
– Jak długo mieszka Pan
na Ochocie?

– Od urodzenia, czyli 42 lata.
Najpierw przy ulicy Rokosow-
skiej, a obecnie na Częstochow-
skiej. Pamiętam: skwerek
przy Baśniowej – stał tam drabin-
kowy globus, na którym często się
bawiłem jako dziecko, garaże,
gdzie zjeżdżaliśmy zimą na san-
kach oraz park Szczęśliwicki,
gdzie jeździliśmy na rowerach,
a po drodze zabawa na ciuchci
w Technikum Kolejowym, oczywi-
ście lody na „dołku” w gorące dni.
Szkoła nr 9 im. Grota Roweckie-
go i słynna Pani Początek oraz
Pan Szulc i ukochana 16 WDH
zastęp Wilki – to pokrótce moje
dzieciństwo.

– Kiedy zaczął Pan trenować?
– Najpierw było judo. Cwiczenia

zacząłem w szkole przy ulicy Spi-
skiej, był to 85 rok. Jednak wizyta

przyszłego mojego trenera w szko-
le w poszukiwaniu nowych zawod-
ników do sekcji lekkoatletycznej
klubu wtedy BKS Skra Warszawa
(Budowlany Klub Sportowy) wpły-
nęła diametralnie na moje dalsze
życie. Po namowach pana Roberta
Dąbrowskiego zapisałem się
do powyższej sekcji i rozpocząłem
treningi w grupie miotaczy (nigdy
nie byłem drobny), specjalizując się
od początku w rzucie młotem. Był
to 86 rok. W międzyczasie przenio-
słem się do sportowej podstawówki
nr 23 na Wawelskiej.

Po roku treningu na Małym
Memoriale Janusza Kusocińskie-
go na poznańskiej Olimpii zosta-
łem Mistrzem Polski Młodzików,
to trofeum jest dla mnie najcen-
niejsze. Był to mały krok, ale wa-
żny dla mnie pierwszy sukces,
który stał się motorem później-
szych osiągnięć.

Byłem wielokrotnym medalistą
Mistrzostw Polski, medalistą za-
wodów międzynarodowych, re-
kordzistą Polski Juniorów, pierw-
szy raz w historii z drużyną junio-
rów Skry zdobyliśmy Puchar Klu-
bowy Europy Juniorów na stadio-
nie olimpijskim w Atenach, byłem
kapitanem zespołu.

– Od początku w Skrze?
– Jestem wychowankiem Skry.

Kariera zawodnicza trwała 20 lat,
od początku w klubie, teraz RKS
Skra Warszawa (Robotniczy).
Miałem roczny epizod w innym

klubie, w Gwardii, zostałem tam
oddelegowany ze względu na słu-
żbę wojskową. Po zakończeniu
kariery zostałem zatrudniony
w klubie Skra, jako trener. Awan-
sowałem również w mojej profesji
obejmując kadrę narodową senio-
rów w rzucie młotem i podejmu-
jąc współpracę z Szymonem Ziół-
kowskim oraz najmłodszą mi-

strzynią olimpijską Kamilą Skoli-
mowską (Skra Warszawa), której
byłem ostatnim trenerem. Kamila
na zgrupowaniu w Portugalii ode-
szła w tragicznych okoliczno-
ściach. Nigdy jej nie zapomnę.
Byłem ostatnią osobą widzącą ją
przy życiu. Od tego tragicznego

Nie dajmy się
zwariować!

Z prezesem RKS Skra Krzysztofem Kaliszewskim rozmawia
Grzegorz Wysocki
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Informator Ochoty i Włoch zmie-
nia radykalnie swój portal interne-
towy. Od 17 lutego na swoich ekra-
nach komputerowych ogladacie
Państwo zupełnie nową szatę gra-
ficzną naszego portalu oraz wiele

nowych funkcji. Bez zmian pozosta-
nie treść. Dalej będziemy informo-
wać mieszkańców Ochoty i Włoch
o wszystkich wydarzeniach. Zapra-
szamy również wszystkich czytelni-
ków do współtworzenia naszego

portalu. Już dzisiaj możemy spokoj-
nie powiedzieć, że jest on wiodącym
medium na naszym terenie. Dzien-
nie jest odwiedzany średnio 1200
razy. Mamy nadzieję, że nowy spo-
sób przekazywania informacji przy-
padnie wszystkim do gustu.

Grzegorz Wysocki
Redaktor Naczelny

Informatora Ochoty i Włoch

Szanowni Czytelnicy!
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Dariusz Kałwajtys
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Jacek Gomółka
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W naszej szkole mogą uczyć
się absolwenci ośmioletniej szko-
ły podstawowej, gimnazjum i za-
sadniczej szkoły zawodowej.
Przyjmujemy również osoby, któ-

re przerwały naukę w technikum,
liceum profilowanym lub innym
liceum ogólnokształcącym, a
chciałyby ukończyć szkołę śred-
nią. Dotyczy to także osób, które

nie ukończyły lub nie zdały seme-
stru. Pod warunkiem uzupełnie-
nia egzaminów klasyfikacyjnych,
możliwa jest kontynuacja nauki
w AS – Liceum Ogólnokształcą-
cym.

Nauka w AS – Licem dla Do-
rosłych jest bezpłatna i odbywa
się w trybie weekendowym. Ser-
decznie zapraszamy.

AASS  ––  LLii  cceeuumm  OOggóóll  nnoo  kksszzttaałł  ccąą  ccee
ddllaa  DDoo  rroo  ssłłyycchh  mmiiee  śśccii  ssiięę
pprrzzyy uull.. OOdd  rroo  wwąą  żżaa 1155  ww WWaarr  sszzaa  wwiiee..  

WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  ppoodd nnrr
tteell.. 2222 111100--0000--9999  lluubb  nnaa ssttrroo  nniiee
wwwwww..aasscchhoo  oollss..ppll

Rekrutacja do Liceum trwa
W AS – Li ceum dla Do ro słych wła śnie za koń czy ła się zi mo wa se sja eg za mi na cyj -

na. Za pra sza my słu cha czy na se mestr wio sen ny: II, IV i VI. 

AS Liceum
prowadzi także 
kursy przygotowujące do
matury w 2014 r.

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

Po ar ty ku le Jac ka Go mół ki
o prze ży ciach mat ki spa ce ru -
ją cej z dziec kiem po par ku
Szczę śli wic kim po sta no wi li śmy
opu bli ko wać na na szym por ta -
lu io cho ta.pl son dę, za da jąc
w niej pro ste py ta nie: Czy je -
steś za za ka zem jaz dy ro we ra -
mi po par ku?

W więk szo ści par ków jest za kaz
je żdże nia ro we ra mi. Zwo len ni cy
te go roz wią za nia uwa ża ją, że roz -
pę dzo ny ro we rzy sta, ja dą cy
po alej ce spa ce ro wej jest du żym
za gro że niem dla spa ce ru ją cych lu -
dzi. Zwo len ni cy jaz dy ro we rem
po par ku uwa ża ją, że park jest
miej scem re kre acji rów nież dla
nich.

Jak się oka zu je spo łecz ność
por ta lo wa po dzie li ła się dość rów -
no. Co praw da więk szość uczest -
ni ków an kie ty opo wie dzia ła się
za za ka zem jaz dy ro we rem

po par ku (159 gło sów), ale prze -
ciw ne go zda nia by ło bli sko ty le
sa mo re spon den tów (150 gło sów).

– Ten wy nik jest in te re su ją cy
z dwóch po wo dów – ko men tu je
son dę Ja cek Go mół ka, rad ny
Ochoc kiej Wspól no ty Sa mo rzą -
do wej. Po pierw sze w son dzie
wzię ło udział spo ro osób (309)
a po dru gie dość wy raź ny po dział
po wo du je, że trze ba się gnąć
po ja kiś kom pro mis. Tym kom -
pro mi sem jest bu do wa nie ście żek
ro we ro wych w par kach, wszę dzie
tam, gdzie ich nie ma.

Nic do dać nic ująć. Pa nie bur -
mi strzu, bu du je my.

Co z ty mi ro we ra mi?

Ra da Ocho ty przy ję ła re zy gna cję
Han ny Gę ściak -Woj cie chow skiej

(w związ ku z wy ro kiem o zło że nie
nie zgod ne go z praw dą oświad cze -

nia lu stra cyj ne go) i od wo ła ła ją
z funk cji prze wod ni czą cej ra dy.
No wym prze wod ni czą cym zo stał
wy bra ny Wi told Dzię cio łow ski
(PO), a z ko lei je go miej sce na sta -
no wi sku prze wod ni czą ce go Ko mi -
sji Oświa ty za ję ła (w wy ni ku wy bo -
ru) Mo ni ka Stec ka (SLD).

Wi told Dzię cio łow ski jest wie -
lo let nim rad nym Ocho ty. An ga -
żu je się głów nie w dzia ła nia zwią -
za ne z oświa tą (był na uczy cie -
lem), był m.in. po my sło daw cą ra -
dy mło dzie ży. Ale przede wszyst -
kim od wie lu lat re ali zu je swój au -
tor ski pro jekt Współ pra ca ze
Wscho dem – Ocho ta dla Tra dy cji,
któ re go ce lem jest m.in. po zna nie
i upo wszech nia nie wie dzy o prze -
szło ści i te raź niej szo ści wschod -
nich są sia dów Pol ski, szcze gól nie
Ukra iny. Jest pra cow ni kiem
Ośrod ka Kul tu ry Ocho ty.

Roszady w radzie
dzielnicy Ochota

Wi told Dzię cio łow ski no wym prze wod ni czą cym.



Nie milk ną sło wa roz go ry cze -
nia, spo wo do wa ne li kwi da cją le -
ka rza pierw sze go kon tak tu
w Przy chod ni Zdro wia
przy ul. Ka li skiej, a w jej miej sce
ulo ko wa nie Po rad ni Pul mo no lo -
gicz nej (patrz „Dzia ła nia zza win -
kla” nr 19 IOW). Py ta nia czy by ło
to ko niecz ne i czym kie ro wał się
dy rek tor Sa mo dziel ne go Ze spo łu
Pu blicz nych Za kła dów Lecz nic -
twa Otwar te go War sza wa – Ocho -
ta do cie ra ją rów nież do dziel ni co -
we go wy dzia łu spraw spo łecz nych
i zdro wia. Tym cza sem wy dział ten
– jak wy ni ka z roz mo wy z je go na -
czel ni kiem – jest w rze czy wi sto ści
przy sło wio wym kwiat kiem do ko -
żu cha.

Nie ma żad ne go prze ło że nia
na pla ców ki zdro wia na te re nie
na szej dziel ni cy. Mo żna co naj wy -
żej za wrzeć po ro zu mie nie
w „spra wie” lub stu lić uszy w sy tu -
acji, kie dy SZPZ LO pro po zy cji
współ pra cy nie po dej mie. Dla te go
słowo „zdro wie” w na zwie te goż
wy dzia łu – dla ja sno ści sy tu acji  –
po win no znik nąć.

Ta kich kwiat ków w urzę dzie
i sa mo rzą dzie ochoc kim jest
znacz nie wię cej. Wspo mnę tyl ko
Ko mi sję Zdro wia, Ro dzi ny i Po li -
ty ki Spo łecz nej Urzę du Dziel ni cy
Ocho ta oraz po wo ła ną uchwa łą
za rzą du dziel ni cy Ra dę Spo łecz ną
(dwo je rad nych – PO i SLD),
umo co wa ną uchwa łą Ra dy War -

sza wy w Sta tu cie SZPZ LO.
Pierw sza ko mi sja Ra dy: jej prze -
wod ni czą ca oraz … rad ni (!), nie
mie li żad ne go sy gna łu o pla nach
li kwi da cji le ka rza pierw sze go
kon tak tu w przy chod ni na Ka li -
skiej. Dru ga, swo ją wie dzą na ten
te mat, nie ró żni ła się od pierw -
szej. Po mi nę już pró bę prze -
pchnię cia przez ko ali cyj nych rad -
nych kon tro wer syj nych za pi sów
pro jek tu sta tu tu na se sji Ra dy
War sza wy. W po go ni za źró dłem
tak ra dy kal nych i za ka mu flo wa -
nych za pi sów w dzia ła niach
ochoc kich po rad ni zdro wia – ja ko
re dak tor In for ma to ra Ocho ty
– skie ro wa łam na rę ce dyrektora
Krzysz to fa Za krzew skie go sze reg
py tań. Klu czo we do ty czy ło zmian
w sta tu cie, któ re umo żli wia ły by
utwo rze nie ko mer cyj ne go przed -
się bior stwa funk cjo nu ją ce go
przy ochoc kim SZPZ LO, z po mi -
nię ciem opi nii Ra dy Spo łecz nej

umo co wa nej przy tej pla ców ce
me dycz nej. Nie mó wiąc już
o prze ka zie tej wie dzy za rzą do wi
dziel ni cy oraz jej ra dzie.

Od po wiedź otrzy ma łam po -
kręt ną. Mó wi, że sko ro sta tut dla
SPZOZ-u na da je m.st. War sza wa,
to nie ra da spo łecz na, ale sa mo
mia sto, ja ko pod miot two rzą cy,
de cy du je o je go kształ cie.

Praw da to po ło wicz na. Wpraw -
dzie sta tut okre śla ra dę spo łecz ną
or ga nem ini cju ją cym i opi nio daw -
czym dla mia sta, a mia sto ma de cy -
du ją cy głos… jed nak to ra da spo -
łecz na, we dług sta tu tu z 2012 r.,
dla dy rek to ra Za krzew skie go jest
gło sem do rad czym! Nim pro jekt
zmian tra fił pod ob ra dy rad nych
War sza wy, po wi nien być prze dys -
ku to wa ny i za opi nio wa ny przez tę
ra dę. W kon se kwen cji wła śnie brak
tej opi nii był po wo dem (po ostrej
in ter wen cji opo zy cyj nych rad nych),
zdję cia te go punk tu z po rząd ku ob -
rad Ra dy War sza wy.

Trud no ak cep to wać sy tu ację, iż
ro dzi ma Ra da Spo łecz na  – Syl wia
Mróz i Da riusz Oprzą dek – ta kiej
wie dzy nie po sie dli. Kom pe ten cje
z ja kich mo gli by ko rzy stać są ob -
szer ne – np. przed sta wia nie or ga -
nom m.st. War sza wy wnio sków
i opi nii w spra wach: zby cia ak ty -
wów trwa łych oraz za ku pu lub
prze ję cia da ro wi zny no wej apa ra -
tu ry i sprzę tu me dycz ne go, jak
rów nież zwią za nych z prze kształ -
ce niem lub li kwi da cją, roz sze rze -
niem lub ogra ni cze niem dzia łal -
no ści, przy zna wa nia dy rek to ro wi
na gród, roz wią za nia sto sun ku

pra cy lub umo wy cy wil nej z dy -
rek to rem; od da nia w dzie rża wę,
na jem, użyt ko wa nie oraz urze cze -
nie ak ty wów trwa łych Ze spo łu.

Sta tut SZPZ LO, a przede wszyst -
kim je go pro jekt zmian, wart jest
do kład nej ana li zy nie tyl ko przez
przy wo ła ny czyn nik spo łecz ny, ale
i wło da rzy dziel ni cy oraz jej ra dę.

Pró ba utwo rze nia ko mer cyj ne -
go ze spo łu przy pu blicz nym
ośrod ku zdro wia jak na ra zie po -
nio sła fia sko. Na jak dłu go? Po ka -
że czas. Daw na pul mo no lo gia
w przy chod ni na Szczę śli wic kiej
stra szy pust ka mi. Dla te go ko lej ne
mo je py ta nie do dy rek to ra Za -
krzew skie go do ty czy ło po sia da nia
zdol no ści fi nan so wej do prze -
kształ ce nia, opró żnio ne go przez
po rad nię cho rób płuc, skrzy dła
bu dyn ku w prę żnie dzia ła ją cą…
pu blicz ną pla ców kę me dycz ną.

In te re so wa ło mnie, czy dy rek -
tor SZPZ LO wy stę po wał w mi -
nio nym ro ku do pa ni pre zy dent
lub Ra dy War sza wy o pie nią dze,
i w ja kiej wy so ko ści, na re mont
po miesz czeń w Przy chod ni Zdro -
wia przy Szczę śli wic kiej 36, któ re
mo gły by za pew nić rów nież za po -
wia da ną przez nie go, in no wa cyj ną
apa ra tu rę me dycz ną.

Po pro si łam też o uza sad nie nie
te goż wy stą pie nia. Nie otrzy ma -
łam go. Wiel kość kwo ty ja ką po -
dał dy rek tor do ty czy ła
3 015 213,80 zł.

Wo bec od mo wy za si le nia ka sy
przy chod ni przez mia sto, za sad -
nym jest po wrót pul mo no lo gii
na daw ne miej sce i przy wró ce nie
le ka rzy in ter ni stów wraz z ga bi ne -
tem za bie go wym na uli cę Ka li ską.
Ta kie roz wią za nie dla pa cjen tów
by ło by naj lep sze.

Anna Zbytniewska

Fal start pa na dy rek to ra

Daw na pul mo no lo gia w przy chod ni na Szczę śli wic kiej stra szy
pust ka mi. Wo bec od mo wy mia sta przyznania kwo -
ty 3.015. 213 zł na re mont i mo der ni za cję pla ców ki, za sad nym
jest po wrót jej na daw ne miej sce i przy wró ce nie le ka rzy in ter ni -
stów wraz z ga bi ne tem za bie go wym na uli cę Ka li ską.

Oko ło 500 mi lio nów lu dzi na ca łym
świe cie cier pi w wy ni ku ubyt ku słu chu.
Pro blem naj czę ściej do ty ka oso by star -
sze, sku tecz nie utrud nia jąc im funk cjo -
no wa nie w sta le pę dzą cym świe cie,
prze szka dza jąc w co dzien nej ko mu ni -

ka cji oraz na ra ża jąc na bo le sne uczu -

cie wsty du.
Ubyt ki słu chu ró żnią się mię dzy so -

bą, jed nak zde cy do wa na ich więk szość
ma cha rak ter obu usz ny.

Czy oso by ma ją ce uby tek słu chu

w ka żdym uchu po win ny no sić dwa

apa ra ty słu cho we?

Ry szard Mi ko ła jew ski: Tak, z ca łą
pew no ścią ta kie roz wią za nie jest dla
nich bar dzo ko rzyst ne. Ka żdy mój pa -
cjent, któ re go uda ło mi się prze ko nać
do dwóch apa ra tów, po twier dzi mo je
sło wa.

Mo że Pan po dać przy kła dy z ży cia

co dzien ne go?

RM: Roz pa trz my choć by dźwięk
klak so nu sa mo cho do we go. Do cie ra ją cy
do uszu sy gnał in for mu je o nie bez pie -
czeń stwie. W cią gu ułam ka se kun dy
mózg po rów nu je in for ma cje z obu uszu,
ta kie jak na tę że nie fal dźwię ko wych
oraz mo men ty, w któ rych dźwięk do -
biegł do ka żde go ucha. Dzię ki te mu na -
tych miast zda je my so bie spra wę, z któ -
rej stro ny do cho dzi dźwięk i jak da le ko
znaj du je się je go źró dło oraz je ste śmy
w sta nie unik nąć nie bez pie czeń stwa.

Ogrom nym kło po tem nie do sły szą -

cych pa cjen tów jest ta kże ro zu mie nie

mo wy w ha ła śli wym oto cze niu. Czy

dwa apa ra ty po ma ga ją roz wią zać ta -

kże i ten pro blem?

RM: Ha łas oto cze nia utrud nia ro -
zu mie nie mo wy. Dla osób, któ re nie
sły szą obo ma usza mi tak sa mo do -
brze, wy od ręb nie nie po szcze gól nych
gło sów jest trud ne. Mózg po trze bu je
in for ma cji z obu uszu, aby sku tecz nie
roz ró żniać dźwię ki w trud nych sy tu -
acjach słu cho wych, ta kich jak roz mo -
wa w za tło czo nej ka wiar ni lub w po -
miesz cze niu, do któ re go do bie ga ją
ha ła sy prze je żdża ją cych uli cą po jaz -
dów. Dwa apa ra ty słu cho we po zwa la -
ją wspo móc na tu ral ną zdol ność mó -
zgu do „fil tro wa nia” ha ła sów do cho -
dzą cych z tła.

Le ka rze zwra ca ją ta kże uwa gę na ry zy -

ko utra ty zdol no ści ro zu mie nia mo wy

w przy pad ku zu peł nej re zy gna cji z no sze -

nia apa ra tu słu cho we go. Czy mo że tak

się stać, je śli no si my tyl ko je den apa rat?

RM: Zja wi sko, o któ rym pan wspo -
mi na to tak zwa na de pry wa cja słu chu.
Po le ga na stop nio wym tra ce niu przez
mózg umie jęt no ści prze twa rza nia in for -
ma cji w wy ni ku trwa łe go bra ku po bu -
dza nia ucha bodź cem aku stycz nym. Im
wcze śniej zde cy du je my się na no sze nie
apa ra tu słu cho we go na do tknię tym
ubyt kiem słu chu uchu, tym mniej sze ry -
zy ko wy stą pie nia de pry wa cji słu chu oraz
tym więk sza ko rzyść z no sze nia apa ra -
tów słu cho wych.

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.

Aparat słuchowy – jeden czy dwa?
Doktor Ryszard

Mikołajewski, laryngolog 
z 20-letnim stażem,

odpowiada na nasze pytania
dotyczące problemu

niedosłuchu.
Za pra sza my wszyst kie za in te re so wa ne
oso by na bez płat ne ba da nie słu chu
i kon sul ta cję pro te ty ka słu chu. 
Oso bom nie peł no spraw nym pro po nu je -
my wi zy ty do mo we. Z uwa gi na du że za -
in te re so wa nie na szy mi usłu ga mi, pro si -
my o te le fo nicz ne uma wia nie wi zyt.

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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Rewitalizacja 
dla dzielnicy Włochy

Te ren osie dla przy bu dyn kach
wspól not miesz ka nio wych: 17 Stycz -
nia 42, 44, 46, Astro nau tów 15, Za -
ran kie wi cza 4 i Drze wiec kie go 3 zo -
stał – wśród wie lu in nych ob sza rów

dziel ni cy – umiej sco wio ny w Mi kro -
pro gra mie Re wi ta li za cji dla dziel ni cy
Wło chy. Szcze gó ło we da ne na ten
te mat za war te są w uchwa le ra dy
War sza wy nr XXXVII/948/2012.
Istot nym jest, że ja ko je dy ny w dziel -
ni cy, wy mie nio ny ob szar do cze kał się

wstęp nej kon cep cji re no wa cji i mo -
der ni za cji, wy ko na nej przez ar chi -
tek tów. Kon cep cja re wi ta li za cji zo -
sta ła przed sta wio na wio sną ub. ro ku,
pod czas spo tka nia w urzę dzie dziel -
ni cy, na któ re za pro szo no za rzą dy
wszyst kich wy mie nio nych wspól not
miesz ka nio wych.

Co przed sta wia kon cep cja?
Sa ma kon cep cja re wi ta li za cji wy -

mie nio nych te re nów jest bar dzo

ob szer na i do ty czy m.in.: mo der ni -
za cji do tych cza so wych cią gów pie -
szo-jezd nych, dróg, chod ni ków
i par kin gów, a ta kże do świe tle nia
te re nów, lo ka li za cji pla cu za baw,
na sa dzeń no wej zie le ni i wpro wa -
dze nia ele men tów ma łej ar chi tek -
tu ry (np. ław ki). Na szcze gól ną
uwa gę w cy to wa nej kon cep cji za słu -
gu je po mysł wy bu do wa nia no wych
cią gów jezd nych (z miej sca mi par -
kin go wy mi), za bu dyn ka mi wspól -
not: 17 Stycz nia 42, 44, 46, Za ran -
kie wi cza 4 oraz Astro nau tów 15.
Prze wi dy wa ny, jed no kie run ko wy
ruch po jaz dów do ty czy: wjaz du
z Astro nau tów w Drze wiec kie go
– da lej za bu dyn ka mi 17 Stycz -
nia 44, 46 i Astro nau tów 15 i wy jaz -
du ko ło bu dyn ku szko ły pod sta wo -
wej, przy bra mie ogro dów dział ko -
wych. Ze wzglę du na obec ność ga -
ra ży, na wy so ko ści bu dyn ku Astro -
nau tów 15, prze wi dy wa ny jest ruch
dwu kie run ko wy. Po dob na in no wa -
cja prze wi du je wpro wa dze nie ru -
chu jed no kie run ko we go z miej sca -
mi par kin go wy mi, za bu dyn kiem
Za ran kie wi cza 4. W tym przy pad ku
– wjaz du po mię dzy bu dyn kiem
i skle pem spo żyw czym i mo żli wo ści
włą cze nia się do ru chu w ul. Astro -
nau tów. Wy ty cze nie no wych cią gów
jezd nych wy ma ga czę ścio wej li kwi -
da cji obec nej zie le ni za wy mie nio -
ny mi bu dyn ka mi, jed na kże nie wię -

cej niż do 10 me trów od ob ry su bu -
dyn ku.

Gdzie dwóch się bi je...
W dniu 6 lu te go, w sa li gim na -

stycz nej szko ły nr 227
przy ul. Astro nau tów od by ło się
spo tka nie, pod czas któ re go wy ko -
naw czy ni kon cep cji re no wa cji
i mo der ni za cji wy mie nio ne go osie -
dla, za pre zen to wa ła swo je pra ce
licz nie przy by łym miesz kań com.
Część z nich wy ra ża ła swo je nie za -
do wo le nie fak tem, że o kon cep cji
po wsta łej bli sko rok te mu do wie -
dzie li się do pie ro te raz. In ni, kwe -
stio no wa li za ło że nia kon cep cji,
twier dząc wręcz, że nie chcą żad -
nych zmian, a te, któ re im się pro -
po nu je, są do ni cze go. Nie po mo -
gły na wet za pew nie nia obec ne go
na spo tka niu za stęp cy bur mi strza
Je rze go Ko wa li szy na, któ ry po in -
for mo wał, że jest to wstęp na kon -
cep cja, któ rą dziel ni ca pra gnie
omó wić z miesz kań ca mi i przy chy -
lić się do za pro po no wa nych zmian,
jed nak że tyl ko w ra mach moż li wo -
ści uwa run ko wa nych prze pi sa mi.
Nie uspo ko iło to jed nak na stro ju
gru py nie za do wo lo nych. Mam wra -
że nie, że nie któ re z tych osób po -
zo sta ją w opo zy cji na wet sa me
do sie bie i za wsze bę dą gło so wać
prze ciw. Pro my kiem świa tła w tym
te ma cie jest to, że wca le nie ma ła
część zgro ma dzo nych wi dzi po trze -
bę mo der ni za cji osie dla i chce
na ten te mat roz ma wiać. Miesz -
kań cy bu dyn ku wspól no ty 17 Stycz -
nia 42 osią gnę li kom pro mis
i do przed sta wio nych w ubie głym
ro ku pro jek tów za pro po no wa li
zmia ny, któ re w du żej czę ści ma ją
szan sę na re ali za cję. Waż ne jest,
aby i po zo sta łe wspól no ty osią gnę -
ły w tej kwe stii po ro zu mie nie
i pod ję ły rze czo wy dia log. Ogrom -
ną szko dą by ło by za prze pasz cze nie
unij nych fun du szy, prze zna czo nych
na re wi ta li za cje osie dla. Nie pręd ko
po ja wi się na stęp na szan sa na po -
pra wę wie lo let nich za nie dbań
na tym te re nie.

W na stęp nym nu me rze „In for -
ma to ra...” przed sta wię wła sne
uwa gi do opi sa nej po wy żej kon -
cep cji.

Da riusz Kał waj tys

Osie dlo we re wo lu cje

Są fun du sze na po pra wę es te ty ki, bez pie czeń stwa i funk cjo -
nal no ści te re nów osie dla przy bu dyn kach wspól not miesz ka nio -
wych na Okę ciu, w re jo nie ulic: 17 Stycz nia, Za ran kie wi cza
i Astro nau tów.

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
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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 moż li wo ści

zda wa nia matury przy na szym Li -
ceum, in ni przy stę pu ją do ma tu ry
w swo jej szko le ma cie rzy stej. 

Po sta ra li śmy się, aby na ukę w
na szej pla ców ce ła two moż na 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.

Ko mu po trzeb ne są kur sy? Na
pew no tym wszyst kim, któ rzy:
– chcą przy stą pić do eg za mi nu

ma tu ral ne go i zdać go z po -
wo dze niem; 

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

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

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

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

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

Wię cej in for ma cji pod nr
tel.: 22 110-00-99 lub na stro nie
www.ascho ols.pl

Aktualnie prowadzimy
nabór na wiosenny kurs
maturalny
przygotowujący 
do matury w 2015 roku.

Matura – noworoczne postanowienie dorosłych
Nowy Rok to czas nowych postanowień i chęci realizacji planów. Jednym z nich

jest zdanie matury.  Jest to możliwe dla osób uczęszczających na kurs maturalny
przy AS – Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

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

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:

28.02, 1.03, 3-8.03, 11-15.03
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



Pra ca ko men dan ta war szaw -
skiej stra ży miej skiej nie jest zbyt
do brze oce nia nia przez opi nię pu -
blicz ną. Naj bar dziej zna ne do ko -
na nie Zbi gnie wa Lesz czyń skie go
w 2013 r. zo sta ło ujaw nio ne dzię -
ki pro wo ka cji dzien ni kar skiej,
pod czas któ rej ko men dant po -
twier dził, iż przed re fe ren dum
w spra wie od wo ła nia Han ny
Gron kie wicz -Waltz, w wy ni ku na -
ci sków prze ło żo nych z PO, straż
miej ska ogra ni czy ła licz bę wy sta -
wia nych man da tów. Mia ło to za -
pew nić więk szą życz li wość war -
sza wia ków wo bec od wo ły wa nej
pa ni pre zy dent. War szaw ska
Wspól no ta Sa mo rzą do wa by ła
ini cja to rem re fe ren dum.

– Nie je ste śmy prze ciw ni ka mi
wy na gra dza nia urzęd ni ków za do -
brą pra cę. Tu jed nak ma my
do czy nie nia z in ną sy tu acją. Ko -
men dant Lesz czyń ski zo stał na -
gro dzo ny za oso bi stą lo jal ność. To
skan dal. Te pie nią dze pa ni pre zy -
dent po win na wpi sać do spra woz -
da nia z wy dat ków re fe ren dal nych
– mó wi Ma ciej Bia łec ki z War -

szaw skiej Wspól no ty Sa mo rzą do -
wej.

WWS pod kre śla rów nież, że
Zbi gniew Lesz czyń ski zna ny jest
z ła ma nia prze pi sów ru chu dro go -

we go, co jest dys kwa li fi ku ją ce dla
ko men dan ta stra ży miej skiej.
Oso ba bę dą ca na ba kier z obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi, nie po -
win na otrzy mać na gro dy, ale co
naj mniej upo mnie nie od prze ło -
żo ne go, czy li w tym przy pad ku
od Pre zy den ta m.st. War sza wy.
Świad czy ło by to o wy so kich stan -
dar dach, któ rych jed nak brak eki -
pie Han ny Gron kie wicz -Waltz.

– Ko men dant Stra ży Miej skiej
wi nien być jak żo na Ce za ra, po za
wszel ki mi po dej rze nia mi – mó wi
Ma rek Ma kuch z War szaw skiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej.

Grze gorz Wy soc ki

Na gro da za re fe ren dum
Me dia po in for mo wa ły, że Zbi gniew Lesz czyń ski, ko -

men dant war szaw skiej stra ży miej skiej, do stał od Han ny
Gron kie wicz-Waltz na gro dę w kwo cie 13 tys. zł. „To na -
gro da za pra cę w ubie głym ro ku” – wy ja śnił rzecz nik
pa ni pre zy dent.

Roz po czę li śmy na bór dzie ci
do na sze go Przed szko la nr 315
przy uli cy Grzesz czy ka 2, na rok
szkol ny 2014/2015.

Na sze przed szko le czyn ne jest
w go dzi nach: od 7.00–17.00.

Za pra sza my na dni otwar te
od 3 mar ca w: po nie dział ki
w godz. 10.00–11.00, wtor ki
w godz. 15.30–16.30 oraz czwart ki
w godz. 10.00–11.00.

Dla dzie ci no wo przy ję tych pro -
wa dzi my cykl za jęć ada pta cyj nych.

Re ali zu je my pod sta wę pro gra -
mo wą, pro gra my pro fi lak tycz ne
i eko lo gicz ne, pro wa dzi my rocz ne
przy go to wa nie dzie ci do pod ję cia
na uki w szko le.

Współ pra cu je my z in ny mi pla -
ców ka mi oświa to wy mi i in sty tu -

cja mi słu żą cy mi dziec ku i ro dzi -
nie.

Za pew nia my wy kształ co ną ka -
drę pe da go gicz ną, opie kę psy cho -
lo gicz ną oraz bar dzo bo ga tą ofer -
tę bez płat nych za jęć do dat ko -
wych:
• język angielski,
• rytmikę,
• zajęcia plastyczno-techniczne,
• religię,
• terapię pedagogiczną,
• terapię logopedyczną,
• cykliczne spotkania ze sztuką

– koncerty muzyczne
i przedstawienia teatralne,

• zajęcia na basenie (5 i 6 latki).
Za ję cia do dat ko we pro wa dzą

na uczy cie le bądź pro fe sjo nal nie
przy go to wa ni in struk to rzy.

W na szym przed szko lu nie ma
cza su na nu dę. Or ga ni zu je my sze reg
gier, za baw oraz da je my dzie ciom
czas na swo bod ną za ba wę w ogro -
dzie i w sa li. Ka żde dziec ko jest naj -
wspa nial szym dziec kiem na świe cie.
W mi łej, życz li wej i przy ja znej at -
mos fe rze pięk nie roz wi ja ją się i czy -

nią du że po stę py. Na sze maluchy
bio rą udział w ró żno rod nych kon -
kur sach, za wo dach spor to wych
i prze glą dach ar ty stycz nych.

U nas dzie ci pła czą, ale wte dy,
kie dy po ra iść do do mu, bo żal
opusz czać przed szko le…

Dy rek tor Przed szko la nr 315

Przedszkole 315 – Dni otwarte
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KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
komunalne z możliwością wykupu, z dowolnym
problemem prawnym. 796-796-596

USŁUGI STOLARSKIE
·Meble na wymiar, produkcja, naprawa,
przeróbki. tel. 22 773-15-13, 504-824-568

USŁUGI TRANSPORTOWE

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

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

USŁUGI INNE
·Antena Montaż Naprawy solidnie gwarancja
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943

CCzzyysszzcczzeenniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn
–– kkaarrcchheerr  –– 55 zzłł//mm22 550022--448877--889900

·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760

·NAJTAŃSZE MEBLE W OKOLICY, gotowe i na
wymiar, szafy, meble kuchenne, dojazd do klienta
i projekt w cenie. MOŻLIWE RATY. Tel.
23 691-26-63, 500-142-809
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·SKUP-SPRZEDAŻ PALET – Euro, jednorazowe,
przemysłowe, pół – palety. Możliwy transport
– ATRAKCYJNE CENY, skup czynny Pn-Pt 6-22,
Sob. 8-16 Warszawa-Białołęka, ul. Modlińska
300. Tel. 733-150-097 ZAPRASZAMY!!!
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

BUDOWLANE
·AA Malarz Remonty 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

ZDROWIE I URODA
·PSYCHOTERAPIA
– www.psychoterapianerwic.pl, Okińskiego 10,
tel. 693-598-855
·Treningi personalne na terenie Warszawy,
Piaseczna i okolic. www.fit4body.pl 502-152-228
kontakt@fit4body.pl

SPRZEDAM
·BOX dachowy Thule Ocean 80 z belkami 700 zł.
t. 666-877- 084
·Stolik RTV obrotowy szkło + MDF sz.120 w.53
g.44 – 100 zł k. 666-877-084

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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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 14.03,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 10.03. 
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

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206

O tym, że li cy ta cja wy so ko ści
czyn szów na tar go wi sku tym cza so -
wym bę dzie wy nisz cza ją ca dla kup -
ców, pi sa łem i mó wi łem kil ka krot -
nie od mo men tu wej ścia w ży cie
za rzą dze nia pre zy den ta War sza wy
(wrze sień 2011 rok). By ło do prze -
wi dze nia, że du ża część kup ców
prze sza cu je swo je mo żli wo ści.

Czynsz mi ni mal ny za pa wi lo ny
han dlo we na ba zar ku za stęp czym,
ze staw ki mi ni mal nej – okre ślo nej
na nie co po nad 13 zł/m2, w nie -
któ rych przy pad kach wy li cy to wa -
no na 100 zł/m2, a czynsz za sta no -

wi ska rol ni cze z mi ni mal nej staw -
ki 450 zł za sta no wi sko – li cy to wa -
no na wet do 900 zł.

Po kil ku mie sią cach dzia łal no -
ści na ba za rze tym cza so wym, kup -
cy za czę li sy gna li zo wać, że ich ob -
ro ty na no wym ba zar ku są du żo
mniej sze od tych, któ re osią ga li
na sta rym Zie le nia ku. Nie któ rzy
re zy gno wa li z pra cy w tym miej -
scu i po ja wi ły się wol ne po -
wierzch nie han dlo we.

W ta kiej sy tu acji pod ję li śmy
wraz z kup ca mi, m.in.: To ma szem
Kło sem (pre zesem Sto wa rzy sze -

nia Kup ców Tar go wi ska „Ba na -
cha”, Jac kiem Go mół ką (rad nym
dziel ni cy Ocho ta) – obaj są człon -
kami Ochoc kiej Wspól no ty Sa mo -
rzą do wej – roz mo wy z wicepre zy -
den tem War sza wy Mi cha łem Ol -
szew skim, któ re mu przed sta wi łem
pro po zy cję zmniej sze nia sta wek
czyn szo wych na tar go wi sku za -
stęp czym. Spo tka nia te da ły ocze -
ki wa ny re zul tat i zgod nie z de kla -
ra cją, któ rą zło żył pre zy dent Ol -
szew ski, staw ki czyn szu zo sta ły ob -
ni żo ne o po ło wę – w przy pad ku
pa wi lo nów han dlo wych, a w przy -
pad ku sto isk rol ni czych – sa mo -
cho do wych, wpro wa dzo no opła tę
zry czał to wa ną 250 zł net to za sta -
no wi sko mie sięcz nie, w tym czynsz
i opła ta eks plo ata cyj na.

Swo ją dro gą to dość cie ka we
zja wi sko. Ba za rek przy Sko ro -
chód -Ma jew skie go jest w peł ni
funk cjo nal nym i es te tycz nym pla -
cem han dlo wym. To a le ty, sze ro -
kie ale je, oświe tle nie, do god ny
do jazd i... brak od po wied niej
liczby klien tów. Pod kre ślę to, co
mó wi łem i pi sa łem w tym te ma cie
już wie lo krot nie. Ba zar ten, „od -

cię ty” od po zo sta łej czę ści han -
dlo we go kom plek su (Ha le Ba na -
cha, część ba za ru od stro ny
ul. Gró jec kiej), bę dzie peł nił tyl ko
ro lę osie dlo we go punk tu za opa -
trze nia dla oko licz nych miesz kań -
ców. Po dob ny los (obym się my lił)
cze kać mo że kup ców z bu do wa nej
wła śnie no wej ha li tar go wej.

Da riusz Kał waj tys

Mniej szy czynsz – więk sze szan se?
De cy zja władz War sza wy o zmniej sze niu sta wek czyn szo wych

na tar go wi sku za stęp czym przy ul. Sko ro chód -Ma jew skie go, da -
je kup com więk szą szan sę na prze trwa nie, w ocze ki wa niu
na opóź nia ją cą się bu do wę ha li tar go wej.



dnia ina czej pa trzę na świat –
z więk szą po ko rą i mi ło ścią.

Obec nie je stem pre ze sem Skry
oraz tre ne rem za wod nicz ki Skry
Ani ty Wło dar czyk, któ ra pod mo -
im okiem zdo by ła srebr ny me dal
na Igrzy skach Olim pij skich
w Lon dy nie w 2012 ro ku, srebr ny
me dal na Mi strzo stwach Świa ta
w Mo skwie, po pra wia jąc re kord
Pol ski w 2013 ro ku, zło ty me dal
i ty tuł Mi strzy ni Eu ro py w Hel sin -
kach w 2013 ro ku oraz brą zo wy
me dal ME w Bar ce lo nie w 2010
ro ku i w tymże ro ku usta na wia jąc
Re kord Świa ta.

Z wy kształ ce nia je stem ma gi -
strem wy cho wa nia fi zycz ne go
oraz tre ne rem kla sy mi strzow skiej
w lek kiej atle ty ce.

– Czy Skra ma szan se prze -
trwać te trud ne cza sy?

– W 86 ro ku, gdy wstę po wa łem
w sze re gi Skry, by li śmy klu bem
wie lo sek cyj nym. Mie li śmy przy -
stań wod ną gdzieś na Wi śle, ćwi -
czy li na si ka ja ka rze i wio śla rze.
Mie li śmy sek cję ken do, za pa sy,
ko szy ków kę, siat ków kę, rug by,
pił kę ręcz ną, lek ką atle ty kę. Wie -
lu na szych za wod ni ków re pre zen -
to wa ło nasz klub na are nach mię -
dzy na ro do wych od no sząc tam
wiel kie suk ce sy ,mię dzy in ny mi:

Ta de usz Ślu sar ski, Ewa Kło bu -
kow ska, An na Owsiak (z pa nień -
skie go Bu kis), Pa weł Ja nu szew ski,
Ar tur Par ty ka, Ka mi la Sko li mow -
ska, Ani ta Wło dar czyk. Do tej po -
ry pod trzy mu je my chlub ną tra dy -
cję, cho ciaż dzi siaj je ste śmy klu -
bem dwusek cyj nym, nie bra ku je
nam suk ce sów, ochoc cy rug bi ści
prę żnie wal czą w za wo dach li go -
wych a na si lek ko atle ci roz sła wia -
ją na szą dziel ni cę na ca ły świat.
Aż dziw bie rze, że w tak spar tań -
skich wa run kach tre ne rzy po tra fią
zre ali zo wać za ło że nia szko le nio -
we a mło dzież przy cho dzi z chę cią
na za ję cia nie zwa ża jąc na cza sa -
mi eks tre mal ne wa run ki, zim no,
wil goć, brak cie płej wo dy, brak
ener gii elek trycz nej, bar dzo znisz -
czo ne obiek ty. Bar dzo sza nu ję ich
za cha rak ter i wie rzę głę bo ko, że
już niedłu go ich po świę ce nie bę -
dzie wy na gro dzo ne, że Skra wsta -
nie jak fe niks z po pio łów i da lej
prze na stęp ne la ta bę dzie wy peł -
nia ła swo ją mi sję.

– Za ty mi dzia ła nia mi sto ją
kon kret ni lu dzie?

– Skra to nie tyl ko miej sce, to
przede wszyst kim lu dzie, wy cho -
wan ko wie na sze go klu bu, któ rych
przez pra wie stulet nią hi sto rię
prze wi nę ło się ty sią ce. To oni two -
rzy li i two rzą ten klub i na pew no
nie po zwo lą umrzeć tej za cnej in -
sty tu cji. Choć cza sy są cię żkie

wbrew opi niom są du i bra ku ja -
kiej kol wiek po mo cy z mia sta, wy -
peł nia my bez wsty du swo ją mi sję
spo łecz ną z pod nie sio nym czo -
łem, two rząc da lej hi sto rię i dzia -
ła jąc na rzecz kul tu ry dla miesz -
kań ców Ocho ty i War sza wy.

– Jak da lej bę dą to czyć się
spra wy na Skrze po dość kon tro -
wer syj nym wy ro ku są du? Kto
obec nie wła da te re nem?

– Wy rok są du II in stan cji był
dla nas ne ga tyw nym za sko cze -
niem, po wy ro ku I in stan cji nie
za po wia da ło się na tak od mien ny
wer dykt. Nie ro zu miem jak sąd
w tak krót kim cza sie mo że zmie -
nić o 180 stop ni wy rok. Przez mo -
ją 3-let nią pre ze su rę zro bi li śmy
du że po stę py w przy go to wa niu
od bu do wy obiek tów Skry, mie li -
śmy wszyst ko za pla no wa ne, po -
wsta ły no we wstęp ne pro jek ty
i by li śmy bli sko zna le zie nia fi nan -
so wa nia no wych in we sty cji. Nie
by ło mo wy o osie dlach miesz ka -
nio wych, mie li śmy po par cie Pol -
skie go Ko mi te tu Olim pij skie go,
Pol skie go Związ ku Lek kiej Atle -
ty ki, w przy pad ku unor mo wa nia

sy tu acji z grun ta mi wspar cie obie -
ca ło Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry -
sty ki, Cen tral ny Ośro dek Me dy -
cy ny Spor to wej, któ ry prze niósł
się na Ste gny i chciał po wró cić
na Skrę i do łą czyć się do no wo
po wsta ją cej in we sty cji oraz pry -
wat ni in we sto rzy, któ rzy w ra -
mach spor to wych in we sty cji
chcie li do fi nan so wać ca łe przed -
się wzię cie. Wszyst kie pla ny by ły
zgod ne z pla nem za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go, wstęp ne
uzgod nie nia mia łem z kon ser wa -
to rem za byt ków, gdyż sta dion
Skry jest w ewi den cji za byt ków.
Nikt nie za uwa żył, że w tak cięż -
kiej fi nan so wo sy tu acji wy re mon -
to wa li śmy tar tan. Kosz to wa ło to
nas 1 300 000 zł. Tym bar dziej nie
mo gę się zgo dzić z wy ro kiem są du
i cze kam na uza sad nie nie.

Z koń cem stycz nia 2014 ro ku
za koń czy ło się użyt ko wa nie wie -
czy ste te go te re nu przez nasz
klub, co nie ozna cza, że nasz los
jest prze są dzo ny. Po uzy ska niu
uza sad nie nia wy ro ku, dla nas ne -
ga tyw ne go, mo że my wy stą pić
do są du ka sa cyj ne go. Na ra zie

ma my sta tut wła da ją ce go te re -
nem. My ślę, że jesz cze tro chę się
zej dzie za nim wy ja śni się sy tu acja
Skry. Szko da tyl ko cza su i ener gii,
któ rą mar nu je my na wa śnie i spo -
ry, za miast iść do przo du z du -
chem cza su. A gdzie w tym
wszyst kim sport, to co ro bi my?
Nikt nie my śli o człon kach klu bu,
czy li o miesz kań cach na szej dziel -
ni cy, na sze go mia sta. Nikt nie my -
śli o hi sto rii. Nie daj my się zwa -
rio wać! Gdy by nie tak dra koń skie
opła ty z ty tu łu użyt ko wa nia wie -
czy ste go, po wo li wy re mon to wa -
liby śmy wszyst ko. Gdy by nie spo -
ry w są dach, pie nią dze wy da ne
na ad wo ka tów by łyby prze zna czo -
ne na ce le sta tu to we. Mam wra że -
nie, że ktoś się do ro bił na szym
kosz tem i chce do ra biać się da lej.
Czy to nie zło śli wość lo su, że za -
wod nicz ka Skry Ani ta Wło dar -
czyk zo sta ła za wod ni kiem ro -
ku 2013 War sza wy, a ja tre ne rem
ro ku? Pro szę o wię cej za ufa nia,
my wie my jak się ro bi sport, jak
się ro bi hi sto rię. Pro szę nam po -
zwo lić kon ty nu ować to, co trwa
już ty le de kad. My od wdzię czy my
się opie ku jąc się i wy cho wu jąc na -
stęp ne rze sze war sza wia ków
i przy no sząc chlu bę i roz sła wia jąc
na sze mia sto na ca łym świe cie.

– Dziękuję za rozmowę.

dokończenie ze strony 1

Nie dajmy się zwariować!
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Anita Włodarczyk



„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 26 lutego do 14 marca

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

Wy si łek na uczy cie li oraz na szych
wy cho wan ków wie lo krot nie zo stał
zwień czo ny suk ce sa mi w kil ku dzie -

dzi nach. Na szcze gól ną uwa gę za -
słu gu je to, że: Ja kub Bo rek – uczeń
kl. 6 zo stał lau re atem Kon kur su

Ku ra to ryj ne go z ma te ma ty ki, Ja -
dwi ga Mik (kl. 6) za kwa li fi ko wa ła
się do fi na łu Ogól no pol skie go Kon -
kur su Or to gra ficz ne go „Or to gra fia
na me dal”, któ ry or ga ni zo wa ny jest
pod ho no ro wym pa tro na tem Ku ra -
to rium Oświa ty, Mar cin No wa kow -
ski i po now nie Ja kub Bo rek za kwa -
li fi ko wa li się do fi na łu wo je wódz -

kie go kon kur su ma te ma tycz ne go
„Myśl ma te ma tycz nie” or ga ni zo wa -
ne go pod ho no ro wym pa tro na tem
Ma zo wiec kie go Ku ra to ra Oświa ty,
a sze ścio ro uczniów z kl. 1–6 prze -
szło po myśl nie eli mi na cje do War -
szaw skiej Sy ren ki na po zio mie
dziel ni co wym. Suk ces tych dzie ci to
nie wąt pli wie do wód ich cię żkiej
i su mien nej pra cy, wy sił ku na uczy -
cie li a ta kże sta rań ro dzi ców. Nie
bez zna cze nia jest ta kże sys tem mo -
ty wa cyj ny, któ ry z po wo dze niem
funk cjo nu je w na szej szko le pod na -
zwą „Du ży i Ma ły Ty tus”. Je go ideą
jest na gra dza nie uczniów wy ró żnia -
ją cych się, któ rzy am bit nie po dej -
mu ją ko lej ne edu ka cyj ne wy zwa nia
i osią ga ją wy so kie wy ni ki pod czas
re ali za cji za dań. Je ste śmy dum ni,
tym bar dziej że od lat na szą de wi zą
i mo ty wem prze wod nim dzia ła nia
jest pra ca z dzieć mi i dla dzie ci,
więc ka żdy suk ces na mia rę mo żli -
wo ści cie szy i na pę dza do dal szych
dzia łań i sta ra nia o wię cej. W ra -
mach pra cy z uczniem zdol nym roz -
po częliśmy, jesz cze przed fe ria mi,
re ali za cję in ter dy scy pli nar ne go pro -
jek tu edu ka cyj ne go „Po wschod niej
stro nie lu stra”, w ra mach któ re go
bę dzie my za chę cać do po zna wa nia
kul tu ry ro syj skiej oraz kre so wej,
a ta kże pro jek tu „Na sze Szkol ne
ABC”, w któ rym przy bli ża my i wy -

ja śnia my uczniom i ro dzi com
wszyst kie dzia ła nia i ce le pro jek -
tów re ali zo wa nych na te re nie szko -
ły w tym ro ku, aby mo gli świa do -
mie i ak tyw nie włą czać się
do uczest nic twa. Je ste śmy ta kże
w trak cie re ali za cji pro jek tu edu ka -
cyj ne go or ga ni zo wa ne go przez
WCiES pod ho no ro wym pa tro na -
tem Ku ra to rium Oświa ty, skie ro -
wa ne go szcze gól nie do uczniów ze
spe cy ficz ny mi po trze ba mi edu ka -
cyj ny mi pod na zwą „Szko ła przy ja -
zna uczniom z dys lek sją”, któ re go
ce lem jest zwięk sza nie szans edu -
ka cyj nych dla uczniów z trud no -
ścia mi w na uce czy ta nia i pi sa nia
przez udzie le nie im spe cja li stycz -
nej po mo cy psy cho lo gicz no -pe da -
go gicz nej, czy pro gram KI K34
w ra mach wdra ża nia w szko le za -
sad pra wi dło we go ży wie nia i ak -
tyw no ści fi zycz nej. Je ste śmy prze -
ko na ni, że na sze za an ga żo wa nie
i trud wło żo ny w od kry wa nie mło -
dych ta len tów przy nie sie ocze ki wa -
ny sku tek w po sta ci licz nych osią -
gnięć i tro fe ów, bę dą cych mia rą
wy ko na nej pra cy – je śli nie te raz to
za rok, za dwa zgod nie ze sło wa mi,
że „suk ces to pra ca, mo żli wość
two rze nia, wy zna cza nie ce lów i ich
osią ga nie. To zwy kła pra ca, ale ro -
bio na w nie zwy kły spo sób”.

Iwo na Bo ja no wicz

Suk ces to zwy kła pra ca …

Gdy w ro ku szkol nym 2011/12 otrzy ma li śmy cer ty fi kat War sa
i Sa wy dla szkół wspie ra ją cych dzie ci uzdol nio ne, a w 2013 uzy -
ska li śmy za szczyt ny ty tuł Szko ły Od kryw ców Ta len tów, wie dzie li -
śmy, że na sza pra ca tak na praw dę do pie ro się za czy na, we dle
przy sło wia „bez pra cy nie ma ko ła czy”.
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