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Przywiodła nas tu chęć pozna-
nia tajemnicy tego zagadkowego
miejsca, o którym mamy bardzo
skąpe wiadomości. Nie wiemy czy
ktoś tu mieszka, czy ktoś wykaże

zainteresowanie i wpuści nas
do wnętrza, abyśmy mogli zwie-
dzić piwnice kamienicy i spotkać
się z historią. Nie znamy tu niko-
go, z nikim się wcześniej nie kon-

taktowaliśmy. Z materiałów za-
mieszczonych w Internecie wiemy
jedynie, że w latach powojennych
znajdowało się tutaj tajne więzie-
nie Głównego Zarządu Informa-
cji Naczelnego Dowództwa Ludo-
wego Wojska Polskiego. Mamy
nadzieję, że ktoś zechce nam po-
kazać to miejsce. Wzięliśmy ze
sobą kamerę, aparat fotograficzny
oraz dyktafon; bardzo chcemy

udokumentować naszą wizytę,
aby później zdać z niej relację
i przekazać nasze doświadczenie
innym.

Stojąc przed kamienicą zwraca-
my uwagę na kobietę, która wiesza
pranie na balkonie nad naszymi
głowami. Pytamy o kontakt z wła-
ścicielem lub administratorem bu-
dynku. Odpowiada, jakby była
przygotowana na to pytanie, że za-
raz porozumie się z odpowiednią
osobą. Czekamy dalej. Po pięciu
minutach wychodzi do nas właści-
cielka domu, jednak z powodu
braku czasu prosi, abyśmy przyszli
później. Nie rezygnujemy. Okolica

jest bardzo ładna. Nieopodal znaj-
duje się park, w którym poczeka-
my na dalszy rozwój sytuacji i usta-
limy plan działania.

Po około godzinie zjawiamy się
ponownie pod drzwiami kamieni-
cy. Wreszcie zostajemy wpuszcze-
ni do środka. Najpierw wchodzi-
my na podwórko, gdzie spostrze-
gamy dorosłych odpoczywających
po pracy oraz bawiące się dzieci.
Schodzimy po schodach. Wśród
rozmaitych przedmiotów trzyma-
nych na ogół w piwnicach znajdu-
ją się drzwi, przez które przecho-

Śladami historii – Świerszcza 2
Dzisiejsza zbiórka patrolu wędrowniczego 16 WDH im. Zawiszy

Czarnego „Sulima” jest niecodzienna. Zwykle spędzamy razem czas
jeżdżąc na rowerach lub wędrując po górach, jednak teraz stoimy
przed drzwiami wejściowymi do kamienicy przy ulicy Świerszcza 2
w warszawskich Włochach. Jest gorące, majowe popołudnie…

dokończenie na stronie 4

– Idziemy w miasto! Odkąd
pamiętam, tak mówili starzy
i młodzi. My, najmłodsi, przejęli-
śmy od nich to magiczne słowo.
Miasto jako świat pełen tajem-
nic, symbolicznych znaków, se-
kretnych tropów. Więc poszli-
śmy…

To są słowa ze wstępu do tomu
„Moja Warszawa” z cyklu „Powi-
doki”. Cała twórczość Nowakow-

skiego dzieje się w Warszawie lub
jej najbliższych okolicach.

Urodzony we Włochach tu spę-
dził dzieciństwo i młodość, a bo-
haterowie Jego opowiadań to
świat lumpów, złodziei, ale także
pracowitych mieszkańców Włoch
i okolic.

Również Ochota znalazła swoje
miejsce w twórczości Marka. Opi-
sał np. powstanie górki Szczęśli-

wickiej, Zieleniak i Dworzec Głów-
ny.

Nasze spotkania miały miejsce
w kawiarni Danusia na Filtro-
wej, jednej z niewielu, która
przetrwała po 89 roku.

Jest autorem kilkudziesięciu
tomów opowiadań, wśród nich
„Raport o stanie wojennym”
i „Mój słownik PRL”. Teraz ukaże
się tom wspomnień „Dziennik
podróży w przeszłość”. W swojej
autobiografii literackiej „Póro”
napisał mi dedykację: „Maćkowi
jak zawsze... i do czytania dla Nie-
widomych”. Nagrałem więc kilka-
naście tomów Marka i nagram te
ostatnie już bez Jego dedykacji.
A wstęp do Mojej Warszawy za-
kończył: „Miasto! Jest w nim ja-
kiś prąd… Ruszam w wędrówkę.
Otaczają mnie żywi i umarli”.

I poszedłeś, ale pozostaniesz
zawsze wśród nas.

Maciej Rajzacher

Nowakowski 1935–2014
Miasto – to było słowo-klucz. Otwierało tyle zamków. Rozpa-

lało wyobraźnię.
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Do jesiennych wyborów samo-
rządowych Piotr Guział zamierza
spotykać się z mieszkańcami
wszystkich dzielnic Warszawy
i przekonywać do idei bezpartyjne-
go samorządu. – Mamy już dość
w Warszawie ludzi przysyłanych „w
teczkach”. Ludzi, którzy z nadania
partyjnego obejmują stanowisko
burmistrza i nie znają nawet drogi
do swojego urzędu, a pierwsze dni
pracy zaczynają od studiowania
mapy dzielnicy – stwierdził.

Piotr Guział jest kandydatem
Warszawskiej Wspólnoty Samo-
rządowej na stanowisko prezyden-
ta stolicy. W przypadku udanego
startu w wyborach zapowiada

zmiany w systemie zarządzania
miastem i funkcjonowaniu urzę-
dów. Twierdzi, że działania władz
powinny być ukierunkowane
na poprawę komfortu życia miesz-
kańców, a poprawę tego komfortu
powinna zapewniać prawidłowo
funkcjonująca administracja pu-
bliczna – urzędy i urzędnicy.

Wizje i plany Piotra Guziała są
śmiałe i odważne. Jest to m.in.:
wzrost budownictwa mieszkanio-
wego w systemie komunalnym, roz-
wój inwestycyjny przy współpracy
z kapitałem prywatnym, komunika-
cja miejska tańsza o połowę. Guział
zamierza współpracować z różnymi
środowiskami, ponad podziałami
partyjnymi. Jak twierdzi – ciągłe
partyjne kłótnie destabilizują funk-
cjonowanie miasta i nie wnoszą nic
pozytywnego do jego rozwoju.

Dariusz Kałwajtys

Wędrujący burmistrz
Piotr Guział – lider Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej

i zarazem burmistrz Ursynowa, odwiedził dzielnicę Włochy. Spo-
tkał się z grupą swoich sympatyków i jak sam zapowiedział, nie
jest to jego ostatnia wizyta w tej dzielnicy.

Z dzikim bazarem mieszkańcy
budynku Grójecka 99 oraz oko-
licznych bloków walczą już
od wielu lat. Nie chodzi o remon-
towany Zieleniak, ale o coś, co
tworzy się wzdłuż ulicy Grójeckiej
w soboty od wczesnych godzin
rannych. Sprzedaje się tam
wszystko i nic. Używaną odzież
nie raz pozyskaną z zbiórkowych
kontenerów stojących na podwór-
kach, owoce nie pierwszej świeżo-
ści, trafiają się i świeże, przywożo-
ne przez tych, którzy chcą unik-
nąć opłaty handlowej, są i inne
cuda zwożone w dzień „handlo-
wy”. Niejeden działkowiec zdzi-
wiłby się widząc tam swoje kwiaty,
owoce i mniejsze krzewy, które
do niedawna tak pieczołowicie
pielęgnował. Nieraz słychać tam
kłótnie i krzyki, bo niektórzy
sprzedają tylko po to, aby zaro-

bione pieniądze zamienić na wo-
dę ognistą lub inne wytwory prze-
mysłu monopolowego. Potrzeby
fizjologiczne często załatwia się
bez skrępowania w krzakach,
pod oknami mieszkańców lub
na klatkach schodowych. Po za-
kończonym handlu część nie-
sprzedanego towaru oraz puste
kartony i inne śmieci walają się
po okolicy.

Oczywiście większość handlują-
cych to spokojni ludzie, którzy
sprzedają tam swoje rzeczy, aby
w ten sposób podratować domo-
wy budżet, oni nie stwarzają kło-
potów. Niestety, nie wszyscy.
O tym problemie wie urząd dziel-
nicy, wie straż miejska i policja,
i co? I nic. Dziki bazar był, jest
i będzie. Nic z tym nie można zro-
bić. Nie można albo się nie chce.

Grzegorz Wysocki

Bazar tak! Patologie nie!

Im mniej pojazdów na chodni-
kach, trawnikach i innych tere-
nach przeznaczonych dla pieszych,
tym bezpieczniejsza i łatwiejsza
droga do szkoły, sklepu czy

na spacer. Dlatego uważam, że
należy podjąć wszelkie możliwe
działania zmierzające do rozwią-
zania problemu z parkowaniem.
Jednym z wyjść z tej trudnej sytu-

acji są parkingi społeczne. Należy
pomóc mieszkańcom je organizo-
wać. Koszt takiej inwestycji to wy-
wrotka lub dwie żwiru a o resztę
zatroszczą się już przyszli użyt-
kownicy w zamian za możliwość
spokojnego parkowania. Można
w tym celu np. wykorzystać tereny
przeznaczone pod przyszłą inwe-
stycje, jeśli jej rozpoczęcie plano-
wane jest za rok czy dwa lub
w jeszcze późniejszym terminie.
Oczywiście nie może być mowy,
aby w tym celu zlikwidować jakiś
trawnik czy inny teren zajęty przez
zieleń, ponieważ takie tereny są
w mieście bezcenne.

Liczę tu na spostrzegawczość
i pomysłowość mieszkańców, bo
oni najlepiej znają swoją dzielnicę
i są w stanie wypatrzeć to, czego
nie dostrzeże oko urzędnika.

Jacek Gomółka

Wspierajmy parkingi społeczne
Temat parkowania samochodów na naszych zatłoczonych uli-

cach dotyczy wszystkich, nie tylko właścicieli aut.



21 maja na sesji rady dzielnicy
jednym z punktów porządku ob-
rad było sprawozdanie z działal-
ności Zakładu Gospodarowania

Nieruchomościami za 2013 rok.
Choć zostało ono przyjęte przez
radnych, to na poprzedzającej
sesję Komisji Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Komunalnej
wytknęłam dyrektor ZGN Lucy-
nie Kowal szereg niedociągnięć
w administrowaniu ochockimi
terenami zielonymi i utwardzo-
nymi.

Pożałowania godny bałagan,
noszący wszelkie znamiona za-
szłości z jesieni 2013 roku wo-
kół altany śmietnikowej
przy ul. Chotomowskiej (vis-a-
vis przedszkola nr 101), po mo-
jej interwencji usunięto, ale
w samej altanie, na jednej
trzeciej jej powierzchni, nadal
zalegały stosy gałęzi. Prawdopo-
dobnie pozostałości wiosennej
przecinki drzew, a z przepełnio-
nych kontenerów wylegały śmie-
ci. Wynika stąd, że wizytujący
teren, zrażony fetorem, do sa-
mej „altany” nie zajrzał.

Za to z ogromnym zadowole-
niem spostrzegłam pielenie ziel-
ska przy żywopłotach (Radomska,
na wysokości nr. 10/12) oraz usu-
wanie z niego samosiejek drzew,
które latem przewyższają sam ży-
wopłot. O takie zabiegi pielęgna-
cyjne toczyłam bój kilka lat. Teraz

– jak zapewniła mnie dyrektor
ZGN na wspomnianej sesji – ma
to być normą.

Dlatego zwracam się do miesz-
kańców, którym na sercu leży
ochocka zieleń, o sygnały jak ta
pielęgnacja żywopłotów przebiega
na pozostałych terenach dzielnicy
podległych ZGN.

Uwagę należy zwrócić również
na strzyżenie trawników. Bujna
ich zieleń została już skoszona.
Pozostało klepisko z kikutami
chwastów i kępkami powalonych
tępą kosiarką traw. Dlatego spe-
com od zarządzania zalecam
przyjrzeć się wyczynom „kosia-
rzy”, za których usługi obywatel
płaci krocie.

(Radomska i Chotomowska)
Upraszam też, przy okazji, rzucić
okiem na zieleń przy budynku
uniwersyteckiego akademika. Tak

by przypomnieć sobie co to jest
trawnik.

Na tym biadoleniu zamierza-
łam poprzestać, ale widok jaki uj-
rzałam opuszczając wspomnianą
wyżej sesję rady dzielnicy – wbił
mnie w ziemię. Wory śmieci leżały
w obu narożnikach ulicy Tarczyń-
skiej róg Dalekiej. Na rzut bere-
tem tyłów urzędu dzielnicy. Do-
kładnie tam, gdzie każdego dnia,
do pracy, na urzędowy parking,
podjeżdżają burmistrzowie.

Nie chcę być upierdliwa, ale
o totalnie zarzuconej śmieciami
i obłożonej psimi odchodami Tar-
czyńskiej interpelowałam po wie-
lokroć, usiłując zawstydzić tym
włodarzy dzielnicy. Z autopsji,
muszę w tym miejscu odnotować,
że na tych Panach wrażenia to nie
zrobiło.

Anna Zbytniewska

Jaki pan taki kram
Wory śmieci i psich odchodów to codzienny widok ulicy Tar-

czyńskiej, na której, po jej obu stronach, urzędują włodarze
Ochoty.
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Ogłoszenie
Wspólnota Mieszkaniowa Grójecka 70B posiada

do wynajęcia lokal użytkowy w suterenie,
o powierzchni 36,19 m2 na biuro lub magazyn.

W sprawie obejrzenia ww. pomieszczenia
prosimy o kontakt z Administratorem budynku

– Grażyna Suchecka, tel. 507 088 667.

Wszystkie osoby, które nie
ukończyły w przeszłości szkoły
średniej (w tym absolwenci zasad-
niczych szkół zawodowych), mogą
zapisać się do naszego Liceum.
Natomiast osoby, które posiadają
już wykształcenie średnie, mają
szansę powtórzenia materiału
na kursie maturalnym. Postarali-
śmy się, aby na-
ukę w naszej pla-
cówce łatwo mo-
żna było pogodzić
z pracą zawodo-
wą i obowiązkami
życia codzienne-
go. Zajęcia w try-
bie zaocznym od-
bywają się w cy-
klu weekendo-
wym, dwa razy
w miesiącu.

Kurs maturalny
Podczas kursu maturalnego słu-

chacze otrzymują odpowiednie
przygotowanie merytoryczne, aby
egzamin maturalny zdać z wyni-
kiem pozytywnym. Niektórzy ko-
rzystają z możliwości zdawania eg-
zaminu maturalnego przy naszym
Liceum, inni przystępują do matu-
ry w swojej szkole macierzystej.
Aktualnie prowadzimy nabór
na kurs maturalny przygotowujący
do matury w 2015 roku.

Liceum dla Dorosłych
Jesteśmy szkołą dla dorosłych.

Większa część naszych słuchaczy to
osoby czynne zawodowo, nierzad-
ko prowadzące własne firmy. Wy-

kształcenie średnie jest im
często potrzebne jako waru-
nek uzyskania lepszego stano-
wiska w pracy i lepszej pensji.

Czasami zdarza się, że przy-
chodzą do nas także słucha-
cze, którzy decydują się
na zmianę szkoły jeszcze
w trakcie trwania semestru.
Takie osoby mają możliwość
nauki w przyjaznej atmosferze
oraz ukończenia naszego Li-
ceum bezpłatnie.

Wszystkich, którzy myślą
o zdawaniu egzaminu maturalne-
go, już dziś serdecznie zapraszam
do naszej placówki.

dyr. Martyna Myszkowska

Jak zdobyć wykształcenie średnie i zdać maturę?
Kursy maturalne i liceum w jednym miejscu.
W maju w AS Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbywały się
egzaminy maturalne. Oczekując na wyniki egzaminów, życzymy
tegorocznym maturzystom podobnych sukcesów jak w poprzednim roku.

Kurs maturalny rozpoczynamy
już w czerwcu



dzimy do dalszej części podziemia
budynku. W nasze twarze uderza
chłód ceglanych murów. Czujemy
ulgę, bowiem skwar na zewnątrz
jest nie do wytrzymania. Jedna
z właścicielek, Marlena Piekar-
ska-Olszówka, kieruje nas
do pierwszej piwnicy. W półmro-
ku zauważamy sporo napisów i ry-
sunków znajdujących się na ścia-
nach. Wiemy już, że trafiliśmy
do miejsca, którego szukaliśmy
i że za chwilę poznamy niezwykłą
historię. Pani Marlena rozpoczy-
na opowieść…

„To jest miejsce, w którym
wszystko się zaczęło”. W 2000 ro-
ku, dokładnie 11 listopada, pod-
czas brania węgla z tej właśnie
piwnicy zauważyły razem z mamą
napis na jednej ze ścian: „Bóg,
Honor i Ojczyzna”. Po chwili,
obejrzawszy dokładniej mur piw-
nicy, stwierdziły, że jest tam
znacznie więcej napisów. Od razu
powiadomiły o swoim odkryciu
warszawski oddział IPN. Okazało
się, że te właśnie piwnice są bra-
kującym elementem w odtwarza-
nych przez naukowców powojen-
nych dziejach Polski. Historycy
zajmujący się zbrodniami komu-
nistycznymi wiedzieli, że w tych
okolicach znajdowało się takie
miejsce, nie znali jednak żadnych
bliższych szczegółów. Po dalszych
dociekaniach okazało się, że
po wojnie znajdowało się tu tajne
więzienie, w którym oprawcy
przetrzymywali przeciwników na-
rzuconego Polsce systemu, albo
tych, których jedynie o niechęć
do komunizmu podejrzewali. Bar-
dzo szybko przeprowadzono wizję
lokalną, wykonaną przez prokura-
torów i historyków IPN.

Kamienica była niegdyś własno-
ścią pradziadka pani Marleny,
który przed wojną był sędzią. Tu-
taj spędził okupację. Po jej zakoń-
czeniu dostał nakaz komendanta

wojennego miasta Włochy (kiedyś
podwarszawskiej miejscowości)
opuszczenia posiadłości. Walka
o odzyskanie domu nie przyniosła
rezultatów. Jak się później okaza-
ło, w kamienicy urządzono areszt,
gdzie przetrzymywano więźniów
– „wrogów ludu” i opornych wo-
bec porządku nowego systemu.
W piwnicach znajdowały się cele
więzienne, natomiast na górze
urządzono pokoje przesłuchań.
Według źródeł historycznych prze-
szło przez to miejsce ponad 1000
ludzi. Byli upychani po kilkanaście
– kilkadziesiąt osób w małych,
piwnicznych pomieszczeniach,
niezapewniających warunków ży-
cia, nie mówiąc o przeżyciu.
Do lat sześćdziesiątych XX wieku
zabudowa wokół kamienicy była
dosyć luźna, a pobliski ogród,
wraz z sadem, oddzielał budynek
od świata zewnętrznego.

Największą i najbardziej szoku-
jącą pamiątką po obecności więź-
niów są napisy wyryte w murach.
Świadczą one o cierpieniach, roz-
terkach, tęsknocie za normalnym
życiem na wolności. Oprócz pa-
triotycznych i religijnych inskryp-
cji widzimy kilka przykładów róż-
nego rodzaju systemów kalenda-
rzy, a także podpisy więźniów,
którzy być może liczyli się z tym,
że nie wyjdą stąd żywi. Czym wy-
konywali te napisy? Pomiędzy ce-

głami odnaleziono druciki, gwoź-
dzie, nawet stalówkę. Z pewnością
musieli posłużyć się tylko tym, co
mieli pod ręką. W drzwiach do cel
wycięto „judasze” oraz większe
otwory służące do dostarczania je-
dzenia. Brak tu okien, jedynie
w końcach pomieszczeń znajdują
się małe szyby na węgiel, jednak
w tamtym czasie i one były zasło-
nięte. Panuje półmrok, gdyby nie
słabe światło żarówek, nic nie by-
łoby widać. Zastanawiamy się, ile
można wytrzymać w takich warun-
kach, ile znieść bez słońca, powie-
trza, widoku drzew, bez nadziei
na przeżycie kolejnego dnia.

W ciszy wchodzimy do kolej-
nych pomieszczeń.

Nie wygląda to jak zwykła wysta-
wa muzealna, nie ma tu gablot, za-
bezpieczonych szybami. Możemy
wszystkiego dotknąć, wszystko do-
kładnie obejrzeć. Na drzwiach
do jednego z pomieszczeń dostrze-
gamy wyryty, jakby cieniutką igłą,
mikroskopijny plan okolicy. Być mo-
że służył lub miał służyć do ucieczki
z tego strasznego miejsca.

Wszystko, co oglądamy robi
na nas ogromne wrażenie. Po wy-
słuchaniu historii, zostajemy sami,
właścicielka wychodzi, abyśmy
mogli sfotografować oraz sfilmo-
wać piwnice. Z niedowierzaniem,
że to wszystko, co widzimy, jest
prawdziwym miejscem kaźni

i jeszcze nie zdając sobie do końca
sprawy z tego, co usłyszeliśmy, za-
bieramy się do dokumentowania.

Każda rzecz w tych piwnicach,
każda cegła w murze, wydaje się
być niemym światkiem tragedii,
o których niewiele osób dziś już

pamięta. Właściciele kamienicy
starają się upowszechniać tę histo-
rię, ale przychodzi to z ogromnym
trudem. Zadziwiająco małe jest
zainteresowanie instytucji odpo-
wiadających za pamięć historycz-
ną. IPN do dzisiaj nie uporał się
ze skatalogowaniem wszystkich
piwnic, duża ich część jest od pod-
łogi aż do sufitu zasypana śmiecia-
mi, które były tutaj składowane
przez lata. Być może istnieją połą-
czenia i systemy korytarzy, które
prowadzą do kolejnych piwnic,
znajdujących się na terenie sąsied-
nich posiadłości. Z pewnością du-
żo jest jeszcze do odkrycia. To tak-
że zadanie dla nas, młodych, inte-
resujących się historią i pragną-
cych upamiętnienia ofiar nieludz-
kiego systemu. Czujemy, że za ja-
kiś czas wrócimy w to miejsce.
Patrol Wędrowniczy 16 WDH „Sulima”

dokończenie ze strony 1

Śladami historii – Świerszcza 2
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Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  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.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

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

6-14,16-20.VI

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..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204
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„Od wie lu lat bo ry ka łam się z bó lem bio dra. Po za bie gach w Fi zjo
Med Po land mo je pro ble my ustą pi ły”. Fran cisz ka, 77 lat

„Po ura zie krę go słu pa gro zi ła mi ope ra cja, jed nak le karz skie ro wał
mnie na re ha bi li ta cję. Tak tra fi łem do pa na Na ro sza. Dzię ki nie mu
i je go ze spo ło wi nie by łem ope ro wa ny i ży ję bez bó lu.” Le szek, 43 lata

Je stem chi rur giem i każdego dnia wie le go dzin spę dzam po chy lo ny
nad sto łem ope ra cyj nym. Kie dy mo je pro ble my z krę go słu pem prak -
tycz nie unie mo żli wi ły mi pra cę, po le co no mi spe cja li stów z Fi zjo Me -
du. Po re ha bi li ta cji znów mo gę nor mal nie funk cjo no wać”. Jan, 59 lat

JAK WYGRAĆ Z BÓLEM 
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW

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

www.te ra pia -ma nu al na.com

 Pa nie Krzysz to fie to
tyl ko kil ka z wie lu po -
zy tyw nych opi nii na
Pań stwa te mat.

Jest nam bar dzo mi -
ło. Fir ma ist nie je od 15
lat, w tym okre sie po -
mo gli śmy kil ku ty siąc -
om osób. Wie lu pa -
cjen tów do dziś po le ca nas swo im
bli skim i znajo mym.

Pro szę po wie dzieć na czym po -
le ga ta ka sku tecz ność le cze nia?

Bar dzo wa żna jest pierw sza
wi zy ta, w trak cie któ rej prze pro -
wa dza my szcze gó ło wy wy wiad
z pa cjen tem, na stęp nie do kład nie
ba da my na rząd ru chu oce nia jąc
sto pień za awan so wa nia do le gli -
wo ści i na tej pod sta wie okre śla -
my, ja kie efek ty je ste śmy w sta nie
osią gnąć w trak cie te ra pii. 

Le cze nie opie ra się
na wy ko rzy sta niu uzna -
nych w świe cie me dycz -
nym me tod ma nu al nej
re ha bi li ta cji or to pe dycz -
nej, od lat sto so wa nych
w Eu ro pie, a u nas wciąż
ma ło do stęp nych.
W przy pad kach, w któ -

rych po dej mu je my się le cze nia,
sku tecz ność jest bar dzo du ża.

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Roz ma wia my z Pa nem Krzysz to fem Na ro szem, fi zjo te ra peu tą,
sze fem ze spo łu te ra peu tycz ne go fir my Fi zjo Med Po land.

Odczuwasz te dolegliwości?
– bó l krę go słu pa, 

dys ko pa tia, prze pu kli na 
– bó le sta wów, ko lan, 

bio der bar ku
– ner wo bó le
– rwa kul szo wa i ra mien na
– ze spół cie śni nad garst ka
– za wro ty i bó le gło wy
Zadzwoń! Pozwól sobie pomóc!

Licz ba miejsc ogra ni czo na
Badania będą prowadzone od 4 do 18 czerwca

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

Po zo sta ło mi spy tać o to bur mi -
strza. Mu szę przy znać, że od po -
wiedź otrzy ma łem dość szyb ko.
Wy ni ka z niej, że dziel ni ca jest za -
in te re so wa na wzno wie niem
sprze da ży miesz kań w bu dyn ku
i po stę po wa nie przy go to waw cze
w tej spra wie jest w to ku. Jed nak
bur mistrz za uwa ża, że sprze daż
lo ka li miesz kal nych na te re nie
mia sta od by wa się w opar ciu
i w zgo dzie z prze pi sa mi pra wa.
Sto sow na uchwa ła mia sta mó wi,
że: „w pierw szej ko lej no ści na le ży
prze zna czać do sprze da ży lo ka le
wcho dzą ce w skład nie ru cho mo -
ści, w któ rych udział m.st. War sza -
wy we współ wła sno ści wy no si
mniej niż 20%”. Udział m.st.
War sza wy w nie ru cho mo ści al.
Nie pod le gło ści 227/233 jest więk -
szy niż wska za ne 20%.

Lo ka le w tym bu dyn ku ni gdy
wcze śniej nie by ły przez mia sto
prze zna cza ne do sprze da ży, po -
nie waż nie ru cho mość zo sta ła
prze ję ta w 2009 ro ku od PKP.
Jed no cze śnie bur mistrz Ko mo -
row ski wy ja śnia, że „bu dy nek
przy Nie pod le gło ści nie zna lazł
się na li ście, mię dzy in ny mi ze
wzglę du na pro ces re gu la cji sta nu
praw ne go grun tu oraz brak uza -
sad nie nia dla ra cjo nal no ści uru -
cho mie nia sprze da ży”.

Ta re gu la cja sta nu praw ne go
grun tu to fakt, że Skarb Pań stwa
jest wła ści cie lem grun tu a mia sto
dzie rżaw cą wie czy stym. My śle nie
nad tym ba nal nym przy pad kiem
za bra ło urzęd ni kom już pięć lat.

I chy ba to jest wła śnie ta nie ra -
cjo nal ność, o któ rej pi sze bur -
mistrz. Gdyby pra co wał on w pry -
wat nej fir mie i musiał uza sad nić
ak cjo na riu szom, dla cze go przez
pięć lat fir ma po no si więk sze
kosz ty od przy cho dów za miast
sprze dać nie ru cho mość, to pew -
nie po ta kich wy ja śnie niach, ja kie
ja otrzy ma łem, mu siał by zmie nić
pra cę.

Jest jed nak ja kaś na dzie ja, po -
nie waż Mau ry cy Woj ciech Ko -
mo row ski w koń co wej fa zie swo -
je go li stu pi sze tak „Prze szko dy
te nie ma ją cha rak te ru trwa łe go
i w związ ku z po wy ższym, z cza -
sem sprze daż zo sta nie uru cho -
mio na. Wpi sa nie bu dyn ku
do pla nów sprze da ży nie na stą pi
jed nak wcze śniej niż w ro -
ku 2015. O ewen tu al nym uru -
cho mie niu sprze da ży na jem cy
zo sta ną po wia do mie ni od ręb ny -
mi pi sma mi”. No cóż, ra zem
z miesz kań ca mi tej i pew nie kil -
ku in nych nie ru cho mo ści po zo -
sta je cze kać.

Grze gorz Wy soc ki

Burmistrz postanowił
być racjonalny

Za pro szo ny na spo tka nie z miesz kań ca mi al. Nie pod le gło ści 227/233
mu szę przy znać, że mia łem du ży pro blem z od po wie dzią na py ta nie
– dla cze go dziel ni ca nie sprze da je miesz kań w tym bu dyn ku?



GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, 140 KM OD W-WY,
LINIA BRZEGOWA, MEDIA, 605-099-422

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·Konserwacja zabytków: obrazów, ram, ikon, tel.
603-381- 332
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 Tani Serwis Komputerowy – 0 zł
dojazd, 18 zł/H – 510-540-640

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

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

FINANSE
·Pożyczki pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Firma sprzątająca zatrudni pracowników
z Warszawy i okolic. Kontakt telefoniczny pod
numerem 660-522-741

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

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

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

·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903
·Skup książek, różne dziedziny, każda ilość,
również starocie, bibeloty 501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

Drobne nadasz przez internet!
Krok 1. Wejdź na www.echodrobne.pl i wybierz DODAJ OGŁOSZENIE
Krok 2. Wybierz odpowiednią rubrykę i zleć druk w gazecie
Krok 3. Wpisz treść ogłoszenia. Zaznacz gazety, w których ma się ukazać
Twoje ogłoszenie i zdecyduj, w ilu kolejnych numerach ma się ukazywać. Jeśli
chcesz - wybierz wyróżnienie ogłoszenia.
Krok 4. Jeśli chcesz fakturę VAT - wypełnij wszystkie pola, jeśli nie - podaj
tylko swoje dane kontaktowe.
Krok 5. Wpłać wygenerowaną kwotę na podane konto, jako tytuł wpłaty
wpisując numer zlecenia.

Najbliższe wydanie 20.06,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 14.06. 
na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Dickensa róg Grójeckiej paw. 4 tel. 22 658 13 13

OGŁOSZENIA DROBNE

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, 502-280-7206

Sza now ni Pań stwo,
ar ty ku ł Da riu sza Kał waj ty sa

„W tro sce o bez pie czeń stwo”, o
wy ci na niu drzew ze wzglę du na
fakt, że ob ła mał się ko nar, al bo
że ła mią się drze wa pod czas wi -
chu ry jest dla mnie wstrzą sa ją cy. 

Miesz kam w sta rej czę ści
Ocho ty od uro dze nia. W do mu,
któ ry stoi wśród pra wie stu let -
nich drzew. Drzew, któ re da ją

cień w cza sie upa łów, ci szę od
ha ła su uli cy, tlen w ogrom nym
mie ście, któ re udła wi ło się sa -
mo cho da mi. Po mysł wy ci na nia
drzew, tyl ko dla te go, że war -
szaw ski ra tusz nie prze zna cza
pie nię dzy na pielęgnację drzew,
przy po mi na le cze nie zę bów
przez ich wy rwa nie u den ty sty.
Gdy by wła dze War sza wy zna la -
zły pie nią dze na co rocz ne za bie -

gi pie lę gna cyj ne sta rych drzew,
nie by ło by w mie ście wy pad ków
śmier tel nych, spo wo do wa nych
zła ma ny mi ga łę zia mi. 

W związ ku z wy ci na niem
drzew, któ ry to pro ce der od by wa
się w War sza wie i nikt nie wie o
co cho dzi (po nie waż su che, ob -
umar łe drze wa sto ją, stra szą lu dzi
i nikt ich nie wy ci na), przy cho dzi
mi do gło wy tyl ko jed no: jak nie
wia do mo o co cho dzi, to cho dzi o
pie nią dze. Naj praw do po dob niej

wła dze War sza wy zna la zły ja kąś
furt kę fi nan so wą i wy cin ka se tek
drzew w mie ście bez ła du i skła -
du, czy trze ba czy nie, jest fi nan -
so wa na z pie nię dzy unij nych.
Trze ba ape lo wać o tro skę o drze -
wa, szcze gól nie sta ry drze wo stan,
a nie o ich wy ci na nie! 

Jak Pan Re dak tor Kał waj tys
wy obra ża so bie chod ni ki miej -
skie w cza sie lip co wej ka ni ku ły
(już te raz jest oko ło 30 st.) bez
odro bi ny cie nia? Przy stan ki ko -

mu ni ka cji miej skiej z prze zro -
czy sty mi da cha mi, któ re za fun -
do wa ła nam swe go cza su pa ni
pre zy dent , bez odro bi ny cie nia?
Jak w upal ny dzień przejść choć
ka wa łek uli cą lub pla cem, bez
da ją cych cień i chwi lę wy tchnie -
nia drzew? Jak szko dli wy jest
apel Pa na Re dak to ra oka że się
nie ste ty już po fak cie, gdy by na
nie szczę ście war sza wia ków, do -
szło do je go re ali za cji!

Ju lia Łow kis

List do In for ma to ra

Za póź no
W re jo nie ulic Bi twy War -

szaw skiej i Bia ło brze skiej
trwa wiel kie prze ci na nie to -
po li. Za po źno – tra gicz ny,
śmier tel ny wy pa dek już się
wy da rzył.

Ol brzy mi ko nar spadł na star -
szą pa nią od bie ra ją cą wnucz kę
z Przed szko la nr 404. Sta ło się to
tuż za bra mą pla ców ki. 

Na te re nie in ne go ochoc kie go
przed szko la ta kże obe rwa ła się
spo ra ga łąź, na szczę ście w po rze
le ża ko wa nia. Te raz drze wa są
moc no przy ci na ne, a prze cież nie
od dziś oso by sprzą ta ją ce oko licz -
ne po dwór ka zwra ca ły uwa gę
na ła mią ce się spo re ga łę zie.

Za póź no jest ta kże dla drzew
– nie któ re chy ba mo żna od ra zu
wy ciąć, bo tak moc na prze cin ka
do pie ro te raz, pod ko niec ma ja,
spo wo du je ich cał ko wi te uschnię -
cie.

Mał go rza ta Ro jek
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Pro szę się za sta no wić, we dług
ja kie go klu cza Pan do bie rał
współ pra cow ni ków i czy te raz mo -
że Pan przy jąć od po wie dzial ność
za nich?

W tej ka den cji nasz wspa nia ły
bur mistrz ma wresz cie czym się

po chwa lić, mia no wi cie wresz cie
do strzegł pro blem pa nu ją cy z ro -
we rzy sta mi, któ rzy to za kłó ca li
spo koj ny sen na sze go bur mi strza
i je go pod wład nych od po wia da ją -
cych za spra wy ro we ro we w dziel -
ni cy (tak, by li ta cy ,na wet wie dzie -

li jak wy glą da ro wer). Nie ste ty Ci
Pa no wie al bo na wła sne ży cze nie,
al bo nie, wsa dzi li Pa na Bur mi -
strza na mi nę, gdyż ich two ry, na -
zy wa ne po tocz nie ście żka mi ro -
we ro wy mi, nie speł nia ją stan dar -
dów bez pie czeń stwa i prze bie ga ją

w jak naj gor szy z mo żli wych spo -
so bów. 

Przy kła dem jest od wiecz ny te -
mat – Gró jec ka 128, na któ rą
Ochoc ka Gru pa Ro we ro wa na pi -
sa ła pro jekt po pra wy bu bla we
wnio skach par ty cy pa cyj nych. Nie -
ste ty, urzęd ni cy nie wzię li pod
uwa gę fa tal ne go roz wią za nia do -
tych cza so we go i tłu ma czy li się, że
nie moż na sta wiać par kin gu
przy uli cy tran zy to wej. Nie ste ty, na
ca łym cią gu Gró jec kiej au ta par ko -
wu ją przy uli cy, a tu taj nie moż na
(mo że ze wzglę du na fo to ra dar
i roz pę dza ją ce się za nim sa mo cho -
dy?). Na stęp nym przy kła dem jest
– na zdję ciu – Szczę śli wic ka 61,
wspa nia ła, krę ta, co i raz ko li zyj -
na z pie szy mi ścież ka – oczy wi ście
z utrud nie nia mi, jak słup ki (bo nie
moż na zdy scy pli no wać kie row ców
– za ma ło pła ci my stra ży). W tym

miej scu, w ta kim ra zie po pro szę
pro jek tan ta, lub te go co za twier dził
ta kie roz wią za nie, i pod pi sał się
pod od bio rem o sy gna li za cje
świetl ną (na ich koszt – nie mój
i nie miesz kań ców dziel ni cy) lub
lu stro w bra mie, znak ogra ni cze nia
pręd ko ści do 5 km/h i pa trol stra ży,
aby eg ze kwo wał. Ina czej czu ję się
nie zo bo wią za ny do po nie sie nia wi -
ny za ewen tu al ne po trą ce nie prze -
chod nia. 

Tak więc Pa nie Bur mi strzu, jak
Pan nie ma fa cho we go za ple cza,
to niech Pan le piej już nic nie ro bi
i nie mar nu je fi nan sów dziel ni cy,
bo to za miast po żyt ku tyl ko szko -
dy przy nosi. Pro szę się za sta no wić
we dług ja kie go klu cza Pan do bie -
rał współ pra cow ni ków i czy te raz
mo że Pan przy jąć od po wie dzial -
ność za nich?

Je rzy Paw lo nek

Proś ba do bur mi strza

We Wło chach dzia ła bez czel na
gru pa, krad ną ca ro we ry na wet
z do brze strze żo nych bu dyn ków.
Kil ka dni te mu dwie ko bie ty we -
szły do bu dyn ku wie lo ro dzin ne go
na Cie trze wia, za sła nia jąc twa rze
przed ka me ra mi czap ką z dasz -
kiem.

By ł pięk ny, pogodny wieczór.
Gdy by ktoś je spo tkał na uli cy,
mógł by mieć po dej rze nia – ulicz -
ka jest jed nak spo koj na, więc zło -
dzie je po ru sza li sie swo bod nie.
Ko bie ty nio sły tor bę i skrzyn kę
z na rzę dzia mi, któ ry mi za pew ne

prze cię ły mo co wa nia ro we rów
do sto ja ków. Po kil ku na stu mi nu -
tach wró ci ły z męż czy zną, z
którym wy pro wa dzi li kil ka dro -
gich ro we rów.

Wspól no ta po pra wia obec nie
ja kość za pi su z mo ni to rin gu, po -
do bi zny ko lej nych zło dziei bę dą
już wy raź niej sze. 

Mo że jed nak i te po do bi zny po -
zwo lą czy tel ni kom roz po znać zło -
dziei? Je śli ktoś ich zna, pro si my
o kon takt z po li cją lub z re dak cją.
Za pew nia my ano ni mo wość.

Mag da le na Bal ce rek

Zło dzie je ro we rów

Czy żby by ła to po li ty ka dziel ni -
cy? Sły szę o pod wy ższa niu cen
za par kin gi spo łecz ne, sły szę
o drob nych skle pi ka rzach któ rzy
bo ka mi już ro bią, że by na czynsz
za ro bić, a tu taj kwit nie nam prze -
mysł roz ryw ko wy. Czy żby miał
więk sze prze bi cie? Z po cząt ku jak
go po ma lo wa li my śla łem że to za -
kład po grze bo wy, bo to i bli sko
ko ścio ła i ja koś ma ło ich w oko li -

cy (tyl ko 3 w ob rę bie tej uli cy),
a mo że sklep z al ko ho la mi 24 h
też ma ło (przy dał by się ja kiś i ko -
niecz nie z na zwą „Al ko shop”
sko ro sta ra dziel ni ca i in nych
„shop” nie po trze bu je my). No cóż
wi dać na ro dzaj dzia łal no ści nie
ma my wpły wu, a mo że i le piej,
mo że ten obiekt sto ją cy na dro -
dze nie któ rym po dą ża ją cym
do ko ścio ła przy pad nie do gu stu

i po zo sta wią tam swo je środ ki
płat ni cze? Da lej idąc pro po no -
wał bym przy Ma jew skie go
po dru giej stro nie skwer ku
przy Dic ken sa – tam gdzie zli kwi -
do wa no kwia ciar nie pod bra mą
par kin gu po sta wić kon te ner
z usłu ga mi pa raban ku (ban ki i tak
są na ca łej uli cy Gró jec kiej, ale
„pa ra” – żad ne go). I w ten oto
spo sób za go spo da ru je my ku ucie -
sze wszyst kich ciąg skwer ków
przy uli cy Dic ken sa. Do sta wi my
Pa nie bur mi strzu ku pę słup ków,
ku ucie sze ca łe go ra tu sza i broń
bo że żad nej ław ki – spo łe czeń -
stwo mu si być mo bil ne i nie ro bić
kło po tów nam ja śnie pa nu ją cej
Stra ży Miej skiej i Po li cji. Ław ki
by ły zmo rą słu żb po rząd ko wych
– trze ba by ło la tać po osie dlu i pi -
sać man da ty, a te raz ci sza spo kój?
Bur mistrz la ta i skła da kwia ty tam
gdzie nie ma mo gił i jest faj nie,
zresz tą w myśl slo ga nu wy bor cze -
go Plat for my – „Że by się ży ło le -
piej WSZYST KIM” – i się ży -
je???????

Ju lia Maj

Chle ba czy igrzysk
Mie li śmy w nie daw nej hi sto rii skrzy żo wa nia Dic ken sa, Gró jec -

ka skle pik pie kar ni czy. Był wie lu przy dat ny lecz wi dać po dat ki
wy koń czy ły drob ną przed się bior czość.



I. W Ośrod ku Wy po czyn ko wym
„Baj ka” ko ło Ostró dy nad Je -
zio rem Drwęc kim

Ter min: – 13.07–27.07.2014 r.
(ża gle , ka ja ki, siat ków ka pla żo wa,
aiki do i sa mo obro na).

Wiek uczest ni ków: 7–11
lat, 12–15 lat i 16–18 lat.

Pro gram obo zu:
1. Pro gram że glar ski – ok. 3–4

go dzi ny dzien nie za jęć że glar -
skich re ali zo wa nych na jach tach
ka bi no wych, „DZ” i Ome gach
oraz jach tach Opti mist (gru pa
młod sza); pły wa nie na łód kach,
ro we rach wod nych i ka ja kach.
Wy ko rzy sta ne bę dą ele men ty pro -
gra mu PZŻ jun ga &amp; ka det.

Koszt obo zu: 1715 zł/os. (w tym
skład ka klu bo wa 15 zł).

Zgło sze nia:
Mo ni ka Ku la wiak – na uczy ciel

SP 23 w War sza wie tel. 665-832-
223 lub 506-825-338 oraz e -ma il:
tkk fe cho@o2.pl

II. W Ośrod ku Wy po czyn ko wym
„Za to ka KAL” ko ło Wę go rze -
wa, nad Je zio rem Świę caj ty

I tur nus: 13.07–26.07.2014 r.
(ża gle , ju do , ro we ry, pił ka no żna);

II tur nus: 21.08–28.08.2014 r.
(ża gle, pił ka no żna);

Wiek uczest ni ków: 7–11
lat, 12–15 lat i 16–18 lat

Pro gram obo zu:
1. że glar ski – ok. 3–4 godz. za -

jęć dzien nie na jach tach Opti mist
(gru pa młod sza), „DZ” i Ome -
gach; pły wa nie na łód kach, ro we -

rach wod nych i ka ja kach. Wy ko -
rzy sta ne bę dą ele men ty pro gra mu
PZŻ jun ga&amp; ka det.
Przy sprzy ja ją cych wa run kach at -
mos fe rycz nych rejs że glar ski
po je zio rze Świę caj ty i Mam ry.

Chęt ni uczest ni cy, któ rzy ukoń -
czy li 14 lat, bę dą mo gli przejść
peł ne szko le nie na pa tent że gla -
rza jach to we go (wg pro gra mu
szko le nia PZŻ (wa run kiem re ali -
za cji szko le nia na pa tent jest zgło -
sze nie się min. 8 chęt nych).

2. ju do dla po cząt ku ją cych
z cha ry zma tycz ną tre ner ką;
w pro gra mie ele men ty akro ba ty -
ki, gry i za ba wy z mo co wa niem,
ćwi cze nia wzmac nia ją ce. Chęt ni
uczest ni cy bę dą mie li mo żli wość
zda nia na bia ły pas (6 kyu),

3. ro we ro wy – co dzien ne wy -
ciecz ki na dy stan sach 5–20 km,
zwie dza nie oko li cy, za ba wy i za -
wo dy ro we ro we.

Po nad to uczest ni ków cze ka
moc wa ka cyj nych atrak cji – pił ka
no żna z in struk to rem, gry te re no -
we i za ba wy ze spo ło we, pod cho -
dy, pił ka siat ko wa, ko szy ko wa,
ogni ska, dys ko te ki, śpie wa nie
szant, pla żo wa nie, za ję cia pla -
stycz ne, zwie dza nie Wę go rze wa
i oko lic oraz tra dy cyj nie nie zwy -
kłe za wo dy spor to we.

Koszt obo zu:
I tur nus: 1755 zł/os.
II tur nus: 1000 zł /os.
Zgło sze nia:
Pa weł Dró żdż – tel. 518-871-

080 oraz e -ma il tkk fe cho@o2.pl

In te gra cyj ny rej s że glar ski
po Ad ria ty ku

Rejs pla no wa ny jest dla
ok. 18–25 osób na 2–3 jach tach
kla sy Oce anis 50, Ba wa ria 46, ma
cha rak ter nieko mer cyj ny i re ali -
zo wa ny jest w ra mach dzia łal no ści
sta tu to wej Ogni ska.

Ter min rej su: 26.07–2.08.2014.
Jacht: Oce anis 50
(zdję cia i opi sy jach tu na stro -

nie: http: //www.spor teum.
p l / c h a r  t e r _ j a c h  t u _ c h o r  w a  -
cja_2014).

Koszt rej su: 2 000 zł od oso by.
Zgło sze nia przyj mu je:
Ogni sko TKKF Echo, ul. Fil -

tro wa 68, 02-057 War sza wa,
tel. 601-936-710, e -ma il: tkk fe -
cho@o2.pl

Zapraszamy na obozy
z TKKF „Echo”

7 czerw ca, godz. 19:00
Dom Kul tu ry „Ra ko wiec”, fi lia

OKO
Gong spo śród wszyst kich zna -

nych in stru men tów wy twa rza naj -
sil niej re zo nu ją ce dźwię ki. Kie dy
wi bru je, mu zycz ne po gło sy mo żna
od czuć w ka żdej ko mór ce cia ła.
Wy twa rza prze ta cza ją ce się dłu gie
fa le, po wo li wy brzmie wa ją cych
dźwię ków zwa nych „ho li stycz ny -
mi”, któ re za gęsz cza ją ota cza ją ce
po wie trze, na kła da jąc się na sie -
bie. Na sku tek te go two rzą peł nię
kom plet ne go brzmie nia. Od czu je -
my to ja ko „Do tyk ser ca”.

Ze wzglę du na re lak sa cyj ny
cha rak ter kon cer tu za chę ca my
do przyj ścia z ka ri ma ta mi.

Jadwiga Andrzejewska – ab sol -
went ka wy dzia łu ak tor skie go
łódz kiej PWS FTViT. Nie zwy kła
ak tor ka z wie lo let nim sta żem za -
wo do wym. Współ pra cu jąc z wie -
lo ma te atra mi w Pol sce, w tym
mię dzy in ny mi z Te atrem Roz ma -
ito ści w War sza wie, Dra ma tycz -
nym w Płoc ku, Pol skim w Byd -
gosz czy, za gra ła kil ka dzie siąt ról,
za rów no z dra ma tur gii kla sycz nej,
jak i współ cze snej: m.in. Mał go -
rza tę w „Mi strzu i Mał go rza cie”

Buł ha ko wa, Jen ny w „Ope rze
za trzy gro sze” Brech ta/We il la,
Ger tru dę w „Ham le cie” Szek spi -
ra, Me fi sto fe le sa w „Fau ście” Go -
ethe go itd. 

Ja dwi ga jest ar tyst ką, któ ra
wciąż po szu ku je naj cie kaw szych
form wy ra zu w sztu ce, form wy -
kra cza ją cych po za sło wo i je go in -
ter pre ta cję. Od wie lu lat w wy ni ku
swo jej fa scy na cji Gon giem, bę dąc
uczen ni cą Do na Con re aux i Tom -
ka Czar to ry skie go, po ru sza się
w prze strze ni dźwię ku te go ma -
gicz ne go in stru men tu. Tam, gdzie
spo ty ka ją się ró żne wy mia ry eks -
pre sji gło su, tań ca, ryt mu, emo cji,
a ta kże wi bra cje, w któ rych dźwię -
ki ci szy na tu ry prze pla ta ją się
z dźwię ka mi cha osu wy kre owa ne -
go przez czło wie ka świa ta. Tam,
gdzie spo ty ka się sły szal ne z nie -
sły szal nym i łą czy w har mo nij ną
ca łość, w zgo dzie z ryt mem wła -
sne go ser ca i pra gnie niem du szy.

Bi le ty 25 zł nor mal ny, 10 zł
ulgo wy (stu den ci, eme ry ci, ren ci -
ści).

Dom Kul tu ry

Kąpiel w dźwiękach gongów
Jadwigi Andrzejewskiej

Gong spo śród wszyst kich zna nych in stru men -
tów wy twa rza naj sil niej re zo nu ją ce dźwię ki.

Na sza mi strzy ni przy wio zła zło -
ty me dal w sty lu grzbie to wym
oraz zdo by ła 4 miej sce sty lem do -
wol nym.

11–13 mar ca 2014 ro ku na ba se -
nie MO Si Ru w Cie cha no wie od -
by ły się Mi strzo stwa Pol ski Szkół
STO. Uczen ni ca kla sy 4 Mię dzy -
na ro do wej Szko ły Pod sta wo wej
Me ri dian – Na ta sza Obu cho wicz

za ję ła w eli mi na cjach sty lem
grzbie to wym 3 miej sce, na to miast
sty lem do wol nym pią te, co da ło jej
mo żli wość wal ki w obu tych kon -
ku ren cjach o me da le. Na sza mi -
strzy ni przy wio zła zło ty me dal
w sty lu grzbie to wym oraz zdo by -
ła 4 miej sce sty lem do wol nym.

Na ta szo, gratulujemy!!!
Ida lia El -Say ed

Mistrzostwa Polski Szkół STO

Uczennica Meridian
– Złota Natasza
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