolicy niż partnerstwo
publiczno-prywatne.

Dobre wyniki wszystkich war-
szawskich klubów sportowych
na arenie krajowej i międzynarodo-
wej powinny być premiowane jako
znakomity sposób promocji miasta.
Władze miasta muszą zrozumieć,
że obiekty klubowe mogą być bazą
i inspiracją dla młodych sportow-
ców, których pierwsze etapy kariery
powinny być oparte na współpracy
Uczniowskich Klubów Sportowych
z klubami wyczynowymi.

– Hanna Gronkiewicz-Waltz,
która chyba nigdy nie prowadziła
żadnej działalności na własny ra-
chunek, nie rozumie, że brak stabil-

nej sytuacji prawnej niszczy ludzką
przedsiębiorczość i chęć działania
społecznego. Mieszkańcy miasta to
nie członkowie partii politycznej,
którzy pokornie czekają na decyzje
władz” – powiedział Piotr Guział,
lider Warszawskiej Wspólnoty.

Dzięki znakomitym wynikom
na ostatnich mistrzostwach Euro-
py nasi lekkoatleci zostali przyjęci
u premiera. I właśnie tam upo-
mnieli się o Skrę.

– Mamy nadzieję, że lekkoatle-
tyczny stadion warszawskiej Skry
zostanie w końcu zmodernizowa-
ny, co pomoże nie tylko lekko-
atletyce, ale całemu polskiemu
sportowi – powiedziała na spotka-
niu z premierem Donaldem Tu-
skiem Anita Włodarczyk, mistrzy-
ni Europy w rzucie młotem, któ-
ra, na codzień trenuje na Skrze.

– Skra niewątpliwie ma swoje
pięć minut. Będziemy podnosić tę
sprawę bardzo mocno w kampanii
wyborczej a w nadchodzącej ka-
dencji będzie jeden z naszych prio-
rytetów – twierdzi Grzegorz Wy-
socki lider wspólnoty na Ochocie.

WWS złożył publiczną dekla-
rację w tej sprawie. Ogromny
transparent postulujący odbudo-
wę stadionu wisi na ogrodzeniu
klubu i jak zapewniają działacze

Wspólnoty, będzie tam wisiał
do czasu, kiedy stadion nie bę-
dzie odbudowany.

Tomasz Kłos

Skra – stadion
do odbudowy

Pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz warszawskie kluby
sportowe znalazły się w stanie zapaści.

Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 22 614-58-03, 502-280-720
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Od lat stowarzyszenia oraz gru-
pa radnych dzielnicy zabiega
o godne upamiętnienie miejsca,
w którym znajdowała się Reduta
Ordona. W latach 2010–13 prze-
prowadzono badania archeolo-
giczne, które niezbicie wykazały,
że teren w przybliżeniu ograni-
czony trójkątem ulic: Al. Jerozo-
limskie; Na Bateryjce i Bohate-
rów Września jest miejscem, któ-
re barwnie opisuje Adam Mickie-
wicz w swoim wierszu. Przez dzie-

siątki lat, jako lokalizację Reduty
Ordona wskazywano róg ulic
Mszczonowskiej i Włochowskiej.
Dziś dzięki badaniom wiemy
na pewno, że tak nie jest.

– To pierwsze tego typu znalezi-
ska ludzkich szczątków na Redu-
cie Ordona, której istnienie
na Ochocie, a nie jak dotąd są-
dzono na Woli, sugerowaliśmy już
w 2010 r. Potwierdziliśmy to me-
todologicznie poprzez wykonanie
prac archeologicznych w poprzed-

nich sezonach badań. Teraz do-
datkowo potwierdza to odkryta
mogiła – mówi archeolog Witold
Migal z Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie,
który kierował pracami.

Ustalenia naukowców oraz spo-
łeczników i fascynatów historią
z bliżej nieokreślonych przyczyn
były do tej pory lekceważone
przez władze miasta i dzielnicy.
Doszło do tego, że w zeszłym ro-
ku w rocznicę szturmu na Redutę
władze postanowiły zorganizować
alternatywne obchody przy ulicy
Mszczonowskiej. Naprawdę żal
było patrzeć jak dwóch burmi-
strzów w otoczeniu garstki urzęd-
ników składają kwiaty w miejscu,
które od dawna jest pomnikiem
pomyłki historycznej naszych
przodków. Nie pierwszy raz obec-
na ekipa rządząca naszą dzielnicą
popełnia kardynalne błędy
w dziedzinie polityki historycznej
i przynosi wręcz wstyd nam
wszystkim. Publiczne stwierdzenie
burmistrza, że miejsce, przy któ-
rym zbierają się setki ludzi razem
z przedstawicielami wojewody i sił
zbrojnych, jest samowolą budow-
laną wywołuje zażenowanie.

Miedzy innymi, dlatego nikogo
nie mogła zdziwić koncepcja pla-
nu zagospodarowania miejscowe-
go tego rejonu przedstawiona
przez ratusz i ewidentnie wspiera-
na przez zarząd dzielnicy. W rejo-
nie Reduty przewiduje obszary
do zabudowy mieszkaniowej
i usługowej. Jedynym akcentem
upamiętniającym wydarzenia ma
być placyk z pomnikiem i filigra-
nowym pawilonem.

– Teren Reduty w całym trójkącie
ulic Al. Jerozolimskie; Na Bateryjce
i Bohaterów Września ma być tylko
pretekstem do budowy kompleksu
edukacyjnego, który na kanwie epi-
zodu powstania listopadowego ma
opowiadać o historii wydarzeń
lat 1830–31, a może szerzej powi-
nien stać się miejscem, które opo-
wie całą historię czynu powstańcze-
go z okresu, kiedy Polskę usiłowano
wymazać na trwałe z mapy świata.
Mam wrażenie, że energia społecz-
na i determinacja wielu radnych
przyniesie przełom w myśleniu
o charakterze tego miejsca – ko-
mentuje sprawę Grzegorz Wysocki,
lider Wspólnoty Samorządowej
na Ochocie, która sprawę Reduty
traktuje absolutnie priorytetowo.

Po ostatniej komisji przestrzen-
nej w naszej dzielnicy należy
stwierdzić, że następuje przełom
w sprawie Reduty Ordona. Radni
jednogłośnie uznali, że cały teren
Reduty ma być objęty ochroną
polegającą na zakazie budowania
na tym terenie jakichkolwiek
obiektów usługowo-mieszkanio-
wych. Wygląda na to, że burmi-
strzowie dzielnicy i potencjalni in-
westorzy zaczynają być osamot-
nieni w kwestii planów zabudowy
tego terenu. I bardzo dobrze.

Tomasz Kłos

Czy nastąpi
przełom?

Po ostatniej komisji przestrzennej w naszej dzielnicy należy
stwierdzić, że następuje przełom w sprawie Reduty Ordona. Wyglą-
da na to, że burmistrzowie dzielnicy i potencjalni inwestorzy za-
czynają być osamotnieni w kwestii planów zabudowy tego terenu.

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

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

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

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

Wynajmę
balkony

Wynajmę powierzchnię
reklamową na balkonie

– tylko Ochota
tel. 509–19–19–94

Zapraszamy
na obchody

Wszystkich mieszkańców
zapraszamy na uroczystości

upamiętniające rocznicę
obrony Reduty Ordona

w dniu 6.09 o godz.1200,
które odbędą się
pod pomnikiem

przy ul. Na Bateryjce
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Z ba dań Na ro do we go Testu Słu -
chu 2012 wy ni ka, że co trze ci prze ba -
da ny Po lak ma pro ble my ze słu chem.
Wśród osób ma ją cych 60 lat i wię cej,
aż 9 na 10 osób. Ta kże mło dzi lu dzie.
Pra wie, po ło wa prze ba da nych osób
po ni żej 40 ro ku ży cia mia ła nie do -
słuch. Po wo dem jest ży cie w ha ła śli -
wym śro do wi sku oraz słu cha nie gło -
śnej mu zy ki. Z bie giem cza su czę ste
prze by wa nie w ha ła śli wych wa run -
kach mo że pro wa dzić do szyb szej
utra ty słu chu lub po ja wie nia uczu cia
dzwo nie nia lub brzę cze nia w uchu.

RE GU LAR NE BA DA NIA…
Lu dzie re gu lar nie spraw dza ją stan

swo ich zę bów czy wzrok, ale za po mi -
na ją, że słuch jest rów nież bar dzo
wa żny, bo bez nie go nie je ste śmy
w sta nie się spraw nie po ro zu mie wać
się z oto cze niem. 

Je śli pra cu jesz w gło śnym oto cze -
niu po wi nie neś uma wiać się na ba da -
nie słu chu przy naj mniej raz w ro ku.
Utra ta słu chu spo wo do wa na zbyt du -
żym ha ła sem jest nie od wra cal na..

WA DA SŁU CHU I RO DZI NA… 
Po gar sza nie słu chu u jed ne go

człon ka ro dzi ny jest ucią żli we dla po -
zo sta łych do mow ni ków, gdyż na ra ża
ich na prze by wa nie w nad mier nym
ha ła sie (np. bar dzo gło śne słu cha nie
TV lub ra dia), czy li na wa run ki, któ re
i u nich mo gą spo wo do wać po wsta -
nie pro ble mu po gar sza nie słu chu.
Z te go po wo du tak wa żne jest, aby
mo ty wo wać oso by, któ re ko cha my
do spraw dza nia swo je go słu chu. 

Dzię ki te mu też unik ną po stę pu ją -
cej de pry wa cji słu chu.

PO WO DY PRO BLE MÓW ZE
SŁU CHEM…

Nie do słuch zwią za ny z wie kiem
– Wraz z wie kiem nie któ rzy mo gą od -
czu wać trud no ści w sły sze niu wy so -
ko to no wych dźwię ków. Je śli ma my
pro ble my ze zro zu mie niem mo wy,
a du że frag men ty roz mo wy umy ka ją
nam. Z po cząt ku mo że to wy wo ły wać
tyl ko uczu cie dys kom for tu, lecz
z cza sem sta je się po wa żną prze szko -
dą – nie po win no się te go igno ro wać.

Nie do słuch spo wo do wa ny ha ła sem
– ten typ nie do słu chu po wsta je
na sku tek dzia ła nia zbyt gło śnych
dźwię ków. Naj czę ściej do ty ka oso by
pra cu ją ce w gło śnym oto cze niu.
Uszko dze nie słu chu mo że ta kże na -
stą pić w sku tek gło śne go słu cha nia
mu zy ki przez słu chaw ki lub pod czas
ma so wych im prez.

Nie do słuch Prze wo dze nio wy
– zwią za ny jest ze zmia na mi w uchu
środ ko wym oraz ze wnętrz nym, któ re
utrud nia ją prze no sze nie dźwię ków
do ucha we wnętrz ne go. Naj czę ściej
spo wo do wa ny jest nad mier nym gro -
ma dze niem się wo sko wi ny w prze wo -
dzie słu cho wym, per fo ra cją w bło nie
bę ben ko wej, za le ga ją cym w uchu
środ ko wym pły nem lub też uszko dze -
niem ko ste czek słu cho wych. W wie lu
przy pad kach ten typ uszko dze nia słu -
chu mo że być le czo ny.

Nie do słuch zmy sło wo -ner wo wy:
Ten typ nie do słu chu spo wo do wa ny
jest uszko dze niem de li kat nych ko mó -
rek słu cho wych w uchu we wnętrz nym
lub włó kien ner wu słu cho we go, któ re

nie prze ka zu ją pra wi dło wo po bu dza -
nia wy wo ła ne go dźwię kiem. Naj czę -
ściej jest to na tu ral na część pro ce su
sta rze nia, ale zda rza się rów nież, że
spo wo do wa ny jest dzia ła niem gło -
śnych dźwię ków. W więk szo ści przy -
pad ków jest trwa ły i nie od wra cal ny.

PIERWS ZYM KRO KIEM DO
LEPS ZE GO SŁYS ZE NIA JEST

ZBA DA NIE SŁU CHU….

Ba da nie jest krót kie i bez bo le sne.
Dzię ki nie mu mo żna za dzia łać za -

nim uby tek po su nie się do ta kie go
mo men tu, że bę dzie za póź no że by
co kol wiek zro bić. Je śli ba da nie słu -
chu po twier dzi nie do słuch, na stęp -
nym kro kiem jest zna le zie nie naj lep -
sze go roz wią za nia w ce lu usu nię cia
lub ogra ni cze nia pro ble mu. 

Tech no lo gia od po wia da na po trze -
by…

Oso bom źle sły szą cym przy cho dzi
z po mo cą tech no lo gia, któ ra roz wi ja
się bar dzo szyb ko i dziś jest w sta nie
za spo ko ić wszel kie wy ma ga nia do ty -

czą ce apa ra tów słu cho wych – za rów -
no te es te tycz ne, do ty czą ce roz mia -
rów urzą dze nia, jak i te wy ni ka ją ce
z no wo cze sne go, ak tyw ne go sty lu ży -
cia. 

Po za ło że niu apa ra tu mi ja ja kiś
czas za nim oso ba z wa dą słu chu
przy zwy czai się do no wych dźwię -
ków. Jed nak po pew nym cza sie ko -
rzyść z no sze nia apa ra tu słu cho we go
bę dzie bar dzo od czu wal na. 

PAMIĘTAJ 
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

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

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 3

Be ne fi cjen ta mi bu dże tu par ty -
cy pa cyj ne go są przede wszyst kim
pro jek ty in fra struk tu ral ne na tre -

nie par ków, zwłasz cza te go, któ -
re go nie ma, a na któ ry miesz kań -
cy nie mo gą się do cze kać. Mo wa

tu taj o par ku Za chod nim, któ ry
mo że li czyć w przy szłym ro ku
na pro jekt wy ko naw czy oraz
oświe tle nie i wie żę dla je rzy ków. 

Dru gi mi wy gra ny mi są ro we rzy -
ści, któ rzy uzy sku ją dzię ki bu dże -
to wi ma sę drob nych udo god nień. 

Po ra żkę po nio sły tak zwa ne pro -
jek ty „mięk kie” ty pu kon kur sy, fe -
sti wa le i ró żne go ro dza ju jed no ra -
zo we wy da rze nia. 

Nie za da wa la ją cy jest wy nik
Ocho ty, je śli cho dzi o fre kwen cję
– 9,51% (8047 gło su ją cych)
co pla su je nas na ósmym miej scu
w War sza wie. Sła bo, ale je śli
wziąć pod uwa gę bez na dziej ną
pro mo cję idei i nie kom pe ten cję
urzęd ni ków, mo gło być go rzej.

Wykaz projektów, które wygrały

Ca ła Ocho ta
• Usprawnienie ruchu pieszego

i rowerowego na Ochocie za
kwotę 91 500 zł – 2952 głosów

• Budowa parku Zachodniego –
opracowanie projektu
wykonawczego za kwotę

59 000 zł – 1764 głosów
• Wystawki rzeczy

niepotrzebnych za kwotę
14 800 zł – 1610 głosów

• Droga na Pole Mokotowskie
za kwotę 99 300 zł – 1283
głosy

• Wieża dla jerzyka – Ochota
(park Zachodni) za kwotę
19 432 zł – 1202 głosy

• Niewidomi są wśród nas
i razem z nami za kwotę
74 450 zł – 1117 głosów

• Domki dla skrzydlatych
pasiastych przyjaciół za kwotę
2688 zł – 1068 głosów

• Plac zabaw dla dzieci na Polu
Mokotowskim za kwotę
143 700 zł – 879 głosów

• Ptasi zakątek – Ochota za
kwotę 65 268 zł – 706 głosów

• Ochocka ścieżka neonowa za
kwotę 13 650 zł – 644 głosy

• Karmniki w parku
Szczęśliwickim za kwotę
7100 zł – 628 głosów

• Ochocka szkoła SuperBabci
i SuperDziadka – cykl
warsztatów za kwotę 3320 zł –
335 głosów

Ochota – Stara Ochota
• Park Wielkopolski i skwer Sue

Ryder: nasadzenia i drobne
remonty za kwotę 338 000 zł –
1094 głosy

• Oświetlenie parku
Zachodniego za kwotę
112 000 zł – 664 głosy

• Ochota na ping-ponga za
kwotę 21 000 zł – 493 głosy

• Budowa sezonowego boiska
do siatkówki plażowej na Polu
Mokotowskim za kwotę
11 600 zł – 345 głosów

• „Wyszalnia” dla psów za
kwotę 8000 zł – 247 głosów

• „Super rower” za kwotę
5000 zł – 216 głosów

• Ogrodzenie trawnika za
kwotę 1800 zł – 80 głosów

Ochota – Szczęśliwice
• Oświetlenie ścieżki rowerowej

i chodnika w parku
Szczęśliwickim za kwotę
90 000 zł – 1072 głosy

• Trampoliny w parku
Szczęśliwickim za kwotę
40 000,00zł – 716 głosów

• Plac do kalisteniki (mega
trzepak) za kwotę 70 000 zł –
566 głosów

• Oświetlenie ul. Opaczewskiej
na odcinku od al. Bohaterów
Września do ul. Szczęśliwickiej
za kwotę 155 200 zł – 512 głosów

• Boisko do siatkówki za kwotę
90 000 zł – 434 głosy

• Uzupełnienie chodnika przy
ul. Włodarzewskiej 50 000 zł –
362 głosy

Rakowiec
• Budowa pasa dla rowerzystów

– ochocki łącznik za kwotę
200 000 zł – 642 głosy

• Wyznaczenie pasów
rowerowych na ulicy
Korotyńskiego za kwotę
109 500 zł – 506 głosów

• Budowa chodnika w ciągu
ul. Racławickiej wraz
z wyznaczeniem przejścia dla
pieszych za kwotę 40 000 zł –
356 głosów

• Wygodne dojście do przystanku
Rakowiec i nie tylko – budowa
chodników za kwotę 61 400 zł –
346 głosów

• Siłownia na świeżym
powietrzu za kwotę 65 000 zł
– 311 głosów

Grze gorz Wy soc ki

Wygrały parki, rowerzyści
i niekompetencja urzędników

Zna my wy ni ki gło so wa nia na Ocho cie. Kil ka rze czy rzu ca się
w oczy od ra zu.

Zo stań wo lon ta riu szem
w Schro ni sku Dla Bez dom nych
Zwie rząt „Na Pa lu chu” i wy pro wa -
dzaj na spa cer zwie rza ki, któ re bę -
dą ci wdzięcz ne.

Przyjdź do Schro ni ska w go dzi -
nach 12:00–17:00 z do wo dem oso -
bi stym. Wo lon ta riusz w po ma rań -
czo wej ka mi zel ce za pro wa dzi cię
na spa cer ze zwie rza kiem.

A mo że ja kiś czwo ro nóg zła pie
cię za ser ce aż tak, ze ze chcesz
po dzie lić z nim ży cie i dom?

Schro ni sko dla Bez dom nych
Zwie rząt  w War sza wie zo sta ło za -
ło zo ne w 1953 r. Jest w nim miej -
sce dla 350 zwie rza ków.

Ipor ta le wspie ra ją ad op cję zwie -
rząt ze schro ni ska „Na Pa lu chu”.

IOiW
fot. http://www.paluch.org.pl

Schronisko „Na Paluchu” czeka na wolontariuszy
Sa mot ne zwie rzę ta po trze bu ją Two jej mi ło ści. W Schro ni sku

Dla Bez dom nych Zwie rząt cze ka ją na swo ją no wą ro dzi nę i cza -
sem to cze ka nie by wa dłu gie. Nie po zwól my, by zwie rza ki cze -
ka ły sa mot nie.

Ogłoszenie
Wspólnota Mieszkaniowa 17 Stycznia 46

odda w najem lokal użytkowy zlokalizowany w wolno stojącym,
jednopiętrowym budynku, przyległym do nieruchomości

17 Stycznia 46.
Lokal o powierzchni użytkowej 50m2, położony jest na parterze.

Kontakt:
Attoria Zarządzanie nieruchomościami

ul.1 Sierpnia 32 (I piętro)
tel./fax: 22 868-32-79

email: attoria@attoria-wlochy.pl

promocja



USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30
·Przeprowadzki – usługi transportowe Warszawa,
Mazowsze i cała Polska, tanio i solidnie od 1977.
Tel. 517-971-423 www.uslugitransportowe-
ichtis.pl

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
·Florystyka Ślubna 733-77-88-99 www.amara-
deco.pl
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Okna, naprawy, regulacje 787-793-700

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn  –– 55 zzłł//mm22,,
mmaalloowwaanniiee  ppoommiieesszzcczzeeńń  oodd  44 zzłł//mm22 553311--443300--774411

·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

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TEL.
662-256-430

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18
·Pilnie zatrudnię panie, z doświadczeniem
w pracy w handlu, do sklepu z ekskluzywną
odzieżą używaną w Warszawie. CV z dopiskiem
Żoliborz lub Ochota, proszę wysyłać na maila:
office@nous.org.pl
·Zatrudnię pracowników do sprzątania obiektu
handlowego na Sadybie i Wilanowie. Wymagania:
doświadczenie w pracach sprzątających, obsłudze
maszyn czyszczących, wiek do 45 lat, wysoka
kultura osobista. Tel: 501-163-228, 721-228-
094

FAUNA I FLORA
·Maltańczyki 664-309-182

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,
pocztówki, książki, odznaczenia, szable,
bibeloty, gotówka tel. 504-017-418
·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903
·Kupię Płyty Winylowe i CD 797-528-557
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

Ogłoszenia drobne nadasz na stronie
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Na wet te kil ka na ście dni
na dział kach to luk sus, na któ ry
nie mo gli by so bie po zwo lić, gdy by
nie do fi nan so wa nie tej ak cji ze
środ ków dziel ni cy Ocho ta.
Do nie daw na, dzię ki tym pie nią -
dzom mo żna by ło zor ga ni zo wać
czte ry tur nu sy, na któ rych wy po -
czy wa ło oko ło 250 osób. Nie ste ty,
w tym ro ku po mi mo usil nych sta -
rań pre ze sa Jó ze fa Idzi kow skie go
oraz Zdzi sła wy Żo chow skiej
z PKPS uda ło się po zy skać środ ki
znacz nie mniej sze od po trzeb nych
na cztery tur nu sy. W wy ni ku cze -
go, po mi mo zwięk sze nia opła ty
po no szo nej przez uczest ni ków
wcza sów, mo żli we by ło zor ga ni zo -

wa nie tyl ko dwóch tur nu sów.
W 2014 je dy nie ok. 120 osób mo -
gło wy po czy wać na dział kach. 

Na po cząt ku lip ca, gdy z ko mi -
sją zdro wia, ro dzi ny i po li ty ki spo -
łecz nej go ści li śmy u wy po czy wa ją -
cych se nio rów, usły sze li śmy wie le
gorz kich słów pod ad re sem za rzą -
du i ra dy dziel ni cy Ocho ta. Zdzi -
sła wa Żo chow ska, wraz z pod -
opiecz ny mi, opo wie dzia ła nam jak
trud no w tym ro ku by ło zor ga ni zo -
wać na wet te dwa tur nu sy. We dług
nich tyl ko wicebur mi strz Ocho ty
Krzysz tof Kruk w mia rę swo ich
mo żli wo ści udzie lił im po mo cy. 

By ło mi wstyd, że na sza dziel ni -
ca tak po trak to wa ła swo ich se nio -

rów. Kie dyś cztery tur nu sy te raz
tyl ko dwa. Dawniej na dział kach
mogło  wy po cząć i ode rwać się
od co dzien nych kło po tów 250
osób te raz tyl ko 120. Sa mi pań -
stwo oceń cie czy to krok w przód
czy w tył. Dlacze go trze ba oszczę -
dzać na naj słab szych? Prze cież ci
lu dzie prze pra co wa li wie le lat dla
te go kra ju, a dzi siaj nie stać ich
na kil ka na ście dni wy po czyn ku
na dział kach. Prze cież nasz kraj
to zie lo na wy spa na czar nym mo -
rzu kry zy su. Roz wi ja my się tak
szyb ko, że na si za chod ni są sie dzi
mo gą nam tyl ko po zaz dro ścić.
Szko da tyl ko, że z tak świet nie
pro spe ru ją ce go kra ju lu dzie cią -
gle ucie ka ją za gra ni ce w po szu ki -
wa niu pra cy a tych, któ rzy zo sta ją
na sta re la ta nie stać na luk sus
wcza sów na dział kach.

Ja cek Go mól ka

Luk sus na dział kach
Od wie lu lat Pol ski Ko mi tet Po mo cy Spo łecz nej pod ha słem

„Nie Je steś Sam” or ga ni zu je na te re nie Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych „Ra ko wiec” wcza sy na dział kach. Wcza so wi cza mi
są eme ry ci o bar dzo skrom nych do cho dach, któ rych nie stać
na wcza sy na Ma zu rach lub nad mo rzem.

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

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

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

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

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

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

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

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców -
ki.

dyr. Martyna Myszkowska

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

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

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204
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Re wo lu cja śmie cio wa, bo bez
wąt pie nia jest tym no wy sys tem
go spo da ro wa nia od pa da mi ko -
mu nal ny mi, to wrzód na tkan ce
mięk kiej urzęd ni ków mia sta.

Na je go re sek cję ra tusz miał po -
nad rok.

Sto sy ró żno ra kich śmie ci
i wszech ogar nia ją cy fe tor to ob raz
zna ko mi tej więk szo ści „al tan”

śmiet ni ko wych. Kie dyś mo żna by -
ło „ręcz nie” re gu lo wać czę sto tli -
wość wy wo zu śmie ci, te raz zda ni
je ste śmy na zna ny tyl ko wta jem ni -
czo nym har mo no gram. Bo ten co
wi si na stro nie urzę du mia sta ni -
jak się ma do rze czy wi sto ści. Po -
mi ja jąc ko lo ry pod sta wia nych po -
jem ni ków – Ocho cie przy pi sa no

ko lor brą zo wy, zie lo ny i czer wo -
ny, a do mi nu je nie bie ski, żół ty,
ciem no zie lo ny i czar ny – to ich
liczba jest zde cy do wa nie za ma ła
lub czę sto tli wość ich opró żnia nia
niewy star cza ją ca. By ło to do prze -
wi dze nia z dwóch po wo dów.
Pierw szy, nie za wsze jest zgod ny
ze sta nem fak tycz nym osób de kla -
ro wa nych w lo ka lach miesz kal -
nych (bu dyn ki wie lo ro dzin ne),
dru gi, rów nie ła twy do prze wi dze -
nia, wska zu je opa ko wa nia pla sti -
ko we, pa pier, kar to ny po so kach
i pusz ki, któ re na le ży te raz wrzu -
cać do te go sa me go po jem ni ka.

Tu jest pies po grze ba ny, bo nie
mo żna już mó wić o bra ku wy -
obraź ni, a o zwy kłej urzęd ni czej
tę po cie.

Spo ty re kla mo we ata ku ją nas ze
szkla nych ekra nów co raz to no wy -
mi ar ty ku ła mi w co raz to bar dziej
ob fi tych ga ba ry to wo opa ko wa -
niach, któ re mu szą zna leźć swo je
miej sce w śmiet ni ku. Je śli do ło ży -
my do te go zu ży ty sprzęt do mo wy,
gruz po re mon tach, li ście i su che
ga łę zie, to ob raz ja ki ma ją na co
dzień miesz kań cy jest od ra ża ją cy.
Tym bar dziej przy kry, że
po opróż nia niu po jem ni ków na dal
w śmiet ni ku pa nu je to tal ny syf
i zgni li zna, bo nikt nie eg ze kwu je,
na co dzień, je go sprzą ta nia.

Dzie sięć dziel nic War sza wy,
w tym Ocho tę, od 1 sierp nia ob słu -
gu je MPO. Umo wę o wy wóz śmie -
ci pod pi sa ło z m.st. War sza wa,
a nie ze wspól no ta mi, spół dziel -
nia mi czy po szcze gól ny mi ad mi ni -
stra cja mi. To do spe cjal nie utwo -
rzo ne go w tym ce lu Biu ra Go spo -
dar ki Od pa da mi Ko mu nal ny mi
ma my kie ro wać swo je uwa gi oraz
skar gi o tym, że śmie ci za le ga ją lub
nie pod sta wio no do dat ko wych po -
jem ni ków, ale ko nia z rzę dem te -
mu kto się tam do dzwo ni. Je śli już
do pi sze nam szczę ście – zwy kle
czas ocze ki wa nia na po łą cze nie
oscy lu je w gra ni cach 30 mi nut – to
pa ni z nr. 19115 spi sze da ne i za le -
ci nam in fo li nię „Czy sta War sza -
wa” z jej har mo no gra mem. Ca łą
za ba wę w kot ka i mysz kę moż na
za czy nać od no wa.

Czę sto chow ska 24 i 26, Le le -
chow ska 5, Chał ubiń skie go 9, Al.
Je ro zo lim skie, Mia now skie go 18,
Cho to mow ska, Ra dom ska, Gró -
jec ka i Bia ło brze ska itd., wy mie -
niać mo żna w nie skoń czo ność, –
tu re wo lu cja śmie cio wa przy nio sła
wię cej strat niż po żą da nej eko lo -
gii – bo jak wieść nie sie, wszyst ko
na dal idzie do jed ne go „wo ra”
i tyl ko szczu ry co raz licz niej
w śmiet ni kach har cu ją.

An na Zbyt niew ska

Ko lo ro wy za wrót gło wy

Na Ocho cie ża den z ko lo rów nie od po wia da tym ja kie mia ły
mieć po jem ni ki na śmie ci, na co w ewi dent ny spo sób wska zu je
to wa rzy szą cy ak cji in for ma cyj nej pla kat urzę du mia sta.



Na sza dziel ni ca ma na swo im te -
re nie pa rę atu tów zie lo nych, po -
wo du ją cych, że je ste śmy po strze -
ga ni ja ko zie lo na dziel ni ca. Ma my
spo ro cie ka wych par ków, dzia łek
a i po dwór ka po mi mo gę sto ści
blo ków nie są aż tak uciąż li we jak
na Wo li, czy w ści słym Śród mie -
ściu. Nie ste ty, od pew ne go cza su,
gdy wy pa li ła in we sty cja na ul. Wło -
da rzew skiej czy Opa czew skiej,  za -
czę ły nam wy ra stać la wi no wo sa -
me apar ta men tow ce. Niby na le ża -
łoby się z te go cie szyć – ale nic
myl ne go. Nie przy by ło nam przez
to miejsc pra cy, po dat ków też nie
za wie le z tych „wło ści”, bo jak
prze ana li zo wać ze zna nia po dat ko -
we, to miesz ka ją tam bar dzo „ubo -
dzy” lu dzie ma ją cy sa me stra ty
w swo ich biz ne sach. Dziel ni ca
stała się tak za gęsz czo na, że nie
ma gdzie wyjść z psem na spa cer. 

Pa mię tam cza sy, w któ rych ja ko
dzie ciak la ta łem na strzel ni cę woj -
sko wą na For tach Szczę śli wi ce
zbie rać pu ste łu ski. W par ku Szczę -
śli wic kim na to miast sta wia łem
pierw sze kro ki w pły wa niu, uwa ża -
jąc na ra ki. Nie ste ty, cza sy te mi nę -
ły bez pow rot nie i park zo stał za -
gęsz czo ny tak, że czło wiek na pew -

no tam ci szy nie za zna, a w po bli żu
For tów już zło wiesz czo wy ra sta ją
mu ry no wych apar ta men tow ców.
W ten oto spo sób po wo li cy wi li za -
cja wy pie ra te re ny zie lo ne i stwa rza
nam no we po czu cie es te ty ki. 

Lu dzie po wo li przy zwy cza ja ją się
do be to nu i cie szą się, gdy od da je
im się no we in we sty cje, cho ciaż by
ta kie jak pla cyk „Pod skrzy dła mi” –
gdzie zie leń nie bar dzo wy szła pro -

jek tan to wi (le piej uda ły się śmiet ni -
ki). W par ku na to miast od da no
nie daw no ro we rzy stom ścież kę
za gru bą ka sę – lecz nie chcą z niej
ko rzy stać i jeż dżą da lej jak chcą.

Wła dza na szej dziel ni cy na ko -
niec ka den cji bę dzie po trze bo wa -
ła sta ty stycz nych wy ni ków i nie -
dłu go bę dą się dzia ły cu da, no wi
kan dy da ci bę dą prę żyć się, błysz -
czeć elo kwen cją i po pi sy wać tro -
ską o wy bor ców za pew nia jąc, że
wy śmie ni te wy kształ ce nie prze ku -
ją na suk ces – a wyj dzie tak jak
za wsze. I tu taj po wstał pod sta wo -
wy pro blem – ko mu wie rzyć? Nie
ma już chy ba ta kich co mo gę gło -
wę dać i po ra dzić uczci wie. Ja
bym nie sta wiał na tych co to
od lat (i za oku pa cji, i za ko mu ny,
i de mo kra cji mie li ra cję) na no -

wych w no wych wa run kach wy -
cho wa nych (gdzie „ma mo na” je -
dy ną war to ścią) też bym nie ra -
dził. Ra dzę bacz nie ob ser wo wać
i nie ule gać cza ro wi kra so mów -

stwa. Par tie po li tycz ne już da ły
nam na miast kę war to ści ni ko mu
nie po trzeb nych. Upra wia ły swój
PR a o lu dziach za po mniały.
Stwo rzyły złud ne pro gra my dla
mło dych, czy dla ro dzin wie lo -
dziet nych tyl ko po to, by spo łe -
czeń stwo oszu kać, gdyż na te pro -
gra my ma ło kto się do sta je. Dzie -
ciom fun du je się ba sen czy grę
w gol fa, a książ ki czy ar ty ku ły
pod sta wo we wa li się po kie sze ni.
Po wsta ły też no we two ry sa mo -
rząd no ści – jak „War sza wa Spo -
łecz na”, czy „Mia sto jest Na sze”.
(na sze czy li ko go?), tu taj nie mo -
gę się wy po wia dać, gdyż nic po zy -
tyw ne go nie sły sza łem o tych or -
ga ni za cjach i ich dzia łal no ści. Na -
to miast od lat sły sza łem o dzia ła -
niach Ochoc kiej Wspól no ty Sa -
mo rzą do wej i War szaw skiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej. Mo że

nie wiel kie, ale zna czą ce i po par te
ra czej suk ce sa mi wy wal czo ny mi
po mi mo mniej szo ści. Ja ko zwy kły
oby wa tel u lu dzi z te go ugru po -
wa nia zo sta łem po waż nie wy słu -
cha ny i zro zu mia ny. Nie to co
u tych co ma ją je dy ną słusz ną mą -
drość na wszyst kie pro ble my
i z ra cji przy na leż no ści do eli ty
nie wol no im wy ty kać błę dów.
Wy ty ka łem ja ko ro we rzy sta spa -
pra ną ścież kę na Szczę śli wic kiej,
wy ty ka łem nie po trzeb ną bu do wę
przy ul. Draw skiej, wy ty kam
skwer „Pod Skrzy dła mi”, wy ty -
kam Gró jec ką 128 (ścież ka ro we -
ro wa), wy ty kam brak ko szy
na osie dlach, brak ła wek (nie ste -
ty u nas pi ja ki żą dzą osie dla mi),
wy ty kam słup ko -ma nię i oszczę -
dza nie na szych „sze ry fów” – czy li
stra ży miej skiej. Moż na jesz cze
tro chę wię cej pre ten sji wy lać
na rzą dzą cych, ale jed no trze ba
im przy znać, że do ko na li cu du –
nie zban kru to wa li śmy jesz cze
do tej po ry pod ich rzą da mi.

Je rzy Paw lo nek

Zie leń a de we lo per ka

Pa mię tam cza sy, w któ rych ja ko dzie ciak la ta łem na strzel ni -
cę woj sko wą na For tach Szczę śli wi ce zbie rać pu ste łu ski.
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Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej
ro dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi
z po ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny
za jed ne go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi -
nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
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.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
29,30.08;2-6,8-12.09

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..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS
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Zbiór ka 30 sierpnia o 12.00
na skrzy żo wa niu ul. Szczę śli wic -
kiej i Bi twy War szaw skiej 1920.
Na sza wy pra wa po trwa oko ło 120
mi nut. Za koń cze nie na ro gu Łę -
czyc kiej i bł. Ła dy sła wa z Giel nio -
wa. Udział w wy ciecz ce, jak zwy -
kle, co ła ska ;)

• Kiedy Szosę Krakowską
uregulowano?

• Gdzie stała niezdobyta
barykada?

• Gdzie znajduje się siedziba
instytucji, gromadzącej
zdjęcia, które często nam się
przydają na wycieczkach?

• Jakie były początki
Targowiska Banacha i co się
tu działo w czasie powstania?

• Co przed wojną zbudował
WSM na Rakowcu?

• Jak wygląda pierwszy
nowoczesny gmach szkolny
na Ochocie?

• Gdzie działała Wolna
Wszechnica Polska?

• Jak długo trzymała się Reduta
Wawelska?

• Dlaczego nad wejściem
do domu kultury pan i pani
ekierkę trzymają?

• Gdzie ukrywał się Ringelblum?
• Skąd się wzięły dworki

na Mochnackiego?
• Kto mieszkał w Kolonii Staszica?
• Jak pan Sosnowski elementy

romańskie i gotyckie zawarł
w jednym budynku?

• Gdzie budowała spółdzielnia
„Boży Dar”?

Na te i wie le in nych py tań znaj -
dziesz od po wiedź już 30.08. Za -
pra szam!

prze wod nik miej ski
Piotr Wierz bic ki

Ocho ta ro we ro wo
Za pra szam na ro we ro we zwie dza nie Ocho ty – dziel ni cy, któ ra

swój kształt uzy ska ła dzię ki mię dzy wo jen nym urba ni stom i ar -
chi tek tom, choć jej ko rze nie się ga ją śre dnio wie cza.



Kon cep cja bu do wy tra sy tram -
wa jo wej po mię dzy Wi la no wem
a Be mo wem nie jest po my słem
no wym. Po nad to, przez wie le lat
tra sa tram wa jo wa z Wi la no wa
na Mo ko tów z po wo dze niem
funk cjo no wa ła. Dla mnie, miesz -
kań ca Ocho ty, naj wa żniej szym
od cin kiem na pro jek to wa nej tra -
sie jest od ci nek po mię dzy ul. Ra -

ko wiec ką, da lej przez Po le Mo ko -
tow skie, Ba na cha, Bi twy War -
szaw skiej do Dw. Za chod nie go.
Trze ba pa mię tać, że w chwi li
obec nej po łą cze nie dwóch dziel -
nic War sza wy – dwu stu ty sięcz ne -
go Mo ko to wa i dzie więć dzie się -
cio ty sięcz nej Ocho ty od by wa się
za po mo cą trzech ulic (sic!) – Wa -
wel skiej, Ro sta fiń skich, Ra cła wic -

kiej. Z cze go tyl ko na dwóch
z nich (Wa wel skiej, Ra cła wic kiej)
funk cjo nu je trans port pu blicz ny.
Naj wy ższy czas ten stan zmie nić.

Spra wa bu do wy tram wa ju
w tym re jo nie nie jest no wa. Rad -
ni Ocho ty, Mo ko to wa i Wi la no wa
wie lo krot nie wska zy wa li na ko -
niecz ność bu do wy tra sy. Spo ro
wo dy w Wi śle mu sia ło upły nąć za -
nim wło da rze miej scy za czę li za -
uwa żać po trze bę bu do wy tej tra -
sy. W ze szłym ro ku, w po ro zu mie -
niu z ko ali cją „Ocho ta na Tram -
waj”, ja ko prze wod ni czą cy ko mi -
sji prze strzen nej wy stą pi łem
do Urzę du m. st. War sza wy o wpi -
sa nie li nii tram wa jo wej na od cin -
ku Dw. Za chod ni – ul. Ra ko wiec -
ka, ja ko li nii prio ry te to wej do re -
ali za cji. Po nad to na po par cie za -
sad no ści re ali za cji tra sy na od cin -
ku Ba na cha–Ra ko wiec ka, wska -
za łem wpi sa nie li nii tram wa jo wej
do uchwa lo ne go miej sco we go
pla nu za go spo da ro wa nia prze -

strzen ne go Po la Mo ko tow skie go.
Na sta no wi sko ko mi sji prze -
strzen nej i pi smo ko ali cji „Ocho ta
na Tram waj” otrzy ma li śmy od po -
wiedź Mi cha ła Ol szew skie go
wicepre zy den ta War sza wy, któ ry
wska zał, że ochoc kie od cin ki pla -
no wa nej tra sy bę dą re ali zo wa ne

w dru gim eta pie i ozna czo ne są
w do ku men tach ja ko IIA (Bi twy
War szaw skiej 1920 r. – Dw. Za -
chod ni) IIB (Ba na cha – Ra ko -
wiec ka). Do wie dzie li śmy się rów -
nież, że pro jekt zo stał wy ty po wa -

Co dalej z tramwajem
przez Ochotę?

Spra wa bu do wy tram wa ju w tym re jo nie, nie jest no wa. Rad ni
Ocho ty, Mo ko to wa i Wi la no wa wie lo krot nie wska zy wa li na ko -
niecz ność bu do wy tra sy.

Klub Ro dzin Abs ty nenc kich
Ostoja i Sto wa rzy sze nie WI SE,
wspól nie z wła dza mi sa mo rzą do -
wy mi re ali zu ją ca łe przed się wzię -
cie. Ho no ro wym pa tro nem im pre -
zy jest bur mistrz na szej dziel ni cy
Woj ciech Ko mo row ski,.

War to przy po mnieć, że prze -
wod nią ideą Ro dzin ne go Pik ni ku
In te gra cyj ne go, or ga ni zo wa ne go
od dwu na stu lat w par ku Szczę śli -
wic kim jest in te gra cja ro dzin na
i lo kal na, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem po trzeb i ta len tów osób
nie peł no spraw nych. Od sze ściu lat
pik ni ko wi to wa rzy szą tar gi or ga ni -
za cji po za rzą do wych sta no wią ce
prze strzeń, w któ rej NGO pre zen -
tu ją swo ją ofer tę oraz za pew nia ją
licz ne atrak cje. Wśród pro po zy cji
te go rocz nych są: po ka zy aikido,
ka ra te i akro ba ty ki, ścian ka wspi -
nacz ko wa, kon kur sy, gry lo gicz ne,

gry te re no we, za wo dy strze lec kie,
warsz ta ty ma lo wa nia na szkle
i wie le in nych. Nie za brak nie też
ba dań zdro wia. Na sce nie pik ni ku
wy stą pi m.in. te atr pan to mi my, bę -
dzie mo żna po słu chać po ezji czy
obej rzeć wy stę py ta necz ne i wo kal -
ne dzie ci, mło dzie ży i se nio rów.
Na za koń cze nie za gra Ze spół Ka -
-Dwa. 

Ma pa im pre zy i szcze gó ło we
opi sy znaj dą się w spe cjal nej „Ga -
ze cie Tar go wej”, do stęp nej
przed im pre zą w sie dzi bach or ga -
ni za cji, w urzę dzie i pla ców kach
kul tu ry Ocho ty.

Ser decz nie za pra szam 13 wrze -
śnia, w godz. 11.00–17.00, do par -
ku Szczę śli wic kie go (wej ście
od uli cy Draw skiej).

Hanna Gęściak-Wojciechowska
Społeczny koordynator

Pikniku i Targów

XII Ro dzin ny Pik nik In te gra cyj ny
13 wrze śnia w par ku Szczę śli wic kim od bę dzie się XII Ro dzin ny

Pik nik In te gra cyj ny – Szczę śli wi ce 2014 ra zem z VI Tar ga mi
Ochoc kich Or ga ni za cji Po za rzą do wych. W im pre zie we źmie
udział 59 or ga ni za cji i in sty tu cji, któ re dzia ła ją na rzecz miesz -
kań ców Ocho ty.
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Po in for muj go, że do bry fryzjer/sklep/bar/szko ła/fo to graf/optyk/le karz 
– jest tuż w za się gu rę ki!

Szko da Two ich pie nię dzy na druk ga ze ty, któ ra wę dru je na Ur sy nów czy Mo ko tów, sko ro Twoi klien ci 

to głów nie miesz kań cy Bia ło łę ki czy Bie lan.

Szko da Two ich pie nię dzy na druk ulo tek, któ re za raz lą du ją w ulicz nym ko szu! Roz nieś je z na mi!

Na sza ga ze ta „wcho dzi do do mu”.

Ukazujemy się w 9 dzielnicach i 5 miastach pod Warszawą w nakładzie ponad 230 tys. egzemplarzy
Biu ro re kla my: ul. Bohaterów 18a, re kla ma@ga ze ta echo.pl

Twoja firma ma ma ło pie nię dzy na re kla mę?
Ce luj pre cy zyj nie! W klien ta w kon kret nym re jo nie!

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

Przez wie le lat kie ro wa ła Bi -
blio te ką „Pod Skrzy dła mi”. By ła
też współ za ło ży ciel ką War szaw -
skiej Ga le rii Eks li bri su, któ ra
przez 22 la ta dzia łal no ści zor ga -
ni zo wa ła po nad 140 pre zen ta cji
ma łych form gra ficz nych. To rów -
nież za Jej za słu gą zre ali zo wa no
dwa mię dzy na ro do we kon kur sy
na eks li bris pn. „Var sa via na
w eks li bri sie”. By ła ta kże po my -
sło daw czy nią i re dak tor ką cza so -
pi sma „Ex Bi blio the ca”, po świę -
co ne go zna kom ksią żko wym
i dzia łal no ści z tym zwią za nej.

Ja ni na Saf fa ri ni po cho dzi ła ze
Świę to chło wic. Ukoń czy ła orien -

ta li sty kę na Uni wer sy te cie Ja -
giel loń skim oraz in for ma cję na -
uko wą i stu dia bi blio lo gicz ne
na Uni wer sy te cie War szaw skim.
Od naj młod szych lat in te re so wa -
ła się kul tu rą Bli skie go Wscho -
du, więc po sze rza ła swą wie dzę
na ten te mat, gro ma dzi ła wszel -
kie pu bli ka cje. Chęt nie dzie li ła
się swo imi wia do mo ścia mi, or ga -
ni zu jąc spo tka nia i wy kła dy
na te ma ty orien tu i cy wi li za cji
mu zuł mań skiej. W 1990 ro ku,
po po wro cie z Ku wej tu, roz po -
czę ła pra cę w Wy po ży czal ni
nr 75 Bi blio te ki Pu blicz nej
w Dziel ni cy Ocho ta, a w kil ka lat

póź niej ob ję ła kie row nic two tej
pla ców ki oraz roz wi nę ła dzia łal -
ność ist nie ją cej przy wy po ży czal -
ni Ga le rii Eks li bri su. Wte dy wła -
śnie na ro dzi ła się dru ga Jej pa -
sja – eks li bris. Na wią za ła kon -
tak ty z gra fi ka mi z wie lu kra jów
świa ta, wraz z gru pą po dob nych
pa sjo na tów, któ rych po tra fi ła
sku pić wo kół Ga le rii, or ga ni zo -
wa ła wy sta wy i spo tka nia pro -
mu ją ce znak ksią żko wy, wy da wa -
ła wspo mnia ne wy żej cza so pi -
smo. Wte dy też sa ma za czę ła ko -
lek cjo no wać eks li bri sy.

Za swo je osią gnię cia by ła nie -
jed no krot nie od zna cza na, m.in.:
• tytułem „Człowieka

roku 2000” nadanym przez
władze dzielnicy Ochota

• odznaką „Zasłużony
Działacz Kultury” nadaną
przez ministra kultury

• złotą odznaką honorową
Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich

• odznaką „Honoris Gratia”
nadawaną przez prezydenta
miasta Krakowa zasłużonym
dla kultury polskiej

• odznaką honorową
Towarzystwa Bibliofilów
Polskich w Warszawie

• złotą odznaką honorową
Stowarzyszenia Księgarzy
Polskich.

Ode szła od nas oso ba wy jąt ko -
wo twór cza, któ ra na wie le spraw
mia ła bar dzo sze ro kie, trzeź we
spoj rze nie. By ła fa chow cem
w za kre sie bi blio te kar stwa i eks -
li bri su, nie tyl ko w wy mia rze lo -
kal nym, ale ta kże ogól no kra jo -
wym. Dla wie lu osób po zo sta je
au to ry te tem w tych dzie dzi nach.
By ła ta kże wspa nia łą ko le żan ką
i do sko na łym me na dże rem.

Ja ni na Saf fa ri ni zo sta ła po -
cho wa na w ro dzin nych Świę to -
chło wi cach.

Po że gna li śmy ją z ogrom nym
ża lem

Pra cow ni cy Bi blio te ki

Ja ni na Saf fa ri ni
W lip cu 2014 ro ku po dłu giej, cię żkiej cho ro bie ode szła Ja ni na

Saf fa ri ni, pra cow ni ca Bi blio te ki Pu blicz nej w Dziel ni cy Ocho ta.

ny do re ali za cji w Kontr ak cie Te -
ry to rial nym na siódmej po zy cji.
Wy ty po wa nie pro jek tu, nie za -
pew nia fi nan so wa nia tej in we sty -
cji, a jest je dy nie in ten cją mia sta
do re ali za cji te go pro jek tu. Wa -
run kiem ko niecz nym do wpi sa nia
pro jek tu do kon trak tu te ry to rial -
ne go i uzy ska nia fun du szy unij -
nych jest po sia da nie de cy zji o śro -
do wi sko wych uwa run ko wa niach
re ali za cji przed się wzię cia na ko -
lej ne eta py re ali za cji in we sty cji. 

Zgod nie z za po wie dzią
wicepre zy den ta War sza wy Mi cha -
ła Ol szew skie go, do wie dzie li śmy
się, że Tram wa je War szaw skie
pod ję ły dzia ła nia w ce lu uzy ska -
nia trzech de cy zji śro do wi sko -

wych (dwóch do ty czą cych Ocho -
ty). Do dnia dzi siej sze go nie wia -
do mo: czy Tram wa je War szaw skie
zło ży ły wnio ski o de cy zje śro do wi -
sko we, czy Re gio nal na Dy rek cja
Ochro ny Śro do wi ska te wnio ski
roz pa trzy ła i oce ni ła, a ta kże, jak
bę dzie wy glą dał dal szy los fi nan -
so wa nia pro jek tu po ne go cja cjach
z Mar szał kiem Wo je wódz twa
i Mi ni strem In fra struk tu ry i Roz -
wo ju, w ce lu wpi sa nia pro jek tu
do Kon trak tu Te ry to rial ne go. Po -
wy ższe py ta nia za da łem pre zy -
den to wi Mi cha ło wi Ol szew skie -
mu. Li czę na to, że spra wy zwią -
za ne z re ali za cją tej in we sty cji
pój dą du żo szyb ciej, niż z wdra ża -
niem przez mia sto „usta wy śmie -
cio wej”.

Ka rol Wisz niew ski
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Co da lej z tram wa jem
przez Ocho tę?


