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Fontanna niezgody?

Administrator budynku Millennium Plaza potwierdził, że teren,
który wymaga natychmiastowej interwencji służb porządkowych,
jest przynależnym do obecnego właściciela biurowca i to na nim
spoczywa obowiązek dbania o jego kondycję.
Wieżowiec w Alejach Jerozolimskich 123a, przy placu Zawiszy, zaprojektowany i wzniesiony przez
tureckiego biznesmena Vahapa był
jego pierwszą inwestycją w Warszawie. Budowa 31 kondygnacyjnego biurowca (1996–1999), zwanego dawniej Reform Plaza, budziła wówczas wiele kontrowersji.
Warszawiacy ze względu na jego

stylistykę zewnętrzną nazwali go
„toi-toiem” (od producenta przenośnych toalet).
Mieszkańcy okolicznych budynków, m.in. Aleje Jerozolimskie 121 i 123 pozbawieni zostali,
na czas budowy, dojścia do swoich
klatek schodowych usytuowanych
na zapleczu budynków. Rozebrane zostały też schody prowadzące

na galerię od strony ul. Nowogrodzkiej. Zielony, zagospodarowany teren służący do rekreacji
dzieciom i mieszkańcom, wraz
z drogą dojazdową do budynku,
szerokim gestem ówczesnych
władz dzielnicy, oddany został
w wieczystą dzierżawę biznesmenowi. Ten wybudował pod nim
podziemny garaż. W poziomie zero, zgodnie z obietnicą odtworzył
schody (będące teraz w kompletnej ruinie) i teren zielony. Mieszkańcom pozostawiono jedynie
wąski pasek gminnego chodnika
pod samym budynkiem.
W 2003 roku Vahap Toy został
wydalony z Polski, a jego spółka
zbankrutowała – wówczas wieżowiec przeszedł w ręce obecnego
właściciela. Nazwa Millennium Plaza wzięła się od obecnego właściciela budynku – banku Millennium.
Tymczasem to, co miało rekompensować mieszkańcom utraconą
przestrzeń, z roku na rok traciło
na atrakcyjności. Najpierw zniknęła jedna fontanna, pozostawiając
za sobą wyleniały trawnik, który

udaje klomb, a potem utraciła rację bytu druga, nazywana przez
mieszkańców ścianą płaczu z uwagi na jej kształt. Ta właśnie fontanna jest teraz siedliskiem śmieci
i stęchłej wody zalegającej po opadach deszczu oraz przedmiotem
mojej interwencji na prośbę zniesmaczonych tym widokiem okolicznych mieszkańców.
Moja rozmowa z Andrzejem
Wiskądem, administratorem budynku, potwierdziła jedynie, że
teren, który wymaga natychmiastowej interwencji służb porządkowych i ogrodniczych jest terenem przynależnym do obecnego
właściciela biurowca i to na nim
spoczywa obowiązek dbania o jego kondycję. Natomiast fontanny
zostały zlikwidowane na prośbę
mieszkańców (nie uzyskałam takiego potwierdzenia), którym

przeszkadzał szum wody i gromadzący się nie opodal fontann niewybredny element. „Ścianie płaczu” można by – zdaniem administratora – przywrócić utraconą
funkcję, ale tylko na wyraźny
wniosek mieszkańców, którzy
w połowie musieliby pokryć koszty jej remontu. Jest to niebagatelna kwota około 5 tysięcy złotych,
bo tyle kosztuje w przybliżeniu,
wymontowany z niej, a niezbędny
do jej uruchomienia, mechanizm.
Dlatego kwestię fontanny pozostawiam otwartą.
Natomiast dbałość o czystość
otoczenia należy egzekwować, bo
administrator obiecał „rzucić“
na ten teren służby porządkowe.
Zieleń wymaga jednak odrębnych
uzgodnień i mam nadzieję , że
do nich doprowadzę.
Z jakim skutkiem? Trudno to
dzisiaj ocenić, bo administrator
budynku, mimo deklaracji oceny
sytuacji i porozumiewania się ze
mną, nie odbiera, jak na razie, telefonu.
Anna Zbytniewska

Wynajmę
balkony
Wynajmę powierzchnię
reklamową na balkonie
– tylko Ochota
tel. 509–19–19–94

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,
608-519-073
Warszawa,
ul. Myśliborska 104, piętro I
pon.-czw.: 10–12 i 15–18
www.superdentysta.com.pl

Elastyczne protezy nylonowe
N y lo n w p r o t e t y c e z n a l a z ł z a s t o s o w a n i e w l a ta c h 5 0 .
u b i e g łe g o w ie k u .
W moim gabinecie jest co najmniej o d 8 lat, ale w Pols c e w c ią ż u c h o d z i z a te c h n o l o g i ę n o w ą .
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest
świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma wieczystą gwarancję jeśli
chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego
obciążenia proteza wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego rodzaju protez, w tym
wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej
elastyczności może ominąć wypukłości kostne czy inne szczegóły
anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie
mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.
Artur Pietrzyk
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Kolejnym kubłem zimnej wody wylanym na dobre samopoczucie władz Warszawy jest najnowszy raport „Ulice handlowe:
analiza – strategia – potencjał”, przygotowany przez BNP Paribas Real Estate Advisory and Property Management Poland sp.
z o.o. oraz Polską Radę Centrów Handlowych.
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Ulice handlowe to takie, dokąd
idziemy specjalnie na zakupy
trwające ponad godzinę. W raporcie oceniono osiem, a właściwie dziesięć polskich miast (Katowice, Kraków, Łódź, Poznań,
Szczecin, Trójmiasto, Warszawę
i Wrocław) pod względem strategii rozwoju ulic handlowych, jako
konkurencji dla wielkopowierzchniowych centrów handlowych.
Okazuje się, że Warszawa jako
jedyna, obok Krakowa, takiej
strategii po prostu nie ma. Z Krakowem sytuacja jest jednak szczególna. Tradycja staromiejskich

ulic handlowych jest tam bardzo
silna, a i tak, mimo braku spisanej
strategii, władze zadbały o to, by
najbliższe centrum handlowe
(Galeria Krakowska) znalazło się
w odległości aż 1 km od nich, najdalej wśród analizowanych miast.
Ulice uważane za handlowe
w Warszawie to (w kolejności
wskazań przez mieszkańców) Nowy Świat, Chmielna, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie i Mokotowska. Wobec braku strategii, ich
potencjał jest niewykorzystany.
Autorzy raportu z niesmakiem
stwierdzają, iż cały ten teren nie

jest objęty miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Warto zacytować raport:
„Brak spójnej polityki zarządzania
rozwojem tej części miasta oraz
brak rozwiązania kwestii parkingowych powodują, że większość
zachodzących tam zmian ma charakter przypadkowy. Podejmowane działania oddolne mają na celu

wypracowanie kompromisu między władzami miasta, właścicielami, najemcami oraz mieszkańcami, co z kolei umożliwiłoby wypracowanie spójnej strategii rozwoju
tych obszarów i przyciągnięcie
do nich najemców.”
Krótko mówiąc, urzędnicy w Warszawie są jakby zbędni. W Łodzi
stworzyli „Strategię rozwoju ulicy
Piotrkowskiej”, w Poznaniu wdrażają „Zintegrowany Program Odnowy
i Rozwoju Śródmieścia”, w gdańskim Głównym Mieście wymyślili
preferencje czynszowe dla najemców lokali użytkowych prowadzących działalność gastronomiczną aż
do północy, we Wrocławiu działa
specjalne Biuro Rozwoju Gospodarczego, a w Warszawie cieszymy
się, gdy urzędnicy nie przeszkadzają
oddolnym inicjatywom.
Warto zauważyć, że fiaskiem
skończyły się nie tylko usiłowania
stworzenia w Warszawie strategii
rozwoju intensywnego (w ścisłym
Śródmieściu), ale i ekstensywnego. Reprezentacyjnymi ulicami
handlowymi mogłyby bowiem być
i Targowa, i Grochowska, i jeszcze
kilka ulic w innych dzielnicach.
Władzom miasta nie chce się nawet chcieć.
Maciej Białecki
Warszawska Wspólnota Samorządowa

Złoty Meridian

Staruszek Jordanek
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Trzeci Ogród Jordanowski obchodził piękny jubileusz – 85-lecie
działalności. Brama przy Wawelskiej została w tym dniu szeroko
otwarta nie tylko dla stałych bywalców i przyjaciół, ale i dla gości, którzy zjawili się tu po raz pierwszy.
We wspaniałym ogrodzie Jordanka przygotowano mnóstwo atrakcji
dla uczestników w każdym wieku.
Najwięcej dla dzieci – najróżniejsze
gry terenowe i zręcznościowe, warsztaty plastyczne i bębniarskie, dmuchane zamki i trampoliny, zabawy
z klaunem i w wozie strażackim, występy dzieci i młodzieży z Jordanka,
Młodzieżowego Domu Kultury
i Ośrodka Kultury Ochoty.

Były oczywiście gratulacje i życzenia. W imieniu władz Ochoty
wystąpiła pani Elżbieta Podkońska – naczelniczka wydziału
oświaty. Oprócz oficjalnych podziękowań i życzeń ,powiedziała
to, o czym wszyscy myśleliśmy patrząc na jordankowy budynek. Jego wiek i kondycja nie wróżą najlepiej dla przyszłości placówki. Pani Podkońska zapewniła, że władze intensywnie myślą, jak rozwiązać ten problem. A ponieważ znana jest z tego, że nie rzuca słów
na wiatr, wierzę, że w końcu znajdzie korzystne dla Jordanka rozwiązanie jego kłopotów.

Nasi uczniowie wrócili ze złotymi medalami, dyplomami oraz
przepięknym pucharem dla szkoły.
W dniach od 30 maja do
1 czerwca uczniowie Międzynarodowej Szkoły Podstawowej MERIDIAN brali udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej zorganizowanej przez Zespół
Szkół w Klembowie/k. Wołomina.
Pierwszego dnia wraz z uczniami z polskich i litewskich szkół
dzieci przeszły ścieżkę edukacyjną
do rezerwatu w Dębinie biorąc
udział w różnych zabawach i piekąc kiełbaski przy ognisku. Na-

Małgorzata Rojek

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

stępnego dnia wszyscy wytrwale
uczestniczyli w rozgrywkach sportowych. Drużyna piłkarska Meridian zdobyła pierwsze miejsce.
Tego samego dnia uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia na Stadionie Narodowym miejsc dostępnych tylko dla zawodowych
piłkarzy. Na zakończenie Olimpiady organizatorzy zaprosili
dzieci na zajęcia na basenie
w Wołominie. Nasi uczniowie
wrócili ze złotymi medalami, dyplomami oraz przepięknym pucharem dla szkoły.
Idalia Smoleńska

Niedawno rozdawałem wydanie specjalne „Informatora Ochoty”, kiedy to dotarła do mnie wiadomość od jednej Pani, która
odezwała się słowami w stylu: „Panie, a co to pomoże?
Ja i wielu mieszkańców apelowaliśmy o remont podwórek
wzdłuż ulicy Majewskiego –
i co? I co ONI zrobili?”
No cóż, zrobili – tak jak
na zdjęciu – ładne parkingi, zero
ławeczek, nie mówiąc o koszach.
Samochodom zakazano stawać
tyłem do bloków (Dlaczego?
Przecież katalizatory mają), pieniądze na słupki znalazły się,
a chodniki zrobiono z kostki zaoszczędzonej ze ścieżek rowerowych (czerwony kolor był przeznaczony na ścieżki rowerowe),
chyba że burmistrz ustali nową
tradycję na Ochocie – „Rowerzyści na podwórka”. Żeby wszyscy
równo cierpieli, to i psom utworzono udogodnienia, czyli postawiono tabliczki „Zakaz wyprowadzania psów tuż pod blokami”.
Teraz tylko pieskom pozostaje
paradować po parkingu lub
z drogiej strony – po ulicy i może
po bazarku? Tak więc mieszkańcom ulicy Skorochód Majewskiego od 6 do 14 zgotowano los chyba tych gorszych mieszkańców
jednej dzielnicy, gdzie są równi
i równiejsi. Mają z jednej strony
nowy bazarek z handlem nawet
papierosami
na
śmietniku
przed wejściem i zaparkowaną
całą ulicę, z drugiej strony okazałe parkingi wewnątrz podwórek
i trochę zieleni (jeszcze w PRL -u zasadzonej). Za wielkimi blokami piękną Grójecką z paroma
ławkami, tuż przy hucznej
i śmierdzącej jezdni, i obleganych
przez dorywczych kupców i koneserów wyrobów z akcyzą. Do naj-

bliższego parku prawie kilometr,
co dla starszych ludzi, co nam zostali na Ochocie (nie zdążyli
uciec do normalnych państw) jest
nie lada wyzwaniem. Skoro już
znajdziecie siły, aby podążyć
za jakimś spokojnym miejscem
do odpoczynku na świeżym powietrzu, proponuję przejść się
choćby na podwórka między
ul. Korotyńskiego i ul. Pruszkowską. Tam jakoś dało się pogodzić
parkingi z zielenią i ławkami.
Jeszcze tam mają park i we wnioskach partycypacyjnych jest parę
projektów, na place zabaw, siłowni, wybiegów dla piesków, w tym
parku. Czyżby tam mieszkali bardziej zamożni ludzie? Czy tam

zarząd jest bardziej operatywny?
Czy tam może więcej jest wyborców obecnie nam panującej formacji politycznej? Jak to jest, że
w ramach jednej dzielnicy jedni
mają za te, a może i mniejsze pieniądze „raj” a inni „golgotę”.
Czyżby ul. Skorochód Majewskiego została już wpisana jako
„slumsy”? – bo na całej jej długości panuje taka sama atmosfera –
nawet Panowie bez meldunku
bardzo polubili okoliczne skwery
i świeżo wyremontowany plac

„Pod Skrzydłami”. WYBORCO,
pamiętaj kto i jak rządził do tej
pory, bądź bardziej aktywny, chociaż nawet przy teraźniejszych
wyborach (wnioski partycypacyjne mogą Ci pomóc), a i w nadchodzących wyborach przyjrzyj
się kandydatom dokładniej i nie
jak dotychczas, aby był przystojny(a), wykształcony (do tej pory
tacy byli i tak namieszali, że sami
już nie łapią o co chodzi w rzeczywistości) i promowani bardzo
przez media (reklamy ogłupiają).

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

Dzięki dotychczasowemu wyborowi mamy co mamy – uciekającą
młodzież, same banki, agencje
różnej maści i teraz plagę kafejek, gdzie herbata po 7 zł. Straż
Miejską – nie do zmobilizowania
i pod ochroną, Policji mało – tylko cudem 11 listopada pełno ich
w mundurach na ulicach i bardzo
dużo bez – wyglądających jakby
sprzedawać chcieli zakazane produkty. I „Żyje się lepiej wszystkim” – tak Platforma obiecała.
Jerzy Pawlonek
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Równi czy
równiejsi?

Jeden krok do przodu,
dwa kroki do tyłu
Za dobrą monetę nie można przyjąć faktu, że w gorącym okresie przeznaczonym na głosowanie, na dzień dobry nie było
na Ochocie wystarczającej liczby kart do głosowania.
To pierwszy budżet partycypacyjny stolicy i należałoby organizatorom akcji wiele wybaczyć.
Centrum Komunikacji Społecznej, bo to ono jest czapą decyzyjną, od tzw. kuchni, czyli opracowania regulaminu dla tego obywatelskiego zrywu. Niemniej nie
mogę oprzeć się wrażeniu, że były
to typowe, urzędnicze działania
zza biurka, nie mówiąc już o finalnym języku samego regulaminu.
Największym wrogiem dla całego przedsięwzięcia okazał się czas!
Brakowało go na każdym etapie procesu począwszy od terminu na zgłaszanie propozycji projektów, ich weryfikacji i opiniowaniu formalno-finansowym przez
urzędników, publicznej dyskusji
mieszkańców i na krótkim okresie
na samo głosowanie skończywszy.
O każdym z tych etapów, nie
mówiąc już o kwocie przeznaczonej na sam budżet partycypacyjny
i sposobie jej podziału na rejony
można dużo powiedzieć, ale
na podsumowanie całości przyjdzie czas. Dziś na pierwszy plan
wysuwa się – i to należy podkreślić
– fatalna akcja informacyjna. Bo
nawet jeśli za pięć dwunasta wy-

OGŁOSZENIA

DROBNE

NIERUCHOMOŚCI
·Okazyjnie sprzedam działkę 2200 m2 z domem
90 m2 na Warmii, 150 m od linii brzegowej
jeziora 505-802-748
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

drukowano stosowne plakaty, to
na mieście, weźmy już tylko samą
Ochotę, ich brak. Jeśli wynik pionierskiego dla Warszawy budżetu
obywatelskiego, mimo tylu wpadek i dreptaniu pod górkę przyniesie miastu, a w tym wypadku
naszej dzielnicy pozytywne efekty
i nie spowoduje rozczarowania
u projektodawców, to będzie to
zasługa samych mieszkańców.
Pewien optymizm budzić może
fakt, iż CKS nie wyklucza ewaluacji
procesu realizacji budżetu partycypacyjnego. Ba! Podlega on – jak
utrzymuje – monitoringowi, a wyniki ewaluacji przekazane mają być
przez powołany wcześniej na okoliczność budżetu obywatelskiego
Zespół i przedstawione Zarządowi
Dzielnicy, jej Radzie oraz Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy.
Pierwsze zapasy z budżetem
mogą generować błędy i z tym należy się pogodzić. Ale w żadnym
razie nie można przyjąć za dobrą
monetę faktu, że w najbardziej
gorącym okresie, przeznaczonym
na głosowanie, na dzień dobry nie
było na Ochocie wystarczającej
liczby kart do głosowania.
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Okna, naprawy, regulacje 787-793-700
·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
Pomoc Komputerowa z dojazdem do
klienta 662-662-611
BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
KOMINKI PROFESJONALNIE A-Z – 513-127-630
Remonty i wykończenia! Solidnie i profesjonalnie
– 504-474-694

Rada Osiedla Banacha/Grójecka/Wolnej Wszechnicy
Przedstawiciele Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Osiedlowych Centrum Komunikacji Społecznej

dyr. Jarosław Jóźwiak
Szanowny Panie,
Rada osiedla mieszkaniowego Banacha/Grójecka/Wolnej Wszechnicy wnioskuje o wydłużenie terminu głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego na obszarze Starej Ochoty.
Sposób przygotowania i stan gotowości do głosowania budzi wiele zastrzeżeń i powszechny sprzeciw.
Na koniec dnia 18.06.2014. (ostatni dzień roboczy przed terminem rozpoczęciem głosowania) karty do głosowania nie tylko nie były dostępne w urzędzie dzielnicy, ale nawet nikt nie wiedział jeszcze, jak dokładnie będą wyglądały, a to dlatego, że do ostatniej chwili urząd dzielnicy ich od Państwa nie otrzymał.
W dniu 20.06.2014. roku w Ośrodku Kultury Ochota (najbliższym dla naszego osiedla) nie było w ogóle kart
na obszar Starej Ochoty, a jedynie na Rakowiec – urząd to tłumaczył tym, że dopiero zaczął drukować karty własnym sumptem i będzie sukcesywnie je dostarczał.
Tymczasem zapotrzebowanie na nasze osiedle to ok. 1200–1500 szt. Nasze wspólnoty mieszkaniowe zaczęły
więc zamawiać w urzędzie dzielnicy potrzebne dla nich ilości kart, których odbiór miał być możliwy najwcześniej
w środę 25.06.2014., tj. w połowie okresu głosowania.
Dziwi nas fakt, że skoro karty do głosowania były tak późno przygotowane i dostarczone w wersji elektronicznej
przez Państwa, to że Państwo nie zlecili ich wydruku w dużym nakładzie w drukarni. Drukarnia nie tylko mogłaby to wykonać nawet w godzinach nocnych, ale zrobiłaby to taniej niż jednostkowy koszt wydruku na urządzeniach biurowych przez urząd dzielnicy. Wszystko to przypomina bardziej nieporadne i amatorskie działania, niż
zakrojoną na skalę całej Warszawy kampanię.
Przypominamy, że dwa z trzech złożonych przez nas projektów są skierowane również do osób starszych, które
mają ograniczony dostęp do internetu i możliwości głosowania elektronicznego.
Ponadto mieszkańcy w skali całego miasta są niedostatecznie poinformowani o terminie ww. głosowania i tylko
poprzez działania wspólnot mieszkaniowych można to zmienić, dlatego tak ważne są drukowane karty do głosowania.
Ze względu na powyższe oraz brak przygotowania urzędów do głosowania, wnosimy w trybie pilnym o ogłoszenie wydłużenia głosowania co najmniej na obszarze Starej Ochoty.
Z poważaniem
Jerzy Najder

Organizatorom, decydentom
oraz włodarzom, w końcu niebagatelnych kwot wyrwanych z gardła dzielnicom na budżet partycy-

pacyjny w 2015 roku, dedykuję
wniosek jednej z rad osiedla mocno zaangażowanej w akcję,
po której spodziewali się zmiany

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18
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,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty tel. 504 – 017-418
·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903
KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

oblicza swojego najbliższego otoczenia.
Anna Zbytniewska

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 29.08, potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 25.08.
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 do
dziesięciu gazet
lokalnych
www.echodrobne.pl
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WSM Ochota – krajobraz
po potyczkach

Trudno napisać „krajobraz po bitwie”, gdyż 99%
spółdzielców szerokim łukiem unika miejsca choćby
dyskusji, nie mówiąc o bitwie.
Niepotrzebnie, gdyż minęły już
czasy, kiedy zebrania trwały bez
końca, a składały się głównie
z krasomówczych i manipulacyjnych popisów prezesa Mackiewicza i jego akolitów. Nowy zarząd
i władze obieralne z kadencji 2010–2013 rozsyłają sprawozdania wcześniej, mówią krótko
i na ogół do rzeczy. Zebrania wyborcze trwają 3–3,5 godziny,
a nie 7 godzin. Także dlatego, niestety, że głosuje skrajnie mało

osób: 30–60 na średnio 1500
uprawnionych – to 2–4%. Jest to
zanik demokracji i oddanie największego własnego majątku
w cudze ręce! Właśnie z powodu
tej nikłej frekwencji stary układ
trzyma się mocno. Wystarczy, że
na każdej części WZ pojawi się
kilka osób, które niegdyś pracowały w spółdzielni i za marną pracę otrzymały mieszkanie do wykupienia, a do tego przyjdzie kilka
osób, które były lub chcą być we

władzach, by załatwić sobie tanie
mieszkanie na ustawionym przetargu. Wszyscy oczywiście się znają od lat, próbują sterować zebraniem poprzez najbardziej cham-

skie insynuacje, manipulacje,
okrzyki, lub poprzez obsadzenie
prezydium i komisji skrutacyjnej. I mamy to co zwykle, czyli
tzw. karuzelę stanowisk. A wystarczyłoby, gdyby 15–20 spółdzielców skrzyknęło się dla równowagi, przyszło i zagłosowało
na kandydatów Komitetu Obrony
Spółdzielców lub własnych, mądrych ludzi. „Układ” reprezentuje
na każdej części WZ ok. 17 osób,
obalić go jest niezwykle łatwo
i nic nie usprawiedliwia bezwładu
spółdzielców!
W tym roku pierwszy raz od chyba 20 lat zawiadomiono o zebraniu
dużo przed terminem, poprzez
ogłoszenia na klatkach schodowych (pochlebiam sobie, że po moim wiosennym tekście w „Informatorze”). Dzięki temu było w sumie
pięcioro kandydatów, za których
uczciwość i rozum mogłabym ręczyć. A ja rzadko za kogoś ręczę.
Oprócz nich oczywiście na każde
miejsce przypadało średnio 1,5 typowego
kandydata-wiecznego
członka władz WSM „Ochota”,
który nie odznaczył się w poprzednich kadencjach niczym dobrym,
ale od 20 lat czuje w sobie wolę
mocy i poparcie pracowników.
W efekcie mamy staro-nową
Radę Nadzorczą, z trzema osoba-

mi, w których pokładam wielkie
nadzieje, z kilkoma osobami, które uważam za wielkich szkodników, i zapewne z kilkoma osobami, które dały się wybrać zapewne, aby starym zwyczajem podnosić ręce, jak każe prezes albo
przewodniczący. Oby te osoby
otrzymały mądre nakazy albo nauczyły się myśleć samodzielnie.
Oprócz tego mamy niejasności.
Podczas jednej części WZ członek
Komitetu Obrony Spółdzielców,
kandydat do Rady Nadzorczej,
zwracał uwagę prowadzącym zebranie, również kandydatom, że
liczenie głosów nie przebiega prawidłowo: nie stwierdzono na początku, ile jest w sali osób uprawnionych do głosowania. Najpierw
głosowało 50–55 osób, a po paru
minutach na członków Rady Nadzorczej oddano aż 66 głosów.
Obecni śmiali się i komentowali
„ale dosypali”. Zgadnijcie, kto został wybrany? Cóż, nie wątpię, że
teraz nawet sprawdzanie spisu
wyborców nic nie da, bo – jeśli
ktoś z pracowników coś kombinował – to wobec niezabezpieczenia
tego spisu przez prezydium zebrania, już zdążył dopisać autografy
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Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Pochodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele człowieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. Działa na wszystkich poziomach energii duchowej likwidując całe
spectrum choroby. Poświęca choremu ok. pół
godziny, ale zależy to od stanu chorego.
Od tego też uzależnia wybór techniki. Raz są
to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne bądź magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiński uzdrowiciel robi na ciele eterycznym.
Pacjenci są zdumieni umiejętnością bezbłędnego dotarcia do źródła choroby oraz tym, że
często, już po pierwszej wizycie u niego ustępują wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga w leczeniu
wielu chorób. Między innymi:
– nowotworowych, chorobach
organów wewnętrznych
– prostacie, problemach hormonalnych,
– zapaleniu stawów, problemach i zmianach reumatycznych,
– chorobach układu nerwowego, udarze mózgu, migrenie,
– chorobie Parkinsona, paraliżu,
– problemach z krążeniem,
– chorobach kobiecych,
– bólach kręgosłupa, drętwienie rąk i nóg.

Przyjmuje w Warszawie
na Zaciszu w dniach:
1-12, 14-20, 30,31.07;
1-9,12-30.08
Zapisy i informacje w godz. 10-20
pod numerami tel.: (22) 679-22-47,
605 324 865, 605 177 007
Niekonwencjonalne Metody Leczenia
„NATURA” www.filipinskieuzdrowienia.pl

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720
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Portal internetowy „Informatora” www.iochota.pl

Wszyscy są za, a nawet przeciw

Projekt rewitalizacji osiedla przy budynkach wspólnotowych
w obrębie ulic: 17 Stycznia, Zarankiewicza i Astronautów (Okęcie), od samego początku budzi wiele kontrowersji. Mieszkańcy
nie kwestionują potrzeby modernizacji terenów. Nie zgadzają się
jednak na przedstawione im propozycje.
Zaniedbania na wymienionym
terenie są wieloletnie i o bardzo
dużej skali. Zły stan chodników
i osiedlowych uliczek, brak należytej dbałości o zieleń wysoką
i niską, narastający brak miejsc
parkingowych i występujące
utrudnienia
komunikacyjne
w strefie osiedla, to bardzo ogólne określenia postępującej degradacji wymienionego obszaru.
Zaprezentowany przez władze
dzielnicy Włochy projekt rewitalizacji osiedla – wychodzący
naprzeciw uchwale Rady Warszawy z maja 2012 roku, w której
m.in. teren osiedla został włączony do „Mikroprogramu Rewitalizacji dla Dzielnicy Włochy” (obszar I, projekt nr 3), nie zyskał akceptacji mieszkańców. Główną
osią sporu są założenia projektowe, które przewidują budowę ulic
o charakterze tranzytu, na tyłach
budynków mieszkalnych, w miejscu, gdzie dzisiaj znajdują się tereny zielone (ogródki, trawniki,
krzaki). Podczas spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami
wspólnot, zastępca burmistrza Jerzy Kowaliszyn podkreślał, że
dzielnica nie podejmie żadnych
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działań wbrew woli zainteresowanych. Trochę w tym i demokracji
– na którą powołuje się burmistrz
Kowaliszyn, ale też i trochę hipokryzji, ponieważ łatwo przewidzieć fakt, że osiągnięcie jednomyślności przez mieszkańców jest
w tym temacie raczej niemożliwe.
Zarządy trzech wspólnotowych
budynków 17 Stycznia 44; 46
i Astronautów 15 oraz zainteresowani mieszkańcy (przy skromnym
udziale piszącego te słowa), wypracowali wspólne stanowisko
wobec przedstawionych planów
rewitalizacji terenów wokół ich
budynków.
Zdecydowanie sprzeciwiają się
planom budowy ciągów jezdnych
za budynkami, nadmieniając, że
w przyszłości tereny te powinny być
przeznaczone do dyspozycji mieszkańców, z utrzymaniem funkcji terenów zielonych. Nie widzą też potrzeby lokalizacji – na omawianym
terenie – placu zabaw, gdyż takowe
w pobliżu już istnieją. W zamian
proponują nasadzenia zieleni i elementy małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci).
Ocze ki wa nia miesz kań ców
do ty czą: mo der ni za cji osie dlo -

wych cią gów pie szych i jezd nych i pra wi dło we go ich do świe tle nia, po więk sze nia i mo der ni za cji ist nie ją ce go par kin gu osie dlo we go oraz roz wią zań
po zwa la ją cych upo rząd ko wać
spra wy zie le ni wy so kiej i ni skiej.

Swoje zdanie na ten temat prezentowałem już wcześniej na forum
publicznym oraz w poprzednich wydaniach „Informatora”. Jestem też
autorem kilku interpelacji podkreślających konieczność uporządkowania terenów przy budynkach
wspólnotowych. Uważam, że szansa
na modernizację terenów osiedla
z funduszy przeznaczonych na rewitalizację może zostać zaprzepaszczona z dwóch powodów. Po pierwsze – z braku jednomyślnych uzgodnień wśród zarządów wspólnot
mieszkaniowych i z powodu dużej
rozbieżności zdań wśród samych
mieszkańców. Należy przy tym pamiętać, że założenia rewitalizacji
obejmują jeszcze 3 inne (nie wymienione w tekście) wspólnoty mieszkaniowe, których – według moich
informacji – zdania na ten temat są
mocno zróżnicowane. Po drugie
– opracowane i podpisane przez zarządy wymienionych wspólnot oczekiwania modernizacyjne różnią się
zasadniczo od propozycji przedstawionych przez projektantów działających na zlecenie dzielnicy.

WSM Ochota – krajobraz
po potyczkach
dokończenie ze strony 5
jakichś martwych dusz. Mogę tylko zaświadczyć, że podczas ostatniej części Walnego Zgromadzenia, kiedy powstała wątpliwość,
czy mandaty mają tylko osoby
uprawnione, prezes Maroszek
osobiście zadbała o zabezpieczenie spisu wyborców. Dzięki temu
Komisja Skrutacyjna, której byłam członkiem, stwierdziła, że
przed rozdawaniem kart do głosowania w sali było 69 mandatów,
w parę minut póżniej rozdaliśmy 67 kart, zaś ważnych głosów
oddano 66 – ponieważ zaś odczytywaliśmy na głos nazwiska po kolei, blokami, i wyborcy podchodzili do urny, raczej nie były to
osoby nieuprawnione. Sęk jednak
w tym, że nie brakowało nam chyba ani jednej osoby ze spisu
uprawnionych. Skąd więc wcze-

śniej wzięły się trzy mandaty ekstra? Wszystko liczyliśmy po dwa
razy, więc nie ma mowy o pomyłce.
Z typowo spółdzielczych cudów
odnotowuję jeszcze wieloletnich
członków władz, którzy wyskakują
w różnych okręgach wyborczych,
jak królik z kapelusza. Jeśli sąsiedzi za dobrze się na nich poznali,
startują z innego okręgu. Czy zastanawiali się Państwo, jak niektórzy nabyli drugie, a może i trzecie
mieszkania w WSM „Ochota”?
I za ile? Przez całe lata przetargi
nie były nigdzie ogłaszane, gdy
nie zgłaszał się żaden chętny – obniżano cenę o 10%, potem drugi
raz to samo, a za trzecim razem
cena mogła być w zasadzie dowolna. Obecnie przetargi sa ogłaszane m.in. w „Informatorze Ochoty
i Włoch” i od razu ceny transakcyjne wzrosły.

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

Niekwestionowaną potrzebą,
czy wręcz koniecznością, jest jak
najszybsze uporządkowanie terenów przy budynkach wspólnot
mieszkaniowych. Głównie od frontów budynków i dotyczy to zarówno zieleni, jak i ciągów pieszo-jezdnych. Następnym naglącym problemem są rozwiązania
mające na celu zlikwidowanie
uciążliwości
komunikacyjnych
i stworzenie odpowiedniej liczby
miejsc do parkowania. Co do tego
wszyscy są zgodni: mieszkańcy,
władze dzielnicy, projektanci oraz
radni uchwalający Mikroprogram
Rewitalizacji dla omawianego terenu. Zdania są podzielone jedynie w sprawie sposobu przeprowadzenia rewitalizacji. O tym, czy jest
szansa na wykonanie modernizacji
osiedla z funduszy przeznaczonych
na rewitalizację lub czy możliwe są
inne rozwiązania pozwalające
na zabezpieczenie środków w celu
przeprowadzenia niezbędnych remontów, będę pisał w następnych
wydaniach „Informatora”
Dariusz Kałwajtys

W celu uniknięcia wszelkich
wątpliwości na przyszłość należałoby ogłaszać te przetargi szerzej.
Oraz stosować procedurę liczenia
głosów taką, jaką wprowadzono
na mojej części WZ: każdy, wyczytany z nazwiska, podchodzi
do urny i wrzuca kartę, którą
wcześniej wydano mu, zaznaczając to na jego mandacie.
A wy, drodzy spółdzielcy, ocknijcie się i zacznijcie kontrolować
pracę spółdzielni, choćby sprawdzając wydatki na własny budynek
(fascynująca lektura), tworząc nieformalne Komitety Blokowe (prezes obiecała z nimi współpracować
i robi to!), no i przychodząc na zebrania. Bo inaczej stare wróci.
Notabene źle zarządzana spółdzielnia Śródmieście w Łodzi właśnie plajtuje, ludziom odłączono
ciepłą wodę, częściowo prąd, mają spłacać 37 mln długów. Nie
grozi to jedynie osobom, które
mają odrębną własność. Tak się
kończy niepilnowanie własnych
spraw.
Magdalena Balcerek

Zarządzenie Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie możliwości lub obowiązku nabywania działek przez wspólnoty mieszkaniowe, przypomina mi sceny z Tyrmanda lub powojennej komedii „Ewa chce spać”, gdzie ludzie o mrocznej profesji
namawiali przypadkowych przechodniów do niepotrzebnych zakupów słowami – „Kup pan cegłę”.
Pamiętacie scenkę opisaną
przez L. Tyrmanda w „Złym”, jak
rzezimieszki zaczepiały przechodniów słowami – „Kup pan cegłę”?
Podobną scenę pokazano w powojennej komedii „Ewa chce
spać”, gdzie adept bandyckiego
fachu proponuje kupno cegły
przechodniom słowami: – „Panie
szanowny! Kup pan tę cegłę! Odpalasz pan stówkę – ocalasz pan
główkę! Dawaj pan stówę i spływaj w podskokach...”. Opisywana
cegła nie stanowiła dla zmuszane-

go do kupna żadnej wartości.
W powojennej Warszawie było ich
wiele – za darmo.
Dzisiaj Pani Prezydent Hanna
Gronkiewicz – Waltz proponuje
wspólnotom mieszkaniowym kupno działek przy ich budynkach.
Szczegóły można znaleźć w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 5682/2014 z dnia 10 marca br.
Zarządzenie pn. „Pilotażowy
program nabywania i dzierżawy
działek przez wspólnoty mieszka-

niowe z udziałem m.st. Warszawy”
określa zasady nabywania działek
przy budynkach wspólnotowych.
Trzeba przyznać, że cena jest niewygórowana – 1 procent wartości
gruntu. We wspomnianym zarządzeniu, oprócz odniesień do regulacji prawnych, procedur nabywa-

gieł. W polskiej komedii „Ewa
chce spać” cegły sprzedawał
sprytny rzezimieszek. Dzisiaj
wspólnotom mieszkaniowym proponuje się (z elementami przymusu) kupno działek przy budynkach. Tylko po co?
W przypadku osiedla budynków wspólnot mieszkaniowych,
którego jestem mieszkańcem, terenami wokół budynków, będących własnością miasta, opiekują
się zazwyczaj mieszkańcy. Uprawiają przydomowe ogródki, koszą
trawę, sprzątają i sadzą kwiatki.
Wykonują szereg czynności,
do których powołane są ZGN-y,
a które sobie z tym nie radzą
z powodu braku odpowiednich
funduszy. Czy nie prościej i uczciwiej byłoby przekazać te obowiązki wspólnotom razem z pieniędzmi przewidzianymi na te cele
w budżetach dzielnic? Miasto zachowałoby swoje mienie, a wspólnota pozyskała środki na zadania,
które i tak w dużej mierze sama
realizuje. Kupno ziemi przez
wspólnotę, bez możliwości pozyskiwania dochodów z tego gruntu
może się okazać przysłowiową
„cegłą”, która będzie generowała
koszty związane z obowiązkami
właściciela.
Dariusz Kałwajtys

Matura dla dorosłych na piątkę.
Kursy maturalne i liceum w jednym miejscu.
Przypomnijmy, że w maju w AS Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbywały się
egzaminy maturalne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Możemy pochwalić się
ponad 96% zdawalnością, co jest wynikiem bardzo dobrym. Gratulujemy absolwentom!

Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej (w tym absolwenci zasadniczych szkół zawodowych), mogą
zapisać się do naszego Liceum.
Natomiast osoby, które posiadają
już wykształcenie średnie, mają
szansę powtórzenia materiału
na kursie maturalnym. Postaraliśmy się, aby naukę w naszej placówce łatwo można było pogodzić
z pracą zawodową i obowiązkami
życia codziennego. Zajęcia w trybie zaocznym odbywają się w cyklu weekendowym, dwa razy
w miesiącu.

Kurs maturalny
Podczas kursu
maturalnego słuchacze otrzymują
odpowiednie przygotowanie merytoryczne, aby egzamin maturalny zdać z wynikiem pozytywnym.
Niektórzy korzystają z możliwości
zdawania egzaminu maturalnego
przy naszym Liceum, inni przystępują do matury w swojej szkole
macierzystej. Aktualnie prowadzimy nabór na kurs maturalny
przygotowujący do matury w 2015
roku.

Trwają zapisy do liceum oraz
na kurs maturalny

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.
Większa część naszych słuchaczy to
osoby czynne zawodowo, nierzadko prowadzące własne firmy. Wykształcenie średnie jest im
często potrzebne jako warunek uzyskania lepszego stanowiska w pracy i lepszej pensji.
Czasami zdarza się, że przychodzą do nas także słuchacze, którzy decydują się
na zmianę szkoły jeszcze
w trakcie trwania semestru.
Takie osoby mają możliwość
nauki w przyjaznej atmosferze
oraz ukończenia naszego Liceum bezpłatnie.
Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu maturalnego, już dziś serdecznie zapraszam
do naszej placówki.
dyr. Martyna Myszkowska

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

7

Portal internetowy „Informatora” www.iochota.pl

Kup pan cegłę...

nia lub dzierżawy gruntów itp., jest
także podana informacja o możliwościach wystąpienia przez miasto
z sądowym roszczeniem nabycia
gruntów przez wspólnotę mieszkaniową. Czyli jak nie kupią po dobroci, to można ich do tego zmusić.
Przytaczane w zarządzeniu regulacje prawne, które – wg Pani Prezydent (organ wydający zarządzenie)
obligują wspólnoty do nabywania
działek, mówią między innymi
o tym, że grunt wchodzący w skład
nieruchomości wspólnej (wspólnoty mieszkaniowej) powinien umożliwiać prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń
z nim związanych i związane to jest
m.in. z możliwością braku dojazdu
do nieruchomości wspólnej oraz
konieczności dojścia do budynku
przez cudzą nieruchomość – czyli
grunt, którego właścicielem jest
miasto lub Skarb Państwa. Przyznam, że taka interpretacja przepisów budzi moje zdziwienie oraz
obawy – do kupna czego mogą nas
jeszcze zmusić władze naszego
miasta? Może będziemy musieli
kupić część ulicy, po której jeździmy, chodnika, po którym chodzimy
lub parku, w którym przebywamy
z naszymi pociechami?
W książce Tyrmanda proponowano kupno niepotrzebnych ce-

Mazovia Cup za nami!
Zakończyliśmy rok szkolny a wraz z nim pierwszy rok działalności naszej szkółki siatkarskiej.

Odbył się pierwszy turniej z cyklu Mazovia Cup o Puchar Wiceburmistrza Dzielnicy Ochota
Krzysztofa Kruka.
Podczas turnieju zaprezentowały się dzieci z najmłodszej sekcji

siatkówki z oddziału MazoviaOchota oraz TKKF Mazovia 23.
Emocji było co niemiara. Pomimo sporej różnicy wieku (najmłodsi są uczniami klas 2 a najstarsi 6)
walka trwała do samego końca.

Dla większości dzieci był to
pierwszy duży turniej w ich życiu.
Mamy ogromną nadzieję, że zapału do siatkówki nie zabraknie
po wakacjach.
Ogromnie dziękujemy Panu Wiceburmistrzowi Dzielnicy Ochota
– Krzysztofowi Krukowi, Panu
Wojciechowi Cichemu – kierownikowi Zespołu Sportu i Rekreacji

w Dzielnicy Ochota, Pani Dyrektor SP nr 175 – Jolancie Zan–Szantroch, firmie BlueSoft.
Podziękowania ślemy również
do wszystkich Rodziców –to dzięki Wam, drodzy Rodzice, mamy
tak wspaniały narybek siatkarski –
wielkie dzięki za wsparcie i kibicowanie ;)
Dziękujemy Organizatorom
Turnieju, za wspaniałe chwile
– Kadra SKS Mazovia Warszawa.
Wielkie dzięki wszystkim Bohaterom dzisiejszego turnieju – czyli
uczestnikom. Bez Was nie byłoby
tylu emocji!
Mamy ogromną nadzieję, że już
we wrześniu spotkamy się w jeszcze szerszym gronie na kolejnym
turnieju. Tym samym zakończyliśmy rok szkolny a wraz z nim
pierwszy rok działalności naszej
szkółki siatkarskiej.

Życzymy wspaniałych wakacji!
Wyniki końcowe:

W kategorii chłopców:
1. MUKS Krótka Mysiadło
2. UKS 321 Bemowo
3. Mazovia Warszawa I
4. Mazovia Warszawa II

W kategorii dziewcząt:
1. Mazovia Pomiechówek
2. MOS Wola Warszawa II
3. MOS Wola Warszawa I
4. SL Salos Warszawa
5. MOS Wola Warszawa III
6. Mazovia Warszawa II
7. Mazovia Warszawa I
8. TKKF Mazovia Warszawa *
* Zawodnicy Mazovii Warszawa to uczniowie szkół podstawowych nr 23, 175, 152, 264.

Polak potrafi
Premiera w Och-Teatrze

5 lipca 2014 r. na scenie Och-Teatru odbyło się premierowe
przedstawienie pt. „Uwaga… publiczność!” w reżyserii Edwarda
Wojtaszka. Spektakl o perypetiach grupy teatralnej powstał
na podstawie tekstu Frédérica Sabrou.
Kolejne przedstawienia będą
grane przez kilka następnych dni.

Reżyseria
i
tłumaczenie:
Edward Wojtaszek
Obsada: Marta Kurzak, Maria
Seweryn, Szymon Kuśmider, Andrzej Pieczyński, Otar Saralidze
„Uwaga… publiczność!” to zabawna i zastanawiająca komedia
o zespole aktorów, którzy wynajęli prywatny teatr, by zagrać w nim
swój spektakl, i o ich reżyserze.

Niedawno kolega w artykule pisał ze ludzie domagają się wysłupkowania trawnika. Niestety mam wątpliwości co do celowości takiego działania.
Grupa, która nie ma powodzenia
u publiczności, pewnego wieczora
przed spektaklem orientuje się, że
sala jest pełna i wielu widzów ich
oczekuje… Ta, wydawałoby się,
dobra wiadomość, okazuje się być
początkiem konfliktu, który wybucha w momencie, gdy aktorzy
dowiadują się, że na widowni zasiedli członkowie partii politycznej o skrajnych poglądach. Ta
sztuka to studium charakterów,
katalog śmieszności i napuszenia
środowisk teatralnych. Lecz także
opowieść o wyborach moralnych
artystów, o ich wolności światopoglądowej i politycznej. Niezwykle
zabawny tekst rymujący się ze
współczesną sytuacją w polskich
teatrach i tym, co dzieje się za kulisami.

• 5 lipca, sob., godz. 19.30
– premiera
• 6, 7, 8, 9 lipca – kolejne
spektakle

Och-Teatr, ul. Grójecka 65

Przykład na zdjęciu. Niestety jesteśmy narodem, co to nakazy i zakazy ma głęboko w „poważaniu”
i nauczeni jesteśmy zawsze interpretować każdy pod własne potrzeby.
Przyzwyczailiśmy
się
do bezradności służb odpowiadających za porządek i z przymrużeniem oka zalegalizowaliśmy niemoc tychże służb. Natomiast mnożymy sobie koszty jakiegoś pozornego porządku. Jesteśmy społeczeństwem zastraszonym przez
nieliczną grupkę pijących „wyskokowe trunki” – bo boimy się ławek
pod blokami. Dajemy się terroryzować na chodnikach rowerzystom
(bo straż miejska miała rowery,

lecz ja przynajmniej od 2 lat ich
nie widzę). Poziom bezpieczeństwa owszem wzrósł – bo dzielnica
po 21 jest jak wymarła i większość
ludzi chyłkiem szybciutko przemyka jak najszybciej do domu. Tak
więc zastanówmy się czy wszędzie
słupki po 100 zł za sztukę są potrzebne? Czy nie dojrzała sytuacja
do rozwiązania straży miejskiej
– oczka Pani Prezydent, co to zatrudnia na „ciepłych posadkach”
– niekoniecznie właściwych ludzi.
Odpowiedzcie sobie Państwo,
czym zasłynęła straż miejska
w ostatnim czasie? I gdzie ich
ostatnio Państwo widzieliście?
Jerzy Pawlonek

Twoja firma ma mało pieniędzy na reklamę?
Celuj precyzyjnie! W klienta w konkretnym rejonie!
Poinformuj go, że dobry fryzjer/sklep/bar/szkoła/fotograf/optyk/lekarz
– jest tuż w zasięgu ręki!
Szkoda Twoich pieniędzy na druk gazety, która wędruje na Ursynów czy Mokotów, skoro Twoi klienci
to głównie mieszkańcy Białołęki czy Bielan.
Szkoda Twoich pieniędzy na druk ulotek, które zaraz lądują w ulicznym koszu! Roznieś je z nami!
Nasza gazeta „wchodzi do domu”.

Ukazujemy się w 9 dzielnicach i 5 miastach pod Warszawą w nakładzie ponad 230 tys. egzemplarzy
Biuro reklamy: ul. Bohaterów 18a, reklama@gazetaecho.pl
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