
W dniach 27 i 28 lu tego–1 mar -
ca br. na te re nie Dziel ni cy Ocho -
ta zo sta ły za pla no wa ne ob cho dy
Na ro do we go Dnia Pa mię ci „Żoł -
nie rzy Wy klę tych”. Na mo cy usta -
wy z dnia 3 lu te go 2011 r.
dzień 1-go mar ca jest świę tem
pań stwo wym. po świę co nym pa -
mię ci żoł nie rzy an ty ko mu ni stycz -
ne go i nie pod le gło ścio we go pod -
zie mia. Chcie li by śmy za pro sić
Pań stwa do uczest ni cze nia w tych
ob cho dach.

Za pla no wa li śmy na stę pu ją ce
uro czy sto ści:

27.02 pią tek
• 11.30 – Złożenie kwiatów

pod tablicą upamiętniającą
ofiary represji komunistycznych
przy budynku dawnego aresztu
śledczego Głównego Zarządu
Informacji WP przy ulicy
Chałubińskiego róg z Oczki

• 12.30 – Złożenie kwiatów
pod tablicą upamiętniającą
ofiary represji komunistycznych
przy dawnym Rejonowym
Sądzie Wojskowym
przy ul. Koszykowej 82

• 14.30 – Otwarcie wystawy pt.

„Ostatni leśni” pod urzędem
dzielnicy Ochota
przy ul. Grójeckiej 17a

28.02 – sobota
• 11.00–21.00 – Maraton Filmowy

poświęcony Żołnierzy Wyklętych
Aula XIV LO im. Stanisława
Staszica przy
ul. Nowowiejskiej 37a

Szcze gól nie za le ży nam na za chę -
ce niu mło dzie ży do uczest ni cze nia
w Dniach Pa mię ci. Po przez udział
w wy da rze niach przy go to wa nych

z tej oka zji pod kre śli ła ona zna cze -
nie ob cho dów i prze nie sie pa mięć
o bo ha te rach w ko lej ne po ko le nia.
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Jeszcze się Polska
o was upomni

„W hoł dzie” Żoł nie rzom Wy klę tym „- bo ha te rom an ty ko mu ni stycz ne go
pod zie mia, któ rzy w obro nie nie pod le głe go by tu Pań stwa Pol skie go, wal -
cząc o pra wo do sa mo sta no wie nia i urze czy wist nie nia dą żeń de mo kra tycz -
nych spo łe czeń stwa pol skie go, z bro nią w rę ku, jak i w in ny spo sób, prze -
ciw sta wia li się so wiec kiej agre sji i na rzu co ne mu si łą re żi mo wi ko mu ni stycz -
ne mu…”

Preambuła Ustawy Sejmu RP z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

(Dz.U. z 2011 r. nr 32, poz. 160)

Do 17 lu te go mo żna by ło skła dać wnio ski do bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go. Na Ocho cie zło żo no ich ogó łem 114. Naj wię cej, bo 62 do ty czy te -
re nu Sta rej Ocho ty. Na Ra kow cu i Szczę śliw cach zło żo no ich znacz nie
mniej (po 26). To zde cy do wa nie mniej niż w po przed nim ro ku, kie dy to
zo sta ło zło żo nych 160 wnio sków. Te raz etap ich we ry fi ka cji. Jed nak za -
nim to na stą pi bę dzie mu sia ło dojść do pre se lek cji na Sta rej Ocho cie.
Bę dzie to po le gać na tym, że pro jek to daw cy we wła snym gro nie wy bio -
rą 50 wnio sków, któ re miej my na dzie je przej dą we ry fi ka cje i zo sta ną
pod da ne gło so wa niu.

Mo żna za po znać się z wnio ska mi na stro nie https://app.twoj bu -
dzet.um.war sza wa.pl/ta sk Pro po se/in dex.

Redakcja

Zna my treść i licz bę wnio sków
Na Ocho cie zło żo no ich ogó łem 114.
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Sza now ni Miesz kań cy Ocho -
ty…. I Ty, Wła dzo wsze la ka, de cy -
zyj na…!

Umyśl nie cze ka łem na opad
śnie gu. Nie ste ty, jesz cze śnieg
czap nie two rzy na drze wach
i krze wach i kon tra sto wo zie leń
je mio ły nie jest uwi docz nio na, ale
na zdję ciach jest wi docz na.

Ska la opa no wa nia przez je mio -
łę drzew w nie któ rych re jo nach
jest tak du ża, że mo że my się li -
czyć nie tyl ko z za gro że niem utra -
ty zie le ni wy so kiej, ale rów nież
ży cia, zdro wia miesz kań ców.

„Ko szu la bli ższa cia łu”, po in -
nych dziel ni cach nie po bie gnę
umyśl nie fo to gra fo wać, ale świe -
żut kie zdję cia z Ocho ty, oko lic
Opa czew skiej – pro szę! W wie lu
przy pad kach po wierzch nia za ata -
ko wa na przez je mio łę pa so ży ta,
to 60% ob ję to ści ko ro ny drzew!
W wa run kach miej skich, kie dy
drze wa pod da wa ne są eks tre mal -
nym wa ha niom ilo ści wo dy, dzia ła -

niu spa lin, a ta kże z ra cji gra bie nia
li ści (nie ma też wzbo ga ca nia gle -
by, nikt nie pro wa dzi na wo że nia
w cią gach za drze wień) – je mio ła
jest w sta nie znisz czyć drze wa!
W mo men cie in ten syw ne go opa du
śnie gu ta ka ilość je mio ły za trzy mu -
je śnieg, ob cią ża ko na ry wa gą kil -
ku set kg, na wet ton. Po wo du je to
śnie go ło my, ko na ry uszka dza ją
czę sto strza łę drze wa (pień), Ta kie
sy tu acje by ły od no to wa ne, wy star -
czy mro zik, wiatr i za gro że nie dla
prze chod niów gwa ran to wa ne pro -
cen to we! A i na par ku ją ce sa mo -
cho dy są nisz czo ne.

W ubie głym ro ku ob ser wo wa -
łem fir my kon ser wa cji zie le ni,
któ re do ko ny wa ły ko rek ty ko ron
drzew (nie mó wię o skan da licz -
nych wy cin kach na te re nie
GGKO), „prze świe tleń”, usu wa -
nia za gro żo nych zła ma niem su -
chych ko na rów. Czort wie, ja ki
jest do bór firm i nad zór prac, ale
na mo je py ta nie; „dla cze go Pa no -

wie nie sto su ją na od cię te po -
wierzch nie za bez pie czeń, fun gi cy -
du, ba choć by far by z grzy bo bój -
czym do dat kiem?” – nie do sta łem
wy ja śnień. Po pa trzy li jak na wa -
ria ta. Dru gie py ta nie by ło: „dla -
cze go przy oka zji cięć, nie ścią gną
Pa no wie je mio ły?” Za pro po no -
wa li mi jed ną, ko men tu jąc; „Pa nu
ca ło wa nia bra ku je!” Ta aa. Ja nie
na rze kam w ży ciu pry wat nym, ale

urzęd ni ko wi usta la ją ce mu za kres
kon ser wa cji drzew - ro zu mu,
na pew no bra ku je!!

Uti nam fal sus va tes sim!. Jak to
sta ro żyt ni sy gna li zo wa li za gro że -
nie. Szlag tra fi skwer „Do bre go
Ma ha ra dży”. I drze wa na Opa -
czew skiej, i… Sa mi się ro zej rzyj -
cie, pod nie ście gło wy, alar muj cie
wła ści cie li te re nu!

Ma riusz Twar dow ski

O je mio le słów kil ka…
Szlag tra fi skwer „Do bre go Ma ha ra dży”. I drze wa na Opa czew -

skiej, i… Sa mi się ro zej rzyj cie, pod nie ście gło wy, alar muj cie
wła ści cie li te re nu!

For ma, ja ką przy brał zwy cię ski
neon „Zie le niak” na wią zu je sty li -
sty ką do cha rak te ry stycz ne go kro -
ju pi sma z lat 50–60. Au to ra mi
wszyst kich pro po zy cji był z ze spo -
łu 370 Stu dio, któ ry za pro jek to -
wał je na zle ce nie Za rzą du Mie -
nia m.st. War sza wy.

Miesz kań cy mo gli wy bie rać naj -
ład niej szy ich zda niem pro jekt
no we go neo nu mię dzy 5 a 10 lu te -
go, na stro nie Urzę du Dziel ni cy
Ocho ta. Do wy bo ru by ły 4 pro jek -
ty. Pierw szy, zwy cię ski otrzy -
mał 804 (44%) gło sy, pro jekt nr 2
– z list ka mi za miast kro pek

nad „i” ze brał 477 (26%) gło sów.
Pro jekt nr 4 z pi smem dru ko wa -
nym ze brał 374 (20%) gło sy,
a naj mniej gło sów ze brał pro jekt
pi sma od ręcz ne go – 186 (10%).
Łącz nie w an kie cie od da nych zo -
sta ło 1841 gło sów.

– Neon po do ba mi się. Co
praw da gło so wa łem na in ny wa -
riant. – przy zna je Grze gorz Wy -
soc ki – za stęp ca bur mi strza
dziel ni cy Ocho ta. Od dwóch mie -
się cy kon cen tru je my się na tym
aby neon był wi zy tów ką do bre go,
pol skie go han dlu. Mam na dzie ję,
że prze pro wadz ka kup ców i uru -

cho mie nie ha li prze bie gnie bez
za kłó ceń i wszy scy za cznie my ro -
bić za ku py w czerw cu, naj da lej

w lip cu te go ro ku – do da je bur -
mistrz.

Da riusz Kał waj tys

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. Dzia ła na wszyst kich po -
zio mach ener gii du cho wej li kwi du jąc ca łe
spec trum cho ro by. Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GU IL LER MO sku tecz nie po ma ga w le cze niu
wie lu cho rób. Mię dzy in ny mi:

– no wo two ro wych, cho ro bach
or ga nów we wnętrz nych
– pro sta cie, pro ble mach hor -
mo nal nych,
– za pa le niu sta wów, pro ble -
mach i zmia nach reu ma tycz -
nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we -
go, uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra -
li żu,
– pro ble mach z krą że niem,

– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie nie rąk i nóg.

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

27.II - 13.III

Za pi sy i in for ma cje w godz. 10-20
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.fi li pin skieuz dro wie nia.pl

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

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

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

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

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

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

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

Pokonaj niedosłuch!

ul. Szczęśliwicka 36 gab. 141; tel. 22 392-75-39
ul. Koszykowa 78 gab. 266; tel. 22 425-67-06

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

Uniwersytetu Medycznego 
ul. Banacha 1a, blok F, I piętro, gab. 269

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 3reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202

No wym atry bu tem i środ kiem
do „upięk sze nia” kra jo bra zu przy
Zie le nia ku sta ło się wmon to wa nie
dwóch sta re go mo de lu słup ków.

Pięk nie je nam no wy Zie le niak
z dnia na dzień.

No wym atry bu tem i środ kiem
do „upięk sze nia” kra jo bra zu przy
Zie le nia ku sta ło się wmon to wa -
nie dwóch sta re go mo de lu słup -
ków tak zwa nych „Pa trio tów”.

Strasz nie mi zer ny to wy da tek,
po nie waż z mon ta żem je den słu -

pek kosz tu je oko ło dwustu złotych
i wy glą da na to że, po wie la się
funk cje już ist nie ją cych słup ków
bli żej ulicz ki par kin go wej.

Pew nie w ma ga zy nach za le ga ły
sta re mo de le (tań sze) jak te raz
no we wcho dzą na na sze uli ce.

No we na to miast kosz tu ją le -
piej – trzysta złotych z mon ta żem.
Strach po my śleć ile bę dzie kosz -
to wać wy mia na wszyst kich
w dziel ni cy?

Je rzy Paw lo nek

Ciąg dal szy słup ko ma nii

Neon wy bra ny
Miesz kań cy wy bra li zie lo ny tra dy cyj ny neon, któ ry za wi śnie

na fron to wej ścia nie ha li tar go wej przy uli cy Gró jec kiej.

Hi sto rie Żoł nie rzy Wy klę tych
głów nie ko ja rzą nam się z le śną -
-par ty zanc ką wal ką z wła dzą ko -
mu ni stycz ną. Jed nak trop hi sto rii
pro wa dzi nas rów nież do wiel kich
miast. War sza wa mi mo znisz czeń
po wo jen nych szyb ko sta ła się jed -
nym z głów nych miejsc sta li now -
skich re pre sji. Na war szaw skiej
Pra dze, któ ra by ła naj mniej znisz -
czo ną czę ścią mia sta ma so wo po -
wsta wa ły wię zie nia oraz ka tow nie
dla by łych żoł nie rzy Ar mii Kra jo -
wej i pod zie mia nie pod le gło ścio -
we go. Rów nież w na szej dziel ni cy
są miej sca zwią za ne z pa mię cią
o Żoł nier zach Wy klę tych.

U zbie gu ulic Oczki i Nie pod le -
gło ści stoi nie po zor ny mo der ni -
stycz ny bu dy nek z lat 30 XX.
Przed II woj ną świa to wą w bu dyn -
ku mie ści ła się sie dzi ba Kor pu su
Ochro ny Po gra ni cza ale już
w 1945 bu dy nek za jął Głów ny Za -
rząd In for ma cji. GZI był or ga -

nem kontr wy wia du, któ ry ak tyw -
nie in dok try no wał śro do wi sko
nie pod le gło ścio we i re pre sjo no -
wał żoł nie rzy Woj ska Pol skie go,
Ar mii Kra jo wej (AK), Na ro do -
wych Sił Zbroj nych (NSZ) oraz
or ga ni za cji Wol no ści i Za wi słość
(WiN). W pod zie miach bu dyn ku
przy ul. Oczki mie ści ły się areszt
i ka tow nia dla żoł nie rzy pod zie -
mia. Wła śnie na Oczki tor tu ro wa -
no i prze trzy my wa no gen. Sła wo -
mi ra Ta ta ra, płk Ma ria na Utni ka
i płk Sta ni sła wa No wic kie go oska -
rżo nych w po ka zo wym pro ce sie
o de frau da cję Fun du szu Ochro ny
Na ro do wej (tzw. pro ces TUN).

GZI od po wia da rów nież za po -
ka zo wy pro ces sied miu ofi ce rów
Ma ry nar ki Wo jen nej z 1952 r.
Człon kom tzw. „spi sku ko man do -
rów” po sta wio no za rzut or ga ni za -
cji spi sku w woj sku. Po kil ku mie -
sięcz nym śledz twie i tor tu rach
Sąd Naj wy ższy ska zał na ka rę

śmier ci pię ciu ma ry na rzy. Osta -
tecz nie wy rok wy ko na no
na trzech ofi ce rach: kmdr Sta ni -
sła wie Miesz ko wi skim, kmdr por.
Zbi gnie wie Przy by szew skim,
kmdr Je rzym Sta nie wi czem.
Kmdr por. Wa cław Krzy wiec
na sku tek tor tur i wy cień cze nia
w trak cie prze słu chań zmarł
w mie siąc po ska za niu w trak cie
zwol nie nia wa run ko we go. To wła -
śnie w pod zie miach bu dyn ku GZI
by li prze trzy my wa ni i tor tu ro wa ni
ofi ce ro wie Ma ry nar ki Wo jen nej.

Wa żnym miej scem pa mię ci
o żoł nier zach wy klę tych jest daw -
ny gmach Woj sko we go Są du Re -
jo no we go w War sza wie. W la -
tach 1946–1955 WRS miał swo ją
sie dzi bę przy uli cy Ko szy ko -
wej 82. Sąd, mi mo wła ści wo ści
do są dze nia spraw woj sko wych
mógł są dzić rów nież cy wi li, któ rzy
oska rża ni by li o zdra dę sta nu.
W sa lach te go gma chu za pa -
dło 878 wy ro ków ska zu ją cych
na śmierć, wy ko na no 328 eg ze ku -
cji. W gma chu przy ul. Ko szy ko -

wej ro ze grał się dra mat mię dzy
in ny mi Wi tol da Pi lec kie go, Hie -
ro ni ma „Za po ry” De ku tow skie go
czy Bo le sła wa Kon try ma. Ko mu -
ni stycz ne wła dze aresz to wa ły Pi -
lec kie go i siat kę je go współ pra -
cow ni ków w kil ka mie się cy po ich
po wro cie do kra ju. W po ka zo wym
pro ce sie „gru py Wi tol da” 15 mar -
ca 1948 r. Pi lec ki zo stał ska za ny
na ka rę śmier ci. Ra zem z nim
na śmierć ska za no Ma rię Sze lą -
gow ską i Ta de usz Płu żań ski, jed -
nak ich wy ro ki zo sta ły za mie nio -
ne na do ży wot nie wię zie nie.

Na Ocho cie ist nie je też kil ka
miejsc, któ rych związ ki z pa mię -
cią o żoł nier zach wy klę tych są
spor ne lub nie w peł ni po twier -
dzo ne. Na le ży do nich mię dzy in -
ny mi przed wo jen ny gmach Wy -
ższej Szko ły Woj sko wej u zbie gu
ulic Ko szy ko wej i Krzy wic kie go.

Dzi siaj w bu dyn ku tym mie ści się
je den z wy dzia łów Po li tech ni ki
War szaw skiej. Ist nie je uza sad nio -
ne praw do po do bień stwo, że w bu -
dyn ku WSW w ro ku 1945 mie si ły
się wię zie nia i ka tow nie Głów ne -
go Za rzą du In for ma cji, któ ry miał
głów ną sie dzi bę na ul. Oczki.

In nym spor nym miej scem jest
ka mie ni ca przy ul. Gró jec kiej 27.
Dom za sły nął fak tem, iż w trak cie
woj ny jed nym z je go miesz kań ców
był Fer dy nand Ossen dow ski – pi -
sarz, pod ró żnik i an ty ko mu ni sta.
We dług wspo mnień oko licz nych
miesz kań ców w trak cie po wsta nia
war szaw skie go od dzia ły SS RO -
NA wy mor do wa ły miesz kań ców
i za ję ły ka mie ni cę, a w jej pod zie -
miach stwo rzo no ka tow nie. Gdy
od dzia ły so wiec kie za ję ły War sza -
wę w stycz niu 1945 r. bu dy nek zo -
stał prze ję ty przez Mi ni ster stwo
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
a w pod zie miach prze trzy my wa no
żoł nie rzy pod zie mia. Jest to tyl ko
hi po te za, na któ rą nie zna le zio no
po twier dze nia w źró dłach.

Pa weł Sza błow ski

Ochockie miejsca zbrodni

Również w naszej dzielnicy są miejsca związane z pamięcią
o Żołnierzach Wyklętych.

Po li cjan ci z Ocho ty po szu ku ją
mę żczy zny, któ ry 16 lu te go na -
padł na pra cow ni ka sta cji ben zy -
no wej przy Ale jach Je ro zo lim -
skich i ukradł pie nią dze. Bie gły
z za kre su kry mi na li sty ki spo rzą -
dził por tret pa mię cio wy spraw cy.
Po li cja pro si o po moc wszyst kich,
któ rzy roz po zna ją mę żczy znę
na por tre cie.

Do na pa du do szło 16 lu te go
oko ło godz. 1:30. Mę żczy zna
wszedł do bu dyn ku sta cji ben zy -
no wej przy uli cy Al. Je ro zo lim -
skie i gro żąc sprze daw cy przed -
mio tem przy po mi na ją cym broń,
ukradł z ka sy pie nią dze.

Po li cjan ci spo rzą dzi li por tret
pa mię cio wy po szu ki wa ne go. Jest
to mę żczy zna w wie ku oko ło 35
lat, wzro stu oko ło 185 cm., śred -
niej bu do wy cia ła, z krót ki mi,
ciem ny mi wło sa mi. W dniu zda -
rze nia ubra ny był w czar ną kurt -
kę, nie bie skie spodnie i bia łe
spor to we bu ty.

Wszy scy, któ rzy roz po zna ją mę -
żczy znę lub ma ją ja kie kol wiek in -
for ma cje na je go te mat, pro sze ni
są o kon takt z po li cjan ta mi
z Ocho ty pod nu me rem te le fo nu
(22) 603–93–50 lub z pro wa dzą -
cym po stę po wa nie pod nu me rem
te le fo nu (22) 603–93–60. In for -
ma cje mo żna rów nież prze ka zy -
wać za po śred nic twem pocz ty
elek tro nicz nej na ad res krp3war -
sza wa@po li cja.waw.pl

(bp)

Po szu ki wa ny spraw ca na pa du



Ny lon w pro te ty ce zna lazł za sto so wa nie w la -
tach 50. ubie głe go wie ku.

W mo im ga bi ne cie jest co naj mniej od 8 lat, ale
w Pol sce wciąż ucho dzi za tech no lo gię no wą.

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję
je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad -
mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy -
ma ga ją przy go to wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go
ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy -
ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu -
kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka -
dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar -
dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no wych, jest brak
ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla -
mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Dys ku sje na fo rach in ter ne to -
wych ma ją swo ją dy na mi kę i nie raz
roz grze wa ją dys ku tan tów do czer -
wo no ści. Nie ina czej jest na Ocho -
cie, gdzie spo ry pro wa dzo ne przez
ak ty wi stów miej skich, któ rych do -
mi nu ją cą for mą dzia ła nia jest wła -
śnie in ter net, to czą się go dzi na mi.
Za zwy czaj dys ku sja roz po czy na się
pod pu bli ka cją do ty czą cą ja kie goś
wa żkie go pro ble mu, nur tu ją ce go
spo łecz ność lo kal ną. Nie ina czej
by ło przy oka zji pu bli ka cji w Ga ze -
cie Sto łecz nej ma te ria łu do ty czą ce -
go trud no ści w re ali za cji wnio sków
z bu dże tu par ty cy pa cyj ne go w Par -
ku Wiel ko pol skim. Ni stąd ni zo -
wąd po ja wił się wpis „zie lo ne go
goź dzi ka” o po two rze, ja kim jest
Grze gorz Wy soc ki, no wy wi ce bur -
mistrz Ocho ty. Goź dzik do no si, że
by ły re dak tor na czel ny In for ma to -
ra we współ pra cy z dziel ni cą za cią -
gnął dłu gi na kil ka set ty się cy zło -
tych i wy ko rzy stu jąc wpły wy za wie -
rał umo wy z dziel ni cą, za któ rych
ze rwa nie gro zi mi lio no wy mi ka ra -
mi. Pan bur mistrz, jak wy ni ka z do -
nie sień blo ge ra, pro wa dził fir mę,
któ ra tra ci ła kon trak ty ze zle ce nio -
daw ca mi za ko rup cję. Wresz cie
– zda niem blo ge ra – nasz no wo wy -
bra ny bur mistrz jest na cjo na li stą
i fa na tycz nym ka to li kiem, co nie
prze szka dza mu współ pra co wać
z po dob nie jak on sko rum po wa ny -
mi post ko mu ni sta mi.

– Wy stą pi łem do Ago ry o ujaw -
nie nie per so na liów blo ge ra „Zie lo -
ny Goź dzik”, po nie waż uwa żam, że
ka żdy ma pra wo do wol no ści sło wa,
ale też obo wią zek po no sić za nie

od po wie dzial ność. Bę dę do ma gał
się od pa na Zie lo ne go Goź dzi ka
do wo dów na stwier dze nia, któ re są
nie praw dzi we i ewi dent nie na ru sza -
ją mo je do bra oso bi ste – ko men tu je
ca ła spra wę Grze gorz Wy soc ki.

Rzecz nie by ła by war ta opi su,
gdy by nie je den in cy dent. Otóż
ewi dent ny pasz kwil za czę ła roz po -
wszech niać na fe ce bo oku pa ni Ju -
sty na Glu sman, ak ty wist ka miej ska
z Ocho ty. Spra wa tym bar dziej
dziw na, że za rów no do świad cze nie
za wo do we pa ni Ju sty ny jak i jej po -
zy cja (dok tor i ab sol went ka Lon -
don Scho ol of Eco no mic & Po li ti -
cal Scien ce w za kre sie na uk po li -
tycz nych, eks pert ka do spraw po li -
ty ki go spo dar czej, uczest nicz ka ze -
spo łu eks perc kie go w kan ce la rii
Pre zy den ta RP) po zwa la ją roz ró -
żnić pasz kwil zwy kłe go trol la in ter -
ne to we go od rze tel ne go wpi su.

– Trak tu ję po stę po wa nie pa ni
Ju sty ny Glu sman, ja ko wy pa dek
przy pra cy. Po pro si łem o usu nie -
cie te go wpi su ze swo je go pro fi lu,
co na tych miast uczy ni ła. Wszyst -
kim nam zda rza się za ga lo po wać
w dys ku sji. Mo że mnie za cho wa -
nie pa ni Ju sty ny dzi wić, ale nie
ży wię ura zy do oso by, któ ra mi mo
wszyst ko wno si wie le ży cia w na -
sze in ter ne to we i re al ne dys ku sje
– twier dzi Grze gorz Wy soc ki.

Re da gu ją cym ga ze ty też zda -
rza ją się wpad ki, któ re cza sa mi
ma ją swój fi nał w są dzie. Dla te go
war to nie ule gać emo cjom
i wspól nie zwal czać pasz kwi lan -
tów i trol li w sie ci.

Da riusz Kał waj tys

Nie warto w debacie
używać paszkwili

Re da gu ją cym ga ze ty też zda rza ją się wpad ki,
któ re cza sa mi ma ją swój fi nał w są dzie. Dla te go
war to nie ule gać emo cjom i wspól nie zwal czać
pasz kwi lan tów i trol li w sie ci.

Wi tam
Mój ostat ni pro blem w przy chod -

ni Sa noc ka roz po czął się 11 grud nia
ub.r. Spra wu ję opie kę nad 85 let nia
mat ką, któ ra jest bar dzo scho ro wa -
na. W przy chod ni od kil ku lat szu -
kam po mo cy dla ma my. Le ka rzem
pierw sze go kon tak tu jest p. Po de -
mska. Je stem oso ba pra cu ją cą, wiec
kon takt z przy chod nią jest dla mnie
skom pli ko wa ny. Z wi zy ta mi u le ka -
rza za wsze by ło cię żko, kart ki na wy -
pi sa nie re cept to też lo te ria. Już raz
ko rzy sta łem z po mo cy Pa ni Dy rek -
tor, gdy p. Po de mska od mó wi ła mi
wi zy ty do mo wej. W li sto pa dzie
po nu me rek na wi zy tę wy bra łem się

pod przy chod nie o 5 ra no. By łem
szó sty w ko lej ce. Za bra kło dla mnie
nu mer ka. Przy jął mnie in ny le -
karz. 11.12.2014 r. chcia łem po dać
kart kę na wy pi sa nie re cept. Oka za ło
się, że p. Po de mska do koń ca ro ku
nie przyj mu je zle ceń na wy pi sa nie.
W dro dze wy jąt ku – co zo sta ło pod -
kre ślo ne kil ka krot nie przez pa nią
w re je stra cji, mo ja kart ka zo sta ła
przy ję ta. Od biór re cept 19.12.2014 r.
W tym dniu ode bra łem re cep ty, ale
bez pla strów prze ciw bó lo wych.
W dniu 22.12.2014 r. uda łem się
do przy chod ni z re kla ma cją.
Po „prze py chan ce” słow nej przy ję to
zle ce nie. Od biór 9.01.2015 r. Te go

dni ode bra łem wy pi sa ną re cep tę
i uda łem się do ap te ki na ul. Ma -
jew skie go (bo tyl ko tam chcia no mi
zre ali zo wać re cep tę).Oka za ło się, że
re cep ta jest źle wy pi sa na.Po now nie
uda łem się do przy chod ni z re kla -
ma cją. W dro dze wy jąt ku zo sta ła re -
cep ta do po pra wie nia (przy oka zji
do wie dzia łem się, że kar tecz ki
do koń ca stycz nia nie są przyj mo -
wa ne).Od biór 13.01.2015 r.Te go
dnia uda łem się do ap te ki na Ma -
jew skie go gdzie do wie dzia łem się, że
ta re cep ta zo sta ła wy pi sa na na złym
dru ku. Ko lej na re kla ma cja. Re cep tę
zo sta wi łem w przy chod ni (ze wzo -
rem dru ku.po przed nio jak po win na
być pra wi dło wo wy pi sa na) i za żą da -
łem do star cze nia tej re cep ty do do -
mu, bo już mam do syć bie ga nia
i pro sto wa nia czy ichś błę dów.
Za ka żdym ra zem zo sta wiam nr. te -
le fo nu do sie bie, że mo że ma gicz ne
sło wo… Na stęp ną kart kę bę dę mógł
pró bo wać zo sta wić od 1.02.2015 r.
na ma rzec/kwie cień. To ja kieś sza -
leń stwo gdzie jest pa cjent, jak mo -
żna zma ga zy no wać za pas le ków
na tak dłu gi czas, gdzie jest po moc
dla sta rej ko bie ty? Czy cho ro by mo -
jej mat ki to tyl ko mój pro blem? Czy
tyl ko mo gę li czyć na sie bie? Nie wie -
dza i nie kom pe ten cja le ka rza to ki -
lo me try w mo ich no gach i mo że
słod ka ze msta za sierp nio wy te le fon

do Pa ni Dy rek tor z proś bą o po moc.
Od te go cza su nic nie mo gę za ła twić
u p. Po de mskiej. Wszyst ko jest
na nie. Pod ko niec ubie głe go ro ku
roz ma wia łem z jed nym z rad nych,

któ ry po ze bra niu z Pa nią Dy rek tor
obie cał po moc. Na to miast na Sa -
noc kiej jest co raz go rzej. W ubie -
głym ro ku że by do stać się do le ka rza
bra łem dzień urlo pu. W tym ro ku
nie mam za mia ru. W po trze bie bę dę
za ma wiał wi zy ty do mo we lub raz
na mie siąc po da wał kart ki na re cep -
ty, a jak to nie po mo że, to bę dę szu -
kał in nych roz wią zań. Mam już
dość te go igno ro wa nia i nie kom pe -
ten cji le ka rza na Sa noc kiej

Da rek Wy szyń ski

Do sta łem list od miesz kań ca
na szej dziel ni cy, w któ rym już
po raz dru gi zwra ca się do mnie
o po moc w roz wią za niu je go pro -
ble mów z przy chod nią na ul. Sa -
noc kiej. Pi smo to by ło ta kże ad re -
so wa ne do Za stęp cy Dy rek to ra
SZPZ LO War sza wa -Ocho ta.
Po za po zna niu się z je go tre ścią
i roz mo wie z je go nadaw cą,
w dniu 16 stycz nia te go ro ku
zwró ci łem się, ja ko rad ny i Prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Zdro wia, Ro -
dzi ny i Po li ty ki Spo łecz nej do Za -
stęp cy Dy rek to ra d/s lecz nic twa
SZPZ LO War sza wa -Ocho ta Pa ni
An ny Ol szew skiej -Nie wie cze żał
z proś bą o wy ja śnie nie i za ję cie
się tą spra wą. Nie ste ty do dnia
dzi siej sze go, czy li 19 lu te go nie
otrzy ma łem żad nych wy ja śnień.
O wy ja śnie nie tej spra wy po pro si -
my Dy rek cję SZPZ LO War sza wa -
-Ocho ta w trak cie wi zy ty Ko mi sji
Zdro wia w pla ców ce na ul. Szczę -
śli wic kiej.

Ja cek Go mół ka

List do „Informatora”

List w sprawie
przychodni na Sanockiej

Po ni żej przed sta wiam ob szer ne frag men ty li stu od Czy tel ni ka,
któ ry opi su je swo je pe ry pe tie zwią za ne z pra cą le ka rzy i funk -
cjo no wa niem przy chod ni na ul. Sa noc kiej (Ra ko wiec). Kon se -
kwen cją li stu są pod ję te prze ze mnie dzia ła nia w tej spra wie,
o któ rych ta kże pi szę po ni żej.

Wszy scy z ra do ścią świę to wa li,
ba wi li się i cie szy li z mo żli wo ści
by cia ra zem.

Zgod nie z tra dy cją Przed szko la
nr 102 w War sza wie przy ul. Sie -
wier skiej 5/7 gru pa IV

w dniu 12 lu te go 2015 r. wy sta -
wi ła in sce ni za cję „Ko lęd ni cy - za -
pust ni cy”, któ ra w tym ro ku zbie -
gła się z „tłu stym czwart kiem”.

Na miej scach dla pu blicz no ści
za sie dli wy pró bo wa ni przy ja cie le
na sze go przed szko la rad na Mał -

go rza ta Ro jek oraz bur mistrz
Grze gorz Wy soc ki.

Naj star sza gru pa przed szko la -
ków otrzy ma ła za swo je wy stę py
wiel kie bra wa, po dzię ko wa nia
oraz mi łe wpi sy do Księ gi Pa miąt -
ko wej, a jak oby czaj na ka zu je
„na za pu sty pą czek tłu sty”, pącz -
ków w tym dniu w przed szko lu
nie za bra kło. Wszy scy z ra do ścią
świę to wa li, ba wi li się i cie szy li
z mo żli wo ści by cia ra zem.

DOF

Za pu sty na Ro ko sow skiej

Gró jec ka, głów na ar te ria Ocho ty,
uro dą nie grze szy. Znik nę ły z niej
ro dzi me, de ta licz ne skle py. Bez -
barw ną i sza rą zdo mi no wa ły ban ki,

ap te ki i ciu cho lan dy. To bra nża któ -
ra jest w sta nie udźwi gnąć wy so kie
kosz ty naj mu lo ka lu. Ban kom
sprzy ja ob li ga to ryj ny prze pływ rent,

eme ry tur i wy na gro dzeń pra cow ni -
czych, ap te kom sta rze ją ce się spo łe -
czeń stwo – Ocho ta w tym przo du je,
a o ciu cho lan dach z przy czyn oczy -
wi stych nie wspo mnę. Po zo sta łe lo -
ka le użyt ko we, któ re są jesz cze
w ge stii urzę du, zmie nia ją na jem -
ców je den po dru gim. W koń cu pu -
sto sze ją, a ich wi try ny chlu by dziel -
ni cy nie przy no szą. Ostat nio z Gró -
jec kiej 59/63 wy nio sła się Ce pe lia.
Za miast go be li nów, ha fto wa nych
ob ru sów i ko lo ro wych ko gu ci ków,
miesz kań ców stra szy i obu rza wiel -
ka wy sta wo wa szy ba, od gó ry do do -
łu po kry ta od cho da mi go łę bi. Ten
ob skur ny wi dok wart jest szcze gól -
nej uwa gi wło da rzy dziel ni cy.

Zresz tą praw dę mó wiąc,
po obu stro nach uli cy, nie jest on
od osob nio ny. War to pod jąć de cy -
zję jak te mu za po biec i te go ocze -
ku ją miesz kań cy dziel ni cy.

An na Zbyt niew ska

Gu ano za miast Ce pe lii
Ob skur ny wi dok wi try ny po daw nej Ce pe lii wart jest szcze gól -

nej uwa gi wło da rzy dziel ni cy.



Spra wa bra ku sy gna li za cji
świetl nej na Pla cu Na ru to wi cza
przy przej ściu dla pie szych, przez
to ro wi sko tram wa jo we w re jo nie
uli cy Bar skiej, wra ca jak bu me -
rang na ła my na szej ga ze ty. Brak
tych świa teł w oce nie miesz kań -
ców był czer wo ną kart ką dla by łe -
go ochoc kie go sa mo rzą du.

Te mat jest usta wicz nie go rą cy.
Świad czą o tym kry tycz ne te le fo -
ny ja kie sys te ma tycz nie od bie ram.

Mi nio ne la ta to ru ty no wa, ja ło wa
wy mia na ko re spon den cji po mię -
dzy pod mio ta mi w rę kach któ rych
le ża ło bez pie czeń stwo pie sze go
miesz kań ca sto li cy. Bra kiem pie -
nię dzy, co by ło re gu łą, Za rząd
Dróg Miej skich nie miał pra wa
się za sła niać, kie dy w grę wcho -
dzi ło ludz kie ży cie.

Dzi siaj funk cjo nu je my już – my
miesz kań cy – pod no wym za rzą -
dem dziel ni cy oraz świe żo wy bra -

ną ra dą. No we „roz da nie” w tym
w m.st. War sza wa, po bu dzi ło
do dzia łań de cy den tów od po wie -
dzial nych za za nie cha nia. Od nio -
sę się po krót ce do ZDM, któ ry
po sta no wił – jak do no si ła Ga ze ta
Sto łecz na – przyjść na ra tu nek
pie szym i, min. w naj bar dziej nie -
bez piecz nych miej scach, któ re
wio dą prym w sta ty sty kach wy -
pad ków, za in sta lo wać sy gna li za cję
świetl ną. Z du żą ulgą wśród sied -
miu wy mie nio nych przez ga ze tę
lo ka li za cji w War sza wie, zna la -
złam skrzy żo wa nie uli cy Pa wiń -
skie go z Ko ro tyń skie go oraz uli cę
Wa wel ską przy skrzy żo wa niu
z ul. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie.
To ostat nie jest fak tycz nie przej -
ściem dla pie szych na wy so ko ści
szpi ta la on ko lo gicz ne go.

W ro ku 2013 i 2014 do szło tu
do kil ku na stu wy pad ków w któ -
rych ran ni zo sta li pie si. Wcze śniej
od no to wa no tu wy pa dek śmier tel -
ny, w któ rym ży cie stra cił oj ciec
jed nej z pra cow nic ochoc kie go
urzę du. Ja ko rad na w in ter pe la cji
jak i re dak tor In for ma to ra Ocho -
ty, na je go ła mach, w imie niu
miesz kań ców pięt no wa łam to tra -

gicz ne w skut kach przej ście. Trze -
ba by ło lat aby ZDM doj rzał
do te go, że na le ży za in sta lo wać tu
świa tła.

Nie do szu ka łam się jed nak sy -
gna li za cji świetl nej przy przej ściu
przez to ro wi ska tram wa jo we
na wy so ko ści ul. Bar skiej. Mam
na dzie ję, że to prze ocze nie, bo
po ostat nich mo ni tach otrzy ma -
łam od ZDM, da to wa -

ną 5.01.2015 r., obiet ni cę in sta la -
cji tych świa teł w dru gim kwar ta le
te go ro ku. Po twier dzo ną, jesz cze
w te le fo nicz nej roz mo wie. Je śli
ZDM do trzy ma sło wa, to kil ku na -
sto let nie bi cie na alarm, bę dzie
mia ło po zy tyw ny fi nał. W prze -
ciw nym wy pad ku, obec ny za rząd
dziel ni cy nie mo że po zwo lić so bie
na bier ność.

An na Zbyt niew ska

Zielone światło dla pieszych
Jeśli ZDM dotrzyma słowa i zainstaluje sygnalizację świetlną,

to kilkunastoletnie bicie na alarm, będzie miało pozytywny
finał.

Za pro po no wa li śmy spo tka nie
z Pań stwem, po nie waż uwa ża my,
że to wy kształ tu je cie ob raz du żej
czę ści na szej dziel ni cy. Przy szli -
śmy tu taj słu chać i no to wać.
W wie lu spra wach mo że my wam
po móc, w wie lu współ pra co wać.
Chce my się po pro stu zo rien to -
wać, co jest mo żli we a co nie. De -
kla ru je my, że jest to pierw sze
z wie lu spo tkań – roz po czął ze -

bra nie z przed sta wi cie la mi wspól -
not miesz ka nio wych bur mistrz
Krzysz tof Kruk.

Na je go za pro sze nie przy by ło
po nad dwie ście osób re pre zen tu -
ją cych za rzą dy wspól not miesz ka -
nio wych na Ocho cie. To wła śnie
one za rzą dza ją więk szo ścią na -
szych bu dyn ków w dziel ni cy.

Za rząd cy po ru szy li wie le spraw
nie roz wią za nych do tej po ry. Tu -
taj z ca ła pew no ścią na plan
pierw szy wy ła nia się kwe stia czy -
sto ści te re nów, któ re bez po śred -
nio przy le ga ją do bu dyn ków a są
wła sno ścią dziel ni cy.

– Jak dłu go bę dzie tak, że traw -
nik z chod ni kiem przed na szym
bu dyn kiem bę dzie sprzą ta ny
przez na szą go spo dy nię, po nie waż
nie mo żna się od was do pro sić
o to że by ktoś po sprzą tał ten te -
ren przy naj mniej raz na rok?
– py ta ła jed na z przed sta wi cie lek
wspól no ty ze Sta rej Ocho ty.

– Li ście jak spa ko wa no na je -
sie ni na traw ni ku przed mo im
blo kiem tak le żą do dzi siaj. Prze -
cież my w no wym sys te mie za ten
wy wóz pła ci my a li ście le żą – to
ko lej ny głos z Sa li.

– Chce my w naj bli ższym cza sie
za pro po no wać wszyst kim chęt nym
no we roz wią za nie. Ma ono po le -
gać na tym, że wspól no ty bę dą
sprzą tać te ren przy swo ich bu dyn -
kach a my bę dzie my za to pła cić.
Jest to trud ne praw nie, ale za czy na
roz wi jać się obie cu ją co pro jekt ini -
cja ty wy lo kal nej, któ ry jest wręcz
ide al ny do te go ty pu roz wią zań
– od po wia dał obec ny na spo tka niu
bur mistrz Grze gorz Wy soc ki.

Ka ta log po ru sza nych spraw był
bar dzo sze ro ki. Wspól no ty są
prak tycz nie bez sil ne, je śli cho dzi
o bez pie czeń stwo.

– In sty tu cja dziel ni co we go jest
fik cją. Jest ich ma ło i ma ją bar dzo
du ży ob szar pod swo im nad zo -
rem. Zgła sza nie wie lu nie pra wi -
dło wo ści i zda rzeń od bi ja się
od po li cji i stra ży miej skiej jak
od ścia ny – de ner wo wał się je den
z uczest ni ków spo tka nia.

Go rą cą spra wą jest od lat kwe -
stia opłat za użyt ko wa nie wie czy -
ste. Wła ści cie le uwa ża ją, że wy ce -
ny ro bio ne przez mia sto są na cią -
ga ne. Po sta no wio no, że jed ne ze
spo tkań zo sta nie po świę co ne wła -
śnie te mu te ma to wi.

Du żo za py tań do ty czy ło kwe stii
par ko wa nia, spo so bu wal ki
z agen cja mi to wa rzy ski mi, ca ło -
do bo wych skle pów z al ko ho lem,
al tan śmiet ni ko wych i do po sa ża -
nia bu dyn ków w wę zły ciepl ne.

– Dys ku sja dzi siej sza wska zu je
na to, że obok wie lu pro ble mów
jest du że za po trze bo wa nie
na szko le nia dla za rząd ców
wspól not. Z te go, co wiem jest ta -
ki wnio sek w bu dże cie par ty cy pa -
cyj nym, któ ry po stu lu je or ga ni za -
cje ta kich szko leń. Pro szę za po -
znać się ze zgło szo ny mi w tym ro -
ku wnio ska mi, po nie waż co naj -
mniej kil ka do ty czy bez po śred nio
wspól not. – kon klu do wał spo tka -
nie bur mistrz Krzysz tof Kruk.

Za rząd cy, mi mo że by ło to
pierw sze spo tka nie nie do koń ca
by li prze ko na ni czy nie jest to ko -
lej ny za bieg mar ke tin go wy władz.

– Dzię ku je my za to spo tka nie.
By ło do bre i po trzeb ne, ale od no -
szę wra że nie, że jak zwy kle po ga -
da li śmy so bie a ży cie przy nie sie
ko lej ne roz cza ro wa nia – stwier -
dzi ła pa ni pre zes jed nej z naj star -
szych wspól not na Ocho cie.

Po zo sta je cze kać czy de kla ro -
wa na chęć zmian bur mi strzów
zwy cię ży ma razm i ru ty nę, któ ra
kró lu je na Ocho cie od lat.

Tomasz Kłos

Efek ciar stwo czy prze łom?

Po zo sta je cze kać czy de kla ro wa na chęć zmian bur mi strzów
zwy cię ży ma razm i ru ty nę, któ ra kró lu je na Ocho cie od lat.

NIERUCHOMOŚCI
·Nieruchomości Ochota. Szczęśliwy Dom
Wynajem i sprzedaż nieruchomości z Ochoty.
www.szczesliwydom.pl tel. 606 – 893-601

1-POKOJOWE SPRZEDAM
·37 m2, Częstochowska po rem. tel.
606-893-601

2-POKOJOWE SPRZEDAM
·57 m2 2 pok. Częstochowska g-ż tel.
606-893-601
·60 m2 Kaliska/Grójecka 2 pok. 606-893-601
·Bezczynszowe 46 m2 pełna własność w centrum
Brwinowa, lux, parter z działką w kamienicy, przy
PKP, sprzedam 265 tys./zamienię na mniejsze
Pruszków, Warszawa tel. 513-59- 98-69

3-POKOJOWE SPRZEDAM
·72 m2 Lechicka g-ż, kom. 606-893-601
·74 m2 PRIBO nowe, wykończone 606-893-601

4-POKOJOWE SPRZEDAM
·120 m2 Niemcewicza g-ż, loggia 606-893-601
·Stare Bielany, bezpośrednio,
kamienica, przy metrze Słodowiec,
ogródek, cena tylko 499.000. Tel.
500-585-116

2-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·58 m2 Słoneczny S. Pruszkowska 606-893-601

3-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·43 m2 Trojdena b. ładne 606-893-601
·74 m2 PRIBO bez mebli, nowe wykończone
606-893-601

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
·Nieruchomości Ochota Szczęśliwy Dom Zgłoś
swoją nieruchomość w naszym
biurze!tel.606893601

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

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pranie Dywanów, Tapicerki ekstrakcyjne
Karcher – Dojazd Gratis Tel. 570-201-943

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

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

Elektryk 506-506-006

·Hydraulik Warszawa 601-306-907

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

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

RÓŻNE
·Antykwariat Niemcewicza 5a, skup – sprzedaż,
22 895-27-75

ANTYKI
·Antyczne obrazy, srebra, platery, porcelanę,
szable, bagnety, odznaczenia, orzełki, książki,
pocztówki, bibeloty tel. 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny, każda ilość
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KAŻDE AUTO, PŁACIMY NAJWIĘCEJ
530-444-333
·Każdy stary 513-513-988
·SKUP AUT! Skupuję auta za gotówkę – nowe,
sprawne, uszkodzone, skorodowane. Wszystkie
marki! Roczniki 1990 – 2015. Chcesz sprzedać?
Zadzwoń! Dojazd i rzetelna wycena gratis.
511-640-356

KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

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

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

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

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

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

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

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

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

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

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

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

dyr. Martyna Myszkowska

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

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE
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W ka żdy czwar tek w pa ra fii św.
Ja ku ba Apo sto ła przy pl. Na ru to -
wi cza na miesz kań ców Ocho ty bę -
dą cze kać praw ni cy go to wi udzie -
lać bez płat nie po rad praw nych
w za kre sie pra wa ro dzin ne go oraz

prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro -
dzi nie.

Bez płat ne kon sul ta cje z praw -
ni kiem or ga ni zo wa ne są w ra -
mach pro gra mu „Dzia ła nia in for -
ma cyj no -edu ka cyj ne prze ka zu ją ce

wie dzę o pro ble mie prze mo cy
w ro dzi nie (m.in. o zja wi sku, for -
mach prze mo cy, prze pi sach pra -
wa), ad re so wa ne do miesz kań ców
dziel ni cy Ocho ta”. Pro gram ma
po trwać do 26 li sto pa da 2015 r.
Na in dy wi du al ne kon sul ta cje mo -
żna przy cho dzić w czwart ki
w godz. 18.00–20.00 do pa ra fii
pw. św. Ja ku ba Apo sto ła
przy ul. Gró jec kiej 38 (Sa la Ak cji
Ka to lic kiej w bu dyn ku ka te che -
tycz nym, I pię tro). Po rad udzie lać
bę dą Na ta lia Wój to wicz – praw -
nik i Mag da le na Nie dziel ska
– rad ca praw ny.

Kon sul ta cje zor ga ni zo wa no
z ini cja ty wy Wy dzia łu Spraw Spo -
łecz nych i Zdro wia, Ze spo łu In ter -
dy scy pli nar ne go ds. Prze ciw dzia ła -
nia Prze mo cy w Ro dzi nie oraz
pro bosz czów z ochoc kich pa ra fii

Ma rze na So snow ska

Bez płat ne kon sul ta cje praw ne
w za kre sie pra wa ro dzin ne go

Skład ni ki:
• 2 szklanki mąki
• 2 szklanki cukru
• 2 szklanki startej marchewki

(na małych oczkach tarki)
• 1 szklanka oleju

(słonecznikowy)
• 4 jajka
• 1 łyżeczka sody

Wy ko na nie:
Mą kę mie sza my z so da i odro -

bi ną prosz ku do pie cze nia.
Ja ja ubi jaj my z cu krem na jed -

no li ta ma sę. Na stęp nie do da je my

na prze mien nie mą kę i star tą
mar chew kę cią gle mik su jąc.

Na ko niec ubi ja nia wle wa my
olej i mie sza my do kład nie ły żką
tak aby olej po łą czył się z ma są
mar chew ko wą.

Pie cze my ok 40min w tem pe ra -
tu rze ok 180°C, aż cia sto uzy ska
zło ty ko lor.

Ży czy my smacz ne go.
Dla pod nie sie nia wa lo rów sma -

ko wych cia sta ja do da ję odro bi nę
gał ki musz ka to ło wej, zmie lo nych
goź dzi ków i im bi ru - wer sja zi mo -
wa roz grze wa ją ca.

Agniesz ka Pil

Kuch nia In for ma to ra

Cia sto mar chew ko we
Tak po pu lar ne cia sto dla nie któ rych to nie la da wy zwa nie,

zdra dzę jak szyb ko to ta nie cia sto zro bić.




