
Naciągacze dobrze wiedzą jak
ważne dla seniorów są zdrowie
i opieka medyczna. Wykorzystują
łatwowierność schorowanych, star-
szych osób i przekonują ich, że
urządzenia te są im niezbędne
i z pewnością wpłyną na poprawę
zdrowia. Schemat działania zawsze
jest podobny. Oszuści znajdują nu-
mery telefonów w książce telefo-
nicznej i zapraszają ludzi na spotka-
nia obiecując atrakcyjne prezenty.

Jedną z ofiar naciągaczy jest Pani
Hania, którą nieuczciwi sprzedawcy
namówili na aparat do detoksykacji.
Starsza Pani dała się skusić, zachę-
cona obietnicą bezpłatnego badania

komputerowego w jednym z war-
szawskich hoteli. Podczas spotkania
przeprowadzono wywiad lekarski,
który ułatwił oszustom poznanie
dolegliwości potencjalnych kupują-
cych. Dla uwiarygodnienia badania
zakładano nawet karty pacjenta.
Jednak zamiast oferowanych badań
reklamowano sprzedaż urządzeń
do detoksykacji organizmu za jedy-
ne 6.990 złotych. Pani Hania tak
opisuje przebieg spotkania:
„Do pokazu działania powyższego
urządzenia wybrano mnie i jeszcze
dwie osoby, kierując się prawdopo-
dobnie moimi dolegliwościami. Na-
stępnie przyniesiono trzy plastikowe

miski wyłożone niebieską folią i na-
pełnione wodą. Do miski zanurzo-
no jonizator i podłączono go
do aparatu. Zanurzyłam stopy
w misce z wodą, w której, jak podej-
rzewam, pod folią znajdował się ja-
kiś związek chemiczny, który zabar-
wił wodę na kolor brunatny. Przy-
kryto mi nogi płachtą i po upływie

pół godziny zdjęto okrycie. Woda
była brunatna, miało to świadczyć
o przeprowadzonym procesie de-
toksykacji organizmu. Pod wpły-
wem perswazji i sugestywnego dzia-
łania sprzedawcy uległam namo-
wom i podpisałam umowę kupna
niepożądanego przeze mnie urzą-
dzenia. Sprzedawca sporządził nie-
mal natychmiast umowę kredytową
z nieznanym mi bankiem, którego
nazwy nie chciał ujawnić i wręczył
mi urządzenie”. Pani Hania złożyła
zawiadomienie do prokuratury obu-
rzona postępowaniem oszustów
w czarnych garniturach, których
działalność stała się niemal po-
wszechna i jest w naszym kraju le-
galna. Niestety, odpowiedź brzmia-
ła: prokuratura nie dopatrzyła się
znamion czynu zabronionego.

Dlatego kieruję pytanie do sumie-
nia właścicieli firm pseudo medycz-
nych: dlaczego nie macie skrupułów
oferując emerytom produkty, które
nie są im potrzebne? Wykorzystuje-
cie naiwność starszych osób, ich sła-
by stan zdrowia i wyłudzacie ogrom-
ne sumy pieniędzy za produkty nie-
wiele warte a już z pewnością bez
cudownie uzdrawiających właściwo-
ści. Przypominam, że emeryci należą
do grupy najuboższych Polaków,
którym często brakuje na leki i arty-
kuły pierwszej potrzeby. Niestety,
prawo nie stoi tu po stronie senio-
rów i pozwala na stosowanie tak nie-
cnych praktyk. Mam jednak nadzie-
je, że ten artykuł ustrzeże choć parę
osób przed bezwzględnymi naciąga-
czami.

Tomasz Kłos

Kołdry które leczą, garnki które same gotują, aparaty do masażu,
super uzdrawiające lampy, urządzenia do detoksykacji organizmu.
Czy jest ktoś, kto nie zna choć jednej osoby, która dała się nabrać?
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Dotychczasowe koncepcje rato-
wania placówki, przy udziale
środków pozabudżetowych, nie
wypaliły i od tamtej pory nikt
do tematu nie wraca. Dlatego po-
prosiliśmy zarząd dzielnicy o od-
powiedz na pytanie jakie są plany
władz Ochoty wobec III Ogrodu
Jordanowskiego? Otrzymaliśmy
dość lakoniczną odpowiedź, więc
cytujemy w całości: „Budy-
nek III Ogrodu Jordanowskiego
wymaga generalnego remontu
bądź wyburzenia i wybudowania
nowego. W obu przypadkach
koszty są bardzo wysokie.
W styczniu tego roku Zarząd
Dzielnicy Ochota wystąpił
do Urzędu Miasta Stołecznego

Warszawy o powiększenie środ-
ków inwestycyjnych dzielnicy
na ten cel o kwotę 4,5–5 mln zł.
Środki te uzyskane zostaną
z ewentualnych oszczędności
i umieszczone w planowanych wy-
datkach miasta na lata 2014 i 2015.
Ponadto w III Ogrodzie Jorda-
nowskim sukcesywnie wykonuje
się niezbędne remonty. W 2014
roku planowany jest remont fun-
damentów i opaski budynku, pie-
ców i kilku zabawek ogrodowych.
Środki na ten cel znajdują się
w budżecie placówki”.

To nie jest optymistyczna wizja
– szanse na pozyskanie dodatko-
wych środków inwestycyjnych są
minimalne, niezbędny jest remont

dachu, a wykonać go nie można,
bo ściany budynku mogą go nie
przeżyć. Ponadto trudno uwie-
rzyć, by w budżecie tej placówki
oświatowej znajdowały się tak po-

ważne środki, by wystarczyły
na wymienione w odpowiedzi re-
monty. Ale tego się wkrótce do-
wiemy.

Małgorzata Rojek

Nie ma chyba tygodnia, aby war-
szawskie media nie pisały o walce
miasta z wszechobecnymi rekla-
mami. Ostatnie pomysły są takie,
aby dyrektorzy szkół nie wywiesza-
li reklam na ogrodzeniach i budyn-
kach szkół publicznych – miasto
ma świecić przykładem. Pomysł
dobry, ale uderzający głównie w fi-
nanse placówek szkolnych, które
niedofinansowane w wystarczają-
cym stopniu z budżetu miasta, mu-
szą czerpać z reklam część przy-
chodów, które potem przeznaczają

np. na pomoce dla dzieci i dzięki
temu nie muszą ich kupować ro-
dzice za własne pieniądze. Dodać
trzeba, że brak reklam na budyn-
kach szkół tylko w niewielkim
stopniu poprawi estetykę miasta.
Na likwidację reklam wielkopo-
wierzchniowych, zasłaniających
często całe budynki, urzędnicy nie
mają pomysłu i mówią, że potrzeb-
ne są zmiany w prawie. To tylko
pół prawdy, bo istniejąca ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w art. 15.3.9 stano- wi, że: „W planie miejscowym

określa się w zależności od po-
trzeb: zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic
i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy
jakościowe oraz rodzaje materia-
łów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane.”

– Należy uchwalać plany miej-
scowe. Tylko tyle i aż tyle. Aż, bo
w centrum miasta w ciągu ostat-
nich lat jedynym uchwalonym pla-

nem miejscowym był plan rejonu
PKiN uchwalony w listopa-
dzie 2010 r. – stwierdza Wojciech
Tumasz, członek zespołu progra-
mowego Warszawskiej Wspólnoty
Samorządowej.

Warszawska Wspólnota Samo-
rządowa wzywa prezydent Hannę
Gronkiewicz-Waltz i radę Warsza-
wy do bardziej energicznej pracy
nad szczegółowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego na-
szego miasta.

Planować – nie zakazywać

W naszej szkole mogą uczyć
się absolwenci ośmioletniej szko-
ły podstawowej, gimnazjum i za-
sadniczej szkoły zawodowej.
Przyjmujemy również osoby, któ-

re przerwały naukę w technikum,
liceum profilowanym lub innym
liceum ogólnokształcącym, a
chciałyby ukończyć szkołę śred-
nią. Dotyczy to także osób, które

nie ukończyły lub nie zdały seme-
stru. Pod warunkiem uzupełnie-
nia egzaminów klasyfikacyjnych,
możliwa jest kontynuacja nauki
w AS – Liceum Ogólnokształcą-
cym.

Nauka w AS – Licem dla Do-
rosłych jest bezpłatna i odbywa
się w trybie weekendowym. Ser-
decznie zapraszamy.

AASS  ––  LLii  cceeuumm  OOggóóll  nnoo  kksszzttaałł  ccąą  ccee
ddllaa  DDoo  rroo  ssłłyycchh  mmiiee  śśccii  ssiięę
pprrzzyy uull.. OOdd  rroo  wwąą  żżaa 1155  ww WWaarr  sszzaa  wwiiee..  

WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  ppoodd nnrr
tteell.. 2222 111100--0000--9999  lluubb  nnaa ssttrroo  nniiee
wwwwww..aasscchhoo  oollss..ppll

Rekrutacja do Liceum trwa
W AS – Li ceum dla Do ro słych wła śnie za koń czy ła się zi mo wa se sja eg za mi na cyj -

na. Za pra sza my słu cha czy na se mestr wio sen ny: II, IV i VI. 

AS Liceum
prowadzi także 
kursy przygotowujące do
matury w 2014 r.
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Co da lej z Jor dan kiem?
Za nie po ko iła nas ci sza, ja ka za pa no wa ła wo kół przy szło -

ści III Ogro du Jor da now skie go. Nie ma go na li ście dziel ni co wych
in we sty cji, ani na wet w pla nach re mon to wych na ten rok. A wszy -
scy wie my w jak fa tal nym sta nie jest bu dy nek i in fra struk tu ra.
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Za rząd obie cu je spo rzą dza nie
ta kich roz li czeń dla ka żde go bu -
dyn ku, z mo żli wo ścią otrzy ma nia
przez ka żde go za in te re so wa ne go.
Jest to do sko na ły po mysł, bo po -
zwo lił by choć by kil ku zo rien to wa -
nym oso bom wresz cie kon tro lo -
wać go spo dar kę we wła snym bu -
dyn ku. Wi dać np. że wy mia na
wind kosz to wa ła w mo im blo ku
od 160 do 190 tys. zł, za le żnie
od liczby pię ter. Ta ka ce na mie ści
się ra czej w gór nym za kre sie cen
war szaw skich (być mo że ro bo ty
do dat ko we wy ko ny wa ne przez sa -
mą spół dziel nię są na zbyt kosz -
tow ne), ale jed nak jest znacz nie
przy zwo it sza niż prze wi dy wa nia
by łe go pre ze sa i ce ny pła co ne
za je go ka den cji (211 tys. za dźwig
w 2009 r.). Nie któ re bu dyn ki też
ma ją du że oszczęd no ści. Nie ru -
cho mość Geo de tów 4, 6, 8 mia ła
w 2013 ro ku po nad 1 mln zł,
a miesz kań ców ska zu je się na ży -
cie w slum sie z uszko dzo ny mi sta -
ro żyt ny mi drzwia mi win dy
i ochla pa ny mi nie dba le far bą
ścia na mi wraz z wi szą cy mi ka bla -
mi. Bu dy nek Ko ro tyń skie go 48
miał 1 stycz nia 2013 aż 1,75 mln
oszczęd no ści i na dal zbie ra. Cze -
mu za tem jest ta ki brzyd ki? Czy
tak miesz ka ją mi lio ne rzy? Dro dzy
spół dziel cy, nie wierz cie w ga da -
nie, że nie ma pie nię dzy. Co rok
w spra woz da niu za rzą du jest ta -
be la „ze sta wie nie wy ni ków go spo -
dar ki za so ba mi miesz ka nio wy mi”,
a w niej su my oszczęd no ści. War -
to się za in te re so wać ty mi su ma mi
i spo so bem ich wy dat ko wa -
nia. I go nić do ro bo ty sza cow ne
or ga ny spół dziel ni, któ re nie przy -

zna ją wam pra wa do gre su
na pod ło dze.

No i szy kuj my się do wy bo rów.
Po ra zmie nić za sie dzia łą ra dę nad -
zor czą i zna ko mi tą część rad osie -
dli. Bo ci lu dzie sa mi się nie zmie -
nią. W żad nym sen sie te go sło wa.
Ze bra nia za czy na ją się 14 ma ja.
Kan dy da tu ry trze ba zgło sić mi ni -
mum 15 dni wcze śniej, a więc
do 29 kwiet nia! W cza sie dłu gie go
week en du lub przed nim! Trze ba
też zło żyć zgo dę kan dy da ta
na udział w wy bo rach. Kan dy dat

na człon ka ra dy nad zor czej po trze -
bu je 20 czy tel nych pod pi sów człon -
ków po pie ra ją cych go (nie ko niecz -
nie z je go czę ści wal ne go zgro ma -
dze nia). Wy ma ga ne są ad re sy, nu -
me ry PE SEL i nu me ry człon kow -
skie osób po pie ra ją cych, ale te
moż na uzy skać w spół dziel ni
przy skła da niu ta kiej li sty. Dru ki
list po par cia dla kan dy da tów moż -
na po dob no otrzy mać w spół dziel -
ni. Moż na je też zro bić sa me mu.

Kan dy da tów do ra d osie dli zgła -
sza się w cza sie ze bra nia. Po tem
wy star czy przyjść i za gło so wać od -
po wied nio licz nie. Mo żna też wy -
brać nie for mal ny ko mi tet blo ko wy
–- no wa pre zes obie ca ła współ pra -
co wać z ni mi, gdy by po wsta ły.

Smut na wia do mość jest ta ka, że
obec nie tyl ko je den czło nek ra dy
nad zor czej, Ry szard Cie pień ka,
nie ule ga men tal no ści post ko mu -
ni stytcz nej i sta ra się do pro wa dzić
do po zy tyw nych zmian. 

W ka żdej ra dzie osie dla jest tyl -
ko kil ka osób, nie re ali zu ją cych
po li ty ki by łe go pre ze sa i prze wod -
ni czą ce go Ha łusz cza ka. Jest tam
za to pa rę osób, któ re la ta mi wy -
ko ny wa ły dla spół dziel ni lu kra -

tyw ne zle ce nia lub wy naj mo wa ły
od niej ta nio lo ka le i chcia ły by,
że by te oby cza je się utrzy ma ły.
Człon ko wie Ko mi te tu Obro ny
Spół dziel ców na ra ża li się oso bi -
ście, ujaw nia jąc te źró deł ka przy -
cho dów i czę ścio wo je uci na jąc.
Po ra je uciąć de fi ni tyw nie!

Przy go to wać się trze ba wcze -
śnie. Obec ny trzon ra dy nad zor -

W maju będą wybory
w WSM „Ochota”

No wy za rząd WSM „Ocho ta” wy ka zu je wo lę zmian, wy ga sza nia
ab sur dal nych pro ce sów są do wych i wpro wa dza nia lep szej go -
spo dar ki. Już w 2013 ro ku i obec nie otrzy ma łam roz li cze nie każ -
de go bu dyn ku w mo jej nie ru cho mo ści osob no, jak na ka zu je
usta wa i jak prze gło so wa ła gru pa człon kow ska 2.

Ka me ral ne i z kli ma tem, choć
ząb cza su wi dać tu na ka żdym
kro ku. Roz sy pu ją ce się schod ki
po mię dzy po se sja mi, a za miast

utwar dzo ne go pod ło ża dziu ry
w kru szą cym się be to nie i zie mia,
któ ra w po rze desz czo wej za mie -
nia ła się w bło to. Bez piecz ne doj -

ście wte dy do al ta nek śmiet ni ko -
wych su chą no gą gra ni czy ło wręcz
z cu dem. Ta ki wła śnie ob raz
przed sta wia łam urzęd ni kom
przez ko lej ne la ta pro sząc o pil ny
re mont. Mia łam wra że nie wa le nia
gło wą w ścia nę. Rów nież ro dzi mi
miesz kań cy do bi ja li się do wło da -
rzy dziel ni cy po na wia jąc proś by
ka żde go ro ku. Obiet ni ce wsta wie -
nia do pla nu re mon tów by ły, ale
na tym się koń czy ło.

Drgnę ło coś w paź dzier ni ku
ubie głe go ro ku, kie dy uda ło mi
się do pro wa dzić do wi zji lo kal nej
z udzia łem Lu cy ny Ko wal, dyr.
Za kła dów Go spo da ro wa nia Nie -
ru cho mo ścia mi. Go łym okiem wi -
dać by ło, że dal sza zwło ka od bi je
się czkaw ką nie tyl ko ZGN, ale
i urzę do wi dziel ni cy. Cho ciaż by ło
jesz cze pod gór kę, to uda ło mi się
po ko nać trud no ści. Dzi siaj jest
już do ku men ta cja i pro jekt re wi -
ta li za cji po dwó rek w bu dyn kach

Spi ska 6, 8, 10 i 14. Zo stał on
pod da ny też – jak utrzy mu je dyr.
tech nicz ny ZGN To masz Tu rek
– kon sul ta cjom spo łecz nym.
Miesz kań cy na no szą na nie go
swo je uwa gi. Kon sul ta cje koń czą
się 15 mar ca. Po na nie sie niu
na pro jekt ewen tu al nych po pra -
wek na tych miast ogło szo ny zo sta -
nie prze targ na je go wy ko na nie.
Sa me pra ce re mon to we pro wa -
dzo ne bę dą w lip cu i sierp niu. 

Trzy mam kciu ki, by po dwór ka
od zy ska ły daw ny blask i by nie za -
bra kło na nich zie le ni. Te ma leń -
kie, uni ka to we już en kla wy wy ma -
ga ją bez wąt pie nia wy jąt ko wej
dba ło ści oraz pie lę gna cji w ta kim
mo lo chu ja kim sta je się współ cze -
sna War sza wa. Po zo sta je mieć na -
dzie ję, że po dwór ko ka mie ni cy
nr 12, zwró co nej wła ści cie lo wi,
oraz fi lii Wy ższej Szko ły Pe da go -
gi ki Spe cjal nej pod nr. 16 nie bę -
dzie od sta wa ło od po zo sta łych.
Cze go miesz kań com uli cy Spi skiej
i so bie sa mej ży czę.

An na Zbyt niew ska,
Grze gorz Wy soc ki

No we po dwór ka na Spi skiej
Uli ca Spi ska to nie wiel ki ka wa łek przed wo jen nej War sza wy za -

pi sa ny na kar tach Hi sto rii z uwa gi na po wsta nie war szaw skie. Jej
po dwór ka wy glą da ją jak by za trzy mał się na nich tam ten czas.

dokończenie na stronie 4



Dwie kon cep cje
Kon cep cja re wi ta li za cji i mo -

der ni za cji osie dla zo sta ła przy go -
to wa na w dwóch wa rian tach. Wa -
riant nr 1 za kła da m.in.: zmia nę
obec ne go ukła du ko mu ni ka cyj ne -
go po przez po pro wa dze nie no -
wych cią gów jezd nych z miej sca mi
par kin go wy mi za bu dyn ka mi: 17
Stycz nia 44 i 46, Astro nau tów 15
oraz Za ran kie wi cza 4.

Wa riant nr 2 jest w tych in no -
wa cjach bar dziej ubo gi. No we cią -
gi jezd ne w tym wa rian cie pro po -
no wa ne są za bu dyn kiem Za ran -
kie wi cza 4 oraz za bu dyn ka mi 17
Stycz nia 46 i Astro nau tów 15.

Oba wa rian ty prze wi du ją mo -
der ni za cję obec ne go ukła du pie -
szo-jezd ne go na tym te re nie, na -
sa dze nia no wej zie le ni z czę ścio -
wym wy cię ciem obec ne go drze -
wo sta nu oraz lo ka li za cje pla cu za -
baw i ła wek.

Je stem za mo der ni za cją
Wy mie nio ne po wy żej te re ny

osie dla ce chu ją się wie lo let ni mi
za nie dba nia mi. O ko niecz no ści
wy mia ny chod ni ków pi sa łem już
kil ka krot nie. Naj więk szym
– oprócz za nie dbań – pro ble mem
te go ob sza ru jest du ży ruch sa mo -
cho do wy, w tym ruch tran zy to wy,
któ ry ge ne ru ją głów nie kie row cy
do wo żą cy dzie ci do osie dlo wych
szkół, przed szko la oraz licz nych
in sty tu cji przy lot ni sku. Z te go też
po wo du brak jest wy star cza ją cej
licz by miejsc par kin go wych, a sy -
tu ację po gar sza sta ry, pro jek to wa -
ny kil ka dzie siąt lat te mu, układ
ko mu ni ka cyj ny, któ ry nie prze wi -
dy wał ta kiej licz by po jaz dów
na tym te re nie.

Dla te go też uwa żam, że pro po -
zy cje pro jek tan tów w tym za kre -
sie są war te roz pa trze nia, choć
mam co do nich kil ka uwag.

W wiel kim skró cie przed sta wiam
je po ni żej:

Za ran kie wi cza 4 – pro po no wa ne
wy bu do wa nie ulicz ki z miej sca mi
par kin go wy mi ma swo je za le ty,
pod wa run kiem jed nak, że nie bę -
dzie mo żli wo ści wy jaz du z tej ulicz ki
w uli cę Astro nau tów oraz nie bę dzie

mo żli wo ści prze jaz du łącz ni kiem
mię dzy bu dyn kiem a skle pem,
do uli cy Szy bow co wej (w obu kie -
run kach). Pro po no wa na ulicz ka peł -
ni ła by w tej wer sji dro gę do jaz do wą
do par kin gu, bez mo żli wo ści tran zy -
tu. W tym miej scu wy ra żę swo je
zdzi wie nie, że do roz mów o re wi ta li -
za cji nikt nie po pro sił przed sta wi cie -
li za rzą du wspól no ty Szy bow co wa 5
i mam na dzie ję, że to tyl ko kwe stia
nie do pa trze nia, któ ra zo sta nie sko -
ry go wa na przy or ga ni za cji na stęp -
nych spo tkań.

Po dob ne ry zy ko tran zy tu do ty czy
pro po zy cji pro jek tan tów w wer sji,
któ ra za kła da moż li wość ru chu
okręż ne go uli cą Drze wiec kie go
i da lej – za bu dyn ka mi 17 Stycz -
nia 44, 46 i Astro nau tów 15. Aby
ogra ni czyć ry zy ko ru chu sa mo cho -
dów spo za osie dla w tym miej scu
i nadać wy mie nio nym cią gom cha -
rak ter dro gi do jaz do wej z par kin ga -
mi, na le ży za koń czyć dro gę wzdłuż
bu dyn ku 17 Stycz nia 44 (wjazd
od Drze wiec kie go) oraz dla po jaz -
dów wjeż dża ją cych mię dzy szko łą
a bu dyn kiem Astro nau tów 15 – za -
koń czyć ma łym ron dem na ty łach
bu dyn ku 17 Stycz nia 46. Z mo ich
in for ma cji wy ni ka, że po mo der ni -
za cji ist nia ła by moż li wość wy dzier -
ża wie nia przez wspól no ty miesz ka -
nio we te re nów par kin go wych
na no wych cią gach jezd nych,
a staw ki za te miej sca nie są wy gó -
ro wa ne. Dla wszyst kich użyt kow ni -
ków po jaz dów nie star czy, ale ta kie
roz wią za nie z pew no ścią upo rząd -
ko wa ło by par ko wa nie po jaz dów.

In ną kwe stią do ty czą cą pro po -
no wa nych zmian, jest od po wied -
nie za go spo da ro wa nie obec nych
miejsc par kin go wych, al tan śmiet -
ni ko wych i lo ka li za cji pla cu za baw
i do tych roz wa żań po wró cę w na -
stęp nych wy da niach na szej ga ze -
ty. Wła dze dziel ni cy za pew nia ją,
że nie przy stą pią do mo der ni za cji
bez po ro zu mie nia z za rzą da mi
wspól not, dla te go za chę cam
wszyst kich do pu blicz ne go dia lo -
gu na ten te mat.

Da riusz Kał waj tys

Osie dlo we re wo lu cje (c.d.)
O tym, czy cze ka ją nas „re wo lu cyj ne” zmia ny w ukła dzie ko -

mu ni ka cyj nym przy bu dyn kach wspól not miesz ka nio wych osie dla
w ob rę bie ulic: 17 Stycz nia, Za ran kie wi cza, Astro nau tów (Okę -
cie), ma ją za de cy do wać miesz kań cy wspól no to wych bu dyn ków.
Burz li we dys ku sje już trwa ją...

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

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
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Pod czas kur su ma tu ral ne go
słu cha cze otrzy mu ją od po wied nie
przy go to wa nie me ry to rycz ne po -

trzeb ne, aby eg za min ma tu ral ny
zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z moż li wo ści

zda wa nia matury przy na szym Li -
ceum, in ni przy stę pu ją do ma tu ry
w swo jej szko le ma cie rzy stej. 

Po sta ra li śmy się, aby na ukę w
na szej pla ców ce ła two moż na by -
ło po go dzić z pra cą za wo do wą i
obo wiąz ka mi ży cia co dzien ne go.
Za ję cia w try bie za ocz nym od by -
wa ją się w cy klu week en do wym.

Ko mu po trzeb ne są kur sy? Na
pew no tym wszyst kim, któ rzy:
– chcą przy stą pić do eg za mi nu

ma tu ral ne go i zdać go z po -
wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce, skoń -
czy li szko łę śred nią wie le lat
te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te ma ty -
kę eg za mi nu ma tu ral ne go,
do wie dzieć się o for mie 
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni do spraw dzianu
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa mo -
dy scy pli ny do sys te ma tycz ne -
go po wta rza nia ma te ria łu.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce
dla Do ro słych mie ści się
przy ul. Od ro wą ża 15. 

Wię cej in for ma cji pod nr
tel.: 22 110-00-99 lub na stro nie
www.ascho ols.pl

Aktualnie prowadzimy
nabór na wiosenny kurs
maturalny
przygotowujący 
do matury w 2015 roku.

Matura – noworoczne postanowienie dorosłych
Nowy Rok to czas nowych postanowień i chęci realizacji planów. Jednym z nich

jest zdanie matury.  Jest to możliwe dla osób uczęszczających na kurs maturalny
przy AS – Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. 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:

14,15,17-22.III, 24-29.III

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

czej już pew nie ma pod pi sa ne li -
sty po par cia. A ter mi ny ze brań
za wsze już tak ta ra da or ga ni zu je,
że by do ku men ty trze ba by ło skła -
dać w cza sie week en du ma jo we -
go, kie dy ni ko go nie ma i nikt na -
wet nie wie o ze bra niu. Szcze gól -
nie wa żne jest, aby po ja wi li się

au ten tycz ni spół dziel czy kan dy da -
ci tam, gdzie po przed nio je dy ny -
mi kan dy da ta mi (!) by li za sie dzia -
li osob ni cy, od lat re ali zu ją cy po li -
ty kę by łe go pre ze sa, za miast dbać
o in te re sy spół dziel ni. Zrób my im
psi ku sa i wy bierz my wresz cie nie -
za le żną ra dę nad zor czą i ra dy
osie dla.

Mag da le na Bal ce rek

dokończenie ze strony 3

W maju będą wybory
w WSM „Ochota”





LOKAL UŻYTKOWY SPRZEDAM
·Lokal użytkowy 38 m2 w centrum handlowym na
Mokotowie (Sadyba). Możliwy najem. Tel.
662-656-930, biuro@terranum.pl

INNE NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
·Sprzedam działkę rekreacyjną na Paluchu, ul.
Ogrodników. Powierzchnia działki 300 mkw.
Nowa altana drewniana z WC, tarasem
i narzędziownią. Na działce prąd, woda ze studni,
szambo, brama wjazdowa dla samochodu,
kompostownik. Działka kompletnie wyposażona
w sprzęt ogrodniczy. Na działce drzewa i krzewy
owocowe. Tel. 602-756-960, 516-444-204

3-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·65 m2, rozkładowe, blisko Centrum 2500 zł/mc
tel. 604-404- 152

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
komunalne z możliwością wykupu, z dowolnym
problemem prawnym. 796-796-596

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

PPrrzzeepprroowwaaddzzkkii,,  sspprrzząąttaanniiee  ppiiwwnniicc,,  wwyywwóózz  mmeebbllii
669944--997777--448855

USŁUGI INNE
·Antena Montaż Naprawy solidnie gwarancja
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943

CCzzyysszzcczzeenniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn
–– kkaarrcchheerr  –– 55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

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

BUDOWLANE
·AA Malarz Remonty 835-66-18 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

FINANSE
·Kredyty gotówkowe 22 299-08-07
·Szybka pożyczka do 7000 zł! Równe raty, bez
ukrytych opłat. Provident Polska S.A.
600-400-288 (taryfa wg opłat operatora)

PORADY PRAWNE
·PORADY PRAWNE, SPRAWY SĄDOWE
502-227-553

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-612, 721-209-601
w godz. 14-18
·Kurs Ochrony (Lista KPO) 603-600-255

SSzzuukkaasszz  PPRRAACCYY??  BBrraannżżaa  ffiinnaannssoowwaa..  DDzzwwoońń
666688 668811 990044

SPRZEDAM
·BOX dachowy Thule Ocean 80 z belkami 700 zł.
t. 666-877- 084

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

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

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, książki, pocztówki, szable,
odznaki odznaczenia, orzełki, bibeloty,
gotówka tel. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A AAuto każde kupię całe i uszkodzone
(osobowe, ciężarowe), niezależnie od stanu
i rocznika 504-518-802

OGŁOSZENIA DROBNE
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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 28.03,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 20.03. 
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

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

Pod ko niec lu te go na Ocho cie
i we Wło chach roz po czę to wy mia -
nę przy ulicz nych słup ków.

W miej sce do tych cza so wych, bia -
ło -czer wo nych, po tocz nie zwa -
nych „pa triot ka mi”, sta wia ne są

ciem ne i du żo cień sze pa li ki z wy -
tło czo ną sy ren ką. Bar dziej wta -
jem ni cze ni prze chod nie na zy wa ją
no we słup ki „gam dzy ka mi”
– od na zwi ska ich pro jek tan ta To -
ma sza Gam dzy ka – by łe go na czel -
ni ka miej skie go wy dzia łu es te ty ki
prze strzen nej. Szko da tyl ko, że
wy mie nia się słup ki, któ re ta kiej
wy mia ny – mo im zda niem – nie

wy ma ga ją, bio rąc pod uwa gę ich
do bry stan tech nicz ny. Ta kie dzia -
ła nia za ob ser wo wa łem wzdłuż uli -
cy Gró jec kiej i alei Kra kow skiej.
Sta re, bia ło -czer wo ne słup ki, ze
wzglę du na swo ją „krzy kli wą”
bar wę, by ły wi docz ne z da le ka na -
wet w no cy. Obec nie mon to wa ne,
ciem ne i cien kie, mo gą oka zać się
„bo le sną nie spo dzian ką” choć by
dla ro we rzy stów. Mon taż ciem -
nych pa li ków w miej sce moc no
osa dzo nych „zdro wych” słup ków,
nie przy czy nia się do po pra wy
bez pie czeń stwa i jest zwy kłą nie -

go spo dar no ścią. Uwa żam, że no -
we słup ki po win no się mon to wać
przede wszyst kim tam, gdzie ich
jesz cze nie ma, a sy tu acja wy ma ga
ich mon ta żu. Nie znaj du ję żad ne -
go ra cjo nal ne go wy tłu ma cze nia
dla opi sa nej po wy żej sy tu acji.
Ktoś, kto po dej mu je w tej spra wie
de cy zje ma mo im zda niem „cho -
re” po ję cie es te ty ki prze strze ni
pu blicz nej lub nie li czy się ze
środ ka mi pu blicz ny mi, któ rych
– jak wszy scy wie my – w miej skiej
ka sie jest bar dzo ma ło.

Da riusz Kał waj tys

Słup ko ma nia
Nie kwe stio nu ję ko niecz no ści sta wia nia słup ków przy uli cach

i chod ni kach. Prze ciw nie, je stem zwo len ni kiem ta kich roz wią -
zań, któ re do ce lo wo słu żą po pra wie bez pie czeń stwa i ła du ko -
mu ni ka cyj ne go. Ale fakt, że wy mie nia się słup ki w do brym sta -
nie, któ re jesz cze dłu go mo gły by peł nić swo ją funk cję, na zy wam
głu po tą i mar no tra wie niem środ ków pu blicz nych.

Na Okę ciu po wsta nie no wy lo kal
ga stro no micz ny, któ re go spe cjal -
no ścią ma być kuch nia bał kań ska.

Po kil ku na stu la tach nisz cze nia,
daw ny pa wi lon han dlo wy u zbie gu

ulic: Hyn ka – Al. Kra kow ska
na Okę ciu, zna lazł no we go na jem -
cę. Pa wi lon jest w chwi li obec nej
czę ścio wo wy bu rza ny i re mon to wa -
ny. Przez ostat nie kil ka na ście lat

obiekt, któ ry jest wła sno ścią mia sta,
w za rzą dzie dziel ni cy Wło chy, nisz -
czał i był schro nie niem dla bez -
dom nych, o czym pi sa li śmy wie lo -
krot nie na ła mach „In for ma to ra...”.
Kil ka lat te mu pro po no wa łem, by
pa wi lon ada pto wać na po trze by
dziel ni co we go do mu kul tu ry, jed -
na kże po mysł ten nie spo tkał się
z ak cep ta cją. Prze wa ży ły wzglę dy fi -
nan so we, a ra czej brak pie nię dzy.

Z mo ich in for ma cji wy ni ka, że
pa wi lon wy dzie rża wi ła chor wac ka
spół ka, któ rej wła ści cie le pla nu ją
uru cho mie nie lo ka lu ga stro no -
micz ne go z kuch nią bał kań ską.

Da riusz Kał waj tys

Bał ka ny na Okę ciu
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16 mar ca godz. 18.00, w ra mach
Wie czo rów Bar dów wy stą pi ze -
spół „Pią ty dzień”.

Fry wo lit ki – fran cu skie pio sen ki
fry wol ne z re per tu aru ta kich au -
to rów i wy ko naw ców jak Geo r ges
Bras sens, Ser ge Ga ins bo urg, Bo -
ris Vian, Geo r ges Mo usta ki, Bri -
git te Bar dot, Ma xi me Le Fo re -
stier czy Pier re Per ret.

Ze spół Pią ty Dzień two rzy gru -
pa przy ja ciół za uro czo nych pio -
sen ką li te rac ką, pró bu ją ca wal -
czyć z po glą dem, iż słu cha czom
po do ba ją się przede wszyst kim
utwo ry, któ re są im już zna ne.

Zaj mu ją się wy szu ki wa niem
cie ka wych pio se nek nie zna nych
pol skie mu od bior cy. Od ro -
ku 2009 pre zen tu je je na kon cer -
tach we wła snych prze kła dach lub
w ory gi na le.

Ze spół wy stą pi w skła dzie: Ka -
ta rzy na Ku cha rzew ska, Do mi ni ka
Świa tek, René Ko el blen, Sta ni -
sław Wa szak.

Bi le ty: 20 zł przed sprze daż
i 25 zł w dniu kon cer tu.

Re zer wa cja i sprze daż pod nr.
tel. 22 822-48-70.

Ośro dek Kul tu ry Ocho ty,
ul. Gró jec ka 75.

Ka ro li na Iwa now ska

Fry wo lit ki

Już po raz dru gi SKS Ma zo via
War sza wa, dzię ki współ pra cy
z wy dzia łem spor tu i re kre acji
dziel ni cy Ocho ta (pa nem Woj cie -
chem Ci chym oraz pa nią Elżbie tą
Szcze pan kow ską) oraz ogrom nej
uprzej mo ści dy rek tor SP nr 175
Jo lan cie Zan Szan troch zor ga ni -
zo wa ła za ję cia z siat ków ki w ra -
mach ak cji Zi ma w Mie ście.

Tym ra zem by ła to siat ków ka
ha lo wa. Wy ło wi li śmy kil ka ta len -
tów!

W te go rocz nej edy cji udział
wzięli: SP 280, 23, 175, III Ogród
Jor da now ski oraz Przy sta nek
Ksią żka.

Go ści li śmy Pra ie 50 dzie ci
w wie ku 6–16 lat!

Na si tre ne rzy za pew ni li dzie -
ciom du żo ra do ści, uśmie chu
i przede wszyst kim upra gnio nej
siat ków ki.

Za pra sza my w cią gu ro ku
szkol ne go w ka żdą śro dę o go dzi -
nie 17:30 do ha li spor to wej
przy ul. Trzech Bu dry sów 32.
Wiek dzie ci – im wcze śniej tym
le piej, po ziom spraw no ści nie ma
zna cze nia!

Dzię ku je my wszyst kim uczest -
ni kom ak cji Zi ma i za pra sza my
na za ję cia!

Grze gorz Wy soc ki

Zi ma w mie ście z Ma zo vią!

W ra mach cy klu „Po łu dnie z kla -
sy ką”, 30 mar ca o godz. 12.00 od -
bę dzie się re ci tal for te pia no wy pro -
mu ją cy de biu tanc ki al bum ar tyst ki.

Usły szy my dzie ła mi strzów mu -
zy ki for te pia no wej, L. van
Beetho ve na, F. Cho pi na i C. De -
bus sy ego, m.in. słyn na So na ta Pa -
te tycz na, Sche rzo b -moll, Etiu da
Re wo lu cyj na. Pro jekt pły to wy od -
niósł suk ces na por ta lu wspie ram
kul tu rę.pl oraz zy skał pa tro nów
w po sta ci Na ro do we go Cen trum
Kul tu ry, Sto wa rzy sze nia Twór cze -

go Dia lo gu, SPAM oraz Ko ła So -
li stów i Ka me ra li stów.

Pły ta wy da na jest na kła dem Ac -
te Pre ala ble.

Za pra sza my na mu zycz ną pod -
róż przez wie ki i kra je w mu zy ce
for te pia no wej.

Bi le ty: 15 zł nor mal ne, 10 zł
ulgo we.

Re zer wa cja i sprze daż pod nr.
tel. 22 822-48-70.

Ośro dek Kul tu ry Ocho ty,
ul. Gró jec ka 75.

Ka ro li na Iwa now ska

Ka ta rzy na Pie troń
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Skąd się wzię li ro we rzy ści
w par kach?

Po pierw sze po wiedz my so bie
praw dę: par ki to miej sca re kre -
acyj ne słu żą ce do od po czyn ku,
któ re nie by ły bu do wa ne z my ślą
o ro we rzy stach. Dla cze go więc
jest to miej sce tak czę sto od wie -
dza ne przez ro we rzy stów? Jest to
efekt wie lo let niej an ty ro we ro wej
po li ty ki władz na sze go mia sta.
Jesz cze w po cząt kach XXI wie ku
do mi no wał wśród na szych władz
po gląd, że dla ro we ru ja ko środ ka
trans por tu nie ma miej sca w War -
sza wie. Przy po mnij my sło wa Mar -
ka Wo sia, rzecz ni ka pra so we go
Za rzą du Dróg Miej skich: „War -
sza wa to nie wieś, że by po niej ro -
we rem jeź dzić”. Spy cha no więc
ro we rzy stów z dróg, a ja ko en kla -
wę zo sta wia no im wła śnie par ki

do jaz dy re kre acyj nej. Przy nie -
wiel kiej liczbie ro we rzy stów, ich
obec ność na tych te re nach nie
spra wia ła pro ble mu i by ła po -
wszech nie ak cep to wa na.

Ocho ta na ro wer
Na szczę ście w cią gu ostat nich

kil ku lat War sza wa za czę ła się
zmie niać. Po ru sza nie się ro we rem
sta ło się re al ną al ter na ty wą dla
sa mo cho du i trans por tu miej skie -
go, za czę ło po wsta wać wię cej
dróg dla ro we rów, wresz cie tam,
gdzie lu dzie chcie li po nich jeź -
dzić, a nie tam, gdzie nie prze -
szka dza ły in ży nie rom i urzęd ni -
kom. Dwa la ta te mu uru cho mio -
no Ve tu ri lo i na stą pił ro we ro wy
bo om. Dziś ja dąc ro we rem
do pra cy mam wra że nie, że wi dzę
wię cej ro we rzy stów zi mą niż jesz -
cze pa rę lat te mu la tem.

Wraz ze wzro stem licz by ro we -
rzy stów po ja wi ło się ich wię cej
tak że w par kach. Przy czym park
prze stał słu żyć ja ko obiekt do jaz -
dy sam w so bie, ale stał się bar dzo
czę sto czę ścią tra sy po mię dzy jed -
nym punk tem a dru gim (np. do -
mem i pra cą). Oczy wi ście in fra -
struk tu ra ta kie go par ku naj czę -
ściej nie jest do te go przy sto so wa -
na i to ro dzi pro ble my. Pan Wy -
soc ki w swo im ar ty ku le stwier dził,
że kom pro mi sem po mię dzy pra -
wa mi pie szych i ro we rzy stów „jest
bu do wa nie ście żek ro we ro wych
w par kach wszę dzie tam, gdzie ich
nie ma”. Po zwo lę so bie z tym się
nie zgo dzić. Bu duj my je tam,
gdzie są na praw dę po trzeb ne. Nie
rób my kó łek, po któ rych nikt nie
bę dzie jeź dził, ale łącz my je z tra -
sa mi już ist nie ją cy mi. I przede
wszyst kim: nie bu duj my ich
utrud nia jąc ży cie pie szym.

Bu duj my, ale z gło wą!
Już daw no od kry to, że wy rzu ce -

nie du żej su my pie nię dzy na roz -
wią za nie ja kie goś pro ble mu nie

spra wi, że pro blem roz wią że się
sam. Że by pro blem roz wią zać,
trze ba te pie nią dze jesz cze wy dać
w spo sób, któ ry za spo koi po trze -
by użyt kow ni ków da ne go obiek -
tu. I tak w tym ro ku dzielnica
Ocho ta pla nu je bu do wę dro gi dla
ro we rów w par ku Szczę śli wic kim.
Po mysł nie zo stał skon sul to wa ny
z żad ny mi or ga ni za cja mi ro we ro -
wy mi, cze go efek ty nie ste ty wi dać.

Po pierw sze, dro gę dla ro we rów
pla nu je się wy ty czyć kosz tem alej -
ki dla pie szych, bie gną cej wzdłuż
uli cy Draw skiej. Pie si stra cą w ten
spo sób naj krót szą dro gę po mię -
dzy wschod nią i za chod nią czę ścią
par ku. W prak ty ce bę dą za pew ne
cho dzić no wo wy bu do wa ną dro gą
dla ro we rów. W do dat ku alej ka ta
jest czę ścią tra sy bie go wej do oko -
ła par ku Szczę śliwc kie go. Jej za -
mia na na dro gę dla ro we rów za -
pew ne nie spo wo du je, że bie ga cze
prze sta ną z tej tra sy ko rzy stać.

Po dru gie, plan dro gi zu peł nie
nie uwzględ nia do jaz du do par ku
od stro ny uli cy Dic ken sa. Że by
do je chać do pla no wa nej dro gi,
trze ba bę dzie je chać na po łu dnie
do Gli nia nek, że by wró cić na pół -
noc. Mo żna z gó ry prze wi dzieć, że
ro we rzy ści bę dą skra ca li so bie
dro gę wą skim chod ni kiem, któ ry
bie gnie od ron da Pniew skie go,
wy wo łu jąc w ten spo sób nie chęć
pie szych. Czy w tym ce lu bu du je -
my dro gi dla ro we rów? Czy przy -
pad kiem jej bu do wa nie mia ła go -
dzić, a nie dzie lić ró żnych użyt -
kow ni ków par ku? Ka żdy pro jekt
po wi nien uwzględ niać skąd inąd
ra cjo nal ne dą że nie ka żde go użyt -

kow ni ka do wy bra nia naj krót szej
i naj prost szej tra sy.

Za pro po no wa li śmy od po wied -
nie zmia ny w pro jek cie, któ re
spra wi ły by, że po trze by ko mu ni -
ka cyj ne ro we rzy stów zo sta ną za -
spo ko jo ne i jed no cze śnie no wo
wy bu do wa na dro ga nie bę dzie
ude rzać w pra wa pie szych. Tyl ko
czy wła dze dziel ni cy ze chcą zmie -
nić zda nie i li czyć się ze zda niem
miesz kań ców?

Włącz my śle nie
War to na koń cu do dać, że ża den

śro dek nie roz wią że pro ble mu, je -
że li nie bę dzie my sza no wa li się na -
wza jem. Sa mo wy bu do wa nie dro gi
dla ro we rów, na wet do brze po pro -
wa dzo nej, nie spo wo du je, że kon -
flik ty znik ną. Zaw sze bę dą ist nia ły
miej sca ko li zyj ne, jak choć by
przej ścia dla pie szych przez dro gi
dla ro we rów, gdzie mo że dojść
do wy pad ku. My, ro we rzy ści, czę -
sto na rze ka my na za cho wa nia kie -
row ców w na szym mie ście. Naj czę -
ściej słusz nie, gdyż są to za cho wa -
nia nie bez piecz ne i za gra ża ją na -
sze mu zdro wiu lub ży ciu. Mi mo że
ro wer jest znacz nie mniej nie bez -
piecz ny niż sa mo chód, to ta kże
sta no wi za gro że nie dla słab szych
użyt kow ni ków, ja ki mi są pie si. Je -
że li ocze ku je my od kie row ców te -
go, że by prze pusz cza li nas tam,
gdzie ma my pierw szeń stwo oraz
nie wy prze dza li zbyt szyb ko i bli -
sko, mu si my do kład nie w ta ki sam
spo sób za cho wy wać się wo bec pie -
szych – o co do wszyst kich użyt -
kow ni ków ro we ru ape lu ję.

Peł ny opis uwag wnie sio nych
przez or ga ni za cje ro we ro we: http:
//www.zm.org.pl/

Łukasz Gawryś
– Ochocka Grupa Rowerowa

Ro we rem po par ku – głos w dys ku sji

Że by od po wie dzieć na py ta nie czy ro we rem na le ży jeź dzić
po par ku, trze ba naj pierw zro zu mieć, że ro la ro we ru w mie ście
w cią gu ostat nich lat zu peł nie się zmie ni ła. Dziś nie słu ży on
do re kre acyj nej jaz dy po par ku, ale przede wszyst kim ja ko śro -
dek trans por tu do pra cy, szko ły czy skle pu. Tyl ko czy wła dze
na szej dziel ni cy zda ją so bie z te go spra wę?


