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Posiadamy sieć
12 gabinetów na
terenie całej
Warszawy.
Zapytaj o
najbliższy gabinet:
22 392 76 19.

- BEZPŁATNE BADANIA
SŁUCHU

- PROFESJONALNY
DOBÓR APARATÓW
SŁUCHOWYCH

- REFUNDACJA NFZ
- WIZYTY DOMOWE

– Dlaczego zdecydowała się Pa-
ni po ponad pięciu latach wrócić
do polityki?

– Nie planowałam kandydować,
ale z odwiecznego przyzwyczaje-
nia obserwowałam z uwagą
wszystko, co dzieje się wokół for-
macji politycznej, której poświęci-
łam ponad 16 lat życia. Zapropo-
nowała mi to Katarzyna Piekar-
ska, ale podjęcie decyzji nie było
łatwe, ponieważ przez minione la-
ta zdążyłam się z dobrym skut-
kiem zadomowić w zupełnie innej
przestrzeni zawodowej: wróciłam
do pracy na uczelni, odrabiałam
zaległe lektury książek nauko-
wych, których w międzyczasie po-
wstało bardzo wiele, napisałam
kilka własnych. Ostatecznie
za miejsce pracy wybrałam sobie
Kraków, który mi mocno przypo-
mina ukochany Lwów i troszkę
Wiedeń, tyle że jest jeszcze pięk-
niejszy.

Potem zaproszenie do wybo-
rów potwierdził młody warszaw-
ski szef SLD – Sebastian Wierz-
bicki, a po nim Grzegorz Napie-
ralski, ale ostatecznym impulsem
dla włączenia się w kampanię wy-
borczą SLD były spektakularne
odejścia osób, które ceniłam,
a które w dużym stopniu zostały
wypromowane przez SLD. Poja-
wił się we mnie sprzeciw wobec
takich zachowań, choć najlepiej
wiem, jak bardzo boli poczucie
krzywdy, zadawanej od swoich.
Pomyślałam, że łatwo przyłączyć
się do partii, która jest „na to-
pie” i zapewnia udział w sprawo-
waniu władzy, trudniej jest wy-
trwać po doznanych rozczarowa-
niach, ale ja nigdy nie będę ga-
starbeiterem na prawicy! Więc
może jeszcze na coś się przydam
sympatykom lewicy i samej par-
tii. I postanowiłam uczynić ruch
odwrotny.

– Tegoroczne wybory do Senatu
po raz pierwszy odbywają się
w okręgach jednomandatowych, co
oznacza, że zwycięzca będzie jeden.
Swego rodzaju testem było zbiera-
nie podpisów. Wiem, że nie było ła-
two.

– Na zebranie podpisów miałam
zaledwie 10 dni, bo późno podję-
łam decyzję o kandydowaniu. Zna-
czącym utrudnieniem była ich licz-
ba – 2 tys., którą trzeba było zebrać
w okręgu wyborczym, czyli na Wo-

li, Ochocie, Bemowie, Włochach
i Ursusie. Wprawdzie mieszka-
łam 10 lat za Żelazną Bramą i Wo-
lę dobrze znam (obecnie mieszkam
na Zaciszu), jednak końcówka wa-
kacji stanęła na przeszkodzie, bo
znajomi korzystali jeszcze z urlo-
pów. Na dodatek przez trzy dni pa-
dało, więc było trudno wystawiać
stoliki na ulicach. Było oczywiste,
że bez pomocy struktur dzielnico-
wych SLD tych podpisów bym
w takim tempie nie zebrała.

– Jak Pani ocenia swoje szanse
po dotychczasowych kontaktach
z wyborcami podczas zbierania
podpisów?

– Zbieranie ich od nieznanych
mi ludzi było rzeczywiście rodza-
jem sondy przedwyborczej, ponie-
waż nie wiedziałam, jak po latach
będą na mnie reagować. Okazało
się, że najczęściej życzliwie, choć
zdarzały się i inne przypadki. Naj-

Nie będę gastarbeiterem na prawicy
Rozmowa z Danutą Waniek, kandydatką na Senatora RP popieraną przez SLD

dokończenie na str. 2

Zespół Szkół nr 109 przy Biało-
brzeskiej 44 mieści szkołę podsta-
wową i gimnazjum. Jego uczniami
są dzieci specjalnej troski, w dużej
mierze niepełnosprawne, porusza-
jące się na wózkach. Ciągnący się
latami, między miastem a Funda-
cją Gimnazjum Żeńskiego im.
Wandy z Posseltów Szachtmajero-
wej, spór sądowy o budynek i przy-
legły doń teren, był barierą dla jego
modernizacji. Miasto z tego sporu
wyszło obronną ręką, co uruchomi-
ło środki finansowe pozwalające
ruszyć z kompleksowym remontem
i modernizacją placówki szkolnej.

Remont dachu wraz ze stropo-
dachem, montaż nowoczesnej, ob-
szernej windy miał miejsce w la-
tach ubiegłych. Teraz 2 mln zł po-
chłonie wymiana instalacji wodno-
kanalizacyjnej, centralnego ogrze-
wania oraz gruntowny remont trze-
ciego piętra, w tym wymiana pozo-
stałych okien oraz przebudowa
i doposażenie sanitariatów. Dalszy
remont budynku uzależniony jest
od kolejnej transzy pieniędzy. Być
może w przyszłym roku.

Na specjalną uwagę zasługują
prace, które toczą się wokół bu-
dynku szkoły.

Po wymianie ogrodzenia, „ucy-
wilizowaniu” altany śmietnikowej,
przyszła kolej na boisko sportowe.
Pokaźnych rozmiarów teren
(od strony ul. Nieborowskiej, wy-
dzielony z placówki szkoły) jest
rozległym placem budowy. Po-
wstaną tu boiska wielofunkcyjne,
do gry w siatkówkę i koszykówkę.
Będzie też bieżnia oraz plac re-
kreacyjny przystosowany dla dzie-
ci szkolnych, pozwalający na za-
bawę i specjalistyczną rehabilita-
cję. W tym roku szkoła na ten cel
otrzymała 350 tys. zł. Suma ta nie
pozwala na sfinansowanie całego
projektu. Będzie on realizowany
w następnym etapie – zapewne
w kolejnym roku.

A jednak w budowie
Leżące odłogiem, pokaźnych rozmiarów boisko sportowe daw-

nej Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Białobrzeskiej 44 przecho-
dzi gruntowny remont. Powstaną tu boiska do gry w siatkówkę
i kosza, bieżnia oraz plac rekreacyjny przystosowany dla dzieci
niepełnosprawnych, pozwalający prowadzić ich rehabilitację.

dokończenie na str. 2

Partner Oticon – najlepsze aparaty
słuchowe od ponad 100 lat

ul. Dąbrowskiego 16
tel. 22 498 75 40
ul. Koszykowa 78
tel. 22 425 67 06

(przychodnia CePeLek)
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bardziej jednak ucieszyło mnie
poparcie kobiet, bo to one
w większości podchodziły
do mnie. Jestem tym doznaniem
szczerze wzruszona.

– Swój program – podobnie jak
przed laty – kieruje Pani do ko-
biet?

– Kieruję go do ludzi, którzy
podobnie jak ja, codziennie zara-
biają na swój chleb – są w kapita-
lizmie pracownikami najemnymi
i każdego dnia budzą się niepewni
jutra. Sprzeciw ich budzi narasta-
nie nierówności społecznych, bo
paradoksem historii ostatniego
dwudziestolecia jest to, że w 1989
r. bunt podnieśli robotnicy, którzy
w kapitalizmie polskim utracili
wszystko: miejsca pracy, pozycję
społeczną i znaczenie polityczne.
Symbolem tego procesu jest upa-
dek Stoczni Gdańskiej, ale prze-
cież nie jest to przykład jedyny.

– Wnioskuję, że Pani zdanie
na temat zmian zachodzących
w Polsce w ostatnim 20-leciu nie
jest najlepsze. Myśli Pani, że wy-
starczająco duża grupa osób po-

dzieli Pani poglądy? Czy to nie
nazbyt populistyczne podejście?

– Jestem politykiem doświad-
czonym i mam własne zdanie
na wiele spraw. Swój program
kieruję też do wszystkich, których
zdecydowany sprzeciw budzi de-
montaż polskiej armii, dokonany
przez prawicę w okresie minio-
nych sześciu lat. Dzisiaj PO i PiS
wzajemnie zadają sobie ciosy
po katastrofie smoleńskiej,
a po raporcie Millera widać jak
na dłoni, że obie formacje ciężko
na tę katastrofę pracowały. Czyst-
ki w wojsku i w policji, rozwalenie
WSI. Stygmatyzowanie polskich
oficerów, którzy ukończyli studia
wojskowe w „minionym okresie”
zaczęły się przecież od decyzji mi-
nistra obrony narodowej – An-
drzeja Szczygły, który sam zginął
pod Smoleńskiem. To przecież
PO-PiS zafundował nam najpierw
„IV RP”, a potem tę katastrofę
i degrengoladę armii.

– Myśli Pani, że problemami
armii da się zainteresować wybor-
ców?

– Myślę, że np. na Bemowie,
gdzie jest bardzo dużo osiedli
wojskowych, o problemach armii
rozmawia się przy rodzinnych sto-

łach. Mam nadzieję, że wiele osób
pamięta, że swego czasu byłam
ministrem obrony narodowej
i pozytywnie zapisało ten czas
w pamięci. Armia nie jest oczywi-
ście jedyną sprawą, jaką zamie-
rzam zając się jako senator. Od-
rębnym wątkiem programowym
będą postulaty, dotyczące demo-
kratycznego państwa świeckiego.
Mam nadzieję, że zdążę w kam-
panii zaprezentować moją naj-
nowszą książkę pt. „Orzeł i krucy-
fiks”, którą zaczęłam pisać tuż
po katastrofie smoleńskiej. Ksią-
żka ma charakter naukowy, ale
jest w niej zebrane chyba wszyst-
ko, co dotyczy umacniania symbo-
licznej władzy Kościoła w III RP
w minionym dwudziestoleciu.

– Zapewne liczy Pani na mocne
uderzenie, o ile temat podchwycą
media. 20 lat temu zrobiła Pani
karierę polityczną na hasłach
skierowanych do kobiet. Tym ra-
zem ich nie będzie?

– Oczywiście, że będą – ważny
fragment programu wyborczego
chcę poświęcić sytuacji kobiet
na rynku pracy i wszelkim prakty-
kom dyskryminacyjnym. Jest to
niezmiennie od 20 lat mój stały
obszar zainteresowania, bo walka

o prawa kobiet zawiodła mnie
do polityki na początku lat 90.
W kampanii wspierają mnie kole-
żanki z Demokratycznej Unii Ko-
biet, którą zakładałam dwie deka-
dy temu. Mam nadzieję, że kobie-
ty będą zadowolone z mojego
programu. Już wkrótce zaprezen-
tuję więcej szczegółów.

– Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Krzysztof Katner

Poglądy kandydatów nie zawsze są zgodne z
poglądami redakcji.

Nie będę gastarbeiterem na prawicy
dokończenie ze str. 1

Jedyna tego rodzaju szkoła
w Warszawie zasługuje na spe-
cjalne względy, w tym i na pewne
ustępstwa w przepisach ruchu
drogowego. Mam tu na myśli
jednokierunkową ulicę Radom-
ską, a z niej jedyny możliwy
wjazd na teren modernizowane-
go boiska.

Do placówki usytuowanej w na-
rożniku ul. Białobrzeskiej i Ra-
domskiej dzieci dowozi się
od strony ul. Grójeckiej, bo taki
jest kierunek ruchu.

Propozycja jest taka, aby ten
kilkunastometrowy odcinek Ra-
domskiej, od strony Białobrzeskiej
do bramy szkolnej, można było le-
galnie przejechać pod prąd.

Ulica Radomska, dawniej ulicz-
ka lokalna, po kontrowersyjnym
remoncie sprzed lat, nie została
przystosowana do przyjęcia dużej
liczby parkujących tu samocho-
dów, co dodatkowo zawężą jej
światło. Ruch samochodowy od-
bywa się często z naruszeniem pa-
sa zieleni, a potężne śmieciarki
dokonują karkołomnych zabie-
gów, aby opróżnić okoliczne

śmietniki. Bywa i tak, że jedynym
rozwiązaniem pozostaje jazda
pod prąd.

Zważywszy na fakt, że przy tej
ulicy funkcjonuje również aka-
demik Uniwersytetu Warszaw-
skiego przystosowany dla niepeł-
nosprawnych studentów (obie
placówki korzystają z minibu-
sów), chciałabym zmobilizować
włodarzy naszej dzielnicy do
podjęcia działań zmierzających
do jak najszybszego rozwiązania
problemu komunikacji na Ra-
domskiej. Należy dodać, że mię-
dzy dwoma przywołanymi pla-

cówkami mieści się filia urzędu
dzielnicy, a w niej wydział oświa-
ty i wychowania, wydział ochro-
ny środowiska (w interpelacji
przedstawiłam rozsądną zda-
niem tego wydziału propozycję),
Centrum Kulturalne „Radom-
ska” i Klub Nauczyciela, a w są-
siedztwie przedszkole 1001
i Klub Seniora.

Wszystkie te jednostki odwie-
dzane są często przez ochockich
burmistrzów.

Reasumując: Aprobata dla
„Polski w budowie” pozwala mi
wybiec do przodu. Celem i metą
niech będzie parking pod bo-
iskiem szkolnym. Położony mię-
dzy ul. Nieborowską a Radomską
jest oczekiwanym i wymarzonym
dla mieszkańców miejscem.

Anna Zbytniewska

dokończenie ze str. 1

A jednak w budowie
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Należy podkreślić, że akustyka
w zamkniętej przestrzeni podwórka
jest wyjątkowo dobra. Dla miesz-
kańców piaskowego budynku
przy ulicy Baśniowej takie poranki
to codzienność. Ta oaza spokoju jest

zamknięta dla samochodów, więc
karetka tu łatwo nie dojedzie, ale
okoliczni pijaczkowie czują się tu
jak u siebie w domu. Niewielki
zielony skwer, placyk dla dzieci, a w
pobliżu sklepiki, w których można

zakupić kolejnego bełta. Libacja za-
czyna się, gdy panowie wychodzą
na codzienny poranny spacer
z psami, których przeciągłe ujada-
nie o świcie to znak, że są tacy, dla
których dzień już się zaczął. Po za-

kupach okupują skwerek. Tutaj,
w ciągu dnia, dołączają do nich ko-
ledzy. Psie kupy i butelki po alkoho-
lu to znak szczególny tego miejsca.

Jednak prawdziwe, huczne im-
prezy odbywają się w weekendy –
wieczorne libacje to już tradycja.
Mieszkańców abstynentów ratuje
wtedy tylko wyjazd z miasta. Poli-
cja, i owszem, przyjedzie, zainter-
weniuje, ale co z tego, skoro
przerywany wielokrotnie jobami
sen nie chce łatwo powrócić.

Może wystarczyłyby częstsze
kontrole policji? Może straż
miejska mogłaby tu czasami zaj-
rzeć w dzień? Może kamera? Co-
kolwiek, co zmieniłoby tradycję

picia na placyku, który w zamyśle
miał być oazą wypoczynku dla
dzieci.

Baśniowe weekendy wkrótce się
skończą, bo nieformalnych gospo-
darzy podwórka wykończą pierw-
sze chłody. Zanim to nastąpi mło-
dzież z ogniska wychowawczego
poprzygląda się powszechnym
w okolicy wzorom spędzania wol-
nego czasu. Maluchy z placyku dla
dzieci nauczą się „kultury języka”,
aby w przyszłości umiały się w tym
miejscu odnaleźć. Zaś strudzeni
sobotnimi „wieczorkami” miesz-
kańcy wkrótce będą mogli ode-
spać. Nam zima niestraszna!

Kinga Hałacińska

Baśniowe weekendy

Sobotni, sierpniowy poranek rozpoczął się śpiewająco. Od świtu zachrypnięty głos pró-
bował zaintonować pieśń „Żal, żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą”, ale alkohol zrobił
swoje. Wątek się rwał, głos cichł. Nie pomogło nawet szczekanie psów i radosne pokrzy-
kiwania kolegów śpiewaka: No k…, jak tam dalej było? K… śpiewaj!
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Na uczestników czekają stoiska
warsztatowe oraz pokazy:
• 12.40–12.55 – pokaz formacji

Cheerleaders – rekrutacja
do nowej grupy tanecznej,

• 13.00–13.30 – pokaz zajęć
jogi, wykład,

• 15.00–15.30 – pokaz wing sun
kung fu – chińskiej sztuki
samoobrony stworzonej przez
kobietę,

• 14.15–14.45 – warsztaty tańca
izraelskiego.

Dzień Otwarty odbędzie się się
w niedzielę, 11 września 2011 r.
w godz. 12.00–16.00 w Centrum Ar-
tystycznym Radomska 13 – filii
Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Ra-
domska 13/21, kontakt: tel. 22 823-
37-56, www.radomska13.art.pl.
Wstęp wolny, zapraszamy!

Michał Sierzputowski

Dzień Otwarty
w centrum na Radomskiej

Centrum Artystyczne Radomska 13 – filia Ośrodka Kultury
Ochoty serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty. Będziecie Pań-
stwo mogli zapoznać się z naszymi propozycjami warsztatowy-
mi na nowy sezon, poznać instruktorów oraz zapisać się
na zajęcia.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 3
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Parking pomieści aż 428 sa-
mochodów osobowych. Kierow-
cy niepełnosprawni mają
do dyspozycji 11 miejsc. Obiekt
służy również cyklistom – jest
miejsce dla 110 rowerów.

Powstał przy trasie wjazdowej
do Warszawy z południa Polski
(Kraków, Katowice, Wrocław).
Według założeń ma częściowo
„przejmować” samochody z pod-
warszawskich miejscowości, m.in.:
Lesznowoli, Michałowic i Ra-
szyna, a także z części dzielnicy
Włochy.

Obok parkingu znajduje się du-
ża pętla autobusowo-tramwajowa
(kiedyś nazywała się Okęcie,
obecnie – P+R Al. Krakowska).
Odjeżdżają z niej tramwaje li-
nii 7, 9 i 35 oraz autobusy
124, 141, 154 i 177 a także linii
podmiejskich. Do centrum doje-
dziemy tramwajem w około 25
minut.

Parking Al. Krakowska różni
się znacznie od pozostałych
obiektów tego typu w Warszawie.
Po pierwsze, jest najwyższy – ma
cztery poziomy. Pozostałe są jed-
no lub trzypoziomowe. Po drugie,
jest kolorowy. Pozostałe parkingi
są w większości szare (z elemen-
tami brązowymi lub granatowy-
mi), a ten przy al. Krakowskiej
wyróżnia się intensywną, widocz-
ną z daleka czerwienią. I po trze-
cie, ma również nietypową,
„schodkową” bryłę. Kształt bu-
dynku wymuszony został przez
sąsiednie Lotnisko Chopina.

Zostaw auto
jedź tramwajem

Parking park&ride w al. Krakowskiej już działa. To dziewiąty
tego typu obiekt w Warszawie.

Przez trzy lata nielegalnie zwoły-
wano zebrania przedstawicieli,
przy zgorszeniu wielu członków

Spółdzielni, że ich przedstawiciele
pozwalają tak sobą manipulować.
Oburzenie członków Spółdzielni

było jeszcze większe, gdy sąd okrę-
gowy w Warszawie w 2010 roku od-
rzucił ich skargę na to jawne bez-
prawie i obciążył ich kosztami spra-
wy. Władze Spółdzielni ogłosiły
w internecie swoje zwycięstwo
i kontynuowały bezprawną działal-
ność. Ten wyrok sądu nie był dobrą
wizytówką polskiego wymiaru spra-
wiedliwości, gdyż w aureoli tzw.
prawa podważył przepisy ustawy.
Warto dodać, że w podobnych
sprawach Sąd Apelacyjny przychyla
się obecnie do racji spółdzielców
i uznaje uchwały zebrań przedsta-
wicieli za nieistniejące. Jest już kil-
ka orzeczeń w samej Warszawie.
Jednak członkowie WSM „Ocho-
ta” nie odwoływali się, gdyż z po-
wodu procesu i groźby powołania
kuratora sądowego uzyskali to, cze-
go chcieli: podjęto prace nad zmia-
ną statutu. Nowy statut wprowadził
walne zgromadzenie, jako naczelny
organ spółdzielni, w 12 częściach,
tworząc 12 tzw. okręgów wybor-
czych. To kuriozalne rozwiązanie

miało rzekomo ułatwić przeprowa-
dzenie walnego zgromadzenia i za-
pewnić frekwencję. Wszystko odby-
ło się akurat odwrotnie. Trwające
ponad miesiąc obrady, które odby-
wały się w różnych dniach tygodnia,
spowodowały niechęć wśród spół-
dzielców, którzy wręcz bojkotowali
walne zgromadzenie. Frekwencja
w każdym okręgu wyborczym wy-
nosiła 2–5%. Przy takiej frekwencji
przeprowadzono również wybory
do rady nadzorczej i rad osiedli,
według bardzo oryginalnego regu-
laminu, w którym każdy (przedziw-
nie wyznaczony) okręg wyborczy
otrzymał przydział miejsc w radzie
nadzorczej i wybierał członka rady
z wcześniej zatwierdzonej przez za-
rząd listy kandydatów. W wielu
okręgach był tylko jeden kandydat!
Jakość tak przeprowadzonych wy-
borów i obrad walnego
zgromadzenia oraz ich przydatność
dla życia spółdzielni można ocenić
na przykładzie grupy nr VI (721
członków).

Obrady tej grupy odbyły się
w dwóch terminach. W pierwszym

Przegrane walne zgromadzenie
Ustawa z 14 czerwca 2007 r. otworzyła drogę do demokracji

i aktywnego udziału każdego spółdzielcy w zarządzaniu wspólnym
majątkiem. W Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”
trzeba było trzech lat walki z mocno zasiedziałymi przedstawicie-
lami władz, aby doprowadzić do uchwalenia nowego statutu
i zwołania walnego zgromadzenia.

Okęcie niezgody, czy-
li jak ZTM zmienia
90-letnią nazwę

Z uporem godnym lepszej spra-
wy Zarząd Transportu Miejskiego
zmienia 90-letnią nazwę pętli Okę-
cie na lingwistyczny nowotwór
P+R Aleja Krakowska.

Do kosza wyrzucono tradycyjną
nazwę, tłumacząc mętnie, że to dla
dobra pasażerów, którzy jadąc w
kierunku Raszyna, myślą, że trafią
na lotnisko na Okęciu. Lotnisko,
którego nazwa od dekady nie ma z
Okęciem nic wspólnego. W ko-
mentarzach zaroiło się od drwin.
Bo jak wymówić nową, z niczym
niekojarzącą się nazwę „P+R Al.
Krakowska”? Prak? Pralka?

Sposób zmiany nazwy wpisuje
się w styl zarządzania miastem,
który obserwujemy od lat. Decyzje
podejmuje się w zaciszu gabine-
tów, od przypadku do przypadku.
Do śmieci trafia wątła stołeczna
tradycja, bo co rusz kolejni urzęd-
nicy wprowadzają niezrozumiałe
zmiany. A to znane i kojarzone od
lat logo ZTM zamieniono pierw-
szym z brzegu logotypem, a to za-
fundowano nam tramwaj pomalo-
wany wbrew stołecznym standar-
dom na szaro, to samo myślano
zrobić z autobusami hybrydowymi.
Tylko czekać, aż syrence ktoś ode-
rwie rybi ogon i doklei końskie ko-
pyta.

I tak jesteśmy na siłę uszczęśli-
wiani nową nazwą. A wystarczyło
zapytać pasażerów, która nazwa
bardziej im pasuje. Zrobić ankietę
w internecie lub w tramwajach.
Dobrych przykładów daleko szu-
kać nie trzeba: przecież tak zrobio-
no miesiąc temu w kwestii nazwy
mostu Północnego. W ankiecie
wzięło udział blisko 7,5 tys. osób,
co można uznać za bardzo dobry
wynik.

Niestety, ZTM jest nieugięty.
Na facebookowym profilu broni
swojej decyzji, dając do zrozumie-
nia, że dla niego konsultacje spo-
łeczne to zło i że będzie rządzić jak
car w czasie rozbiorów. A my, lud
ciemny, mamy siedzieć cicho.

źródło: portal.okecie.netdokończenie na str. 6

Elastyczne protezy nylonowe. Nylon w protetyce znalazł zastosowanie w latach 50. ubiegłego wieku.
W moim gabinecie jest co najmniej od 8 lat, ale w Polsce wciąż uchodzi za technologię nową.
Faktem jest, że dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest świetnym rozwiązaniem. Po pierwsze ma

wieczystą gwarancję jeśli chodzi o złamanie lub pęknięcie – bo pod wpływem nadmiernego obciążenia prote-
za wygina się. Pacjenci, którzy wymagają przygotowania chirurgicznego przed założeniem innego rodzaju
protez, w tym wypadku takiego przygotowania nie wymagają. Nylon dzięki swojej elastyczności może ominąć
wypukłości kostne czy inne szczegóły anatomiczne, które przeszkadzają w noszeniu protezy tradycyjnej. Jed-
nak tym co najbardziej pacjenci sobie cenią w protezach nylonowych, jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie mają klamer. Są cieńsze, lżejsze, nie powodują uczuleń.

Artur Pietrzyk

LECZENIE, PROTETYKA, CHIRURGIA,
ORTODONCJA, WYBIELANIE,

RTG I NAPRAWA PROTEZ

od poniedziałku do czwartku w godz 10:00–12:00 i 15:00–18:00
www.superdentysta.com.pl

tel. 22 676-59-56, 608-519-073
Warszawa, ul. Myśliborska 104

(wejście do gabinetu SUPERDENTYSTA z tyłu budynku apteki, na pierwszym piętrze)

SUPERDENTYSTA NEWS

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204
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Po pół wieku latanie samolotem
jest już normalnością, a nie luksuso-
wą przygodą dla arystokratów i bo-
gaczy. W 2010 roku Okęcie obsłu-
żyło 8,5 miliona pasażerów. Po 1990
roku ruch lotniczy z Warszawy po-
dwaja się mniej więcej co 8–10 lat,
a tymczasem zdolność portu im.
Fryderyka Chopina ocenia się na 12
mln osób. Wniosek z tego, że za kil-
ka lat stolicy Okęcie już nie wystar-
czy. Od lat krąży więc idea budowy
centralnego portu lotniczego mię-
dzy Łodzią a Warszawą, który miał-
by zastąpić Okęcie. Ministerstwo
Infrastruktury ogłosiło właśnie, że

centralny port lotniczy, ulokowany
w Baranowie, Babsku lub Mszczo-
nowie, przejmie ruch z Okęcia już
w 2020 roku. Miałby on koszto-
wać 12,5 mld zł, pochodzących
z funduszy państwowych, prywat-
nych, unijnych i sprzedaży gruntów
po Okęciu, jeśli je zamkniemy – wy-
cenionych na 4,5 mld zł. Położony
w pobliżu skrzyżowania A-2 z A-1
i blisko kolei dużych prędkości, cen-
tralny port lotniczy przyciągałby
podróżnych z całej Polski i jeszcze
z Czech, Słowacji i Białorusi. Brzmi
to interesująco, ale dla warszawia-
ków to wątpliwy biznes.

Dlaczego?
Po pierwsze, lotnisko położone

blisko miasta, takie jak Chopin
na Okęciu, to wielka wygoda dla 99
procent mieszkańców stolicy i atut
zwiększający atrakcyjność i konku-
rencyjność miasta.

Po drugie, wkrótce zostanie od-
dany do użytku terminal kolejowy
na Okęciu i część południowej ob-
wodnicy Warszawy, które to rozwią-
zania bardzo ułatwią połączenia lą-
dowe z Okęciem.

Po trzecie, usprawnienie startów
i lądowań na Okęciu pozwoliłoby
zwiększyć jego przepustowość do 20
mln pasażerów rocznie.

Po czwarte, za rok zostanie
otwarte lotnisko w Modlinie, któ-
re w pierwszym etapie (koszt bu-
dowy jedynie 300 mln zł włącznie
z terminalem zaprojektowanym
przez Kuryłowicz&Assiociates
Architecture Studio) obsłuży do

2 mln pasażerów. Trwa budowa
stacji pod lotniskiem, która za-
pewni bezpośrednie połączenie
kolejowe z Warszawą. W przy-
szłości Modlin po rozbudowie bę-
dzie mógł obsłużyć cztery razy ty-
le pasażerów. Przeniosą się nań
z Okęcia tani przewoźnicy, loty
czarterowe i cargo.

Po piąte, bardzo dynamicznie,
jeszcze szybciej niż ruch na Okę-
ciu, rozwijają się porty regionalne
w Katowicach, Krakowie, Gdań-
sku itd., w tym także łódzkie lot-
nisko Lublinek. Właśnie otwiera-
ją na nim nowy terminal na 2 mln
pasażerów. Jeszcze w 2000 roku
trzech na czterech pasażerów po-
wietrznych w Polsce latało przez
Okęcie; w 2010 roku już tylko
czterech na dziesięciu.

Po szóste, jest deficyt lokalnych
portów cywilnych w Polsce. Pa-
miętajmy, że w Niemczech są 502

lotniska cywilne, we Francji 460,
a w Polsce? Dwadzieścia? Dajmy
więc szansę – choćby nawet za kil-
ka czy kilkanaście lat – licznym
inicjatywom budowy tanich lokal-
nych lotnisk, w tym kilku na Ma-
zowszu (Radom, Sochaczew).

Po co więc centralny port lotni-
czy gdzieś w polu, kilkadziesiąt ki-
lometrów tak od Warszawy, jak
i Łodzi? Dla Białorusinów?

Marcin Święcicki
radny sejmiku mazowieckiego,

były prezydent Warszawy

Czy potrzebny jest Warszawie „Centralny Port Lotniczy”?

Lotnisko dla Białorusinów?
Kiedy w 1931 roku Jerzy Waldorff zdał maturę, rodzice zafundowali mu podróż z Poznania do Warszawy. W jedną stronę jechał

pociągiem, a wracać miał aeroplanem. Przed odlotem ciotka Waldorffa przekazała pilotowi ostatnią prośbę: aby leciał nisko
i powoli. Start odbywał się na Polach Mokotowskich. W 1934 roku port lotniczy przeniesiono na Okęcie, które obsługiwało
wówczas parę tysięcy pasażerów rocznie. Samoloty latały do Berlina, Wiednia a nawet do Paryża.

Za rok

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 5



Na spotkanie konsultacyjne zor-
ganizowane 1 września o godzi-
nie 17:30 w urzędzie dzielnicy
Ochota przybyło około 30 miesz-
kańców dzielnicy. Wśród zaproszo-
nych gości byli: mgr inż. arch. Mar-
cin Świetlik – główny projektant
MPZP rejonu Czyste oraz Beata
Marczak-Wacławek – naczelnik
biura architektury i planowania
przestrzennego. Spotkanie popro-
wadził Piotr Żbikowski, wicebur-
mistrz dzielnicy Ochota.

Marcin Świetlik zreferował spe-
cyfikę rejonu „Czyste” i opowie-
dział o głównych elementach przy-
gotowywanego dokumentu. Kon-
sultacje zdominowały sprawy zwią-
zane z komunikacją na obszarze
objętym planem.

Pytania zadawane przez miesz-
kańców i radnych dzielnicy doty-
czyły wątpliwości w zakresie pro-
ponowanych zmian w najbliższej
okolicy. Poruszono następujące
kwestie:
• podwórka – po zgłoszonych

uwagach mieszkańców i rad-
nych nie będą zabudowywane

(nie jest dopuszczone zagęsz-
czanie terenu)

• stworzenie węzła wymiany ru-
chu Dworzec Zachodni

• przedłużenie linii kolejowej
z Lotniska Chopina do cen-
trum z przystankiem
przy Dworcu Zachodnim

• budowa linii tramwajowej
z Ochoty na Mokotów, w osi
jezdni: ul. Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r. – ul. Banacha
– przez Pole Mokotowskie
(wzdłuż Rostafińskich)

• budowa tramwajowej pętli
etapowej w okolicy Dworca
Zachodniego

• budowa tunelu tramwajowego
pod Al. Jerozolimskimi i tora-
mi kolejowymi w celu połą-
czenia z istniejącą linią tram-
wajową na Woli

• budowa III linii metra – pro-
pozycje stacji: Dworzec Za-
chodni, Włodarzewska (inte-
gracja ze stacją kolei radom-
skiej).

Wątpliwiści mieszkańców budzi
prawdopodobne skumulowanie

i wzmożenie ruchu drogowego
w okolicy, co może wpłynąć nie-
korzystnie na komfort zamieszki-
wania, natężenie ruchu kołowego
i wiele innych sfer życia;
• zagospodarowanie przestrzen-

ne parku Zachodniego w kon-
tekście usług soprtu

Największe obawy mieszkańców
i radnych budzi rodzaj świadczo-
nych usług oraz intensywność pla-
nowanej zabudowy. Powierzchnia
zabudowy nie może przekra-
czać 30% terenu, ale jej wysokość
już ograniczona nie jest. Bliskość
Al. Jerozolimskich nie gwarantuje
komfortu wypoczynku, jednakże
w przypadku zasłonięcia ulicy
przez budynki istnieje prawdopo-
dobieństwo wyciszenia akustyczne-
go tego terenu. Inną sprawą są
roszczenia gruntowe – część tere-
nu zwyczajowo nazywanego par-
kiem Zachodnim leży na dówch
prywatnych działkach, co również
wpływa na obecny wygląd tego te-
renu.
• budowa wielopoziomowego

skrzyżowania na placu Zawiszy

• budowa ronda lub skrzyżowa-
nia wielopoziomowego: Al.
Jerozolimskie z ul. Grzymały
Sokołowskiego

• budowa tunelu samochodo-
wego – przebicie ul. Grzyma-
ły Sokołowskiego za Al. Jero-
zolimskimi – pod torami
w stronę Woli

• przebicie Al. Jerozolimskich
w stronę placu Zawiszy w ce-
lu odciążenia ul. Niemcewi-
cza i ul. Grójeckiej

• problem „ochockiego trójką-
ta bermudzkiego” – ul.
Niemcewicza – Spiska – Al.
Jerozolimskie i kłopotów
komunikacyjnych w tej oko-
licy

• niebezpiecznego rozwiąza-
nia komunikacyjnego
przy ul. Niemcewicza 26
– organizacja ruchu
na „chodniku” dwukierun-
kowym, na którym dochodzi
do wielu groźnych sytuacji

• propozycji budowy parkingu
podziemnego przy ul. Niem-
cewicza, pod boiskiem szko-
ły podstawowej

• propozycji budowy parkingu
wielopoziomowego przy ul.
Kopińskiej, w miejscu istnie-
jących dziś baraków

• wieloletnich planów budowy
„Obwodnicy Śródmiejskiej”,
która w założeniu ma łączyć
centralne dzielnice Warsza-
wy poprzez ominięcie cen-
trum miasta w ruchu we-
wnętrznym międzydzielnico-
wym i uprzywilejowanie ko-
munikacji miejskiej wraz
z ograniczeniem dostępu
do centrum Warszawy dla
ruchu samochodowego

• budowa nowych i moderniza-
cja istniejących obiektów
sportowych

• natężenia hałasu w najbliż-
szych okolicach głównych ar-
terii i jego wpływ na komfort
życia mieszkańców

• stan infrastruktury: chodniki,
jezdnie.

Oczywiście można by długo
opisywać powyższe zagadnienia,
jednak w tym artykule chciałem
tylko ogólnie nakreślić specyfikę
tego terenu. Plan jest w fazie
uchwalania i nadal można składać
do niego uwagi, które będą rozpa-
trywane przez radę Warszawy
i prezydenta Warszawy.

Budynki objęte planem zago-
spodarowania przestrzennego re-
jonu „Czyste” (część ochocka):
• Al. Jerozolimskie:

86/88, 90, 92, 94, 120, 122,
136, 137, 139, 140, 141,
142, 144, 149, 151, 153, 155,
157, 159

• ul. Białobrzeska: 61
• ul. Bitwy Warszawskiej

1920 r.: 16,18
• ul. Niemcewicza: 24, 26
• ul. Sękocińska: 14, 16, 18, 20
• ul. Spiska: 1,3
• ul. Szczęśliwicka: 2, 4, 6a, 8,

34, 36, 40, 42, 44, 46, 50/54.
Zgodnie z procedurą zawartą

w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) projekt
MPZP rejonu „Czyste” został wy-
łożony do publicznego wglądu
w siedzibie urzędu dzielnicy Ocho-
ta przy ul. Grójeckiej 17a na I pię-
trze, od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu.

Michał Sierzputowski
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terminie stawiły się 23 osoby
(3%). Uczestnicy nie byli w stanie
wybrać nawet wymaganej przez
statut komisji wyborczej, więc ob-
rady zostały przełożone, ale tylko
po to, aby przeprowadzić wybory.
Członkowie nie dokonali oceny
wyników gospodarczych spół-
dzielni, nie głosowali za lub prze-
ciw absolutorium dla członków
zarządu. W drugim terminie sta-
wiły się 43 osoby (6%). Tym ra-
zem dokonano wyboru komisji
statutowych i zebranie mogło
przeprowadzić wybory. Do rady
nadzorczej kandydowali: Krzysz-
tof Szczęsny, Wiesława Ufnal,

Krystyna Waszczyk, Włodzimierz
Supeł (autor tego tekstu).

Przed głosowaniem nastąpiło
poważne przegrupowanie wśród
kandydatów. Swoje kandydatury
wycofali: pani Ufnal i pan Szczę-
sny. Pan Szczęsny, który wcześniej
został wybrany na przewodniczą-
cego obrad, zgłosił swoją kandy-
daturę do rady osiedla.

W głosowaniach zwycięzcy otrzy-
mali następujące liczby głosów:
• Krzysztof Szczęsny

na przewodniczącego
zebrania – 24 głosy

• Krzysztof Szczęsny do RO
– 23 głosy

• Krystyna Waszczyk do RN
– 23 głosy.

Ja, jako kandydat niezależny
do rady nadzorczej, otrzymałem 19
głosów i zostałem wyeliminowany –
i tak miało być. Przy takiej frekwen-
cji (43 osoby), 23 głosy to głosy tzw.
twardego elektoratu, który musiał
zapewnić wygraną kandydatom wy-
typowanym na zwycięzców,
po przegrupowaniu przeprowadzo-
nym na sali obrad. Na tym walne
zgromadzenie zakończono.

Naprawienie popełnionych wypa-
czeń zasad demokracji spółdzielczej
możliwe będzie na nadzwyczajnym
walnym zgromadzeniu spółdzielców
WSM „Ochota”, na którym zgod-
nie z obowiązującym prawem nale-
ży uchwalić nowy statut spółdzielni
i dokonać zmian w zarządzaniu, za-
pewniających ochronę majątku
spółdzielców.

Włodzimierz Supeł

Przegrane walne zgromadzenie
dokończenie ze str. 4

Studio Cynthia Line - WarszawaWola, ul. Jana Szymczaka 1 lok. 1, tel. 22 219-59-19, www.cynthialine.pl
godziny otwarcia: pon.-pt. 10.00-21.00, sob. 10.00-16.00

Przez cały wrzesień, w Studio Cynthia Line,
na hasło „Echo” otrzymacie Państwo 20% zniżki

na zabiegi Perfection i Novacid Plus. Na wszystkie
pozostałe zabiegi marki Ericson otrzymacie Pań-

stwo zniżkę w wysokości 10%.

W poprzednim nume-
rze pisaliśmy o rozpo-
częciu Akcji Dbam
o Zdrowie.
Ponieważ
Akcja spo-
tkała się
z ogrom-
nym zain-
teresowa-
niem z Pań-
stwa stro-
ny, prze-
dłużamy ją. Na pierw-
sze 20 osób, które przy-
ślą swoje zgłoszenie
do Studia Cynthia Line
(studio@cynthialine.pl)

w dniach od 9 do 19
września , czeka 25%
zniżki na karnet o war-

tości 300 zł
(12 zabiegów
rollmasażu,
każdy trwa 1
g o d z i n ę )
i na konsulta-
cja z dietety-
kiem (analiza
składu ciała,
ocena sposo-

bu żywienia, zalecenia).
(1 osoba ma prawo

do 1 karnetu i 1 konsul-
tacji żywieniowo-diete-
tycznej ze zniżką)

W większości przypadków jest
przesuszona słońcem, wiatrem, wo-
dą. Często zanieczyszczona, także
na skutek innej pielęgnacji niż na co
dzień (kto zabiera
na urlop te wszystkie
mleczka i toniki?). Co
gorsza nie wystarczają-
ca ochrona przed słoń-
cem mogła spowodować
przebarwienia.

Teraz, gdy słońce sła-
biej świeci, ale nie jest jeszcze zimno,
mamy najlepszy czas, by zadbać
o naszą cerę fundując jej zabiegi roz-
jaśniające i likwidujące przebarwie-

nia z wykorzystaniem kwasów owo-
cowych. Dobrze dobrany i skompo-
nowany zabieg z kwasami to potęż-
na broń w rękach doświadczonej ko-

smetyczki. Studio Cynthia
Line proponuje 2 rodzaje
zabiegów rozjaśniających
i zmniejszających przebar-
wienia: pierwszy z nich
(Perfection) rozjaśnia, łago-
dzi i uspokaja skórę, a co
najważniejsze wyhamowuje

proces nadmiernej produkcji mela-
niny, która odpowiedzialna jest
za powstawanie przebarwień. Ten
zabieg to doskonały wstęp i przygo-

towanie skóry do kolejnego zabiegu,
tym razem już złuszczającego i po-
budzającego proces odnowy komó-
rek, w którym głównymi składnika-
mi są wysokostężone kwasy owoco-
we (Novacid Plus). Już jeden zabieg
sprawi, że Państwa cera będzie roz-
jaśniona i wygładzona. Po serii za-
biegów (ich liczba zależy od kondycji
cery), efekty Was zachwycą! Każdy
z zabiegów wykonywany jest na ba-

zie profesjonalnych, francuskich ko-
smetyków marki Ericson Laborato-
ire, więcej informacji znajdziecie
Państwo na podanej poniżej stronie
internetowej.

Piękna cera jesienią
Skończyły się wakacje, kończy się lato, a jak wy-

gląda nasza cera po lecie?

„Czyste” czas uchwalać
Relacja ze spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego rejonu „Czyste”.
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Urzędnicy w ratuszu, wspierani
przez specjalnie powołaną komi-
sję rady do zweryfikowania na-
szych podpisów, uznali, że wnio-
sek o referendum nie został po-
party przez wymaganą liczbę osób.
Nie dość tego – w uchwale rady
czytamy, że pytania zawarte we
wniosku nie mogą być przedmio-
tem referendum, ponieważ doty-
czą spraw już rozstrzygniętych, za-
wierają niepełne i nierzetelne in-
formacje w świetle wymogów
ustawy o referendum lokalnym.

Jak wynika z komunikatu pra-
sowego ratusza, zakwestionowano

blisko 40 tys. podpisów, ponadto
okazuje się, że 6 tys. z ponad 151
tys. w ogóle nie było. Urzędnicy
stwierdzili, że zebrane podpisy
zawierały błędy formalne polega-
jące m.in. na braku osoby w reje-
strze wyborców, powtarzających
się podpisach, braku podpisu,
braku PESEL, błędnego PESEL,
niekompletnych danych, itp.

Osobiście zbierałem z przyja-
ciółmi podpisy i byłem wielo-
krotnie świadkiem ich weryfika-
cji przez inicjatorów. Stwierdze-
nie, że blisko jedna trzecia z nich
ma wady prawne jest po prostu

niewiarygodne i może pochodzić
z jakiegoś błędu w metodzie ich
sprawdzania, lub – co jest praw-
dopodobne – wynika ze złej woli.
Nie ulega wątpliwości, że 120
urzędników weryfikujących pod-
pisy reprezentowało w istocie
stronę sporu (prezydenta), zaś
większość komisji stanowili rad-
ni PO (zaplecze polityczne pani
prezydent). Bezsporne jest rów-
nież to, że to nie urzędnicy po-
winni weryfikować podpisy, tylko
radni. Tutaj warto oddać głos
ekspertom:

„Nie można wykluczyć, że ze
względu na przedmiot referen-
dum fakultatywnego organ wy-
konawczy gminy może mieć rów-
nież określony interes faktyczny
a nawet prawny w dezawuowa-
niu zgodności wniosku referen-
dalnego z ustawą. Tu także po-
tencjalnie zaistniałaby sytuacja,
w której mógłby on próbować
oddziaływać poprzez podległych
sobie pracowników na sam pro-
ces weryfikacji wniosku (…)
Czynności w zakresie sprawdze-
nia, czy wniosek mieszkańców o
przeprowadzenie referendum
odpowiada przepisom ustawy, w
tym również weryfikacji podpi-
sów, muszą wykonywać osobiście
członkowie komisji rady gminy,
o której mowa w art. 16 ust. 2
ustawy o referendum lokalnym”
– pisze w swojej ekspertyzie
prof. zw. dr hab. Bogusław Ba-
naszak.

Twierdzenie ratusza, że nie
można przeprowadzić referen-
dum w sprawach już rozstrzy-
gniętych jest wątpliwe. Z opinii
prawnych, którymi dysponuję,
wynika co innego. Przytoczę
fragmenty dwóch przykłado-
wych:

„Wypada jeszcze raz podkre-
ślić, że podjęte uchwały przez or-
gan stanowiący (a także inne
działania organów jednostki sa-
morządu terytorialnego) nie mają
wpływu na możliwość skuteczne-
go przeprowadzenia referendum
w tej samej sprawie, a skutek re-
ferendum zależy od jego przed-
miotu. W przypadku aktów pra-
wa miejscowego wiążący wynik
referendum oznacza konieczność
podjęcia przez organ stanowiący
uchwał zgodnych z wolą miesz-
kańców” – dr hab. Sławomir Fun-
dowicz, profesor KUL.

„Organ gminy (itp.) może za-
wsze podjąć uchwałę, co do któ-
rej planowane jest przeprowa-
dzenie referendum. Akcja refe-
rendalna z reguły zajmuje mini-
mum około trzy miesiące, w tym
czasie organ samorządu może
spowodować podjęcie uchwały w
każdej sprawie. Jest oczywiste,
że taka wykładnia przepisów ni-
weczy konstytucyjnie gwaranto-
wane i dopuszczalne zasady de-
mokracji bezpośredniej” – prof.
zw. dr hab. Piotr Pogonowski.

Tyle eksperci na temat postę-
powania urzędników. Co dalej?

Postanowiłem zapytać wniosko-
dawców. – Nie odpuścimy sprawy
referendum i prywatyzacji SPEC.
Gdy oficjalnie otrzymamy uchwa-
łę rady Warszawy w sprawie od-
rzucenia wniosku o przeprowa-
dzenie referendum, natychmiast
oddamy sprawę do sądu. Nie mo-
że być tak, że podczas liczenia
głosów znika 6 tys. podpisów, a
komisja działa w pośpiechu i cha-
osie, bez ustalenia jasnych kryte-
riów pracy, łamiąc przepisy doty-
czące zasad liczenia podpisów.
Uważamy, że proces prywatyzacji
SPEC został przeprowadzony z
naruszeniem prawa. Będziemy
kierować zawiadomienia do pro-
kuratury w tej sprawie – mówi
Mariusz Kamiński, szef PiS w
Warszawie.

Bardziej dosadnie wypowiada
się radny miasta Adam Kwiat-
kowski: – Decyzja radnych Plat-
formy Obywatelskiej jest nie tylko
absurdalna, ale naszym zdaniem
podjęta została w sposób sprzecz-
ny z prawem. Radni PO okazali
nie tylko lekceważenie tysiącom
warszawiaków, którzy podpisali
się pod wnioskiem o referendum,
ale działania te świadczą także o
panicznym strachu liderów partii
przed oddaniem decydującego
głosu mieszkańcom stolicy. O iro-
nio, robią tak politycy partii, któ-
ra nazywa siebie „obywatelską”.

Nic dodać nic ująć. Czekamy na
rozstrzygniecie sądu.

Grzegorz Wysocki

DOŚĆ TEGO! IDZIEMY DO SĄDU!
Zamykając poprzedni numer „Informatora” byliśmy pewni, że

w sprawie referendum dotyczącego podwyżek i prywatyzacji
SPEC pozostało praktycznie zarządzić termin przeprowadzenia
głosowania. Stało się inaczej.
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Chodzi o jeden z budynków
przy ul. Dickensa 31. Sygnatura
akt I C 318/10. W dwóch budyn-
kach jest tam około stu miejsc ga-
rażowych. W umowach kupna
mieszkań i miejsc garażowych
obiecywano spółdzielcom natych-
miastowe wyodrębnienie własno-
ści. Minęło prawie 10 lat i (jak
twierdzą spółdzielcy z Dickensa)
akty odrębnej własności mieszkań
mają szansę uzyskać tylko osoby,
które wystąpią na drogę sądową.
Do tej pory nikt nie złożył pozwu
w sprawie garażu, gdyż spółdziel-
cy naiwnie wierzyli w zapewnienia
zarządu i członków rady nadzor-
czej, którzy podpisywali akty no-
tarialne wyodrębniania własności
mieszkań. Przedstawiciele spół-

dzielni twierdzili, że są jakieś pro-
blemy techniczno-prawne, ale za-
raz po ich uregulowaniu garaże
zostaną dopisane do już istnieją-
cego aktu notarialnego, za mini-
malną opłatą. Minęło kilka lat
i nic, więc pewna dzielna osoba
złożyła pozew. Sąd jednoznacznie
przyznał, że należy jej się po 1/40
piętra garażowego, zaś wszelkie
argumenty spółdzielni odrzucił ja-
ko kazuistykę prawną. Wyrok nie
podlega kasacji, jest prawomocny.

Niestety, w takiej sytuacji spół-
dzielca ponosi koszty ponownego
podpisania aktu notarialnego, już
bez udziału przedstawicieli spół-
dzielni (zastępuje ich wyrok są-
du). Musi też ponieść koszty ad-
wokackie, a pozwana spółdzielnia

zwraca tylko część z nich. Ponad-
to spółdzielca traci kilka lat, spo-
ro nerwów i czasu.

Spółdzielnia musi pokryć kosz-
ty sądowe w obu instancjach (czy
wygra, czy przegra), swoje koszty
adwokackie, no i koszty adwokac-

kie strony przeciwnej. Narzuca to
ustawa o spółdzielniach mieszka-
niowych.

W omawianym przypadku kosz-
ty spółdzielni wyniosły około 5,8
tys. zł plus jej koszty adwokackie.
Najniższa stawka warszawska to

5–6 tys. zł za dwie instancje. Tak
więc zarząd spółdzielni, nie dopi-
sując jednego punktu na temat ga-
rażu w akcie notarialnym (koszt:
0 złotych), wyrzucił około 12 tys.
Podobnych spraw przeciwko WSM
„Ochota” jest w sądach podobno
około stu! Zarząd, nie wywiązując
się z ustawowego obowiązku usta-
nawiania odrębnej własności lokali
i garaży, naraził spółdzielnię
na wydatek ponad miliona złotych
na bzdurne, niepotrzebne procesy.
Nasuwają się dwa wnioski:

1. Właściciele mieszkań i gara-
ży w WSM „Ochota” nie powinni
dawać się „spławiać”. Powinni
masowo występować do sądu
o odrębną własność lokali i gara-
ży. Jest to często jedyna metoda,
żeby cokolwiek uzyskać.

2. Nowa rada nadzorcza WSM
„Ochota” powinna bacznie przyj-
rzeć się problemowi niepotrzeb-
nych procesów i ukrócić je. Za-
miast występować agresywnie
przeciwko spółdzielcom, którzy
domagają się tylko realizacji
ustawowych praw – należy za-
cząć realizować te prawa. Zawie-
sić wszystkie sprawy i szybko
podpisywać jak najuczciwsze ak-
ty notarialne. Uczciwość nic nie
kosztuje.

Magdalena Balcerek

Sąd przyznał odrębną
własność miejsca w garażu

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy latami czekają na od-
rębną własność lokalu lub miejsca garażowego. Już w dwóch in-
stancjach (sąd rejonowy i okręgowy) sąd przyznał rację członkini
WSM „Ochota”, która nie mogąc się doczekać obiecanej odręb-
nej własności miejsca w garażu, wystąpiła z pozwem.
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––  SSkkąądd  zzaa  iinn  ttee  rree  ssoo  wwaa  nniiee  PPoo  llaa  kkóóww  nnaa  uukkąą
ww ttaa  kkiicchh  sszzkkoo  łłaacchh??

– Po la cy to mą dry i wy kształ co ny na -
ród. Wie rząc ba da niom to po wszech ność
wy kształ ce nia co naj mniej śred nie go jest
w Pol sce wy ższa od śred niej dla kra jów
UE. Pra wie 15% Po la ków po sia da wy -
kształ ce nie wy ższe, a 35% śred nie lub po -
li ce al ne. Nie ste ty, na dal ok. 50% Po la ków
nie po sia da wy kształ ce nia śred nie go
w ogó le lub ma tyl ko tzw. wy kształ ce nie
śred nie nie peł ne. Wie dząc, że roz wi ja ją cy
się ry nek pra cy sta wia co raz now sze wy -
ma ga nia, ci z nas, któ rzy z ró żnych przy -
czyn nie ukoń czy li na uki w szko le śred -
niej, chęt nie po dej mu ją na ukę w szko le
dla do ro słych. Czę sto też oso by, któ re
pra cu ją od wie lu lat, przy cho dzą do na szej
szko ły, aby pod nieść swo je kwa li fi ka cje
lub po pro stu mieć sa tys fak cję z po sia da -
nia peł ne go wy kształ ce nia śred -
nie go.

––  CCoo  ppoo  zzaa wwyy  kksszzttaałł  ccee  nniieemm
śśrreedd  nniimm  uummoo  żżllii  wwiiaa  uukkoońń  cczzee  nniiee
ttaa  kkiieejj  sszzkkoo  łłyy??

– Ucząc się w AS – Li ceum
dla Do ro słych słu cha cze rów no -
cze śnie przy go to wu ją się do ma -
tu ry. Koń cząc szko łę słu cha cze
otrzy mu ją świa dec two po twier dza ją ce
zdo by cie wy kształ ce nia śred nie go w za -
kre sie ogól nym i mo gą przy stą pić do eg -
za mi nu ma tu ral ne go. Zda na ma tu ra to wa -
żny etap w ży ciu czło wie ka, no i oczy wi -
ście prze pust ka na stu dia wy ższe, czę sto
też wa ru nek uzy ska nia atrak cyj nej, le piej
płat nej pra cy, rów nież za gra ni cą.

––  JJaakk  wwyy  gglląą  ddaa  ttaa  kkaa  sszzkkoo  łłaa??  CCzzyy  ssłłuu  cchhaa  --
cczzee  mmuu  sszząą  ssiiee  ddzziieećć  ggrrzzeecczz  nniiee  ww łłaaww  kkaacchh??

– Usta wa o sys te mie oświa ty z dnia 7
wrze śnia 1991 r. wy od ręb nia szko łę dla
do ro słych ja ko spe cjal ny ro dzaj szko ły
z uwa gi na kwa li fi ka cje wie ko we ja kie mu -
szą speł niać oso by, któ re do tej szko ły
uczęsz cza ją, ale ta kże z uwa gi na od ręb ną
or ga ni za cję kształ ce nia. Szko ła dla do ro -
słych ró żni się więc od szko ły dla mło -
dzie ży. Naj czę ściej pro wa dzo na jest w try -
bie za ocz nym lub wie czo ro wym, bo bie -
rze my pod uwa gę, że słu cha cza mi są oso -

by czyn ne za wo do wo. W na szej szko le
lek cje pro wa dzo ne są w for mie kon sul ta -
cji, w ma łych 6- 12 oso bo wych gru pach.
Na uczy cie le są bar dziej przy jaź ni, pro wa -
dzą za ję cia w at mos fe rze part ner stwa. Na -
sze sa le kon sul ta cyj ne zlo ka li zo wa ne są
w cen trum kon fe ren cyj no -biu ro wym, dzię -
ki cze mu słu cha cze mo gą czuć się kom -
for to wo. Pro gram na ucza nia oraz za kres
eg za mi nu ma tu ral ne go jest zgod ny z pro -
gra ma mi na ucza nia MEN i CKE. 

––  PPrroo  wwaa  ddzzoo  nnaa pprrzzeezz  PPaa  nniiąą  sszzkkoo  łłaa  AASS  --
--LLii  cceeuumm  OOggóóll  nnoo  kksszzttaałł  ccąą  ccee  ddllaa  DDoo  rroo  ssłłyycchh
jjeesstt  sszzkkoo  łłąą  oo uupprraaww  nniiee  nniiaacchh  sszzkkoo  łłyy  ppuu  --
bblliicczz  nneejj..  CCoo  ttoo  oozznnaa  cczzaa??  

– Przy zna nie szko le upraw nień szko ły
pu blicz nej ozna cza, że na sza szko ła re ali -
zu je pro gram na ucza nia ta ki jak szko ła
pu blicz na; za trud nia na uczy cie li po sia da -
ją cych kwa li fi ka cje okre ślo ne dla na uczy -

cie li szkół pu blicz nych i umo żli wia uzy -
ska nie świa dec twa rów no wa żne go ze
świa dec twem szko ły pu blicz nej. 

––  SSzzkkóółł  nnaa rryynn  kkuu  jjeesstt  dduu  żżoo..  SSzzcczzee  ggóóll  nniiee
nnaa ppoo  cczząątt  kkuu  rroo  kkuu  wwii  ddaaćć  lliicczz  nnee  ppllaa  kkaa  ttyy
nnaa pprrzzyy  ssttaann  kkaacchh..  NNaa ccoo  zzwwrraa  ccaaćć  uuwwaa  ggęę
wwyy  bbiiee  rraa  jjąącc  sszzkkoo  łłęę  ddllaa  ddoo  rroo  ssłłyycchh??

– Na pew no szko ła po win na speł niać
na sze ocze ki wa nia. Rze czy wi ście wy bór
na ryn ku jest du ży. Wie le szkół ku si pro -
mo cja mi i atrak cyj ny mi upo min ka mi. Pa -
mię taj my jed nak, że naj wa żniej szy jest cel,
ja ki chce my osią gnąć. Sko ro przy cho dzi -
my do szko ły, że by uzu peł nić na sze wy -
kształ ce nie to naj wa żniej sza po win na być
dla nas sa ma na uka. Zwróć my uwa gę
na lo ka li za cję szko ły, wa run ki i ja kość
kształ ce nia. AS – Li ceum dla Do ro słych
mie ści sie w cen trum kon fe ren cyj no -biu -
ro wym przy ul. Od ro wą ża 15, na uka od by -
wa się ka me ral nie, w ma łych gru pach, co

umo żli wia rze tel ne przy go to wa nie do naj -
wa żniej sze go eg za mi nu – ma tu ry.

––  CCoo  ppoo  rraa  ddzzii  łłaa  bbyy  PPaa  nnii  nnaa  sszzyymm  nniiee  zzddee  --
ccyy  ddoo  wwaa  nnyymm  cczzyy  tteell  nnii  kkoomm??

– Wiem, że czę sto po ja wia ją się obiek -
cje, że nie dasz ra dy, nie masz cza su. Zu -

peł nie nie po trzeb nie. Ma tu ra
na praw dę nie jest ta ka trud -
na, je że li się do niej od po -
wied nio przy go tu jesz. Po sta -
ra li śmy się, aby na ukę w na -
szym li ceum ła two mo żna
by ło po go dzić z pra cą za wo -
do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia za ocz -

ne od by wa ją się w try bie week en do wym
dwa ra zy w mie sią cu. 

––  JJaa  kkiieeśś  ssłłoo  wwaa  nnaa zzaa  kkoońń  cczzee  nniiee??
– Tak. AS – Li ceum dla Do ro słych to

pro sta dro ga do ma tu ry.
– Dzię ku ję.

AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą ce dla Do ro słych

mie ści się przy
ul. Od ro wą ża 15

w War sza wie. 
Kon takt do se kre ta ria tu,

tel.: 22 392 0881. 

Na bór doNa bór do szkół dla do ro słych roz po czę tyszkół dla do ro słych roz po czę ty
Wraz z pierw szym dzwon kiem w szko łach dla mło dzie ży roz po czął się in ten syw ny na bór do szkół

dla do ro słych. O za in te re so wa nie ta kim spo so bem na uki za py ta li śmy dy rek tor jed nej ze szkół
– mgr Mar ty nę Mysz kow ską, pro wa dzą cą AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych.

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Do ro słych
pro wa dzi na bór słu cha czy, któ rzy:

– ukoń czy li szko łę pod sta wo wą
– ukoń czy li gim na zjum 
– nie ukoń czy li li ceum lub tech ni kum
– ukoń czy li szko łę za gra ni cą

promocja

Kurs fotografii w Pigułce
� Trzy lata temu znajoma pokazała mi zdjęcia jednej
ze swoich studentek. To były zdjęcia ludzi w ważnych
dla nich chwilach życia: ślub, pierwsza ciąża, pierwsza
miłość. Autorka zdjęć – Ewa, nie była wtedy jeszcze
zawodowym fotografem, ale jej zdjęcia były zupełnie
inne niż moje, pstrykane do rodzinnego albumu. Były
pełne emocji i niewypowiedzianej treści. 

Byłam oczarowana i zaczęłam się zastanawiać, jak to się dzieje, że
niemal wszyscy mają aparaty fotograficzne, ale tak niewiele jest zdjęć,
które zwracają uwagę. Pomyślałam również, że sama chciałabym
robić takie zdjęcia.

Kupiłam aparat i okazało się, że to trochę za mało. Nie byłam w
stanie wykorzystać żadnej innej funkcji poza „auto”, po przeczytaniu
instrukcji nie poczułam się mądrzejsza. To był dopiero początek
drogi, a ja wyważałam otwarte drzwi. Zapisałam się na wakacyjny
kurs fotografii do jednej ze szkół w Warszawie. Po tygodniu zajęć
miałam jedynie plik notatek pełnych wzorów z optyki i schematów
budowy aparatu, a w głowie jeszcze większy mętlik niż przed
rozpoczęciem kursu.

Któregoś dnia przez przypadek znalazłam w Internecie stronę
Taidy. Prace jej uczniów nie były gorsze od tych, które widziałam na
stronach różnych szkół i akademii fotografii. Zaczęłam przeglądać
galerie zdjęć z organizowanych przez nią wydarzeń i
zaobserwowałam, że dość często powtarzają się twarze uczestników.
To było dla mnie sygnałem, że ludzie wracają do Taidy, dlatego
postanowiłam podjąć jeszcze jedną próbę. I tak trafiłam do Taidy na
Kurs Fotografii w Pigułce. 

Zajęcia podzielone były na część teoretyczną i praktyczną, by każde
kolejne zagadnienie można było przetestować samemu. Jasne stały
się dla mnie w końcu pojęcia, którymi wszyscy wokół się posługiwali,
a ja nie rozumiałam ich sensu, np. „czas”, „przysłona”, „czułość”. 

Fantastyczne było podejście nauczycieli do kursantów, bo poza
faktem, że sami są dobrymi fotografami, lubią i potrafią również
uczyć. 

Taida proponuje też szereg warsztatów i plenerów, na których poza
szlifowaniem umiejętności można było odwiedzić ciekawe miejsca.
Ponadto przygotowała też portal o nazwie Fotoszopa. Daje on
możliwość przedstawiania do oceny swoje zdjęcia, wymiany
informacjami o ciekawych wydarzeniach w świecie fotografii,
zasięgania rady, gdy coś nam nie wychodzi.

Nie każdy musi być sławnym fotografem, ale warto poznać
podstawy fotografii dla samego siebie. Jest to przygoda, którą każdy z
nas może rozpocząć w każdej chwili, bez względu na wiek. Bo na
każdym etapie naszego życia jest coś wartego do sfotografowania.

Szczegóły na www.taida.pl.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7208



Szcze gó ły na stro nie www.sha oli -
nqi gong.pl, w za kład ce „tre nuj z na -
mi”. Cza sem or ga ni zo wa ne są ta kże

tre nin gi w par ku Ska ry szew skim,
zbiór ki w nie dzie le o godz. 10.00
przy po mni ku żoł nie rzy ra dziec kich.

Sta ro żyt ne ćwi cze nia zdro wot -
ne qi gong są zna ne od kil ku ty -
się cy lat. Ist nie je wie le ich od -
mian i sty lów, po dob nie jak
w przy pad ku jo gi. W wy da niu
dla la ików są to naj czę ściej spo -
koj ne i po wol ne, bar dzo płyn ne
ru chy, po łą czo ne z głę bo kim od -
dy cha niem i wi zu ali za cją ru chu
tzw. ener gii qi (czi), czy li ener gii
ży cia. Gong (kung) to sztu ka,
a więc qi gong (czi gong) to sztu -
ka wła da nia ener gią czi. Po pu -
lar ne tai -chi czy kung -fu sta no -
wi ły nie gdyś bo jo we za sto so wa -
nie tych sa mych ćwi czeń. Je dy nie
czi gong był od po cząt ku sys te -
mem na sta wio nym na le cze nie
i wzmac nia nie. Obec nie czi gong
sta je się co raz bar dziej po pu lar -
ny na ca łym świe cie. Na Da le kim
Wscho dzie są na wet szpi ta le, w
których le czy się lu dzi z naj cię -
ższych cho rób die tą, zio ła mi i fi -
zjo te ra pią – w tym wła śnie czi -
gon giem. 

Ćwi cze nia te tyl ko po zor nie są ła -
god ną gim na sty ką dla sta rusz ków.
Ka żdy, kto pró bo wał, wie, że te sa -
me ćwi cze nia mo żna wy ko ny wać
w wer sji dla ko man do sów. Wiel ką
za le tą czi gon gu jest to, że ka żdy
ćwi czy tak, jak po zwa la mu stan or -
ga ni zmu. Bez prze cią ża nia się i ura -
zów. Skut kiem re gu lar ne go ćwi cze -
nia (choć by po 20 mi nut dzien nie)
jest bar dzo szyb ka po pra wa spraw -
no ści, a z cza sem i zdro wia.

Do nie daw na w War sza wie bar -
dzo trud no by ło zna leźć miej sce,

w któ rym mo żna by się na uczyć ja -
kie goś sys te mu czi gong. Dzię ki
War szaw skiej Gru pie Sha oliń skie -
go Qi gong ka żdy mo że spró bo -
wać. Na se zon zi mo wy ta sym pa -
tycz na grup ka za pa leń ców za mie -
rza wy na jąć sa lę gim na stycz ną
na Mo ko to wie lub Ocho cie. W ce -
lu praw dzi we go zgłę bia nia sztu ki
qi gong or ga ni zu ją spe cjal ne jed -
no dnio we se mi na ria z udzia łem
zna ne go in struk to ra Sła wo mi ra
Paw łow skie go.

Magdalena Balcerek

Szaolin na Polu
Mokotowskim

Jest to za chę ta do po zby wa nia
się tych bar dzo szko dli wych dla
śro do wi ska od pa dów w spo sób
od po wie dzial ny. Nie ste ty po tę żny
kon te ner naj czę ściej słu ży do wy -
wie zie nia kil ku drob nych przed -
mio tów. A szko da. Sko ro ktoś już
do tu je ta ką ak cję, war to by ko rzy -
stać. Za miast wy wo zić sta re gra ty
do la su, cał ko wi cie le gal nie mo -
żna je przy wieźć tu.

Pa mię taj my, ze je śli np. ku pu je -
my no wą lo dów kę, sklep, któ ry nam
ją sprze da je i naj czę ściej pod wo zi,
ma obo wią zek za brać od nas i zu ty -
li zo wać sta rą. Pa mię taj my, że ba te -
rie i zu ży te sprzę ty elek trycz ne na le -
ży wy rzu cać do spe cjal nych po jem -
ni ków przy cen trach han dlo wych,
przy nie któ rych śmiet ni kach, a w ra -
zie bra ku in nych mo żli wo ści
– do kon te ne ra przy Ko ro tyń skie go.

Magdalena Balcerek

Bądźmy ekologiczni
Ma ło kto wie, że w ka żdą so bo tę przy zlew ni ście ków na ro gu

Gró jec kiej i Ko ro tyń skie go jest wy sta wia ny kon te ner na „elek -
tro śmie ci”. Na le ży do nie go po wrzu cać ze psu te te le wi zo ry, lo -
dów ki, dru kar ki.

Mozaikowo-rodzinne 
warsztaty plastyczne

10 wrze śnia, godz. 11.00 – Ar ty -
stycz ny Dom Ani ma cji, ul. Ks. J.
Chro ścic kie go 14. Wstęp wol ny. 

In spi ru jąc się mo ty wa mi z ka -
pli cy chrzciel nej ko ścio ła pw.
Św. Te re sy od Dzie ciąt ka Je zus
we Wło chach – cu dow ny mi
zwie rzę ta mi i wspa nia łymi ry ce -
rza mi – uczestnicy będą tworzyć
wła sne mo zai ki. Po słu żą się
dwie ma pro sty mi, lecz efek tow -
ny mi tech ni ka mi do wy bo ru.
Do udzia łu organizatorzy za pra -
sza ją ro dzi ny – to świet na oka -
zja, że by spę dzić ra zem so bot nie
przed po łu dnie. Dla uczest ni ków
– po czę stu nek. Warsz tat po pro -
wa dzi Kin ga Ku lon – mło da
rzeź biar ka i sce no graf ka.

Ple ne ro wy po kaz slaj dów
– zdję cia z Włoch

10 wrze śnia, godz. 20.00 – park
Kom ba tan tów (Ko eli che nów),
ko ło pa ła cy ku – bi blio te ki pu -
blicz nej. Wstęp wol ny. 

Im pre za prze zna czo na dla
wszyst kich mi ło śni ków Włoch:
tych, któ rzy to wy da rze nie już
daw no wpi sa li do ka len da rza i in -
nych, któ rzy tra fią na nie przy -
pad kiem pod czas wie czor ne go
spa ce ru po za byt ko wym par ku, w
któ rym bę dzie wy sta wa sta rych
zdjęć war szaw skich Włoch. Bę dą

też zdję cia no we, do ku men tu ją ce
róż ne lo kal ne im pre zy. Or ga ni za -
to rzy za chę ca ją do przy nie sie nia
(na pły cie lub pen dri vie) wła snych
fo to gra fii. Je dy ny wa ru nek – mu -
szą ob ra zo wać oko li cę. Moż na za -
brać wła sne sie dzi sko – koc, le -
żak, ka ri ma tę. Prze wi dzia ny
jest drob ny po czę stu nek.

Zwie dza nie ko ścio ła 
św. Te re sy od Dzie ciąt ka Je zus

17 wrze śnia, godz. 11.00 –
wstęp wol ny.

Dru gie w tym ro ku (po zwie dza -
niu wło chow skie go Cmen ta rza Pa -
ra fial ne go) spo tka nie „w te re nie”.
Tym ra zem zwiedzanie ko ścio ła
pa ra fial ne go pw. św. Te re sy
od Dzie ciąt ka Je zus. 

Po krót kim wpro wa dze niu
na te mat hi sto rii pa ra fii i bu dyn ku
ko ścio ła nastąpi omó wie nie wy -
stro ju wnętrz ze szcze gól nym
uwzględ nie niem mo zaik i wi tra ży.
Zwiedzającym to wa rzy szyć bę dzie
ro dzi na ich au to ra Zbi gnie wa Ło -
sko ta. W pla nach pre zen ta cja ory -
gi nal nych pro jek tów mo zaik i wi -
tra ży oraz po czę stu nek.

In for ma cje, zgło sze nia:
wlo chy.pod.war sza wa@gma -

il.com
www.wlo chy -pod -war sza wa.pl

Moje Włochy
– zapomniane, odszukane

Cykl spo tkań i warsz ta tów przy bli ża ją cy hi sto rię Włoch
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We wrze śniu przy do brej po go dzie ka żdy mo że wziąć udział
w dar mo wych za ję ciach War szaw skiej Gru py Sha oliń skie go Qi -
gong (czi gon gu). Pół to ra go dzin ne tre nin gi od by wa ją się co so bo -
tę w godz. 10.30–12.00 na Po lu Mo ko tow skim, w za kąt ku po -
mię dzy ba zą MPO a Tra są Ła zien kow ską.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 9



NIERUCHOMOŚCI
·ABRA-NIERUCHOMOŚCI kupno-sprzedaż-
wynajem PROFESJONALNA obsługa
22 646-50-55, 501-111-010 www.abra.waw.pl
·SPRZEDAM DYSKRETNIE TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ. TEL. 663-925-669

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM

Kazimierz Dolny nad Wisłą. Działka
1000 m2 w bardzo dobrym punkcie,
pomiędzy Rynkiem miasta a Wisłą.
Idealna pod hotel. tel. 663-925-669

3-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA

OOcchhoottaa  ((ookkoolliiccee  HHaallii  BBaannaacchhaa)),,  5533  mmkkww,,
cczzęęśścciioowwoo  uummeebblloowwaannee,,  wwiiddnnaa  kkuucchhnniiaa,,  tteell..

660011--2266--7744--4488

NAUKA
·Ang na Rakowcu 30 PLN-lek 506-368-808

USŁUGI TRANSPORTOWE

A.Sprzątanie Piwnic Wywóz Mebli:
694-977-485

ALKO Przeprowadzki: 512-139-430

·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli,
607-66-33-30
·PRZEPROWADZKI TANIO, SOLIDNIE
502-450-486

USŁUGI INNE
·„KAZEN” renowacja zniszczonych wanien tel.
kom. 660-328-727
·A Pralek naprawa 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Antena solidnie, gwarancja 601-867-980,
22 665-04-89
·Anteny TV/SAT, Telewizory naprawa
602-216-943
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-923-218

·AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI 24H auta
mieszkania montaż naprawa 501-47-47-47

CCyykklliinnaa  kkoommpplleekkssoowwoo  550099--335588--660044

·CZYSZCZENIE KARCHEREM dywanów,
wykładzin i tapicerki 694-825-760
·GAZowe USŁugi 601-391-858
·Hydraulik gaz upr. 600-175-253
·Hydraulika gaz upr 600-175-253
·Lodówki, Pralki, Telewizory – NAPRAWA
694-825-760
·Okna serwis naprawa 787-793-700
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Żaluzje roletki verticale tanio 848-34-34,
www.zalvert.pl
·Żaluzje rolety plisy serwis 500-478-058

DOM I OGRÓD
·Meble na wymiar, kuchnie, szafy
www.prestigedeco.eu 508-389-905

BUDOWLANE
·atrakcyjne ceny usług remontowych od A do
Z solidnie szybko i czysto tel 723 385 735
·Malowanie, gładź. Tel. 607-289-540
·Ogrodzenia klinkierowe 606-816-533
·Remonty mieszkań 793-560-680

FINANSE
·Atrakcyjne pożyczki pod zastaw. Szybko,
sprawnie, bezpiecznie 530-125-125
·Profesjonalne Biuro Rachunkowe BFK TAX:
księgi przychodów i rozchodów, KH, ZUS, płace,
zeznania roczne. 22 882-06-15 www.bfk-tax.eu

PORADY PRAWNE

RRaaddccaa  pprraawwnnyy  551133--229955--118855

ZDROWIE I URODA

SSpprrzzeeddaamm  kkoonncceennttrraattoorr  ppoowwiieettrrzzaa  ddllaa  aassttmmaattyykkóóww,,
tteell..  660011--2266--7744--4488

usługi pielęgniarskie, odtrucie
alkoholowe 604171464

GASTRONOMIA

WINO na wesele, rocznicę ślubu,
imieniny – dobiorę do potraw, doradzę,

dostarczę pod wskazany adres (od
6 butelek) 798-877-356

DAM PRACĘ
·Poszukuję wspólnika do pracy w agencji
nieruchomości tel. 663-925-669

SPRZEDAM
·Koncentrator powietrza dla astmatyków, tel.
601-26-74-48
·Sprzedam krzewy bukszpan 3 zł, 5zł, 10zł na
żywopłot 22 863-74-71

SSpprrzzeeddaamm  ppiieecc  oolleejjoowwyy  660011--2266--7744--4488

RÓŻNE
·Książki skupuję 516-811-480 dojeżdżam
·Kupię ZŁOM: piece, kaloryfery, rury, wanny,
wraki samochodowe (wszystko co metalowe),
złom kabli elektr. Dojadę. 503-711-500

NNAAGGRROOBBKKII  ggrraanniittoowwee  oodd  11990000  zzłł..  RRAATTYY!!!!
WWóóyycciicckkiieeggoo  1155dd,,  2222 221144--0066--3311,,  550000--229900--336600

SKUP KLOCKÓW LEGO, 516-550-097

·Skup książek: różne dziedziny, każda ilość
500-808-909

ANTYKI
·ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, SREBRA,
PLATERY, ODZNACZENIA, BIBELOTY ZA
GOTÓWKĘ TEL. 601-336-063 LUB 500-034-552
·Książki skupuję 516-811-480

KUPIĘ SAMOCHÓD
·KUPIĘ AUTO, każdy stan, najlepsze ceny
530-444-333
·Kupię każde auto z lat 97-2010, najwięcej
zapłacę, szybki dojazd, gotówka od ręki
500-666-553
·Kupię każde auto za gotówkę z lat
1999-2010 prywatne i firmowe, całe lub
uszkodzone 606-607-446
·Skup aut po 97r. najwyższe ceny, płatność od
ręki, profesjonalna obsługa 500-540-100

OGŁOSZENIA DROBNE

FINANSE i PRAWO
·Atrio Biuro Usług Księgowych 
ul.Wolska 84/86 p. 324 W-wa
tel: 501-751-262

·Biuro Rachunkowe Beata Pura 
usługi księgowe - pełen zakres
www.beatapura.pl, 695-859-383

ZDROWIE i URODA
•Centrum stomatologii i
ortodoncji
www.Perfekt-Dent.pl-Odkryta 44A, 
88 9-70-80, Skarbka z Gór 142, 741-58-
88

· FIZJOTERAPIA, MASAŻ
Kleszczowa 1A 22 tel. 863-13-17
godz. 
13-19  www.rehabilitacjalecznicza.pl

·GABINET REHABILITACJI
www.terapia-manualna.com
tel. 22/ 666-05-77, 498-18-55

·Usługi pielęgniarskie 
usługi komercyjne i w ramach NFZ
tel. 510-122-762, 22 772-91-51

PRZEDSZKOLA
·PRZEDSZKOLE U JULCI
(1,5–5 lat) Łomianki ul. Wiślana 24
tel. 22 216-71-98, www.ujulci.pl

RTV/AGD/KOMPUTER 
·Informatyka Komputery Serwis
Łomianki, Warszawska 122
tel. 22 751-76-49, 501-198-599

APTEKI
·Apteka Barkocińska 6
(róg Myszkowskiej) pon–pt 8–20,
sob–nd 9–15 tel. 22 215-08-47

WAŻNE TELEFONY
·Urząd Dzielnicy Ochota
ul. Grójecka 17a, 
tel. 22 578-35-00                 
·Telefon Interwencyjny 
tel. 22 578-35-35                     
·Straż Miejska ul. Przemyska 18, 
tel. 22 82-37-389              
·Komenda Rejonowa Policji
Warszawa III, ul. Opaczewska 8 

w Twojej
okolicy

Usługowo-handlowy przewodnik
''Informatora”.

Twoja wizytówka w przewodniku 
tel. 22 614-58-03
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Dla cze go re kla ma u nas 
J E S T  S K U  T E C Z  N A ?J E S T  S K U  T E C Z  N A ?

Echo Białołęckie 40 000 egz. 
Echo Bemowa 40 000 egz. 
Echo Powiatu Legionowskiego 30 000 egz. 
Echo Łomianek i Bielan 50 200 egz. 
Echo Targówka 40 000 egz. 

Echo na Woli 30 000 egz. 
Echo Podwarszawskie 25.000 egz.
Informator Wawra 12 200 egz. 
Informator Ochoty i Włoch 20 000 egz.
Informator Żoliborza 15 000 egz.

NA SZE GA ZE TY, ŁĄCZNY NAKŁAD 302 400 EGZ.:

� OGROM NY NA KŁAD. Cał ko wi ty na -
kład na szych ga zet to po nad ćwierć mi -
lio na eg zem pla rzy (pod kon tro lą Związ -
ku Kon tro li Dys try bu cji Pra sy). Czy ja ka -
kol wiek in na ga ze ta za gwa ran tu je Ci tak
sze ro ki od biór re kla my?

� TWÓJ RE GION. „Echo” i
“Informator” gwa ran tu je, że re kla ma
tra fi do klien ta z kon kret ne go, wy bra ne -
go przez Cie bie re gio nu.

� PRO STO DO DO MU. „Echo” do star -
cza my bez po śred nio do bu dyn ków
miesz kal nych, do za bu do wy jed no ro dzin -
ne. “Informator” natomiast  jest wykładany
do sta łych, naj bar dziej uczęsz cza nych
punk tów han dlo wych w Two jej oko li cy.
Nie da się nas prze ga pić !

� TREŚĆ, KTÓ RA WY RÓ ŻNIA. Je ste -
śmy ga ze tą lo kal ną. Po dej mu je my te -
ma ty dziel ni cy, osie dla, uli cy. Ma my
bar dzo du ży od zew od czy tel ni ków – in -
ter we niu je my w ich spra wach po te le fo -
nach i li stach. Lu dzie nam ufa ją, bo pi -
sze my o spra wach do ty czą cych ka żde -
go z nas. Sko ro nas czy ta ją – zo ba czą
też Two ją re kla mę.

� STA LI KLIEN CI. Na szym ce lem jest
za pew nie nie sku tecz no ści Two jej re kla -
my. Tak do bie rze my kam pa nię, że byś
był za do wo lo ny i do nas wró cił. Licz ni
sta li klien ci są na szą naj lep szą re ko -
men da cją.

Nie wa haj się, sprawdź, ile mo żesz 
osią gnąć, współ pra cu jąc z nami

502-280-720.

Jak mą drze za in we sto wać pie nią dze, że by re kla ma tra fi ła tam, gdzie po -
win na – bez po śred nio do do ce lo we go klien ta? Mamy wszyst ko, co nie zbęd -
ne w sku tecz nej pro mo cji.

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



W pro gra mie:
Ar ty stycz ne stra ga ny Ocho ty:
W pa wi lo nach wy sta wien ni -

czych go spo da rza mi bę dą ar ty ści
pla sty cy (zgro ma dze ni wo kół
ochoc kie go Ma ga zy nu Sztuk
i Cen trum Ar ty stycz ne go Ra dom -
ska 13 – fi lie OKO) oraz ga le rie
sztu ki przede wszyst kim zwią za ne
z dziel ni cą, ta kże mło dzi adep ci
sztuk pla stycz nych z war szaw skiej
Aka de mii Sztuk Pięk nych. Pre -
zen to wa ne bę dzie ma lar stwo, ry -
su nek, ce ra mi ka, rzeź ba, gra fi ka,
ale ta kże ba tik, je dwab, wi traż...

W trak cie im pre zy bę dzie
mo żna ku pić pra ce ar ty stów,

jak rów nież za mó wić wła sny
por tret.

Ochoc kie spo tka nia bu ki ni stów
– ksią żni ca na Na ru to wi cza:

Spo tka nie przed sta wi cie li
świa ta ksią żki: an ty kwa riu sze,
bi blio te ka rze, księ ga rze i mi ło -
śni cy ksią żki. Zo sta ną za pro sze -
ni li te ra ci, któ rych pi sar stwo
zwią za ne jest z Ocho tą i War -
sza wą. 

Spot ka nia bu ki ni stów są oka -
zją, aby do ko nać wy mia ny wła -
snych ksią żek, pro fe sjo nal nej wy -
ce ny po sia da nych zbio rów, po zna -
nia ak tu al nej ofer ty wy daw ni czej
i księ gar skiej. Na sce nie wy wia dy z ar ty sta mi

pla sty ka mi i li te ra ta mi popro wa dzi
re dak tor Woj ciech Wło dar czyk.

„Wspo mnie nie sta rej War sza -
wy” – „War sza wa ja i ty” (czwar ta
edy cja cy klu):

W tym ro ku te ma tem prze wod -
nim pro gra mu na es tra dzie bę -
dzie miłość. Zo ba czy my i usły szy -
my m.in.:
• zespół folklorystyczny

„Bartek” w programie „Kolor
w Warszawie”,

• zespół folklorystyczny
„Lazurki”, w suicie tanecznej
„Zabawa w Warszawie”,

• koncert „To właśnie miłość”
– recital wokalistki jazzowej
Agnieszki Wilczyńskiej,
której towarzyszyć będą
Bogdan Hołownia – piano,
Robert Murakowski
– trąbka

• „Warszawa da się lubić”
– karaoke poprowadzi Natalia
Skalska i Marek Piskalski

• zespół „Moment” (w składzie:
Ludmiła Małecka, Joachim
Perlik oraz grupa muzyczna
Artura Grudzińskiego)
wystąpi z koncertem
„Śpiewam pod gołym niebem”

W pro gra mie usły szy my m.in.
utwory: „Jak przy go da, to tyl ko
w War sza wie”, „War sza wa jest
smut na bez cie bie”, „Ka ru ze la”,
„Sen o War sza wie”, „Ty le słoń ca
w ca łym mie ście”, „Śpie wam
pod go łym nie bem”, „Ma leń ki
znak”, „Na Fran cu skiej”, „Nie -
dzie la na Głów nym”, „Po wró cisz
tu”, „A ja ko cham mo je mia sto”.

Pro gram es tra do wy po pro wa dzi
Marek Majewski.

Organizatorzy:
Urząd Dziel ni cy Ocho ta m.st.

War sza wy,
Ośro dek Kul tu ry Ocho ty i fi lie:

Cen trum Ar ty stycz ne Ra dom -
ska 13 i Ma ga zyn Sztuk,

Agen cja „4 ET NO”.
Pik nik od bę dzie się w nie dzie -

lę 11.09, w go dz. 14.00–20.00
na pla cu Na ru to wi cza w War sza -
wie. Szcze gó ło wych in for ma cji
udzie la Ośro dek Kul tu ry Ocho ty,
ul. Gró jec ka 75, kon takt:
tel. 22 822-48-70, fax: 22 823-97-
81, www.oko.com.pl

Wstęp wol ny. Za pra sza my!!!
Mi chał Sierz pu tow ski

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 d³u 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. Po raz kolejny
od wie dza nasz kraj po na mo wie
i z re ko men da cji swo je go ucznia
i przy ja cie la Constancia Manglana..
Po dob ne ma te¿ me to dy le cze nia.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne

ró¿ nych or ga nów w cie le cz³o wie ka
i sku tecz nie je eli mi nu je. Wzmac nia
na tu ral ne si ³y obron ne or ga ni zmu,
udra¿ nia i oczysz cza ka na ³y ener ge -
tycz ne. Dzia ³a na wszyst kich po zio -
mach ener gii du cho wej li kwi du j¹c
ca ³e spec trum cho ro by. Po œwiê ca
cho re mu ok. pó³ go dzi ny, ale za le ¿y

to od sta nu cho re go. Od te go te¿ uza -
le¿ nia wy bór tech ni ki. Raz s¹ to ma -
nu la ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej
uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
b¹dŸ ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa -
ne bez kr wa we ope ra cje, fi li piñ ski
uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym
(roz wi ja³ swo je umie jêt no œci m.in.
w Ko rei). Pa cjen ci s¹ zdu mie ni
umie jêt no œci¹ bez b³êd ne go do tar cia
do Ÿró d³a cho ro by oraz tym, ¿e czê -
sto, juz po pierw szej wi zy cie u nie go
ustê pu j¹ wie lo let nie scho rze nia.
James sku tecz nie po ma ga w le -

cze niu wie lu cho rób. Miê dzy in ny -
mi:
- no wo two ro wych, cho ro bach or ga- 
nów we wnêtrz 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 uk³a du ner wo we go, 

- udarze mó zgu, mi gre nie,
- cho ro bie Par kin so na, pa ra li ¿u,
- pro ble mach z kr¹ ¿e niem,
- cho ro bach ko bie cych,
- bó lach krê go s³u pa, drê twie niu r¹k
i nóg.
Przyj mu je wWar sza wie 
na Za ci szu w dniach:
11-15.IX i  18-23.IX

Za pi sy i in for ma cje w godz. 14-20 
pod nu me ra mi tel.:
(22) 679-22-47,

605-324-865, 605-177-007

Nie kon wen cjo nal ne Me to dy 
Le cze nia „NA TU RA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Fi li piń ski uzdro wi ciel

JA MES A. CA BE LAS

Im pre za ple ne ro wa na pla cu Na ru to wi cza

Art-Ocho ta
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Od 16 lip ca przy je zior ku
w par ku Szczę śli wic kim dzia ła
no wa wy po ży czal nia sprzę tu
wod ne go pod na zwą „Przy stań
Szczę śli wi ce”, pro wa dzo na
przez fir mę Avan ti me. Mo żna ją

zna leźć przy most ku przy ul.
Usy pi sko wej 17 – przed re stau -
ra cją.

Co dzien nie, aż do koń ca wrze -
śnia, od go dzi ny 11.00 do zmro ku,
przy sprzy ja ją cej po go dzie, mi ło -

śni cy wy po czyn ku na wo dzie mo -
gą wy na jąć ka ja ki 1- oraz 2-oso -
bo we (z do dat ko wym miej scem
dla dziec ka), a ta kże ro dzin ne ka -
na dyj ki (ca noe), mo gą ce po mie -
ścić na wet cztery oso by.

Sprzęt jest bar dzo no wo cze sny
oraz – co wa żne – no wy, bez piecz ny
i kon struk cyj nie od por ny na ewen -
tu al ne błę dy wio śla rzy, dla te go pły -
wa nia nie mu szą się oba wiać na wet
po cząt ku ją cy. Ka ja ki i ca noe są
obo wiąz ko wo wy po sa żo ne w do pa -
so wa ną roz mia rem wy god ną ka ja -
ko wą ka mi zel kę ase ku ra cyj ną.

bpudzo

Kajakiem po parku

To mo ja nie uwa ga, że upa dłam
i bar dzo się po tłu kłam wcho dząc
do do mu. Nie my śla łam, że aż tak
po wa żnie. Kie dy po go to wie za bra -
ło mnie do szpi ta la przy ul. Lin -
dleya Od dział I Or to pe dii, oka za ło
się, że jest bar dzo źle. A tam wspa -

nia ły, cie pły i wy ro zu mia ły per so -
nel. Dzi siaj je stem już po skła da na
– w trak cie re ha bi li ta cji. Je stem
oso bą star szą i mó wię DZIĘ KU JĘ
– ze łza mi w oczach – pa nu dr To -
ma szo wi Ję dra lo wi, pa nu dr Stru -
zi ko wi, pa ni re ha bi li tant ce Jo lan -

cie Kor dek oraz wszyst kim pra -
cow ni kom Od dzia łu I Or to pe dii.
To Wam ko cha ni za wdzię czam, że
mo gę sa mo dziel nie funk cjo no wać.

Krystyna Ścibor
– seniorka PKPS Ochota.

Nie zawsze jest źle!!!

No wa atrak cja dla osób wy po czy wających w par ku Szczę śli wic kim
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l Można parkować
24 miej sca par kin go we w 24 mie sią ce – ty le trwa ły sta ra nia

miesz kań ców o wy dzie le nie miejsc po sto jo wych dla sa mo cho -
dów na sze ro kim chod ni ku przy ul. Hyn ka (Okę cie).

Po ja wi ły się na resz cie w lip cu
– mię dzy ul. Za ran kie wi cza
a Żwir ki i Wi gu ry.

Sze ro ki – bli sko ośmio me tro wy
chod nik na ul. Hyn ka od wie lu lat
peł nił m.in. funk cję osie dlo we go
par kin gu, jed na kże zmia ny prze -
pi sów o ru chu dro go wym spo wo -

do wa ły, że par ko wa nie po jaz dów
w tym miej scu wy ma ga ło za sto so -
wa nia od po wied nie go ozna ko wa -
nia pio no we go bądź po zio me go.
Bli sko dwa la ta te mu, na proś bę
za in te re so wa nych miesz kań ców
wy stą pi łem pi sem nie do Za rzą du

Dróg Miej skich o przy wró ce nie
funk cji par kin go wych na wy dzie -
lo nej czę ści chod ni ka. Te mat ten
po ru sza ny był ta kże kil ka krot nie
w „In for ma to rze”, bo ZDM od -
ma wiał przy chy le nia się do wnio -
sku, twier dząc, że wy dzie lo ne
miej sca par kin go we bę dą za gro -

że niem dla uczest ni ków ru chu
dro go we go. 

Zwy cię żył jed nak zdro wy roz są -
dek i do bra wo la ZDM, za co
w imie niu miesz kań ców oraz wła -
snym – dzię ku ję.

Dariusz Kałwajtys
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