
My, mieszkańcy Ochoty, w trosce o byt i przyszłość naszej Małej Ojczyzny, zwy-
kli obywatele połączeni troską o naszą dzielnicę, zdecydowani dbać o jej ciało
– przestrzeń, zdeterminowani aby usprawnić jej mózg – urząd, pragnący rozwo-
ju jej ducha, którym jest – społeczność, zjednując nasze wysiłki dla wypełnienia
tych zadań, powołaliśmy Ochocką Wspólnotę Samorządową, oraz stworzyli-
śmy program, który był, jest i będzie nam mapą i kompasem, w wyprawie
po lepsze jutro dla Ochoty.

Prosimy o poparcie naszych starań w dniu 16 listopada.
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Ochota zasługuje na więcej
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Szpital św. Anny przy ul. Bar-
skiej, położony w sercu Starej
Ochoty, służy od wielu lat miesz-
kańcom naszej dzielnicy, Warsza-
wy jak i całego Mazowsza. Przez
wiele lat szpital posiadał wiele od-
działów z wybitnymi specjalistami
w swoich dziedzinach. W ostat-
nich latach, ze względu na złe za-
rządzanie, szpital borykał się i na-
dal boryka z ogromnymi proble-
mami finansowymi i organizacyj-
nymi. Zadłużenie szpitala wynosi

około 120 milionów złotych. We-
dług Marszałka Województwa
(Szpital św. Anny jest szpitalem
wojewódzkim), problemy te leżały
u podstawy zamknięcia szpitalne-
go oddziału ratunkowego w stycz-
niu tego roku. SOR został oddany
do użytku w 2008 roku,
przy wsparciu finansowym z Unii
Europejskiej. Po sześciu latach,
mimo zaangażowania dużych
środków w oddanie oddziału
do użytku, SOR został zlikwido-

wany. Jak się okazuje z informacji
przekazanej od dr Dariusza Sar-
tiego, specjality i wieloletniego le-
karza pracującego w szpitalu, li-
kwidacja SOR ma być początkiem
scenariusza likwidacji kolejnych
oddziałów. Jako kolejne miałyby
być likwidowane oddziały: inter-
nistyczny i chirurgiczny. Trzeba
pamiętać, że postulaty zamknię-
cia obu oddziałów padały już

w grudniu 2013 roku. Powodem,
likwidacji miał być ponownie brak
pieniędzy.

Szpital, według planów woje-
wództwa ma pozostać docelowo
jednostką z oddziałem ortope-
dycznym. Bez istnienia oddziałów
internistycznego i chirurgicznego
nie będzie można wykonywać
w szpitalu skomplikowanych ope-
racji. W związku z niepokojącymi
informacjami dotyczącymi możli-
wej likwidacji dwóch oddziałów
w szpitalu na czwartkowej sesji ra-
dy dzielnicy Ochota zgłosiłem, ra-
zem z radnymi Ochockiej Wspól-
noty Samorządowej, projekt sta-
nowiska wyrażający sprzeciw rady
dzielnicy co do pomysłów samo-
rządu województwa w tej sprawie.
W trakcie obrad radni uzyskali in-
formację, że w skład Rady Spo-
łecznej Szpitala św. Anny, wcho-
dzą: burmistrz dzielnicy Maurycy
Wojciech Komorowski i wicebur-
mistrz Piotr Żbikowski. Podczas
debaty wyszło na jaw, że plany li-
kwidacji dwóch oddziałów były
rozpatrywane wielokrotnie pod-
czas obrad Rady Społecznej. Trze-
ba zadać sobie pytanie, czy będą
realizowane w najbliższym czasie?
Radni jednak nawet w tak ważnej
sprawie dla dzielnicy nie byli jed-
nogłośni. Podczas głosowania
wstrzymał się od głosu Witold
Dzięciołowski – przewodniczący
Rady, który w dyskusji na temat
treści stanowiska uznał je
za „emocjonalne” …

Karol Wiszniewski

Chcą zlikwidować
szpital na Barskiej

Rada dzielnicy Ochota przyjęła stanowisko wyrażające sprze-
ciw co do pomysłów samorządu województwa likwidacji kolej-
nych oddziałow w szpitalu.

Ponad dwa lata czekaliśmy, by
mieszkańcy mogli dowiedzieć się
kim był Dobry Maharadża – patron
skweru przy ul. Opaczewskiej.
W ostatnim dniu października od-
była się uroczystość odsłonięcia po-
mnika upamiętniającego jego oso-
bę i to, co zrobił dla polskich dzieci.

Wśród wielu dostojnych gości
wyróżniali się „Indianie” – tak na-
zywają siebie ci, których mahara-
dża uratował od pewnej śmierci.

Wielokrotnie pisałam kim był Do-
bry Maharadża, jak się nazywał i co
zrobił, że postanowiono go uhonoro-
wać właśnie na Ochocie. Teraz za-
praszam na spacer pod pomnik, na
którym umieszczono najważniejsze
informacje. Trudno zapamiętać jego
nazwisko i tytuły, ale „Indianie” na-
zywają go od zawsze Jam Saheb
i niech tak w naszej pamięci też po-
zostanie. Małgorzata Rojek
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Pomnik Dobrego
Maharadży Jam Saheba



W Warszawie trwa skok cywilizacyjny
� Rozmowa z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Czy jest Pani zadowolona
z ośmiu lat swoich rządów w War-
szawie?

Miasto i spółki miejskie zainwe-
stowały w stolicy 25 mld zł. Do te-
go trzeba doliczyć 9 mld, które za-
inwestował rząd. W porównaniu
z wcześniejszymi latami, te kwoty
są naprawdę imponujące i chyba
zdecydowana większość mieszkań-
ców to odczuła. Kiedy zostałam
prezydentem, musiałam ratować
po poprzednikach zrealizowanie
takich inwestycji, jak oczyszczalnia
ścieków Czajka i spalarnia na jej
terenie, a także most Skłodow-
skiej-Curie. Udało się i dzięki temu
Warszawa nie musi płacić ogrom-
nych kar a mieszkańcy Białołęki
nie stoją w gigantycznych korkach.

Zbudowaliśmy lub zmodernizowa-
liśmy wiele dróg. Budujemy nowe
linie tramwajowe. W grudniu
otwieramy centralny odcinek II li-
nii metra. To skok cywilizacyjny dla
miasta.

Wspomniała Pani o kwotach
zainwestowanych w Warszawie.
Wielu specjalistów zarzuca wła-
dzom miasta, że nasze metro na-
leży do najdroższych w Europie
i że za te same pieniądze można
było zrobić znacznie więcej.

Gdyby tak było, to Unia Euro-
pejska nie dałaby na ten cel pie-
niędzy. Nasz wniosek o dofinanso-
wanie przeszedł w Europie przez
niejeden zespół sprawdzający jego
zasadność, także pod kątem kosz-

tów, a te wynikają z warunków
geologicznych a także zaprojekto-
wania m.in. dwóch bardzo dużych
stacji przesiadkowych – Stadion
i Świętokrzyska. Nasze metro jest
tańsze niż w Paryżu czy Marsylii.

Inny zarzut dość często podno-
szony to kwestia kolejności inwe-
stowania. Metro jest inwestycją
„wysysającą” budżet miasta bar-
dzo dotkliwie. Wielu specjalistów
twierdzi, że znacznie lepszy efekt
osiągnęlibyśmy za mniejsze pie-
niądze i szybciej, gdybyśmy
w pierwszej kolejności postawili
na rozwój Szybkiej Kolei Miej-
skiej. Na istniejących w Warsza-
wie torach kolejowych, w dużej
mierze słabo używanych, można
stworzyć jeden z najlepszych
w Europie systemów naziemnej
kolei. Mało które miasto ma ob-
wodnicę kolejową. My mamy ją
od czasów carskich i wciąż jej nie
używamy!

Najbardziej rozwinięte miasta
organizują swój system komuni-
kacyjny zarówno w oparciu o me-
tro, jak i kolej. W swoim pierw-
szym programie zapowiedziałam
realizację takiego właśnie planu.
Ale każdy środek transportu od-
grywa swoją, ważną rolę w całym
systemie. Metro budujemy w rejo-
nach najsilniej zurbanizowanych
i pozbawionych silnego, wydajne-
go transportu szynowego – dzięki
temu przewozi ono już dzisiaj pół
miliona pasażerów dziennie. Tory

kolejowe są znacznie bardziej od-
dalone od osiedli, przez co popu-
larność SKM jest niższa. Niemniej
jednak nie oznacza to, że rezygnu-
jemy z jej rozwoju. Na początku
mojej kadencji była jedna linia,
dziś są cztery. Kupiliśmy 28 no-
wych wagonów. Kolej w końcu za-
częła odgrywać ważną rolę
w transporcie.

To mało. Częstotliwość pocią-
gów wciąż jest niesatysfakcjonują-
ca.

Pamiętajmy, że linie kolejowe
mają swoje ograniczenia. W wielu
przypadkach nie możemy zwięk-
szać częstotliwości z uwagi
na przeciążenia linii. Wynika to
z konieczności dzielenia torów,

pomiędzy pociągi regionalne, da-
lekobieżne i towarowe.

Dodatkowo mamy ograniczenia
wynikające z kolizji z drogami
– na przykład dopóki na linii
otwockiej nie zostaną zbudowane
tunele, to pociągi nie mogą jeździć
częściej, bo faktycznie podzieliłyby
dzielnicę Wawer na dwie części.
Z kolei na linii legionowskiej nie
ma już żadnych ograniczeń, bo zo-
stały ostatnio wybudowane wia-
dukty. Teraz chcemy zająć się linia-
mi obwodowymi na granicy Woli
i Bemowa oraz w centrum Woli,
które nie są wykorzystywane pra-
wie wcale.

Na Woli i Bemowie będziemy
budować metro – analizy komuni-
kacyjne i doświadczenia innych
państw UE przemawiają na ko-
rzyść metra, głównie z uwagi
na szybkie połączenie z centrum
miasta. Ale w tym samym czasie
chcemy wspólnie z PKP PLK nie
tylko zrealizować nowe przystanki,
ale również dobrze je połączyć
z planowaną siecią metra. Gotowy
jest już projekt listu intencyjnego
w tych sprawach. Do tego docho-
dzi planowany zakup nowego ta-
boru kolejowego.

Zmieńmy temat. Kampania wy-
borcza przebiega pod znakiem
nierozwiązanego problemu śmie-
ciowego. MPO i inne firmy słabo
radzą sobie z wywożeniem odpa-
dów. Mieszkańcy mają mnóstwo
uwag i pretensji, a wysypisko
w Radiowie, które miało być likwi-
dowane, znów jest używane po-
nadnormatywnie i śmierdzi na ca-
łą okolicę, zaś władze miasta zby-
wają mieszkańców – taka jest opi-
nia na Bemowie i Bielanach.

Na początku mieliśmy 400 in-
terwencji dziennie, dziś już tylko
niecałe 50. Wprowadzenie ustawy
to jest ogromna zmiana i za wcze-
śnie jest na całościową ocenę. Po-
czątek był bardzo trudny i nadal
nie jest łatwo, ale zarówno my,
jak i firmy podejmują mnóstwo
działań, żeby poprawić jakość
i terminowość odbioru odpadów.
Mieszkańcy muszą wszelkie uwagi
zgłaszać, dzięki temu możemy
na bieżąco reagować.

A Radiowo?
Jestem po rozmowach z mini-

strem środowiska. W ciągu trzech
do pięciu lat zostanie rozbudowa-
na spalarnia na Targówku. Obec-
nie jest ona wniesiona do majątku
MPO i przedsiębiorstwo to ma ją
rozbudować za pieniądze z UE.
Zanim to nastąpi będziemy
zmniejszali uciążliwość wysypiska
w Radiowie. MPO kupiło teren
w gminie Zielonka i tam mam za-
miar zorganizować wysypisko.

Nie ma jeszcze pozwolenia
na budowę tego wysypiska. Mogą
minąć kolejne lata, zanim ono po-
wstanie.

Jest już decyzja środowiskowa,
a proszę mi wierzyć, że uzyskanie

jej jest znacznie trudniejsze, niż
samo pozwolenie na budowę.
Oczywiście liczymy się z opóźnie-
niami i dlatego rozważamy inne
warianty.

Jakie?
Prowadzimy rozmowy w spra-

wie przyjęcia części warszawskich
odpadów przez inne wysypiska.
Zgodnie z umową z mieszkańca-
mi, pod koniec roku przedstawi-
my mieszkańcom Bielan „mapę
drogową” z konkretnymi termina-
mi działań, jakie będą podjęte
w sprawie zmniejszania uciążliwo-
ści i docelowo zamknięcia wysypi-
ska w Radiowie.

Co z przeciwdziałaniem konse-
kwencjom dekretu Bieruta? Czy
miasto nadal będzie bezradne wo-
bec roszczeń?

Już w 2013 roku złożyliśmy
w Sejmie projekt specjalnej usta-
wy, która rozwiązałaby ten pro-
blem całościowo. Jednak koszty
jej przyjęcia mogłyby kosztować
Skarb Państwa nawet 27 mld zł,
więc póki co nie ma zgody mini-
stra finansów na nowe przepisy.
Musimy więc działać inaczej.
Przygotowaliśmy propozycje
zmian w ustawie o gospodarce
nieruchomościami. Po pierwsze
chcemy mieć prawo pierwokupu
roszczeń, a po drugie wprowadzić

kilka przepisów, które uniemożli-
wiałyby wchodzenie w prawa wła-
ściciela, który od dawna nie żyje.
Udało nam się też uzyskać 600
mln zł z krajowego funduszu re-
prywatyzacyjnego (po 200 mln
na rok począwszy od 2014), z któ-
rego Warszawa nie mogła wcze-
śniej korzystać.

Proszę w skrócie powiedzieć
coś o planach na najbliższe cztery
lata?

Zależy mi na tym, aby jakość
życia w Warszawie podnosiła się
dalej w tak szybkim tempie, dlate-
go plany na kolejną kadencję są
bardzo ambitne. Kontynuujemy
budowę metra. Zbudujemy ob-
wodnicę śródmiejską, odda-
my 2500 miejsc w żłobkach, 4500
w przedszkolach, 7000 w szko-
łach. Zbudujemy Muzeum Sztuki
Nowoczesnej. Szpitale Wolski,
Bielański i Praski zostaną grun-
townie zmodernizowane. Powsta-
nie 200 km nowych ścieżek rowe-
rowych, wydamy 3 mld zł na tabor
komunikacji miejskiej, TBS-y
zbudują na działkach miej-
skich 1100 nowych mieszkań
na wynajem dla osób bez zdolno-
ści kredytowej, zajmą się też rewi-
talizacją starych kamienic.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Krzysztof Katner

Metro budujemy w rejonach najsilniej zurbanizowanych i pozba-
wionych silnego, wydajnego transportu szynowego.
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Na początku mieliśmy 400 interwencji dziennie, dziś już tylko 50.
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Szpitale: Wolski, Bielański i Praski zostaną zmodernizowane.
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– Dlaczego nazwał Pan swój
program 4×4 Pakt dla Warsza-
wy?

– Pakt – to skrót od pierw-
szych liter głównych obszarów
programowych: Partnerstwo,
Administracja, Kapitał Ludzki,
Transport. A 4 4, bo Warszawa
potrzebuje nowego, mocnego
napędu, a w każdym z tych ob-
szarów wyznaczyłem cztery kie-
runki działań.

– Te hasła są zbyt ogólne.
– Pod każdym z tych czterech

haseł są propozycje kolejnych
działań, które zamierzam zaini-
cjować w ciągu pierwszych stu
dni. Hanna Gronkiewicz-Waltz
w każdej kadencji składa bardzo
konkretne obietnice, a według ra-
portu sporządzonego przez War-
szawską Wspólnotę Samorządo-
wą, zrealizowała z nich zaled-
wie 20%. Gdzie są obiecane mo-
sty, parkingi podziemne, hala wi-
dowiskowa, Szpital Południowy,
obwodnica Śródmieścia, czy me-
tro na Targówek i Białołękę?

– Administracja i Transport są
łatwe do rozszyfrowania, a co kry-
je się za hasłem Partnerstwo
i Kapitał Ludzki?

– Przez partnerstwo rozumiem
zarówno wykorzystanie mechani-
zmu partnerstwa publiczno-pry-

watnego, którego obecna prezy-
dent nie rozumie i się boi, do przy-
spieszenia budowy najważniej-
szych stołecznych inwestycji, np.
5 tys. mieszkań komunalnych, czy
spalarni odpadów, ale także więk-
sze otwarcie na obywateli, współ-
pracę z nimi i sektorem prywat-
nym. Miasto powinno zacząć trak-
tować mieszkańców i przedsiębior-
ców jako partnerów, a nie peten-
tów. Są to konkretne propozycje
mechanizmów i kierunków polity-
ki rozwoju miasta, które uspraw-
nią realizację inwestycji oraz da-
dzą mieszkańcom większy wpływ
na politykę miasta. Oznacza to
większe respektowania prawa do-
stępu do informacji, np. o skali
roszczeń w Warszawie, czy o pla-
nowaniu przestrzennym, zwiększe-
nie budżetu obywatelskiego
do 140 mln zł, czyli 1% budżetu
oraz konsultacje społeczne na żą-
danie 1000 obywateli, czy referen-
da w najważniejszych dla miasta
sprawach.

– A Kapitał Ludzki?
– Kapitał ludzki to kierunki

dbania o jakość życia mieszkań-
ców, czyli:
• po pierwsze więcej mieszkań

komunalnych i czynszowych,
których w Warszawie
notorycznie brakuje.

Około 3,5 tys mieszkań
komunalnych nie ma toalet,
a kolejne 20 tys. jest

ogrzewanych na drogi prąd.
To trzeba natychmiast
zmienić;

• po drugie dbanie o rozwój
najmłodszych warszawiaków
poprzez oferowanie większych
zniżek do obiektów
sportowych i kulturalnych,
zwiększenie liczby miejsc
w przedszkolach i żłobkach,
nieodpłatne zajęcia
pozalekcyjne kształtujące
innowacyjność, kreatywność
i przedsiębiorczość;

• po trzecie 24% warszawiaków
to seniorzy – nie można się
koncentrować tylko na pl.
Zbawiciela i Nowym Świecie,
bo seniorzy mają zupełnie
inne potrzeby. Dlatego
zamierzam wprowadzić realne
a nie symboliczne ulgi dla
seniorów na dostęp
do obiektów sportowych
i centrów kultury a także
stworzyć wzorowane
na niemieckich
Volkshochschule – centra
aktywności dla seniorów,
gdzie nasi seniorzy będą mogli
spędzać aktywnie czas
integrując się, zdobywając
wiedzę i dzieląc się swoimi
doświadczeniami z innymi.

• po czwarte: o jakości życia
w mieście decydują też tereny
zielone, w Warszawie jest
dużo parków, ale ulice są
wybetonowane i szare. Jestem

za rewitalizacją placów i ulic
polegającą nie
na betonowaniu i ewentualnie
– stawianiu donic
z minidrzewkami, ale
na prawdziwych zielonych
ulicach i skwerach, gdzie
będzie tętnić życie kulturalne
i towarzyskie miasta.

– A najważniejsze plany dla
transportu miejskiego i admini-
stracji?

– Jeśli chodzi o administrowa-
nie miastem, to widzę znowu
cztery priorytety:
• po pierwsze powstrzymanie

dzikiej reprywatyzacji;
• po drugie, skrócenie czasu

realizacji planów
zagospodarowania
przestrzennego. W innych
miastach Polski ten proces
trwa 1,5 maksymalnie trzy
lata. W Warszawie co
najmniej pięć lat, a już
uznawane jest to za sukces;

• po trzecie likwidacja straży
miejskiej, która przerodziła
się w straż parkingową.

• po czwarte stworzenie
nowoczesnych urzędów
poprzez decentralizację
– przeniesienie urzędników
do dzielnic, wydłużenie godzin
pracy urzędów, aby pracujący
warszawiacy wreszcie mogli
załatwiać swoje sprawy
po 16:00, staże dla urzędników
w sektorze prywatnym, aby
lepiej poznali problemy
przedsiębiorców. Wreszcie
powołanie menedżerów
głównych ulic, które ostatnio
uległy zapaści – np.
Marszałkowskiej, Chmielnej
i Targowej, ich zadaniem
będzie dbanie o rozwój
estetyczny i gospodarczy
każdej z tych ulic.

– A co obieca Pan warszawia-
kom, jeśli chodzi o transport?

– Ja nie obiecuję: ja planuję.
Komunikacja miejska nie może

być darmowa, bo to kiełbasa wy-
borcza. Nigdzie tak nie jest, ale
może być dużo tańsza dla zamel-
dowanych w Warszawie, a bez-
płatna dla studentów.

Zamiast rozszerzać dalej strefę
płatnego parkowania, zamierzam
budować w systemie PPP parkingi
podziemne.

– Dlaczego kandyduje Pan
na prezydenta miasta?

– Główne partie polityczne są
jak dwa koncerny produkujące po-
dobny napój gazowany – wmówio-
no nam, że nie ma dla nich alterna-
tywy. Że różnią się od siebie. Tym-
czasem tak naprawdę niczym się
nie różnią. Smak, zawartość ta sa-
ma. Partie są „globalnymi produk-
tami”, które nie rozumieją specyfi-
ki miasta. Oferują to samo, ewen-
tualnie nieco inaczej opakowane.
Ja jestem lokalny, jak sok z jabłek.
Oferują inną jakość i trzymając się
parafrazy stawiam na prawdziwe
wartości odżywcze przeciw pustym
kaloriom. Realne działania i pełne
zaangażowanie kontra puste obiet-
nice i brak czasu dla miasta.

Rozmawiał Grzegorz Wysocki

Poprawnie to za mało.
Warszawa zasługuje na więcej

Rozmowa z Piotrem Guziałem, kandydatem Warszawskiej
Wspólnoty Samorządowej na prezydenta Warszawy.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204
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Kampania dobiega końca a mi
osobiście brakuje omówienia kwe-
stii, która w moim przekonaniu
była największym grzechem prezy-
dent Hanny Gronkiewicz-Waltz

w mijającej kadencji. Chodzi
o sprzedaż Stołecznego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej. Ja-
ko Wspólnota Samorządowa
wspieraliśmy wszelkie protesty

w tej sprawie i czynnie poparliśmy
akcję referendalną. Niestety, nie
doszło do niego w skutek wielu
zabiegów i kruczków prawnych
stosowanych przez panią prezy-
dent. Dzisiaj wiemy wiele więcej
o skutkach sprzedaży SPEC i trze-
ba sobie powiedzieć szczerze – na-
sze argumenty z przed dwóch lat
niestety sprawdzają się. I tak:

Nastąpiły znaczne podwyżki
opłat za ciepło

W ciągu ostatnich dwóch lat ce-
ny ciepła w Warszawie wzrosły

o ok. 18%. Hanna Gronkie-
wicz-Waltz obiecywała, że podwy-
żek nie będzie, a jeśli już, to mini-
malne, bo wszystkiego dopilnuje
Urząd Regulacji Energetyki. Tak
się nie stało.

Nastąpiło pogorszenie jakości
świadczonych usług

Dalkia likwiduje sukcesywnie
dzielnicowe ZECe sprawiając, że
usuwanie awarii w poszczegól-
nych budynkach i konserwacja
urządzeń znajdujących się w nich
trwa coraz dłużej. Innym proble-
mem jest ewidentne obniżanie
temperatury czynnika grzewczego
stosowane przez nowego właści-
ciela.

Mieszkańcy są skazani
na monopolistę

Hanna Gronkiewicz-Waltz jesz-
cze na etapie poszukiwania inwe-
stora w materiale informacyjnym
o SPEC stwierdziła, że „Brak kon-
kurencji bezpośredniej, słaba po-
zycja konkurentów substytucjonal-
nych, głównie dzięki rosnącym ce-
nom gazu i energii elektrycznej,
niezachwiana pozycja naturalnego

Czy pani prezydent odpowie
za sprzedaż SPEC?

Hanna Gronkiewicz-Waltz sprzedała SPEC za śmiesznie niską
cenę, której efektem są drakońskie podwyżki opłat za ciepło
przy jednoczesnym pogorszeniu jakości usług, pozbawiając mia-
sto stabilnych i długoletnich dochodów.

dokończenie na stronie 6

Okazuje się, że wyremontowana
niedawno kładka nad torami kolei
radomskiej jest zwykłym bublem
i ma tyle wad ile dziur w szwajcar-

skim serze. Projektodawca i wyko-
nawca „zapomniał” o podjazdach
dla niepełnosprawnych na wóz-
kach i matek z małymi dziećmi.

Drugim poważnym mankamen-
tem jest brak poręczy, a utrudnie-
nie te dotyczy wszystkich użytkow-
ników kładki, w szczególności osób
starszych i niepełnosprawnych.

Zamontowana po remoncie ba-
lustrada jest na takiej wysokości,
że niemożliwością jest przytrzy-
manie się jej krawędzi. Zresztą
szerokość krawędzi balustrady
i tak nie pozwala na objęcie jej
ludzką dłonią.

W wyniku tego budowlanego
partactwa, wymienione powyżej
osoby zmuszone są korzystać
z bardziej odległych przejść w al.
Krakowskiej i al. Żwirki i Wigury,
które nie posiadają takich barier
architektonicznych.

To bulwersujące, że po sześciu
latach starań o remont kładki,
zrobiono zwykłą – choć estetycz-
nie ładną – prowizorkę. Otrzymu-
jemy bardzo dużo próśb o pomoc
w tej sprawie od osób, które z wy-
mienionych przyczyn, nie mogą
korzystać z tego potrzebnego im
przejścia.

Piszący te słowa są w chwili
obecnej kandydatami do rad
dzielnic: Ochoty i Włoch. Obiecu-
jemy, że w przypadku uzyskania
mandatu radnego w wyborach sa-
morządowych w dniu 16 listopada
br. podejmiemy natychmiast dzia-
łania, które doprowadzą do po-
prawy wszystkich bubli na kładce.

Dariusz Kałwajtys
kandydat do rady dzielnicy Włochy;
Jacek Gomółka – kandydat do rady

dzielnicy Ochota.

Bubel zamiast kładki
Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Wyremontowana

kładka nad torami kolei radomskiej ma tyle wad ile ser szwajcar-
ski dziur. Zaraz po wyborach samorządowych mamy zamiar zapro-
sić burmistrzów Ochoty i Włoch na spacer po kładce i zobowiązać
ich do podjęcia działań, które przywrócą kładce funkcjonalność.

Pod rządaniem referendum w sprawie sprzedaży SPEC podpisało
się 170 tys. warszawiaków
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monopolisty i wysokie bariery wej-
ścia na rynek ciepłowniczy otwie-
rają przed Spółką dobre perspek-
tywy rozwoju na przyszłość”. Pani
prezydent wprost stwierdziła
w tym fragmencie, że przyszły wła-
ściciel SPEC będzie mógł bezkar-
nie łupić mieszkańców Warszawy.
To stwierdzenie, z perspekty-
wy dwóch lat, staje się faktem.

Kupno SPECu było wspaniałym
interesem

Oczywiście dla Dalki a nie mia-
sta. Spółkę kupiono za mniej wię-
cej cenę zdolności kredytowej, ja-
ką miał w chwili sprzedaży SPEC.
Co oznacza, że przy umiejętnym
prowadzeniu rachunków księgo-
wych można było go nabyć za wa-
lory, które ta spółka posiadała.
Kto z państwa sprzedałby rzecz
za cenę, którą uzyskałby bez trudu
w banku pod zastaw tej rzeczy?

Przy sprzedaży nie
zabezpieczono określonego
poziomu inwestycji w spółkę

Oficjalnie władze chwaliły się, że
wynegocjowano duże kwoty na in-
westycje w spółkę. Ma to być 1 mld
zł w ciągu 7 lat. Już pewnie nikt nie
pamięta, że SPEC realizował plan
inwestycyjny w wysokości 1 mld zł,
przeciągu 5 lat. Innymi słowy Plat-
forma jako swój sukces ogłosiła
spadek tempa inwestycji z 200 mln
zł rocznie do 143 mln. Co gorsza
nakłady te mogą pochodzić z opłat
mieszkańców za ciepło, bo Dalkia
nie jest zobligowana wniesieniem
tych pieniędzy z zewnątrz. Do dzi-
siaj Francuzi nie podnieśli kapitału
spółki, który temu mógłby służyć.

Zrezygnowano z dywidendy
na rzecz prywatnego inwestora

SPEC przynosił miastu dochód
w wysokości ca 50 mln rocznie.
Zysk netto Dalki za 2012 wyniósł
blisko 77 mln złotych. Po restruk-
turyzacji, podniesieniu cen i po-

gorszeniu parametrów technicz-
nych dostarczanego ciepła w ro-
ku 2013 wyniesie moim zdaniem
ok 100 mln, a w latach następnych
będzie jeszcze rósł. Okres zwrotu
poniesionych kosztów zakupu za-
mknie się góra w 7 latach. Ten

szacunek jest miarą nieudolności
zarządzania spółką w minionych
latach przez obecną ekipę.

Reasumując! Hanna Gronkie-
wicz-Waltz sprzedała SPEC
za śmiesznie niską cenę, której
efektem są drakońskie podwyżki
opłat za ciepło przy jednoczesnym
pogorszeniu, jakości usług pozba-
wiając miasto stabilnych i długo-
letnich dochodów.

Wina pani prezydent jest tym
większa, gdyż jest fachowcem
w dziedzinie finansów. Ostatnio
zdobyła nawet tytuł profesora.

Gdyby naszym prezydentem był
historyk, pianista czy rzeźbiarz, to
moglibyśmy mieć za prywatyzację
SPEC pretensje do samych siebie,
że takiego wybraliśmy. W przy-
padku pani profesor Hanny Gron-
kiewicz- Waltz możemy mieć pre-
tensję tylko i wyłącznie do niej.

Czy tylko za tą jedną sprawę
nie warto zastanowić się nad gło-
sowaniem na kogoś innego?
Za tydzień to wy Państwo decydu-
jecie i nikt nie jest w stanie wam
tej władzy odebrać.

Grzegorz Wysocki

dokończenie ze strony 5

Czy pani prezydent odpowie
za sprzedaż SPEC?
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Sprawa braku sygnalizacji
świetlnej na placu Narutowicza
przy przejściu dla pieszych, przez
torowisko tramwajowe w rejonie
ulicy Barskiej, wraca jak bume-
rang na łamy naszej gazety. Brak
tych świateł w ocenie mieszkań-
ców, to czerwona kartka dla
ochockiego samorządu.

Jesteśmy w przededniu wybo-
rów samorządowych i trudno się
dziwić, że temat ten stał się znów
gorący. Świadczą o tym krytyczne
telefony jakie odbieram od miesz-
kańców. Nie da się ukryć, że spra-

wa jest niechlubna zarówno dla
decydentów w dzielnicy, jak i Za-
rządu Dróg Miejskich. Minione
trzy kadencje rady to rutynowa,
jałowa wymiana korespondencji
pomiędzy podmiotami, w rękach
których leży bezpieczeństwo pie-
szego mieszkańca stolicy. Ostat-
nia z czerwca 2014 roku brzmi:

„Niezwłocznie po zatwierdzeniu
projektu do realizacji przez Inżynie-
ra Ruchu m.st. Warszawy i po uzy-
skaniu niezbędnych środków finan-
sowych, Zarząd Dróg Miejskich po-
dejmie działania zmierzające do osy-

gnalizowania rozpatrywanego przej-
ścia dla pieszych”. Jak wynika z dal-
szej treści pisma, nowe programy sy-
gnalizacji świetlnej dla tego przejścia
zostały opracowane. Tymczasem ad-
ministracyjna droga do inżyniera
trwa już półtora roku, bo brakiem
pieniędzy nie można się zasłaniać,
kiedy w grę wchodzi ludzkie życie.

Mamy w dzielnicy trzech burmi-
strzów, każdy z nich związany jest
z Ochotą – albo tu mieszka, albo
się tu wychował. Znają topografię
placu Narutowicza, ale jak widać
pożegnali się dawno z komunika-
cją tramwajową, a spolegliwość
ich jest wyraźnie niepokojąca.

Nie pierwszy już raz Informator
odświeża pamięć zarządowi dziel-
nicy. Ze zlewnią przy ulicy Koro-
tyńskiego było pod górkę bli-
sko 20 lat, podobnie z rozległym
terenem przy Dworcu Zachod-
nim, gdzie mieszkańcom marzy
się park. Przystanek tramwajowy
przy bazarze Banacha też był lata-

mi nie do ugryzienia, tak samo
jak kupiecka hala targowa
przy Grójeckiej, że nie wspomnę
kilu następnych „zdobyczy”
Ochockiej Wspólnoty Samorzą-
dowej jak np. zrewitalizowany te-
ren, wraz z fontanną na placu
„Pod skrzydłami”.

Zlewni nie ma. Plac jest. Park
będzie. Hala jest na ukończeniu,
a i sygnalizacja świetlna w końcu
też, obiecuję, będzie. Prawda jest
taka, że nie uwikłana w partyjne
gry i koligacje grupa społeczni-
ków może zrobić, dla swojej dziel-
nicy, znacznie więcej.

Anna Zbytniewska

Czerwona kartka za brak
świateł przy Barskiej

Zlewni nie ma. Plac jest. Park będzie. Hala jest na ukończe-
niu, a i sygnalizacja świetlna w końcu też będzie. Prawda jest
taka, że nie uwikłana w partyjne gry i koligacje grupa społecz-
ników może zdziałać znacznie więcej.

Na odcinku od Korotyńskiego,
aż do zakrętu przy szkole 264 jest
naszpikowana samymi pułapkami.
Piesi mają swój dylemat – jak
przebić się swoim chodnikiem?

Niestety, co i raz muszą przeci-
skać się po krzakach. Kierowcy
muszą ćwiczyć odruchy przyjazne-
go ustępowania i nie zawsze to
wychodzi. Dochodzi do agresji

w stosunku do kierowców z Azji,
którzy mają inne zasady obyczajo-
wo-kulturalne i nawet, o zgrozo,
widzę jak sobie nawzajem wymu-
szają pierwszeństwo. Znak ograni-
czający prędkość oczywiście stoi,
ale tylko na odcinku od płotu
szkoły i tylko do połowy boiska.
Wydaje mi się, że jest to ulica,
na której na całej długości powin-
no być ograniczenie prędkości
do 30 km. Żeby zwiększyć swobo-
dę przejazdu i możliwości parko-
wania, trzeba zastanowić się czy
nie powinna być ulicą jednokie-
runkową. Odezwą się oponenci
lubiący bylejakość, ale byłaby to
ulica, gdzie nie mielibyśmy przy-
padkowości w ustępstwach. Przy-
kład bylejakości mamy
przy ul. Grójeckiej 128, gdzie pró-
buje się rozwiązać od lat dylemat
drogi dla rowerów w tym miejscu
– inżynierom brakuje już pomy-
słów jak pozbyć się tego tworu
– zakładają worki na znaki, dosta-
wiają nowe i wreszcie nie wiado-
mo co to jest.

Jerzy Pawlonek

„Sajgon” na ul. Majewskiego
Ulica Skorochód Majewskiego jest „wzorem integracji” z kie-

rowcami różnego pochodzenia.







reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-72010

(Jacek) – Co Cię skłoniło, aby
kandydować na radnego?

(Mirek) – Nie co, ale kto. To Ty
mnie Jacku namówiłeś i przy-
znam, że traktuję to wyzwanie
bardzo poważnie. Jak swego ro-
dzaju misję.

(Jacek) – Jesteś osobą niepeł-
nosprawną, poruszającą się
na wózku. Jak chcesz pomagać
innym?

(Mirek) – Ty też Jacku jesteś
osobą z widoczną niepełnospraw-
nością ruchową. Nam jest trudniej
wiele rzeczy w życiu zrobić, a jed-
nak codziennie walczymy, nie
poddajemy się i chcemy służyć po-
mocą innym. Pokonywanie trud-
ności dnia codziennego wyrobiło
w nas większą odporność psy-
chiczną niż w innych ludziach, dla-
tego też możemy być oparciem dla
swoich wyborców i mieszkańców.

(Jacek) – To fakt. Jako osoby
niepełnosprawne nie pędzimy
przez życie, mamy więcej czasu
na obserwowanie otoczenia, dzięki
temu dostrzegamy rzeczy, których
inni nie widzą. Będąc na rencie
możemy poświęcić każdej sprawie
o wiele więcej czasu niż inni. Życie
nauczyło nas konsekwentnie dą-
żyć do celu.

Co byś chciał robić jako radny?
Co Ci przeszkadza, co byś chciał
zmienić?

(Mirek) – Wszelkie utrudnienia,
bariery architektoniczne, które
utrudniają nam życie, ale nie tylko
nam, bo przecież wszystko co nam
przeszkadza utrudnia życie lu-
dziom starszym, mniej sprawnym
i matkom z wózkami, np. wysokie
krawężniki, wąskie przejścia, brak
podjazdów. Wiele z nich utrudnia
lub uniemożliwia dostęp do ró-

żnych miejsc. Trzeba także spróbo-
wać zmienić świadomość ludzi
zdrowych. Złości mnie widok ko-
goś zdrowego parkującego
na miejscu dla niepełnosprawnych,
tłumaczącego się, że on tylko
na chwilę, na „sekundkę” i zaraz
odjedzie. Czasami twierdzą, że
mają w samochodzie fotelik dzie-
cięcy lub – tak jak kiedyś powie-
działa jedna bardzo młoda kobieta
– że wprawdzie tego jeszcze nie
widać, ale ona jest w ciąży i ma
prawo parkować na kopercie.
Nieraz dochodzi do awantur i wy-
zwisk, bo łatwo być chamskim
i „odważnym” w stosunku do oso-
by niepełnosprawnej. Wynika to
z tego, że nasze służby odpowie-
dzialne za to nie kwapią się do in-
terwencji w takich sprawach. Czę-

sto zdarza się, że zdrowy kierowca
parkując na miejscu dla inwalidy
wykłada legitymacje jakiejś cioci
lub dziadka, którzy w tym czasie są
zupełnie gdzie indziej. Nikt tego
nie kontroluje. Wiele imprez kul-
turalnych organizowanych jest tak,
że osoby z ograniczoną możliwo-
ścią poruszania się mają wiele pro-
blemów z wzięciem w nich udziału.

A Ty Jacku czym chciałbyś się
zajmować w radzie dzielnicy?

(Jacek) – Aby się nie powtarzać
powiem, że walka z wymienionymi
przez Ciebie barierami architekto-
nicznymi także jest moim prioryte-
tem. Dla przykładu podam kładkę
dla pieszych nad torami kolei ra-
domskiej. Wyremontowana w idio-
tyczny sposób, że nie ma tam pod-
jazdów dla wózków ani wind. Żeby
było ciekawiej, nawet nie zamoco-
wano tam poręczy, których można
by było się przytrzymać. Takich ba-
rier jest jeszcze sporo, wymieniłem
tę największą, która dotyczy za-
równo mieszkańców Ochoty, jak
i Włoch. Dlatego też jak zostanę
radnym, będę starał się przywrócić

funkcjonalność tej bezużytecznej
dziś dla wielu kładce.

(Jacek) A prywatnie masz ja-
kieś zainteresowania?

(Mirek) – Pewnie, że mam. Inte-
resuję się sportem, choć z racji swe-
go inwalidztwa mogę poprzestać
tylko na kibicowaniu. Lubię dobry
film, ciekawą książkę i muzykę,
szczególnie Czesława Niemena.
Uwielbiam polskie morze i sopoc-
kie molo, kocham zwierzęta, mam
w sumie rottweilera. Mam ją ze
schroniska na Paluchu, wabi się Hil-
da. A Ciebie Jacek co interesuje?

(Jacek) – Pomimo naszych
większych lub mniejszych proble-
mów z poruszaniem się żyjemy jak
inni ludzie mamy rodziny, przyja-
ciół, zainteresowania i hobby.

Lubię wędkować na Mazurach,
poczytać coś dobrego lub posłu-
chać fajnej muzyki. Interesuję się
modelarstwem i czasem kleję ró-
żne modele. Jestem także zaanga-
żowany w sprawy społeczne mojej
dzielnicy.

Rozmowie kandydatów na radnych
przysłuchiwała się Katarzyna Maj

Widzimy więcej, a serca
mamy duże i zdrowe!

Czyli rozmowa kandydata do rady dzielnicy Ochota Jacka Go-
mółki z kandydatem do rady dzielnicy Włochy Mirosławem Tka-
czykiem.

Byle jak
Nasza władza w przypływie

litości dla mieszkańców posta-
nowiła zrobić „coś” dla swo-
ich przyszłych wyborców.

Niestety, podeszła do tego te-
matu jak zwykle – nie do końca
uczciwie. Jak zwykle chodziło tyl-
ko o wrażenie i samo hasło, że coś
robimy. Postawili parę przyrzą-
dów do ćwiczeń, lecz nie zadbali
do końca o otoczenie. Na skwerze
przy Pawińskiego zrobiono do po-
łowy z nawierzchnią utwardzoną
– reszta błocko. Te urządzenia
często są używane. Natomiast
na skwerze Dobrego Maharadży
przy zbiegu ulic Opaczewska
i Szczęśliwicka niestety na razie
sprzęt stoi w kupie liści i w przy-
szłości w błocie. Tam te urządze-
nia postawiono „na wyrost”, po-
nieważ kiedy nie przejeżdżam, to
tam zawsze pustki. Tak to jest,
gdy w głosowanie wierzą tylko wy-
brani mieszkańcy i na forach in-
ternetowych skrzyknęli się, aby

udowodnić, że coś znaczą w tym
mieście. Reszta ma płacić i narze-
kać, że nie ma na nic wpływu.

To tak samo jak ścieżka rowe-
rowa w parku Szczęśliwickim,
bardzo droga i raczej niewielu ro-
werzystów z niej korzysta. Grunt,
że dla zamydlenia oczu społe-
czeństwu nasza władza może po-
wiedzieć, że dużo zrobiła i sporo
środków z budżetu (już pustego)
przeznaczyła na różnego rodzaju

instalacje, które były „niezbędne”
dla dzielnicy. Reszta, na przykład
starsi ludzie, ma siedzieć w domu,
bo ławki są niebezpieczne dla
włodarzy – trzeba pilnować po-
rządku i spokoju na podwórkach.
Na to i tak dużo pieniędzy idzie,
ale niestety zapędy co do wypłat
są wielkie w Straży Miejskiej, ale
nie idzie to w parze z jakością pa-
troli.

Jerzy Pawlonek
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Ilekroć dekret Bieruta i jego
konsekwencje dla Warszawy i jej
mieszkańców trafiają na pierwsze
strony gazet, a media od świtu od-
wiedzają prominentni partyjni po-
litycy i grzmią o skrajnej nieodpo-
wiedzialności rządzących lub roz-
taczają populistyczne i bez pokry-
cia wizje, to staje się jasne, że je-
steśmy, my Polacy, u progu wybo-
rów.

A prawda jest taka, że 25 lat nie
wystarczyło, by przyjąć ustawę re-
prywatyzacyjną. Począwszy
od rządów SLD, PiS, a skończyw-
szy na PO, żadne z tych ugrupo-
wań nie miało na tyle odpowie-
dzialności i przyzwoitości, by taką
ustawę napisać i przeprowadzić ją
przez parlament. AWS-owska
z 1999 roku zawetowana została

przez prezydenta Kwaśniewskie-
go, bo jego zdaniem, w dużej czę-
ści pozbawiała byłych właścicieli,
głównie zamieszkujących poza
granicami kraju, prawa do zwrotu
majątku.

Lewicowy prezydent wskazując
na niedoskonałość ustawy pomi-
nął następstwa, jakie jego veto
przyniesie warszawiakom, a ugru-
powanie, z którego się wywodził,
spoczęło na laurach.

Dekretem w 1945 r. – skomu-
nalizowano, a potem upaństwo-
wiono ok. 12 tys. ha. Gruntów,
w tym ok. 24 tys. nieruchomości.
Tymczasem w 1945 r. Warszawa
była prawie doszczętnie zburzona.
Kobiety i mężczyźni stojąc na ru-
inach miasta, cegła po cegle, z rąk
do rąk, odgruzowywali stolicę.

Ci sami ludzie i ich dzieci, kie-
dy kolejne kamienice wracały
do właścicieli, z dnia na dzień,
stawali się ludźmi drugiej katego-
rii. Najczęściej były to samotne,
przerażone kobiety, wdowy, eme-
rytki, które decyzją sprawujących
władzę w imię prawa, wyjęto
z pod prawa.

Protestem przeciw tak restryk-
cyjnym metodom, które pozba-
wiały jakiejkolwiek opieki pań-
stwa setki obywateli, był list
otwarty do Sejmu, jaki wraz z re-
dakcyjnym kolegą Darkiem Kał-
waytysem, opublikowaliśmy na ła-
mach Informatora Ochoty
i Włoch. List ten pozostał bez od-
powiedzi. U steru rządu stał wów-
czas premiera Miler. Nie zmieniło
się też nic za rządów Prawa
i Sprawiedliwości oraz siedmiu lat
rządów Platformy Obywatelskiej.

Aby powstrzymać ten nie
do końca czysty proceder, trzeba

znaleźć większość wśród 450 po-
słów, by Sejm uchwalił taką usta-
wę, gdzie zwroty byłyby w gotów-
ce, ale ustawowo zdefiniowanej.
Za brak tej ustawy odpowiadają
wszystkie partie!

Tymczasem patrząc na rozwój
wypadków poprzez z górą deka-
dę, to bardziej się dba o majątek
dawnego właściciela niż o obywa-
tela. Radni pozbawieni są dostę-
pu do informacji, komu i na jakiej
podstawie zwraca się nierucho-
mości. Urząd dzielnicy tej wiedzy
też nie posiada. Samorząd zasła-
nia się ustawodawcą i tym, że cała
procedura zwrotu kamienic,
szkół, przedszkoli, ba, nawet szpi-
tali i parków ma miejsce w biurze
gospodarki nieruchomościami.
Tam niepodzielnie, przez cały ten
nieokiełznany niczym okres, sze-
fuje Marcin Bajko. Tymczasem lo-
katorzy dziesiątek kamienic sie-
dzą jak na bombie.

Drugą stroną tej debierutyzacji
jest m.st. Warszawa. Reprywaty-
zacja w stolicy to horror. Aktual-
nie toczy się ok. 8 tys. postepowań

dot. roszczeń związanych z dekre-
tem Bieruta, w tym 4,5 tys. spraw
dotyczy zwrotu nieruchomości,
a około 3,5 tys. to postępowania
dotyczące zwrotu pieniędzy
za nieruchomości objęte roszcze-
niami.

Propozycja prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz, by z funduszu
reprywatyzacyjnego, którego dys-
ponentem jest Minister Skarbu
Państwa, Warszawa otrzymywała
do 2015 r. 200 mln zł rocznie – ty-
le wypłaca w ramach odszkodo-
wań – to typowe działanie przed-
wyborcze.

Nie rozwiąże to sprawy braku
odpowiedniej ustawy. Społeczeń-
stwo nadal, ze swoich podatków,
płacić będzie haracz za nieudol-
ność kolejnych rządów, nabijając
przy tym kiesę wyspecjalizowa-
nych w dochodzeniu roszczeń
cwaniaków.

Prawo do zaspokojenia rosz-
czeń należy szanować. Nie może
ono być okupione ogromnym
kosztem społecznym.

Anna Zbytniewska

Dla kogo debierutyzacja?

Prawo do zaspokajania roszczeń będących konsekwencją de-
kretu Bieruta, nie może być okupione ogromnym kosztem spo-
łecznym.

7 listopada o godz. 11.00 w Państwowym Muzeum Archeologicz-
nym przy Długiej odbędzie się promocja książki o badaniach arche-
ologicznych na Reducie Ordona.

Ta publikacja na pewno zainteresuje wszystkich, którzy chcieliby
sie dowiedzieć czegoś więcej o badaniach archeologicznych prowa-
dzonych na Reducie Ordona na Ochocie.

Państwowe Muzeum Archeologiczne zaprasza 7 listopada 2014 r.
o godz. 11.00 na promocję książki „Badania archeologiczne na Re-
ducie Ordona” Tom I. Spotkanie odbędzie się w Państwowym Mu-
zeum Archeologicznym na ul. Długiej 52 (wejście od Ogrodu Kra-
sińskich, sala im. Erazma Majewskiego)

Źródło: www.pma.pl

„Badania archeologiczne na Reducie
Ordona” – promocja książki
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Na wstępie pewne wyjaśnienie
do pierwszej części mojego tek-
stu. W razie upadłości spółdzielni,
prawo spółdzielcze do lokalu za-
mienia się w prawo najmu, zaś
prawo własnościowe powinno za-
mienić się w odrębną własność.

Niestety, obciążoną odpowiednią
częścią długu spółdzielni. Gdy za-
dłużenie jest duże, nie wiadomo
co zrobi sąd upadłościowy i syn-
dyk, mający uprawnienia zarządu.
Dla porównania: w przypadku
upadłości deweloperów niektó-

rym pokrzywdzonym udaje się
uzyskać prawo do lokalu, innym
nie. Syndyk jest zainteresowany,
aby wszystkie lokale trafiły
do masy upadłościowej, bo jego
wynagrodzenie jest wyliczane
od jej wartości. Tak czy siak, trwa
to siedem–osiem lat i kosztuje
majątek. Gdy spółdzielnia nie ma
prawa do gruntów pod budyn-
kiem, NIKT nie ustanowi tam od-
rębnej własności. Według Sądu
Najwyższego mają oni tylko eks-
pektatywę własności mieszkania,
tak jak niedoszli nabywcy u dewe-
lopera. Tak mówi orzeczenie
w sprawie SN III CZP 104/12. Że-
by cokolwiek z tym zrobić, syndyk
musiałby faktycznie przejąć funk-
cje zarządu, uregulować grunty…
Wydać miliony, których nie ma.
Spółdzielcy w takiej sytuacji mogą
stracić wszystko, tak jak wielu
klientów deweloperów.

Nie wierzmy więc zawodowym
kłamcom, którzy na zebraniach
czy w internecie głoszą, że w razie
upadłości spółdzielni nasze miesz-
kania są bezpieczne. To gwarantu-
je tylko odrębna własność lokalu!
Ale wracajmy do WSM „Rako-
wiec”.

Wobec posunięć, jakie wykonu-
je od 2013 roku prezes i część ra-
dy nadzorczej SM „Rakowiec”,
należy przypomnieć, co o spół-
dzielczości w Polsce powiedział
w „Kurierze Wolskim” w 2009 r.
współautor nowelizacji ustawy
o SM dr.Tomasz Wójcik: „Polskie
spółdzielnie niewiele mają wspól-
nego z prawdziwą spółdzielczo-
ścią. Nazwałbym je raczej spółka-
mi akcyjnymi o anonimowym ak-
cjonariacie.”

Praktycznie od 1995 roku spół-
dzielcy na nic nie mają wpływu,
gdyż spółdzielnie nie podlegają
pod żadną sensowną, zewnętrzną
kontrolę, jak również nie mają
obowiązku przetargów, więc

wszystko można zlecać, komu się
chce i za ile się chce. Jeśli członek
spółdzielni zaczyna domagać się
uczciwości w działaniach spół-
dzielni, prezesi walczą w sądach
przeciwko spółdzielcom, czyli
swoim pracodawcom. Radcy
prawni SM pobierają wysokie żoł-
dy za swoją wierną służbę i dyscy-
plinowanie nieposłusznych spół-
dzielców. A więc pracownik na-
jemny (prawnik) występuje do są-
du w obronie interesów innego
pracownika najemnego (prezesa)
przeciwko swojemu pracodawcy.
Czyż może być większy absurd
i patologia?

Dlaczego spółdzielcy za utrzy-
manie małych gomułkowskich
mieszkań płacą haracz jak
za utrzymanie ponad stumetrowe-
go domu? Dlaczego nikt po 1989
r. nie chciał rozwiązać tego proble-
mu? Dlaczego media zajmują się
różnymi aferami rzędu milionów
zł, a tak rzadko krzyczą o naduży-
ciach w spółdzielniach mieszkanio-
wych rzędu kilku miliardów zł
rocznie? Odpowiedź może być bo-
leśnie prosta. Być może ten swo-
isty „mecenat” partii nad spół-
dzielniami jest dla nich wymiernie
opłacalny. Działacze spółdzielczy,
chodzący na posiedzenia sejmowej
komisji do spraw nowelizacji usta-
wy protestują przeciwko celowemu
zrywaniu obrad i przegłosowywa-
niu chorych rozwiązań. W proto-
kole z 8 maja 2014, dostępnym
na stronach Sejmu, można prze-
czytać odpowiedź posła Marka
Gosa z PSL: „Każdy jest z kimś
powiązany”. Oto, jak działa polski
ustawodawca!

Inny problem, nagłaśniany
ostatnio w mediach (Gazeta Wy-
borcza nr 39 z 1.10.14r), to bloko-
wanie informacji o rzeczywistych
dochodach prezesów spółdzielni,
czyli pracowników sezonowych,
wynajętych i opłacanych przez
spółdzielców do zarządzania swo-
im majątkiem. Sezonowych, bo
pracujących od absolutorium
do absolutorium, którego spół-
dzielcy mogą udzielić lub nie.
Prezesi nie chcą ujawniać swoich
dochodów, gdyż jak pisze red.
Monika Adamowska, roczne do-

chody prezesów spółdzielni rzę-
du 227 tys. zł przewyższają często
zarobki prezydentów miast oraz
wiceministrów. Inny znany dzien-
nikarz, członek spółdzielni miesz-
kaniowej, Filip Łobodziński napi-
sał: „Wielu spółdzielców mogłoby
się bardzo zdziwić, jak mocno
spadłyby ich opłaty, gdyby zarobki
prezesa zarządu ich spółdzielni
spadły z pułapów kosmicznych, bo
takie bywają, do normalnych”.
A ja dodam, że wielu spółdziel-
ców mocno by się zdziwiło, jak
spadłyby ich opłaty, gdyby nie wy-
muszona wysoka stawka na fun-
dusz remontowy i wciąż wymyśla-
ne niepotrzebne remonty, znacz-
nie zawyżone opłaty za centralne
ogrzewanie (pomimo zmoderni-
zowanych instalacji c.o.), zawyżo-
ne opłaty eksploatacyjne na utrzy-
manie przerośniętej administracji.

Jednym z takich wydatków
„na siłę” bez żadnego sensownego
uzasadnienia i bez uzgodnienia
z mieszkańcami nieruchomości, by-
ła wymiana czterech kilkunastolet-
nich tablic elektrycznych z wyłącz-
nikami automatycznymi – na wy-
łączniki topikowe z poprzedniej
epoki. Według pani prezes prace
wykonała ekipa ZBR, a więc pra-
cownicy etatowi w czasie pracy. Je-
dyny koszt, jaki powinna ponieść
nieruchomość, to koszt użytych ma-
teriałów rzędu 8–10 tys. zł. Dalej
prezes spółdzielni oświadczyła, że
w planie remontowym przewidzia-
no na ten cel wydatek 35 tys. zł. Czy
można spokojnie przyjmować za-
wyżanie kosztów o 250%?

Jeśli takie rzeczy dzieją się
przy tak drobnych pracach, to jaka
jest skala nieprawidłowości
przy remontach elewacji, kosztu-
jących setki tysięcy zł? Na walnym
zgromadzeniu jesienią przegłoso-
wano wydatkowanie na remonty
elewacji w ciągu najbliższych lat
ok. 35–40 mln zł. Aby ta uchwała
łatwiej przeszła, władze spółdziel-
ni postanowiły tuż przed zebra-
niem skłócić i napuścić na siebie
kolonię XI i XII. To te kolonie
w grudniu 2009 roku, razem obro-
niły tzw. „górki”, jedyny zielony
teren w centrum osiedla.

Ireneusz Pawłowicz

Czego się boi Zarząd
WSM Rakowiec? (cz. 2)

Dlaczego spółdzielcy za utrzymanie małych gomułkowskich
mieszkań płacą haracz jak za utrzymanie ponad stumetrowego
domu?

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

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

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

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

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

7-8.XI, 10-21.XI

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES



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, 502-280-720 13

Po sze ściu la tach sta rań za pa li ło
się zie lo ne świa tło dla wy re mon to -
wa nia znisz czo nych chod ni ków
i cią gów pie szo-jezd nych przy bu -
dyn kach wspól not miesz ka nio wych
w osie dlu przy Astro nau tów (Okę -

cie). Wie lo krot nie opi sy wa ne prze -
ze mnie w „In for ma to rze Ocho ty
i Włoch” pró by wy ko na nia kom -
plek so wej re wi ta li za cji wy mie nio -
ne go ob sza ru za koń czy ły się fia -
skiem. Nie osią gnię to con sen su su

w spra wie czę ścio wej li kwi da cji
zie le ni za bu dyn ka mi i wy bu do wa -
niu w tych miej scach ulic o cha rak -
te rze tran zy tu.

– Od stę pu je my od pla nów re wi -
ta li za cji, a w za mian za to w przy -
szłym ro ku przy stą pi my do wy -
mia ny chod ni ków i re kul ty wa cji
zie le ni przed bu dyn ka mi wspól -

not miesz ka nio wych – za pew nia
za stęp ca bur mi strza dziel ni cy
Wło chy Je rzy Ko wa li szyn.

Oso bi ście bra łem udział pra wie
we wszyst kich spo tka niach miesz -
kań ców z wła dza mi dziel ni cy w tej

spra wie. O re mont chod ni ków
przy wy mie nio nych bu dyn kach za -
bie gam od kil ku lat. Kry zys fi nan so -
wy mia sta prze kła da się na brak od -
po wied nich środ ków fi nan so wych
w dziel ni cach. Wie rzę w za pew nie -
nia bur mi strza Ko wa li szy na i obie -
cu ję, że w przy pad ku uzy ska nia
man da tu rad ne go dziel ni cy w naj -
bli ższych wy bo rach sa mo rzą do -
wych, do pil nu ję z po zy cji rad ne go,
aby ko niecz ne re mon ty zo sta ły wy -
ko na ne w za po wia da nym ter mi nie.

Da riusz Kał waj tys

Od stę pu je my od pla nów re wi ta li za cji osie dla wspól not miesz ka -
nio wych: Astro nau tów, 17 Stycz nia, Za ran kie wi cza i w przy szłym
ro ku przy stą pi my do wy mia ny chod ni ków i re kul ty wa cji zie le ni...

W me czu, po mię dzy wi ce li de -
rem ta be li a be nia min kiem, to ten
dru gi oka zał się gó rą.

Ma zo vian ki od sa me go po cząt -
ku wy szły na mecz bar dzo sku pio -
ne. Roz po czę ły spo tka nie z do syć
du żą prze wa gą 6:1. Go spo dy nie
mia ły spo ry pro blem z wy pro wa -
dze niem ak cji oraz prze bi ciem się
przez nasz do brze dziś funk cjo nu -
ją cy blok.

War sza wian ki za gra ły dzi siaj
jak z nut. Na ata ku mo gli śmy po -
dzi wiać nie do za trzy ma nia dzi siaj
Mi cha li nę To kar ską. Przy jezd ne
do brze też po gra ły w przy ję ciu
i wresz cie na sza roz gry wa ją ca
Mag da Boj ko, mo gła uru cho mić
dzi siaj bez błęd ne środ ki. Na wy ró -
żnie nie za słu gu je też Pau li na
Snop kie wicz, któ ra pod bi ja ła nie -
ma lże nie mo żli we do obro ny pił ki.

Ki bi ce mo gli po dzi wiać też nie -
wia ry god ne obro ny Ju sty ny Sach -
ma ciń skiej, z któ rych roz gry wa ne
by ły szyb kie koń czą ce kon try.

Bra wo Dziew czy ny! (17, 18, 17)
Już w naj bli ższy wto rek, za le gły

mecz po mię dzy Ma zo vią a GLKS
Nada rzy nem. Za pra sza my!

Blu eSoft Ma zo via War sza wa:
Tre ne rzy: Ja nusz Pa triak, Ja kub

Ślu sar czyk.
Ze spół: Mag da Boj ko, Aga ta

Bo rów ka, Mi cha li na To kar ska,
Mag da Tu rek, Ju sty na Sach ma ciń -
ska, Ka ro li na Ma jew ska, Pau li na
Snop kie wicz, San dra Bru dziń ska,
Kin ga Pa ku ła, An na Karcz.

Mazovia powraca
z dalekiej podróży…

17 Stycznia – zamiast rewitalizacji
będzie remont chodników i zieleni

…czy li: NO SIR No wy Dwór Ma zo wiec ki vs Blu eSoft Ma zo via
War sza wa 0:3!!!



Mi mo że ce na me tra grun tu jest
bar dzo wy so ka, to jed nak trze ba
być roz sąd nym wy da jąc po zwo le -
nia na dzia łal no ść. Naj pro ściej by -
łoby od sprze dać te ren ban kom
i pła wić się w zy skach, a oko licz -
nym miesz kań com zo sta wić po -
wód do „zgrzy ta nia zę ba mi” (jak
na uli cy Ba leya, Gor lic kiej) – no
cóż, prze wa żnie sprze da ją cy nie
jest miesz kań cem. Jed nak ja -
kakolwiek drob na przed się bior -

czość po wo du je bar dziej przy ja zne
śro do wi sko dla miesz kań ców (wie -
lu ko rzy sta) stwa rza przy naj -
mniej 3 do 4 miejsc pra cy, a ze
zwy kłe go ka wał ka traw ni ka drob -
ny zysk dla wszyst kich. Oby tylko
nie prze sa dzić z pod no sze niem
czyn szu i po dat ków, a wszy scy bę -
dą za do wo le ni. Jest na osie dlu pa -
rę ta kich skle pi ków co to ich pa -
zer ność urzęd ni cza jesz cze nie wy -
koń czy ła, ale też jak już wcze śniej

pi sa łem, jest też pa rę przy kła dów,
co to zli kwi do wa no po wierzch nie
han dlo wo-usłu go wą i nic się nie
dzie je – kto tra ci? Za rzą dza ją cy
te re nem prze wa żnie ja dą swo imi
li mu zy na mi do hi per mar ke tów,
bio rą wiel kie wóz ki i cią gną
po skle pie swo je za ku py nie przej -
mu jąc się sta rusz ka mi – miesz kań -
ca mi osie dli, któ rych nie stać
na jed no ra zo we za ku py w wy so ko -
ści 300 do 400 zł – bo ty le to oni
ma ją na ca ły mie siąc na za ku py.
Zresz tą skąd ma ją wie dzieć jak się
ży je w nor mal nych blo ko wi skach,
jak oni miesz ka ją, al bo w za -
mknię tych osie dlach gdzie ochro -
na pil nu je „pry wat no ści”. Gdzie
na wet ulot ki nie do cie ra ją, a ope -
ra to rzy ka bló wek ofe ru ją tyl ko
pro gra my ty pu „jak oni…”, a in -
for ma cje są ty pu „News” i re cen -
zen tem jest Ku ba Wo je wódz ki lub
Szy mon Ma jew ski. Je że li nie
miesz ka ją w ta kich osie dlach, to
jesz cze go rzej, miesz ka ją
pod War sza wą i ja dąc z do mu
i do do mu tyl ko wi dzą „przy ja zne”
mi ny w kor kach i je dy nym ge stem
po wi tal nym przez szy bę sa mo cho -
du jest pod nie sio ny pa lec w „wy -
mow nym ge ście”. Ta kich ma my
rzą dzą cych – z wierz chu kul tu ra,
a w środ ku?

Je rzy Paw lo nek

Światełko w tunelu absurdu
Na ulicy Siemińskiego przez długi czas stał warzywniak, który

teraz jest przerobiony na bar. Tym razem właściciel terenu,
okazał się być rozsądny i nie zniszczył drobnego handlu swoją
pazernością.
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NIERUCHOMOŚCI

·Bp do wynajęcia 2 pok 61 m2

608-417-004

1-POKOJOWE SPRZEDAM
·Harfowa sprzedam kawalerkę 2008 r. 38 m2

606-893-601

2-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam 2 pok 60 m2 kamienica 606-893-601
·Sprzedam 2 pok. 44 m2 z loggią widna kuchnia
606-893-601
·Sprzedam 2 pok. 49 m2 Włodarzewska
606-893-601

4-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam 4 pok. Drawska 606-893-601

5-POKOJOWE I WIĘKSZE SPRZEDAM
·Skorochód M. sprzedam 5 pok. 136 m2

606-893-601

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee??  ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

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

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
·Okna naprawy regulacje 787-793-700
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp. Tel.
503-711-500

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

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

·Naprawa Okien PCV. Tel. 796-698-555

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601, w godz.
14-18
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00

RÓŻNE
·Kupię garaż blaszak i betoniarkę tel.
697-378-786
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe i inne
(wszystko co metalowe). Tniemy i demontujemy
konstrukcje stalowe: hale, wiaty, szklarnie,
maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, mundury,
gotówka 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny 501-561-620
·Skupujemy starocie, bibeloty, również likwidacja
mieszkań 517-561-044

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

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-72014

Skwer jest jed no li tym cią giem
zie lo nym, a po szcze gól ne je go
czę ści ró żnią się i to bar dzo.

Wów czas uzy ska łam na stę pu ją -
cą od po wiedź od władz dziel ni cy:
„Od po wia da jąc na Pa ni  py ta nie
(…) w uzna niu po trzeb do ty czą -
cych wy mia ny ła wek i ko szy

na śmie ci na Skwe rze Do bre go
Ma ha ra dży, na od cin ku po mię dzy
ul. E. Orzesz ko wej a Szczę śli wic -
ką, uprzej mie in for mu ję, że wy -
mia na ła wek i ko szy w ochoc kich
par kach jest pro wa dzo na z po -
ważnie ogra ni czo nych środ ków fi -
nan so wych. Wy so kość tych środ -

ków nie po zwa la na prze pro wa -
dze nie wy mia ny ła wek i ko szy
na ca łym obiek cie w tym sa mym
cza sie i czę sto jest roz ło żo -
na na kil ka lat. Na Skwe rze Do -
bre go Ma ha ra dży na od cin ku
od ul. Bia ło brze skiej do Orzesz -
ko wej wy mia na ła wek i ko szy na -
stą pi ła w 2009 r., na to miast wy -
mia na na od cin ku od ul. Gró jec -
kiej do Bia ło brze skiej w 2012 r.
Po sta ra my się jed nak, aby wy mia -
na ła wek i ko szy w po zo sta łej czę -
ści Skwe ru prze bie gła naj szyb ciej
jak to bę dzie mo żli we.”

Sła bo się za rząd dziel ni cy sta -
rał. Ale sta ty stycz nie rzecz uj mu -
jąc ław ki i ko sze po win ny sta nąć
w przy szłym ro ku (mię dzy od no -
wie niem pierw szej i dru giej czę ści
upły nę ły trzy la ta).

Po zo sta je py ta nie: czy wła dze
dziel ni cy prze wi dzia ły na to środ -
ki fi nan so we w przy szło rocz nym
bu dże cie?

Mał go rza ta Ro jek

Zapomniana część skweru
Ponad dwa lata temu upominałam się o wymianę ławek

i koszy na śmieci na Skwerze Dobrego Maharadży pomiędzy
ulicami Orzeszkowej a Szczęśliwicką.

Tak jest

Tak powinno być



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

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

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

JAK POKONALIŚMY BÓL

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

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

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

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

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach od 5 do 19 listopada.
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Niedziela 9 li sto pa da bę dzie
dniem otwar tym na II li nii me tra.

W godz. 10–18 otwar te bę dą
wszyst kie sta cje no wej li nii.
Wstęp bę dzie wol ny, nie są ko -
niecz ne za pi sy. – Za pra szam
wszyst kich war sza wia ków do zo -
ba cze nia sta cji cen tral ne go od cin -
ka II li nii me tra w dzień otwar ty
– mó wi Han na Gron kie -
wicz-Waltz, pre zy dent War sza wy.
– Wcze śniej sze dni otwar te cie -

szy ły się ogrom ną po pu lar no ścią,
chęt nych do obej rze nia bu do wa -
nych sta cji by ło kil ka ra zy wię cej
niż mo żna by ło wpu ścić na plac
bu do wy. Te raz nie bę dzie ta kich
ogra ni czeń, przyjść mo że ka żdy.

Barw ne wej ścia i win dy
Wszyst kie sta cje są już go to we,

tak więc bę dzie mo żna zo ba czyć
pod ziem ne bu dow le, oglą da ne
przez pa sa że rów pod czas co -
dzien nych pod ró ży pod ziem ną
ko le ją. Na uli cach wi dać prze -
szklo ne za da sze nia wejść i obu do -
wy wind – ka żda sta cja ma swój
cha rak te ry stycz ny ko lor, w któ -
rym utrzy ma ne są ele men ty wy -
stro ju wnę trza. Nie zwy kle efek -
tow nie pre zen tu ją się ścia ny
za to ra mi na wy so ko ści pe ro nów,
któ re za pro jek to wał świa to wej
sła wy ar ty sta pla styk Woj ciech
Fan gor. Bie gną ce przez ca łą dłu -
gość pe ro nu na zwy sta cji zwra ca ją
uwa gę swym kształ tem i bar wa mi.

Ko lo rem sta cji Ron do Da szyń -
skie go jest czer wo ny. To sta cja,

za któ rą są to ry od staw cze (za wra -
ca ją tam po cią gi), dla te go pod -
ziem ne bu dow le roz cią ga ją się
pod zie mią od ul. To wa ro wej
do Ka rol ko wej. Na stęp ną jest
Ron do ONZ utrzy ma ne w sta lo -
wo -sza rym ko lo rze. Cha rak te ry -
stycz ne dla tej sta cji jest to, że mo -
żna do niej wejść z ka żdej stro ny
ron da – pod nim roz cią ga się ol -
brzy mia sieć ko ry ta rzy. Ko lej na
sta cja to żół ta Świę to krzy ska. To
sta cja prze siad ko wa po mię -
dzy I a II li nią me tra. Z jed nej
na dru gą do sta nie my się al bo
z pe ro nów al bo z an tre so li. No wy
Świat – Uni wer sy tet to naj mniej -
sza (bo mu sia ła się zmie ścić po -
mię dzy fun da men ta mi bu dyn ków
przy ul. Świę to krzy skiej), ale jed -
no cze śnie naj głęb sza sta cja – pe -
ron jest na głę bo ko ści 23 m po ni -
żej uli cy. Wy strój utrzy ma ny jest
w ko lo rze fio le to wym. Cen trum
Na uki Ko per nik (mor ska zie leń)
to sta cja po ło żo na nad sa mą Wi -
słą. Pe ron ulo ko wa ny jest pod tu -
ne la mi Wi sło stra dy, a jed no

z wyjść pro wa dzi wprost nad rze -
kę. Efek tow nie pod świe tlo ne
wen ty la to ry to cha rak te ry stycz na
ce cha sta cji Sta dion Na ro do wy.
W za my śle pro jek tan tów ży wa zie -
leń tej sta cji ma się ko ja rzyć z pił -
kar ską mu ra wą. I naj więk sza bu -
dow la cen tral ne go od cin ka II li nii
me tra – sta cja Dwo rzec Wi leń ski.
Nie bie ska sta cja i to ry od staw cze
roz cią ga ją się na dłu go ści nie -
mal 400 m pod ul. Tar go wą.

Atrak cje nad me trem
Dzień otwar ty to ta kże in ne

atrak cje. Dziel ni ca Wo la za pra sza
na grę miej ską „Me tro zmie nia
War sza wę”. Jej uczest ni cy bę dą
po szu ki wa li skar bu we dług wska -
zó wek z ta jem ni cze go no tat ni ka
zna le zio ne go na bu do wie cen tral -
ne go od cin ka II li nii me tra. War -
szaw ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na
za chę ca do spa ce rów z prze wod ni -

kiem do oko ła no wych sta cji – prze -
cież me tro do wie zie nas na Pra gę,
gdzie za cho wa ło się bar dzo wie le
za byt ko wych bu dow li i na No wy
Świat, skąd tyl ko krok do war szaw -
skiej skar py, i na Wo lę z jej po fa -
brycz ny mi bu dyn ka mi. Przy sta cji
Świę to krzy ska na war sza wia ków
cze ka ją wy stę py ar ty stycz ne, przed -
sta wie nia te atral ne, za ba wy dla
dzie ci. Po słu chać bę dzie mo żna
m.in. prze bo jów z mu si ca li, Chó ru
Aka de mic kie go Uni wer sy te tu
War szaw skie go. Nie spo dzian ki szy -
ku ją Cen trum Na uki Ko per nik
i Wy dział Fi zy ki oraz Wy dział Che -
mii UW. Na Pra dze, przy pla cu Wi -
leń skim roz ło ży się Pra ski Jar mark.
Bę dą sto iska han dlo we, ga stro no -
mia, wy stę py m.in. Pra skiej Or kie -
stry Dę tej, Ka pe li z Tar gów ka i Ka -
pe li Pra skiej, atrak cje dla dzie ci,
po ka zy la se rów.

JP

Zobacz, zanim pojedziesz
� W niedzielę 9 listopada, w godz. 10-18, wszystkie stacje nowej linii metra będą
otwarte dla warszawiaków. Zanim pociągi rozpoczną normalne kursy II linią, będzie
można zobaczyć wnętrza nowych stacji.

Przy stacji
Świętokrzyska
na warszawiaków
czekają występy
artystyczne,
przedstawienia teatralne,
zabawy dla dzieci.
Posłuchać będzie można
m.in. przebojów
z musicali, Chóru
Akademickiego
Uniwersytetu
Warszawskiego.
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