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W grudniu ub. roku radni
PiS-u pokazali „lwi pazur” i pod-
czas głosowania nie zaakceptowa-
li znanej działaczki tej partii oraz
kandydatki na zastępcę burmi-
strza dzielnicy Włochy – Janiny
Roog. Poparli natomiast na to
stanowisko kandydaturę Berna-
dety Karczewskiej – wieloletniej
radnej dzielnicy z ramienia
PiS-u oraz przewodniczącej rady
w poprzedniej kadencji.

Taka decyzja dzielnicowych rad-
nych, najwyraźniej nie spodobała
się partyjnym zwierzchnikom.

Prawdopodobnie za ten brak
posłuszeństwa, z funkcją pełno-
mocnika partii w dzielnicy, poże-
gnał się Michał Wąsowicz – wielo-
letni burmistrz z ramienia PiS,
którego zastąpił radny Christian
Młynarek. Ten ostatni, nie ze-

chciał skomentować partyjnych
roszad personalnych.

Następnym posunięciem, jakie
planują władze warszawskiego
PiS-u, jest (według mnie) – po-
zbawienie funkcji zastępcy burmi-
strza Bernadety Karczewskiej
i zastąpienie jej innym działa-
czem, zgodnym z partyjną wizją.
Tym pogłoskom nie zaprzeczają
m.in. włochowscy członkowie
PiS-u, którzy proszą o anonimo-
wość. W wypowiedziach moich
rozmówców przebija się złość
– mogą im zostać po raz kolejny
narzucone osoby niezwiązane
z dzielnicą. Maciej Wąsik – znany
z warszawskich struktur Prawa
i Sprawiedliwości, nie zechciał od-
nieść się do tych informacji, po-
twierdził jednakże, że Bernadeta
Karczewska nigdy nie dostała re-

komendacji swojej partii do zaj-
mowania obecnego stanowiska.

W kilkunastoletniej historii
Włoch, zarząd dzielnicy reprezen-
towany był często przez osoby ze
wskazania partyjnego, tzw.: „spa-
dochroniarzy”, „przywiezionych
w teczce”, krewnych i „znajomych
królika”. W traktowaniu urzędu
jak swego rodzaju biura podróży

przoduje PiS, wysyłając na ciepłe,
rajskie posadki działaczy spoza
dzielnicy, a nawet spoza Warsza-
wy, jak np. Elżbietę Paziewską
(burmistrza 2003–2004), odwoła-
ną przez radnych z zarzutami nie-
dopatrzeń inwestycyjnych; Dariu-
sza Seligę (pełnomocnika i na-
stępnie burmistrza 2004–2005),
który ostatecznie wybrał mandat

poselski; Macieja Maciejowskiego
(zastępcę burmistrza 2006) oraz
wspomnianą powyżej Janinę Roog
(zastępcę burmistrza 2006–2010).

Najbliższe tygodnie prawdopo-
dobnie pokażą – czy dzielnicowi
działacze PiS będą w stanie oprzeć
się zakusom partyjnej góry, do „roz-
dawania kart” w dzielnicy Włochy?

Dariusz Kałwajtys

Urząd to nie biuro podróży
Niewykluczone, że we Włochach dojdzie do zmian w zarządzie

dzielnicy – fotel zastępcy burmistrza może stracić Bernadeta
Karczewska, która według władz Prawa i Sprawiedliwości, nie
dostała rekomendacji partii do zajmowania tego stanowiska.

W marcu zaczęła obowiązywać
Uchwała Rady m.st. Warszawy
dotycząca „Zasad restrukturyzacji
zadłużenia użytkowników lokali
wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu m.st. Warszawy obo-
wiązujących w latach 2015–2019”

Program ten ma charakter jedno-
razowej pomocy dłużnikom, pole-
gającej na restrukturyzacji (zmniej-
szeniu) zadłużenia, tj. na częścio-
wym jego umorzeniu z tytułu uży-
wania lokalu mieszkalnego.

Przewidziano dwa warianty po-
mocy osobom posiadającym za-
dłużenie z tytułu użytkowania
mieszkania:

Wariant 1–70% zadłużenia ule-
gnie umorzeniu, gdy w terminie 3
miesięcy od dnia podpisania po-

rozumienia zostanie wpłacone je-
go 30%.

Wariant 2–50 % zadłużenia ule-
gnie umorzeniu, gdy jego 50% zo-
stanie spłacone do dnia 30 wrze-
śnia 2019r w równych miesięcz-
nych ratach. Umorzenie nastąpi
po spłacie ostatniej raty.

Podstawą realizacji tego progra-
mu (umorzenia zaległości) będzie
spełnienie określonych warunków:
• od dnia złożenia wniosku

do dnia podpisania
porozumienia nie mogą
wystąpić zaległości
w bieżących opłatach;

• w okresie czterech lat od dnia
podpisania porozumienia
bieżące opłaty muszą być
wnoszone terminowo;

Dopuszcza się maksymalnie
dwukrotną zwłokę w opłatach, nie
dłuższą niż 21 dni w każdym roku
uczestnictwa w programie. Waru-
nek ten nie dotyczy uczestników
programu, którzy na dzień podpi-
sania porozumienia nie użytkują
lokalu.

Do programu mogą przystąpić
dłużnicy, którzy:
• na dzień 30 września 2014 r.

posiadali zadłużenie;
• w okresie 12 miesięcy

poprzedzających podpisanie
porozumienia nie dewastowali

Spłać szybko część długu,
a umorzą ci resztę

Program ten ma charakter jednorazowej pomocy dłużnikom,
polegającej na zmniejszeniu zadłużenia, czyli częściowym jego
umorzeniu.
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We wrześniu ubiegłego roku
zwróciłam się do władz dzielnicy
z pytaniem o termin remontu tej

ulicy. Pisałam wówczas, że ulica
Skarżyskiego mogłaby stać się
jedną z ładniejszych na Ochocie.

Wspólnoty mieszkaniowe wyre-
montowały wspaniale i pomysło-
wo elewacje budynków, i nie tylko
zgrały się kolorystycznie między
sobą, ale też z będąca po drugiej
stronie halą sportową. Dbają rów-

nież o otocznie jak mogą. Nieste-
ty nie wszystko mogą. Sama ulica
leży w gestii władz dzielnicy, a te-
renami pomiędzy budynkami za-
rządza ZGN. I tu jest przysłowio-
wy „pies pogrzebany”. Bo plano-
wana modernizacja „ma na celu
(według władz dzielnicy) przebu-
dowę konstrukcji jezdni i ciągów
pieszych dla zapewnienia właści-
wej organizacji i parkowania po-
jazdów. Zlikwiduje dotkliwe pro-
blemy odwodnienia nawierzchni,
a także wpłynie na zwiększenie

W parku Szczęśliwickiego jest boisko ze ścianą do trenowanie tenisa.
Od około 2 tygodni na tej ścianie ktoś pięknie namalował „Żołnierzy
Wyklętych”

Przeciwnicy tego grafiti twierdzą że w tej chwili osoba grająca w tenisa wali
piłką po głowach tych żołnierzy i jest to profanacja. Zwolennicy uważają, że
grafiti promuje pamięć o bohaterach i każda forma jest dobra tej promocji.
Może czytelnicy pomogą podjąć w tej sprawie decyzje?

Grzegorz Wysocki

Małgorzata Rojek

Ulica Skarżyńskiego
– remont generalny?

Długo czekaliśmy na remont kolejnej ulicy gminnej na Ocho-
cie. W przyszłym roku planowane są trzy, a jedną z nich jest
ulica Skarżyńskiego. Czas najwyższy, bo jednokierunkowa ulica,
przy której znajduje się wiele placówek publicznych (przychod-
nia, żłobek, obiekt sportowy, biblioteka, gimnazjum) dotąd była
„łatana” kawałkami. Tu jakiś podjazd, tam garbik na jezdni,
a gdzie indziej kawałek kostki.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202
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Żołnierze Wyklęci
– co tu zrobić?



zajmowanego lokalu lub nie
wykraczali przeciwko
porządkowi domowemu;

• w terminie do 6 miesięcy
od dnia wejścia w życie
Programu tj.
od dnia 19.03.2015 r. złożą
wniosek o umorzenie
zadłużenia z tytułu
użytkowania lokalu, w którym
uznają zadłużenie;

• podpiszą porozumienie
w sprawie restrukturyzacji
zadłużenia;

Wniosek można pobrać:
• ze strony internetowej ZGN

w Dzielnicy Ochota
– www.zgnochota.waw.pl;

• w GGKO Spółka z o.o.
ul. Grójecka 184;

• w ZGN w Dzielnicy Ochota
ul. Białobrzeska 11;

• w WOM Urzędu Dzielnicy
Ochota ul. Grójecka 17a;

Wniosek w zakresie wysokości
długu, opinii w sprawie prawidło-
wego korzystania z lokalu należy

potwierdzić w: GGKO Spółka
z o.o ul. Grójecka 184.

Wypełniony i potwierdzony
wniosek należy złożyć: w WOM
(parter) Urzędu Dzielnicy Ocho-
ta, ul. Grójecka 17a.

Dodatkowe informacje na te-
mat Programu można uzyskać w:

1. Wydziale Zasobów
Lokalowych Urzędu Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy,
ul. Grójecka 17a,
tel. nr 22 57 83 523,
22 57 83 524;

2. Zakładzie Gospodarowania
Nieruchomościami
w Dzielnicy Ochota,
ul. Białobrzeska 11,
tel. nr 22 65 81 903.

(ud)

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 3
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Nasz słuch jest jedyny w swoim
rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go
nam ubywa, tracimy część siebie, część
naszej tożsamości. Niedosłuch to
problem nie tylko osoby słabo słyszącej,
ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy
znajdują się po drugiej stronie powstałej
bariery komunikacyjnej. Często
powtarzane zdanie: „Słyszę dobrze, po
prostu nie rozumiem co do mnie
mówisz!” należy potraktować jako
pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki
rozwój nowych technologii przyczynia
się do powstawania coraz doskonalszych
rozwiązań dla osób niedosłyszących,
dzięki czemu ciche i dawno zapomniane
dźwięki można usłyszeć na nowo! A
korzyści jest wiele...

Ludzki układ słuchowy jest bardzo
złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie
wystarczy po prostu założyć jakiś tam
aparat słuchowy, włączyć go i ustawić
głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać
słuch, należy zacząć od wizyty u

specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o
styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie
najlepsze rozwiązanie.

Nowoczesne aparaty słuchowe
potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda,
dopasowując się do niedosłuchu
konkretnego pacjenta, jego jedynej w
swoim rodzaju anatomii ucha i stylu
życia. Te najnowocześniejsze
wyposażone są w układy sztucznej
inteligencji, które nieustannie monitorują
to co dzieje się w otoczeniu słuchowym
osoby niedosłyszącej i skutecznie
reagują na jego zmiany. Współczesne
aparaty słuchowe to zminiaturyzowane
komputery, o olbrzymich możliwościach
przetwarzania dźwięku, które mogą
współpracować z telefonami

komórkowymi i innymi urządzeniami
elektronicznymi jak np. odtwarzacze
mp3. Występują we wszystkich
kształtach i rozmiarach – od małych
dyskretnych modeli wewnątrzusznych do
różnobarwnych modeli zausznych w
odcieniach koloru włosów i karnacji
skóry.

Kształt i dopasowanie aparatów
słuchowych jest oczywiście ważną
sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak
dana osoba zamierza z nich korzystać.

Każdy ma swój własny styl życia,
zainteresowania i zdolności, a aparaty
słuchowe i programy do ich ustawiania
potrafią wziąć to wszystko pod uwagę.
Niezbędnym źródłem sukcesu przy
doborze aparatu słuchowego jest
zrozumienie potrzeb pacjenta i
uwzględnienie jego indywidualnego
trybu życia. Staranna analiza oczekiwań
pacjenta umożliwia zaproponowanie
konkretnego rozwiązania w postaci
nowoczesnego aparatu słuchowego.

Pokonaj niedosłuch!

ul. Szczęśliwicka 36 gab. 141, tel 22 392-75-39
ul. Koszykowa 78 gab. 266, tel. 22 498-75-40

ul. J.Dąbrowskiego 16, tel. 22 498-75-40
Centrum Medyczne Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, blok F, I piętro, gab. 269
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Spłać szybko część długu,
a umorzą ci resztę

Południowa ściana budynku Bohaterów Września 19 jest, zwłaszcza
po uporządkowaniu działki na ul. Na Bateryjce, znakomitym tłem dla
znajdującej się opodal Reduty Ordona. Budynek jest własnością dziel-
nicy. Tak sobie myślę, że aż się prosi, aby na tej ścianie powstał mural
czy graffiti poświęcone Reducie. Zapraszam do współpracy młodych
artystów. Może uda się wspólnie coś stworzyć.

Grzegorz Wysocki

Potrzebny mural
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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

Py ta no się szcze gól nie o wy gląd
i cha rak ter pla no wa ne go ska te -
par ku. Ar chi tek ci obie ca li, że bę -
dą kon sul to wać się ze spe cja li sta -
mi w kwe stii funk cji, wy glą du, jak
i na wierzch ni obiek tu, któ re zda -
niem skej te rów są bar dzo wa żne.
Przed sta wi cie le ochoc kich szkół
za bie ra li głos w spra wie bo isk
spor to wych – py ta li się o for mę
ich do stęp no ści. Wstęp nie usta lo -
no, że kon tro lę nad ty mi obiek ta -
mi ma spra wo wać XLVII LO im.
E. Dem bow skie go.

Oma wia li śmy ta kże spra wę bu -
do wy ka wia ren ki. Du ża ilość gło -
sów by ła za tym, że by zna la zła się
w po bli żu owe go ska te par ku, aby
je go użyt kow ni cy mo gli wy po cząć
po do sko na le niu jaz dy i tric ków
jeź dziec kich. Pod ję to rów nież te -
mat ro we rzy stów – czy bę dą mo gli
po ru szać się po par ku? Praw do -
po dob nie tak, ale tyl ko po ob -
wod ni cy par ku, dla te go wo kół
nie go bę dzie wie le sto ja ków
na ro we ry. Aby za cho wać cha rak -
ter te go miej sca, obie ca no ży wo -
płot lub sze re gu drzew od dzie la -
ją cych ów park od gło śniej i bar -

dzo ru chli wej uli cy – al. Je ro zo -
lim skich.

Po ja wi ła się no wa kon cep cja
bu do wy par ku – prze sta wił ją in ny
ar chi tekt uczest ni czą cy w kon sul -
ta cjach. By ła ona wzo ro wa na

na świa to wej sła wy par kach zna -
nych me tro po lii. Za kła dał on
kon cep cję par ku ta ką, aby
przy jak naj mniej szej ilo ści ele -
men tów uzy skać opty mal ny efekt.
Po pre zen ta cji owej for my za go -
spo da ro wa nia prze strze ni opo -
wie dzie li śmy się za po łą cze niem
tych pro jek tów. Uczest ni cy za rzu -
ca li, że w pierw szym pro jek cie by -
ło za du żo ele men tów.

Szcze gól nie ak tyw na gru pa rol -
ka rzy pro po no wa ła kon cep cję ska -

te par ku ja ko cen trum Par ku Za -
chod nie go. Jest to świet na opcja,
po nie waż jest bar dzo ma ło do -
brych ska te par ków w Pol sce. Bar -
dzo za le ży nam na stwo rze niu ge -

nial ne go par ku – ma być wi zy tów -
ką Na szej Dziel ni cy, obiek tem cha -
rak te ry stycz nym nie tyl ko na te re -
nie War sza wy, ale też ca łe go kra ju.

Mar ce li na Słu goc ka

Skatepark – nowa
wizytówka Ochoty?

W XLVIII LO im. E. Dem bow skie go od by ły się kon sul ta cje spo -
łecz ne kon cep cji Par ku Za chod nie go z mło dzie żą. Or ga ni za to ra -
mi by li Za rząd Dziel ni cy i Mło dzie żo wa Ra da Dziel ni cy Ocho ta.
Po krót kim wstę pie Pa ni Bur mistrz i po pre zen ta cji wstęp ne go
pro jek tu Par ku Za chod nie go przez ar chi tek tów, za czę ła się dys -
ku sja po mię dzy or ga ni za to ra mi a uczest ni ka mi kon sul ta cji. Mło -
dzież chce w nim ska te par ku.

Roz po czę ły się kon sul ta cje na te -
mat kon cep cji za go spo da ro wa nia
par ku Za chod nie go. Na po czą tek
ze bra ła się ra da dziel ni cy na spe cjal -
nej se sji, na któ rej po sta no wio no za -
po znać się z kon cep cją przy go to wa -
ną przez pro jek tan tów. Na spo tka -
nie przy by li rów nież przed sta wi cie le
Tram wa jów War szaw skich, aby za -
pre zen to wać przy go to wa ne pla ny
po łą cze nia tram wa jo we go z Wi la no -
wa na Dwo rzec Za chod ni. Po burz -
li wej wie lo go dzin nej dys ku sji przy ję -
to sta no wi sko w tej spra wie.

Bu do wa tram wa ju łą czą ce go
Wi la nów z Ocho tą ma prze bie gać

przez Mo ko tów na stęp nie wzdłuż
Po la Mo ko tow skie go (wzdłuż uli -
cy Ro sta fiń skich) do pę tli Ba na -
cha. Na stęp nie uli cą Bi twy War -
szaw skiej tram waj do trze do par -
ku Za chod nie go. Tu taj al bo po je -
dzie w tu ne lu pod par kiem Za -
chod nim al bo go okrą ży tra są
do ron da Ze słań ców Sy be ryj skich
w pra wo ale ja mi Je ro zo lim ski mi
do Dwor ca Za chod nie go.

Rad ni na szej dziel ni cy po sta no -
wi li wy brać dru gi wa riant.

– Pla no wa nie tra sy tram wa ju
w tu ne lu ma swo je do bre stro ny,
ale ma je den man ka ment.

Wstrzy mu je bu do wę par ku na bli -
żej nie okre ślo ny czas. Jest wa rian -
tem znacz nie dro ższym. – re la cjo -
nu je dys ku sję rad na Ka ta rzy na
Czar no mor ska-So łec ka.

Wy da je się, że de cy zja rad nych
w tej spra wie jest ra cjo nal na.
Dzię ki niej co raz re al niej sze sta je
się wy bu do wa nie par ku Za chod -
nie go do koń ca 2017 ro ku.

Za pra sza my na dal sze kon sul -
ta cje:

• 28.04 godz. 16.30 otwarta
Komisja Polityki
Przestrzennej, Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska w Urzędzie
Dzielnicy Ochota
ul. Grójecka 17a

• 5.05 godz.18.00 spacer
po Parku Zachodnim (zbiórka
przy przychodni
Szczęśliwicka 36)

To masz Kłos

Park Za chod ni, ale ja ki?
Pla no wa nie tra sy tram wa ju w tu ne lu ma swo je do bre stro ny,

ale ma je den man ka ment. Wstrzy mu je bu do wę par ku na bli żej
nie okre ślo ny czas.



Ko lek tor Za chod ni to jed na
z prio ry te to wych in we sty cji Miej -
skie go Przed się bior stwa Wo do -
cią gów i Ka na li za cji. New ral gicz -
nym punk tem te go przed się wzię -
cia jest od ci nek łą czą cy skrzy żo -
wa nie uli cy Bo ha te rów Wrze śnia
i Dic ken sa z uli cą Ko ro tyń skie go.

Tra sa te go od cin ka ma prze bie -
gać wzdłuż otu li ny par ku Szczę śli -
wic kie go. Na tym od cin ku znaj du -
je się sze reg ró żno rod nych drzew.
Więk szość z nich to klo ny zwy -
czaj ne i je sio no list ne. Uzu peł nie -
nie sta no wią brzo zy, li py i śli wy.
Na tra sie ko lek to ra znaj du je się
rów nież sze reg ró żno rod nych
krze wów mię dzy in ny mi de reń
bia ły i bez czar ny.

MPWiK zwró ci ło się do urzę du
dziel ni cy o po zwo le nie na wy cię -
cie 58 drzew oraz oko ło 50 m kw.
krze wów.

– Są ar gu men ty za i prze ciw tej
in we sty cji – dla te go po sta no wi li -

śmy po roz ma wiać na ten te mat
z miesz kań ca mi. Ocze ku je my
na kon kret ną ofer tę war szaw skich
wo do cią gów jak za mie rza ją zmi ni -
ma li zo wać ne ga tyw ne skut ki tej in -
we sty cji – wy ja śnia Grze gorz Wy -
soc ki, bur mistrz od po wie dzial ny
za ochro nę śro do wi ska w dziel ni -
cy. W tej spra wie głos de cy du ją cy
ma ją rad ni i miesz kań cy – do da je.

Na ko mi sję Po li ty ki Prze strzen -
nej, Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Ochro ny Śro do wi ska przy by ło
spo ro miesz kań ców oraz przed -
sta wi cie le MPWiK.

– Przed sta wi cie le wo do cią gów
po wtó rzy li prak tycz nie wszyst kie ar -
gu men ty przed sta wia ne do tej po ry.
Mnie oso bi ście prze ma wia ją do wy -
obraź ni dwa ar gu men ty. Pierw szy to
ta ki, że ten ko lek tor jest po pro stu
po trzeb ny i to nie urzęd ni kom, ale
miesz kań com Szczę śli wic. A dru gi
jesz cze wa żniej szy to ta ki, że
MPWiK ofe ru je wie le, je śli cho dzi

o no we na sa dze nia i upo rząd ko wa -
nie otu li ny par ku.- re la cjo nu je ob ra -
dy ko mi sji rad na Wspól no ty Sa mo -
rzą do wej An na Zbyt niew ska.

Przed sta wi cie le MPWiK za pro -
po no wa li wstęp ny pro jekt na sa -
dzeń po do ko na niu in we sty cji.
Wy ni ka z nie go, że zo sta nie na sa -
dzo nych do kład nie 101 drzew
i oko ło 100 m2 krze wów. Do dat -
ko wo przed sta wi cie le in we sto ra
za de kla ro wa li do dat ko we na sa -
dze nia 100 drzew w sa mym par ku
Szczę śli wic kim.

Miesz kań ców oko licz nych osie dli
oprócz na sa dzeń in te re so wa ła rów -
nież sa ma in we sty cja. Czy bę dzie
bez piecz na i czy po pra wi stan od -
pro wa dza nia ście ków z tej oko li cy.

Nie prze jed na ni by li już tra dy -
cyj nie ak ty wi ści miej scy, któ rych
wy cię cie ka żde go drze wa na wet
za na sa dze nie czte rech czy ar gu -
men ty za prze pro wa dze niem in -
we sty cji po trzeb nej miesz kań com
nie prze ko nu ją.

Pró by rad ne go Gaw ry sia prze -
ko na nia miesz kań ców i rad nych,
że mo żna wstrzy mać in we sty cje
i do ma gać się zmia ny pla nu za go -
spo da ro wa nia tak, aby po pro wa -
dzić ją w in nym miej scu speł zły
na ni czym.

– To jest za bieg od kła da ją cy in -
we sty cje nie tyl ko ko lek to ra, ale
co za tym idzie ca ło ści po pra wy
sta nu od wod nie nia i in fra struk tu -

ry dro go wej w tym re jo nie na la ta.
– opo no wa li miesz kań cy, zwłasz -
cza oko lic uli cy Wło da rzew skiej.

Rad ni za opi nio wa li pro jekt in -
we sty cji i no wych na sa dzeń po zy -
tyw nie, przy spo rej apro ba cie
miesz kań ców i przy wstrzy mu ją -
cych się gło sach Ocho cian.

– To jest po trzeb na in we sty cja,
któ ra przy nie sie ko rzyść miesz -
kań com i upo rząd ku je za nie dba -
ną otu li nę par ku w tym miej scu.
– pod su mo wał dys ku sje prze wod -
ni czą cy ko mi sji pan Wie sław Fi -
giel z opo zy cyj ne go PiS.

Tak wiec mo że my mieć na dzie -
ję, że za dwa la ta miesz kań cy bę -
dą mie li no wy ko lek tor spław ny
i du żo na sa dzo nych drzew. Jak
bę dzie wy glą dać ten frag ment
par ku po in for mu je my czy tel ni -
ków już nie ba wem.

(ri)

Park Szczęśliwicki
– będzie kolektor i sadzenie drzew

Rad ni za opi nio wa li pro jekt in we sty cji i no wych na sa dzeń po zy -
tyw nie, przy spo rej apro ba cie miesz kań ców i przy wstrzy mu ją -
cych się gło sach Ocho cian.
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Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy
Ochota zaprasza mieszkańców Ochoty i Warszawy

Najnowocześniejsza odkryta pływalnia w Warszawie
Do dyspozycji klientów i gości:

Odkryta pływalnia, Park Szczęśliwice, ul. Usypiskowa 18
Zapraszamy w okresie: czerwiec – sierpień

Spędź z nami bezpieczne wakacje!

• niecka sportowa o wymiarach
25 × 12,5 m,

• niecka rekreacyjna z urządzeniami
do hydromasaży,

• zjeżdżalnia wodna o długości 50 m.,

• brodzik i mini plac zabaw dla dzieci,
• wypożyczalnia leżaków,
• kawiarnia,
• pełen węzeł sanitarny,
• wykwalifikowana kadra ratowników.

Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży
to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy -
bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje,
kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

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

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

25.04-8.05
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS



Drze wo przy jed nej z al tan śmiet -
ni ko wych bu dyn ków wspól not
miesz ka nio wych Za ran kie wi cza 4
i 17 Stycz nia 42, prze wró ci ło się,
w piąt ko we po po łu dnie – 13 mar ca.

Te go dnia nie by ło żad nych ano ma lii
po go do wych – burz i sil ne go wia tru.

Nie wie rzę jed nak w fe ral ną
trzy nast kę. Naj bar dziej praw do -
po dob ną przy czy ną sa mo ist ne go

prze wró ce nia drze wa, był brak
od po wied nich prze glą dów i dzia -
łań pie lę gna cyj nych ze stro ny
osób za to od po wie dzial nych.

Czę sto sy gna li zu ję wła dzom
dziel ni cy o drze wach, któ re – mo -
im zda niem – wy ma ga ją szyb kie go
prze glą du, pie lę gna cji lub wy cię -

cia. Z ró żnym skut kiem. Po dob ne
sy gna ły od bie ram od miesz kań -
ców, któ rzy ta kże z ró żnym skut -
kiem mo ni tu ją o pie lę gna cję zie le -
ni wy so kiej. Z uzy ska nych prze ze
mnie in for ma cji wy ni ka, że wspo -
mnia ne po wy żej drze wo, po chy la -
ło się co raz bar dziej od wie lu mie -

się cy i wo bec po wy ższe go na le ży
za py tać – co przez ten czas ro bi ły
oso by od po wie dzial ne za drze wo -
stan na tym te re nie?

Usu nię ciem za gro że nia za ję ły
się dwie eki py stra ży po żar nej
i dwa pa tro le sa mo cho do we po li -
cji. Przed usu nię ciem po wa lo ne go
drze wa, stra ża cy i po li cjan ci za -
bez pie czy li te ren, prze no sząc
m.in. je den z za par ko wa nych sa -
mo cho dów w in ne miej sce.
Na szczę ście nikt nie ucier piał.
Drze wo pa da jąc, opar ło się na in -
ne – sto ją ce obok, dzię ki cze mu
za par ko wa ne nie opo dal po jaz dy,
ta kże nie zo sta ły uszko dzo ne.

Je że li wła dze dziel ni cy Wło chy
i in sty tu cje od po wia da ją ce za pie -
lę gna cję zie le ni wy so kiej, nie po -
dej mą od po wied nich dzia łań, to
ka żdy na stęp ny przy pa dek prze -
wró ce nia się drze wa, mo że mieć
bar dziej po wa żne skut ki. Sta rych
i za nie dba nych drzew na te re nie
dziel ni cy jest du żo.

Da riusz Kał waj tys

Okęcie – drzewa
umierają stojąc

Dwa wo zy stra ży po żar nej bra ły udział w usu wa niu sta re go
drze wa, któ re pa dło przy jed nej z osie dlo wych ulic na Okę ciu.
Ca łą ak cję za bez pie cza ły dwa po li cyj ne ra dio wo zy.

ZZ AA WW II AA DD  OO MM II EE NN II EE
oo pprrzzee  ttaarr  gguu  lloo  kkaa  llii  mmiieesszz  kkaall  nnyycchh  ww WWSSMM  „„OOcchhoo  ttaa””

Za rząd WSM „Ocho ta” za wia da mia, że w dniu 7.05.2015r o godz. 12.00 w sie dzi bie Za rzą du
Spół dziel ni w War sza wie przy ul. Prusz kow skiej 17 od bę dzie się prze targ n/w lo ka li 
miesz kal nych po sta wio nych do dys po zy cji Spół dziel ni:

11..  LLoo  kkaall  mmiieesszz  kkaall  nnyy  nnrr 1144  ppoo  łłoo  żżoo  nnyy  ww WWaarr  sszzaa  wwiiee  pprrzzyy uull.. 11--ggoo  SSiieerrpp  nniiaa 5533  
((ppooww..  3300,,0000  mm22  ––  II ppiięę  ttrroo))  ––  uummoo  wwaa  nnoo  ttaa  rriiaall  nnaa  uussttaa  nnoo  wwiiee  nniiaa  oodd  rręębb  nneejj  wwłłaa  ssnnoo  śśccii..  
22..  LLoo  kkaall  mmiieesszz  kkaall  nnyy  nnrr 5599  ppoo  łłoo  żżoo  nnyy  ww WWaarr  sszzaa  wwiiee  pprrzzyy uull.. DDwwuu  ddzziiee  ssttoo  llaatt  kkóóww 44  
((ppooww..  3377,,2200  mm22  ––  IIVV ppiięę  ttrroo))  ––  uummoo  wwaa  nnoo  ttaa  rriiaall  nnaa  uussttaa  nnoo  wwiiee  nniiaa  oodd  rręębb  nneejj  wwłłaa  ssnnoo  śśccii..  

Wy ce na lo ka lu miesz kal ne go do ko na na przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go jest do wglą du w biu -
rze Za rzą du Spół dziel ni (ul. Prusz kow ska 17; p.112; tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).
Lo ka le miesz kal ne zo sta ną udo stęp nio ne do obej rze nia w dniach 2288..0044..22001155rr..  ––  66..0055..22001155rr..
Za miar obej rze nia lo ka lu na le ży zgło sić w Ad mi ni stra cji Osie dla:

– Al. Kra kow ska 268, tel. (22) 846-29-82 

Ofer tę z ce ną skła da się pi sem nie w za mknię tej ko per cie z na pi sem „PRZE TARG na lo kal nr
…… przy ul. …………………………….” w se kre ta ria cie Za rzą du Spół dziel ni do dnia
7.05.2015r. (ul. Prusz kow ska 17, pok. 211 do godz. 9.00).

W prze tar gu mo gą brać udział oso by, któ re wpła ci ły na kon to Spół dziel ni 
(nnrr  kkoonn  ttaa 0088 11002200 11115566 00000000 77880022 00001111 33116677) wa dium w wy so ko ści 1/10 ce ny lo ka lu.

Wa dium ofe ren ta, któ ry wy grał prze targ za li cza się na po czet war to ści lo ka lu.
Oso by za mie rza ją ce na być lo kal przy po mo cy kre dy tu ban ko we go, do ofer ty do łą cza ją za świad -
cze nie z ban ku o wy da niu przy rze cze nia udzie le nia kre dy tu.
Peł no moc ni cy ofe ren tów mu szą przed ło żyć peł no moc nic two no ta rial ne.

Po otwar ciu ko pert i zre fe ro wa niu tre ści zło żo nych ofert prze targ od by wa się da lej ust nie. Po stą -
pie nie mo że wy no sić nie mniej niż 1000zł. Za ofe ro wa na ce na prze sta je wią zać, gdy bio rą cy
udział w prze tar gu li cy tant za ofe ro wał ce nę wy ższą. Prze wod ni czą cy Ko mi sji ogła sza – któ ry 
z ofe ren tów wy grał prze targ – ofe ru jąc naj wy ższą ce nę, po da jąc jej wy so kość – a na stęp nie za -
my ka prze targ.

Na byw ca lo ka lu po za koń cze niu prze tar gu wi nien w cią gu 21 dni wpła cić na kon to Spół dziel ni
w ca ło ści kwo tę od po wia da ją cą war to ści lo ka lu uzy ska ną w prze tar gu.
Je że li na byw ca nie wy ko na w ter mi nie wa run ków prze tar gu co do za pła ty ce ny, tra ci wa dium,
a skut ki wy gra ne go prze tar gu wy ga sa ją. 

Oso bom, któ re nie wy gra ły prze tar gu wa dium zwra ca ne jest na wska za ne kon to w cią gu 3 dni
od dnia za mknię cia prze tar gu.

WSM „Ocho ta” za strze ga so bie pra wo od wo ła nia prze tar gu bez po da nia przy czy ny.

ZZAARR  ZZĄĄDD  WWSSMM  „„OOCCHHOO  TTAA””

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.

Matura – noworoczne
postanowienie

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 przystąpić

do egzaminu maturalnego
i zdać go z powodzeniem; 

• mają przerwę w nauce,
skończyli szkołę średnią
wiele lat temu;

• chcą przybliżyć sobie
tematykę egzaminu
maturalnego, dowiedzieć
się o formie i przebiegu
egzaminu;

• nie czują się dostatecznie
przygotowani
na sprawdzian wiedzy
i umiejętności
egzaminacyjnych;

• czują brak motywacji
i samodyscypliny

do systematycznego
powtarzania materiału.

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



Prze gląd roz pocz nie się 27
kwiet nia 2015 r. w ochoc kiej
Szko le Pod sta wo wej nr 264 im.
Ga brie li Mi stral, któ ra wraz
z Mło dzie żo wym Do mem Kul tu ry
Ocho ta jest ofi cjal nym part ne rem
wy da rze nia. Ho no ro wym pa tro -
na tem ob ję ła prze gląd Pa ni Bur -
mistrz dziel ni cy Ocho ta, a pa tro -
nat me dial ny nad fe sti wa lem
spra wu ją TVP War sza wa i „In for -
ma tor Ocho ty i Włoch”.

W za le żno ści od ilo ści zgło szeń
im pre za po trwa na wet kil ka dni.
Na dal są jesz cze wol ne miej sca
dla chęt nych grup ro dzi ców.
Wszel kie nie zbęd ne in for ma cje
do ty czą ce zgło szeń i har mo no gra -
mu wy da rze nia mo żna zna leźć
na stro nie www.ro dzi ce na sce -
ne.org.

Or ga ni za to rzy, któ rzy sa mi wy -
sta wi li kil ka ba jek na „de skach”
szkol ne go te atru, prze ko nu ją, że

war to spró bo wać. Dla ro dzi ców
to świet na za ba wa łą czą ca po ko -
le nia, a przy tym zna ko mi cie in te -
gru ją ca śro do wi sko szkol ne. Po -
mysł or ga ni za cji prze glą du na ro -
dził się na fa li en tu zja zmu, z ja -
kim te go ty pu przed sta wie nia
przyj mu ją dzie ci.

– O tym, że dzie cia ki cie szą się
roz po zna jąc wśród ak to rów zna jo -
me twa rze, ni ko go chy ba nie trze -
ba prze ko ny wać – opo wia da Ka ta -
rzy na Sko li mow ska, Pre zes Za rzą -
du sto wa rzy sze nia „A Tu Ty” oraz
jed na z po my sło daw czyń prze glą -
du. – Gra ne przez ro dzi ców
przed sta wie nia spo ty ka ją się z ży -

wym za in te re so wa niem, co uła -
twia roz bu dze nie w naj młod szych
za mi ło wa nia do te atru i li te ra tu ry.
Przy oka zji ta ka ak tyw ność osła -
dza szkol ną rze czy wi stość i po zwa -
la do ro słym za głę bić się w świat
ich po ciech. Ra dość i du ma dzie ci
bi ją cych bra wo po spek ta klu jest
dla ak to rów naj więk szą na gro dą.

Za ak tyw ność ro dzi ców z da -
nych pla có wek oświa to wych zo sta -
ną też na gro dzo ne dzie ci, bo to

one w pierw szej ko lej no ści za sią dą
na wi dow ni prze glą du. Chęt ne
do obej rze nia przed sta wień gru py
wraz z opie ku nem mo gą się zgła -
szać do or ga ni za to rów od 14
kwiet nia 2015 r. Za py ta nia do ty -
czą ce im pre zy mo żna rów nież kie -
ro wać na ad res ma ilo wy: ro dzi ce -
na sce ne@gma il.com. Wszyst kich
ak tyw nych i kre atyw nych ro dzi ców
go rą co za pra sza my na sce nę!

Sto wa rzy sze nie „A tu Ty”

Mo wa o pod jeź dzie dla ro we -
rów i wóz ków na kład kę nad to ra -
mi ko lei Ra dom skiej. Od po cząt -
ku ist nie nia wła śnie ta kład ka (na -
zy wa na po tocz nie nie bie ską) by ła
sta łym łącz ni kiem mię dzy osie dla -
mi. Co dzien nie w obie stro ny po -
ko nu ją ją set ki osób. Jed ni uda ją
się po za ku py na ba za rek
przy ul. Moł daw skiej in ni w dru gą
stro nę cho dzą do ZUS -u lub
GUS -u, któ rych od dzia ły zlo ka li -
zo wa ne są przy ul. 1-go Sierp nia.
Wie le osób ko rzy sta z kład ki
w cza sie co dzien nej dro gi
do Szko ły Pod sta wo wej nr 280 lub
na na bo żeń stwa do po bli skie go
Ko ścio ła (część blo ków przy ul.1-
go sierp nia na le ży do Pa ra fii
przy ul.Gor lic kiej). Ja kiś czas te -
mu pod czas prac re mon to wych
pro wa dzo nych przez PKP od no -
wio no prze pra wę. Nie ste ty wciąż
nie mia ła żad ne go pod jaz du. Kwe -
stia ta by ła po ru sza na za rów no
przez Za rząd Dziel ni cy jak i Spół -
dziel nie Miesz ka nio wą „Ocho ta”.
Wła ści ciel te re nu sta le od ma wiał
stwo rze nia pod jaz du czy win dy
(co spo wo do wa ne jest dal szy mi
pla na mi za go spo da ro wa na te re nu
ko lei Ra dom skiej. Kie dy wszy scy
– ro we rzy ści, ro dzi ce z wóz ka mi
czy oso by star sze z za ku pa mi -
stra ci li na dzie je na ła twiej sze po -
ko ny wa nie prze pra wy stał się cud.
Otóż pod osło ną no cy na kład ce
po ja wi ły się no we pod jaz dy.
Miesz kań cy by li tym fak tem bar -
dzo mi le za sko cze ni. „Zaw sze że -
by przejść przez kład kę z wóz kiem
mu sia łam pro sić ko goś o po moc,
a dziś spo tka ła mnie mi ła nie spo -
dzian ka. Sa ma bez ni czy jej po mo -
cy bez piecz nie wpro wa dzi łam
i spro wa dzi łam cór kę w wóz ku.
Te raz bę dzie du żo spraw niej” mó -
wi mi mło da ma ma miesz kan ka os
Ja dwi sin.jak więc wi dać cu da się
zda rza ją. Spra wa, któ ra przez ty le
lat by ła dla wie lu osób co dzien ną
cię żką prze szko dą zo sta ła w za ła -
twio na w jed ną noc. Mo że to efekt
mo dlitw Miesz kań ców w w po bli -
skiej pa ra fii, mo że nie wi dzial -
na „rę ka do bra” – nie wiem.
Wiem, że chce by ta kich „cu dów”
na Ocho cie by ło o wie le wię cej.

Ce za ry Król

Ochoc ki cud
Cu da się zda rza ją.Spra wa, któ ra spę dza ła sen z po wiek Miesz -

kań com Ra kow ca i os. Ja dwi sin zo sta ła roz wią za na w jed ną
noc.

Ro dzi ce na sce nę!
Pod ta kim ha słem sto wa rzy sze nie „A tu Ty” or ga ni zu je I War -

szaw ski Prze gląd Ma łych Form Te atral nych dla Dzie ci – nie ty po -
wy fe sti wal, w któ rym w te atral ne ro le za miast pro fe sjo nal nych
ak to rów wcie lą się ro dzi ce dzie ci uczęsz cza ją cych do war szaw -
skich szkół i przed szko li.

Or ga ni za to rem przed się wzię -
cia, jak ka żde go, ro ku jest Przed -
szko le nr 176, a uczest ni ka mi są
pię cio - i sze ścio let nie dzie ci
z ochoc kich przed szko li.

Mło dzi tan ce rze z przed szko li
nr 66, 100, 101, 241, 248, 255, 315
i oczy wi ście z Przed szko la nr 176
za pre zen to wa li się w tań cach mię -
dzy in ny mi do mu si ca li „Chi ca -
go”, „Mam ma Mia”, „Gre ase”.
Ka żda gru pa dzie cię ca za chwy ca -
ła nie tyl ko po my sło wo ścią in ter -
pre ta cji utwo rów mu si ca lo wych
ale też stro ja mi oraz cho re ogra fią
tań ca. Naj więk szym za in te re so -
wa niem wi dzów cie szył się ta niec
„Ka pe lu szo wy czar” do mu zy ki
z mu si ca lu „Chi ca go” w wy ko na -
niu dzie ci z Przed szko la 100.

Czas ocze ki wa nia na wer dykt
ju ry umi lił wy stęp go ścia spe cjal -

ne go – klau na Klu secz ki oraz wy -
stęp ze spo łów z Mło dzie żo we go
Do mu Kul tu ry Ocho ta „Stre fa
Tań ca” i „Stre fa Ryt mu”. Ju ry
w skła dzie: na czel nik Wy dzia łu
Oświa ty i Wy cho wa nia, dy rek tor
Ośrod ka Kul tu ry Ocho ty, dy rek -
tor Mło dzie żo we go Do mu Kul tu -
ry ogło si ło wy ni ki. Z rąk pa nów
bur mi strzów dzie ci od bie ra ły wy -
ró żnie nia, dy plo my oraz głów ną
na gro dę ja ką jest ro wer bie go wy,
ufun do wa ny dla ka żde go przed -
szko la przez Za rząd Dziel ni cy
Ocho ta. Na za koń cze nie dzie ci
ob da ro wa no ma gicz ny mi bre locz -
ka mi, a dy rek tor Przed szko la
nr 176 Pa ni Bo że na Mi tu ra za pro -
si ła ma łych uczest ni ków do udzia -
łu w przy szło rocz nym kon kur sie
ta necz nym.

Mał go rza ta Ro jek

Musicalowe nastroje taneczne
wśród ochockich przedszkolaków

Pod ko niec mar ca w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry Ocho ty
przy ul. Ra dom skiej od by ła się VII edy cja dziel ni co we go, przed -
szkol ne go kon kur su ta necz ne go „Mu si ca lo we na stro je ta necz ne”.
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Pod wa li ny na szej nie pod le gło ści
to trud ne wy bo ry i los po przed nich
po ko leń.Pa trio tyzm sza re go dnia
wczo raj i dziś jest ró żny w prze ja -
wach ale to ten sam fun da -
ment.Ca łe ży cie kom ba tan -
tów II woj ny świa to wej kształ to wa -
ły po sta wy pro pań stwo we.Tak by li
wy cho wa ni i tak dzia ła li w chwi li
pró by.Upły wa ją cy czas spo wo do -
wał, ze dłu żej nie mo gą ak tyw nie
uczest ni czyć w ży ciu pu blicz nym.
Dziś czę sto są sa mot ni, po zo sta -
wie ni sa mi so bie, wy ma ga ją opie ki.
Chcie li by śmy na wią zać do tra dy -
cji II Rze czy po spo li tej gdzie Po -
wstań cy Stycz nio wi ota cza ni by li
czcią i opie ką Pań stwa i spo łe czeń -
stwa.Zro zu mie nie po trze by ucze -
nia się na no wo na szej Wol no ści to
mię dzy in ny mi za po bie ga nie izo la -
cji spo łecz nej ostat nich Bo ha te rów
wspa nia łe go po ko le nia.To nie tyl -
ko nasz mo ral ny obo wią zek, to ży -
wot ny in te res Pol ski. Ad re sa ta mi
pro jek tu „Sza cu nek i po moc” są
we te ra ni któ rzy by li żoł nie rza mi
w cza sie II Woj ny Świa to wej, dzia -
ła li w kon spi ra cji a po woj nie czę -
sto by li wię zie ni, prze śla do wa ni,
czę sto po zba wia ni mo żli wo ści zdo -
by wa nia wy kształ ce nia. Wszy scy
oni by li zwią za ni z dziel ni cą Ocho -
ta w cza sie oku pa cji lub po przez
obec ne miej sce za miesz ka -
nia.Dzia ła nia or ga ni za cji kom ba -
tanc kich, zwłasz cza po ro ku 1989
spro wa dza ły się do stwo rze nia mo -
żli wo ści bez po śred nich kon tak tów
człon kom związ ków we te ra nów
i ich ro dzi nom.Za cie śnia li wię zi
ko le żeń skie i wza jem nie in for mo -
wa li o do stęp nej po mo cy. Za pra -
sza li na spo tka nia in te gra cyj ne na -
uczy cie li hi sto rii, mło dzież szkol -
ną, ro dzi ny. W mia rę upły wu cza su
wie lu z nich nie jest w sta nie do -
trzeć na spo tka nie z po wo du trud -
no ści z po ru sza niem się. Na le ży
spo ty kać się z Ni mi w ich do mach.
Po wstał po mysł za trud nie nia oso -
by, któ ra za opie ko wa ła by się we te -
ra na mi, spo ty ka jąc się z ni mi re gu -

lar nie, udzie la jąc od po wied niej
po mo cy. Pod czas życz li wej i uwa -
żnej roz mo wy bę dzie sta ra ła się
„wy szu kać” ade kwat ne do po -
trzeb spo so by dzia ła nia.Więk -

szość człon ków or ga ni za cji kom -
ba tanc kich jest w wie ku 88–92 la -
ta. Od wie lu lat nie pra cu ją za wo -
do wo i ma ją nie zbyt wy so ki sta tus
ma te rial ny.Ma ją czę sto pro ble my
z po ru sza niem się, nie wy cho dzą
z do mów nie rzad ko po kil ka lat.
Re gu lar ne spo tka nia z po wo ła -

nym przez Bur mi strza Ocho ty ko -
or dy na to rem d/s kom ba tan tów
Mi ro sła wem Cha da
(Tel 502 569 533, do stęp nym rów -
nież po umó wie niu się te le fo nicz -
nym w sie dzi bie Ochoc kie go Wy -
dzia łu Zdro wia i Opie ki Spo łecz -
nej, ul Bia ło brze ska 26) po zwa la ją
na pod trzy ma nie wię zi ko le żeń -
skich, for mu ło wa nie ży czeń
i wnio sków pod ad re sem władz,

otrzy my wa nie ak tu al nych in for -
ma cji o śro do wi sku.W cza sie spo -
tkań py ta o ocze ki wa nia we te ra -
nów.Za po bie ga nie ich izo la cji, sa -
mot no ści, bra ku za in te re so wa nia
jest naj wa żniej szym ce lem dzia łań
Po słu ży te mu rów nież do bra nie
wy se lek cjo no wa nej gru py mło -
dzie ży do bie żą cej po mo cy we te -
ra nom.

Da riusz Kał waj tys

Chwa ła bo ha te rom

Na le żny sza cu nek i po moc.Bez wąt pie nia uczest ni kom walk
o nie pod le głość Pol ski na sze za in te re so wa nie jest po trzeb ne.

Na pla cu Pod Skrzy dła mi bez -
dom ni śpią so bie na be to no wych
ław kach i ob si ku ją pod cie nia
– wy kwint ny aro mat aż krę ci
w no sie. Dzi wię się, że jesz cze są
na jem cy na tak ob fi cie pod la ne
lo ka le. Czy za miast kil ku na stu
ław dla bez dom nych nie mo żna

za in sta lo wać w pod cie niach świa -
teł z czuj ni ka mi ru chu (to znie -
chę ca szczo chów) al bo po pro stu
krat lub ro let, za my ka nych
po zmierz chu? Lub za bu do wać
pod cie nia jak zro bił to bar XL
Bur ger? Skuć na siąk nię te ka mie -
nie ele wa cji i po ło żyć no we, za -

bez pie czo ne? Czy straż miej ska
nie mo gła by się tam tę dy przejść
co go dzi nę?

O tym nikt nie po my ślał, ale za to
zna jo mi Pasz cza ka „dba li” o zie leń
– tak jak po tra fią. Przy cię li kę py tra -
wy, co po win no być zro bio ne na je -
sie ni. Na tym ak tyw ność wio sen na
na ra zie się za koń czy ła. Po re mon cie
pla cu dość lo so wo po wty ka no w zie -
mię ma lut kie ro ślin ki, ka żda in na,
nie od ry wa jąc na wet ety kie tek. Ster -
czą one te raz bie dac twa wśród in -
nych, mar twych ro śli nek, śmie ci i wi -
docz nych wę ży do na wi lża nia grun -
tu, być mo że już uszko dzo nych
od za le ga nia na wierz chu. Bo zie mi
ni gdy nie do sy pa no ani gra ma. Są -
dzę, że tak pie lę gno wa ne ro śli ny
dłu go nie po ży ją, tak sa mo jak nie -
szczę sne pa ty ko wa te drzew ka
w splu wacz ko -po piel nicz kach z be -
to nu. I mam py ta nie do wło da rzy
dziel ni cy: czy fir ma „dba ją ca” o zie -
leń ma pła co ne od sztu ki na sa dzeń?
Bo wte dy nie jest za in te re so wa na,
że by sa dzon ki prze ży ły. Fa cho wej
rę ki w pro wa dze niu zie le ni też nie
wi dzę. Czy jest to ta sa ma fir ma,
któ ra przy ci na wszyst kie drze wa

„na pal my”, al bo ob ci na im wszyst -
kie ko na ry z jed nej stro ny, że by pa -
dły, po tem wy ci na reszt ki i wsa dza
by le jak ma lut kie drze wi ny, któ re
nie ma ją szans prze trwa nia w mo rzu
me tro wych chwa stów? Za py ta ni
przez są siad kę o upraw nie nia, od po -
wie dzie li, że ma ją pi łę me cha nicz ną
i pra wo jaz dy. Spraw dzi łam, że w in -
nych dziel ni cach o wy cię ciu ka żdej
ga łę zi de cy du je fa cho wiec, ten fach
na zy wa się den dry sta. Na Ocho cie
drze wa przy ci na – wg wła snych in -
for ma cji  – fa cet z pra wem jaz dy. Je -
śli tym mi strzom po wie rzy się de cy -
zję, co wy ciąć, a co zo sta wić na Po lu
Mo ko tow skim, za rok bę dzie tam ły -
sy plac. Ide ał Pasz cza ka.

Pro szę sza now nych władz dziel -
ni cy, mo że trze ba przyj rzeć się
umo wom z fir mą „pie lę gnu ją cą”
zie leń? Chiń ski ce sarz pła cił le ka -
rzo wi tyl ko kie dy był zdro wy,
za okres cho ro by nie by ło ho no ra -
rium, i tę me to dę na le ża ło by za -
sto so wać w przy pad ku zie le ni czy
sprzą ta nia. Sa dzić nor mal ne ro śli -
ny, ma ją ce szan se prze trwa nia
– wszak sta ro świec ki traw nik
i zwy kłe drze wa spraw dza ją się
w mia stach od se tek lat. A Pasz -
cza ka w ogó le wy słać na eme ry tu -
rę. Mo żna mu po da ro wać w pre -
zen cie uko cha ne ław ki i do ni ce.

Mag da le na Bal ce rek

Pasz czak „dba” o zie leń
Przy szła wio sna i wy peł zli z nor bez dom ni oraz krew ni i zna jo -

mi Pasz cza ka. (Dla wy ja śnie nia: Pasz czak to po stać z ba jek
o Mu min kach, któ ra tę pi zie leń i wszel ką swo bo dę, bo pre fe ru je
za mor dyzm, ką ty pro ste i be ton).
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Poszukujemy praktykantów

do portalu tustolica.pl

CV proszę przesłać na adres: redakcja@gazetaecho.pl
Praktyka płatna

Świa to wy Dzień Zie mi – zbli -
ża się ko lej na edy cja świę ta.
Ob cho dzo ny jest na świe cie
od 1970 ro ku, a od 1990 ro ku
Dzień Zie mi ob cho dzo ny jest
rów nież w Pol sce, za wsze 22
kwiet nia.

Nasz co rocz ny fi nał w po sta ci
otwar te go fe sty nu or ga ni zo wa ny
jest w nie dzie lę 26 kwiet nia,
w godz. 10.00–18.00, War sza wa,
Park Po le Mo ko tow skie. Głów -
nym za da niem na sze go świę ta jest
przy bli że nie spo łe czeń stwu wszel -
kich pro ble mów zwią za nych ze
współ cze sną eko lo gią, upo -
wszech nia nie czy stych tech no lo -
gii, sze ro ko po ję ta edu ka cja w za -
kre sie ochro ny śro do wi ska i pro -
pa go wa nie idei zrów no wa żo ne go

roz wo ju. Jest to rów nież do sko na -
ła oka zja do przed sta wie nia sze -
ro kiej licz bie od bior ców za gro żeń
na szej pla ne ty oraz dys ku sji o za -
le żno ściach po mię dzy ochro ną
śro do wi ska na tu ral ne go, a zdro -
wiem i ży ciem jej miesz kań ców.

Te go rocz ne ob cho dy Świa to we -
go Dni Zie mi po świę co ne są pro -
mo cji od na wial nych źró deł ener -
gii i te mu te ma to wi po świę ca my
głów nie pro gram ob cho dów.
A do tej po ry pod czas ko lej nych
edy cji Dnia Zie mi uda ło nam się
wspól nie:
• rozdać około 194 tysięcy

sadzonek drzew

Świa to wy Dzień Zie mi 2015 pod ha słem

Z ener gią zmień my źró dła

dokończenie na stronie 10



Re dak tor Na czel ny „In for ma to -
ra Ocho ty i Włoch”

Sza now ny Pa nie
Na wstę pie pro szę przy jąć gra tu -

la cje z oka zji ob ję cia sta no wi ska
Re dak to ra Na czel ne go z ży cze nia -
mi wy mie nio na ga ze ta by ła neu tral -
ną po li tycz nie, re pre zen tu ją cą spra -
wy ca łej Ocho ty i bo lącz ki jej
miesz kań ców. Do tej po ry tak nie
by ło. „In for ma tor...” był na sta wio -
ny wy łącz nie na kry ty kę wła dzy kie -
ru ją cej dziel ni cą – przy go to wa niem
grun tu do osią gnię cia w wy bo rach
sa mo rzą do wych dla sie bie wy ma -
rzo nych stoł ków. Ktoś na iw ny mógł
są dzić, że cho dzi o ideę, a ostat nie
wy bo ry ujaw ni ły ca łą praw dę – ja -
kim kto jest i ja kie ma mo ra le?
W czo łów ce nu me ru 1 (2015 r.)
„In for ma to ra..”, stwier dził Pan:
– „Grze gorz Wy soc ki był w mo im
prze ko na niu bar dzo do brym re dak -
to rem na czel nym”. Wtrą ce nie
„w mo im prze ko na niu” ła go dzi tro -
chę spra wę, ale jest też wie le mó -
wią cym. Ro zu miem, że nie wy pa -
da ło ina czej na pi sać z wie lu wzglę -
dów. Otóż je stem in ne go zda nia
i mam pod sta wę tak oce niać. Prze -
ma wia za tym wie lo let nie do świad -
cze nie pra cy na sta no wi sku re dak -
to ra od po wie dzial ne go za po wie -
rzo ny dział. Je stem od 1960 r.
miesz kań cem Ocho ty, in te re su ją -
cym się, co dzie je się w tej dziel ni cy
i nie tyl ko – gdy nie by ło jesz cze
„In for ma to ra..”. Po tem w Pa na
Ga ze cie by ło miej sce „Ob ser wa to ra
Ocho ty”. Pi sa łem pod pseu do ni -
mem z uwa gi na swo je bez pie czeń -
stwo. Wy co fa łem się z tej współ pra -
cy bo styl pra cy „In for ma to ra..”
prze stał mi od po wia dać, choć kil -
ka krot nie za chę cał mnie Na czel ny.

Pan G. W. nie re spek to wał prze pi -
sów pra wa pra so we go. Trak to wał
kie ro wa nie ga ze tą do roz gry wa nia
swo ich ce lów. Pi sał co usły szał, nie
spraw dziw szy grun tow nie spra wy.
Przy kła dem jest za miesz czo ny
na str. 1. „In for ma to ra..” w 2014 r.
(nie pa mię tam nu me ru) anons pt.
„Do ślu bu tram wa jem” au tor stwa
G. W. je go treść wzbu rzy ła wie le
osób. Zna jo mi pro si li bym za jął
w tej spra wie sta no wi sko. Uczy ni łem
to, po ka zu jąc, że to co na pi sał mi ja
się z praw dą, bo do ko ścio ła
przy Pla cu Na ru to wi cza mo gą do -
trzeć ka ra wa ny i ślub ne au ta
– z dwóch stron słup ki są otwie ra ne.
Jest też za to ka po sto jo wa. Mi mo
mo ni tów nie uka za ło się spro sto wa -
nie z prze pro si na mi, że wpro wa dzo -
no Czy tel ni ków w błąd. Kil ka krot nie
przed wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi
po wie dzia łem G. W. – co o Nim są -
dzę i jak Go oce niam oraz, że nie
chcę mieć z nim nic wspól ne go (za -
chę cał mnie do pi sa nia). Prze pra -
szał, obie cu jąc, że w ostat nim nu -
me rze przed wy bo ra mi za mie ści
spro sto wa nie. I co? I nic – pu ste sło -
wa. Po wy bo rach i ukształ to wa niu
się dziel ni co wej wła dzy pod szedł
do mnie na Pla cu Na ru to wi cza po -
ła mać się opłat kiem. Po wie dzia łem
Je mu ko lej ny raz – co o Nim my ślę,
że po wi nien prze my śleć – jak Go
miesz kań cy oce ni li? (nie uzy skał nic
an ga żu jąc się w wy bo ry Pre zy den ta
War sza wy i w sa mo rzą do wych). Jak
mo żna na zwać Je go po sta wę
– sprze da nie się dla stoł ka i szma lu?
(za wsze Je mu o to cho dzi ło). Ja kie
jest Je go mo ra le i krę go słup po li tycz -
ny i wia ry god ność? Jak mo żna czuć
się te raz w oto cze niu tych, któ rych
przez la ta bez par do no wo się kry ty -

ko wa ło, a te raz ta ka „wol ta”? lu dzie
są obu rze ni, py ta ją się po co wy bo ry,
gdy nie li czą się ich gło sy, tyl ko de cy -
zje par tyj ne? Prze su wa nie ak ty wu
z dziel ni cy do dziel ni cy, jak kie dyś
przy wo żo no w tecz kach.

Jest Pan my ślą cym czło wie kiem
i ta kie oce ny mo gą wzbu dzać u nie
zna ją cych te ma tu, fał szy we o Pa nu
zda nie. Pi szę wier sze i sa ty rę. Te
cza sy nie ską pią te ma tów. Pan G.
W. przy po mi na Miś ka Ka miń skie -
go, któ ry jest bo ha te rem mo ich
utwo rów: – „Nie omi ja ją go awan -
se, gdy z drań stwem ma alian se”.

Z poważaniem SEM (dane
do wiadomości redakcji).

Sza now ny Pa nie
Dzię ku ję za list, któ ry prze czy ta -

łem z uwa gą. Po pro si łem ta kże
Grześ ka Wy soc kie go o za ję cie sta -
no wi ska w tre ściach, któ re Go do -
ty czą. Nie od bie ram Pa nu pra wa
do wła snych ocen Grze go rza i „In -
for ma to ra...”, choć przy znam szcze -
rze, że „kru sze nie ko pii” o je den
– przy wo ła ny przez Pa na tekst

„Tram wa jem do ślu bu” (au tor:
Grze gorz Wy soc ki), to za le d wie
kro pla w oce anie – bio rąc pod uwa -
gę ilość tek stów, któ re Grze siek na -
pi sał przez 20 lat swo jej pra cy
w „In for ma to rze..”. Pi sząc w nr 1
(2015) o tym, że Grze gorz Wy soc ki
był w mo im prze ko na niu bar dzo
do brym re dak to rem na czel nym,
wy ra ża łem swo je zda nie i nie kie ro -
wa łem się tym, że tak wy pa da ło na -
pi sać – co Pan su ge ru je w li ście. Ja -
ko ga ze ta je ste śmy m.in. na sta wie ni
na pa trze nie wła dzy „na rę ce” i kry -
ty kę ich po czy nań. Kry ty ka ta, nie
omi nę ła ta kże i za stęp cy bur mi strza

Ocho ty – Grze go rza Wy soc kie go,
o czym mógł się Pan prze ko nać,
czy ta jąc te go rocz ne nu me ry na szej
ga ze ty. To, że pry wat nie Grze gorz
Wy soc ki jest na szym ko le gą i przy -
ja cie lem, nie zwal nia ni ko go z na -
szej re ak cji, z wy sta wia nia „ocen”
Je go pra cy ja ko za stęp cy bur mi -
strza Ocho ty. Za rów no do brych,
jak i złych i do ty czy to wszyst kich,
któ rzy spra wu ją funk cje de cy zyj ne
i wy ko naw cze w ob sza rze dzia łań
„In for ma to ra..”.

Z po wa ża niem
Da riusz Kał waj tys,

Redaktor naczelny Informatora

Z kil kor giem przy ja ciół i zna jo mych ze sto wa rzy sze nia Re du ta Or do na po sta no wi li śmy ogar nąć tro chę po mnik
na Ba te ryj ce. Mo żna po wie dzieć, że wio sen ne po rząd ki spra wi ły, że po mnik jest go to wy do se zo nu. A trze ba wam
wie dzieć, że na sza Re du tę od wie dza co raz wię cej wy cie czek. Pla nu je my rów nież w tym ro ku spo tka nie 2 ma ja z oka zji
Dnia Fla gi oraz głów ne uro czy sto ści 6 wrze śnia, któ rym to wa rzy szyć w tym ro ku bę dzie pu blicz ny bieg oraz ple ner
ma lar ski. Ma rzy nam się na ma lo wa nie mu ra lu na ścia nie bu dyn ku Bo ha te rów Wrze śnia 19. Wszyst kich chęt nych za -
pra szam do współ pra cy.

Grze gorz Wy soc ki

Reduta Ordona gotowa do sezonu
Już po raz 27 w li ceum im Sta -

ni sła wa Sta szi ca od był się Fe sti -
wal Po ezji. Swo je wier sze de kla -
mo wa li ucznio wie szkół śred nich
z War sza wy i nie tyl ko.

Dwu dzie stu mło dych twór ców
oce nia ło ju ry pod prze wod nic -
twem Ju liu sza Era zma Bol ka re -
dak to ra na czel ne go po etyc kie go
pi sma „Enig ma”. Fe sti wal od lat
udo wad nia, że na sza mło dzież na -
praw dę pi sze pięk ne wier sze, któ -
re są ta kim od bi ciem te go, co my -

ślą, co ich nie po koi, smu ci i ra du -
je. Spo sób wy ra zu tych emo cji jest
na praw dę nie sa mo wi ty. W tym
ro ku ob cho dzi my stu le cie uro dzin
księ dza Ja na Twar dow skie go.
Z tej oka zji Ma ciej Ray za cher za -
pre zen to wał przej mu ją cy pro -
gram opo wia da ją cy o ży ciu po ety
i ka pła na prze pla ta ny de kla ma cja
je go wier szy. To był bar dzo wa żny
wie czór pew nie nie tyl ko dla
mnie.

Grze gorz Wy soc ki

W Sta szi cu ro bą pięk ną po ezję

Ogłoszenie
Poszukuję dwóch dyspozycyjnych osób

do odpłatnej pomocy przy znoszeniu
i wnoszeniu po schodach (4 piętro) starszej

pani (ok. 60 kg) raz lub dwa razy
w tygodniu, w godzinach

okołopołudniowych w okolicach placu
Narutowicza.

Tel. Kontaktowy 602–669–286

List do Re dak cji
Te cza sy nie ską pią te ma tów. Pan G. W. przy po mi na Miś ka

Ka miń skie go, któ ry jest bo ha te rem mo ich utwo rów: – „Nie omi -
ja ją go awan se, gdy z drań stwem ma alian se”.
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• zebrać około 75 ton
makulatury

• zebrać około 78 ton szkła
• zebrać około 38,7 ton

zużytych baterii
• zebrać około 100 ton

elektrośmieci, w zamian
rozdać 50 tysięcy roślin
ozdobnych

• zorganizować akcję w obronie
warszawskich parków. 1998
i 1999 r. – akcja Ocalmy Pole
Mokotowskie, 2003 r. – akcja
Poparcia idei Parku
Przy Dworcu Zachodnim

• zorganizować konkursy,
w których udział wzięło
około 80 tysięcy dzieci
i młodzieży z całej Polski

• zbudować złożoną
z ponad 800 prac dzieci
Zieloną Piramidę Marzeń

• zebrać podczas festynów Dnia
Ziemi w parku Agrykola
i na Polu Mokotowskim
około 1 210 000 uczestników

• rozdać 30 000 ekologicznych,
lnianych toreb (akcję
zapoczątkowaliśmy w 1994 r.)

• postawić na Polu
Mokotowskim Krąg

Megalitów – Pomnik Przyrody
i Dziedzictwa Kulturowego
(w 2000 roku, w roku 2001
krąg przenieśliśmy na tern
Biblioteki Narodowej)

• wyłonić 13 laureatów
konkursu Człowiek Roku

Polskiej Ekologii (konkurs
organizowany od 2001 r.).

Fe styn – pro gram:
Za in te re so wa ni już dziś mo gą

zbie rać elek tro od pa dy, opa ko wa -
nia z two rzyw sztucz nych, alu mi -
nium i szkła bę dzie my jak co ro ku
zbie rać te od pa dy roz da jąc w za -
mian ro śli ny. Punkt zbiór ki tra dy -
cyj nie uru cho mio ny zo sta nie
na Skrze, a nad je go or ga ni za cją
bę dzie czu wać Re mon dis Elec tro -
re cyc ling.

Jed nym z part ne rów Świa to we go
Dnia Zie mi bę dzie Pol ska Or ga ni -
za cja Tu ry stycz na, któ ra ser decz nie
za pra sza do od wie dze nia jej sto -
iska i po zna nia lau re atów pol skiej

edy cji kon kur su Eden. Wię cej In -
for ma cji na te mat uni kal nych
miejsc w Pol sce znaj dą Pań stwo
na stro nie www.eden pol ska.pl.

La sy Pań stwo we tra dy cyj ne
przy go to wa ły sa dzon ki ro dzi mych
drzew i już od 13.00 bę dą wy da -
wa ne. Od wie dza jąc sto iska La sów
Pań stwo wych przy go to wa ne z my -
ślą o uczest ni kach Dnia Zie -
mi 2015, bę dzie mo żna, po znać
za sa dy za cho wa nia się w le sie, na -
uczyć się jak ra cjo nal nie ko rzy stać
z la su, od wie dzić sto iska 3 Le -
śnych Kom plek sów Pro mo cyj nych

Kra ina Ma łych Przy ja ciół OZE
czy li eko lo gicz ne warsz ta ty edu -
ka cyj ne i ar ty stycz ne nt. od na -
wial nych źró deł ener gii. Kon kur sy
ple ne ro we, qu izy oraz za ba wy ro -
dzin ne. Astro no micz na lek cja
o kli ma cie. La bo ra to rium prze -
mian.

Stół Da rów Zie mi – pro duk ty
tra dy cyj ne i eko lo gicz ne – eks po -
zy cja po łą czo na ze sprze da żą
przy go to wa na przez Pol ską Izbę
Pro duk tu Re gio nal ne go i Lo kal -
ne go

Grażyna Hodun
– koordynator ogólnopolskich

obchodów Światowego Dnia Ziemi
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bez pie czeń stwa ru chu oraz pie -
szych.”

Czy mo der ni za cja obej mie też
prze jaz dy i przej ścia mię dzy bu dyn -
ka mi (as fal to we gó ry i do li ny)? Czy
ZGN w przy szłym ro ku wy re mon -
tu je sto ją ce przy uli cy ga ra że

i śmiet ni ki? Je śli nie to kon trast
mię dzy no wą uli cą i pięk ny mi bu -
dyn ka mi a ob skur ny mi bu da mi i pa -
skud ny mi przej ścia mi po mię dzy ni -
mi zde wa lu uje ca łe przed się wzię cie
mo der ni za cyj ne. Dla te go ape lu ję
do władz dziel ni cy o kom plek so wą
mo der ni za cję uli cy Ska rżyń skie go.

Mał go rza ta Ro jek
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Ulica Skarżyńskiego
– remont generalny?

Z ener gią zmień my źró dła

W do bie bo gac twa ukry te go
na kon tach lo ka to rów i za wo do -
wej nie chę ci za rzą dza ją cych blo -
ko wi ska mi, lu kę za peł ni li nam
nie speł nie ni spo łecz ni cy. Chcąc
za ist nieć i do ko nać szyb kich
i efek tow nych osią gnięć, fun du ją
nam nie ko niecz nie pierw szej po -
trze by wy dat ki.

Na za łą czo nych zdję ciach owo -
ce buj nej wy obraź ni i za po bie gli -
wo ści owych zbaw ców lo ka to rów.

Wi dać że strach i pod glą dac two
ogar nę ło nie tyl ko star szych lu dzi,
ale też nie uf nych za rząd ców.

Nie ste ty wi dać też, że był to za -
kup na dar mo, bo jak wi dać
na za łą czo nych zdję ciach, tyl ko
śmie cie czu ją się bez piecz nie
pod okiem wy pa sio nych ka mer.

Ka me ra na klat ce scho do wej
przy win dzie, mo że tyl ko słu żyć
do kon tro li – kto przy cho dzi
do wia ro łom nej żo ny, a praw dzi -
we go chu li ga na i tak nie za trzy ma.

Pro szę wziąć pod roz wa gę za -
sad ność ka mer na pla cy ku
„Pod Skrzy dła mi” i stan te goż pla -
cy ku oraz „tu byl ców” tam prze by -
wa ją cych pod okiem ka mer.

Czyż nie by ło by le piej aby pie -
nią żki z tych ka mer by ły wy da ne
cho ciaż na ław ki pod blo ka mi,
aby star si lu dzie mo gli od po cząć,
lub na al ta ny śmie cio we z praw -
dzi we go zda rze nia – a nie uda wać
że jest wszyst ko w po rząd ku jak
usta wa śmie cio wa w więk szo ści
nie jest re ali zo wa na?

Je rzy Paw lo nek

Wiel ki brat pa trzy
Wiel ki brat pa trzy, ale nie ko niecz nie na to co trze ba.

Od dzie się ciu lat War sza wa or -
ga ni zu je opie kę nad wol no ży ją cy -
mi ko ta mi, w ce lu ogra ni cze nia

i kon tro li ich po pu la cji. Wa żnym
aspek tem tych dzia łań są za bie gi
ste ry li za cji i ka stra cji ko tów, a do -

dat ko wo ich od pchle nie, od ro ba -
cze nie i szcze pie nie, w tym prze -
ciw ko wście kliź nie, a w przy pad ku
cho rób – le cze nie.

Opie ku no wie ko tów wol no ży -
ją cych mo gą w dziel ni co wych wy -
dzia łach ochro ny śro do wi ska do -
stać skie ro wa nie na ste ry li za cję
i ka stra cję oraz ewen tu al ne ich le -
cze nie. Mo żna też otrzy mać pew -
ną ilość kar my dla nich.

Urząd Dziel ni cy Ocho ta za -
pew nia po moc opie ku nom ko tów
wol no ży ją cych za re je stro wa nym
w Wy dzia le Ochro ny Śro do wi ska
po przez spe cjal ne pro gra my.
Obej mu ją one do kar mia nie ko -
tów wol no ży ją cych oraz ich ste ry -
li za cję/ka stra cję i le cze nie.

Aby zo stać opie ku nem ko tów
wol no ży ją cych na le ży za re je stro -
wać się w na szym

Wy dzia le Ochro ny Śro do wi ska.
Za re je stro wa ni opie ku no wie ko -
tów do sta ją ta lo ny na kar mę i nie -
zbęd ne skie ro wa nia na ste ry li za -
cję i/lub le cze nie.

Dziel ni ca Ocho ta ma na 2015 r.
pod pi sa ną z Ochoc kim Cen trum
We te ry na ryj nym „GI NVET”
(ul. Gró jec ka 118) umo wę. Obej -
mu je ona ste ry li za cję i ka stra cję
ko tów wol no ży ją cych, le cze nie
ko tów wol no ży ją cych, opie kę we -
te ry na ryj ną w przy pad kach zda -
rzeń dro go wych z udzia łem zwie -
rząt i usy pia nie śle pych mio tów
w ra mach za war tych umów z za -
kła da mi lecz ni czy mi dla zwie rząt
(ko ty wol no ży ją ce i bez dom ne)

Wszy scy zaś po win ni pa mię tać,
że ko ty wol no ży ją ce nie są zwie -
rzę ta mi bez dom ny mi dla te go też
nie mo żna ich wy ła py wać, wy wo zić
ani utrud niać im by to wa nia w da -
nym miej scu, lecz na le ży stwa rzać
im wa run ki by to wa nia w miej scach
ich do tych cza so we go schro nie nia;
Za bro nio ne jest nisz cze nie schro -
nień, miejsc kar mie nia czy in nych
urzą dzeń, któ re słu żą opie ce
nad ko ta mi wol no ży ją cy mi.

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

(ud)

Coś ty, kot ku, miał…
Dziel ni ca Ocho ta ma pod pi sa ną z Ochoc kim Cen trum We te ry na -

ryj nym „GI NVET” (ul. Gró jec ka 118) umo wę. Obej mu je ona ste ry li -
za cję i ka stra cję ko tów wol no ży ją cych, le cze nie ko tów wol no ży -
ją cych, opie kę we te ry na ryj ną w przy pad kach zda rzeń dro go wych.

NIERUCHOMOŚCI
·Nieruchomości „Szczęśliwy Dom” Zapraszam
tel. 606-893-601 www.szczesliwydom.pl

USŁUGI STOLARSKIE
·Okna, naprawy, doszczelnienia 787-793-700

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

USŁUGI INNE
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Atelier Poprawki Krawieckie – szycie, poprawki,
suwaki, napy, ul. Solipska 33 KL III – piwnica.
Tel. 501-853-694
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis
508-081-808

Pranie dywanów w systemie odbieramy,
pierzemy, oddajemy 512-461-461

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·docieplenia, podbitka 510 482 699

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

·Hydrauliczne A-Z 510-628-039
·Hydraulik Warszawa 601-306-907

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

DAM PRACĘ

SSeerrwwiissaanntt  uurrzząąddzzeeńń  cchhłłooddnniicczzyycchh
ii kklliimmaattyyzzaaccyyjjnnyycchh  zz ddoośśwwiiaaddcczzeenniieemm..  TTeell..

660022--1188--9955--3366

SPRZEDAM
·Piece gazowe używane, tanio 691-686-772

ODDAM ZA DARMO
·Książki wszelkie przyjmę 22 654-34-38

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
·Antykwariat Niemcewicza 5a, skup – sprzedaż,
22 895-27-75
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty, gotówka tel. 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AAA Auto Każde Kupię 507-140-012

OGŁOSZENIA DROBNE
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