
Kilkudziesięciu mieszkańców
– sąsiadujących z bazarem przy Ba-
kalarskiej – podpisało się pod pety-
cją za jego likwidacją. Ponad setka
kupców i mieszkańców wzięła
udział w sesji rady dzielnicy Wło-
chy w dniu 18 czerwca, aby bronić
bazaru. Po burzliwej dyskusji radni
wycofali się z projektu stanowiska
o likwidacji. Uważam, że słusznie.

Nielegalny handel papierosami
i alkoholem w rejonach przylega-
jących do targowiska, bałagan ko-
munikacyjny w okolicach bazaru
– także i na terenie parkingu
urzędu dzielnicy, zaśmiecanie
i degradacja okolicznych terenów
oraz nieprawidłowości stwierdzo-
ne przez straż pożarną i nadzór
budowlany na terenie targowiska
– to główne zarzuty tych, którzy
chcą jego likwidacji.

Podjąłem próbę zmierzenia się
z tymi argumentami.

Targowisko przy Bakalarskiej to
około 300 kupców prowadzących
działalność stacjonarną – w pawi-
lonach handlowych i około 900
zadaszonych stanowisk handlo-
wych dostępnych po wykupieniu
rezerwacji.

Twierdzenie, że obecność baza-
ru generuje zdarzenia krymino-
genne, patologiczne i inne nega-
tywne zjawiska jest prawdą, lecz
to, że służby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo i porządek so-
bie z tym nie radzą, jest po prostu
żałosne i zatrważające. Rodzi się
przy tym pytanie – z czym sobie
w takim razie radzą?

Nie wylewajmy
dziecka z kąpielą

Gdyby leczenie czyraka w pachwinie kończyło się każdorazo-
wo amputacją kończyny, a szkoły likwidowanoby dlatego, że
w ich pobliżu handluje się narkotykami, bylibyśmy społeczeń-
stwem jednonogich analfabetów. Zwolennicy powyższych „teo-
rii” dążą do likwidacji bazaru przy Bakalarskiej zapominając
przy tym, że nie powinno się wylewać dziecka z kąpielą.

Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 22 614-58-03, 502-280-720
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Posiadamy sieć
15 gabinetów na
terenie całej
Warszawy.
Zapytaj o
najbliższy gabinet:
22 392 76 19.

- BEZPŁATNE BADANIA
SŁUCHU

- PROFESJONALNY
DOBÓR APARATÓW
SŁUCHOWYCH

- REFUNDACJA NFZ
- WIZYTY DOMOWE

Partner Oticon – najlepsze aparaty słuchowe
od ponad 100 lat

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

dokończenie na str. 4

„Skrzydła” gotowe
We wtorek, 2 lipca, został otwarty zmodernizowany plac „Pod skrzydłami”. Plac został zapro-

jektowany przez wybitnego architekta Bohdana Pniewskiego oraz jego asystentów Lecha Kołacza
i Witolda Parczewskiego w latach 60. XX wieku.

Od wielu lat plac wręcz straszył.
Był kompletnie zdewastowany.
O potrzebie remontu wielokrot-
nie pisaliśmy na łamach naszej
gazety. W zeszłym roku staraniem
między innymi radnego miasta Ja-
rosława Szostakowskiego udało
się zdobyć środki na generalny re-
mont tego miejsca. Zarząd dziel-
nicy wyłonił wykonawcę i zaczęły
się prace.

Przeprojektowano posadzkę
placu, zmodernizowano całkowi-
cie samą fontannę, zastępując

dawną nieckę wkomponowanymi
w teren odpowiednio podświetlo-
nymi dyszami wodnymi. Wprowa-
dzono elementy małej architektu-
ry, uzupełniono i przeprojektowa-
no zieleń. Rzeźba „Lecące Łabę-
dzie” została zrekonstruowana
w odpornym materiale.

– Od wielu lat marzyłem o tym,
aby to miejsce stało się przyja-
znym zakątkiem naszej dzielnicy.
Patrząc na plac jestem pewien, że
będzie to idealne miejsce na spę-
dzenie czasu podczas spaceru

z dziećmi – przyznaje jeden z ini-
cjatorów remontu Jacek Gomółka
radny Ochockiej Wspólnoty Sa-
morządowej.

Jako redakcja chcemy w najbli-
ższym czasie znaleźć, przy udziale
mieszkańców, patrona tego placu.
Czekamy na propozycje czytelni-
ków w tym zakresie. Uważamy, że
warto wykorzystać to miejsce nie
tylko do rekreacji, ale również
w celach edukacyjnych.

Grzegorz Wysocki



Muszę się przyznać, że lubię
na nie odpowiadać. Otóż akcję
referendalną rozpoczęliśmy, pro-
wadzimy i doprowadzimy do koń-
ca nie dlatego, że chcemy wybrać
kogoś na miejsce odwołanej pani
prezydent. Warszawska Wspólno-
ta Samorządowa chce odwołania
Hanny Gronkiewicz-Waltz dla za-
sady i ku przestrodze.

Dla zasady
To czego dokonała lub nie do-

konała, czy wręcz zmarnowała pa-
ni prezydent w ostatnich latach
przekracza wszelkie granice nie-
kompetencji, arogancji i zwykłej
pychy. Chyba każdy z nas w życiu
doświadcza sytuacji, że ma czegoś
lub kogoś na tyle dość, że jest go-
towy nie zważając na okoliczności
przerwać taki stan rzeczy. Po mie-
sięcznym pobycie na ulicy, po od-
byciu setek rozmów z mieszkań-

cami mojego miasta mam przeko-
nanie graniczące z pewnością, że
jako zbiorowość znajdujemy się
właśnie w takim stanie. Próba od-
wołania prezydenta Warszawy
po to, aby wybrać na rok Kowal-
skiego byłaby absurdem i akcją
obliczoną na spektakularne prze-
jecie władzy. Ponieważ media do-
noszą, że w przypadku powodze-
nia akcji referendalnej premier
mianuje komisarza do końca ka-
dencji, tym bardziej odpowiedź
na pytanie czy mamy kontrkandy-
data jest prosta. Nie mamy, bo
nie oto tu chodzi, a poza tym nie
musimy go mieć.

Ku przestrodze
Warszawa od czasów wprowa-

dzenia wyborów powszechnych
na prezydenta serwuje sobie na te
stanowisko polityków z pierwszej
ligi krajowej. Partie polityczne

wystawiają w naszym mieście naj-
popularniejszych polityków. I tak:
mieliśmy prezydenta, który po-
traktował to stanowisko, jako
start na prezydenta kraju, mieli-
śmy prezydenta (w randze komi-
sarza), który dostał to stanowisko
na otarcie łez po dymisji ze stano-
wiska premiera. Obecnie mamy
wiceszefową partii rządzącej, któ-
ra nie wie ile kosztuje bilet auto-
busowy. Nie ma gwarancji, że
Warszawa przerwie tę niszcząca
tradycję. Przecież już się mówi, że
wystartować ma niedoszły pre-
mier lub przyszły prezydent Pol-
ski. Powodzenie akcji odwołania
Hanny Gronkiewicz-Waltz jest ni-
czym innym jak wyartykułowa-
niem zbiorowego komunikatu dla
potencjalnych kandydatów, że

prezydentem Warszawy zostaje
się dla warszawiaków a nie w imię
jakiś rozgrywek partyjnych. Pew-
nie, jako mieszkańcy naszego
miasta, jesteśmy w stanie zgodzić
się na polityka z pierwszych stron
gazet, ale on musi żyć z nami i być
dla nas. Po sukcesie referendal-
nym każdy przyszły prezydent
Warszawy będzie wiedział, że bar-
dziej zależy od nas, mieszkańców,
niż od prezesa tej czy innej partii.
Będzie wiedział również, że jak
zapomni ile kosztuje bilet autobu-
sowy, to może doprowadzić do te-
go, że warszawiacy zwolnią go
z pracy. I to jest znacznie ważniej-
sze niż to kim będzie kolejny wy-
brany w powszechnych wyborach
prezydent naszego miasta.

Grzegorz Wysocki

Dla zasady i ku przestrodze
Kto w zamian? To chyba najczęściej zadawane pytanie przez

warszawiaków wszystkim, którzy proszą o podpis pod wnioskiem
referendalnym w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Pytanie tylko z pozoru trudne?
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„Od wielu lat borykałam się z bólem biodra. Po zabiegach w Fizjo
Med Poland moje problemy ustąpiły”. Franciszka, 77 lat

„Po urazie kręgosłupa groziła mi operacja, jednak lekarz skierował
mnie na rehabilitację. Tak trafiłem do pana Narosza. Dzięki niemu
i jego zespołowi nie byłem operowany i żyję bez bólu.” Leszek, 43 lata

Jestem chirurgiem i każdego dnia wiele godzin spędzam pochylony
nad stołem operacyjnym. Kiedy moje problemy z kręgosłupem prak-
tycznie uniemożliwiły mi pracę, polecono mi specjalistów z Fizjo Me-
du. Po rehabilitacji znów mogę normalnie funkcjonować”. Jan, 59 lat

JAK WYGRAĆ Z BÓLEM
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW

Bemowo – ul. Tkaczy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.terapia-manualna.com

Panie Krzysztofie to
tylko kilka z wielu po-
zytywnych opinii
na Państwa temat.

Jest nam bardzo mi-
ło. Firma istnieje od 15
lat, w tym okresie po-
mogliśmy kilku tysiąc-
om osób. Wielu pa-
cjentów do dziś poleca nas swoim
bliskim i znajomym.

Proszę powiedzieć na czym po-
lega taka skuteczność leczenia?

Bardzo ważna jest pierwsza
wizyta, w trakcie której przepro-
wadzamy szczegółowy wywiad
z pacjentem, następnie dokładnie
badamy narząd ruchu oceniając
stopień zaawansowania dolegli-
wości i na tej podstawie określa-
my, jakie efekty jesteśmy w stanie
osiągnąć w trakcie terapii.

Leczenie opiera się
na wykorzystaniu uzna-
nych w świecie medycz-
nym metod manualnej
rehabilitacji ortopedycz-
nej, od lat stosowanych
w Europie, a u nas wciąż
mało dostępnych.
W przypadkach, w któ-

rych podejmujemy się leczenia,
skuteczność jest bardzo duża.

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Rozmawiamy z Panem Krzysztofem Naroszem, fizjoterapeutą,
szefem zespołu terapeutycznego firmy Fizjo Med Poland.

Odczuwasz te dolegliwości?
– ból kręgosłupa,

dyskopatia, przepuklina
– bóle stawów, kolan,

bioder barku
– nerwobóle
– rwa kulszowa i ramienna
– zespół cieśni nadgarstka
– zawroty i bóle głowy
Zadzwoń! Pozwól sobie pomóc!

Liczba miejsc ograniczona
Badania będą prowadzone od 3 lipca do 29 sierpnia.

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



Drugie z kolei w tym sezonie
cięcie żywopłotów na terenie ad-
ministrowanym przez Gminną
Gospodarkę Komunalną – Ocho-
ta, nie różni się od tych, jakie
miały miejsce przez cztery ostat-
nie kadencje ochockiego samo-
rządu. Kolejne ekipy „ogrodni-
ków” zamiast pielęgnować żywo-
płoty tak, aby były zdrowe, czyste
gatunkowo, a nie zanieczyszczone

samosiejkami, ograniczają się
do przycinania świeżych pędów
jak leci. Stąd potem wielkie pió-
ropusze, najczęściej czarnego bzu
lub klonu jesionolistnego, dublu-
jące wysokością sam żywopłot.
Problemem jest ich pień, który
rozrasta się każdego roku coraz
bardziej wraz z bocznymi gałęzia-
mi. Jakie szkody przynosi ten pro-
ceder ochockiej zieleni powinien

wiedzieć jej gospodarz. Ze smut-
kiem stwierdzam, że nie znajduję
go w osobie burmistrza dzielnicy,
któremu ten zakres obowiązków
jest przypisany. Każdego kolejne-
go roku, interwencje, jakie wno-
szę w tej sprawie, zbywane są
w sposób przypominający odga-
nianie natrętnej muchy. Towarzy-
szy temu cynizm oraz arogancja
świadczona nagminnie również
przez radnego Wiszniewskiego,
o ironio, przewodniczącego Ko-
misji Przestrzennej i Ochrony
Środowiska.

Duże nadzieje pokładałam w za-
powiadanym przez zarząd dzielni-
cy aneksie do umowy o admini-
strowanie, m.in. gminnymi terena-
mi zielonymi. Prace nad nim trwa-
ły blisko dekadę. Urząd zmodyfi-
kował w nim umowę z GGK
Ochota sp. z o.o. z wczesnych lat
dziewięćdziesiątych. Według za-
pewnień Lucyny Kowal, dyrektor-
ki Zakładu Gospodarowania Nie-
ruchomościami – podlega mu nad-
zór nad gminną zielenią, a sama
dyrektor brała udział w ww. pra-
cach zarządu – aneks ten obejmuje
usuwanie samosiejek z żywopło-
tów. Nadzieja na pozytywne zmia-
ny okazała się jednak płonna. Dwa
kolejne strzyżenia – wiosenne i let-
nie – dokonane zostały po stare-
mu. Agnieszka Kowalska, kierow-
nik Zakładu Zieleni z Miejskiego
Przedsiębiorstwa Robót Ogrodni-
czych odmówiła cięcia samosiejek,
nawet jeśli byłoby ono tylko do po-
ziomu zero. W specyfikacji zamó-
wienia – stwierdziła kobieta
z MPRO odpowiadająca za umo-
wę z GGKO – takiego wskazania
nie ma. To śmiech i żenada, jeśli
zapis umowy jest nadal sztywny
i nie przewidziano w niej doprecy-
zowania cięcia żywopłotu w odnie-
sieniu do samosiejek. Umowę, aby
była dobra i profesjonalna, sporzą-
dzić powinien fachowiec, nawet
emerytowany, który zęby zjadł
na pielęgnacji zieleni, w tym ziele-
ni publicznej. Osoba ta wie czego
wymagać od wykonawcy. Inne po-
trzeby są w pierwszym roku od na-

sadzenia krzewów czy drzew, inne
w trzecim czy piątym, a jeszcze in-
ne w dalszych latach. Nie mówiąc
już o ich odmładzaniu.

Jest jeszcze jeden aspekt tej
smutnej sprawy. To kwestia nad-
zoru i protokół odbioru prac. Jest
on niezbędnym załącznikiem
do rozliczenia jakiejkolwiek fak-
tury. Kto go pisze? Może firma
wykonująca prace? Tomasz Turek,
dyrektor zastępujący nieobecną
Lucynę Kowal, nie potrafił nic
powiedzieć na temat zakresu to-
czących się prac przy żywopło-
tach. Nie wskazał też na żadną
osobę w ZGN posiadającą zawo-
dową wiedzę dotyczącą pielęgna-
cji zieleni. Nie zjawił się też sam
w miejscu, gdzie toczyła się gorą-
ca dyskusja na temat fachowości
prowadzonych cięć. Również
w samej spółce nie udało mi się
znaleźć pracownika z odpowied-
nim wykształceniem ogrodniczym,
pozwalającym konstruować wy-
tyczne do zawieranych umów
na pielęgnację kilkudziesięciu
hektarów zielonych w dzielnicy.

Przed nami jest jeszcze cięcie je-
sienne. Może jest to odpowiednia
pora, by ktoś się temu zagadnieniu
wreszcie przyjrzał. Na Komisję
Ochrony Środowiska, z jej prze-
wodniczącym, liczyć nie można.
Tymczasem nieświadome i nieod-
powiedzialne wydawanie środków
publicznych stoi w sprzeczności
z celowością oraz zasadą gospo-
darności przy ich wydawaniu.

Anna Zbytniewska

Śmiech i żenada

Nieświadome i nieodpowiedzialne wydawanie środków publicz-
nych stoi w sprzeczności z celowością oraz zasadą gospodarno-
ści przy ich wydawaniu.
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Walka z parkowaniem w miej-
scach niedozwolonych, niszcze-
niem zieleni, zaśmiecaniem te-
renów publicznych – to domena
straży miejskiej. Też sobie nie
radzą.

Na parkingu przy urzędzie już
dawno powinny być zamontowane

automaty z biletami (dla intere-
santów bezpłatnie), pisałem o tym
kilkakrotnie oraz składałem wnio-
ski do zarządu dzielnicy.

Pozbawianie z wymienionych
powodów pracy ok. 1200 osób, to
nic innego jak próba stosowania
odpowiedzialności zbiorowej.

Wreszcie rzecz zasadnicza
– stanowisko w sprawie likwidacji

bazaru, które próbowała przefor-
sować grupa radnych, nie miałoby
większego znaczenia w sensie
obowiązującego prawa.

Teren na prowadzenie targowi-
ska przy Bakalarskiej został wy-
dzierżawiony prywatnej spółce
przez Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Maszynami Budownictwa
– spółkę będącą własnością mia-
sta stołecznego i jedynie ta spół-
ka, jako wynajmujący, może umo-
wę rozwiązać, mając ku temu po-
wody. Jakiekolwiek stanowisko
rady dzielnicy w tej sprawie nie
jest zobowiązujące. Jedyne możli-
we oddziaływanie na spółkę może
być prowadzone w ramach kom-
petencji przez prezydenta miasta
i miejskie biuro nadzoru właści-
cielskiego. W kwestiach uchybień
na terenie bazaru, zarówno straż
pożarna, jak i nadzór budowlany
mają w razie zachodzącej potrze-
by odpowiednie narzędzia do za-
mknięcia bazaru lub ograniczenia
jego działalności. Skoro te jed-
nostki nie skorzystały ze swoich
uprawnień podczas kontroli baza-
ru, to należy domniemywać, że ta-
ka potrzeba nie zachodziła. Więc
skąd tyle determinacji wśród nie-
których radnych i urzędników,
aby zlikwidować bazar?

Dariusz Kałwajtys
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NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

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

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

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204

Ogłoszenie
KKoonnkkuurrss  ooffeerrtt  OOppaacczzeewwsskkaa 2277

Wspólnota Mieszkaniowa Opaczewska 27 ogłasza konkurs
ofert na rreemmoonntt  bbaallkkoonnóóww.. Niezbędną dokumentację

można otrzymać w Administracji Domów Mieszkalnych
„Felix” przy ul. Radomskiej 10/12,

tel. 22 824 03 01 wew. 101.
Oferty pisemne należy składać do 15 lipca 2013 r.

Ra da i za rząd dziel ni cy Wło chy za pra sza ją w ka żdą nie dzie lę lip ca
i sierp nia na II Let ni Go ści niec Ar ty stycz ny we Wło chach w parku
Kom ba tan tów (ul. ks. Chro ścic kie go przy bi blio te ce pu blicz nej).

Ka żda nie dzie la lip ca i sierp nia, w godz. 15.15–17.45.
7 lip ca, godz. 16.00 – ze spół Var so via Brass Qu in tet

Źró dło: http: //www.dkw lo chy.pl/

Let nie kon cer ty w par ku kom ba tan tów

Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

dokończenie ze str 1

Po remoncie
będzie ładnie

Po wód do za do wo le nia mo gą
mieć miesz kań cy bu dyn ków Gró -
jec ka 99, 101, 103. Dro ga we -
wnętrz na bie gną ca wzdłuż ich bu -
dyn ków, po mię dzy ul. Gró jec ką
a Ma jew skie go, bę dzie re mon to -
wa na. Dro ga ta wraz z miej sca mi
par kin go wy mi przed bu dyn ka mi
jest czę ścią po dwór ka i od daw na,
tak jak wie le in nych w na szej
dziel ni cy, pro si się o re mont. Pla -
ny mo der ni za cji prze wi du ją mie -
dzy in ny mi zwięk sze nie licz by
miejsc par kin go wych, tak po -
trzeb nych na na szych prze ła do wa -
nych sa mo cho da mi osie dlach.
Mo der ni za cja prze wi dzia na jest

na 2013 rok i bę dzie kosz to -
wać 750 tys. zł. Dzię ki niej ra zem
z wy re mon to wa nym pla cem
„Pod Skrzy dła mi” i bu do wa ną ha -
lą tar go wą na po łu dnio wej czę ści
tar go wi ska „Ba na cha” (oczy wi -
ście gdy zo sta nie wy bu do wa na)
bę dzie ka wał kiem „no we go”
w na szej za nie dba nej dziel ni cy.
Cie szy mnie, że do strze żo no pro -
blem ze znisz czo ny mi po dwór ka -
mi, bo prze cież ty le ich jesz cze zo -
sta ło – cho ciaż by przy tej sa mej
ul. Ma jew skie go i mam na dzie ję,
że i one wresz cie zo sta ną za uwa -
żo ne i wy re mon to wane.

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

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

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

8-14, 16-20, 23-31.VII,
1-17, 20-31.VIII

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

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

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

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

PPrrzzyy  ppoo  mmnniijj  mmyy,,  żżee  ww zzee  sszzłłyymm  rroo  kkuu  nnaa  sszzaa
sszzkkoo  łłaa  mmoo  ggłłaa  ppoo  cchhwwaa  lliićć  ssiięę  wwyy  ssoo  kkiimm
wwssppóółł  cczzyynn  nnii  kkiieemm  zzddaa  wwaall  nnoo  śśccii  eegg  zzaa  mmii  nnuu
mmaa  ttuu  rraall  nnee  ggoo  ––  110000%%  nnaa  sszzyycchh  aabb  ssooll  wweenn  --
ttóóww  zzddaa  łłoo  mmaa  ttuu  rręę  zz wwyy  nnii  kkiieemm  ppoo  zzyy  ttyyww  nnyymm..
ŻŻyy  cczzyy  mmyy  ttee  ggoo  rroocczz  nnyymm  mmaa  ttuu  rrzzyy  ssttoomm  ppoo  --
ddoobb  nnyycchh  ssuukk  ccee  ssóóww..

Wszyst kie oso by, któ re nie ukoń czy ły
w prze szło ści szko ły śred niej (w tym ab sol -
wen ci za sad ni czych szkół za wo do wych),
mo gą za pi sać się do na sze go Li ceum.
Na ma tu rę ni gdy nie jest za póź no. SSzzcczzee  --
ggóóll  nniiee  ttee  rraazz,,  kkiiee  ddyy  nnaa  uukkaa  ww nnaa  sszzyymm  LLii  cceeuumm
jjeesstt  bbeezz  ppłłaatt  nnaa..  Na to miast oso by, któ re po -
sia da ją już wy kształ ce nie śred nie, ma ją
szan sę po wtó rze nia ma te ria łu na kur sie
ma tu ral nym. Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo żna by ło po go -
dzić z pra cą za wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia w try bie za ocz nym
od by wa ją się w cy klu week en do wym dwa
ra zy w mie sią cu.

KKuurrss  mmaa  ttuu  rraall  nnyy
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu cha cze

otrzy mu ją od po wied nie przy go to wa nie me -
ry to rycz ne po trzeb ne, aby eg za min ma tu -
ral ny zdać z wy ni kiem po zy tyw nym. Nie -
któ rzy ko rzy sta ją z mo żli wo ści zda wa nia
eg za mi nu ma tu ral ne go przy na szym Li -
ceum, in ni przy stę pu ją do ma tu ry w swo jej
szko le ma cie rzy stej. Ak tu al nie pro wa dzi my
na bór na kkuurrss  mmaa  ttuu  rraall  nnyy  pprrzzyy  ggoo  ttoo  wwuu  jjąą  ccyy
ddoo mmaa  ttuu  rryy  ww 22001144  rroo  kkuu..

LLii  cceeuumm  ddllaa  DDoo  rroo  ssłłyycchh  
Je ste śmy szko łą dla do ro słych. Więk sza

część na szych słu cha czy to oso by czyn ne
za wo do wo, nie rzad ko pro wa dzą ce wła sne
fir my. Wy kształ ce nie śred nie jest im czę sto
po trzeb ne ja ko wa ru nek uzy ska nia lep sze -
go sta no wi ska w pra cy i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy cho dzą
do nas ta kże słu cha cze, któ rzy de cy du ją się
na zmia nę szko ły jesz cze w trak cie trwa nia
se me stru. Ta kie oso by ma ją mo żli wość na -

uki w przy ja znej at mos fe rze oraz ukoń cze -
nia na sze go Li ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

WWsszzyysstt  kkiicchh,,  kkttóó  rrzzyy  mmyy  śślląą  oo zzddaa  wwaa  nniiuu
eegg  zzaa  mmii  nnuu  mmaa  ttuu  rraall  nnee  ggoo,,  jjuużż  ddzziiśś  sseerr  ddeecczz  nniiee
zzaa  pprraa  sszzaamm  ddoo nnaa  sszzeejj  ppllaa  ccóóww  kkii..

dyr. Mar ty na Mysz kow ska

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce
dla Do ro słych mie ści się przy
ul. Od ro wą ża 15 w War sza wie. 

Do dat ko we in for ma cje do stęp ne
są na stro nie www.ascho ols.pl
oraz pod nu me rem te le fo nu: 

22 110-00-99

� Kursy maturalne i liceum w jednym miejscu.

TRWA REKRUTACJA 
NA KURSY MATURALNE

JAK ZDOBYĆ WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE 
I ZDAĆ MATURĘ?

Konkurs dla wykonowaców
Wspólnota Mieszkaniowa Szczęśliwicka 1/5 ogłasza
konkurs ofert nnaa wwyymmiiaannęę  iinnssttaallaaccjjii  eelleekkttrryycczznneejj..

Niezbędną dokumentację można otrzymać w biurze ADM
Felix przy ul. Radomskiej 10/12 tel. 22 824–03–01

wew. 101
Oferty należy składać do 31.07.2013 r.

To wy po wiedź bur mi strza Ko -
mo row skie go z lu te go 2009 ro ku!
Środ ki wresz cie się zna la zły w wy -
so ko ści po nad 14 mi lio nów, z cze -
go po nad 4 mi lio ny w tym ro ku
na roz po czę cie in we sty cji. 

Pan bur mistrz wresz cie mo że
roz wią zać bo lą cy go tak dłu go
pro blem. Ale te go nie ro bi. Za -
rząd dziel ni cy po sta na wia „za -
brać” środ ki z tej in we sty cji w tym
ro ku i prze zna czyć je w ro ku przy -

szłym na bu do wę i wy po sa że nie
sa li wi do wi sko wej Te atru Ocho ty!
Po nie waż in we sty cje oświa to we są
za da niem dziel ni co wym, a te atr
jest miej ski, zło ży łam wnio sek
(i ra da dziel ni cy przy ję ła go ja ko
za łącz nik do uchwa ły bu dże to -
wej), by mia sto sa mo sfi nan so wa -
ło swo ją sa lę te atral ną. Na do da -
tek, w ro ku przy szłym za rząd

zmniej sza kwo tę na tę in we sty -
cję o 1,5 mi lio na i roz pocz nie ją
nie od bu do wy ha li spor to wej,
ale od mo der ni za cji bo iska. Bo -
isko ła twiej i szyb ciej zro bić,
a wy bo ry tuż, tuż. Cie ka we co
za rok po wie bur mistrz za py ta ny
o bu do wę ha li spor to wej w Koł -
łą ta ju?

Mał go rza ta Ro jek

Kołłątaj bez
hali i boiska

„Wśród in we sty cji dziel ni co -
wych naj bar dziej bo li nas pro -
blem per ma nent nie ostat nio
bra ku ją cych środ ków na bu do -
wę ha li spor to wej przy Li ceum
Koł łą ta ja, któ ra dla tej aku rat
pla ców ki jest wy jąt ko wo nie -
zbęd na.”

Od czte rech lat w Przed szko -
lu nr 293 przy ul. Ba leya 5 od by wa
się kon kurs „Ma ły Eu ro pej czyk”.
Co ro ku po ru sza na jest in na te -
ma ty ka, a ta kże po zna wa ne są in -
ne kra je Unii Eu ro pej skiej. W tym
ro ku te ma tem kon kur su by ła

„Kró lew ska ko ro na”. Przed szko -
la ki z przed szko li na Ocho cie
przy nio sły za pro jek to wa ne i wy ko -
na ne przez sie bie kró lew skie ko -
ro ny. W kon kur sie wzię ły udział
dzie ci i wy cho waw cy z Przed szko -
la 312 przy ul. Okiń skie go 5 –

dwie naj star sze gru py, Przed szko -
la 315 przy ul. Grzesz czy ka 2 –
dwie naj star sze gru py i z Przed -
szko la 111 przy ul. Ła dy sła wa 9/11
– jed na gru pa. Dzie ci po zna wa ły
pań stwa, w któ rych ist nie je mo -
nar chia  – Wiel ką Bry ta nię, Hisz -
pa nię, Ho lan dię, Bel gię, Szwe cję
i Da nię. Śpie wa ły, tań czy ły i pre -
zen to wa ły pra ce pla stycz ne wy ko -
na ne przez sie bie. Na ko niec pró -
bo wa ły dań i po traw cha rak te ry -
stycz nych dla da ne go pań stwa.
Ce lem kon kur su jest po zna wa nie
pod sta wo wych in for ma cji o kra -
jach Unii Eu ro pej skiej, po zna wa -
nie wy bra nych ele men tów kul tu ry,
uświa do mie nie ró żno rod no ści ję -
zy ko wej. Za rok już pią ty raz za -
pro si my dzie ci z ochoc kich przed -
szko li do udzia łu w kon kur sie
„Ma ły Eu ro pej czyk”.

Mał go rza ta Pi zło

Ma ły Eu ro pej czyk

4 czerw ca Przed szko le 293
przy ul. Ba leya 5 za mie ni ło się
w wiel ką eg zo tycz ną wy spę.
W ryt mie gry na bęb nie ka pi tan
Mi chał Szulc wpro wa dził dzie ci
na po kład stat ku. Pa ni Ola Na -
piór kow ska, in struk tor tań ca,
przy go to wa ła z dzieć mi dwa ukła -
dy ta necz ne, któ re uzu peł ni ły wy -
stę py dzie ci z dwóch grup – Smer -
fów i Sło necz nych Mi siów. Po tem
za czę ła się wiel ka mu zycz na mor -
ska opo wieść. Dzie ci śpie wa ły
pio sen ki o pi ra tach i za czął się
kon cert na bęb nach. Kon cert po -
prze dzo ny był cy klem warsz ta tów
gry na bęb nach pro wa dzo nych
przez pa na Mi cha ła Szul ca. Ro -
dzi ce by li wzru sze ni i za sko cze ni

nie tyl ko mu zycz ną ucztą, ale tak -
że pięk ny mi upo min ka mi, któ re
wy ko na ły dzie ci. Bar dzo dzię ko -
wa li za ory gi nal ność i no we do -
zna nia. Pro po zy cja ta by ła dla
dzie ci cie ka wa, no wa i ory gi nal na.
Ra dość ro dzi ców, uśmiech na ich
twa rzach był do wo dem na do bry
do bór warsz ta tów do po trzeb
i moż li wo ści dzie ci.

Bar dzo dzię ku je my wszyst kim
ro dzi com za wspie ra nie ró żno -
rod nych ini cja tyw pro po no wa -
nych przez ka drę na sze go przed -
szko la. Ży czy my rów nież wszyst -
kim dzie ciom i ro dzi com sło necz -
nych wa ka cji i prze ży cia wie lu
przy gód.

Mał go rza ta Pi zło

Wiel ki rejs



NIERUCHOMOŚCI

DDoommkkii,,  ddoommyy  ii rreezzyyddeennccjjee  eenneerrggoooosszzcczzęęddnnee..  CCeennaa
oodd  11779900  zzłł// mm22..  PPrroojjeekkttyy,,  zzeezzwwoolleenniiaa,,  nnaaddzzóórr,,
ooddbbiióórr..  BBuudduujjeemmyy  ww 44 tteecchhnnoollooggiiaacchh  ww ccaałłyymm

kkrraajjuu..  mmaaiill::  nnoowweeddoommyy@wwpp..ppll  tteell..  550000--660022--660022

Sprzedamy Państwa mieszkanie
w 3 miesiące, kontakt:

L.kmiec@fiesta.nieruchomosci.pl

1-POKOJOWE SPRZEDAM
·Nowe, osiedle Zielona Italia, 32 m2, oddzielna
kuchnia, balkon, garaż podziemny. Tel.
693-420-802

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ
·Pilnie zamienię ładne, własnościowe M2 pokój
z widną kuchnią i balkonem 25 m2 na większe
własnościowe, tel. 601-229-299

NAUKA
·ANGIELSKI – Ochota, Rakowiec i okolice, tel.
730-133-875

USŁUGI STOLARSKIE

PPrroodduucceenntt  mmeebbllii  nnaa  wwyymmiiaarr::  kkuucchhnniiee,,  sszzaaffyy
wwnnęękkoowwee,,  ggaarrddeerroobbyy  tteell..  550077--995511--441111

USŁUGI TRANSPORTOWE
·A.Przeprowadzki, sprzątanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430

SSoolliiddnnee  pprrzzeepprroowwaaddzzkkii  tteell..  550000--337722--111122

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Domowe Naprawy TV Telepogotowie
601-350-589
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Okna, naprawy, regulacje 787-793-700
·Opróżnianie: piwnic, strychów, garaży, wywóz
mebli, gruzu AGD i innych tel. 503-711-500
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Wynajem kontenerów na odpady, gruzy, śmieci.
7 m3/450 zł. 606-116-823

DOM I OGRÓD
·Wycinka drzew, prace ogrodnicze,
pielegnacja ogrodów, prace porządkowe
607-617-744

KOMPUTERY

00000000  00000000  TTaannii  SSeerrwwiiss  KKoommppuutteerroowwyy  1188  zzłł//hh
2244hh..  DDoojjaazzdd  00 zzłł  550033--443322--  442222

BUDOWLANE
·0000 Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Docieplenia, elewacje 510-482-699
·Kominki – 513-127-630
·Malarz remont expres 502-255-424
·Tynki gipsowe, cementowo-wapienne tel.
511 529 965 www.budax.pl

FINANSE
·Bankowe od zaraz tel. 604-404-152

Kredyty bankowe i pozabankowe,
chwilówki, Wolska 84/86, 604-22-07-27

PROMOCJA WAKACYJNA. Tylko teraz
kredyty gotówkowe i konsolidacyjne
o obniżonym oprocentowaniu i racie
niższej o połowę. ul. Grójecka 78

tel. 784-024-578

TURYSTYKA
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL

ZDROWIE I URODA

A testy alergiczne, odczulanie
22 814-52-40

Terapia antynikotynowa 22 814-52-40

GASTRONOMIA

Wina na WESELE, IMIENINY, IMPREZĘ
FIRMOWĄ – dobiorę do potraw, doradzę,

dowiozę na miejsce 798-877-356

DAM PRACĘ
·Agencja ochrony zatrudni sprawnych emerytów-
rencistów. Tel. 721-209-612, 721-209-601
w godz. 14.0--18.00 w dni powszednie

Samodzielne prowadzenie sklepu
specjalistycznego z winami, oczekujemy

doświadczenia w sprzedaży
bezpośredniej lub detalicznej, najlepiej

w branży alkoholowej lub podobnej,
konieczne prawo jazdy i samochód.
CV: piotr.krajczynski@dobrewina.pl

FAUNA I FLORA
·Polskie Owczarki Nizinne rodowodowe
608-760-777

RÓŻNE
·Kupię ZŁOM: piece, kaloryfery, rury, wanny,
wraki samochodowe (wszystko co metalowe).
Dojadę tel. 503-711-500
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra,
platery, książki, pocztówki, odznaki,
odznaczenia, szable, orzełki, bibeloty

OGŁOSZENIA DROBNE

P
o

r
t
a

l 
in

t
e

r
n

e
t
o

w
y

 
„

In
f
o

r
m

a
t
o

r
a

”
 
w

w
w

.
in

f
o

c
h

o
t
y

.
w

a
w

.
p

l OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

Expertus
M.ch.
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W sze ściu pa ne lach dys ku syj -
nych za pre zen to wa no na stę pu ją ce
te ma ty: ro la POZ, dar mo wa an ty -
kon cep cja dla wszyst kich, oso by
wy klu czo ne z sys te mu ubez pie -
czeń, żyw ność i ży wie nie w szko -
łach – w tym ta kże wy pro wa dze -
nie śmie cio we go je dze nia ze
szkół, po li ty ka pro ro dzin na oraz
in te res bra nży ty to nio wej kosz tem

zdro wia oby wa te li. Stu den ci zor -
ga ni zo wa li sto li ki po li tycz ne i pre -
zen to wa li do ko na nia oraz po glą -
dy da nych opcji po li tycz nych
na po ru sza ne te ma ty.

Z przy jem no ścią mo żna by ło
za uwa żyć, że mło dzież do strze ga
pro ble my ta kie jak brak zor ga ni -
zo wa nej opie ki zdro wot nej dla lu -
dzi star szych czy ko niecz ność

przy wró ce nia opie ki me dycz nej
w szko łach, w tym sto ma to lo ga.

Wszyst ko wska zu je na to, że
na sza zdro wot na przy szłość bę -
dzie w do brych rę kach, bo mło -
dzież z War szaw skie go Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go już wie, co i jak
trze ba po pra wić, by na ród był
zdro wy i szczę śli wy.

Jo an na Ka nia -Kar mal ska

„Sza now ny Pa nie Bur mi strzu,
w związ ku z Pań stwa Uchwa łą

nr 1383/2012 do ty czą cą nada nia
imie nia Księ dza Pra ła ta Jó ze fa
Grom ka te re no wi przed bu dyn -
kiem ko ścio ła przy ul. Opa czew -
skiej 20, uprzej mie in for mu je my,
że spra wa ta by ła jed nym z te ma -
tów ob rad Ze spo łu Na zew nic twa
Miej skie go na po sie dze niu
w dniu 13 mar ca 2013 r. oraz Ko -
mi sji ds. Na zew nic twa Miej skie go

w Ra dzie m.st. War sza wy na po sie -
dze niu w dniu 17 kwiet nia 2013 r.

Ze spół uwa ża, że lep szą for mą
uho no ro wa nia Księ dza Pra ła ta by -
ła by ta bli ca pa miąt ko wa, po zwa la -
ją ca na przed sta wie nie szer szej in -
for ma cji o je go za słu gach dla pa -
ra fii i miesz kań ców Ocho ty. Po -
nad to te ren wska za ny do na zwa -
nia Skwe rem Księ dza Pra ła ta Jó -
ze fa Grom ka fak tycz nie skwe rem
nie jest. (pod kre śle nie re dak cji)

Człon ko wie Ze spo łu, gło su jąc
jed no gło śnie, za opi nio wa li ne ga tyw -
nie ww. pro po zy cję upa mięt nie nia.

Rad ni Ko mi sji ds. Na zew nic twa
Miej skie go w Ra dzie m.st. War -
sza wy po par li ww. opi nię człon -
ków Ze spo łu.”

Łą czę wy ra zy sza cun ku
Za stęp ca Dy rek to ra Biu ra Kul tu ry

Mał go rza ta Na im ska

W Ze spo le za sia da kil ka na ście
osób otrzy mu ją cych, jak do no si
pra sa, po kil ka set zło tych za po -
sie dze nie, w Ko mi sji ko lej nych
kil ku rad nych bio rą cych die ty,
do te go urzęd ni cy ob słu gu ją cy te
gre mia. I ni ko mu z nich nie chcia -

ło się spraw dzić, że jest i skwer,
i ta bli ca, tyl ko wy da li tak kom pro -

mi tu ją cą opi nię?
Mał go rza ta Ro jek

Śle po ta czy le ni stwo?
Od po wiedź Biu ra Kul tu ry Urzę du Mia sta Sto łecz ne go War sza wy

w spra wie wnio sku Ra dy Dziel ni cy Ocho ta o uho no ro wa nie Księ -
dza Pra ła ta Jó ze fa Grom ka jest ku rio zal na i nie do przy ję cia.
Na tym na pew no nie ko niec.
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Będziemy zdrowi i szczęśliwi
Takie plany ma dla nas młodzież z wydziału Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego, która w ramach egzaminu z Polityki Społecznej i Zdrowotnej, na drugim roku studiów,
27 czerwca zorganizowała debatę poruszającą newralgiczne problemy obecnej polityki zdrowotnej. 



Ochoc kie la to te atral ne

W każdą środę lipca!
Na Ochoc kie La to Te atral ne 2013 za pra sza my co śro dę od 3 lip ca

do 31 lip ca o godz. 11 do Do mu Kul tu ry „Ra ko wiec”, fi lii OKO.

Pro gram:
• 3.07 – „Czerwony Kapturek” Teatr Bajlandia
• 10.07 – „Ca li necz ka” Teatr Mer
• 17.07 – „Bajka o smoku Kubie” Teatr A
• 24.07 – „Pan Toti i czarodziejski grzebień” Teatr Promyk
• 31.07 – „Opowieści Wagantów” Teatr Gry i Ludzie.

Wstęp wol ny!!!
Licz ba miejsc ogra ni czo na!!!
Bez płat ne wej ściów ki do od bio ru w in for ma cji, od po nie dział ku

do piąt ku, w go dz. 10–18 w Do mu Kul tu ry „Ra ko wiec”, fi lii Ośrod ka
Kul tu ry Ocho ty, ul. Wi ślic ka 8. Re zer wa cje wej śció wek pod nu me -
rem te le fo nu 22 823-66-72. Od biór wej śció wek gru po wych naj póź -
niej jeden dzień przed spek ta klem.

Źró dło: dkra ko wiec.word press.com

W so bo tę 22 czerw ca w par ku
Szczę śli wic kim od by ło się ko lej ne,
nie ste ty ostat nie już w tym ro ku,
spo tka nie z cy klu „Ba ja nie na Po -
la nie”.

W pro gra mie spo tka nia zna la zły
się le gen dy war szaw skie w no wych,
za ska ku ją cych, współ cze snych wer -
sjach i kon tek stach, za pre zen to wa -
ne przez ar ty stów ze sto wa rzy sze -
nia „Gru pa Stud nia O.”

Na za koń cze nie spo tka nia dzie -
ci wspól nie z ro dzi ca mi wy ko na ły
z pla sti ko wych to reb, ga zet i tek -
tu ro wych pu de łek Ba zy lisz -
ka 2013, czy li war szaw skie go po -
two ra re cy klin go we go.

źró dło: Urząd Dziel ni cy Ocho ta

Ba ja nie na po la nie – po raz ostat ni
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Weekendowa
Strefa Rodziny

W ka żdy wa ka cyj ny week -
end, mię dzy 11.00 a 18.00
przy Ze spo le Ognisk Wy cho -
waw czych im. Ka zi mie rza Li -
siec kie go „Dziad ka” (obok
Par ku Fon tann na Sta rów ce)
dzia łać bę dzie War szaw ska
Stre fa Ro dzi ny.

Ma być to ide al ne miej sce
do spę dze nia cza su ra zem z dziec -
kiem. Dla ro dzi ców i dzie ci bę -
dzie wie le atrak cji, m.in. gry i za -
ba wy spor to we, tur nie je pił ki no -
żnej, siat ków ki, sza leń stwa
na tram po li nie pod okiem do -
świad czo nych ani ma to rów, gry
plan szo we, kon kur sy pla stycz ne.
W War szaw skiej Stre fie Ro dzi ca
bę dzie rów nież Stre fa Re lak su,
czy li le ża ki i ko ce. Udział w za ję -
ciach War szaw skiej Stre fy Ro dzi -
ny jest bez płat ny, do stęp ny dla
dzie ci do 10 lat.

Do dat ko wo, w ró żne week en -
dy, ani ma to rzy za pro szą
do wspól nych gier, za baw i za jęć
w ta kich ob sza rach te ma tycz nych,
jak „Fa bry ka po my słów”, „Ro dzi -
na Tu wi ma”, „Ro dzin ne ma lo -
wan ki”, „Dla ka żde go coś mi łe -
go”, „Mor ska przy go da”, „Wa ka -
cyj ny klub pod ró żni ka”, „Śpie wać
ka żdy mo że”, „Za kręć się”
i „Praw dzi wi przy ja cie le są wśród
nas”.

Wej ście tyl ko od stro ny Mul ti -
me dial ne go Par ku Fon tann.

Za pra sza my!
(red)


