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Posiadamy sieć
15 gabinetów na
terenie całej
Warszawy.
Zapytaj o
najbliższy gabinet:
22 392 76 19.

- BEZPŁATNE BADANIA
SŁUCHU

- PROFESJONALNY
DOBÓR APARATÓW
SŁUCHOWYCH

- REFUNDACJA NFZ
- WIZYTY DOMOWE

Partner Oticon – najlepsze aparaty słuchowe
od ponad 100 lat

ul. Szczęśliwicka 36 gab. 141,
tel. 22 392-75-39

ul. Koszykowa 78 gab. 266,
tel. 22 425-67-06

ul. J. Dąbrowskiego 16, tel. 22 498-75-40

Szanowna Redakcjo,
Pragnę poruszyć temat zamknię-

cia na Ochocie Przychodni Rejo-
nowej przy ul. Kaliskiej 24. Za-
mknięcie tej Przychodni jest trage-

dią dla jej pacjentów, a jest to
ogromny rejon z przeważającą licz-
bą ludzi starszych i schorowanych.

Na drzwiach Przychodni zawie-
szono kartkę o treści: „Uwaga Pa-

cjenci! Dyrekcja SZPZLO Warsza-
wa-Ochota uprzejmie informuje, iż
Przychodnia przy ulicy Kaliskiej 24
zostaje przeniesiona z dniem
4.06.2013 do placówki przy ulicy
Szczęśliwickiej 36. Za wszelkie
utrudnienia przepraszamy.” Koniec,
kropka. Żadnej informacji, czy jest
to stała zmiana czy też na czas re-
montu. Myślę, że gdyby intencje jej
zamknięcia były „czyste” na tej wy-
wieszce ta informacja byłaby poda-
na. A tak wiadomo, jak nikt się nie
upomni, znaczy, można z tym loka-
lem zrobić jak „wyższej instancji”
będzie się podobało.

Zamknięcie Przychodni powo-
duje, że wszyscy muszą się prze-
nieść do Przychodni przy ul. Szczę-
śliwickiej 36 albo przy ul. Pilota
Skarżyńskiego 1.

Przychodnie te i tak przyjmowały
ogromną liczbę pacjentów, a teraz
będzie ich jeszcze więcej i będzie
jeszcze gorzej! Żeby dostać tzw. nu-
merek do lekarza pierwszego kon-
taktu w Przychodni przy ul. Pilota
Skarżynskiego, trzeba odstać ponad
godzinę w ogromnej kolejce! Nie
mając żadnej pewności, że taki

„numerek” się dostanie!!! Wiem
o tym, bo kilka razy w takiej kolejce
stałam!!! Za każdym razem było to
straszne obciążenie dla mnie.

Odnosi się wrażenie, że wydłuża-
jąc drogę i kolejki do lekarza pierw-

szego kontaktu poprzez zamykanie
Przychodni i przymusowe przenie-
sienie pacjentów do, już i tak peł-
nych chorych, innych przychodni,

dokończenie na str. 2
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Zlikwidowali nam przychodnię



SZPZLO ma za zadanie wręcz coś
odwrotnego niż „wykonywanie
działalności leczniczej polegającej
na udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych” – co ma zapisane w Statusie!

Jak teraz pacjenci dostaną się
do lekarza, jak dotrą do przychod-
ni, do których zmuszeni zostali się
przenieść? Mało którego starego,
schorowanego pacjenta ktoś wozi
do lekarza samochodem. Ludzie ci,
zmęczeni już życiem i codziennymi
troskami nie mają nawet siły upo-
mnieć się o ludzkie traktowanie.
Taki pacjent nie dostaje się do leka-
rza od razu i bez kolejki. Nie należy
do uprzywilejowanych przychodni.
Jak teraz będą wyglądały np. dia-
gnostyczne badania laboratoryjne?
Trzeba będzie jeździć z pojemni-
kiem z moczem tramwajem lub au-
tobusem w godzinach szczytu, bo
przecież badania te wykonuje się ra-
no! Jak starszy człowiek ma temu
podołać? Brakuje mi już słów obu-
rzenia. Jak można było podjąć taką
nieludzką decyzję nie licząc się ze
zdaniem rzeszy pacjentów, od lat le-
czących się w tej Przychodni?

Wystąpiłam z pismem do SZPZ-
LO Warszawa Ochota o wyjaśnie-
nie tej sytuacji. Dostałam informa-
cję, że w tym miejscu będzie Porad-
nia Gruźlicy i Chrób Płuc oraz Po-
radnia Reumatologiczna. Oczywi-
ście te Poradnie są też bardzo wa-
żne i potrzebne, ale czy są bardziej
potrzebne niż dostęp do lekarza
pierwszego kontaktu? Śmiem wąt-
pić i myślę, że bardzo wielu ludzi
tak myśli. Dyrekcja SZPZLO do-
dała jeszcze w swoim piśmie, że

„…zapewniliśmy przez to znacznie
wyższy standard udzielanych świad-
czeń w zakresie POZ…” i chyba,
żeby zadrwić z pacjentów „Kali-
skiej” dodała: „…Dokonanie powy-
ższych zmian pozwoliło na zwięk-
szenie dostępności do lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej, szcze-
gólnie dla pacjentów Filli Przychod-
ni… z siedzibą przy ul. Kaliskiej 24,
łącznie z wizytami domowymi”. Li-
kwiduje się przychodnię z lekarzami
pierwszego kontaktu, wysyła ich
do odległych jednostek i wmawia
się im, że to dla ich dobra…

Z poważaniem
Ewa Burba

Szanowna Pani, Szanowni
Pacjenci!

Przenosiny przychodni przy
ul. Kaliskiej to kolejny krok w syste-
mowej likwidacji publicznej służby
zdrowia na Ochocie. W ostatnich
latach zlikwidowano przychodnie
przy Jankowskiej i w Al. Jerozolim-
skich. Dostępność do lekarza pierw-
szego kontaktu jest coraz gorsza.
Chcemy na ten temat porozmawiać
z dyrekcją SZPZLO i władzami
dzielnicy na najbliższej sesji rady.
W całej sprawie denerwuje również
to, że dyrekcja SZPZLO traktuje
nas jak dzieci opowiadając, że nie li-
kwiduje się przychodni, ponieważ
będzie w niej coś tam. Przypomina-
ją mi się wiosenne wyjaśnienia
ZTM, że nie likwiduje się autobu-
su 521, ponieważ będzie kursował
na trasie Falenica-Wiatraczna. Aro-
gancja i obrażanie inteligencji słu-
chaczy to już specjalność urzędni-
ków Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Anna Zbytniewska

Członkowie Redakcji

Anna Zbytniewska

Dariusz Kałwajtys

Małgorzata Rojek

tel. 22 822 07 87, 605 165 890

tel. 22 823 66 78

Odpowiedzialny za dzielnic
W ochy

tel. 22 868 06 65, 501 080 674
DariuszKalwajtys@aster.pl

Adres redakcji:
ul. Radomska 10/12 (oficyna)

02-323Warszawa,
fax: 22 659 73 33

www.infochoty.waw.pl,
info@infochoty.waw.pl

Wydawca: Fundacja na rzecz
Rozwoju Ziemi Mazowieckiej

Dzia reklamy:
tel. 508-125-417, 22 614-58-03
piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl

Druk: Polskapresse

Grzegorz Wysocki

tel. 22 824 03 01, w godz.: 900–1700
info@infochoty.waw.pl

Janusz Omyliński
e-mail: januszomylinski@gmail.com

Michał Sierzputowski
e-mail:

sierzputowskimichal@gmail.com
tel. 691-585-692
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„Od wielu lat borykałam się z bólem biodra. Po zabiegach w Fizjo
Med Poland moje problemy ustąpiły”. Franciszka, 77 lat

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

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

JAK WYGRAĆ Z BÓLEM
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW

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

www.terapia-manualna.com

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

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

Proszę powiedzieć na czym po-
lega taka skuteczność leczenia?

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

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

rych podejmujemy się leczenia,
skuteczność jest bardzo duża.

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

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

Odczuwasz te dolegliwości?
– ból kręgosłupa,

dyskopatia, przepuklina
– bóle stawów, kolan,

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

Liczba miejsc ograniczona
Badania będą prowadzone od 12 do 26 września.

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

dokończenie ze str. 1

Zlikwidowali nam przychodnięPowrót
do natury

Gdyby ktoś ogłosił konkurs
na najbrzydsze i najbardziej za-
niedbane podwórko na Ocho-
cie, to miałbym dwie propozy-
cje, dosłownie pewniaki, dwa
podwórka, które na pewno za-
jęłyby medalowe miejsca.

Są to podwórka położone
przy ul. Majewskiego pomiędzy
budynkami 24 i 28 oraz 28 i 32.
Od ulicy Grójeckiej zasłonięte
blokami, od ul. Majewskiego ga-
rażami – nikt poza mieszkańcami
ich nie widzi (lub stara się nie wi-
dzieć). Dokoła odnowione kolo-
rowe bloki a w środku istny skan-
sen historyczny i to nie z epoki
PRL tylko z czasów, kiedy te tere-
ny nie były jeszcze przyłączone
do Warszawy. Przez podwórka
przechodzi się wydeptanymi ście-
żkami, bo dziurawe, popękane
chodniki położone dawno temu
(chyba wtedy, kiedy budowano to
osiedle) prowadzą w poprzek nich
a nie do wejść do budynków.
W suchym czasie kurz i pył, w cza-
sie opadów błoto i kałuże – ot, ta-

ka typowa ścieżka przez pola i łą-
ki. Aż trudno uwierzyć, że to War-
szawa. Być może ma tu powstać
rezerwat przyrody, bo wraz z je-
siennymi opadami zaraz się za-
czną tworzyć rozlewiska przed
wjazdami na podwórka, resztki
chodników wchłoną błota i tylko
patrzeć jak przez pseudotrawniki
przekica zając albo przemknie lis.

Czekając na wysyp grzybów
oraz możliwość kręcenia filmów
przyrodniczych na podwórkach
Warszawy pozdrawiam i czekam
na informacje o równie ciekawych
miejscach.

Jacek Gomółka

Redaktor Naczelny



Dzieło fortyfikacyjne znajdowa-
ło się na ówczesnym południo-
wym krańcu zachodniego przed-
pola Warszawy. Obecnie obszar
ten znajduje się na Ochocie,
w pobliżu granicy z Wolą. Trady-
cja umiejscawiała to miejsce bliżej
Woli przy ul. Mszczonowskiej.
Nieporozumienie wynikało stąd,
iż znajdowała się tam nieobsadzo-
na reduta nr 55. Około 500 m da-
lej w stronę centrum, władze car-
skie w 1841 r. postawiły olbrzy-

mi 11-metrowy obelisk „Zdobyw-
ców Warszawy” dla upamiętnie-
nia zwycięstwa nad powstaniem
listopadowym. Miejsce zostało
wybrane przez Rosjan celowo,
aby było widoczne z okien przeje-
żdżających obok pociągów Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej. Właści-
wa lokalizacja reduty była znana
od 1831 roku z planu umocnień
Warszawy i została potwierdzona
podczas badań archeologicznych
w 2011 r. Reduta nr 54 znajduje

się o kilometr na południe od do-
mniemanego miejsca i leży w bez-
pośrednim sąsiedztwie ronda Ze-
słańców Syberyjskich, przy
ul. Na Bateryjce. Na przedpolu
reduty znajduje się ul. Kurhan,
która wzięła swoją nazwę prawdo-
podobnie od miejsca pierwszego,
doraźnego pochówku żołnierzy,
głównie rosyjskich, pochowanych
przez okoliczną ludność.

6 września 1831 reduta została
zaatakowana przez Rosjan
pod dowództwem generała Jafi-
mowa. Dowódcą reduty był mjr
Ignacy Dobrzelewski. Ppor. Ju-
liusz Konstanty Ordon nigdy nie
dowodził redutą nr 54 był tam do-
wódcą artylerii.

Tegoroczne obchody rocznicy
obrony Reduty były naprawdę im-
ponujące. Organizatorzy, czyli
Stowarzyszenie Reduta Ordona
stanęli na wysokości zadania. Ka-
mień upamiętniający to wydarze-
nie, pod którym od kilku lat gro-
madzą się mieszkańcy przybrał
odświętny wygląd. Honorową
wartę przy nim zaciągnęli żołnie-
rze z kompani reprezentacyjnej
Wojska Polskiego oraz żołnierzy
z grup rekonstrukcyjnych. Głów-
nym punktem obchodów był uro-
czysty apel poległych oraz ekume-
niczna modlitwa, którą poprowa-

dził proboszcz parafii Maryi Kró-
lowej Świata ks. Kazimierz Sznaj-
der. Wielkie wrażenie zwłaszcza
na młodzieży zrobiło zwiedzanie
terenu wykopaliska. Archeolodzy
z Państwowego Muzeum Arche-
ologicznego przekonali praktycz-
nie większość okolicznego terenu
natrafiając na szereg przedmio-
tów związanych z szturmem
i obroną Reduty. Na terenie wy-
kopaliska odnaleziono wiele
szczątków żołnierzy, w większości
rosyjskich.

– To pierwsze tego typu znalezi-
ska ludzkich szczątków na Redu-
cie Ordona, której istnienie
na Ochocie, a nie jak dotąd są-
dzono na Woli, sugerowaliśmy już
w 2010 r. Potwierdziliśmy to me-
todologicznie poprzez wykonanie
prac archeologicznych w poprzed-
nich sezonach badań. Teraz do-
datkowo potwierdza to odkryta
mogiła – mówi archeolog Witold
Migal z Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie,
który kieruje pracami.

Szokiem dla mnie i wielu zgro-
madzonych było zachowanie
władz dzielnicy, które nie tylko by-

ły nie obecne na obchodach, ale
dość nieudolnie usiłowały zorgani-
zować konkurencyjne obchody.
Pomijając przyczyny takiej posta-
wy burmistrza to doprawdy uro-
czystość była żenująca. Naprawdę
żal było patrzeć jak dwóch burmi-
strzów w otoczeniu garstki urzęd-
ników składają kwiaty w miejscu,
które od dawna jest pomnikiem
pomyłki historycznej naszych
przodków. Nie pierwszy raz obec-
na ekipa rządząca naszą dzielnicą
popełnia kardynalne błędy w dzie-
dzinie polityki historycznej i przy-
nosi wręcz wstyd nam wszystkim.
Publiczne stwierdzenie burmi-
strza, że miejsce, przy którym
zbierają się setki ludzi razem
z przedstawicielami wojewody i sił
zbrojnych, jest samowolą budow-
laną wywołuje zażenowanie. Sytu-
acja staje się również trudna, po-
nieważ należ energicznie zabrać
się za działania idące w kierunku
wykupu całego terenu, na którym
znajduje się Reduta i rozpoczęcia
prac nad jej rekonstrukcją, co
przy takim podejściu urzędu staje
się wręcz niemożliwe.

Grzegorz Wysocki

Piękne obchody,
żenująca władza

Reduta nr 54 wchodząca w skład pasu fortyfikacji z okresu
powstania listopadowego z 1831 r., osłaniająca z odległości
ok. 2 km z lewej strony główne umocnienie w rejonie – szaniec
wolski nr 56. Jej obrona została opisana w wierszu Adama Mic-
kiewicza pt. Reduta Ordona, na podstawie opowiadania Stefana
Garczyńskiego, naocznego świadka wydarzenia.

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

Osamotnieni burmistrzowie

Tłumy Na Bateryjce
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Skład zespołu znacznie różni
się od tego w ubiegłym sezonie.
Celem jest awans do wyższej ligi,
a co za tym idzie – Mazovia mu-
siała poszukać wzmocnień.

Zespół nie jest jeszcze ostatecz-
nie zamknięty. Kadra Mazovii wy-
klaruje się po cyklu przygotowaw-
czym i kilku wstępnych turnie-

jach. Na treningi przygotowawcze
uczęszczają:
• rozgrywające: Gosia Gryziak,

Magda Bojko, Eunika
Wilczyńska

• przyjmujące: Sandra
Brudzińska, Magda Turek,
Sonia Czarnecka, Aleksandra
Kobylińska

• środkowe: Karolina Majewska
• atakujące: Iwona Nowak.

Od września skład uzupełnią:
Marta Staszewska, Aneta Pie-
trzyńska, Adriana Semeniuk, Kin-
ga Pakuła oraz młodsze koleżanki
z MOS Wola. Trenują z nami rów-
nież zawodniczki z Legionowa,
jednak o ich losie zadecyduje tre-
ner i jego pomocnicy – Kamil
Kalka (trener przygotowania fi-
zycznego, olimpijczyk, fizjotera-
peuta) oraz Jakub Ślusarczyk
(manager Mazovii).

31 sierpnia odbył się pierwszy
sprawdzian naszych siatkarek.
Dziewczyny zmierzyły się z benia-
minkiem II ligi – NOSiR Nowy
Dwór Mazowiecki. Mecz sparingo-
wy odbył się w Pomiechówku,
gdzie Mazovia założyła swój pierw-
szy pozamiejski oddział. Jako Ma-
zovia Pomiechówek, występować
będą aż dwie drużyny: Minisiat-
kówka Dziewcząt oraz Młodziczki.
Mamy ogromną nadzieję, że mło-
de siatkarki w przyszłości dołączą
do szeregów pierwszej drużyny.

Kolejnymi sprawdzianami dla
dziewczyn z Budrysów będą tur-
nieje.

Pierwszy z nich odbędył się
już 7–8 września w Poznaniu. Ma-
zovia zmierzyła się z: SKF KS Po-
znań, UKŻPS Kościan, Dziewiąt-
ka Łódź, PTPS Piła, UKS Ares
Nowa Sól.

14 września siatkarki jadą aż
na dolny Śląsk, gdzie rozegrają
turniej z tamtejszą Olimpią Jawor
oraz reprezentacją Białorusi.

Ostatnim przedsezonowym
sprawdzianem będzie turniej
w Nowym Dworze Mazowieckim
– 21 września. Wystąpi w nim dru-
żyna z Węgrowa, Ostrołęki oraz
Nowego Dworu Mazowieckiego.

W międzyczasie dziewczyny ro-
zegrają kilka sprawdzających spa-
ringów na swojej hali
– przy ul. Trzech Budrysów w Szko-
le Podstawowej nr 175. W tejże
szkole od połowy września Mazo-
via prowadzić będzie zajęcia dla
dzieci. Przyjść i spróbować będzie

mogło każde dziecko. – Jesteśmy
po rozmowach z panią dyrektor
SP 175, która ogromnie przychyla
się do naszego pomysłu i wspiera
naszą inicjatywę – opowiada Mag-
dalena Turek.

Mazovia podczas wakacji na-
wiązała bardzo dobrą współpracę
z urzędem dzielnicy Ochota.

– Włączyliśmy się w organizację
zajęć sportowych dla dzieci w ra-
mach akcji „Lato w mieście”.
Na zajęcia przychodziło mnóstwo
dzieci ze szkół podstawowych
z Ochoty. Wyłowiliśmy kilka ta-
lentów i mamy nadzieję, że dzieci
dołączą na nasze zajęcia od wrze-
śnia. Należy podziękować panu
Wojciechowi Cichemu, dzięki któ-
remu udało nam się zorganizować
zajęcia dla dzieci, oraz pani
Elżbiecie Szczepankowskiej, która
ogromnie nas wspierała podczas
wakacji. Mamy nadzieję na dalszą
współpracę. Pomysłów jest mnó-
stwo, chcemy aby Ochota zaczęła
żyć siatkówką – opowiada Magda.

A wszystko dzięki naszemu
sponsorowi, dzięki któremu mo-
żemy działać. Firma BlueSoft pa-
tronuję nam już kolejny sezon.
Dzięki wsparciu, jakie otrzymuje-
my możemy rozwijać nasze Sto-
warzyszenie.

Na koniec życzę trenerom, za-
wodniczkom i wszystkim kibicom
Mazovii samych sukcesów. Oby se-
zon odbył się bez kontuzji oraz
żadnej porażki. Przede wszystkim,
żeby każdy czerpał z siatkówki
ogromną radość. Mieszkańców
Ochoty już dziś zapraszam na me-
cze Mazovii. Wystarczy wyjść z do-
mu i przyjść do szkoły na Budry-
sów, aby pomóc dziewczynom
w walce o awans (terminarz już
wkrótce). Liczy się każde wsparcie!

Wracamy po wakacjach!

W ubiegły poniedziałek drużyna BlueSoft Mazovia Warszawa
rozpoczęła przygotowania do sezonu 2013/14. Pod okiem
naszego nowego szkoleniowca – Janusza Pariaka, dziewczyny
codziennie ostro trenują, wylewając z siebie litry potu.

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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JUBILEUSZ 30-lecia WARSZAWSKIEGO CHÓRU
KAMERALNEGO – 19.09, godz. 20.00

Ko ściół Se mi na ryj ny, ul. Kra kow skie Przed mie ście 52/54
Jo hann Se ba stian Bach – MSZA h -moll BWV 232
Wy ko naw cy: Mar ta Bo ber ska – so pran, An na Ra dzie jew ska – alt,
Syl we ster Smul czyń ski – te nor, Ro bert Gier lach – bas, War szaw ski
Chór Ka me ral ny, Ze spół In stru men tów Daw nych War szaw skiej
Ope ry Ka me ral nej,  Mu si cae An ti qu ae Col le gium Var so vien se, Dy -
ry gent Ry szard Zi mak.
Bi le ty w ce nie: nor mal ne 50 zł, ulgo we 25 zł.
Bi le ty do na by cia na www.bi le ty.ope ra ka me ral na.pl i w ka sie bi le to -
wej WOK oraz w miej scu kon cer tu na go dzi nę przed kon cer tem.
Dla dzie ci do 12. ro ku ży cia, uczniów szkół mu zycz nych i stu den tów
uczel ni mu zycz nych oraz eme ry tów i ren ci stów ofe ru je my bi le ty
ulgo we za oka za niem le gi ty ma cji.

Ochoc ki Uni wer sy tet Trze cie go
Wie ku „Ome ga” ser decz nie za -
pra sza za in te re so wa nych na
otwar te wy kła dy, pro wa dzo ne
przez ca ły rok aka de mic ki w śro -
dy, w kil ku blo kach te ma tycz nych:
hi sto ria Pol ski, ak tu al ne wy da rze -
nia z za kre su po li ty ki świa to wej,
po zna wa nie świa ta, kul tu ra i hi -
sto ria sztu ki, zdro wy tryb ży cia.

„Ome ga” skoń czy ła wła śnie re -

ali za cję pro gra mu pod na zwą
„Sta wia my na na ukę, zdro wie,
kul tu rę dla sie bie i in nych”, któ ry
ob jął trzy ostat nie la ta aka de mic -
kie. Pro gram ten był re ali zo wa ny
dzię ki do fi nan so wa niu m.st. War -
sza wy.

W ostat nim ro ku aka de mic kim
Uni wer sy tet „Ome ga” re ali zo wał
ta kże do dat ko wo pro jekt „Ak tyw -
ny umysł i spraw ne cia ło w ka -

żdym wie ku”, w ra mach Rzą do -
we go Pro gra mu na rzecz Ak tyw -
no ści Spo łecz nej Osób Star szych.

W no wym ro ku aka de mic -
kim 2013/2014 „Ome ga” przy stę -
pu je do re ali za cji dwóch pro gra -
mów: 3-let nie go pro jek tu „Roz -
wój spraw no ści in te lek tu al nej i fi -
zycz nej se nio rów z” Ome gi „po -
przez edu ka cję, kul tu rę, re kre ację
– we współ pra cy z mło dzie żą”,
do fi nan so wa ne go ze środ ków
m.st. War sza wy. Je go prio ry te ty
to: po bu dze nie kre atyw no ści se -
nio rów, wpro wa dze nie do pro gra -
mu wspól nych spa cer ków po War -
sza wie, pro mo wa nie zdro we go
try bu ży cia, in te gra cja z mło dzie żą

z Ocho ty, sze rze nie wśród stu den -
tów idei wo lon ta ria tu, wpro wa -
dze nie stu den tów w świat cy fry za -
cji i no wo cze snych tech no lo gii.

Dru gim pro gra mem bę dzie
– re ali zo wa ny od paź dzier ni -
ka 2013 r. – 3-mie sięcz ny pro jekt:
„Szla kiem pol skiej pań stwo wo -
ści”, z te ma tycz ny mi wy kła da mi,
warsz ta ta mi i wy ciecz ka mi o po -
cząt kach pań stwa pol skie go
i o pol skim par la men ta ry zmie
(do fi nan so wa ny ze środ ków
„ASOS” Mi ni ster stwa Pra cy i Po -
li ty ki Spo łecz nej).

Za ję cia na Uni wer sy te cie w no -
wym ro ku aka de mic kim od by wać
się bę dą głów nie w trzech miej -
scach: w Do mu Kul tu ry „Ra ko -
wiec” przy ul. Wi ślic kiej 8, w Klu -
bie „Je dyn ka” WSM „Ocho ta”
przy ul. Gor lic kiej 1 oraz w sie dzi -
bie Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych
Wy ższej Szko ły Pe da go gicz nej

TWP przy ul. Urba ni stów 3 (tu taj
w po ko ju nr 37 mie ści się se kre ta -
riat „Ome gi”).

Uni wer sy tet po sia da wła sną
stro nę in ter ne to wą www.utwo me -
ga.pl oraz fan pa ge na por ta lu
spo łecz no ścio wym Fa ce bo ok.

Wy kła dy na sze go Uni wer sy te tu
są otwar te dla wszyst kich miesz -
kań ców Ocho ty w ra mach, or ga -
ni zo wa nych co ro ku przez wy dział
kul tu ry dziel ni cy Ocho ta, „Dni se -
nio ra” (paź dzier nik, li sto pad).

Do łącz do nas: z na mi mą drze
i mi ło spę dzisz czas!

Za pi sy na Uni wer sy tet: 18.09.
i 25.09, w godz. 10.00–13.00,
ul. Urba ni stów 3, Wy dział Na uk
Spo łecz nych WSP TWP.

Te le fo ny kon tak to -
we: 791–773–303, 504–430–249, 8
84–810–251.

Gra ży na Gój ska -Gdu la
Grze gorz Wy soc ki

Uniwersytet „Omega”
zaprasza seniorów!

Znów za brzmi „Gau de amus…” na Ochoc kim Uni wer sy te cie
Trze cie go Wie ku „Ome ga”, wy ko ny wa ny przez chór se nio rów
„Mi raż”. In au gu ra cja ro ku aka de mic kie go 2013/2014 na stą pi 2
paź dzier ni ka o godz. 11.00 w Do mu Kul tu ry „Ra ko wiec”
przy ul. Wi ślic kiej 8 wy kła dem „Giu sep pe Ver di w 200 rocz ni cę
uro dzin”, któ ry wy gło si mgr Jo an na Nie wia dom ska -Ko cik.

Ochoc kie or ga ni za cje po za rzą -
do we, pla ców ki kul tu ry, spor tu,
po mo cy spo łecz nej, bi blio te ki,
szko ły i przed szko la przy go to wu ją
sto iska z prze ró żny mi atrak cja mi.
Młod si i star si bę dą mo gli wziąć
udział w warsz ta tach pla stycz nych
(ma lo wa nie, kle je nie, le pie nie,
szy cie…), za ba wach spor to wych
(strze la nie do ce lu, sko ki na tram -
po li nie, to ry prze szkód…), spraw -
dzić swo je mo żli wo ści w roz ryw -
kach umy sło wych (gry lo gicz ne,
kon kurs po etyc ki…) oraz pusz -
czać ogrom ne bań ki my dla ne!
Pod czas za baw to wa rzy szyć
wszyst kim bę dą cho dzą ce ma skot -
ki i cyr kow cy na szczu dłach. Pa -
no wie i chłop cy, choć mo że nie
tyl ko, bę dą mo gli zwie dzić
od środ ka sa mo cho dy po li cji,
stra ży miej skiej i wo zy stra żac kie,
a na stęp nie spró bo wać swo ich sił

zdo by wa jąc Od zna kę Spor tów
Strze lec kich.

Ta kże pro gram es tra do wy jest
bo ga ty i ró żno rod ny. Już od go -
dzi ny 11.00 wy stę po wać bę dą gru -
py ama tor skie z or ga ni za cji i in -
sty tu cji uczest ni czą cych. Ar ty ści
w wie ku od 3 do 83 lat za pre zen -
tu ją swo je ta len ty śpie wa jąc, re cy -
tu jąc, tań cząc i po ka zu jąc, a do -
kład niej pan to mi mi zu jąc.

O go dzi nie 14.30 na pla cu
przed es tra dą zro bi się bar dziej
uro czy ście, kie dy to mło dzi żoł -
nie rze z Ba ta lio nu Re pre zen ta cyj -
ne go Woj ska Pol skie go za pre zen -
tu ją musz trę pa rad ną. Ostat nim
punk tem pro gra mu es tra do we go
bę dzie wy stęp zna nej wszyst kim
Gru py Wo kal nej Par ti ta.

W tym ro ku jest ma ły ju bi le usz
– V Tar gi, w ra mach któ rych or ga -
ni za cje po za rzą do we, po za pik ni -

ko wy mi atrak cja mi, za pre zen tu ją
ta kże miesz kań com swo ją dzia łal -
ność i za pro szą ich do współ pra cy
na co dzień. Wszyst ko w at mos fe -
rze za ba wy, ser decz no ści i po śród
ko lo ro wych ba lo nów!

Za pra sza my do lek tu ry „Ga ze ty
Tar go wej”, w któ rej jest map ka
Pik ni ku i szcze gó ło we in for ma cje
o wszyst kich atrak cjach.

Na szej im pre zie od po cząt ku
pa tro nu je bur mistrz Ocho ty Woj -
ciech M. Ko mo row ski. Dzię ki je -
go za an ga żo wa niu i cię żkiej pra cy
człon ków Klu bu Ro dzin Abs ty -
nenc kich Osto ja, dzia ła ją ce go
przy Sto wa rzy sze niu Wspie ra nia
Ini cja tyw Spo łecz nych i Eko no -
micz nych WI SE, pik nik się roz ra -
sta i przy cią ga co raz wię cej in sty -
tu cji.

Bę dzie my 14 wrze śnia, w go dzi -
nach 11.00–17.00, w par ku Szczę -
śli wic kim na Ocho cie. Za pra sza -
my!

Han na Gę ściak -Woj cie chow ska
Ko or dy na tor Pik ni ku

Grze gorz Wy soc ki

Piknik integracyjny w parku Szczęśliwickim
Po czą tek wrze śnia dla Ocho ty to czas in ten syw nych przy go to -

wań do im pre zy, któ ra trak to wa na jest jak świę to dziel ni co -
we: XI Ro dzin ne go Pik ni ku In te gra cyj ne go – Szczę śli wi ce 2013
i V Tar gów Ochoc kich Or ga ni za cji Po za rzą do wych.
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GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM I RZEKĄ SKRWĄ, OD
120 KM OD W-WY, 605-044-270

3-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA

MMaamm  łłaaddnnee  7722 mm22..  SSzzcczzeeggóółłyy  nnaa
hhttttpp::////mmmmmm33pp..rreeppuubblliikkaa..ppll//

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ
·Klimatyczne 37 m2 na Woli, Ip/3 na większe,
dopłata 501-295-019

NAUKA

JJ..aannggiieellsskkii  –– RRaakkoowwiieecc  ii ookkoolliiccee  ––
tteell.. 550000--220000--772288  –– ddoośśwwiiaaddcczzoonnyy  lleekkttoorr

·Pomoc i nauka w obsłudze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
– PROMOCJA! Student 533-404-404

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Bezpłatne auto zastępcze na czas naprawy z OC
sprawcy, 796-760-607, www.motowynajem.pl

USŁUGI INNE
·ANTENA, montaż, naprawy, solidnie
601-86-79-80 lub 22-665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Domowe Naprawy TV Telepogotowie
601-350-589
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Opróżnianie: piwnic, strychów, garaży, wywóz
mebli, gruzu AGD i innych tel. 503-711-500
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Wynajem kontenerów na odpady, gruzy, śmieci.
7 m3/450 zł. 606-116-823

KOMPUTERY
·0 Tani Serwis Komputerowy 18 zł/h 24h.
Dojazd 0 zł 503-432-422

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Malarz remont expres 502-255-424, 835-66-18

Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

·Remonty kompleksowo szybko i solidnie
796-664-599
·Remonty mieszkań, solidnie tel. 793-560-680
·Tynki gipsowe, cementowo-wapienne tel.
511 529 965 www.budax.pl

FINANSE
·Gdy w portfelu goło, a niedługo
„WITAJ SZKOŁO”, Twoje problemy My
rozwiążemy. Kredyty gotówkowe
i konsolidacyjne do 150 tys. zł.
Ul. Grójecka 78, tel. 784-024-578
·Porady prawne tel. 502-227-553
·TRUDNE konsolidacje, pożyczki 666-195-797

ZDROWIE I URODA

A testy alergiczne, odczulanie
22 814-52-40

SSttrrzzyyżżeenniiee  mmęęsskkiiee  1100  zzłł,,  ssttrrzzyyżżeenniiee
ddaammsskkiiee  1155  zzłł,,  ttrrwwaałłaa  5500  zzłł  –– ssaalloonn
uull..  OOrrzzeesszzkkoowweejj  88 2222  882233--8822--8811

Terapia antynikotynowa 22 814-52-40

GASTRONOMIA

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

dowiozę na miejsce 798-877-356

DAM PRACĘ

Samodzielne prowadzenie sklepu
specjalistycznego z winami, oczekujemy

doświadczenia w sprzedaży
bezpośredniej lub detalicznej, najlepiej

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

FAUNA I FLORA
·Maltańczyki 664-309-182

RÓŻNE
·Kupię ZŁOM: piece, kaloryfery, rury, wanny,
wraki samochodowe (wszystko co metalowe).
Dojadę tel. 503-711-500

·Osoba zatrudniona w służbie publicznej,
rzetelna i uczciwa pomoże starszej osobie
w trudach dnia codziennego tj. w utrzymaniu
mieszkania, zakupach lekarstw i żywności oraz
w sprzątaniu. Osoba zainteresowana powyższą
ofertą winna mieć ukończone 65 lat i posiadać
własną nieruchomość (może być zadłużona).
Proponuję umowę dożywocia w zamian za
udzieloną pomoc oraz opłaty. Informacje pod tel.
508-979-860, proszę dzwonić po godz. 18.00
·Skup książek – dojazd, 602-254-650

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

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię całe i uszkodzone (osobowe,
ciężarowe), nieopłacone, każdy rocznik
504-518-802
·A Skup Aut. Kasacja. Płatne gotówką. Stan oraz
wiek nieistotny 511-571-917
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite i w kredycie.
519-353-990
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE
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Pro jekt „Jaz zOf fOn” to pierw -
szy w War sza wie cy klicz ny pro -
gram warsz ta tów i spo tkań z mu -
zy ka mi, dys ku sji oraz kon cer tów.
Skie ro wa ny jest do wszyst kich za -
in te re so wa nych jaz zem eks pe ry -
men tal nym. Pro jekt na wią zu je
do cza sów tyr man dow skich, kie dy

jaz zu słu cha ło się nie tyl ko w naj -
dro ższej knaj pie w mie ście. Jak
do tąd w pro jek cie wzię li udział:
Mi ko łaj Trza ska, Je rzy Maz zoll
i Mar cin Ma sec ki. Pod czas wrze -
śnio wej edy cji uczest ni cy pro jek tu
zo ba czą film „Mi łość” ob ra zu ją cy
hi sto rię jed nej z naj wa żniej szych

pol skich grup yas so wych, spo tka ją
się z re ży se rem Fi li pem Dzie rżaw -
skim oraz twór cą yas su – Ty mo -
nem Ty mań skim. Spo tka nie po -
pro wa dzi dzien ni karz Ra dia dla
Cie bie – Adam Do brzyń ski, zna ny
mi ło śnik jaz zu i nie tyl ko. Na ko -
niec od bę dzie się kon cert. Ty mon
Ty mań ski za gra wraz z trój miej ską
gru pą The Trans i stors.

Jaz zOf fOn star tu je 20 wrze śnia
(pią tek) o godz. 18.00 w Do mu
Kul tu ry Ra ko wiec, ul. Wi ślic ka 8.

• godz. 18.00 – pro jek cja fil mu
„Mi łość” w re ży se rii Fi li pa Dzie -

rżaw skie go. Opo wieść o hi sto rii
i re ak ty wa cji ze spo łu „Mi łość”
– jed nej z naj wa żniej szych pol -
skich for ma cji jaz zo wych lat 90.10
lat po roz pa dzie gru py, Ty mań ski,
Trza ska, Mo żdżer i Si ka ła spo ty -
ka ją się po now nie. Wspo mi na jąc
sta re cza sy i dra ma tycz ną hi sto rię
ze spo łu, pró bu ją stwo rzyć no wą
mu zy kę i roz po cząć ko lej ny etap
w hi sto rii gru py,

• godz. 19.30 – spo tka nie z re -

ży se rem Fi li pem Dzie rżaw skim
i Ty mo nem Ty mań skim, któ re po -
pro wa dzi dzien ni karz Ra dia dla
Cie bie – Adam Do brzyń ski,

• godz. 20.30 – kon cert Ty mon
Ty mań ski & The Trans i stors

Bi le ty – 20 zł (ulgo wy), 25 zł
(nor mal ny).

Wię cej in for ma cji na stor nie:
www.ra ko wiec.art.pl w za kład ce
„pro jek ty” oraz na pro fi lu Jaz -
zOf fOn na FB.

Dom Kul tu ry „Ra ko wiec”, fi lia
Ośrod ka Kul tu ry Ocho ty,
02–114 War sza wa, ul. Wi ślic ka 8,
tel. 22 823–66–97, 22 823–66–72,
e -ma il: in fo@oko.com. pl

SR

Prze pra szam, gdzie tu się gra jazz?
W Do mu Kul tu ry Ra ko wiec na war szaw skiej Ocho cie za brzmi

zu peł nie in ny jazz. Po raz czwar ty od bę dzie się Jaz zOf fOn, czy li
pro jekt sku pia ją cy naj wy bit niej szych przed sta wi cie li jaz zo wej
sce ny eks pe ry men tal nej. W pro gra mie po kaz fil mu „Mi łość”,
w re ży se rii Fi li pa Dzie rżaw skie go, dys ku sja o pol skim „yas sie”
oraz kon cert Ty mon Ty mań ski & The Trans i stors.
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Par king przy urzę dzie dziel ni cy
we Wło chach, od po cząt ku po -
wsta nia tar go wi ska przy Ba ka lar -

skiej, zaj mo wa ny i blo ko wa ny był
przez po jaz dy – głów nie ob co ję -
zycz nych – kup ców i han dla rzy.

Czę sto też by ła przez nich pro wa -
dzo na sprze daż ar ty ku łów, wprost
z sa mo cho dów do staw czych, któ -
re zaj mo wa ły miej sca par kin go we
prze zna czo ne dla in te re san tów
urzę du dziel ni cy. Pi sa łem o tym
kil ka krot nie w „In for ma to rze”
oraz zgła sza łem pro blem bur mi -
strzo wi. Skar gi na nie do stęp ność
par kin gu skła da li ta kże miesz kań -
cy. W efek cie tych in ter wen cji za -
rząd dziel ni cy pod jął kil ka lat te -
mu de cy zję o mo der ni za cji par -
kin gu i za mon to wa niu szla ba nów.
Te roz wią za nia nie przy nio sły jed -
nak ocze ki wa nych re zul ta tów.

W czerw cu br., pod czas se sji ra -
dy dziel ni cy, szef fir my za rzą dza -
ją cej ba za rem obie cał upo rząd ko -
wa nie spraw zwią za nych z po zo -
sta wia niem po jaz dów na par kin gu
urzę du przez han dlu ją cych. Sło wa
do trzy mał. Od kil ku ty go dni po -
rząd ku przy wjeź dzie na par king
urzę du pil nu je ochro na wy na ję ta
przez wła ści cie li ba za ru. W go dzi -
nach pra cy urzę du są wol ne miej -
sca do za par ko wa nia dla in te re -
san tów.

Da lej pod trzy mu ję to co pi sa łem
wcze śniej, że na par kin gu po wi -
nien zo stać za mon to wa ny sys tem
po bo ru opłat dla wszyst kich, któ -
rzy nie są in te re san ta mi urzę du.

Da riusz Kał waj tys
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Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. 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:
13, 15-20, 22-27.IX

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

Wię cej miej sca
Na par kin gu przy urzę dzie dziel ni cy Wło chy (al. Kra kow -

ska 257) wresz cie za pa no wał po rzą dek, a in te re san ci urzę du nie
ma ją pro ble mu z za par ko wa niem au ta. Po rząd ku pil nu je ochro -
niarz za trud nio ny przez za rząd cę po bli skie go tar go wi ska.

No wo cze sne tar go wi sko
w miej scu obec ne go ba za ru mia ło
w pier wot nych za mie rze niach
władz mia sta, zo stać wy bu do wa ne
już w 2009 ro ku. Dru gie po dej ście
do mo der ni za cji za kła da ło wy bu -
do wa nie bu dyn ku han dlo wo -usłu -
go we go z pla cem tar go wym i ga -
ra żem pod ziem nym do koń ca te -
go ro ku. Nic z te go. Przez ostat -
nie pięć mie się cy po roz po czę tej
bu do wie hu la tyl ko wiatr – o czym
pi sa łem we wcze śniej szych wy da -
niach „In for ma to ra”, a na pla cu

wi dać wiel ką dziu rę z rdze wie ją -
cym zbro je niem. Za rząd Mie nia
m.st. War sza wy ogło sił ko lej ny
prze targ na tę in we sty cję, lecz na -
wet w przy pad ku szyb kie go roz -
strzy gnię cia i wy ło nie nia wy ko -
naw cy, już dziś mo żna mó wić o co
naj mniej rocz nym opóź nie niu.

Do praw dy, tem po – w ja kim
wła dze War sza wy pró bu ją wy bu -
do wać nie du ży obiekt han dlo wy
– przy po mi na sprint żół wia w po -
przek au to stra dy.

Da riusz Kał waj tys

Do bre chę ci, ba zar i bruk
Do bry mi chę cia mi pie kło jest wy bru ko wa ne – gło si przy sło wie.

W przy pad ku ba za ru „Ba na cha” do bre chę ci to sta now czo
za ma ło, aby zmo der ni zo wać tar go wi sko, a „pro fe sjo na lizm”
władz w tym te ma cie się ga co naj wy żej ba za ro we go bru ku.

Pla no wa ne po łą cze nie Przed szko la nr 175 przy ul. Astro nau tów
(Okę cie), ze Szko łą Pod sta wo wą nr 227 przy tej sa mej uli cy, w ro ku
bie żą cym nie doj dzie do skut ku.

Za pla no wa ne zmia ny re or ga ni za cyj ne po le ga ją ce na po łą cze niu tych
dwóch pla có wek w Ze spół Szkol no -Przed szkol ny, nie we szły w ży cie
z pla no wa nym dniem 1 wrze śnia br. Dziel ni ca Wło chy od stą pi ła
od umo wy z fir mą ma ją cą re ali zo wać in we sty cję z uwa gi na nie do trzy -
ma nie ter mi nów zwią za nych z opra co wa niem do ku men ta cji pro jek to -
wej na roz bu do wę bu dyn ku szko ły. Od stą pie nie od umo wy – jak twier -
dzi bur mistrz dziel ni cy, na stą pi ło z wi ny wy ko naw cy.

Ko lej ny, pla no wa ny przez dziel ni cę ter min po łą cze nia tych dwóch
pla có wek, to wrze sień 2014 r.

Da riusz Kał waj tys

Ze spół szkol no -przed szkol ny




