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Trwa to już pewnie na tyle dłu-
go, że szanowne grono redakcyjne
postanowiło powierzyć mi funkcję
redaktora naczelnego. To za-
szczyt, ale też i swego rodzaju zo-
bowiązanie. Misją naszej gazety

było i jest zajmowanie się lokalną
tematyką społeczną i sprawami
oraz problemami Mieszkańców.
Bardzo często za krytykę pod ad-
resem władz samorządowych, na-
sze środowisko było marginalizo-

wane; czasem podlegało też róż-
nym represjom. Przetrwaliśmy
i mamy się dobrze. Mogę obiecać
naszym Czytelnikom, że pod moją
redakcją „Informator...” oraz lu-
dzie, którzy go tworzą, będą kon-
tynuowali najlepsze tradycje na-
szej gazety.

Grzegorz Wysocki był – w moim
przekonaniu – bardzo dobrym re-
daktorem naczelnym. Jeżeli z ta-
kim samym zaangażowaniem bę-
dzie pracował jako wiceburmistrz
Ochoty, to jestem spokojny o losy

dzielnicy i jej mieszkańców. Jedna-
kże ani Grzegorz, który jest na-
szym kolegą i przyjacielem, ani
nikt z osób sprawujących władzę,
nie może liczyć na taryfę ulgową
z naszej strony. Nikomu z nas nie

zadrży ręka, aby pisać na tematy,
które nie cieszą się przychylnością
burmistrzów, ani osób pełniących
funkcje publiczne.

Dariusz Kałwajtys Redaktor naczelny
„Informatora Ochoty i Włoch”.

Byliśmy, jesteśmy,
będziemy

Pisząc 17 lat temu swój pierwszy tekst do „Informatora Ochoty
i Włoch” nie zakładałem, że będą następne. Jednak były.

Mam nadzieję, że Darek Kał-
wajtys, który przejmuje gaze-
tę, nie stanie się redaktorem
przesłodzonego pisma chwalą-
cego władzę pod niebiosa.

Kiedy dwadzieścia lat temu zo-
stawałem redaktorem naczelnym
Informatora, wydawało mi się, że
ogarnę tę gazetę trochę i przekaże
ją komuś bardziej ode mnie związa-
nemu z Ochotą. Jak wiecie, nigdy
na Ochocie nie mieszkałem. Lata
leciały i gazeta stała się trwałym za-
jęciem, któremu poświęciłem kawał
swojego życie. Rosła na moich
oczach, tak jak rosną moi synowie
i jest takim moim trzecim dziec-

kiem. Jednak to właśnie dzieci do-
rastają i odchodzą z domu. Zanim
Janek i Mikołaj spakują manatki
i powiedzą – cześć ojciec, pora
na nas, idziemy zmagać się z życiem
na własny rachunek – dziś przycho-
dzi mi pożegnać się z moim pierw-
szym dzieckiem. Jest dorosłe,
ukształtowane i mam nadzieję, że
niezależne. Będę je obserwował
z oddali burmistrzowskiego gabine-
tu. Przechodzę na drugą stronę
i mam nadzieję, że Darek Kałwaj-
tys, który przejmuje gazetę, nie sta-
nie się redaktorem przesłodzonego
pisma chwalącego władzę pod nie-

biosa. Siłą Informatora była jego za-
dziorność, zdecydowanie i stanie
po stronie ludzi. Należy zrobić
wszystko, aby taka pozostała. Tego
sobie i Wam, Drodzy Czytelnicy, ży-
czę.

Grzegorz Wysocki – były redaktor
naczelny Informatora Ochoty i Włoch

Wszystko ma swój kres

Staszic po raz pierwszy w historii znalazł się na I miejscu w rankingu
liceów ogólnokształcących „Perspektyw”.

W rankingu liceów ogólnokształcących, ogłoszonym przez miesięcz-
nik „Perspektywy”, pierwsze miejsce w Warszawie i w Polsce zaję-
ło XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica z Ochoty. Sta-
szic od lat plasował się w czołówce liceów, w tym roku po raz pierwszy
stanął na najwyższym podium. Gratulacje!

W pierwszej dziesiątce znalazły się także trzy inne warszawskie licea:
Władysław IV, LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz LO im. Tade-
usza Czackiego.

Marzena Sosnowska

Staszic najlepszy!
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W czasie obrad sesji rady dziel-
nicy Ochota, podczas której wy-
brano nowy zarząd dzielnicy, czę-
sto padały deklarację programo-
we, odnoszące się do porozumie-
nia zawartego w przeddzień sesji
przez koalicję: PO, SLD i OWS,
która posiada większość w radzie.
Treść dokumentu wzbudziła sze-
rokie zainteresowanie zarówno
opozycji w radzie, jak i obecnych
na sali mieszkańców. Po wzajem-
nych konsultacjach i zapowie-
dziach, strony porozumienia po-
stanowiły opublikować jego treść.
Sygnatariuszami porozumienia
są: w imieniu Platformy Obywa-
telskiej Jarosław Szostakowski,
w imieniu Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej Krzysztof Kruk oraz
w imieniu Ochockiej Wspólnoty
Samorządowej Grzegorz Wysoc-
ki.

Nie ulega wątpliwości, że doku-
ment jest ważny dla wielu miesz-
kańców i stanie się punktem od-
niesienia do oceny w nadchodzą-
cej kadencji ugrupowań, które
wzięły odpowiedzialność za dzia-
łania prowadzone przez samorząd
Ochoty. Nasza redakcja weźmie
czynny udział w tej ocenie i stawia
do dyspozycji swoje łamy wszyst-
kim, którzy będą chcieli w tym
uczestniczyć.

Porozumienie programowe
Strony Porozumienia zgodnie

deklarują współpracę w kadencji
samorządowej 2014–2018. Współ-
praca ta będzie obejmowała m.in.
podejmowanie wspólnych i zgod-
nych działań oraz decyzji prowa-
dzących do rozwoju dzielnicy
Ochota.

W szczególności deklarujemy
wolę pełnego współdziałania
w zakresie:
• Budowy parku Zachodniego
• Przyjęcia szczegółowego

planu zagospodarowania
i opracowania projektu
wykonawczego remontu placu
Narutowicza oraz zadbania
o jego sfinansowanie
i wykonanie

• Podjęcia działań w celu
doprowadzenia
do wybudowania linii
tramwajowej łączącej
Mokotów z Ochotą

• Doprowadzenie do powstania

centrum edukacyjnego
na miejscu obecnej Reduty
Ordona oraz sąsiednich
nieruchomości
przy ul. Na Bateryjce

• Budowy nowego Domu
Kultury na Rakowcu

• Przebudowy skrzyżowania
ulic:. Korotyńskiego,
Grójecka i Włodarzewska

• Dokończenia budowy hali
targowej przy ul. Grójeckiej
oraz zagospodarowania
północnej części targowiska
„Banacha”, z uwzględnieniem
funkcji handlowo-usługowej,
poprzez realizację inwestycji

publicznej. Wszelkie działania
w tym zakresie będą
konsultowane ze
Stowarzyszeniem Kupców
Targowiska „Banacha”

• Odbudowy stadionu RKS
Skra oraz przywrócenia
funkcji sportowo-
rekreacyjnych dla
znajdujących się tam
obiektów. Wszelkie działania
w tym zakresie będą
realizowane we współpracy
z Klubem RKS Skra.

Wszystkie podejmowane dzia-
łania będą prowadzone w sposób
transparentny, przy maksymal-
nym udziale mieszkańców i orga-
nizacji społecznych działających
na terenie dzielnicy Ochota.

Dariusz Kałwajtys

To będzie punkt odniesienia
Nie ulega wątpliwości, że dokument jest ważny dla wielu

mieszkańców i stanie się punktem odniesienia do oceny, w nad-
chodzącej kadencji, ugrupowań, które wzięły odpowiedzialność
za działania prowadzone przez samorząd Ochoty.

Po 12 latach urzędowania od-
szedł burmistrz dzielnicy Maury-
cy Wojciech Komorowski. Pewnie
będzie jeszcze czas na analizy do-
konań i zaniechań. Nie wyobraża-
my sobie również, że burmistrz
nie pożegna się z czytelnikami In-
formatora. Wszak to my byliśmy
zawsze wtedy, kiedy było dobrze
i wtedy, kiedy było źle.

Po raz pierwszy w historii na-
szej dzielnicy burmistrzem zosta-
ła kobieta. Tak więc, drodzy czy-
telnicy, nasza dzielnica przyoble-
kła się w szaty białogłowy i nie
ulega wątpliwości, że w tych sza-
tach z natury jest jej bardziej
do twarzy. Czy wypięknieje? Bę-
dzie bardziej przyjazna?
Uśmiechnięta? To w dużej mierze
będzie zależeć od Katarzyny Łę-
giewicz.

Na sesji poparli ją radni Plat-
formy Obywatelskiej, Sojuszu Le-

wicy Demokratycznej i Ochockiej
Wspólnoty Samorządowej.

Katarzyna Łęgiewicz jest absol-
wentką Wydziału Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukończyła studia
podyplomowe z europeistyki
na UW oraz zarządzanie w admi-
nistracji publicznej w Akademii
Leona Koźmińskiego. W trakcie
studiów, jako stypendystka Euro-
pejskiej Fundacji Roberta Schu-
mana, odbyła staż w Parlamencie
Europejskim. Uczestniczyła
w szkoleniach dotyczących nowo-
czesnego zarządzania w admini-
stracji publicznej, m.in. „The Bu-
cerius Summer School on global
Governance” oraz „New Public
Management: Lean State, Lean
Government”. Zdała egzamin dla
kandydatów na członków rad
nadzorczych z udziałem Skarbu
Państwa. W latach 1996–2001 by-

ła pracownikiem, a później dyrek-
torem Biura Poselskiego Tade-
usza Mazowieckiego. Pracowała
w Urzędzie Komitetu Integracji
Europejskiej, gdzie przygotowy-
wała konsultacje społeczne oraz
kampanie promujące przystąpie-
nie Polski do UE. Od lutego 2003
r. pracuje w warszawskim samo-
rządzie, w latach 2008–2011 jako
wicedyrektor biura polityki loka-
lowej, 2011–2012 wiceburmistrz
Pragi Północ, 2012–2014 wicebur-
mistrz Woli. Interesuje się ekono-
mią sektora publicznego. Lubi ro-
dzinne wyprawy piesze i rowero-
we.

Również wybrano nowych wice-
burmistrzów. Zostali nimi:
Krzysztof Kruk – wieloletni dy-
rektor szkoły, radny i dotychcza-
sowy zastępca burmistrza dzielni-
cy i Grzegorz Wysocki wieloletni
redaktor naczelny naszej gazety,
przedsiębiorca i lider Ochockiej
Wspólnoty Samorządowej.

Tomasz Kłos

Duże zmiany na Ochocie

Po 12 latach urzędowania odszedł burmistrz dzielnicy Maurycy
Wojciech Komorowski. Po raz pierwszy w historii naszej dzielnicy
burmistrzem została kobieta – Katarzyna Łęgiewicz.
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Podczas sesji rady dzielnicy Wło-
chy, 17 grudnia, radni wybrali bur-
mistrza i jego dwóch zastępców.
Burmistrzem został Michał Wąso-
wicz (Prawo i Sprawiedliwość), a je-
go zastępcami: Bernadeta Karczew-
ska (PiS, przewodnicząca rady
dzielnicy w poprzedniej kadencji)
oraz Jerzy Kowaliszyn (Wspólnota
Dzielnicy Włochy). Obaj panowie
pełnili te same funkcje w poprzed-
nich kadencjach. Z dotychczasowe-
go stanowiska zastępcy burmistrza
odpadł Andrzej Krupiński (WDW),

który został wybrany na przewodni-
czącego rady.

Wybór zastępców burmistrza
przebiegał w dość nerwowej atmos-
ferze. Zgodnie z procedurą, kandy-
datów na swoich zastępców wskazu-
je burmistrz, a o ich wyborze decy-
duje większość głosów oddanych
przez radnych.

W pierwszym podejściu – wy-
brany chwilę wcześniej – bur-
mistrz Wąsowicz, na swoich zastę-
pów wskazał Janinę Rogg (PiS,
członek zarządu dzielnicy Włochy

w latach 2006–2010) i Jerzego
Kowaliszyna, którego kandydatu-
ra uzyskała wymaganą liczbę gło-
sów radnych w pierwszym losowa-
niu. Za Janiną Rogg zagłosowało
tylko pięcioro radnych i tym sa-
mym jej kandydatura nie przeszła.
Z prostej arytmetyki wynika, że
przeciw głosowali nawet jej par-
tyjni koledzy z PiS-u.

Następna kandydatka na zastęp-
cę burmistrza – Bernadeta Kar-
czewska, uzyskała wymaganą więk-
szość dopiero w drugim głosowa-
niu, po przerwie zarządzonej
na wniosek PiS i ponownym zapro-
ponowaniu jej kandydatury. Prze-

bieg tych głosowań pokazuje, że ko-
alicja PiS i WDW nie jest tak stabil-
na jak w poprzedniej kadencji oraz,
że „iskrzy” także wewnątrz każdej
z nich.

Gdyby polityka kierowała się za-
sadami logiki, to wszystko wygląda-
łoby w porządku. PiS, które uzyska-
ło najwięcej mandatów (9) bierze
dwa miejsca w zarządzie i jedno od-
daje koalicjantowi (WDW) po-
trzebnemu do uzyskania większości
w 21 osobowej radzie. Tyle, że jak
pokazuje praktyka samorządowych
„układanek”, głównym rozgrywają-
cym jest zazwyczaj to ugrupowanie,
bez którego głosów niewiele można
zdziałać. Uważam, że takim ugru-
powaniem jest WDW, która ze swo-
imi pięcioma mandatami posiada
zdolność utworzenia koalicji zarów-
no z PiS-em, jak i z Platformą Oby-
watelską dysponującą sześcioma
głosami w radzie. Dzielnicowe „ja-
skółki” donoszą, że PO była gotowa
wejść w koalicję, odstępując dla
WDW dwa miejsca w zarządzie
dzielnicy. Dlatego dziwię się, że
WDW tak łatwo oddała jednego
wiceburmistrza na rzecz PiS, nie
próbując nawet twardo negocjować
swoich warunków i zawalczyć o dwa
miejsca w zarządzie. Z przysłowio-
wego „języczka u wagi” WDW stała
się „kwiatkiem do kożucha”, co nie
rokuje zbyt dobrze na przyszłość.

Liczebny podział mandatów
radnych we Włochach wygląda
następująco:
• Prawo i Sprawiedliwość: 9,
• Platforma Obywatelska: 6,
• Wspólnota Dzielnicy

Włochy: 5,
• Stowarzyszenie Sąsiedzkie

Włochy: 1.
Dariusz Kałwajtys

Wspólnota – języczkiem u wagi
czy kwiatkiem do kożucha?
Zastanawiające dla mnie jest, dlaczego Wspól-

nota Dzielnicy Włochy zamiast zostać przysłowio-
wym „języczkiem u wagi”, zgodziła się na propo-
zycję „kwiatka do kożucha”?

W krajach o wyższym poziomie
przestrzegania prawa, radiowóz
byłby scholowany gdzieś daleko po-

za Warszawę. No cóż, to jest Polska
i tutaj rządzą inne prawa. „Nauczy-
ciel” sam pokazuje jak można nagi-

nać prawo i stawia sobie samochód
na wysepce, zaraz obok barierek
zabezpieczających wyjście ze szkoły
na ul. Majewskiego. Na domiar złe-
go jeszcze nie mieści się w linii koń-
czącej i wystaje za bardzo, wcho-
dząc w i tak wąską ulicę. Obok już
stoi sobie też spokojnie samochód
również zaparkowany nieprzepiso-
wo. Czyżby na takowych ulicach nie
obowiązują już żadne przepisy, czy
tylko okazjonalnie przepisy są ła-
mane?

Jako „szary obywatel” coraz
mniej rozumiem przepisy widząc
nagminne ich łamanie, zastana-
wiam się czy już jestem niedostoso-
wany do obecnych czasów, czy in-
tencji prawa nie rozumiem. Co by
nie było przykład idzie z góry i sko-
ro inni bawią się tym, że są ponad
prawem, to nie ma co się dziwić, że
później nie wiadomo co jest dozwo-
lone, a co nie.

Jerzy Pawlonek

Kierowco ucz się od najlepszych
Co by nie było, przykład idzie z góry i skoro inni bawią się

tym, że są ponad prawem, to nie ma co się dziwić, że później
nie wiadomo co jest dozwolone, a co nie.



Szczęki 2015
To nie tytuł kolejnego odcinka

kinowego hitu, tylko „horror”,

który osoby i instytucje odpowie-
dzialne za modernizację bazaru
szykują kupcom, mającym już

niebawem zasiedlić nową halę
targową.

Jej otwarcie przewidywane jest
na drugą połowę 2015 roku, a jej
wyposażenie to m.in. kilkadzie-
siąt „szczęk” i betonowych ław,
które królowały na polskich stra-
ganach pod koniec lat 80. ubie-
głego wieku. Służyły do ekspono-
wania towaru – także i asorty-
mentu spożywczego, co urągało
wszelkim wymogom sanitarnym.
Wykładano na nie produkty
i handel się kręcił. To, że dzisiej-
sze potrzeby kupców odnośnie
przechowywania i eksponowania
towarów są znacznie większe wi-
dać choćby na targowisku tym-
czasowym, przy ul. Skorochód-
Majewskiego, nieopodal nowej
hali, gdzie znajdują się oszklone
pawilony o kilkunastometrowej

powierzchni, dające możliwość
dodatkowej ekspozycji zewnętrz-
nej.

Uważam, że obecnie propono-
wane rozwiązania w postaci han-
dlu ze „szczęk” i betonowych
ław, to przejaw całkowitej nie-
znajomości wymogów oraz po-
trzeb współczesnego handlu.

Kto to wymyślił?
Wiceprezydent Warszawy Mi-

chał Olszewski, do którego kom-
petencji należy także moderniza-
cja bazaru, wizytując niedawno
nową inwestycję stwierdził
w obecności kupców, że zapropo-
nowane rozwiązania w postaci
„szczęk” były konsultowane ze
środowiskiem kupieckim i są
kupcom znane. Ci, którzy uczest-
niczyli w rozmowach i konsulta-
cjach z prezydentem Olszewskim
są zaskoczeni takim obrotem
sprawy i czują się zmanipulowa-
ni. Przyznam, że byłem na prawie
wszystkich spotkaniach i wielo-
krotnie zajmowałem publicznie
swoje stanowisko. Pierwszy raz
na wiosnę 2010 roku, gdzie
w „Informatorze Ochoty
i Włoch” pisałem: – (...) Zdecy-
dowana większość stanowisk
handlowych w proponowanym
przez projektantów układzie, to
pawilony i boksy o powierzchni 4
i 6 mkw. (...) Uważam, że jest to
błędne (...) Na 4- bądź 6-metro-
wej powierzchni trudno wyobra-
zić sobie handel mięsem lub wę-
dlinami. Same urządzenia chłod-
nicze, zgodnie z wymogami sani-
tarnymi zajmą więcej miejsca niż
proponowane powierzchnie. Po-
dobnie z asortymentem spożyw-
czym, cukierniczym i piekarskim
oraz owocami. Na proponowa-
nych powierzchniach trudno so-
bie wyobrazić handel wymienio-
nymi artykułami. Jest to raczej
niemożliwe, biorąc dodatkowo
wymogi sanitarne, dla których
istnieje obowiązek wyposażenia
stoiska z żywnością w instalacje
wodne – umywalka i bieżąca wo-
da. To zajmuje dodatkową po-
wierzchnię. (...) Funkcjonalność
stanowiska handlowego, biorąc
pod uwagę ww. asortyment, za-

czyna się moim zdaniem od 15
mkw dla pawilonu lub 10 mkw
dla stoiska z owocami. (...) Po-
dobne opinie wyrazili kupcy
z targowiska i radni dzielnicy
Ochota, podczas posiedzenia ko-
misji ds. modernizacji targowiska
Banacha. Swoje uwagi i sugestie
w tej kwestii przesłali do zarządu
dzielnicy. (...)

Takich tekstów i moich pu-
blicznych wypowiedzi jest znacz-
nie więcej. Odsyłam prezydenta
Olszewskiego do archiwum po-
siedzeń komisji i sesji rady dziel-
nicy Ochota. Mogę także udo-
stępnić archiwum naszej gazety.
Dodam jeszcze, że podczas wie-
lokrotnych spotkań z prezyden-
tem i jego podwładnymi słyszeli-
śmy zapewnienia, że nasze postu-
laty zostaną uwzględnione.

Nie będę się spierał z prezy-
dentem Olszewskim o to, że za-
miast lekkich, bazarowych kon-
strukcji i zadaszeń, powstał beto-
nowy bunkier przypominający
schron przeciwatomowy. Skoro
decydentom bliżej do betonu niż
lekkiego tworzywa, niech tak bę-
dzie. Nie ma natomiast mojej
zgody na to, aby kupcom propo-
nować warunki pracy takie, jak
ćwierć wieku temu. To tak, jakby
czołgiście kazano strzelać z łuku,
albo kierowcę Formuły 1 posa-
dzić do Małego Fiata i kazać wy-
grać wyścig.

Dlaczego „szczęki”
W całej tej bulwersującej spra-

wie zastanawiające jest, skąd
wziął się pomysł „szczęk” i beto-
nowych ław. Odpowiedź nasuwa
się tylko jedna – przenośne kon-
strukcje można bez problemu
po jakimś czasie wywieźć. Jest to
scenariusz całkiem możliwy
w przypadku „wysokiej” polityki
czynszowej. Zostanie wtedy pu-
sta, betonowa hala, którą można
będzie wykorzystać w dowolny
sposób. Na przykład wynajmując
ją jednemu podmiotowi, którym
może być jakaś znana „sieciów-
ka”.

Dariusz Kałwajtys

Szczęki 2015

Przyznam, że opadła mi szczęka, kiedy w nowo
budowanej hali Zieleniaka przy ul. Grójeckiej uj-
rzałem handlowy „hit” ubiegłego stulecia, czyli
popularne wówczas „szczęki” i betonowe ławy,
które wkrótce będą służyć kupcom do pracy.

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, 502-280-7204
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Sza now na Re dak cjo!
Chcia ła bym przy łą czyć się do pro -

te stu wiel kie go za go spo da ro wa nia
Gór ki Szczę śli wic kiej. Miesz kam
na Ocho cie 50 lat i pa mię tam Gór kę
jesz cze jak by ła wy sy pi skiem śmie ci.
Był mo ment, że na wet, w czy nie spo -
łecz nym „ze szko ły”, ją rów na li śmy.
Po tem już tyl ko pa trzy li śmy i cie szy li -
śmy się z ka żde go dro bia zgu i z ka -
żde go drzew ka, krze wu, jak rów nież
miejsc dla nas, do ro słych, a ta kże dla
dzie ci. Naj pierw przy cho dzi łam tu
„po zdro wie” z mę żem, a po tem ta -
kże z dzieć mi. Był ro wer, by ło bie ga -
nie, nar ty bie go we, a ta kże od po czy -
nek na tra wie. I te raz to wszyst ko
chcą nam za brać?! Je stem za ko cha -
na w Szczę śliw cach. Te raz od kil ku
lat co dzien nie ob cho dzę Gór kę z kij -
ka mi (nor dic wal king) i ko rzy stam
z si łow ni na po wie trzu. To co dzien ny
za strzyk ener gii i zdro wia dla mnie,
dzię ki te mu czu ję się zdro wa, ra do -
sna i szczę śli wa, a le karz pierw sze go
kon tak tu nie ma co dla mnie ro bić!
Mo ja kar ta jest czy sta, mo że cie to
Pań stwo spraw dzić w przy chod ni.
Szczę śli wi ce za pew nia ją mi miej sce
dla spor tu, świe że, do bre po wie trze
oraz mo żli wość ru chu. W tej sy tu acji
nie po zwo lę do tknąć Na szej Gór ki

– my ślę, że ta kich lu dzi ze bra ła bym
znacz nie wię cej, bo mam tam już
wie lu przy ja ciół, z któ ry mi co dzien nie
ra no (o 7 la tem, a o 8 zi mą) się spo -
ty kam i wszy scy się cie szą z ofe ro wa -
nych przez ra dę dziel ni cy mo żli wo ści.
Chwa ła jej za to! My ślę, że te raz ra da

ta kże nie do pu ści do de wa sta cji tak
wspa nia łe go obiek tu. Je stem go to wa
wal czyć o nie jak lwi ca o swo je dzie -
ci!!

Przy oka zji chcia ła bym się wy po -
wie dzieć ta kże na te mat par ku Wiel -
ko pol skie go. Miesz kam, jak już wspo -
mnia łam, na Ocho cie, a więc do te go
par ku ta kże mam bli sko. Przy cho dzi -
łam tu wte dy, gdy cho dzi łam do szko -

ły na Wa wel skiej, jak rów nież póź niej,
kie dy wy szłam za mąż i uro dzi ły się
mo je dzie ci. Bar dzo lu bię ten park,
rów nież dla te go, że ma ta kie wspa -
nia łe drze wa. Przy cho dzi łam tu z mo -
imi dzieć mi, te raz przy cho dzę z wnu -
ka mi. One się ba wią, a ja od po czy -
wam. Nie wy obra żam so bie, że by wy -
cię to choć by jed no drze wo. To był by
skan dal! W wiel kim mie ście po trzeb -
na jest zie leń i po wie trze jak wo da dla
ry by. Bar dzo nam jest ten park po -
trzeb ny i to w ta kim sta nie jak jest
obec nie. Nie da my wy ciąć choć by
jed ne go drze wa (chy ba, że bę dzie
cho re i wy po wie dzą się na ten te mat

fa chow cy – po pro stu, gdy drze wa nie
da się ura to wać).

Pro szę Sza now ną Re dak cję o moż -
li wie naj więk szą in ter wen cję. My ślę,
że je stem przed sta wi cie lem więk szo ści
miesz kań ców Ocho ty, i sta rych i mło -
dych, a na wet naj młod szych, któ rzy
lu bią tam cho dzić. Je że li bę dzie trze -
ba, pój dzie my w tej spra wie do sa me -
go bur mi strza, a na wet pre zy den ta
War sza wy. To jest na sze wspól ne do -
bro i nie po zwo li my go so bie ode brać.

Z po wa ża niem
Zo fia Ko wal ska – miesz kan ka Ocho ty

„za ko cha na w swo jej dziel ni cy”

List do „Informatora”

W spra wie gór ki i nie tyl ko...
Miesz kam na Ocho cie 50 lat i pa mię tam Gór kę jesz cze jak by -

ła wy sy pi skiem śmie ci. Był mo ment, że na wet, w czy nie spo -
łecz nym „ze szko ły”, ją rów na li śmy.



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

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pranie Dywanów, Tapicerki ekstrakcyjne
Karcher – Dojazd Gratis Tel. 570-201-943

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie 721-649-745

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Naprawa Okien PCV. 796-698-555

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

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Sprzedam kolekcje Monet Zastępczych
509-928-914
·Sprzedam monety Ćwierćdolarowe Stany USA
509-928-914
·Sprzedam płyty CD zagraniczne 509-928-914
·Sprzedam widoczki (typu trumiennego) 4 sztuki
509-928-914

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaki, odznaczenia, szable, bagnety, książki,
pocztówki, gotówka tel. 601-336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KAŻDE AUTO, PŁACIMY NAJWIĘCEJ
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

ZAWIADOMIENIE
o przetargu lokali mieszkalnych w WSM „Ochota”

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 12.02.2015r o godz. 12.00w
siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg n/w
lokali mieszkalnych postawionych do dyspozycji Spółdzielni:

1. LLookkaall  mmiieesszzkkaallnnyy  nnrr  1144  ppoołłoożżoonnyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  11--ggoo  SSiieerrppnniiaa  5533  ((ppooww..    3300,,0000  mm22  ––  II
ppiięęttrroo))    --  uummoowwaa  nnoottaarriiaallnnaa  uussttaannoowwiieenniiaa  ooddrręębbnneejj  wwłłaassnnoośśccii..  

2.  LLookkaall  mmiieesszzkkaallnnyy  nnrr  2255  ppoołłoożżoonnyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  GGrróójjeecckkiieejj  8811//8877  ((ppooww..    2244,,0000  mm22  ––
IIVV  ppiięęttrroo))    --  uummoowwaa  nnoottaarriiaallnnaa  uussttaannoowwiieenniiaa  ooddrręębbnneejj  wwłłaassnnoośśccii..  

Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w
biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).
Lokale mieszkalne zostaną udostępnione do obejrzenia w dniach  55..0022..22001155rr..  --  1111..0022..22001155rr..
Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla :

- ul. Korotyńskiego  23, tel.  (22) 846-14-67   poz. 2
- Al. Krakowska  268,   tel.  (22)  846-29-82   poz. 1

Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr
…… przy ul. …………………………….” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do dnia
1122..0022..22001155rr.. (ul. Pruszkowska 17, pok. 211 do godz. 9şş).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 0088  11002200
11115566  00000000  77880022  00001111  33116677 )  wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu.Osoby zamierzające
nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o
wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.
Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie.
Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1000zł. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy
biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza –
któryz oferentów wygrał przetarg – oferując najwyższą cenę, podając jej wysokość – a następnie
zamyka przetarg.

Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielniw
całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu.
Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium,a
skutki wygranego przetargu wygasają. 

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dniod
dnia zamknięcia przetargu.
WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZZAARRZZĄĄDD
WWSSMM  „„OOCCHHOOTTAA””

Spo tka nia miesz kań ców z ze -
spo łem do spraw bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go i za rzą dem dziel ni cy
na bie ra ją tem pa. Do po dzia łu
na oby wa tel skie pro jek ty w 2016
ro ku jest 2,3 mln zło tych.

Tym ra zem de cy zją ze spo łu,
Ra ko wiec ma do dys po zy cji 690
tys. zł, Szczę śli wi ce 660 tys. zł
(tu li mit środ ków na po szcze gól -
ny pro jekt nie mo że prze kra -
czać 500 tys.), a Sta ra Ocho -

ta 980 tys. zł przy li mi cie nie -
prze kra cza ją cym 700 tys.

Z dys ku sji i po stu la tów, ja kie
miesz kań cy zgła sza li na spo tka -
niach, do ty czą cych in fra struk tu ry,
re mon tów i zie le ni na te re nie
dziel ni cy, ta ostat nia zde cy do wa -
nie zdo mi no wa ła spo tka nie 13
stycz nia. Tu prym wie dli miesz kań -
cy oko lic pla cu Na ru to wi cza i Wa -

Ocho ta za słu gu je na wię cej

Dys ku sja nad przy szłym bu dże tem par ty cy pa cyj nym z przy czyn
oczy wi stych mie sza ła się z in ter wen cją miesz kań ców. Do brym
i obie cu ją cym symp to mem był czyn ny w niej udział no wo po wo ła -
nych, na czte ro let nią ka den cję, bur mi strzów dziel ni cy.

W na szej szko le mo gą uczyć
się ab sol wen ci ośmio let niej
szko ły pod sta wo wej, gim na -
zjum i za sad ni czej szko ły za -
wo do wej. Przyj mu je my rów -
nież oso by, któ re prze rwa ły
rów nież na ukę w tech ni kum,
li ceum pro fi lo wa nym lub in -
nym li ceum ogól no kształ cą -
cym, a chcia ły by ukoń czyć
szko łę śred nią. 

Do ty czy to ta kże osób, któ re
nie ukoń czy ły lub nie zda ły
se me stru. 

Pod wa run kiem uzu peł nie -
nia eg za mi nów kla sy fi ka cyj -
nych, mo żli wa jest kon ty nu -
acja na uki w AS – Li ceum
Ogól no kształ cą cym.

Ma tu ra – no wo rocz ne po sta -
no wie nie

No wy Rok to czas no wych
po sta no wień i chę ci re ali za -
cji pla nów. Jed nym z nich
jest zda nie ma tu ry. Jest to
mo żli we dla osób uczęsz cza -
ją cych na kurs ma tu ral ny
przy AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą cym dla Do ro słych.

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 na spraw dzian
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.

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

dyr. Martyna Myszkowska

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny. 

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE

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



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:

30.I - 13.II

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
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wel skiej. Ich tro ską jest brak
w okre sie zi mo wym osłon
przed so lą dla drzew na uli cy Uni -
wer sy tec kiej i Aka de mic kiej, a od -
sło nię te ko rzenie drzew
na Moch nac kie go wy ma ga ją pil -
ne go za bez pie cze nia. Pa dła też
pro po zy cja, by zre zy gno wać z re -
wa lo ry za cji zie le ni na od cin ku
„ma łej Fil tro wej” na rzecz pro -
jek tu wejść do par ku Wiel ko pol -
ski. Ze zro zu mie niem spo tkał się
po stu lat, by no wo po wsta ły zie le -
niec przy Te atrze Ocho ty ob sa -
dzić so lid nym ży wo pło tem z uwa -
gi na bez po śred ni kon takt z uli cą
Wa wel ską i Ra szyń ską, któ re ge -
ne ru ją ogrom ny ha łas i za nie -
czysz cze nie po wie trza. Zie leń to
płu ca dla miesz kań ców miast,
dla te go po trzeb ne jest opra co wa -
nie me to dy oce ny sta nu ist nie ją -
ce go drze wo sta nu. Na le ży przyj -
rzeć się z uwa gą no wym na sa dze -
niom – np. drze wa przy li ceum
Sło wac kie go w znacz nej czę ści
się nie przy ję ły. Za sad nym jest
do pra co wać się przy czyn te go
zja wi ska, do ko nać je go ana li zy,
by w przy szło ści mak sy mal nie
wy eli mi no wać te nie po wo dze nia.
Rów nież traw ni ki wy ma ga ją
zmia ny ich pie lę gna cji.

W prze strze ni par ko wej na le -
ża ło by, zda niem przy szłych wnio -
sko daw ców, zre zy gno wać z cię -
żkie go sprzę tu, któ ry w trak cie
ko sze nia traw nisz czy traw ni ki.
Oce nie na le ży pod dać te re ny zie -
lo ne wo kół gmin nych i wspól no -
to wych bu dyn ków miesz kal nych,
gdzie dru gie mu „ko sze niu”
w zna ko mi tej więk szo ści pod da -
wa ne są już tyl ko kle pi ska. Ścię te
chwa sty i wbi te w zie mię ko siar -
ką reszt ki tra wy po zo sta wia ją
za so bą kle pi ska. Od stą pie nie
od ich ko lej nych „ko szeń” da ło by
oszczęd no ści bu dże to wi dziel ni -
cy. Tym bar dziej wa żkie, że środ -
ki prze zna cza ne wy dzia ło wi śro -
do wi ska na utrzy ma nie zie le ni,
ka żde go ro ku są w znacz nym
stop niu zmniej sza ne. Tu ko niecz -
na by ła by re wi zja i we ry fi ka cja
umo wy z Gmin ną Go spo dar ką
Ko mu nal ną Ocho ta, ja ko ad mi -
ni stra to ra tych te re nów. Mó wiąc
wprost, prze kie ro wu jąc te za da -

nia in nym pod mio tom (dzie siąt ki
Wspól not, no wo pow sta łych Ad -
mi ni stra cji i Za rząd ców bu dyn -
ka mi, wziął by na swo je bar ki te
czyn no ści), co z ca łą pew no ścią
po pra wi ło by nie tyl ko stan zie le -
ni, ale utrzy ma nie po rząd ku
i czy sto ści – z nie po ko jem nie
zna la złam te go po stu la tu (mo je -
go au tor stwa) w pro to ko le ko or -
dy na to ra te go spo tka nia z ra mie -
nia Urzę du. Za bra kło też wska -
za nia na brak za trud nie nia przez
GGK -Ocho ta i Za kład Go spo da -
ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi wy -
kwa li ko wa ne go spe cja li sty
ogrod nic twa i zie le ni, co w spo -
sób za sad ni czy rzu tu je na jej ob -
raz i od biór zle ca nych wy ko naw -
com prac. Efek ty te go wi dać pra -
wie na ka żdym kro ku, co od lat
punk tu ję w In for ma to rze Ocho ty
i Włoch.

Dys ku sja nad przy szłym bu dże -
tem par ty cy pa cyj nym z przy czyn
oczy wi stych mie sza ła się z in ter -
wen cją miesz kań ców. W za kre sie
in fra struk tu ry miesz kań cy wy -
tknę li prze wró co ne be to no we
słup ki przy wej ściach do par ku
Wiel ko pol ski; la tar nie przy uli cy
Grzesz czy ka wy ma ga ją ce osło ny
prze wo dów; brak pod jaz du
przy kład ce nad to ra mi ko le jo wy -
mi przy ul. Moł daw skiej; dzi kie
par kin gi przy ul. Przy Par ku
i Draw skiej; zły stan czę ści chod -
ni ków przy Wło da rzew skiej; za -
nie cha nie re mon tu po dwór ka
przy Ra cła wic kiej 152; i oczy wi -
ście słup ki. Za rów no te, któ re
z ra cji ich wie lo ra ko ści i ko lo ry tu
szpe cą prze strzeń miej ską oraz
utrud nia ją, czę sto w nie uza sad -
nio nych przy pad kach, i tak trud -
ne już par ko wa nie sa mo cho dów.

War tym pod kre śle nia i cen nym
jest po stu lat o re gu lar ne, np.
kwar tal ne, spo tka nia za rzą dów
wspól not i urzę du, nie wy łą cza jąc
przed sta wi cie li za rzą du dziel ni cy.
Do brym i obie cu ją cym symp to -
mem był czyn ny udział w dys ku sji
nad ko lej nym bu dże tem oby wa -
tel skim no wo po wo ła nych,
na czte ro let nią ka den cję, bur mi -
strzów dziel ni cy.

An na Zbyt niew ska

Pra cow ni cy urzę du przed sta wi li
ze bra nym in for ma cje do ty czą ce
mo żli wej do uzy ska nia po mo cy ze
stro ny urzę du i or ga ni za cji pro zwie -
rzę cych w za kre sie do kar mia nia,
we te ry na rii, trans por tu do lecz ni cy
i przy go to wa nia zwie rząt do ad op -
cji w do mach tym cza so wych.

Opie ku no wie w dys ku sji po ru -
sza li przede wszyst kim pro ble my
zwią za ne ze współ pra cą z po szcze -
gól ny mi ad mi ni stra to ra mi do mów.

Po sta no wio no na ko lej ne spo tka -
nie za pro sić za rząd ców ope ru ją -
cych na te re nie Ocho ty w ce lu od -
by cia dys ku sji na ten te mat. Pod -
sta wo wym za rzu tem ad mi ni stra cji
jest to, że ko ty prze by wa ją ce
w piw ni cach śmier dzą. Na le ży się
za sta no wić czy w ra mach skrom -
nych mo żli wo ści urzę du nie war to
za ku pić środ ki de zyn fek cyj ne i de -
zyn sek cyj ne do po miesz czeń wy ko -
rzy sty wa nych przez opie ku nów.

– To zna ko mi ta oka zja wza jem -
nej wy mia ny do świad czeń po mię -
dzy opie ku na mi w za kre sie pro wa -
dzo nej dzia łal no ści. Ta kie spo tka -
nia bę dzie my kon ty nu ować. Urząd
prze zna cza środ ki na po moc lu -
dziom, któ rzy kar mią i pie lę gnu ją
ko ty. Cho dzi o to, aby ta skrom na
po moc by ła prze my śla na i sku tecz -
na – wy ja śnia nam obec ny na spo -
tka niu Grze gorz Wy soc ki, wicebur -
mi strz Ocho ty.

Na stęp ne spo tka nie prze wi du je
się pod ko niec lu te go i bę dzie po -
świę co ne współ pra cy opie ku nów
z ad mi ni stra to ra mi do mów. Wszyst -
kich, któ rzy chcie li by włą czyć się
w opie kę nad ko ta mi na Ocho cie
pro sze ni są o kon takt z Wy dzia łem
Ochro ny Śro do wi ska: ul. Ra dom -
ska 13/21, tel.: (+48) 22 822 15 43,
22 824 30 12; fax:
(+48) 22 659 05 61 w. 241 e -ma il:
sro do wi sko@urza do cho ta.waw.pl

FEN

Po ma ga my ko tom i ich opie ku nom
Z ini cja ty wy urzę du dziel ni cy zor ga ni zo wa no spo tka nie po świę co ne

wspar ciu dzia łal no ści opie ku nów ko tów wol no ży ją cych.

Za pra sza my do no wo otwar te -
go ośrod ka re ha bi li ta cji „Ośrod ka
Ani ma cji Ru cho wej” pod prze -
wod nic twom Pol skie go Ko mi te tu
Po mo cy Spo łecz nej przy ul. Gró -
jec kiej 118 B.

Ofe ru je my Pań stwu za ję cia
ogól no uspraw nia ją ce za rów no
gru po we, jak i in dy wi du al ne

pod okiem do świad czo nych fi zjo -
te ra peu tów. Sprzęt kar dio, w tym
m.in.: ro wer sta cjo nar ny, bie żnia
i in ne. Za bie gi fi zy ko te ra peu tycz -
ne ta kie jak la ser, prą dy, po le, so -
lux oraz ró żne go ro dza ju ma sa że
np. kla sycz ny, re lak su ją cy, lim fa -
tycz ny, lecz ni czy, za rów no czę ścio -
wy, jak i cał ko wi ty. 

Two rzy my gru py za ję cio we skła -
da ją ce się z 5–6 osób w ró żnym wie -
ku i stop nia za awan so wa nia, dla
któ rych ćwi cze nia do bie ra ne są in -
dy wi du al nie. Po mo gli śmy już pa -
cjen tom m.in. po en do pro te zach,
ma stek to mii, po ró żnych ope ra -
cjach, z oty ło ścią i oso bom, któ re
zwy czaj nie chcia ły po pra wić swój
stan zdro wia, ma my pa cjen tów
w ka żdym wie ku, za rów no na sto lat -
ków, jak i oso by po 90 ro ku ży cia.
Dla te go też je ste śmy pew ni, że po -
mo że my rów nież To bie!!

Znaj du je my się w ide al nej lo ka li -
za cji, ła twy do jazd, wszę dzie bli sko,
dwa kro ki od przy stan ku Dic ken sa.
Ma my bar dzo ni skie ce ny, dla te go
je ste śmy kon ku ren cją dla in nych
po dob nych pla có wek. Gwa ran tu je -
my po pra wę Two je go sta nu zdro wia
dzię ki po mo cy na szych wy kwa li fi ko -
wa nych fi zjo te ra peu tów oraz do stę -
pie do kom plek so we go wy po sa że -
nia.

Za dzwoń i do wiedz się wię cej!!
Te le fon 500 290 967.

Je ste śmy obok Cie bie!!!




