
Wnioski są różnorodne. Nieste-
ty, nie jest nam dane, jako zwy-
kłym „zjadaczom chleba”, zapo-
znać się z wnioskami ani ich auto-
rami. Wnioskodawcy są według

urzędników chronieni ustawą
o ochronie danych osobowych
a treść wniosku wraz z uzasadnie-
niem – nie wiem czym. Chyba leni-
stwem urzędników, którzy idąc

po linii najmniejszego oporu opu-
blikowali w internecie tylko skró-
cone wersje opisów wniosków.
Na razie pozostaje nam delekto-
wać się namiastką obywatelskiej
aktywności i aż strach pomyśleć,
co urząd dzielnicy zrobi z nią da-
lej. Przed nami bowiem weryfika-
cja tych wniosków, którą będą wy-
konywać ludzie, którzy nie takie
rzeczy potrafili „uwalić”. Nadzieja

w czynniku społecznym skupionym
wokół zespołu partypacyjnego,
który musi uwierzyć, że to urząd

jest dla nich a nie odwrotnie.
Pokładamy duże nadzieje również
w samych autorach, którzy sami
ujawnią swoje pomysły i się pu-
blicznie pod nimi podpiszą. Nasze
łamy są dla nich otwarte. Drodzy
mieszkańcy, jesteśmy dla was a nie
dla urzędniczej nowomowy.

Grzegorz Wysocki

Urzędnicza nowomowa
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165 wniosków o sfinansowanie zadań z budżetu partypacyjnego
złożyli mieszkańcy Ochoty. Najwięcej wystąpień, bo 61, dotyczy
zadań realizowanych na rzecz całej dzielnicy. Jeśli chodzi o wnio-
ski mikrodzielnicowe, to zdecydowanie najczęściej aplikowano
na Starej Ochocie (51 wniosków). Na Rakowcu odnotowano 28
wniosków. Najmniej złożono na Szczęśliwicach (23 wnioski).

Szkoła Podstawowa z Oddziała-
mi Integracyjnymi przy Malowni-
czej od 2009 roku prowadzi owoc-
ną współpracę z Portami Lotniczy-
mi, które objęły nad placówką pa-

tronat honorowy. Efektem dotych-
czasowej współpracy było m.in.:
wybudowanie placu zabaw (pro-
jekt współfinansowany przez dziel-
nicę) oraz montaż rolet okiennych.

W dniu 4 marca odbyło się uro-
czyste otwarcie sali do gimnastyki
korekcyjnej, która będzie służyć
uczniom niepełnosprawnym. Uro-
czystości otwarcia i przecięcia wstęgi
– w obecności dyrekcji szkoły
i członków zarządu dzielnicy, doko-
nał Dyrektor Biura Public Relations
PP „Porty Lotnicze” Radosław Żuk.

Dariusz Kałwajtys

Dzięki finansowemu wsparciu Przedsiębiorstwa Państwo-
wego „Porty Lotnicze”, w SP nr 87 przy ul. Malowniczej 31
na Okęciu powstała sala do gimnastyki korekcyjnej.

Nowa sala gimnastyczna
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Prezes obiecała, że jeśli w ja-
kimś budynku powstanie niefor-
malny komitet blokowy, jego
działania będą honorowane. Tak
więc twórzmy komitety! I uczmy
się zarządzania budynkiem. Usta-
wowe zmiany będą to wymuszać
w coraz większym stopniu.

Niestety, wskutek działań po-
przedniego prezesa i rady nadzor-
czej w WSM Ochota nierucho-
mośc są kilkubudynkowe, wbrew
ustawie. Uprzywilejowane są blo-
ki na Radarowej, Racławickiej,
Włodarzewskiej i Dickensa, gdzie
każdy blok, najwyżej dwa, stano-
wią odrębną nieruchomość ok.
stu lokali. Na Okęciu, dzięki panu
Ciepieńce, który doszedł aż
do Sądu Najwyższego, nierucho-
mości mają być jedno-, dwubu-
dynkowe. Tak samo przy Korotyń-
skiego. Inni spółdzielcy są na ra-
zie uwięzieni w kołchozach
po 700 i więcej mieszkań.

W większości przypadków można
(jak widać) rozliczać wydatki każ-
dego budynku osobno, można też
dokonać podziału w księgach wie-
czystych: jeśli spółdzielnia (posia-
dacz większości budynku) i wła-
ściciele wyodrębnionych lokali
tak postanowią, mogą wystąpić
do sądu o stwierdzenie, że repre-
zentują 100% właścicieli
(koszt 200 zł plus koszty prawni-
ka), a następnie do Wydziału
Ksiąg Wieczystych o poprawienie
wpisów (koszt: 60 zł od lokalu).
Nie zmieniając aktów notarial-
nych, wbrew temu co nam wma-
wiano. Czasem konieczne będzie
przeprowadzenie podziału geode-
zyjnego gruntu (koszt: usługa
geodezyjna, ok. 800 zł od wydzie-
lanej działki plus opłaty dla gmi-
ny.) Jak widać, nie jest to wielki
koszt tylko kłopot. A jasność roz-
liczeń – nie do przecenienia.

W każdym sprawozdaniu zarządu

jest „Zestawienie wyników Gospo-
darki Zasobami Mieszkaniowymi”,
a w nim „Stan Funduszu Remonto-
wego”. Większość budynków była
w grudniu 2012 roku lekko zadłużo-
na wobec funduszy ogólnych spół-
dzielni, ale inne miały znaczące
oszczędności. Nawet po pół milio-
na, milion zł. Popatrzcie Państwo
na swoje bloki, gdy otrzymacie spra-
wozdanie. Obecnie, po wymianie
prawie wszystkich wind, bloki
na Korotyńskiego nadal mają
od 141 tys. zł (Korotyńskiego 19)
do ponad pół mln zł (Korotyńskie-
go 19a i 21). Wymiany wind koszto-
wały nas w latach 2011–2012 od 160
do 190 tys. zł, znacznie mniej niż za-
powiadane przez byłego preze-
sa 220 tys. Nadal można by coś
oszczędzić, gdyż windy wyższej ja-
kości i na więcej pięter inni wsta-
wiają podobno za ok. 150 tys zł. Ja-
kim cudem?

Gdy porównać koszty budynku
zarządzanego przez WSM Ochota
i wspólnotowego, widać drastycz-
ne różnice. W sumie koszty utrzy-
mania czystości i administracji są
porównywalne, choć wspólnota
przeznacza więcej na sprzątanie,

a mniej na administrowanie (róż-
nica ok. półtora raza). W WSM
Ochota pojawiają się też dodatko-
we pozycje jak „rezerwa na świad-
czenia pracownicze i „odpis
na ZFSŚ”, które tak naprawdę są
kolejnym kosztem administracji,
ok. 10% kosztu zasadniczego.
Na wodę różnicową (rozlaną lub
źle rozliczoną) tylko mój blok wy-
dał 37 tys zł. Każdy z nas co mie-
siąc płaci 0,25 zł od metra miesz-
kania za błędy w rozliczeniach.
Przy mieszkaniu 60 m – 15 zł co
miesiąc! Oby wymiana liczników
była lekarstwem. Osobno wymie-
nione są kontrole i drobne napra-
wy robione przez firmy zewnętrz-
ne i wydatki z funduszu remonto-
wego. Wobec tego zagadką jest
aż 75 tys. (50 groszy za metr, co
miesiąc!) za OZBR, czyli naszych
własnych spółdzielnianych fa-
chowców, którzy – jak wynika
z wyliczenia – mogli co najwyżej
odkręcić zawór, kiedy ktoś grzebał
przy rurach. Na pytanie, co robi
OZBR za takie pieniądze, na ra-
zie nie otrzymałam odpowiedzi
(może wszak się mylę), ale wyglą-
da na to, że w WSM Ochota jest
tu ogromne pole do oszczędności.
Sam OZBR całkowicie pożera do-
tacje ze sklepów (48 groszy
na metr), czyli jedyną korzyść jaką
mamy z faktu bycia spółdzielcą.
Zaś standard wykonawstwa
i sprzątania jest nieporównywalny
z dobrze zarządzanymi obiektami.

Reasumując, z 374 tys. pobranych
opłat na eksploatację, mój niepokój
budzi zagospodarowanie aż 121 tys.
zł. Jedna trzecia! I to moim zda-
niem decyduje o niższym o jedną
trzecią czynszu w budynku wspólno-
towym, który wzięłam do analizy.

O finansach ogólnych spółdziel-
ni – w kolejnym odcinku.

Magdalena Balcerek

Obecnie każdy członek WSM Ochota ma prawo otrzymać wyli-
czenie wpływów i wydatków swojej nieruchomości. Prezes Ma-
roszek obiecała też takie obliczenia dla każdego budynku osob-
no. Zachęcam wszystkich spółdzielców do takiej kontroli, bar-
dzo pouczającej.

List do Informatora

Znowu słupki
Postawiono nowe słupki na ulicy

Grójeckiej, które zablokowały możli-

wość parkowania. Według przepisów
(i tym argumentem podpierał się pan
z Zarządu Dróg Miejskich, z którym
rozmawiałem), nie można parkować
przy skrzyżowaniu. Zgadza się, tylko
strefa ta jest ograniczona do 10 me-

trów od skrzyżowania a zasłupkowa-
no metrów 30 z hakiem. Cała spo-
łeczność przy ulicy Grójeckiej 40, 40a
oraz 42 jest oburzona.

Aby ukazać bezsens przedsięwzię-
cia, zrobiłem zdjęcie, na którym po-

kazałem strefę zakazu parkowania
(czerwona), strefę zabranych bez-
podstawnie miejsc parkingowych
(żółta) oraz na zielono zaznaczyłem
gdzie słupki powinny się znajdować.

Z poważaniem Filip Siemaszko

WSM Ochota – studiujmy finanse, cz. 1



Około 500 milionów ludzi na całym
świecie cierpi w wyniku ubytku słuchu.
Problem najczęściej dotyka osoby star-
sze, skutecznie utrudniając im funkcjo-
nowanie w stale pędzącym świecie,
przeszkadzając w codziennej komuni-

kacji oraz narażając na bolesne uczu-

cie wstydu.
Ubytki słuchu różnią się między so-

bą, jednak zdecydowana ich większość
ma charakter obuuszny.

Czy osoby mające ubytek słuchu

w każdym uchu powinny nosić dwa

aparaty słuchowe?

Ryszard Mikołajewski: Tak, z całą
pewnością takie rozwiązanie jest dla
nich bardzo korzystne. Każdy mój pa-
cjent, którego udało mi się przekonać
do dwóch aparatów, potwierdzi moje
słowa.

Może Pan podać przykłady z życia

codziennego?

RM: Rozpatrzmy choćby dźwięk
klaksonu samochodowego. Docierający
do uszu sygnał informuje o niebezpie-
czeństwie. W ciągu ułamka sekundy
mózg porównuje informacje z obu uszu,
takie jak natężenie fal dźwiękowych
oraz momenty, w których dźwięk do-
biegł do każdego ucha. Dzięki temu na-
tychmiast zdajemy sobie sprawę, z któ-
rej strony dochodzi dźwięk i jak daleko
znajduje się jego źródło oraz jesteśmy
w stanie uniknąć niebezpieczeństwa.

Ogromnym kłopotem niedosłyszą-

cych pacjentów jest także rozumienie

mowy w hałaśliwym otoczeniu. Czy

dwa aparaty pomagają rozwiązać ta-

kże i ten problem?

RM: Hałas otoczenia utrudnia ro-
zumienie mowy. Dla osób, które nie
słyszą oboma uszami tak samo do-
brze, wyodrębnienie poszczególnych
głosów jest trudne. Mózg potrzebuje
informacji z obu uszu, aby skutecznie
rozróżniać dźwięki w trudnych sytu-
acjach słuchowych, takich jak rozmo-
wa w zatłoczonej kawiarni lub w po-
mieszczeniu, do którego dobiegają
hałasy przejeżdżających ulicą pojaz-
dów. Dwa aparaty słuchowe pozwala-
ją wspomóc naturalną zdolność mó-
zgu do „filtrowania” hałasów docho-
dzących z tła.

Lekarze zwracają także uwagę na ryzy-

ko utraty zdolności rozumienia mowy

w przypadku zupełnej rezygnacji z nosze-

nia aparatu słuchowego. Czy może tak

się stać, jeśli nosimy tylko jeden aparat?

RM: Zjawisko, o którym pan wspo-
mina to tak zwana deprywacja słuchu.
Polega na stopniowym traceniu przez
mózg umiejętności przetwarzania infor-
macji w wyniku trwałego braku pobu-
dzania ucha bodźcem akustycznym. Im
wcześniej zdecydujemy się na noszenie
aparatu słuchowego na dotkniętym
ubytkiem słuchu uchu, tym mniejsze ry-
zyko wystąpienia deprywacji słuchu oraz
tym większa korzyść z noszenia apara-
tów słuchowych.

W dwóch aparatach słuchowych
dźwięki są przyjemniejsze do
słuchania, nie trzeba się wysilać, aby je

usłyszeć. W naturalny sposób są
odbierane czysto, z odpowiednim
poczuciem głośności i przestrzenności.
Uzyskanie takiego efektu z jednym
aparatem słuchowym nie jest możliwe
w przypadku osób dotkniętych
ubytkiem słuchu w obu uszach.

Doktor Ryszard
Mikołajewski, laryngolog

z 20-letnim stażem,
odpowiada na nasze pytania

dotyczące problemu
niedosłuchu.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane
osoby na bezpłatne badanie słuchu
i konsultację protetyka słuchu.
Osobom niepełnosprawnym proponuje-
my wizyty domowe. Z uwagi na duże za-
interesowanie naszymi usługami, prosi-
my o telefoniczne umawianie wizyt.

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
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Oszukanych możemy podzielić
na trzy grupy: pierwsza to osoby,
które po uświadomieniu sobie co
się stało próbują dochodzić swo-
ich praw i walczą z nieuczciwymi
sprzedawcami. Druga grupa to
osoby wstydzące się tego, że zosta-
ły oszukane i ukrywające to często
nawet przed najbliższymi. Trzecia

grupa to osoby, które nie chcą się
przyznać nawet same przed sobą.
Pani Zosia – ochocka emerytka
opowiadała mi, że koce, które
miały mieć cudowne właściwości
lecznicze spłacała w tajemnicy
przed mężem przez trzy lata. Pani
Maria nie chciała uwierzyć córce,
że masażer, który kupiła na poka-

zie, nie różni się niczym od tego
sprzedawanego w sklepie, poza
ceną kilkunastokrotnie wyższą.

Dzisiaj rano na klatce schodo-
wej kolejny raz znalazłem zapro-
szenie na spotkanie dla osób chcą-
cych zwalczyć problemy zdrowotne
lub zapobiec tym, których jeszcze
nie ma. Firma powołuje się na naj-
nowsze badania naukowe i możli-
wości dzisiejszej medycyny. W ra-
mach podziękowania za uczestnic-
two w spotkaniu każdy gość ma

otrzymać wartościowy prezent, np.
markowe perfumy. Dodatkowe
gratyfikacje w postaci np. masaże-
ra przewidziane są dla par.

Drodzy Państwo, nie łudźmy
się, że takie przedmioty możemy
dostać tak po prostu za darmo.
Którą firmę stać by było na zapra-
szanie gości, przebadanie ich
przez specjalistów a potem jesz-
cze obdarowanie wartościowymi
prezentami np. elektronicznym
ciśnieniomierzem? Za tym musi
się kryć ich własny interes. Sprze-
dawcy zapraszając na darmowe
poczęstunki lub obdarowując
drobnymi upominkami chcą, aby
goście czuli się zobowiązani
do zakupu towaru, który mają
za zadanie nam sprzedać. Taki ci-
śnieniomierz może być prezen-
tem, owszem, ale przy zakupie
garnków za 5 tysięcy złotych.

Jest takie angielskie powiedze-
nie, że „jedyną rzeczą za darmo
na świecie jest tylko kawałek se-
ra przyczepionego do łapki
na myszy”.

Niestety okazuje się, że dość ła-
two ulegamy manipulacji i dajemy
się nabrać na takie obietnice. Pa-

miętajmy, że sprzedawcy potrafią
wywołać w nas potrzebę zakupu
towaru, który tak naprawdę nie
jest nam potrzebny. Znają techni-
ki manipulacji, persfazji i wiedzą
jak je wykorzystać. Naciągacze
często stosują tzw. regułę niedo-
stępności wmawiając nam, że taka
okazja zdarza się tylko dzisiaj, tyl-
ko teraz, dostępnych jest tylko
kilka egzemplarzy. Nie dajmy się
nabrać, wiele produktów ofero-
wanych na takich pokazach może-
my nabyć na rynku po znacznie
niższych cenach. Nie ulegajmy na-
mowom, ochłońmy i nie podej-
mujmy decyzji o zakupie
pod wpływem chwili. Ale jeśli nie
uda nam się oprzeć pokusie i roz-
sądek wróci dopiero w domu, nie
rezygnujmy z odzyskania pienię-
dzy. Pamiętajmy, że przed upły-
wem 10 dni od daty zakupu nie-
korzystną umowę możemy roz-
wiązać. Aby to uczynić, należy
złożyć sprzedawcy pismo, w któ-
rym odstępujemy od umowy
a także zwrócić zakupiony towar.
Nie rezygnujmy z naszych praw
i walczmy o nasze pieniądze!

Dla czytelników zamieszczamy
na naszej stronie iochota.pl wzór
oświadczenia o odstąpieniu
od umowy.

Tomasz Kłos

Sprzedawcy nadziei – ciąg dalszy

Artykuł w poprzednim numerze wywołał bardzo duży oddźwięk
i wzbudził wiele emocji. Dlatego jeszcze w tym wydaniu za-
mieszczamy kilka słów o oszukanych i oszukujących.

promocja

Aparat słuchowy – jeden czy dwa?



Są tam także tablice z instrukcja-
mi jak prawidłowo wykonywać ćwi-

czenia na poszczególnych przyrzą-
dach oraz regulamin siłowni.

Wszystko wydawało mi się w jak
najlepszym porządku. Pomysł ogól-
nodostępnych siłowni na wolnym
powietrzu uważam za jeden z bar-
dziej trafionych, realizowanych
w naszym mieście. Zdziwiony za-
dzwoniłem więc do pana Sławka
a on wyjaśnił mi w czym problem.
Otóż wszystkie przyrządy do ćwi-
czeń ustawiono na trawniku i nie

chodzi o to, że w parku ubyło tro-
chę trawnika. Chodzi o to, że trawa
została szybko wydeptana i po opa-
dach deszczu tworzy się tam błoto.

A przecież wiadomo że biega się
i ćwiczy w lekkim obuwiu sporto-
wym, a nie w gumowcach, które ła-
two opłukać z błota. No cóż Panie
Sławku, może przy pomocy podwó-
rek, przez które prowadzą błotniste
ścieżki, kałuż zmuszających do cho-
dzenia po jezdni oraz innych błot
tworzących się po opadach próbuje
się nam przypomnieć, że okoliczne
bloki wybudowano na podmokłym
terenie? A poważnie, tbłoto na si-
łowni to na pewno tylko niedopa-
trzenie i w najbliższym czasie teren
zostanie utwardzony podobnie jak
stara siłownia.

Jacek Gomółka

Nasi włodarze niestrudzenie biją
rekordy absurdu. Słupkują co po-
padnie. Nie darują nikomu. Nawet

panu Bogu. Miejsce przy kościele
św. Jakuba było tym, które dawało
możliwość przystanięcia na mo-
ment i załatwienia różnych spraw.
Skończyło się. „Dyrektor słupek”
przybył z nieoczekiwaną wizytą. Nie
ma mowy o szybkim kupnie kwia-
tów czy gazety na pobliskich sto-
iskach. Trzeba jechać tramwajem
albo kombinować. Zawsze w tym
miejscu stawały karawany lub limu-
zyny ślubne. Jazda tramwajem
do ślubu to dość oryginalny pomysł,
ale z nieboszczykiem się nie da.

Grzegorz Wysocki

Na ślub tramwajem

Znów za mokro
Niedawno zadzwonił do mnie pan Sławek mieszkający w pobli-

żu parku Malickiego. Poprosił mnie, żebym poszedł obejrzeć no-
wą siłownię plenerową niedawno otwartą w parku Malickiego
przy ul. Pawińskiego. Zobaczyłem tam nowy zestaw przyrządów
do ćwiczeń w kolorach czerwonym i żółtym.
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reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204

Poszukiwany wykonawca
Wspólnota Mieszkaniowa Urbanistów 8

w Warszawie poszukuje wykonawcy remontu
korytarzy.

Wszelkie informacje udziela Administracja
Domów Mieszkalnych „Felix”

przy ul. Radomskiej 10/12, tel.: 22 824 01 51

Lokale do wynajęcia – ul. Naukowa 4
(od ul. Popularnej)

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

tel. 22 863 55 24
Aldona Kowalska www.zgnwlochy.waw.pl

Adres nieruchomości Usytuowanie Powierzchnia
Minimalna

stawka czynszu
netto

Wysokość
wadium

ul. Naukowa 4 lok. 1 Parter, wejście od ulicy 118,33 m2 44,80 zł 5 301,18 zł

ul. Naukowa 4 lok. 2 Parter, wejście od ulicy 71,35 m2 47,60 zł 3 396,26 zł

ul. Naukowa 4 lok. 3 Parter, wejście od ulicy 78,98 m2 47,60 zł 3 759,45 zł

ul. Naukowa 4 lok. 4 Parter, wejście od ulicy 56,17 m2 47,60 zł 2 673,69 zł

ZZ AA WW II AA DD  OO MM II EE NN II EE
oo pprrzzee  ttaarr  gguu  lloo  kkaa  llii  mmiieesszz  kkaall  nnyycchh  ww WWSSMM  „„OOcchhoo  ttaa””

Za rząd WSM „Ocho ta” za wia da mia, że w dniu 33..0044..22001144rr    oo ggooddzz.. 1122..0000 w sie dzi bie Za rzą du Spół dziel ni w War sza wie przy ul. Prusz kow skiej 17 od bę -
dzie się prze targ n/w lo ka li miesz kal nych po sta wio nych do dys po zy cji Spół dziel ni:

11..  LLookkaall  mmiieesszzkkaallnnyy  nnrr  111199  ppoołłoożżoonnyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  SSąącchhoocckkiieejj  11  ((ppooww..  2288,,3300  mm22  ––  XX  ppiięęttrroo))  --  uummoowwaa  uussttaannoowwiieenniiaa  ssppóółłddzziieellcczzeeggoo  llookkaattoorrsskkiieeggoo  pprraawwaa..  
22..  LLookkaall  mmiieesszzkkaallnnyy  nnrr  11  ppoołłoożżoonnyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  TTaańńsskkiieeggoo  55  ((ppooww..  5511,,5500  mm22  ––  ppaarrtteerr))  --  uummoowwaa  uussttaannoowwiieenniiaa  ssppóółłddzziieellcczzeeggoo  llookkaattoorrsskkiieeggoo  pprraawwaa..
33..  LLookkaall  mmiieesszzkkaallnnyy  nnrr  11  ppoołłoożżoonnyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  HHyynnkkaa  77  ((ppooww..  4411,,0000  mm22  ––    ppaarrtteerr))  --  uummoowwaa  uussttaannoowwiieenniiaa  ssppóółłddzziieellcczzeeggoo  llookkaattoorrsskkiieeggoo  pprraawwaa..  
44..  LLookkaall  mmiieesszzkkaallnnyy  nnrr  6688  ppoołłoożżoonnyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  DDwwuuddzziieessttoollaattkkóóww  44  ((ppooww..  3377,,2200  mm22  ––  II  ppiięęttrroo))  --  uummoowwaa  nnoottaarriiaallnnaa  uussttaannoowwiieenniiaa  ooddrręębbnneejj  wwłłaassnnoośśccii..  

Wy ce ny lo ka li miesz kal nych do ko na ne przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go są do wglą du w biu rze Za rzą du Spół dziel ni (ul. Prusz kow ska 17; p.112;
tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).

Lo ka le miesz kal ne zo sta ną udo stęp nio ne do obej rze nia w dniach 2266..0033..22001144rr..  --  22..0044..22001144rr..
Za miar obej rze nia lo ka lu na le ży zgło sić w Ad mi ni stra cji Osie dla:

- ul. Gorlicka  1, tel.  (22) 658-28-10  - poz. 1
- Al. Krakowska 268, tel.  (22) 846-29-82  - poz. 4 
- ul. Żwirki i Wigury 3A, tel.  (22) 846-02-71  - poz. 2, 3.   

Ofer tę z ce ną skła da się pi sem nie w za mknię tej ko per cie z na pi sem „PRZE TARG na lo kal nr …… przy ul. ………………………….” w se kre ta ria cie
Za rzą du Spół dziel ni do dnia 33..0044..22001144rr. (ul. Prusz kow ska 17, pok. 211 do godz. 9.00).

W prze tar gu mo gą brać udział oso by, któ re wpła ci ły na kon to Spół dziel ni (nnrr  kkoonn  ttaa 0088 11002200 11115566 00000000 77880022 00001111 33116677) wa dium w wy so ko ści 1/10 ce ny lo ka lu.

Wa dium ofe ren ta, któ ry wy grał prze targ za li cza się na po czet war to ści lo ka lu.Oso by za mie rza ją ce na być lo kal przy po mo cy kre dy tu ban ko we go, do ofer ty
do łą cza ją za świad cze nie z ban ku o wy da niu przy rze cze nia udzie le nia kre dy tu.Peł no moc ni cy ofe ren tów mu szą przed ło żyć peł no moc nic two no ta rial ne.

Po otwar ciu ko pert i zre fe ro wa niu tre ści zło żo nych ofert prze targ od by wa się da lej ust nie. Po stą pie nie mo że wy no sić nie mniej niż 1000zł. Za ofe ro wa na
ce na prze sta je wią zać, gdy bio rą cy udział w prze tar gu li cy tant za ofe ro wał ce nę wy ższą. Prze wod ni czą cy Ko mi sji ogła sza – któ ry z ofe ren tów wy grał prze -
targ – ofe ru jąc naj wy ższą ce nę, po da jąc jej wy so kość – a na stęp nie za my ka prze targ.

Na byw ca lo ka lu po za koń cze niu prze tar gu wi nien w cią gu 21 dni wpła cić na kon to Spół dziel ni w ca ło ści kwo tę od po wia da ją cą war to ści lo ka lu uzy ska ną
w prze tar gu.

Je że li na byw ca nie wy ko na w ter mi nie wa run ków prze tar gu co do za pła ty ce ny, tra ci wa dium, a skut ki wy gra ne go prze tar gu wy ga sa ją. 
Oso bom, któ re nie wy gra ły prze tar gu wa dium zwra ca ne jest na wska za ne kon to w cią gu 3 dniod dnia za mknię cia prze tar gu.
WSM „Ocho ta” za strze ga so bie pra wo od wo ła nia prze tar gu bez po da nia przy czy ny.

ZZAARR  ZZĄĄDD  WWSSMM  „„OOCCHHOO  TTAA””





Od lat je stem czyn nym ro we rzy -
stą na Ocho cie i dzię ku ję dwoj gu
rad nym za za pro sze nie na ta ko we
ko mi sje, gdzie usta la ne są spra wy
mię dzy in ny mi ro we ro we w na szej
dziel ni cy. Przy kro mi, że z ra cji
urzę du nie ro bi tego peł no moc nik
ro we ro wy z dziel ni cy – pew nie uwa -
ża, że sam naj le piej wie co jest po -
trzeb ne dla „po spól stwa”.

Od lat to ro bi i „uszczę śli wia” nie -
chcia ny mi od cin ka mi two rów ścież -
ko po dob nych. Gra tu lu ję mu od cin -
ka Szczę śli wic ka – od Bi twy War -
szaw skiej do Opa czew skie – gdzie
peł no za wi ja sów, a je den wręcz
przewspa nia ły pod bu dyn kiem PKP.
Dla bez pie czeń stwa niech na cią gnie
dziel ni ce na świa tła w bra mie i dla
ro we rzy stów, aby nie roz jeż dża li nie -
win nych prze chod niów. 

Ob ra dy ko mi sji są tak skry wa ne,
że na wet na stro nie urzę du ich nie
znaj dzie, zna leźć moż na co naj wy żej
(i to szyb ko, bo po fak cie), gdzie
i kie dy zło żo no kwiat ki i pod ja kim
po mni kiem. Rze czy wi ście warto
utrzy my wać in for ma cje w ta jem ni cy,
bo na ta kich ob ra dach, na któ re nie
daj Bo że przyj dą za in te re so wa ni, ro -

bi się har mi der i „ba zar” – lecz nie -
ste ty, pó ki de mo kra cja, to od cza su
do cza su trze ba po słu chać „gło su
z do łu”. Na praw dę war to – cho ciaż -
by po to, że by w „ro ku cu dów”
(przed wy bor czym) nie roz trwa niać
bez sen su pie nię dzy in nych. Z do łu
wi dać, że ostat nie dzia ła nia są
na po kaz. Je stem dzia ła czem ro we -
ro wym, ale nie „ta li bem” i nie po -
trze bu ję ście żek tam gdzie kom fort
jaz dy jest w mia rę bez piecz ny, nie
chcę ab sor bo wać spo łe czeń stwo
swo imi pro ble ma mi na si łę i wal -
czyć w imię nie po trzeb nych spraw.
Pro szę tyl ko o wy ro zu mia łość
w pod sta wo wych pro ble mach
i praw dzi wych pro ble mach – Żwir ki
i Wi gu ry, Gró jec ka, Al. Je ro zo lim -
skie, Dic ken sa, tam gdzie jest
napraw dę nie bez piecz nie i po li ty ka
trans por to wa mia sta nie prze wi du je
uspo ko je nia ta kich ulic. Nie po trze -
bu ję spe cjal nych two rów na uli cach
lo kal nych czy osie dlo wych, lub
o zgro zo w par kach. Jak już ko le ga
z Ochoc kiej Gru py Ro we ro wej pi sał,
ro wer nie słu ży tyl ko do pa ra dy
przed są sia da mi i do wy cie czek
poza mia sto, przy na szej po li ty ce ko -

mu ni ka cyj nej, gdzie po dró żo wa nie
ko mu ni ka cją miej ską powo li ro bi
się „eli tar ne”, ro wer dla nie któ rych
jest pod sta wą ko mu ni ka cji do pra cy
(jak ją ma ją). Ro bie nie ście żek -za -
wi ja sów i ze słup ka mi (że by by ło
dro żej) utrud nia spo koj ną jaz dę. To
że spo łe czeń stwo jest nie kon se -
kwent ne i nie prze strze ga pra wa
(nie któ rzy), to nie zna czy, że trze ba
przy oka zji wszyst kich po ka rać
– tzn. ro we rzy stów i po dat ni ków, że -
by par ty cy po wa li w tych słup kach.

Po li ty ka mia sta wi dać nie od bie ga
od ka no nów wzię tych z fil mu „Miś”,
czy li jak krad ną ta le rze, to do sto łu
przy kręć my, jak śmie cą, to za bierz -
my ko sze, jak pi ją na po dwór kach,
to za bierz my im ław ki – a w za mian
po staw my „Al ko -shop” lub „Al ko -
ho le 24”. Tak więc ter ror mniej szo -
ści wy gry wa nad więk szo ścią, ale to
już po li ty ka i nie ste ty trze ba się po -
go dzić z fak tem, że rzą dzą na mi ta cy
lu dzie co to obie cy wa li „Że by się ży -
ło le piej wszyst kim” a pierw sze dzia -

ła nia roz po czę li od za bra nia nie -
bosz czy kom 3000 zł (im pra wa na -
by te nie przy słu gu ją). Tak więc cu da
mu szą być i nie dziw cie się (spo łe -
czeń stwo), że po ta kich lu dziach tyl -
ko dłu gi po zo sta ną, a na sta re la ta
za miast ge ria trii do sta nie cie ki je
do la ta nia i ja kąś si łow nię, że by ście
so bie nóż ka mi i rącz ka mi po ma -
cha li i nie upo mi na li się o swo je
pod sta wo we pra wa.

Je rzy Paw lo nek

List do Informatora

Ko mi sje in fra struk tu ry

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

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

PPrrzzeepprroowwaaddzzkkii,,  sspprrzząąttaanniiee  ppiiwwnniicc,,  wwyywwóózz  mmeebbllii
669944--997777--448855

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Parking „Szczęśliwicka” – posiadamy wolne
miejsca, cena 80 zł/miesiąc tel. 793-670-213

USŁUGI INNE
·Antena Montaż Naprawy solidnie gwarancja
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Pranie dywanów, tapicerki meblowej i skórzanej
693-998-353
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

DOM I OGRÓD
·Sprzedam krzewy bukszpan 5 zł tel.
22 863-74-71
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

BUDOWLANE
·AA malarz, remont, ekspres 22 835-66-18,
502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

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

FINANSE
·Szybka pożyczka do 7000 zł! Równe raty, bez
ukrytych opłat. Provident Polska S.A.
600-400-288 (taryfa wg opłat operatora)

PORADY PRAWNE
·PORADY PRAWNE, SPRAWY SĄDOWE
502-227-553

DAM PRACĘ
·Kurs Ochrony (Lista KPO) 603-600-255

SSzzuukkaasszz  PPRRAACCYY??  BBrraannżżaa  ffiinnaannssoowwaa..  DDzzwwoońń
666688 668811 990044

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

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
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię tel.
504-017-418
·Skupujemy książki, bibeloty, starocie
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A AAuto każde kupię całe i uszkodzone
(osobowe, ciężarowe), niezależnie od stanu
i rocznika 504-518-802
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, SPRAWNE
I USZKODZONE 530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

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 11.04,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 07.04. 
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

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:

28,29,31 III. 1-5 8-12 IV
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
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reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206



Nie któ rzy zde cy do wa li się przy -
być do słow nie w ostat niej chwi li,
bo w tej przy go dzie mo gli wziąć
udział wszy scy chęt ni ucznio wie
(ta kże nie na le żą cy do szkol nej
dru ży ny). Na po czą tek zro bi li śmy
pa trol, by spraw dzić czy w za ka -
mar kach nie kry je się ktoś nie po -
wo ła ny (by ły po gło ski o kry ją cym
się w pod zie miach szko ły du chu
– nie po twier dzo no je go obec no -
ści). Na stęp nie przy go to wa li śmy
wspól nie ko la cję: na ko ry ta rzu
usta wi li śmy sto li ki i krze sła z kla -
sy, wy ję li śmy pro wiant (bez sło dy -
czy!) i zro bi li śmy ka nap ki. Po po -
sił ku za bra li śmy się za od kry wa nie
ta jem nic fo to gra fii: zo ba czy li śmy
co się sta nie, gdy na pa pie rze fo to -
gra ficz nym le ży przed miot nie
prze pusz cza ją cy świa tła oraz zro -
bi li śmy wła sne apa ra ty otwor ko -
we! Po ba wi li śmy się w grę wy ma -
ga ją cą kon cen tra cji „Noc
i Dzień”, a że za oknem by ła już
praw dzi wa noc, po sprzą ta li śmy
ko ry tarz i do sa li gim na stycz nej
wy ru szy ła eks pe dy cja po ma te ra -
ce. Na co dzień uży wa ne do ćwi -
czeń, tym ra zem po słu ży ły nam ja -
ko łó żka. My cie zę bów, prze bra -
nie w pi ża my i… po ra po słu chać
cze goś na do bra noc. W sa li kla sy 2
druh na Ga ba (pro wa dzą ca dru ży -
nę w SP 88) prze czy ta ła dziew -

czyn kom „Kró la Lwa” przy la tar -
ce, a druh Ma ciej Fu sza ra (pro wa -
dzą cy dru ży nę w SP 227) grał
na gi ta rze chłop com śpią cym
na ko ry ta rzu. Mi mo że po szli śmy
spać póź no, obu dzi li śmy się ran -
kiem w do sko na łych hu mo rach!
Po prze bra niu się zro bi li śmy
wspól ne śnia da nie, po sprzą ta li śmy
sa lę i ko ry tarz za cie ra jąc śla dy na -
szej obec no ści. Gdy by nie śmie ci

w ko szu, nikt by się nie do my ślił,
że tu by li śmy! Ta zbiór ka na uczy ła

nas po ma gać so bie, być bar dziej
sa mo dziel nym a przede wszyst kim

by ła świet ną przy go dą!
An na Ko bus

Noc na zbiór ka zu chów w SP 227
Tym ra zem w szkol nej dru ży nie zu chów w SP 227,

przy ul. Astro nau tów (Okę cie) od by ła się bar dzo nie ty po wa
zbiór ka – po sta no wi li śmy bo wiem zo ba czyć jak wy glą da
noc w szko le! W pią tek 7 mar ca, gdy już wszy scy po szli
do do mu, my za czę li śmy się scho dzić: ze śpi wo ra mi, ka ri -
ma ta mi, je dze niem i… cie ka wo ścią jak to bę dzie!

Zwy kłe lek cje wf mo gą być
„nie zwy kłe”.

W ra mach Ro ku Szko ły w Ru -
chu (re ali zo wa ne go w bie żą cym
ro ku przez MEN) Szko ła Pod sta -
wo wa nr 227 przy ul. Astro nau -
tów 17 przy stą pi ła do pro jek tu
„Ćwi czyć ka żdy mo że”. Je go ce -
lem jest po pu la ry za cja nie sza blo -
no wych za jęć wf i bu do wa nie po -
zy tyw nej at mos fe ry wo bec ćwi -
czeń. Jak się oka zu je, wy star czy
tro chę wy obraź ni, by za ję cia
zmie ni ły się w świet ną za ba wę.
Czy na sa li gim na stycz nej da się
zro bić wy ścig sa nek, bał wa na i wy -
ło wić ry by z prze rę bli? Oczy wi -
ście, pod wa run kiem, że bę dzie to
zi mo wa lek cja wf pro wa dzo na

przez Mag da le nę Żu rek! Dru ży ny
Jan ker sów i Youtu be rów z kla sy
pią tej zmie rzy ły się w za da niach
wy ma ga ją cych zręcz no ści, cel no -
ści, szyb ko ści i po my sło wo ści.
Na po czą tek trze ba się do brze
ubrać: bieg po czap ki wzbu dził
wie le emo cji, ale praw dzi wym wy -
czy nem oka za ło się prze trwa nie
bu rzy śnie żnej: uczest ni cy mu sie li
za po mo cą śli zgu, lecz bez do ty -
ka nia, prze mie ścić kul kę śnie żną
(z pa pie ru) na dru gi ko niec sa li
gim na stycz nej! Po tem wy ścig sa -
necz ko wy i ło wie nie ryb w prze rę -
blu – tym ra zem za wod ni cy
po szyb kim bie gu mu sie li wy ka zać
się pre cy zją co wca le nie by ło ła -
twe! Wresz cie pra cą ze spo ło wą

trze ba by ło ule pić bał wa na z pi łek
gim na stycz nych i rin go (co wy szło
obu dru ży nom do sko na le) i rzut
śnie żką do ce lu (trze ba jesz cze
po ćwi czyć!). Na to miast Bo że na
Woj da -Go łą bek zro bi ła w kla sie
trze ciej za ję cia łą czą ce kil ka ele -
men tów. Na po czą tek ta niec
– pod sta wo we kro ki ku ja wia ka
świet nie pa su ją do roz grzew ki,
ko lej ne kro ki zmu sza ją uczniów

do ćwi cze nia ryt mu i ko or dy na cji
ru chów. Po tem zwy kła ga ze ta
oka za ła się być twór czym ele men -
tem: wy ko rzy sta no ją w bie gach
(nie jest ła two biec tak, by do ci -
skał ją je dy nie pęd po wie trza),
rzu ca niu i ła pa niu ku lek, wresz cie
po słu ży ła do rzu tów w pa rach. 

Ta kie lek cje wf po tra fią za chę -
cić do ćwi czeń ka żde go!

An na Ko bus

Ćwi czyć ka żdy mo że
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Kła dzie my szcze gól ny na cisk
na na ukę ję zy ków, wie dząc, że
w dzi siej szych cza sach zna jo mość
jed ne go ję zy ka jest nie wy star cza -
ją ca. Głów nym ję zy kiem ob cym
jest an giel ski. Na si ucznio wie
uczą się go w po dzia le na gru py,
w za le żno ści od stop nia za awan -
so wa nia. Do dat ko wym atu tem
szko ły jest pro wa dze nie wy bra -
nych lek cji w tym ję zy ku.

Fi zy ka, geo gra fia, in for ma ty ka
po an giel sku? U nas jest to mo żli -
we! Dzię ki tej me to dzie ucznio -
wie zdo by wa ją wie le na gród i wy -
ró żnień w ró żnych kon kur sach
i olim pia dach ję zy ko wych. Ka żdy
mo że wziąć udział w warsz ta tach
ję zy ko wych w Lon dy nie. Do dat -
ko wo re ali zu je my nasz pro gram
po przez współ pra cę mię dzy na ro -
do wą ze szko łą w Do rt mun dzie.

Ja ko jed na z nie licz nych szkół
w oko li cy szcze gól ny na cisk kła -
dzie my rów nież na na ukę ję zy ka
hisz pań skie go. Co ro ku co raz
wię cej uczniów wy bie ra hisz pań -
ski ja ko ję zyk do dat ko wy. Dla cze -
go tak się dzie je?

Prze ko naj cie się sa mi już
5 kwiet nia!

Ser decz nie za pra sza my wszyst -
kich kan dy da tów do gim na zjum
i li ceum na nasz dzień otwar ty.

Za po zna cie się nie tyl ko z na -
szą ofer tą edu ka cyj ną, ale w tym

dniu, choć na pa rę chwil, prze nie -
sie cie się mię dzy in ny mi do sło -
necz nej Hisz pa nii – skosz tu je cie
hisz pań skich po traw, po słu cha cie
hisz pań skiej mu zy ki i za po zna cie
się z kul tu rą kra jów ibe ro ame ry -
kań skich.

W pro gra mie mię dzy in ny mi:
• recital piosenki hiszpańskiej
• degustacja hiszpańskich

potraw
• ciekawe doświadczenia

fizyczne i chemiczne
• występy artystyczne uczniów.

Do dat ko wo: ka wia ren ka z pysz -
ny mi wy pie ka mi na szych uczniów

i ich mam. Te go dnia wszyst ko
gra tis!

Na naj bli ższy rok szkol ny
w gim na zjum, pro po nu je my: kla -

sę ogól ną, spor to wą i kla sy dwu ję -
zycz ne z ję zy kiem an giel skim i ję -
zy kiem hisz pań skim.

W li ceum na to miast pro po nu -
je my kla sę hu ma ni stycz ną z roz -
sze rzo nym pro gra mem na ucza nia
j. pol skie go, an giel skie go, hi sto rii
lub wie dzy o spo łe czeń stwie.
Na uczniów cze ka ją ta kże za ję cia
z fi lo zo fii i re kon struk cji hi sto -
rycz nej!

Za pra sza my wszyst kich chęt -
nych 5 kwiet nia o go dzi nie 10:00
do Ze spo łu Szkół nr 17 na uli cy
Pro mie ni stej 12 a we Wło chach!

Wię cej szcze gó łów znaj dzie cie
na: pro mie ni sta.waw.pl, fa ce bo -
ok.com/zs17war sza wa.

Dzień otwar ty na Pro mie ni stej
Gim na zjum nr 113 i LXXIII Li ceum Ogól no kształ ca ce im. Za wi -

sza ków Pro por ca Vic to ria to szko ła z od dzia ła mi dwu ję zycz ny mi,
w któ rej mo żna po głę bić swo ją wie dzę nie tyl ko z j. an giel skie -
go, ale ta kże z ję zy ka hisz pań skie go, nie miec kie go i ro syj skie go.

Mecz za po wia dał się emo cjo nu -
ją co, w dru ży nie Go ści wy stę pu je
Do mi ni ka Le śnie wicz  – Mi strzy ni
Eu ro py 2004. Mi mo iż ry wal był

sil ny, Ma zo via od sa me go po cząt -
ku uką si ła moc ną za gryw ką i sku -
tecz ny mi kon tra mi. Bar dzo do -
brze za funk cjo no wał też blok,

któ re mu po świę ci li śmy ostat nio
spo ro cza su tre nin go we go.

Fi na ło wy mecz uświet nio ny był
przez Spi ke ra, któ re mu ser decz nie
dzię ku je my za po pro wa dze nie spo -
tka nia oraz Go ści Spe cjal nych czy li:
Ju lia na Woj cie cha Ci che go – kie -
row ni ka Ze spo łu Spor tu i Re kre acji
dziel ni cy Ocho ta m.st. War sza wy
oraz Pio tra Kul czyc kie go  – pre ze sa
fir my Blu eSoft (głów ny spon sor Ze -
spo łu). Bar dzo dzię ku je my za przy -
by cie wszyst kim ki bi com obu dru -
żyn! Ma my na dzie ję, że w ko lej nym
se zo nie bę dzie ich co raz wię cej.

Na pod su mo wa nie se zo nu
przyj dzie jesz cze czas, bo wiem ze -
spół przy go to wu je się te raz
na naj wa żniej sze tur nie je o awans
do II li gi ko biet.

Pierw szy z nich od bę dzie się już
w dniach 11–13 kwiet nia w Beł -
cha to wie. Ma zo via mu si za jąć jed -

ną z pierw szych dwóch lo kat, by
awan so wać do fi na łu. Z gru py fi -
na ło wej, tyl ko pierwsza lo ka ta da -
je bez po śred ni awans do II li gi.

Trzy ma my moc no kciu ki za na -
sze dziew czy ny!

Blu eSoft Ma zo via War sza wa
Tre ne rzy: Ja nusz Pa triak, Ja kub

Ślu sar czyk
Ze spół: Mar ta Sta szew ska (k),

Mag da Boj ko, Mag da Tu rek, Iza
Szyj ka, Aga ta Gry go ro wicz, Ane -
ta Pie trzyń ska, Aga ta Bo rów ka
oraz San dra Bru dziń ska, Iwo na
No wak, Kin ga Pa ku ła, Lu dwi ka
Ducz mal, Ola Grzesz czak.

W ca łym se zo nie o ty tuł Mi -
strza III li gi ko biet wal czy ły też:
kon tu zjo wa na Ka ro li na Ma jew -
ska, So nia Czar nec ka, Eu ni ka
Wil czyń ska, Ola Ko by liń ska oraz
kon tu zjo wa na Mag da Brat man

Ma zo via mi strzem
W fi na ło wym spo tka niu po mię dzy Blu eSoft Ma zo via War sza wa

a GLKS Nada rzyn, na sze siat kar ki bez dy sku syj nie po twier dzi ły
swo je zwy cię stwo w ogól nej kla sy fi ka cji MWZPS!


