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Szanowni Państwo

W kalendarzu są takie daty, obok których nie można przejść obojętnie. 

1 września 1939 r.  – wybuch II wojny światowej
1 sierpnia 1944 r.  –  bohaterski zryw Warszawiaków zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej, w walce o wolność.

W tym numerze zaprezentujemy Państwu wywiad z P. Marią Piotrowską – dzieckiem wojennym, która 
przedstawi swoje wspomnienia. Zastanówmy się nad nimi i podziękujmy tym co walczyli, zginęli i tym co 
przeżyli za to, że dziś MY możemy żyć w pokoju. 

       

                                                       Serdecznie dziękuję i pozdrawiam

Małgorzata Maroszek  
Prezes Zarządu 
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W okresie wiosenno-letnim, miesz-
kańcy mogli obserwować przebieg 
wielu remontów, które odbywały 
się na terenie obu osiedli. Ze wzglę-
du na korzystaną pogodę, dotyczyły 
one głównie zewnętrznych części 
obiektów. 

Na Alei Dwudziestolatków 3 prace 
rozpoczęły się 8 kwietnia i  planowane 
są do końca lutego 2020 roku, w  zależ-
ności od warunków atmosferycznych. 
Przede wszystkim zostanie docieplona 
i  otynkowana elewacja. Przez wiele lat 
przyzwyczailiśmy się do widoku osiedla 
z ceglastymi blokami, teraz otrzyma ono 
nową odsłonę w bieli. Wyremontowane 
zostaną również kominy, orynnowania, 
wiatrołapy i balkony. Przewidywana jest 
również naprawa i modernizacja instala-
cji odgromowej.

Zaledwie kilka numerów dalej, pod 
adresem Aleja Dwudziestolatków 15, 
w  pierwszych dniach maja zakończono 
remonty balkonów. Mieszkańcy mogą 
cieszyć się estetycznym widokiem i  bez-
piecznie korzystać z wyjścia na zewnątrz 
swoich mieszkań. 

W połowie wakacji zakończyły się prace 
dociepleniowe w  budynku Leżajska 4. 

Trwały nieco ponad 4 mies. i swoim zakre-
sem objęły również remont kominów, 
orynnowania, odnowienie wiatrołapów 
i  balkonów. Dodatkowo wykonano ocie-
plenie poddasza, modernizację i naprawę 
instalacji odgromowej budynku. 

Z  początkiem września zakończy 
się remont balkonów pod adresem 

Okińskiego 6. Rozpoczęte 22 maja prace 
są kontynuacją trwającej już od dłuższe-
go czasu akcji spółdzielni WSM Ochota, 
mającej  na celu zabezpieczenie, odno-
wienie balkonów i  wymianę balustrad, 
aby nie tylko spełniały swoją funkcję, ale 
i  wyglądały estetycznie dla wszystkich 
sąsiadów.  

Sezon remontów w WSM Ochota

Fot. K.Kopczyńska

Fot. K.Kopczyńska

Fot. K.Kopczyńska

Fot. K.Kopczyńska

Fot. K.KopczyńskaFot. K.Kopczyńska

N A S Z E  O S I E D L A  



Jak co roku Dom Kultury „Włochy”, przy współpracy 
z Dzielnicą Włochy, WSM Ochota, Fundacją „Rodzina”, 
wolontariuszami z „Ochotnicy Warszawscy” oraz licz-
nymi przyjaciółmi i  partnerami, zorganizował pik-
nik dla najmłodszych mieszkańców dzielnic Włoch 
i Ochoty. 

30 czerwca boisko przy ul. Astronautów 9 rozbrzmiało 
wesołą muzyką i  śmiechem dzieci. Słońce mocno grzało, 
ale letnia aura nikogo nie zniechęciła do udziału i frekwen-
cja dopisała.

Uczestnicy mogli skorzystać z  wielu przygotowanych 
atrakcji. Imprezę otworzyło bajkowe przedstawienie 
„Zaklęta księżniczka”, a  po nim odbyły się radosne warsz-
taty taneczne. Mali tancerze mogli się troszkę rozruszać 
w  rytm wakacyjnej muzyki, by za chwilę zasiąść przy 
wybranym stanowisku. Wybór był ogromny. Na amatorów 
prac plastycznych czekało ozdabianie specjalnymi pisaka-
mi drewnianych plakietek i kubeczków, z kolorowego pia-
sku można było „namalować” wybrany obrazek, albo stwo-

rzyć swoje własne dzieło tradycyjnymi farbami. Chłopięca 
część uczestników pikniku chętnie zatrzymywała się przy 
zabawkach, modelach konstrukcyjnych do samodzielnego 
skręcania. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również 
stoiska z  eksperymentami Małego Inżyniera, czy jak na 
każdym pikniku punkt malowania buziek w  fantazyjne 
wzory.

Imprezę wsparli jak co roku strażnicy miejscy, korzysta-
jąc z każdej możliwej okazji, do sprawdzenia wiedzy dzieci 
o bezpiecznym poruszaniu się po drogach oraz Wodociągi 
Warszawskie, zapewniając wszystkim w to upalne popołu-
dnie odpowiednią ilość wody dla ochłodzenia. 

Całą zabawę uświetniły pokazy iluzjonisty i  cyrkowe 
sztuczki. Przykuły największa uwagę i wzbudziły ogromną 
radość. Zwłaszcza zadziornym zabawom, kiedy z  tłumu 
wyłowieni zostali mali „pomocnicy”, towarzyszyły salwy 
śmiechu i oklasków. 

Czas pikniku niestety szybko, lecz przyjemnie minął. 
Czekamy na równie udana i bajkową powtórkę za rok. 

Słoneczna „Letnia Akademia Czarodziejów”

Fot.  K.KopczyńskaFot.  K.Kopczyńska

Fot.  K.Kopczyńska Fot.  K.Kopczyńska
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W dniu 18 września 2019 WSM „Ochota” rozpoczyna 
sprzedaż nowej, oczekiwanej przez członków spół-
dzielni inwestycji „1 Sierpnia”

PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWO
Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Spółdzielnię, 

w  systemie deweloperskim, w   takiej samej formule 
jak inwestycja przy ul. Mołdawskiej 5, tj. we współpracy 
z  Generalnym Realizatorem Inwestycji, którym jest firma 
SG Development.

Taka formuła prowadzenia inwestycji zapewnia 
Spółdzielni bezpieczeństwo finansowe przedsięwzięcia, 
z  zachowaniem pełnego nadzoru nad poszczególnymi 
etapami i obszarami realizacji, a także spokój nabywcom, 
którzy mogą całkowicie zaufać inwestorowi i  oczekiwać 
na swoje wymarzone mieszkanie. 

Na dzień zamknięcia niniejszego numeru inwestor WSM 
Ochota i  deweloper SG Development uzyskali wszelkie 
niezbędne pozwolenia. Pozwoliło to na rozpoczęcie prac 
budowlanych, które jak możemy sami zaobserwować 
ruszyły pełna parą.

IDZIE NOWE
Stary pawilon sklepowy przy ul. 1 Sierpnia 32 wydawał się 

stać tam od zawsze. Szary, nie rzucający się w  oczy, charak-
terystyczny dla zabudowy lat 70-tych. Jednak mieszkańcy 
okolicznych bloków - osiedla Jadwisin, bardzo się do niego 
przyzwyczaili. Na przestrzeni lat znajdował się tam sklep spo-
żywczy, zoologiczny, apteka, drogeria, sklep meblowy, fryzjer, 
przychodnia, klub dla młodzieży, a chwilowo nawet pub.

Stan obiektu z  roku na rok się pogarszał i  zgod-
nie z  opinią służb, zagrażał zdrowiu i  życiu użytkowni-
ków. Decyzją WSM Ochota pawilon został zburzony, 
a  na jego miejscu powstanie - kolejna, po Mołdawskiej 5,  
nowoczesna inwestycja Spółdzielni. 

Inwestycja „1 Sierpnia” 

N A S Z E  O S I E D L A  
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„ZAMIESZKAJ WŚRÓD ZIELENI” 
Tak brzmi hasło inwestycji „1 Sierpnia” i  nawiązuje 

do terenów, w  okolicy których stanie - przede wszyst-
kim ogródków działkowych i  Parku Marka Kotańskiego, 
z  całym zapleczem rekreacyjno-sportowym. Należy rów-
nież zaznaczyć, że w  okolicy znajdują się liczne parki, tj. 
Szczęśliwice, Pola Mokotowskie, Park Malickiego, czy Stawy 
Cietrzewia oraz jedyna w okolicy Tężnia Solankowa przy ul. 
Dwudziestolatków. Zdecydowanie jest to okolica mobili-
zująca do częstego, aktywnego spędzania czasu z rodziną 
i przyjaciółmi.

Nowy budynek mieszkalny jest zatem znakomitym 
rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie bliskość zieleni, 
a jednocześnie nie chcą rezygnować z korzyści płynących 
z mieszkania w mieście  – dobrej infrastruktury komuni-
kacyjnej, łatwego dostępu do sklepów i centrów handlo-
wych, placówek medycznych i edukacyjnych.  

NIE TYLKO DLA ZMOTORYZOWANYCH
Inwestycja „1 Sierpnia” jest idealnie skomunikowana nie-

mal z każdą częścią Warszawy. Z oddalonego o 50 metrów 
przystanku autobusowego odjeżdżają autobusy ZTM linii 
228 i 154. 9 minut dzieli nas od przystanku PKP Warszawa 
Rakowiec oraz przystanku tramwajowego. 

Podróż do Centrum samochodem trwa 10 min., a na drugą 
stronę Wisły przeprawimy się w  kwadrans. Lokalizacja ta 
jest również wyjątkowa ze względu na doskonały dostęp do 
lotniska i Dworca Warszawa Zachodnia.

TEGO POTRZEBUJĄ MIESZKAŃCY
Zarośnięte chwastami gruzowisko, po zburzeniu pawilo-

nu wystarczająco długo szpeciło okolicę. Wielkimi krokami 
nadchodzą duże zmiany. Zaprojektowany obiekt będzie 
pełnił nie tylko funkcję mieszkalną, ale również usługową – 
na takie cele przeznaczono lokale na parterze.

  N A S Z E  S P R A W Y
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Budynek będzie miał budowę kaskadową tj. wysokość 
od VIII-IX kondygnacji, w celu zapewnienia dostatecznego 
nasłonecznienia sąsiadującym budynkom 1 Sierpnia 34 i  1 
Sierpnia 32A. 

Wewnątrz znajdą się 82 mieszkania o  zróżnicowanych 
powierzchniach: od 28 do 98 m2 i rozkładach –  1,2,3 i 4-poko-
jowych. Swój wymarzony kąt znajda tu zarówno single, jak 
i rodziny z dziećmi. 

Na tym etapie wszyscy zadają sobie pytanie: „Jak wyglą-
dać będzie nowa inwestycja?”. Architekci zadbali, by charak-
terem nie odbiegał od otaczającej go zabudowy. Wpasuje 
się zarówno w  wielkopłytowe bloki oraz w  nowe obiekty 
mieszkalne, np. Solińska 19, czy 1 Sierpnia 27. Podobnie jak 
ten ostatni, inwestycja „1 Sierpnia” będzie miała nowocze-
sny design, przeszklone balustrady balkonów i  okładzinę 
na poziomie usługowego parteru.  Nowi mieszkańcy będą 
parkować w  garażu podziemnym, ale przewidziano rów-
nież miejsca postojowe na zewnątrz budynku. 

OSTATNIA SZANSA
Inwestycja „1 Sierpnia” cieszy się bardzo dużym zaintere-

sowaniem. 

W pierwszej kolejności do podpisywania umów zostaną 
zaproszone osoby, które złożyły pisemne wnioski w  sekre-
tariacie spółdzielni wyrażając zainteresowanie nabyciem 
mieszkań w tej inwestycji. Do tej pory spłynęło ponad 200 
takich wniosków.

WSM Ochota mając na uwadze członków spółdzielni, 
którzy nie zdążyli jeszcze złożyć podań, wyznaczyła dodat-
kowy termin. Przygotowane podanie należy dostarczyć 
do sekretariatu do dnia 7 października br. Po tej dacie pra-
cownicy Biura Sprzedaży będą kontaktować się z chętnymi 
w celu umówienia spotkania. 

WSM Ochota podkreśla, że znaczenie ma kolejność wpły-
nięcia wniosków. Dopiero po wyczerpaniu zainteresowania 
wewnętrznego, inwestycja zostanie wystawiona na szero-
kim rynku nieruchomości.

Średnia cena mieszkania w inwestycji „1 Sierpnia” to około 
10 000 zł/m2.

Dzięki swoim działaniom oraz decyzjom WSM Ochota 
wypracowała status zaufanego i  bezpiecznego inwestora, 
który drobnymi krokami wchodzi do grona znanych dewe-
loperów na rynku warszawskim. 
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25 czerwca, we wtorek, głośnym przytupem i  Dniem 
Otwartym powitaliśmy ulubioną i  z  tęsknotą oczeki-
waną porę roku - Lato. Na ten szczególny moment, dla 
wszystkich Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
„Chemik” oraz naszych szanownych gości z  Dziennego 
Domu Pomocy „Z Ochotą” oraz wszystkich Mieszkańców 
Dzielnicy Ochota, których przywiodły do nas dźwięki 
muzyki, przygotowaliśmy wiele atrakcji. Wszystko to 
w ramach pikniku „Powitanie Lata 2019”.

Jak zawsze z  dużą troską podchodzimy do tego, aby 
było nie tylko miło i ładnie, ale także zdrowo. Tym razem 
było wyjątkowo. Nawet program rozrywkowy był bardzo 
pro-zdrowotny. Wśród kolorowej warzywno – owocowej 
dekoracji, wykonanej wspólnie z  Mieszkańcami Domu, 
w  ramach odbywającej się terapii zajęciowej, można było 
zauważyć wiele znanych haseł typu: „W  zdrowym ciele 
zdrowy duch”, „Jedz witaminy będziesz piękny i  zdrowy” albo 
„Gimnastyka czyni cuda – rzeźbi biodra, brzuch i uda”. Wszystko 

po to, aby zachęcić i  zmotywować naszych Mieszkańców 
oraz Gości do aktywności ruchowej.

Nie zabrakło również koncertu Zespołu „Uśmiech”, który 
czeskim repertuarem rozbawił całą salę. Dużą atrakcją 
było przedstawienie w dwóch aktach, w wykonaniu kadry 
terapeutycznej wraz z Mieszkańcami z grupy teatralnej pt. 
„Szpital w Niezalesionej Górze”, który zakończył się owacjami 
na stojąco oraz prośbami o bisy. 

Dzięki ogromnemu sercu darczyńców dla wszystkich 
uczestników był słodki poczęstunek - pyszne lody od firmy 
Grycan oraz ciasta, ciasteczka i napoje. To wyjątkowe, rado-
sne spotkanie w gronie przyjaciół uwieńczył wspólny obiad 
w postaci grillowanych kiełbasek z pieczonymi ziemniacz-
kami i surówką.

Gorąco dziękujemy pomocnikom z  Grouponu za nie-
ocenione wsparcie i wspólną zabawę, gościom - Seniorom 
z Dziennego Domu Pobytu „Z Ochotą”, którzy w myśl przy-
słowia „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeżeli się 
ją dzieli” kolejny raz bawili się razem z  nami. Lato zostało 
godnie i wesoło przyjęte.  DA./JJZ

Seniorzy witali Lato
Fot.DPS Chemik

Fot.DPS Chemik
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Spółdzielnia mieszkaniowa, orga-
ny spółdzielni i  jej pracownicy od 
25.05.2018 roku zobowiązani są do sto-
sowania Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego w  sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych. 

Dane osobowe to informacje o  ziden-
tyfikowanej lub możliwej do zidentyfiko-
wania osobie fizycznej. Na przykład: imię, 
nazwisko, data i  miejsce urodzenia, stan 
cywilny, obywatelstwo, numer telefonu, 
numer Pesel, adresy, adres e-mail, numer 
rachunku bankowego, wysokość opłat, 
wysokość zadłużenia lub wysokość nad-
płaty, zużycie mediów (woda, centralne 
ogrzewanie itd.)

Zarząd Spółdzielni uchwalił 
i  przyjął „Politykę bezpieczeństwa 
ochrony danych osobowych oraz 
Instrukcję zarządzania systemem 
informatycznym”

Następstwem wdrożenia ww. 
przepisów obowiązują nowe reguły 
obsługi mieszkańców. Poniżej przed-
stawiamy najistotniejsze dla Państwa:

UDZIELANIE INFORMACJI  
BEZPOŚREDNIO W SPÓŁDZIELNI

•  Pracownicy Spółdzielni mogą 
Państwu udzielić informacji 
wyłącznie po ustaleniu Państwa 
tożsamości. Dlatego prosimy, aby 
podczas wizyty w  Spółdzielni 
pamiętali Państwo o  zabraniu np. 
dowodu osobistego lub innego 
dokumentu ze zdjęciem.

•  Pracownicy Spółdzielni nie mogą 
w  jednym pomieszczeniu obsłu-
giwać kilku interesantów. Na 
drzwiach zostały wywieszone 
informacje o  tym, że interesantów 
obsługujemy pojedynczo. Prosimy 
Państwa o wyrozumiałość i respek-
towanie  tego zalecenia.

•  Pracownicy mogą udzielić jakiej-
kolwiek informacji TYLKO osobom 
posiadającym prawo do lokalu. 
Jeżeli opiekują się Państwo miesz-
kaniem córki, syna, siostry itd. Itp. 
muszą Państwo posiadać imien-

ne pełnomocnictwo lub upo-
ważnienie od właściciela. Proszę 
pamiętać, że upoważnienie pisa-
ne odręcznie jest traktowane jako 
jednorazowe i pozostaje w aktach 
Administracji. Natomiast upo-
ważnienie notarialne jest ważne 
do odwołania. Proszę się nie 
zdziwić jeśli bez takiego upo-
ważnienia ŻADNE informacje na 
temat lokalu nie będą Państwu 
udzielone, nawet jeśli posiadacie 
Państwo książeczkę opłat i  wno-
sicie Państwo opłaty za ten lokal.

UDZIELANIE INFORMACJI  
TELEFONICZNIE

Podobnie jak w  przypadku wizy-
ty w  Spółdzielni, aby móc udzielić 
Państwu informacji telefonicznej 
pracownicy zobowiązani są do ziden-
tyfikowania rozmówcy. Identyfikacja 
polega na podaniu przez Państwa 
np. wysokości ostatniej wpłaty oraz 
wysokości zaliczki na centralne 
ogrzewanie lub wodę. Zapewniamy, 
że staramy się aby nowe przepisy 
nie utrudniały Państwu komunika-
cji ze Spółdzielnią, dlatego przed 
wykonaniem telefonu np. do Działu 
Windykacji prosimy o przygotowanie 
danych, na podstawie których pra-
cownik będzie mógł Państwa zwery-
fikować. 

KORESPONDENCJA 
E-MAILOWA

•  Aby pracownicy Spółdzielni mogli 
kontaktować się z  Państwem za 
pośrednictwem poczty elektro-
nicznej, Państwa adres mailowy 
musi być UWIERZYTELNIONY. 
Aby uwierzytelnić adres mailowy 
należy wypełnić stosowne druki. 

•  Osoby, które mają uwierzytelnio-
ny adres mailowy dostają co mie-
siąc Aneks za użytkowanie lokalu 
mieszkalnego, czyli informację 
o  wysokości comiesięcznej opła-
ty. Nie uwzględnia ona bieżące-
go stanu konta czynszowego, tzn. 

widniejących na koncie niedopłat 
lub nadpłat.

Pracujemy nad tym, aby drogą elek-
troniczną mogły być również wysyła-
ne rozliczenia wody.

E-KONTA CZYNSZOWE  
CZYLI EBOK.

Przypominamy Państwu że na stro-
nie Spółdzielni www.wsmochota.com.
pl w  zakładce Strefa mieszkańca jest 
odnośnik do eBOK-a, gdzie po zalogo-
waniu macie Państwo dostęp do stanu 
swojego konta czynszowego, wgląd 
do swoich wpłat oraz zobowiązań.

Aby uzyskać dostęp do e-BOK 
konieczna jest Państwa wizyta 
w  Dziale Windykacji w  głównych 
Administracjach Osiedla. Osiedle 
Jadwisin na ul. Korotyńskiego 23, 
Osiedle Gorlicka ul. Gorlicka 1.  Po 
zweryfikowaniu Państwa tożsamości 
pracownicy wygenerują login i  hasło 
do systemu. 

Pozostałe przydatne informacje 
dotyczące wzajemnej współpra-
cy mieszkańców z  pracownikami 
Spółdzielni:

•  Wszelkie zaświadczenia doty-
czące lokalu (np. potrzebne 
przy sprzedaży lub do spraw 
sądowych) wydaje jedynie 
Dział Członkowsko-Lokalowy,  
ul. Pruszkowska 17, 02-119 
Warszawa, 1 piętro, pokój 112

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – 14:00 – 17:00

Wtorek, czwartek – 9:00 – 12:00
Środa, piątek – 12:00 – 14:30

Tel. (22) 572 89 05 (22) 572 89 07

Prośba o  wydanie stosownego 
zaświadczenia musi być złożona 
pisemnie np. w każdej administracji lub 
drogą elektroniczną na adres: sekre-
tariat@wsmochota.com.pl. W  przy-
padku złożenia wniosku o  wydanie 
zaświadczenia drogą elektroniczną, 

Niezbędnik mieszkańca
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zaświadczenie może być odebrane 
jedynie osobiście. Czas oczekiwania na 
zaświadczenie to ok. 3-4 dni.

Przypominamy, że zaświadczenie 
może być wydane wyłącznie przy 
braku zaległości z tytułu opłat za lokal. 

• W  przypadku gdy chcą Państwo 
aby nadpłata powstała na Państwa 
koncie czynszowym była zwrócona 
na Państwa konto bankowe, nale-
ży złożyć pisemne podanie. Nie są 
w  tym wypadku honorowane poda-
nia przekazane drogą elektronicz-
ną. Proszę pamiętać że na podaniu 
musi być podany numer konta ban-
kowego, na które ma być przekaza-
na nadpłata, a  także o  tym że, jeśli 
dwie osoby mają prawo do lokalu 
konieczna jest pisemna zgoda 
współwłaściciela dotycząca przeka-
zania nadpłaty. Ta zasada obowią-
zuje również w  przypadku współ-
własności małżeńskiej i  wspólnym 
koncie bankowym.

 • Liczba osób zamieszkałych w lokalu 
– Zgodnie z  § 8 Regulaminu porząd-
ku domowego w  WSM „Ochota”, osoby 
dysponujące lokalem w  zasobach 
Spółdzielni mają obowiązek złożenia 
oświadczenia w  zakresie wskazania 
liczby osób, które zamieszkują ( w tym 
najemcy) w  lokalu oraz liczby osób 
zgłoszonych do wywozu nieczystości 
i sposobie zbiórki nieczystości stałych. 
Użytkownik lokalu ma obowiązek 
zgłoszenia do Administracji Osiedla 
informacji o zmianie liczby osób prze-
bywających w  lokalu nie później niż 
do 10 dnia miesiąca, w którym zmiana 
ma być uwzględniona.

Aby uaktualnić dane należy wypeł-
nić stosowne druki* i złożyć je w orygi-
nale do najbliższej administracji.

*druk tzw. Deklaracja „śmieciowa”, 
druk „oświadczenie korespondencja”, 
druki dotyczące zmniejszenia zaliczek 
na wodę.  

Po przekazaniu wypełnionych doku-
mentów zostają one przekazane do 
Działu Naliczeń Czynszów, a  następ-
nie mieszkaniec otrzymuje informację 
o nowym wymiarze czynszu.

SPRAWY PORZĄDKOWE
 W  związku z  narastającym proble-

mem występowania szczurów, przypo-
minamy o zakazie wyrzucania przez okna 
i drzwi balkonowe śmieci, pożywienia dla 
ptaków i zwierząt, a także pozostawiania 
resztek jedzenia  przy altanach śmietni-
kowych oraz na trawnikach.

Jak reguluje wspomniany Regulaminu 
porządku domowego w WSM „Ochota” 

• Zabrania się: 
a)  wyrzucania niedopałków, strze-

pywania popiołu przez okna, 
z balkonów, loggii oraz tarasów, 

b)  grillowania na balkonach, log-
giach i tarasach oraz w otoczeniu 
budynku, 

c)  palenia papierosów i innych 
wyrobów tytoniowych na balko-
nach, loggiach, tarasach, w piw-
nicach oraz pomieszczeniach 
wspólnego użytku (klatkach 
schodowych, korytarzach, wóz-
kowniach, windach, suszarniach, 
placach zabaw, garażach pod-
ziemnych itp.), 

d)  umieszczania jakichkolwiek przed-
miotów na zewnętrznych parape-
tach okiennych lub barierach.

Z  uwagi na trwający okres remontów 
lokali przypominamy o zgłaszaniu do 
Administracji Spółdzielni planowa-
nych prac remontowych. W zgłoszeniu 
remontu należy zawrzeć jego zakres. 
Decyzją Działu Służb Technicznych 
Spółdzielni każda ingerencja doty-
cząca wyburzeń ścian (w  tym ścian 
działowych) wymaga złożenia pro-
jektu wykonanego przez uprawnio-
nego architekta, a  w  szczególnych 
przypadkach również zgody Wydziału 
Infrastruktury danej dzielnicy.

Pamiętać należy również zapi-
sy Regulaminu porządku domowego 
w WSM „Ochota”.

Regulamin dostępny jest na stronie 
internetowej: https://www.wsmochota.
com.pl/wpcontent/uploads/2018/03/
regulamin_porzadku_domowego.pdf

§ 4
1.  Wszelkie przeróbki w  lokalu, 

a  zwłaszcza instalacji gazowych, 
centralnego ogrzewania, ciepłej 

i  zimnej wody, stawianie lub roz-
bieranie ścianek działowych, prze-
budowa balkonów, montowanie 
daszków nad balkonami itp., 
mogą być dokonywane po uprzed-
nim uzyskaniu pisemnej zgody 
Zarządu Spółdzielni, przy zacho-
waniu przepisów Prawa budow-
lanego, pod rygorem obciążenia 
kosztami związanymi z  usunię-
ciem dokonanych przeróbek. 

2.  Nie dopuszcza się naruszania ele-
mentów konstrukcyjnych budyn-
ku (ścian, stropów, słupów, belek, 
podciągów). Ponadto,

Przy wymianie podłóg (terakota, 
panele, klepka) nie należy ingero-
wać w  izolację akustyczną betonowej 
posadzki.

Przypominamy, że w  przypadku 
obudowy ścian glazurą lub innymi 
okładzinami, obowiązkiem użytkow-
nika lokalu jest wykonanie w/w robót 
w  sposób umożliwiający swobodny 
dostęp do wykonania napraw lub 
wymiany pionów instalacji i  urzą-
dzeń sanitarnych, wodnych, gazowych 
i elektrycznych.

Zalecamy pozostawienie 1,5 m2 

zapasu glazury i terakoty.
Jeżeli nastąpi konieczność spuszcze-

nia wody z instalacji z.w. i c.w. w łazien-
ce lub w kuchni, to należy wnieść opła-
tę w wysokości 50 zł za każdy pion na 
konto: 51 1020 1055 0000 9302 0022 
4329, dostarczyć potwierdzenie jej 
dokonania (może być mailem) oraz 
uzgodnić z Działem Technicznym ter-
min i powiadomić sąsiadów.

Wszelkiego rodzaju głośne prace 
remontowe można prowadzić 

w godzinach 8:00-18:00 od ponie-
działku do soboty.

Przypominamy, że w  okresie wyko-
nywania prac remontowych obowiązek 
codziennego sprzątania części wspól-
nych (klatka schodowa) spoczywa na 
użytkowniku remontowanego lokalu.

 Użytkownik lokalu na własny koszt 
wywozi wymienione okna, drzwi oraz 
zdemontowane po remoncie lokalu 
urządzenia sanitarne, gruz itp. 
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Inne przedmioty wielkogabarytowe 
należy wystawiać w wyznaczonych na 
Osiedlu miejscach*

 • W inf. dot. harmonogramu odbioru 
odpadów – przedstawione jest w dal-
szej części Niezbędnika .
• Uwzględniając wnioski człon-
ków Spółdzielni Zarząd przygoto-
wał zmianę zakresu czynności pracy 
dla Administratorów, zewnętrznych 
firm sprzątających i  gospodarzy. 
Od listopada 2018 roku został uru-
chomiony numer telefonu inter-
wencyjnego dostępny w  weekendy 
i  święta, na który można zgłaszać 
wszelkie problemy związane z  utrzy-
maniem czystości. Ponadto na klat-
kach schodowych wywieszony został 
harmonogram dla Administratorów, 
potwierdzający kontrolę czystości 
w  budynkach, a  także numer komór-
kowy do Administratora danej nieru-
chomości, czynny w  godzinach pracy 
Administracji.

Przypominamy, że telefony do służb 
administracji czynne w  godzinach 
pracy Spółdzielni, jak i  telefony do 
firm pełniących dyżur poza godzina-
mi pracy Spółdzielni wywieszone są 
w gablotach na klatkach schodowych. 
• Z  uwagi na dużą liczbę zapytań 
przypominamy, że od momentu 
oddania budynków do eksploatacji, 
integralnym wyposażeniem technicz-
nym była instalacja anten zbiorczych 
umożliwiająca odbiór programów TV 
z  gniazdka abonenckiego umieszczo-
nego w  każdym lokalu. Opłata z  tego 
tytułu była wyszczególniona w  infor-
macji o  wysokości opłat za lokal pod 
pozycją „konserwacja anten”, następ-
nie zmieniona na „pakiet Antena”. 

Jeżeli  macie  Państwo  zawartą indy-
widualną umowę z  operatorem TV 
(np. Vectra, UPC i  inne), korzystacie 
z anteny pokojowej lub nie posiadacie 
telewizora i  nie korzystacie z  odbioru 
TV, a  NADAL w  Państwa informacji 
o  wysokości opłat za lokal widnie-
je pozycja pt. „Pakiet Antena”, należy 
złożyć w  administracji lub przesłać na 
adres: jadwisin@wsmochota.com.pl 
lub sekretariat@osiedle-gorlicka.pl 

podanie o odłączenie „pakietu Antena”.
Po odłączeniu pakietu przez opera-

tora, miesięczna kwota abonamentu 
po miesięcznym okresie wypowiedze-
nia, zostanie zdjęta, o czym zostanie-
cie Państwo poinformowani otrzymu-
jąc aktualny wymiar opłat.

Od początku 2017 roku, za aprobatą 
Rady Nadzorczej Spółdzielnia reali-
zuje projekt  - bezpieczne osiedla. 
Na bieżąco montowane są kamery 
w  najbardziej newralgicznych punk-
tach. Jeżeli dana nieruchomość widzi 
zasadność instalacji monitoringu 
na podwórku lub przed budynkiem, 
Spółdzielnia na wniosek mieszkań-
ców może zamontować kamery. 

Natomiast kamery wewnątrz 
budynku montowane są na pisemny 
wniosek zdecydowanej większości 
mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy wyra-
żą zgodę zostaną zebrane oferty, na 
podstawie których zostanie przedsta-
wiony koszt montażu i konserwacji.

W  nawiązaniu do opłat, przypomi-
namy, że każdego roku drukowane są 
książeczki mieszkaniowe (oddzielnie 
dla lokali mieszkalnych, miejsc par-
kingowych, garaży, dodatkowych piw-
nic, miejsc postojowych). Jeżeli doko-
nują Państwo opłat internetowych, 
korzystają z polecenia zapłaty lub zlecili 
Państwo stałe opłaty w  swoim banku 
i  tym samym nie korzystają Państwo 
z  drukowanych książeczek mieszkanio-
wych, prosimy o poinformowanie o tym 
Administrację Osiedla: na odpowied-
nim druku, mailowo lub listownie. 

PRZYPOMINAMY, ŻE OPŁAT 
ZA LOKAL MIESZKALNY 

MOŻNA DOKONYWAĆ BEZ 
PROWIZJI W KAŻDEJ PLACÓWCE 

POCZTOWEJ. 

UWAGI NA POWTARZAJĄCE SIĘ 
AWARIE SYSTEMU KANALIZACJI 

SANITARNEJ W LOKALACH, 
RZYPOMINAMY O ZAKAZIE 
WRZUCANIA DO TOALETY: 

ŻWIRKU DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 
– ze względu na swój skład, nie powinno 
się go w  żadnym wypadku spłukiwać 

w  toalecie, nawet jeśli na opakowaniu 
jest inna adnotacja.
ŚRODKÓW DO HIGIENY OSOBISTEJ 
– nawilżanych chusteczek, pieluch, 
podpasek, patyczków do uszu.
TŁUSZCZY, OLEJÓW ORAZ RESZTEK 
POKARMÓW - olej zastyga pod wpły-
wem zimnej wody, osadzając się na 
ścianach rur, zmniejszając tym samym 
przepływ ścieków. Resztki jedzenia 
wabią szczury i  wpływają na wzrost 
ich populacji w kanalizacji. 
WŁOSÓW, NICI DENTYSTYCZNYCH, 
WEŁNY – długie i  cienkie tworzywa 
zwijają się w kłęby, otaczając również 
inne przedmioty dryfujące w  rurach. 
Są niezwykle trudne do usunięcia. 
PAPIEROSÓW LUB FILTRÓW 
PAPIEROSOWYCH – zatruwają wody 
gruntowe, zatruwając tym samym 
podziemną faunę i florę.
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – 
farb, cementu, piasku.  
TOREBEK FOLIOWYCH – nie rozkła-
dają się w  wodzie tworząc blokady 
w sieciach kanalizacyjnych.
LEKÓW, IGIEŁ, STRZYKAWEK – 
składniki chemiczne znajdujące 
się w  lekach przedostają się do wód 
gruntowych, stwarzając zagrożenie dla 
roślin i zwierząt oraz niszcząc glebę. 

HARMONOGRAM ODBIORU 
ODPADÓW DOSTĘPNY JEST NA 

STRONIE INTERNETOWEJ:
warszawa19115.pl/harmonogramy-

-wywozu-odpadow

Informujemy, że odpady typu: zuży-
te baterie, żarówki oraz inne odpady 
komunalne należy oddać do: 

Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych  - MPSZOK. Jest 
to odpowiednio przystosowany i  ozna-
czony pojazd przeznaczony do bezpłat-
nego przyjmowania, dostarczonych we 
własnym zakresie przez mieszkańców, 
selektywnie zebranych odpadów komu-
nalnych, w  tym odpadów niebezpiecz-
nych z gospodarstw domowych. 

MPSZOK przyjmuje odpady w trak-
cie 1,5 godzinnego postoju w  nastę-
pujących lokalizacjach na terenie 
Dzielnicy Ochota:

N A S Z E  O S I E D L A  
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Środy w godz.: 15.00 – 16.30  
- Pętla autobusowa Szczęśliwice 

(ul. Dickensa róg ul. Szczęśliwickiej)
Soboty w godz.:14.00 – 15.30 

 - ul. Korotyńskiego vis a vis nr 34 
 (teren byłej stacji zlewnej)

Wszelkich informacji o  pracy 
MPSZOK można uzyskać u  pracow-
nika obsługującego MPSZOK lub 
pod numerem telefonu: (22) 185 52 
51 – P.P.H.U  LEKARO, na stronach 

internetowych: BIP Urzędu m.st. 
Warszawy, www.czysta.um.war-
szawa.pl  lub w  Biurze Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Urzędu 
m.st. Warszawy pod numerem tele-
fonu (22) 44 34 500. 

Z  uwagi na coraz większą ilość 
podań związanych z wydaniem zgody 
na montaż klimatyzatora w  lokalu 
mieszkalnym, WSM „Ochota” przypo-
mina / informuje, że zgoda na mon-

taż klimatyzatora może być wydana 
wyłącznie na pisemny wniosek skie-
rowany przez Użytkownika lokalu, 
który planuje zamontować klimatyza-
tor, do Spółdzielni w/g wzoru określo-
nego w załączniku nr 1 do Regulamin 
porządku domowego panującego 
w  WSM „Ochota”. Regulamin monta-
żu klimatyzatorów dostępny jest na 
stronie internetowej Spółdzielni i biu-
rze Spółdzileni.

Przeciwko zwężaniu ul. Grójeckiej i  budowy wieżowca 
przy placu Zawiszy powiedziało się ponad 3000 miesz-
kańców dzielnicy Ochota. Zorganizowana przez Ochocką 
Wspólnotę Samorządową akcja  zbierania podpisów w tej 
sprawie trwała od marca. Na początku czerwca petycja 
trafiła do biura Prezydenta m.st. Warszawy. 
Plany zwężenia ul. Grójeckiej wywołały duży niepokój 
mieszkańców Ochoty, ponieważ już teraz, w  godzinach 
szczytu, główna arteria komunikacyjna dzielnicy korku-
je się w  wielu miejscach. Planowane przez Zarząd Dróg 
Miejskich ograniczenie szerokości ul. Grójeckiej do dwóch 
pasów, na odcinku od ul. Bitwy Warszawskie 1920 roku do 
placu Zawiszy, wywołałoby  poważne utrudnienia komuni-
kacyjne dla mieszkańców Ochoty. 
Zdaniem autorów petycji, zanim zacznie się planować 
zwężenie ul. Grójeckiej, należy przebudować plac Zawiszy 
i  wybudować brakującą jezdnie Alej Jerozolimskich na 
odcinku w  kierunku centrum (od ulicy Niemcewicza do 
pl. Zawiszy). Dopóki to nie nastąpi, należy wstrzymać się 
ze wszelkimi inwestycjami, które mogą utrudnić przejazd 
przez ul. Grójecką, w  szczególności z  budową 27-kondy-
gnacyjnego wieżowca w  bezpośrednim sąsiedztwie Placu 
Zawiszy. 
Pod koniec maja, na sesji dzielnicy Ochota rozpatry-
wano stanowisko wniesione przez radnych w  sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
planowanej przebudowy ulicy Grójeckiej. Wnioskodawcy 
argumentowali, ze „w  ocenie części mieszkańców propono-
wane przez Zarząd Dróg Miejskich zwężenie ul. Grójeckiej na 
odcinku od ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku do pl. Zawiszy 
może spowodować poważne utrudnienia komunikacyjne dla 
mieszkańców Ochoty. (…) Z  drugiej strony część mieszkań-
ców dzielnicy popiera postulat zwężenia  ul. Grójeckiej  po  
obu  jej  stronach  na  odcinku  od  ul.  Bitwy  Warszawskiej  
1920  r.  do  P.  Zawiszy. W  tej sytuacji uważamy, że należy 
przeprowadzić konsultacje, które pozwolą wszystkim zain-
teresowanym mieszkańcom na przedstawienie swoich racji,  
co byłoby dobrym punktem wyjścia do podjęcia dalszych decy-
zji.” Uchwała jednak nie przeszła. Jak zapowiedziała Pani  

burmistrz Środoń,  konsultacje odbędą się po wakacjach, 
ale nie będą dotyczyć kwestii, czy mieszkańcy Ochoty 
chcą zmian, tylko samej koncepcji inwestycji.

Nie dla zwężenia ul. Grójeckiej i budowy wieżowca

Fot. K.Kopczyńska

  N A S Z E  S P R A W Y
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W niedzielę, 9 czerwca, na Skwerze Słonecznym im. 
dr Tadeusza Dróżdża, odbyła się wspaniała impre-
za. Po raz pierwszy mieszkańcy, wraz z  ze swoimi 
pociechami, mogli świętować jeden z  najpiękniej-
szych dni w roku - Dzień Dziecka na Rakowcu.

Inicjatywa zorganizowania akcji, to wynik udanej współpracy 
radnego Cezarego Króla i WSM Ochota. Specjalnie z tej okazji 
skwer został przyozdobiony setkami kolorowych balonów. Na 
przybyłych czekały niezwykłe atrakcje: dmuchany zamek do 
skakania, malowanie buziek, malowanie na folii, wata cukrowa, 
którą mogli się częstować wszyscy przybyli. Dzięki wsparciu 
WSM Ochota wszystkie atrakcje były darmowe. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się, bardzo popularne 
dawniej, wyścigi kapslami. Okazały się prawdziwym „strza-
łem w  dziesiątkę”! Emocje podczas pstrykania kapslami były 
ogromne, a każdy z uczestników chciał jako pierwszy przekro-
czyć linię mety . 

To było wspaniałe popołudnie, spędzone w sąsiedzkim gro-
nie i zgodnie z zapowiedzią radnego Króla, na pewno nie ostat-
nia taka zabawa. 

I Dzień Dziecka na Rakowcu
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Prawie koniec?
Prace nad remontem i  rozbudową starej stud-
ni oligoceńskiej zbliżają się ku końcowi. Obecnie 
budynek ma stan deweloperski, ale WSM Ochota 
czekają jeszcze na wszelkie niezbędne do podjęcia 
użytkowania pozwolenia. 

Teren wokół budynku również zyskał nową odsłonę. Trawniki 
i ogrodzenia zostały uporządkowane. Od strony placu zabaw 
posadzono nowe, piękne drzewa: Wiśnię Royal Burgundy 
i Jarząb pospolity, które jak tylko podrosną, będą cieszyły wzrok 
przechodniów przez większość miesięcy w roku. 

Na łamach poprzedniego numeru gazety pytaliśmy miesz-
kańców osiedla, jakie mają pomysły na zagospodarowanie 
tego miejsca, jakie widzą potrzeby. Na nasz adres przyszło 
wiele zgłoszeń, jednak najczęściej powtarzającym się pomy-
słem były MAL – czyli Miejsce Aktywności Lokalnej, kluboka-
wiarnia, kawiarenka, nowa siedziba Administracji Osiedla 
Jadwisin, zaplecze techniczne osiedla.

Decyzja na pewno ucieszy większość zainteresowanych, 
gdyż ostatecznie spółdzielnia rozpatruje otwarcie w tym miej-
scu klubokawiarni oraz zlokalizowanie Administracji Osiedla 
Jadwisin, przeniesionej z Al. Krakowskiej 274.  

Fot. K.Kopczyńska

Fot. K.Kopczyńska
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Szczury stanowią problem, z  którym władze Ochoty 
walczą już od dłuższego czasu. Niechciani goście poja-
wiają się nie tylko w  piwnicach, garażach czy okoli-
cach śmietników, ale zdarza się, że wygryzają siebie 
drogę do mieszkań. W  zeszłym roku na terenie nasze-
go osiedla przeprowadzona została profesjonalna 
deratyzacja. Walka ze szczurami trwała trzy miesiące. 
W  tym czasie w  kilku miejscach Ochoty m.in. w  parku 
Szczęśliwieckim i  przy Zieleniaku systematycznie roz-
kładane były trutki, ale gryzonie nadal są dużym utra-
pieniem i zagrażają naszemu zdrowiu. 

Jak łatwo się domyślić, nie tylko Ochota, ale cała Warszawa 
jest mocno zaszczurzona, dlatego władze miasta stosują 
odgórne mechanizmy, które maja mobilizować wspólnoty 
i spółdzielnie mieszkaniowe do działania. W uchwale mia-
sta z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy nałożo-
no na zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadza-
nia corocznej deratyzacji budynków. Radni miejscy określili 
obligatoryjne terminy przeprowadzania „trucia szczurów 
i  innych gryzoni”. Tego typu akcje maja być prowadzone 
w kwietniu i maju oraz w listopadzie i grudniu. Należy jed-
nak pamiętać, że aby pozbyć się problemu, działania muszą 
podejmować nie tylko zarządcy budynków, ale również 
sami mieszkańcy. Zdaniem specjalistów, nasze nieodpo-

wiedzialne – często nieświadome -  zachowania, 
przyczyniają się w  znacznym stopniu  do wzro-
stu liczebności gryzoni.

Szczury lubią towarzystwo ludzi, ponieważ znaj-
dują w naszym sąsiedztwie duże ilości łatwego do 
zdobycia pokarmu. Nie chodzi tu tylko o odpadki 
wyrzucane do koszy na śmieci. Problemem jest 
jedzenie, które zostawiamy przy wiatach śmietni-
kowych, w parkach czy na skwerach, z myślą o bez-
pańskich psach, kotach czy gołębiach.  Wbrew 
naszym intencjom, stanowi ono niewyczerpane 
źródło pożywienia dla szczurów. 

Jeśli chcemy, żeby działania prowadzone przez 
zarządców nieruchomości przyniosły skutek, 
sami również musimy zmienić nasze przyzwy-
czajenia. Dopóki będziemy urządzać gryzoniom 
„catering”, nie wyprowadzą się one z naszej oko-
licy. Bądźmy świadomi konsekwencji naszych 
działań.

Nie dokarmiajmy szczurów!

  N A S Z E  S P R A W Y
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Fot.  K.Kopczyńska
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Wojna niszczy nie tylko krajobraz, ale przede 
wszystkim ludzi i  człowieczeństwo, okalecza fizycz-
nie i  psychicznie. Dla dorosłego, który przeżył jej 
okropieństwa nic już nigdy nie będzie takie samo, 
a tym bardziej dla dziecka. 

Często słuchałam różnorodnych opowieści o  Powstaniu 
Warszawskim, od dziadków, w  szkole, czytałam w  prasie 
i książkach. Idąc na spotkanie z Panią Marią, byłam bardzo 
ciekawa jakie wspomnienia wyniosła z  tego czasu i  jak 
poradziła sobie z wojenną traumą.

Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego, wów-
czas 5-letnia Marylka (tak zwracali się do Marysi jej 
najbliżsi) mieszkała wraz z  rodzicami i  10- letnią siostrą 
w  jednym z  najznakomitszych i  najwyższych budynków 

w  Warszawie – w  Prudentialu. Jej ojciec pracował tam 
jako elektryk-konserwator i  dzięki temu mogli korzystać 
z przydzielonego im mieszkania. Dodatkowo obie siostry, 
jako jasnookie blondynki cieszyły się sympatią pracują-
cych w  budynku Niemców. Z  czasu okupacji Pani Maria 
pamięta bardzo dobrze jedno wstrząsające zdarzenie:

„Szłam z  mamą ulicą, gdy nagle wraz z  przechodniami 
zostałyśmy zatrzymane przez oddział żołnierzy niemieckich. 
Podjechała ciężarówka, z  której wyprowadzono związanych 
ludzi. Wszyscy zostali postawieni pod mur. Mama schowała 
mnie pod swój płaszcz tak, że nic nie widziałam, tylko słysza-
łam strzały...”

Większość wspomnień, moja rozmówczyni opiera 
na relacjach siostry i  rodziców, jednak datę 1 Sierpnia 
1944 roku pamięta doskonale. Budynek Prudential, 
w  piwnicach którego schowali się wraz z  sąsiada-
mi, stanął w  kleszczach walk, pomiędzy stacjonują-
cymi tam Niemcami, a  próbującymi przejąć obiekt 
Powstańcami. Najgłośniejsze wybuchy, strzały i krzyki 
towarzyszyły im codziennie. Solidne piwnice okaza-
ły się dobrym schronieniem, jednak budynek kilka-
krotnie stawał w  ogniu, który ojciec Pani Marii wraz 
z  towarzyszami próbował gasić. Na widok zdjęcia, na 
którym jej Ojciec leży na „niewybuchu”, nieprzytomny, 
wyniesiony z  pożaru przez kolegę, załamuje jej się 
głos, a w oczach pojawiają łzy. 

„Nigdy niebyło dobrej wojny i złego pokoju.”
Benjamin Franklin

Wspomnienia z Powstania Warszawskiego – rozmowa z Panią Marią Piotrowską. 

O C H O T A  N A  H I S T O R I Ę  
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Kolejnym zachowanym wspomnieniem jest gotowanie na 
maszynkach karbidowych czegokolwiek, co udało się zdobyć: 
grochu, fasoli, mąki. Jedni walczyli o  jedzenie, dla innych 
spirytus był jedynym środkiem na przetrwanie wojennego 
koszmaru.

W nocy, z 2 na 3 października, po 63 dniach męczących 
walk, nastąpiło podpisanie aktu kapitulacji Powstania 
Warszawskiego. Jak w  przypadku każdego powstania 
zbrojnego, nie da się dokładnie oszacować strat, jakie 
poniosła Warszawa w  swojej strukturze i  ludności. 
Przyjmuje się, że zniszczone zostało 65% całego miasta, 
a życie straciło od 150-250 tys. cywilnych osób1. 

Resztki Warszawiaków, którym udało się przeżyć, 
Niemcy zbierali w  większe grupy i  wyprowadzali do 
pociągów. Mała Marylka z  rodzicami i  innymi zostali 
skierowani do Pruszkowa, jednak jeszcze przed wejściem 
do  wagonów, Niemcy „wyławiali” i separowali mężczyzn 
i  chłopców w  celu wywiezienia ich na roboty do Rzeszy. 
W  taki sposób rodzina Pani Marii została rozbita. Kiedy 
ona, wraz z mamą, siostrą i tłumem wymęczonych, zagło-
dzonych Warszawiaków jechali do obozu w  Oświęcimiu, 
jej ojciec został skierowany do prac w berlińskiej piekarni. 
Z powodu przepełnienia obozu, koczujących w pociągach 
ludzi z  transportu, skierowano do sąsiadujących wsi. 
Tułaczka, brak pożywienia, mroźna zima, a także niechęć 
przyjmujących ich w gospodarstwie osób była wyjątkowo 
męcząca. Dodatkowo wszyscy bali się rosyjskich wojsk, 
których żołnierze również niejednokrotnie agresywnie 
zachowywali się w stosunku do ludności cywilnej. 

Z przyjściem wiosny Marylka z mamą i starszą siostrą ruszyły 
do rodziny pod Płońskiem, gdzie przeczekały do końca wojny. 
Część drogi pokonały, jak większość błąkających się po kraju 
Polaków „świńskimi” wagonami, na piechotę - dla małego 
dziecka to była istna wyprawa. Ojciec Pani Marii powrócił do 
rodziny latem 1945 roku i od razu zapadła decyzja o wyjeździe 
do Warszawy, a  krążące informacje o  całkowitej ruinie, jaka 
pozostała z miasta nie zniechęciła ich do powrotu: „Stwierdzili, 
że lepiej na gruzach, ale u siebie, niż kątem u rodziny.”

Pani Maria Piotrowska i  jej siostra były jednymi z  kil-
kudziesięciu tysięcy dzieci, które w czasie powstania były 
w  Warszawie. Zaopiekowane przez rodziców, przeżyły te 

straszne czasy, ale większość, nie miała takiego szczęścia. 
Powojenna trauma sprawiła, że ludzie nie byli w  stanie 
opowiadać o  swoich przeżyciach. Nikt nie przepracował 
z  nimi ich koszmarów i  lęków, które powracały jak nie-
kończący się horror przy głośniejszym uderzeniu, syrenie, 
odgłosie nadlatującego samolotu. 

Moja rozmówczyni zdecydowała się na spisanie wspo-
mnień całkiem przypadkiem, dopiero w  1998 roku, kiedy 
najstarsza córka namówiła ją na udział w  konkursie Rady 
i Zarządu Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa i Zarządu 
Dzielnicowego Związku Kombatantów RP i  B. Więźniów 
Politycznych Warszawy Śródmieście: p.t. „Moje wojenne dzie-
ciństwo”. Fundacja, która wydała, obecnie już 20 tomów wspo-
mnień dzieci z  tego okresu, skrzętnie wykorzystuje te mate-
riały, by ostrzegać przed niszczycielskim wpływem skutków 
powstań zbrojnych, edukować młodzież historycznie, wspie-
rać wszystkich tych, którzy do dziś są orędownikami pamięci. 

 1 Marek Getter. Straty ludzkie i materialne w Powstaniu 
Warszawskim. „Biuletyn IPN”. 8–9 (43–44), sierpień – 
wrzesień 2004.

O C H O T A  N A  H I S T O R I Ę
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Biblioteka. Ciche spokojne miejsce pełne książek, 
gdzie starsza pani w koku, z okularami na nosie suro-
wym wzrokiem patrzy na czytelników przetrzymu-
jących książki i  wygłasza nieśmiertelne „cśśśś!” gdy 
ktoś podniesie głos o pół tonu ponad szept. Ach, jesz-
cze możliwość poczytania na miejscu czasopism i  od 
jakiegoś czasu (choć nie wszędzie) dostępne do wypo-
życzania płyty DVD. Ten stereotyp wydaje się powoli 
przemijać, jednak wciąż obecny jest pewnie w  wielu 
głowach, szczególnie wśród tych ludzi, którzy omijają 
biblioteki szerokim łukiem.
Zapewnianie darmowego dostępu do zbiorów biblio-

tecznych, to główna, kluczowa i pierwotna funkcja biblio-
tek, ale z  czasem ich działalność uległa rozszerzeniu. 

Pierwsza była promocja czytelnictwa skupiająca wszelkie 
akcje i wydarzenia organizowane przez biblioteki, co płyn-
nie przeszło w  rejony animacji kulturalnej związanej z  tą 
promocją, jak choćby spotkania autorskie z  pisarzami. 
Ta rozszerzona (względem podstawowych funkcji) oferta 
dla bibliotek dojrzałych czytelników wymusiła niejako na 
nich dalszy rozwój w  kierunku czytelników młodszych, 
co zaowocowało już całkowitym spleceniem się animacji 
kulturalnej z działalnością Bibliotek. Ponieważ najmłodsi 
są mniej zorientowani na klasycznie pojmowaną kulturę, 
zaowocowało to działaniami z  zakresu zwykłej anima-
cji dla dzieci organizowanymi przez biblioteki (warszta-
ty plastyczne, zabawy, gry biblioteczne) oraz rozszerze-

niem oferty jeszcze dalej – na edukację (lekcje bibliotecz-
ne). W  dzisiejszych czasach edukacja ta zresztą płynnie 
przeskoczyła w  rejony ofert dla starszych czytelników, co 
zauważyć można po zajęciach „e-Senior” mających na 
celu wdrażanie osób starszych w płynne posługiwanie się 
sprzętem IT i korzystanie z Internetu. Czy to koniec? 

A  gdzież tam. Od pewnego czasu biblioteki stają się 
miejscami edukacji społecznej i integracji lokalnej.

Samo zapewnianie dostępu do książek jest bardzo ważne 
dla kilku grup społecznych: 1. seniorów, dla których lektura 
staje się często kluczową rozrywką; 2. dzieci w  wieku szkol-
nym, znajdujących w  bibliotekach lektury i  książki popular-
nonaukowe pomocne w nauce; 3. małych dzieci i ich rodziców, 
poprzez szeroką ofertę książeczek dla maluchów. Oczywiście 
korzysta ze zbiorów bibliotecznych szersze grono, bo książki 
są dziś drogie, a domowe regały nie są z gumy. Dla wielu osób 
wypożyczenie nowości książkowej jest o  wiele lepszą alter-
natywą niż zakup. Oprócz dostępu do prasy i filmów na DVD 
spójrzmy ile oferują dziś ochockie biblioteki:

e-booki, gry planszowe, dostęp do internetu (Wi-Fi 
i  stanowiska stacjonarne), usługi ksero, skanowania 
i drukowania, spotkania autorskie i tematyczne dla doro-
słych oraz dla dzieci, SLAM poetycki, konkursy literackie, 
grupy dyskusyjne (literackie, filmowe, serialowe), lekcje 
biblioteczne dla przedszkolaków i  dzieci w  wieku wcze-
snoszkolnym, lekcje e-Senior, zajęcia dla dzieci z  zakre-
su czytelnictwa i  plastyczne, warsztaty tematyczne dla 
różnych grup wiekowych (np. szybkiego czytania), wizyty 
domowe z donoszeniem książek osobom niepełnospraw-
nym, punkty informacji obywatelskiej, festyny integra-
cyjne („Europejski Dzień Sąsiada”), spotkania sąsiedzkie.

To jednak wciąż nie koniec. Aktualnie wiele bibliotek 
dysponujących przestrzenią, w ramach integracji lokalnej 
wkracza w przestrzeń szeroko pojętej aktywizacji. W jakim 
zakresie? A to już pytanie do czytelników. Przykładem może 
tu być Biblioteka „Przy Baleya” z jej inicjatywą „Młodzi dla 
Młodych” i  ofertą oddania sali multimedialnej pod użytek 
wszelakich zewnętrznych inicjatyw. W  praktyce jeżeli przyj-
dzie do Biblioteki ktoś z fajnym pomysłem to dostanie miej-
sce i zaplecze multimedialne dla realizacji swoich zamierzeń. 
Koncept ten dotyczy raczej młodzieży, ale gdy paru ojców 
umówi się razem chcąc założyć dyskusyjny klub wędkarski, 
czy o piłce nożnej, to też raczej biblioteka im nie odmówi.

βιβλιοθήκη to biblioteka po grecku (βιβλίον biblion – 
książka, θήκη thēkē – zbiornik). W  dzisiejszych czasach 
ta nazwa jest jak góra lodowa – odnosi się jedynie do 
niewielkiej części działalności tych instytucji. Głębiej jest 
o wiele więcej. Tedy czemu nie czerpać z ich ofert pełnymi 
garściami? Sebastian Gago

 

Biblioteka
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Nazwa komiks pochodzi od słowa 
„komiczny” czyli ma Nas rozbawić, ale 
czy przy tym nie może nieść żadnej war-
tości? Przy pomocy krótkich historyjek 
obrazkowych dzieci są w  stanie łatwiej 
przyswoić różne poważniejsze tematy. 
Do tego jest to dla dzieci świetna zaba-
wa. W Bibliotece “Przy Baleya” znajdzie-
cie między innymi 3 tytuły komiksów, 
które łączą ze sobą edukacje z komedią.

„Las Złamanych Serc”   
- Samojlik Tomasz

Komiks przedstawia historię kota, 
który został porzucony w lesie. Wyrusza 
on w  podróż z  papugą, żółwiem i  paty-
czakiem. Te zwierzęta domowe muszą 
nagle poradzić sobie w  niebezpiecznym 

dla siebie świecie. Napotykają one wiele 
przygód na swojej drodze, gdzie uczą się 
przyjaźni  i  przetrawnia.Dzieci podczas 
lektury uczą się empatii wobec zwierząt, 
a jednocześnie zaśmiewają się przy sce-
nach walki patyczaka z psami.

„Wojenna Odyseja AntkaSrebrnego”  
Robaczewski Tomasz

W pierwszej części tej serii Antek, który 
jest młodym chłopcem bierze udział 
w  obronie Grodna w  1939 roku. Nasz 
dzielny, główny bohater chcę być patrio-
tą, więc zakłada nieformalny oddział 
oporu. Chłopcy i dziewczynki są w stanie 
zapoznać się w tej części, ale i w kolejnych 
z wydarzeniami, które działy się w Polsce 
podczas II wojny światowej. Nie jest to 
jednak przedstawione w  sposób ciężki 
jak w książkach historycznych czy lektu-
rach. Młody czytelnik z  zaciekawieniem 
śledzi akcje, a  jednocześnie przyswaja 
wydarzenia ważne dla Polski.

„Dzieci i ryby głosu nie mają”  
Sowa Marzena

Tym razem akcja komiksu dzieję się 
w  czasach komunizmu. Akcja przedsta-
wiona jest oczami ośmioletniej Marzi. 
W  krótkich historyjkach główna boha-
terka pokazuje czytelnikowi swoje życie. 
Dziewczynka często zastanawia się nad 
wydarzeniami, które dzieją się wokół niej. 
Na przykład nie jest w  stanie zrozumieć 
dlaczego wszyscy tak dumnie chodzą 
z  papierem toaletowym na szyi, gdy ona 
się tego wstydzi. Młodzi odbiorcy z  dzie-
cięcej perspektywy zapoznają się jak to 
jeszcze względnie niedawno wyglądało 

życie codzienne w  Polsce. Do tego jest 
dobre wprowadzenie do rozmowy z rodzi-
cami czy dziadkami o ich dzieciństwie.

Komiksy dla dzieci na 
Baleya – bawią i uczą

Klatka to nie rupieciarnia
Mieszkańcy bloków często bory-

kają się z  problemem zbyt małej 
powierzchni, którą można wykorzy-
stać na przechowywanie. Sytuacja 
jest szczególne trudna, jeśli nie 
posiadamy piwnicy lub komórki 
lokatorskiej. Wiele osób, w  takiej 
sytuacji wystawia cześć swojego 
dobytku na klatkę schodową – naj-
częściej rowery, wózki dziecięce lub 
niewykorzystywane meble , nara-
żając się tym samym nie tylko na 
dezaprobatę sąsiadów ale również 
sankcje prawne.

„Zaśmiecanie” klatek nie tylko obni-
ża walory estetyczne części wspólnej 
budynku, ale często utrudnia swobod-
ne przejście lub stwarza realne zagro-
żenie pożarowe. Klatka schodowa jest 
główną drogą ewakuacji w sytuacjach 
zagrożeń, dlatego tak ważne jest 
przestrzeganie zasad, które pozwala-
ją zachować jej drożność. Wspólnym 
obowiązkiem wszystkich lokatorów 
jest utrzymywanie klatek i  innych 
wspólnych pomieszczeń w  budyn-
ku bez zalegających rupieci. Warto 
zwracać uwagę sąsiadom, którzy 
nie wywiązują się z  tego obowiązku, 
ponieważ stawką jest bezpieczeństwo 
nasze i naszych najbliższych.

Statystyki udostępniane przez 
Państwową Straż Pożarną wskazują, 
że   każdego roku przeprowadzane 
jest około 5 tys. kontroli w  wieloro-
dzinnych budynkach mieszkalnych, 
w  czasie których strażacy odkrywa-
ją kilka tysięcy nieprawidłowości. 
Duża  cześć interwencji realizowana 
jest ze względu na skargi lokatorów. 
Wizyta strażaków zazwyczaj kończy 
się pouczeniem i wezwaniem do usu-
nięcia niebezpiecznych gabarytów, 
jednak przepisy prawa przewidują 
możliwość ukarania osoby stwarzają-
cej zagrożenie karą grzywny do 5 tys. 
zł lub aresztu do 30 dni.
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W  ramach konsultacji społecznych nowego Studium 
Warszawy, trwających od września 2018 do stycznia 2019 roku, 
przeprowadzona został ankieta, w której mieszkańcy Warszawy 
mieli szansę ocenić aktualny stan zagospodarowania miasta. 

Badanie miało formę geoankiety, tj. ankiety pozwalającej 
na umieszczanie punktów na mapie. Za jej pomocą udało się 
zebrać informacje o  przestrzeni Warszawy z  perspektywy jej 
użytkowników. W realizowanym przez Internet badaniu wzięło 
udział około 16 tys. osób, a jego analiza niesie wiele ciekawych  
informacji o życiu codziennym mieszkańców Ochoty.

     Wyniki geoankiety wskazują, że mieszkańcy ochoty chętnie 
poruszają się komunikacją miejską lub pieszo. Do pracy, szkół 

i  uczelni najczęściej jeżdżą autobusami i  tramwajami, nato-
miast na zakupy oraz spacery do parków zdecydowanie częściej 
udają się pieszo. Na własnych nogach docierają również na 
spotkania towarzyskie i wydarzenia kulturalne. Mogą sobie na 
to pozwolić, bo jak deklarują odległości, które muszą pokonać 
do szkoły lub pracy są stosunkowo niewielkie (1,5 km). W opinii 
mieszkańców, Ochota jest dobrze skomunikowana z  innymi 
częściami miasta.

Na Ochocie znajduje się kilka miejsc, które są uznawane są 
za najbardziej malownicze w  skali całego miasta.  Wśród 15 
ulubionych przez warszawiaków parków Pola Mokotowskie 
zajmują trzecie miejsce (po Łazienkach i Bulwarach Wiślanych), 
a  park Szczęśliwiecki ósme. Znajdują się tu również idealne 
lokalizacje mieszkalne  – blisko 90% ankietowanych jest zda-
nia, że Ochota to doskonałe miejsce do życia.

Co chcieliby zmienić mieszkańcy Ochoty? Ci z północnej czę-
ści dzielnicy deklarują, że przydałoby się więcej zieleni oraz 

miejsc do uprawiania sportu oraz sklepów, ci z  południowej  
– miejsc rozrywki. W  całej dzielnicy uciążliwy jest ruch ulicz-
ny oraz trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego. Na 
Starej Ochocie i Filtrach mieszkańcy skarżą się także hałas. 

W  opinii ankietowanych, położone na skrzyżowaniu Alej 
Jerozolimskich i ul. Chałubińskiego, rondo Czterdziestolatka 
jest trzecim najbardziej problematycznym węzłem prze-
siadkowym w Warszawie.

Zebrane dane posłużą planistom miejskim w  pra-
cach nad rozwojem miasta. Pełne wyniki geoankie-
ty dostępne są na stronie urzędu miasta, pod adresem:  
http://architektura.um.warszawa.pl/

 Po dobrej stronie miasta
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Z  Ochotą jestem związana zawodowo. Kiedy szukałam 
w okolicy miejsca, w którym mamy /opiekunki mogą wymie-
nić się doświadczeniami, a dzieci zintegrować i pobawić, zna-
lazłam MAL Grójecka 109. 

Odwiedzam go od samego początku i  miałam możliwość 
zaobserwować jak to miejsce się rozwija i daje możliwość wzię-
cia udziału w przeróżnych warsztatach i zajęciach. Już od pierw-
szej wizyty można poczuć przyjazną atmosferę. W trakcie zajęć 
sensorycznych z  Kasią dzieci mogły rozwijać zmysły i  uczyć 
się reakcji na różne bodźce. Niespodziewanie znalazłam też 
zakątek dla siebie - zajęcia z szycia na maszynie. Na pierwsze 
zajęcia przyszłam totalnie zielona. Sąsiadka Marta podchodziła 
do nas z  wielką cierpliwością i  życzliwością. Z  biegiem czasu 
złapałyśmy z  dziewczynami super kontakt i  teraz zdarza się, 
że połowę czasu spędzamy na pogaduchach. Dzięki zajęciom 
skończyłam kilka swoich projektów i zamierzam dalej rozwijać 
swoją nową pasję. 

SĄSIADKA KASIA
Szycia na maszynie nauczyłam się już w  dzieciństwie. Od 

zawsze było to moje hobby. Kiedy zobaczyłam na fanpage MAL 
Grójecka 109, informację o rozpoczynających się zajęciach z szy-
cia, postanowiłam pójść i  podzielić się z  innymi swoim zami-
łowaniem i  amatorską wiedzą. Na pierwszych spotkaniach 
wspólnie uczyliśmy się od podstaw jak zakładać igłę, nawlekać 
nici, ustawiać odpowiednie napięcie, czy rodzaj ściegu do dane-
go materiału. 

Zajęcia w  gronie, tak pozytywnych osób upływają bardzo 
szybko. Uszyj z nami na maszynie to nie tylko nauka, jak obsługi-
wać maszynę i jak szyć ubrania, dodatki, ale także relacje i więzi, 
które tworzą się pomiędzy uczestnikami. Szycie jest pasją, którą 
można zarazić wszystkich, a MAL to miejsce idealne do tego, by 
poznawać nowe i rozwijać stare.

SĄSIADKA MARTA
W  związku z  dużym zainteresowaniem cyklem spotkań 

Uszyj z  nami na maszynie poszukujemy wolontariuszy, którzy 
chętnie podzielą się swoimi umiejętnościami z sąsiadami. Jeśli 
umiesz szyć i lubisz poznawać nowych ludzi przyjdź i włącz się 
w działania MAL Grójecka 109 - OKO.

Przeszyj to z MAL

MAL Grójecka 109 - OKO
Miejsce Aktywności Lokalnej
ul. Grójecka 109,  
02-120 Warszawa

www.facebook.com/MALGrojecka109

tel. 690 494 763, 
mal@oko.com.pl

Fot. MAL 

Fot. MAL 
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Większości z  nas wydaje się, że z  końcem lata 
i  upalnych dni, sezon na kleszcze również dobiegł 
końca. Nic bardziej mylnego! 

Kleszcze są bardzo wytrzymałe i  aktywizują się już 
od temp. 5-7 st. C. Oznacza to, że  stworzenia te nawet 
w jesiennej aurze, czy w czasie cieplejszej zimy, mają się 
doskonale. Wrzesień, jako miesiąc jeszcze ciepły i  wil-
gotny jest drugim w  przeciągu roku szczytem aktywno-
ści tych pajęczaków, które masowo zasiedlają miejskie 
podwórka i  parki. Czając się w  wysokich trawach i  krze-
wach liściastych do 150 cm wysokości. Warto wyjaśnić, że 
wbrew panującej powszechnie opinii, kleszcze nie prze-
siadują na drzewach i nie skaczą z nich na przechodzącą 
„ofiarę”. Dodatkowo przyciąga je obecność żywicieli, czyli 
ssaków tj. gryzoni, jeży, miejskich ptaków, a w pobliskich 
lasach dzików i lisów. I oczywiście człowieka. 

Przyjemna aura zachęca do częstego korzystania ze 
spacerów i  uroków przyrody, form wypoczynku na świe-
żym powietrzu. Lżejszy ubiór, odkrywanie ciała sprzyja 
pokąsaniu przez kleszcza i  wystawia na niebezpieczeń-
stwo zarażenia bakteriami, wirusami i pierwotniakami. 

ZARAZIĆ SIĘ JEST CZYM.
Pierwszą, najbardziej popularną chorobą kojarzoną 

z kleszczami jest BORELIOZA. W samej Warszawie ponad 
30% samic kleszczy zarażonych jest tą bakterią. W  2017 
r. w  Polsce zgłoszono 21 516 przypadków tej choroby,  tj. 
ponad 10 tys. więcej niż w  roku 2012, a  tendencja wzro-

stowa wciąż się utrzymuje. Im dłużej kleszcz pozo-
staje wkłuty w skórę, tym większe jest ryzyko zaka-
żenia, a  jego rozpoznanie niekiedy bywa bardzo 

utrudnione. Najlepszym dowodem na zarażenie bore-
liozą jest wystąpienie rumienia wędrującego – dużego, 
rozlewającego się, zaczerwienionego obszaru, z  białym 
kręgiem i  czerwonym środkiem – miejscem ugryzienia. 
Towarzyszyć mu mogą temperatura, osłabienie, czyli 
objawy grypo-podobne. 

Jednak rumień nie zawsze występuje. Lekarz zlecić 
może również badanie z  krwi na obecność przeciwciał, 
dostępne badania metodą ELISA i  potwierdzenie ich 
testem Western blot. W każdorazowym przypadku nale-
ży się jednak skonsultować z  właściwym specjalistą, 
bądź udać do szpitala. 

Nie istnieje szczepionka na boreliozę. Wczesną fazę 
choroby można dosyć skutecznie wyleczyć za pomocą 
długotrwałej antybiotykoterapii. W  przypadku prze-
wlekłej boreliozy, skutki choroby mogą utrzymywać się 

nawet całe życie i przynieść fatalne konsekwencje. Takie 
osoby wymagają leczenia wspomagającego lub nawet 
rehabilitacji.

Kolejna bardzo znaną chorobą przenoszoną przez 
kleszcze jest KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU – KZM. 
W 2017 roku odnotowano 279 przypadków zachorowania 
na tę chorobę, która dotyka najczęściej osoby starsze oraz 
mężczyzn, atakując układ nerwowy i mózg. Podobnie jak 
przy boreliozie, nie każdy kleszcz przenosi wirusa TBE, 
jednak w  tym przypadku czas usunięcia kleszcza nie ma 
dużego znaczenia, gdyż wirus przenosi się już w  ślinie 
pajęczaka. 

Czep się Kleszcza!

Fot. https://pixabay.com/pl/users/skeeze



Przebieg KZM można podzielić na 2 etapy. Pierwszy 
przypomina objawami grypę – są nimi gorączka, ból 
głowy, ból stawów. Jeśli wirus nie zostanie przezwycię-
żony w  organizmie w  początkowej fazie, dochodzi do 
zaatakowania układu nerwowego i  do zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych. 

Łagodnymi objawami są silny ból głowy, sztywnienie 
karku, wysoka gorączka. Do silnych objawów zaliczamy 
m.in.  zaburzenia świadomości, zaburzenia mowy i trud-
ności w  połykaniu, lub porażenia kończyn. Może dojść 
również do zaburzeń oddychania.

Obecnie nie istnieją znane leki, które zwalczyłyby wiru-
sa, w  związku z  czym, wyleczenie KZM nie jest możli-
we. Leczenie KZM jest ograniczone do łagodzenia jego 
objawów, czyli uśmierzania bólu i  obniżania gorączki. 
Jedynym pewnym zabezpieczeniem przeciw KZM, na 
którym można polegać, jest szczepienie, któremu poddać 
mogą się dorośli oraz dzieci, które ukończyły 1 rok życia. 
Szczepionki przeciw KZM należą do najskuteczniejszych 

dostępnych szczepień antywirusowych. W  zależności od 
produktu i  wybranego schematu szczepień, skuteczność 
szczepienia wynosi 99%.

KZM i borelioza to najpoważniejsze dla człowieka, ale 
nie jedyne choroby wywoływane przez kleszcze. Istnieje 
długa lista różnego rodzaju patogenów, przez nie prze-
noszonych tj. tularemia, anaplazmoza i  babeszjoza oraz 
liczne choroby bydła. Choroby te są na szczęście dużo 
rzadsze, a ich przebieg zazwyczaj dużo łagodniejszy.

Kleszcze znakomicie przystosowały się do naszych 
warunków, są wszechobecne. Trudno ich uniknąć, jednak 
istnieją sposoby, by zmniejszyć ryzyko ugryzienia.
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Fot.https://pixabay.com/pl/users/smellypumpy

1.  UNIKAJ MIEJSC WYSTĘPOWANIA I EPIDEMIO-
LOGICZNYCH.
W miarę możliwości należy starać się unikać przebywa-

nia w wysokiej trawie lub zaroślach. Długie źdźbła trawy 
na niekoszonych łąkach, przy ścieżkach i na brzegach rzek 
oraz lasy, są chętnie wykorzystywane przez kleszcze do 
poszukiwania potencjalnego żywiciela. 

2. ODPOWIEDNIO SIĘ UBIERAJ.
Wychodząc na łąkę lub do lasu, zakładaj bluzki z  dłu-

gimi rękawami, spodnie z  długimi nogawkami, które 
wpuścisz w  skarpety, oraz buty zakrywające stopy. Noś 
nakrycie głowy. Staraj się, żeby ubranie było jasne, dzięki 
czemu łatwiej zauważysz kleszcza jeszcze przed wkłu-
ciem.

3. STOSUJ REPELENTY.
Odpowiednie środki dostępne w  sklepach i  aptekach 

skutecznie odstraszają kleszcze i  inne owady. Należy je 
nakładać na odzież i stosować, powtarzać zgodnie z zale-
ceniami producenta na opakowaniu. 

4. BĄDŹ CZUJNY.
Po powrocie do domu wytrzep ubranie i  dokładnie 

obejrzyj swoje ciało. Kleszcze lubą wbijać się w  konkret-
ne miejsca, gdzie skóra jest cienka i  dobrze ukrwiona 
tj. za uszami, na linii włosów, pod kolanami, przy szyi, 
w zgięciu łokcia,  na wierzchniej stronie stóp, w okolicach  
pachwin, przy piersiach oraz okolicach brzucha. 

5. ZASZCZEP SIĘ NA KZM.
Zwłaszcza jest to polecane osobom, które przebywają 

w miejscach epidemiologicznych i gdzie stwierdzono już 
zachorowanie na KZM, a także tym, którzy z racji wykony-
wanego zawodu, lub po prostu z przyjemności przebywa-
ją dużo na powietrzu, w lasach, na polach i łąkach. 

CO ZROBIĆ, KIEDY ZNAJDZIEMY  
NA SWOIM CIELE KLESZCZA? 

Nie wpadajmy w panikę. Nie smarujmy i nie psikajmy 
miejsca żadnym specyfikiem. Kleszcza należy spokojnie 
wyciągnąć ze skóry delikatnym, stanowczym ruchem 
w  górę. Dokładnie umyj ręce. Można zaopatrzyć się 
w  specjalny przyrząd do usuwania kleszczy. Najlepiej 
położyć pajęczaka na jasnym podłożu i przyjrzeć mu się, 
czy został usunięty w  całości (głowa), czy się porusza. 
Rankę należy zdezynfekować i  przez najbliższe 30 dni 
obserwować miejsca ukłucia. Jeżeli pojawi się zaczer-
wienienie, rumień, należy natychmiast zgłosić się do 
lekarza. 

Nie odbierajmy sobie przyjemności korzystania z  uro-
ków przebywania na łonie natury. Jednak zachowujmy 
się z  głową. Po każdej wycieczce, czy spacerze dokładnie 
oglądajmy swoje ciało. 

O C H O T A  N A  Z D R O W I E




