
Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 22 614-58-03, 502-280-720

PORTAL „INFORMATORA” www.infochoty.waw.pl

21.06.2013–4.07.2013 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ROK XXII – nr 11 (645)

Budowlańcy idą do sądu
O tym, że na placu budowy hula

tylko wiatr, pisałem w jednym z po-
przednich wydań „Informatora”.
W rok po przeniesieniu kupców
na bazar tymczasowy, w miejscu
gdzie do końca tego roku miała
stanąć nowoczesna hala targowa,
widać tylko wielki dół i stalowe
zbrojenie. Budowlańcy przerwali
prace dwa miesiące temu, gdyż

– jak twierdzą – nikt im nie chce
zapłacić za wykonaną robotę.
– Wykonaliśmy kilkadziesiąt ton
zbrojenia i izolacje z betonem
– mówi Witold Grzywacz, właści-
ciel jednej z firm podwykonaw-
czych. Drugi z podwykonawców
dodaje, że jego firma wykonywała
prace instalacyjne i także nie otrzy-
mali zapłaty za wystawione faktury.
– Kiedy zorientowaliśmy się, że wy-

konawca robót, firma Resbex, nie
jest w stanie zapłacić nam za wyko-
nane prace, zwróciliśmy się do in-
westora – Zarządu Mienia m.st.
Warszawy – o zapłatę naszych fak-
tur. Dyrektor ZM Hanna Jakubo-
wicz początkowo obiecywała ure-
gulowanie należności, następnie
uzyskaliśmy informacje, że zapłaty
możemy dochodzić jedynie na dro-
dze sądowej. Pójdziemy zatem
do sądu. Swoje prace wyceniam
na ponad 100 tysięcy i nie zamie-
rzam robić z tego nikomu prezen-
tów – kończy swoją opowieść Wi-
told Grzywacz.

W podobnej sytuacji są pozostali
podwykonawcy, którzy nie otrzy-

mali pieniędzy. Zgodnie twierdzą,
że jednym z głównych powodów
przerwania prac, jest brak zapłaty.

Kto zapłaci za straty?
Na tej budowie tracą nie tylko

budowlańcy. Znawcy tematu, któ-
rych poprosiłem o komentarz,
twierdzą, że wykonane zbrojenie
najprawdopodobniej trzeba bę-
dzie wyrzucić. Stal ulega utlenia-
niu (korozja), a przy obecnych wa-
runkach atmosferycznych (deszcz)
proces niszczenia przebiega
znacznie szybciej. Zbrojenie, ra-
zem z materiałami pomocniczymi
i robocizną, to koszt blisko pół mi-
liona złotych. Nie znam warunków

umowy miasta z wykonawcą, ale
w przypadku ogłoszenia upadło-
ści, egzekucja kar umownych nie
jest taką prostą sprawą. Do wyko-
nanych do tej pory prac budowla-
nych należy doliczyć także koszt
niszczejącej w chwili obecnej hy-
droizolacji. Prawdopodobnie
po stronie strat, umieścić trzeba
będzie także koszt nowego prze-
targu i nową cenę przyszłego wy-
konawcy. Straty kupców i miesz-
kańców, w związku z dużym „po-
ślizgiem” w budowie – wyliczyć
nie sposób.

Ratusz milczy
Nie jestem „adwokatem” żad-

nej ze stron sporu i nie mnie oce-
niać, czy miasto stołeczne, po-
przez Zarząd Mienia jako inwe-
stora, ma w chwili obecnej pod-
stawy prawne do regulowania na-
leżności za wykonawcę. Zarząd
Mienia oraz wiceprezydent War-
szawy Michał Olszewski, nie zna-
leźli czasu lub chęci, aby odpo-
wiedzieć naszym Czytelnikom
na pytania dotyczące zarówno
tych kwestii, jak i podania pro-
gnozy skutków finansowych prze-
rwanej inwestycji.

Sprawa jest rozwojowa, a pytań
i wątpliwości wiele. Uważam, że
instytucje kontrolne i inne, po-
winny sprawdzić – czy w sposób
prawidłowy została przeprowa-
dzona weryfikacja kondycji finan-
sowej firmy wyłonionej w przetar-
gu do budowy hali targowej. Mia-
sto stołeczne i Zarząd Mienia go-
spodaruje publicznymi pieniędz-
mi, a w opisywanym przypadku te
pieniądze, jak na razie, utopione
są w błocie zalegającym w wielkiej
dziurze na placu budowy.

Dariusz Kałwajtys

Budowa w wielkiej… dziurze

Kompromitacja zamiast sukcesu. Sztandarowa inwestycja sto-
łecznego ratusza na Ochocie, jaką miała być budowa nowocze-
snej hali targowej w miejscu starego Zieleniaka przy ul. Grójec-
kiej, okazuje się kolejnym blamażem władz miasta, związanym
z modernizacją bazaru. Tam, gdzie dzisiaj powinien stać przynaj-
mniej szkielet nowej hali, stoi wielka dziura zalana deszczówką.



Trzeba stwierdzić, że niezale-
żnie od pewnych zagrożeń wyni-
kających z propozycji urbanistycz-
nych i architektonicznych konkurs
przyniósł oczekiwane rezultaty.

Upublicznił ważkość sprawy
oraz toruje drogę do planu szcze-
gółowego obejmującego ten te-
ren. Jeśli władze dzielnicy nie od-
puszczą tematu, to jeszcze w tej
kadencji mogą rozpocząć się pra-
ce nad planem, a to już połowa
drogi do zagospodarowania tego

centralnego miejsca naszej dziel-
nicy.

Wziąłem udział w obu spotka-
niach dotyczących omówienia na-
grodzonych prac. Nie mam za-
sadniczo uwag, co do werdyktu,
ponieważ wygrała praca najbar-
dziej zgodna z postulatami
mieszkańców. Jest jednak drobne
ale.

Praktycznie we wszystkich pra-
cach oraz postulatach pokonkur-
sowych sądu konkursowego poja-

wia się wątek mniejszej lub więk-
szej zabudowy placu z budynka-
mi mieszkalnymi łącznie. Po jed-
nej stronie stanęli w tej sprawie
specjaliści, a po drugiej miesz-
kańcy. Podczas dyskusji Michał
Leszczyński, członek sądu kon-
kursowego, próbując uspokajać
obawy mieszkańców, odczytał
fragment postulatów sądu, które
wręcz zaogniły całą sprawę, po-
nieważ specjaliści uznali, że do-
puszcza się zabudowę placu za-
równo na funkcje usługowe, jak
i mieszkalne. Ponieważ na obu
spotkaniach przewagę mieli spe-
cjaliści, wszelkie uwagi miesz-
kańców na ten temat tonęły
w potoku specjalistycznych wy-
wodów, których celem było prze-
konanie nas, mieszkańców, że się
nie znamy i nie rozumiemy naj-
nowszych trendów oraz jesteśmy
wrogami postępu. Tak więc jeśli
ktoś nie okiełzna apetytów śro-
dowiska, które w dużej mierze
żyje z projektowania powierzchni
użytkowych budynków a nie

otwartej przestrzeni publicznej,
to może dojść w najbliższych la-
tach do dużego konfliktu spo-
łecznego w naszej dzielnicy. By-
łoby szkoda, ponieważ propozy-
cje nagrodzone w konkursie,
poza tym aspektem, naprawdę są
ciekawe.

Trochę śmieszno i straszno
zrobiło się podczas prezentacji
honorowego wyróżnienia, w któ-
rej młoda adeptka sztuki archi-
tektonicznej stwierdziła, że
w swojej pracy założyła, że nadej-
dzie czas, kiedy kościół św. Jaku-
ba stanie się niepotrzebny i bę-
dzie można go przerobić na bar-
dziej atrakcyjny budynek. Kon-
sternacja na sali była dość ogól-
na. Swoją decyzję o wyróżnieniu
tej pracy (spośród 96, które na-
płynęły) usiłowała bronić szefo-
wa sądu konkursowego twier-
dząc, wbrew oczywistej prawdzie
(na wystawie ekspozycja tej pracy
jest czytelna nawet dla laika), że
sąd nie wiedział rozstrzygając
konkurs o takim założeniu. Jed-
nak młoda adeptka sztuki archi-
tektonicznej postanowiła mnie
uspokoić mówiąc, żebym się nie
niepokoił, bo to nie teraz tylko
w perspektywie kilku lub kilku-
nastu lat. Może nie jestem fa-
chowcem, może nie mam pojęcia
o najnowszych trendach archi-
tektonicznych, może jestem wro-
giem postępu, ale mówiąc szcze-
rze jestem zbulwersowany nie
tym, że taka praca istnieje, ale
tym, że przedstawiciele, było nie
było prezydenta miasta, nagro-
dzili taką pracę.

Grzegorz Wysocki

Czy kościół Świętego Jakuba będzie potrzebny?

Ostanie tygodnie stały na Ochocie pod znakiem konkursu
na zagospodarowanie placu Narutowicza.
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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 18 czerwca do 4 lipca.
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Absolwent Paramedycznego i Technicznego In-
stytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyc-
kiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pa-
say na Filipinach. Pochodzi z długowiecznej
rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi
z pokolenia na pokolenie i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipi-
nach.
Znajduje zaburzenia energetyczne różnych or-
ganów w ciele człowieka i skutecznie je elimi-
nuje.
Poświęca choremu ok. pół godziny, ale zależy
to od stanu chorego. Od tego też uzależnia wy-
bór techniki. Raz są to manualne manipulacje,
kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne
bądź magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwa-
we operacje filipiński uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym. Pacjenci są zdumieni umiejętno-
ścią bezbłędnego dotarcia do źródła choroby
oraz tym, że często już po pierwszej wizycie
u niego ustępują wieloletnie schorzenia.
James skutecznie pomaga w leczeniu wielu
chorób:
– nowotworowych, chorobach organów
wewnętrznych,
– prostacie, problemach hormonalnych,

– zapaleniu stawów, problemach i zmianach
reumatycznych,
– chorobach układu nerwowego,
– udarze mózgu, migrenie,
– chorobie Parkinsona, paraliżu,
– problemach z krążeniem,
– chorobach kobiecych,
– bólach kręgosłupa, drętwieniu rąk i nóg.

Przyjmuje w Warszawie
na Zaciszu w dniach:

21, 22, 25-30.VI; 2-5.VII
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
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– Pa nie Bur mi strzu, jest Pan li -
de rem lo kal ne go ko mi te tu sa mo -
rzą do we go Wspól no ta Dziel ni cy
Wło chy. Za an ga żo wa li ście się
w ak cję prze pro wa dze nia re fe ren -
dum w spra wie od wo ła nia pre zy -
dent War sza wy Han ny Gron kie -
wicz -Walz. Dla cze go?

– Po dob nie jak ko le dzy z in -
nych ko mi te tów lo kal nych zrze -
szo nych w War szaw skiej Wspól -
no cie Sa mo rzą do wej sto imy
na sta no wi sku, że ten mo del za -
rzą dza nia mia stem i spra wo wa -
nia w nim wła dzy nie spraw dził
się. Chcie li śmy roz ma wiać o pro -
ble mach mia sta, jed nak nasz apel
do władz mia sta po zo stał bez
echa. Nie mo żna mar no wać ko -
lej nych mie się cy na brnię cie
w ma razm i stąd de cy zja Wspól -
no ty Dziel ni cy Wło chy o ak tyw -
nym włą cze niu się do ak cji re fe -
ren dal nej.

– A kon kret nie co za rzu ca cie
wła dzom War sza wy?

– Od no szę wra że nie, że de cy -
den ci z ra tu sza trak tu ją mia sto jak
kor po ra cję czy spół kę, któ ra rzą dzi
się prze pi sa mi ko dek su spół ek
han dlo wych i naj waż niej sze, że by
wy szła na swo je. A urząd mia sta,
jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne -
go, to nie jest ko mer cyj na fir ma.
Tu taj trze ba się wsłu chi wać w głos
miesz kań ców sto li cy, a te go mo im
zda niem wła dzom War sza wy bra -
ku je. To my w dziel ni cach ma my
bez po śred ni kon takt z miesz kań -
ca mi, a w miej skich biu rach za -
trud nia ją cych ogrom ne rze sze
urzęd ni ków ten kon takt jest ogra -
ni czo ny. Ostat nio po li ty ka ra tu sza
spro wa dza się głów nie do dre no -
wa nia kie sze ni war sza wian. Pro po -
zy cja hor ren dal nie wy so kich opłat
za wy wóz śmie ci, zna czą ce pod -
wyż ki cen bi le tów ko mu ni ka cji
miej skiej, przy jed no cze snym li -
kwi do wa niu wie lu po łą czeń au to -
bu so wych – na to na szej zgo dy nie
ma! I jesz cze nie zwy kle bul wer su -

ją ca spra wa wy tycz nych Biu ra
Edu ka cji do or ga ni za cji ro ku
szkol ne go 2013/14, za kła da ją ca
cię cie eta tów pe da go gicz nych
i eta tów ob słu gi, kie dy w przed -
szko lach i szko łach i tak jest już
cięż ko. O zmniej szo nych wcze śniej
do dat kach mo ty wa cyj nych dla na -
uczy cie li też war to pa mię tać.

– Jed nak dziel ni ca Wło chy nie
za mie rza do ko ny wać cięć
w oświa cie. O ile pa mię tam ja ko
pierw sza dziel ni ca w War sza wie
po wie dzie li ście o tym pu blicz ne?

– Tak, to praw da. Pod ko niec
kwiet nia za rząd dziel ni cy Wło chy
za de cy do wał, że w na szej dziel ni -
cy nie za sto su je my wy tycz nych ra -
tu sza. Pod ję li śmy ta ką de cy zję
w tro sce o wy kształ ce nie, bez pie -
czeń stwo, sze ro ko ro zu mia ne do -
bro dzie ci i mło dzie ży. Nie uza sad -
nio nych cięć w tej sfe rze nie da
się wy tłu ma czyć na wet do tkli wym
kry zy sem.

– Z ra tu sza pły ną sy gna ły, że
ogól na sy tu acja go spo dar cza, sy -
tu acja bu dże to wa mia sta wy ma -
ga ją za ci ska nia pa sa. Trud no te -
mu od mó wić lo gi ki.

– Tak, tyl ko po zo sta je za sad ni -
cza kwe stia – gdzie ich szu kać
i dla cze go kosz tem miesz kań ców?
Pro szę wziąć pod uwa gę, że za rzą -
dów pre zy dent Han ny Gron kie -
wicz -Walz za trud nie nie w ra tu szu
(nie w urzę dach dziel nic) zna czą co
wzro sło, a to kosz tu je. Tu taj moż -
na szu kać oszczęd no ści. O mi lio -
no wych, chy bio nych wy dat kach
na pro mo cję mia sta me dia in for -
mo wa ły wie lo krot nie. Moż na też
za py tać po co mia sto wy da je po -
kaź ne kwo ty na licz ne na gro dy
w wie lu kon kur sach, któ re nie cie -

szą się za in te re so wa niem, a cza sa -
mi nie ma ją w ogó le związ ku
z War sza wą. Utrzy my wa nie tym -
cza so wej sie dzi by Mu zeum Sztu ki
No wo cze snej to też ogrom ne kwo -
ty. O mi lio nach wy da nych na fon -
tan ny nie wspo mnę. Na to -
miast w dziel ni cach bra ku je środ -
ków na kom plek so we ła ta nie dziur
w jezd niach. Coś tu jest nie tak.

– A co z in we sty cja mi?
– Te sztan da ro we – me tro, tu -

nel pod Wi sło stra dą – idą opor -

Chcieliśmy rozmawiać
Roz mo wa z Je rzym Ko wa li szy nem, wicebur mi strzem dziel ni cy

Wło chy, li de rem „Wspól no ty Dziel ni cy Wło chy”.
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Co po win no nas za nie po ko ić…
– na rze ka nie, że przez te le fon

oso by z któ ry mi pro wa dzo na jest
roz mo wa, mó wią nie wy raź nie

– pro blem z roz po zna niem z
któ rej stro ny do cho dzi dźwięk

– sły sze nie dzwo nie nia lub brzę -
cze nie w uszach 

– czę sto pa da py ta nie: ”Słu -
cham?”, „Prze pra szam, czy mógł -
byś po wtó rzyć?”

– bar dzo gło śne słu cha nie ra dia
lub te le wi zji 

Wa da słu chu i ro dzi na
Po gar sza nie słu chu u jed ne go

człon ka ro dzi ny jest ucią żli we dla
po zo sta łych do mow ni ków, gdyż
na ra ża ich na prze by wa nie w nad -
mier nym ha ła sie (np. bar dzo gło -
śne słu cha nie TV lub ra dia), czy li
na wa run ki, któ re i u nich mo gą
spo wo do wać po gar sza nie słu chu. Z

te go po wo du tak wa żne jest, aby
mo ty wo wać oso by, któ re są nam
bli skie, do spraw dza nia słu chu.
Dzię ki te mu unik ną też po stę pu ją -
cej de pry wa cji słu chu.

Powody problemów ze słuchem
Nie do słuch zwią za ny z wie kiem       

z upły wem cza su nie któ rzy mo gą
mieć  trud no ści w sły sze niu wy so -
ko to no wych dźwię ków. Skut kiem
są pro ble my ze zro zu mie niem mo -
wy i nie sły sze nie du żych frag men -
tów wy po wie dzi. Z po cząt ku mo że
to wy wo ły wać tyl ko dys kom fort,
lecz z cza sem sta je się po wa żną
prze szko dą w ko mu ni ka cji z oto -
cze niem – nie po win no się te go
igno ro wać.
Nie do słuch spo wo do wa ny ha ła sem
po wsta je na sku tek dzia ła nia zbyt
gło śnych dźwię ków i naj czę ściej
do ty ka oso by pra cu ją ce w ha ła sie.

Uszko dze nie słu chu mo że ta kże
na stą pić wsku tek gło śne go słu cha -
nia mu zy ki przez słu chaw ki lub
pod czas ma so wych im prez.

Nie do słuch prze wo dze nio wy
zwią za ny jest ze zmia na mi w uchu
środ ko wym oraz ze wnętrz nym,
któ re utrud nia ją prze no sze nie
dźwię ków do ucha we wnętrz ne go.
Naj czę ściej jest spo wo do wa ny nad -
mier nym gro ma dze niem się wo -
sko wi ny w prze wo dzie słu cho wym,
per fo ra cją w bło nie bę ben ko wej,
za le ga ją cym w uchu środ ko wym
pły nem lub też uszko dze niem ko -
ste czek słu cho wych. W wie lu przy -
pad kach mo że być le czo ny.

Nie do słuch zmy sło wo -ner wo wy
spo wo do wa ny jest uszko dze niem
de li kat nych ko mó rek słu cho wych
w uchu we wnętrz nym lub włó kien
ner wu słu cho we go. Naj czę ściej jest
to na tu ral na część pro ce su sta rze -
nia się, ale zda rza się, że ta ki nie -
do słuch jest spo wo do wa ny ha ła -

sem. W więk szo ści przy pad ków jest
trwa ły i nie od wra cal ny.

PIERWS ZYM KRO KIEM
DO LEPS ZE GO SŁYS ZE NIA
JEST ZBA DA NIE SŁU CHU

Ba da nie jest krót kie i bez bo le -
sne. Po zwa la za re ago wać za nim
uby tek słu chu bę dzie zbyt po wa -
żny. Je śli nie do słuch zo sta nie po -
twier dzo ny przez ba da nia słu chu,
na le ży po szu kać naj lep sze go roz -
wią za nia te go pro ble mu.

Tech no lo gia od po wia da
na po trze by

Oso bom źle sły szą cym przy cho -
dzi z po mo cą tech no lo gia, któ ra
roz wi ja się bar dzo szyb ko i dziś
jest w sta nie za spo ko ić wszel kie
wy ma ga nia do ty czą ce apa ra tów
słu cho wych – za rów no te es te tycz -
ne, do ty czą ce roz mia rów urzą dze -
nia, jak i te wy ni ka ją ce z no wo -

cze sne go, ak tyw ne go sty lu ży cia.
Nie zbęd ny jest pe wien czas, aby
oso ba z wa dą słu chu przy zwy cza -
iła się do no wych dźwię ków. Jed -
nak po pew nym cza sie ko rzyść z
no sze nia apa ra tu słu cho we go bę -
dzie bar dzo od czu wal na. 

PA MIĘ TAJ, DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

Polacy coraz gorzej słyszą

DO 30 CZERW CA 2013 RO KU
ZA PRAS ZA MY NA

BEZ PŁAT NE BA DA NIE SŁU CHU

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

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

dokończenie na str. 7

P
o

r
t
a

l 
in

t
e

r
n

e
t
o

w
y

 
„

In
f
o

r
m

a
t
o

r
a

”
 
w

w
w

.
in

f
o

c
h

o
t
y

.
w

a
w

.
p

l



Go ście ze bra ni na sa li mo gli nie
tyl ko obej rzeć sze reg wy róż nio -
nych prac kon kur so wych, ale rów -
nież ich wi zu ali za cję wspar tą me -
ry to rycz nym prze ka zem ich au to -
rów. Przy bra ku pierw szej na gro -
dy, na dru gą w peł ni za słu żył ze -
spół pra cow ni ar chi tek to nicz nej
„Da wos” Krzysz to fa Do ma radz -
kie go. Zda niem są du kon kur so -
we go pro jekt ten nie tyl ko wpi sy -
wał się w wy tycz ne do kon kur su,
ale był też naj bliż szy ocze ki wa -
niom miesz kań ców wy ra żo nym

w trak cie kon sul ta cji spo łecz nych.
– W za sa dzie nie wpro wa dza my
za bu do wy pla cu – po wie dział Do -
ma radz ki. – Za byt ko wa ar chi tek -
tu ra po zo sta je, a no we wy po sa że -
nie pla cu nie kon ku ru je z jej
przed wo jen ną za bu do wą. Zie leń,
na któ rej tak za le ży miesz kań com,
po zo sta je dla nich po pra wej stro -
nie pla cu. Le wa, po przez ana lo -
gię, przy pi sa na bę dzie stu den tom.
Po mnik Ga brie la Na ru to wi cza
prze nie sio ny zo sta nie do wnę trza
pla cu, a na je go łu ku sta ną ele -

ganc kie, prze stron ne i lek kie,
dwu kon dy gna cyj ne czte ry pa wi lo -
ny. Po zwo li to wy peł nić lu kę ja ką
jest brak róż no rod nych, a atrak -
cyj nych funk cji i w tej prze strze ni
dziel ni cy, tj. ka wiar nie, re stau ra -
cje, pu by, po wierzch nie han dlo we
oraz re kre acyj ne. Pro po no wa ne
pa wi lo ny ma ją być wy po sa że niem
pla cu a nie obiek tem bu dow la -
nym, bo wiem spra wą pierw szej
wa gi jest, aby no wa za bu do wa nie
kon ku ro wa ła z ko ścio łem. Jak
rów nież wi dok nań nie zo stał za -
kłó co ny. 

Obec ny układ ko mu ni ka cyj ny
jak i na tę że nie ru chu na tym ob -
sza rze – zda niem au to rów pro jek -

tu – nie jest kom for to wy. Dla te go
też wy pro sto wa li uli cę Gró jec ką
(trzy pa sy w każ dą stro nę w tym
bu spas) przy za cho wa niu skrę tu
w uli cę Fil tro wą dla tram wa jów

i sa mo cho dów. Przy czym przy -
stan ki, rów nież au to bu so we, zo -
sta ły sko ma so wa ne i wy rzu co ne
w oko li ce głów ne go bu dyn ku aka -
de mi ka. Sa ma pę tla tram wa jo wa
zli kwi do wa na, a po zo sta wio ny je -
den tor ma new ro wy mógł by zo -
stać jed no cze śnie miej scem eks -
po zy cji sta rych, za byt ko wych wa -
go nów. Trze cia na gro da w kon -
kur sie dla To ma sza Bi re zow skie -
go i Ja na Chwed czu ka, w za sad ni -
czy spo sób od bie ga ła od swej po -
przed nicz ki. Głów ny za mysł pro -
jek tan tów – w ogrom nym skró cie
– pro wa dził do wy rów na nia wy so -
ko ści za bu do wy w pie rzei uli cy
Gró jec kiej oraz no wej, rów nie
wy so kiej, z cen tra mi kul tu ral no -
-han dlo wy mi na łu ku pla cu. W za -
ło że niu ta ka za bu do wa by ła by
mu rem aku stycz nym wy ci sza ją -
cym oży wio ne ży cie pla cu. Zwięk -
szo ny te ren przed ko ścio łem,
wraz ze zmia ną je go cha rak te ru,
mógł by spra wić, że ca ły plac tęt -
nił by ży ciem i dzia łał ca łą do bę.
Dom po grze bo wy, ze swo ją „uro -
dą” – zda niem pro jek tan tów –
w tej prze strze ni nie miał by ra cji
by tu. Po dob ne opi nie po ja wi ły się
i u po zo sta łych uczest ni ków kon -
kur su, cze go wy ra zem by ło po mi -
nię cie tej bu dow li w pre zen to wa -
nych pro jek tach. Po py ta niu z sa li
dla cze go? – da ło się od czuć wy -
raź ną at mos fe rę za że no wa nia, by
nie po wie dzieć wsty du, za ko le -
gów po fa chu. Sa ma po le mi ka
w dal szej czę ści de ba ty wska zy wa -
ła na ogrom ny po ten cjał miej sca
ja kim jest plac Na ru to wi cza i je go
naj bliż sze oto cze nie. Nie bez
przy czy ny zwró co no uwa gę na ra -
cjo nal ność i eko no micz ną stro nę
za ło żo nych in we sty cji. Po żą da ną
for mą by ło by dla nich – zda niem
dys ku tan tów – part ner stwo pu -
blicz no -pry wat ne, tym bar dziej
za sad ne, iż pla no wa na w przy szło -
ści na pla cu ko lej na li nia me tra
mo gła by po cią gnąć za so bą cen tra
han dlo we na po zio mie mi nus je -
den. Ge ne ro wa ły by one zy ski dla
in we sto rów i nie sta ły by
w sprzecz no ści z wi zją miej sca po -
strze ga ne go ja ko mia sto -ogród.
Nie spo sób w krót kich sło wach
od dać spraw po ru sza nych w trak -
cie tej de ba ty. Ko lej na bu rza mó -
zgów mia ła miej sce pod czas spo -
tka nia pro jek tan tów z miesz kań -
ca mi. Ale o tym na pi szę już w na -
stęp nym wy da niu ga ze ty.

An na Zbyt niew ska

Plac Na ru to wi cza ocza mi urba ni stów
De ba ta po kon kur so wa do ty czą ca mo der ni za cji pla cu Na ru to -

wi cza ścią gnę ła do urzę du dziel ni cy licz ne gro no ar chi tek tów,
głów nie au to rów pro jek tów, go to wych bro nić swo ich wi zji.
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„Ja wiem, żeś ty dzi siaj nie ta -
ka...” śpie wał Mie czy sław Fogg
w „Pio sen ce o mo jej War sza wie”.
Dzi siej sza War sza wa ta kże nie
jest tre ścią mych ma rzeń i snów.

Już w 2006 ro ku, w przed wy -
bor czych obiet ni cach, Han na
Gron kie wicz-Waltz  za pew nia ła,
że War sza wa bę dzie me tro po -
lią XXI w., mia sto bę dzie mia ło
swój styl i kli mat, a sys tem ko mu -
ni ka cyj ny bę dzie przy ja zny dla ko -
rzy sta ją cych z ko mu ni ka cji miej -
skiej i wła ści cie li sa mo cho dów.
Za po wia da ła stwo rze nie przy ja -

zne go urzę du i spraw nej ad mi ni -
stra cji oraz obie cy wa ła lep szy sys -
tem opie ki zdro wot nej, le cze nie
na naj wy ższym po zio mie i funk -
cjo nal ną sieć Szpi tal nych Od dzia -
łów Ra tun ko wych. Pa ni pre zy dent
pro po no wa ła też no wą po li ty kę
spo łecz ną zło żo ną z za sad po moc -
ni czo ści, so li da ry zmu, spra wie dli -
wo ści oraz part ner skie go i ak tyw -
ne go uczest nic twa wszyst kich
miesz kań ców sto li cy w roz wią zy -
wa niu pro ble mów spo łecz nych.

Wiel kie zmia ny w sfe rze bez -
pie czeń stwa za po wia da ły ta kże

po pra wę funk cjo no wa nia stra ży
miej skiej i po li cji oraz po pra wę
po czu cia bez pie czeń stwa wśród
miesz kań ców.

Mi ja siedem lat rzą dów Pa ni
pre zy dent; pac ta co nven ta (obiet -
ni ce wy bor cze) nie zo sta ły do trzy -
ma ne i z ra cji upły wu sta ły się, co
naj wy żej, „wy bor czą kieł ba są”.

Da le ko nam do no wo cze snej
me tro po lii, styl i kli mat mia sta
wy zna cza ją: ko mu ni ka cyj ny cha -
os, ma ło przy ja zne urzę dy, co raz
gor sza kon dy cja słu żby zdro wia
z nie mo żno ścią szyb kie go do stę pu
na wet do le ka rza pierw sze go kon -
tak tu, wpro wa dza nie zmian
w pra wie miej sco wym, któ re co -
raz bar dziej utrud nia ją miesz kań -
com udział i uczest nic two w ży ciu
sa mo rzą du oraz po li tycz ne roz -

gryw ki w dziel ni cach, in spi ro wa ne
przez rad nych Plat for my Oby wa -
tel skiej, któ rej Han na Gron kie -
wicz-Waltz jest wi cesze fo wą. Za -
sta na wiam się ile w dzia ła niach
pa ni pre zy dent jest po sta wy sa -
mo rzą dow ca, a ile par tyj ne go wa -
ta żki, któ ry re ali zu je pro gram
swo ich mo co daw ców. Ja ko wzór
prze ciw staw ny po dam przy kład
Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko -
mo row skie go, któ ry tuż przed zło -
że niem pre zy denc kiej przy się gi
zre zy gno wał z człon ko stwa w PO.
Uwa żam ta kże, że for mu ła par tyj -
ne go rzą dze nia mia stem nie
spraw dzi ła się w żad nej ka den cji
i po ra na prze ka za nie pa łecz ki
praw dzi wym sa mo rzą dow com, nie
uwi kła nym w par tyj ne in te re sy.

Wło chy – mo ja Ma ła Oj czy zna
War sza wia kiem i miesz kań cem

dzi siej szej dziel ni cy Wło chy
(przed 1994 ro kiem – Ocho ty) je -
stem od za wsze, czy li od uro dze -
nia. Tu tak że wspo mnia ne wy bor -
cze obiet ni ce pa ni pre zy dent bar -
dziej trą cą wy bor czą kieł ba są niż
za pa chem suk ce su. Bra ki ka na li -
za cji – w tym ka na li za cji desz czo -
wej, od po wied niej in fra struk tu ry
dro go wej i nie ład prze strzen ny
zwią za ny z obec no ścią hur tow ni
i wiel ko ga ba ry to wych ma ga zy -
nów, naj bar dziej od czu wa ją
miesz kań cy Okę cia, dla któ rych
ży cie w ta kich wa run kach przy po -
mi na miesz ka nie w śre dnio wiecz -
nych fol war kach, w oto cze niu
kiep skich duk tów. O sta nie dróg
w ca łej dziel ni cy, oświa cie i służ -
bie zdro wia wie każ dy za in te re so -
wa ny. Tym cza sem pa ni pre zy dent
chce wy bu do wać na te re nie dziel -
ni cy (6 km od cen trum mia sta)
ba zę MPO z trans por tem cięż kim

i se gre ga cją od pa dów. Mia sto nie
wy co fu je się z tej in we sty cji mi mo
bar dzo du żej ska li pro te stów
miesz kań ców i rad nych. To przy -
po mi na cza sy mo nar chii, a nie de -
mo kra cji.

Ja ko rad ny z li sty Wspól no ty
Dziel ni cy Wło chy bar dzo czę sto
spo ty kam się z przy pad ka mi aro -
gan cji służb i urzę dów pod le głych
pa ni pre zy dent: np. wy biór cze
dzia ła nia stra ży miej skiej, któ ra
po tra fi wło żyć we zwa nie man da -
to we za wy cie racz kę źle za par ko -
wa ne go – po je dyn cze go au ta,
a nie po dej mu je in ter wen cji wo -
bec kil ku dzie się ciu sa mo cho dów
po zo sta wio nych w ob rę bie stud ni
oli go ceń skiej na traw ni kach
i skwe rach – to przy pad ki wie lo -
krot nie opi sy wa ne prze ze mnie
w „In for ma to rze”. A jak na zwać
po sta wę urzęd ni ka Za rzą du Dróg
Miej skich, któ ry na wie lo krot ne
wy stą pie nia o mon taż sy gna li za cji
świetl nej na przej ściu, z któ re go
ko rzy sta ją dzie ci po bli skich szkół
i przed szko la od po wia da – że nie
za no to wa no od po wied niej licz by
zda rzeń? Za wsze my śla łem, że sy -
gna li za cję świetl ną mon tu je się
po to, by unik nąć wy pad ków,
a nie wte dy, kie dy służ by pa ni
pre zy dent za no tu ją ich od po wied -
nią licz bę. Po dob ne przy pad ki
aro gan cji i tu mi wi si zmu ze stro ny
osób i in sty tu cji od po wie dzial nych
za bez pie czeń stwo, ład i po rzą dek
w na szym mie ście, spo ty kam
na każ dym kro ku. To po zwa la mi
na stwier dze nie, że pa ni pre zy -
dent nie ra dzi so bie z pra wi dło wą
ko or dy na cją pod le głych so bie
służb i in sty tu cji, al bo jest po pro -

Wia do ma rzecz, sto li ca

Tak jak wie lu miesz kań ców War sza wy uwa żam, że for mu ła
rządów pre zy dent Han ny Gron kie wicz-Waltz zo sta ła wy czer pa na,
a kre dyt za ufa nia pu blicz ne go moc no nad uży ty. Swo je za strze że -
nia lo ku ję w trzech pod sta wo wych ob sza rach: miej skim, dziel ni -
co wym i spo łecz no-za wo do wym.

dokończenie na str. 7



NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM I RZEKĄ SKRWĄ, 120
KM OD W-WY, OD 11 ZŁ/ m2, 605-099-422

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

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

USŁUGI STOLARSKIE

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

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

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

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

USŁUGI INNE
·Anteny montaż, naprawy, solidnie
22 665-04-89, 601-86-79-80
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Sióstr
Rodziny Maryi w Kostowcu przyjmuje osoby
potrzebujące całodobowej opieki i pielęgnacji.
Informacje: www.nadarzyn.pl DPS Kostowiec,
telefon 504-799-191, 22 729-94-37
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Okna, naprawy, regulacje 787-793-700
·Opróżnianie: piwnic, strychów, garaży, wywóz
mebli, gruzu AGD i innych tel. 503-711-500
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Wynajem kontenerów na odpady, gruzy, śmieci.
7 m\!p>m3/450 zł. 606-116-823
·Żaluzje roletki plisy verticale moskitiery tanio
22 848-34-34 www.zalvert.pl

KOMPUTERY

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

BUDOWLANE
·0000 Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Kominki – 513-127-630
·Malarz remont ekspres 502-255-424,
22 835-66-18
·Tynki gipsowe, cementowo-wapienne tel.
511 529 965 www.budax.pl

FINANSE

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

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

tel. 784-024-578

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

ZDROWIE I URODA

A testy alergiczne, odczulanie
22 814-52-40

SSTTOOMMAATTOOLLOOGG--PPRROOTTEETTYYKKAA  PPRRYYWWAATTNNAA  II NNAA
NNFFZZ..  PPRROOTTEEZZYY  SSZZKKIIEELLEETTOOWWEE  II EELLAASSTTYYCCZZNNEE
–– ZZAAPPIISSYY  UULL..  RRUUDDZZKKAA  66,,  TTEELL..  660022--339900--662200

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
·FIRMA SPRZĄTAJĄCA ZATRUDNI PANA (MILE
WIDZIANE DOŚWIADCZENIE) DO SPRZĄTANIA
OBIEKTU KOMERCYJNEGO. TEL: 721-228-094,
501-163-228

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

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyczne, meble, obrazy, srebra, platery, książki,
pocztówki, odznaki, odznaczenia, szable, bagnety,
orzełki bibeloty, gotówka tel. 504-017-418
·Skupujemy książki, starocie, bibeloty
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite i w kredycie
519-353-990
·Kupię każde auto 501-041-555
·Kupię każde auto całe i uszkodzone (osobowe,
ciężarowe), nieopłacone, każdy rocznik
504-518-802
·Kupię każde auto z lat 98-2012. Najwięcej
zapłacę, szybki dojazd, gotówka 500-666-553
·Skup aut po 98r. Najwyższe ceny, płatność od
ręki, profesjonalna obsługa 500-540-100

KUPIĘ CZĘŚCI
·KUPIĘ nowe części do FIATA 125p i inne
501-041-555

Wy cho dząc na prze ciw ro sną ce -
mu za po trze bo wa niu na bez po -
śred ni kon takt z ję zy kiem an giel -
skim wśród dzie ci wcze snosz kol -
nych, AIE SEC przy go to wu je pro -
jekt „En joy My Ori gin”, umoż li -
wia ją cy na ukę ję zy ka oraz uwraż -
li wia ją cy na róż ni ce kul tu ro we.
Pro jekt skie ro wa ny jest do szkół
pod sta wo wych, za in te re so wa nych
bu do wą wi ze run ku pla ców ki no -
wo cze snej, otwar tej na in no wa cyj -
ne po my sły i roz wią za nia w edu -
ka cji dzie ci przy mi ni mal nych

kosz tach. Ce lem or ga ni za cji jest
stwo rze nie dzie ciom szan sy na na -
ukę ję zy ka z na ti ve spe aker’ami
oraz po zna nie in nych kul tur po -
przez prze pro wa dze nie prak tyk
stu den tów za gra nicz nych. W tym
ce lu AIE SEC roz po czy na po szu -
ki wa nie szkół za in te re so wa nych
udzia łem w tym no wo cze snym
przed się wzię ciu, któ re go kul mi -
na cja na stą pi we wrze śniu br.

Pro gram prak tyk opie ra się
na sze ścio ty go dnio wym cy klu za -
jęć na uki ję zy ka przez lu dzi z ca -

łe go świa ta. Ka żdy prak ty kant ma
in dy wi du al ny pro gram na ucza nia,
sku pia ją cy się na na uce ję zy ka
i przed sta wie niu kra ju po cho dze -
nia prak ty kan ta. Za ję cia pro wa -
dzo ne są w spo sób in te rak tyw ny
przy za sto so wa niu ró żnych me tod
gry i za ba wy uła twia ją cych dzie -
ciom na ukę re ali zo wa ne go ma te -
ria łu. Pro jekt ten sta no wi cie ka we
zró żni co wa nie i zdy na mi zo wa nie
za jęć ję zy ko wych oraz no wo cze -
sną me to dę edu ka cji naj młod -
szych.

AIE SEC jest jed ną z naj więk -
szych mię dzy na ro do wych or ga ni -
za cji po za rzą do wych na świe cie,
li czą cą 60 tys. człon ków, dzia ła ją -
cą glo bal nie w 113 kra jach. Or ga -
ni za cja umo żli wia mło dym lu -

dziom od kry wa nie wła sne go po -
ten cja łu, po ma ga roz wi jać przed -
się bior czość i od po wie dzial ność
spo łecz ną, uwra żli wia kul tu ro wo,
uczy pra cy w ze spo le i za rzą dza -
nia pro jek tem.

Pla ców ki za in te re so wa ne udzia -
łem w pro jek cie „En joy My Ori -

gin” ma ją mo żli wość bli ższe go za -
po zna nia się ze szcze gó ła mi ofer ty
po przez od wie dze nie stro ny in ter -
ne to wej: kon tak te mo.wix.com/en -
joy my ori gin# lub bez po śred ni
kon takt z or ga ni za to ra mi pod ad -
re sem ma ilo wym: pa try cja.ziem -
bic ka@sgh.aie sec.pl.

In no wa cyj ny pro jekt dla szkół pod sta wo wych
Mię dzy na ro do wa or ga ni za cja stu denc ka AIE SEC, dzia ła ją ca

przy Szko le Głów nej Han dlo wej w War sza wie, roz po czy na pra cę
nad no wym pro jek tem skie ro wa nym do szkół pod sta wo wych.
Przed się wzię cie ma na ce lu prze pro wa dze nie prak tyk ję zy ko -
wych stu den tów z za gra ni cy w pod sta wów kach.

OGŁOSZENIA DROBNE
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OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL



Fa scy nu je ich za rów no re per tu -
ar po wszech nie uzna ny za dzie -
dzic two świa to wej ka me ra li sty ki,
jak i ten mniej zna ny, stwo rzo ny
przez naj wy bit niej szych kom po zy -
to rów po cho dzą cych z kra jów,
któ re re pre zen tu ją. Ory gi nal na
ini cja ty wa, któ ra po zwa la sze ro -
kiej pu blicz no ści od kryć pięk no
mu zy ki nie zna nej, a war tej roz po -
wszech nia nia i wpro wa dze nie jej
na sce ny sal kon cer to wych.

Jed nym sło wem, Qu atu or Eu -
ro pa jest ni czym mu zycz ne la bo -
ra to rium, któ re go pod sta wę sta -
no wi rze tel na pra ca, wra żli wość
i wier ność ide ałom ar ty stycz nym
ka żde go z jej człon ków.

Qu atu or Eu ro pa po wstał
w 2000 ro ku z ini cja ty wy czwór ki
zna ko mi tych mu zy ków, so li stów
naj wa żniej szych or kiestr eu ro pej -
skich, któ rych łą czy wspól ne za -
mi ło wa nie do mu zy ki ka me ral nej.
Peł nią oni funk cje kon cert mi -
strzów i so li stów w re no mo wa -
nych or kie strach ta kich jak Bel -
gian RTV Orqu estre, Orqu esta
de Ca ma ra del Pa lau de la Músi -
ca Ca ta la na, Phil har mo nia Or -
che stra of Yale, New Mu sic New
He aven, Or kie stra Fil har mo nii
w Bu ka resz cie, Orqu estra de Eu -
ska di w San Se ba stian, Orqu esta

Sin fo ni ca de Na var ra, Gru po
Enig ma (or kie stra ka me ral na)
w Sa ra gos sie.

Kwar tet wy stą pi w skła dzie:
• Cristian Ifrim – I skrzypce

(Rumunia-Hiszpania)
• Anna Radomska Gardyjas

– II skrzypce (Polska-
Hiszpania)

• Jerzy Wojtysiak – altówka
(Polska-Hiszpania)

• Herwig Coryn – wiolonczela
(Belgia-Hiszpania).

Bi le ty: 40 zł.
Sprze daż bi le tów pod nr

tel. 22 822-48-70.
Ośro dek Kul tu ry Ocho ty,

ul. Gró jec ka 75, War sza wa
Ka ro li na Iwa now ska

nie, z opóź nie nia mi prze kra cza ją -
cy mi rok. Ile cza su we Wło chach
uru cha mia no prze jazd ul. Dźwi -
go wą na wet nie pa mię tam. Tak
jest, nie ste ty, z więk szo ścią in we -
sty cji miej skich. Wie lo krot nie mó -
wi łem też o tym, że mia sto mu si
się roz wi jać w spo sób har mo nij ny.
In we sty cje ogól no miej skie nie
mo gą od by wać się kosz tem roz -

wo ju dziel nic, tym cza sem w ostat -
nich la tach tak się wła śnie dzie je.

– Czy w związ ku z ostat nimi
wy da rze nia mi i Wa szą ak tyw no -
ścią coś się zmie ni na war szaw -
skiej sce nie po li tycz nej? My ślę
o więk szej ro li or ga ni za cji lo kal -
nych, spo łecz nych nie zwią za nych
z par tia mi po li tycz ny mi?

– Na to li czę! Pro szę pa mię tać,
że sa mo rzą dow cy re pre zen tu ją cy
or ga ni za cje lo kal ne nie są uwi kła -
ni w spo ry par tyj ne, ide olo gicz ne,
któ re zdo mi no wa ły kra jo wą sce nę

po li tycz ną i są bez sen sow nie prze -
no szo ne na szcze bel sa mo rzą do -
wy. My chce my roz ma wiać o War -
sza wie, o pro ble mach co dzien ne -
go ży cia w na szym mie ście, dziel -
ni cy i pra co wać na rzecz miesz -
kań ców. Oso bi ście ideę sa mo rzą -
du te ry to rial ne go poj mu ję ja ko
re pre zen to wa nie i pra cę na rzecz
spo łecz no ści lo kal nej, a nie ku
chwa le son da żo wych słup ków
par tii po li tycz nych. Cho ciaż nie
mó wię, że te go nie mo żna przy -
naj mniej pró bo wać po go dzić, ale
do nie dla mnie.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Robert Kuklinowski
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MMee  ttoo  ddaa  llee  cczzee  nniiaa,,  kkttóó  rraa 5500  llaatt  ttee  mmuu  bbyy  --
łłaa  ddoo  ssttęępp  nnaa ttyyll  kkoo  ddllaa  nniiee  lliicczz  nnyycchh,,  ddzziiśś
ssttaa  jjee  ssiięę  ccoo  rraazz  bbaarr  ddzziieejj  ppoo  wwsszzeecchh  nnaa..
WW JJaa  ppoo  nniiii  ssttoo  ssuu  jjee  jjąą  jjuużż 1100%%  ssppoo  łłee  cczzeeńń  --
ssttwwaa,,  jjeesstt  ooggóóll  nnoo  ddoo  ssttęępp  nnaa ww UUSSAA..  WW EEuu  --
rroo  ppiiee  ZZaa  cchhoodd  nniieejj  bbaarr  ddzzoo  sszzyybb  kkoo  rroozz  wwii  jjaa
ssiięę  ii zzaa  ssttęę  ppuu  jjee  llee  cczzee  nniiee  ffaarr  mmaa  kkoo  lloo  ggiicczz  nnee..

CChhcciiee  llii  bbyy  śśmmyy,,  aabbyy  ttaa  kkżżee  PPaańń  ssttwwoo
mmiiee  llii  sszzaann  ssee  ppoo  zznnaa  nniiaa  tteejj  rree  wwee  llaa  ccyyjj  nneejj,,
bbeezz  ppiieecczz  nneejj  ii pprroo  sstteejj  ddoo zzrroo  zzuu  mmiiee  nniiaa  ffoorr  --
mmyy  llee  cczzee  nniiaa,,  ppoo  llee  ggaa  jjąą  cceejj  nnaa rree  ggee  nnee  rraa  ccjjii
kkoo  mmóórr  kkii..  PPrroo  ssii  mmyy  zzaa  ppoo  zznnaaćć  ssiięę  zz llii  ssttaa  mmii,,
jjaa  kkiiee  oottrrzzyy  mmuu  jjee  mmyy  oodd nnaa  sszzyycchh  ppaa  ccjjeenn  --
ttóóww,,  kkttóó  rrzzyy  zzddee  ccyy  ddoo  wwaa  llii  ssiięę  ddbbaaćć  oo sswwoo  jjee
zzddrroo  wwiiee  ssttoo  ssuu  jjąącc  ppoo  llee  mmaa  ggnnee  ttyycczz  nnee  mmaarr  --
kkii  BBIIOO  MMAAGG..  

Po 3 ty go dniach apli ka cji prze sta łam
brać bar dzo sil ne le ki prze ciw bó lo we,
po któ rych bo lał mnie żo łą dek i mu sia -
łam brać ta blet ki osło no we. Po 4 mie sią -
cach re ha bi li ta cji, prze sta ły bo leć ko ści,
po ru szam się szyb ciej, ci śnie nie ure gu -

lo wa ło się, prze sy piam do brze no ce,
spa ce ru ję, sta łam się mniej ner wo wa. 

ZZoo  ffiiaa 7700  llaatt  ((zzwwyy  rroodd  nniiee  nniiee  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa
sszzyyjj  nnee  ggoo  ii llęę  ddźźwwiioo  wwee  ggoo,,  oossttee  ooppoo  rroo  --

zzaa ii nnaadd  ccii  śśnniiee  nniiee  ttęętt  nnii  cczzee)

Po dwóch mie sią cach apli ka cji, by ła
już znacz na po pra wa, na to miast po sied -
miu mie sią cach nad ci śnie nie tęt ni cze
znik nę ło. Mia łem na dol nej koń czy nie
ży la ki od po nad 30 lat. Po trzy mie sięcz -
nej apli ka cji po ży la kach nie ma śla du.

TTaa  ddee  uusszz  ––  JJee  ddwwaabb  nnoo  ((nnaadd  ccii  śśnniiee  nniiee
ttęętt  nnii  cczzee  ii mmiiaa  żżddżżyy  ccaa))

Bez le ków nie wy trzy my wa łam jed ne -
go dnia, te raz ich nie za ży wam. W tej
chwi li, po za bie gach, sły szę du żo le piej.
Mój stan zdro wia po lep szył się na ty le,
że nie my ślę o le kach i le ka rzu. Z mo je go
apa ra tu ko rzy sta ją jesz cze 3 oso by. 

GGrraa  żżyy  nnaa ––  TTrrzzee  bbiieeżż  ((rreeuu  mmaa  ttiioo  iiddaall  nnee  zzaa  --
ppaa  llee  nniiee  ssttaa  wwóóww,,  bbóó  llee  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa  llęę  ddźźwwiioo  --

wwee  ggoo  ii sszzyyjj  nnee  ggoo,,  bbóó  llee  ppllee  ccóóww,,  rrąąkk  ii nnóógg,,
zzaa  ppaa  llee  nniiee  bbęę  bbeenn  kkaa  ii uucchhaa  śśrroodd  kkoo  wwee  ggoo))

Po sta no wi łam ra zem z ro dzi ną, że
spró bu ję le czyć się tym apa ra tem w do -
mu. Uży wam apa ra tu BBIIOO  MMAAGG  dwa ra zy
w cią gu dnia i wi dać efek ty: ból krę go słu -
pa mi nął, jak ta kże ból nóg oraz na pa do we
bó le mi gre no we. Z ca łą pew no ścią mo gę
po wie dzieć, że to dzia ła! Resz ta mo jej ro -
dzi ny ta kże ko rzy sta z apa ra tu BBIIOO  MMAAGG.
Je ste śmy bar dzo za do wo le ni, że mo żna tą
me to dą le czyć się w do mu, bez kosz tów
re ha bi li ta cji oraz far ma ko lo gii.

KKaa  rroo  llii  nnaa llaatt 2288

W po cząt ko wej fa zie mia łam cu kry po -
wy żej 200, a po sys te ma tycz nym sto so -
wa niu BBIIOO  MMAAGG, cu kier ob ni żył się do 90.
Nad ci śnie nie ure gu lo wa ło się. Je stem
pod sta łą kon tro lą le kar ską i wszy scy się
dzi wią z mo ich po stę pów w le cze niu. 

MMaa  rriiaa  ––  OOppoo  llee  

DO ŁĄCZ DO GRO NA PO -
NAD 7000 ZA DO WO LO NYCH PA -
CJEN TÓW. 

Za po znaj się z dzia ła niem
sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go BIO -
MAG. Od wiedź na szą stro nę

na fa ce bo oku Me di cal -In Cen -
trum Pro fi lak ty ki Zdro wot nej.

W CE LU UMÓ WIE NIA SIĘ NA
KON SUL TA CJE PRO SI MY O KON -
TAKT POD NR TE LE FO -
NU 663 925 669.

Choroby zwyrodnieniowe stawów, nadciśnienie, cukrzyca, żylaki, dna moczanowa, reumatyzm, osteoporoza, astma, stwardnienie rozsiane – to tylko niektóre
ze schorzeń, które dzięki sprzętowi rehabilitacyjnemu BIOMAG, mogą zostać powstrzymane lub całkowicie wyleczone.

CZY MOŻNA WYLECZYĆ SIĘ BEZ LEKARSTW? BIOMAG – MEDYCYNA XXI WIEKU

stu przez swo ich pod wład nych
lek ce wa żo na.

Kup ców wy do ić i wy bić
Oprócz in nych czyn no ści, któ re

wy ko nu ję za wo do wo i spo łecz nie,
prze szło ćwierć wie ku pra cu ję
na ba za rze Ba na cha. Przed kil ku -
na sto ma la ty by łem współ za ło ży -
cie lem Ko mi te tu Obro ny Wol ne go
Han dlu – or ga ni za cji, któ ra sku -
tecz nie oca li ła wów czas kil ka na -
ście war szaw skich ba za rów
przed li kwi da cją – oraz za ło ży cie -
lem i prze wod ni czą cym ku piec kich
związ ków za wo do wych „Kon fe de -
ra cja Pra cy” na tar go wi sku Ba na -
cha. Przez te wszyst kie la ta wi dzia -
łem li kwi da cję wie lu war szaw skich
ba za rów, prze py chan ki kup ców ze
słu żba mi i wy na ję tą w tym ce lu
ochro ną, jed na kże ni gdy nie wi -
dzia łem ta kiej ma sa kry, ja ka na -
stą pi ła w 2009 ro ku wo bec kup ców
z KDT na pla cu De fi lad. Je że li
mia sto sto łecz ne swo ich praw do -
cho dzi przy po mo cy wy na ję tych
osił ków, pa łek i ga zu łza wią ce go
– to nie jest to de mo kra cja tyl ko
Dzi ki Za chód. Je śli urzęd ni cy pa ni
pre zy dent nie po tra fią w for mie
dia lo gu i wza jem ne go sza cun ku
dbać o miej ską wła sność, to mo że
za miast pa tro no wać krwa wym wal -
kom, niech sa mi wej dą do kla tek
i wal czą, za miast grzać czte ry li te ry

za biur kiem. Swo ją dro gą, kul tu ra
war sza wia ków jest du żo więk sza
niż rzą dzą cych tym mia stem, gdyż
nikt z daw nych, po krzyw dzo nych
jesz cze de kre tem Bie ru ta, wła ści -
cie li nie przy cho dzi do urzę du
mia sta z sie kie rą, aby od zy skać
nie ru cho mo ści, któ rych mia sto nie
chce od dać.

Z te go rocz nych wy da rzeń od -
no to wa łem jesz cze tra ge dię kup -
ców z przej ścia pod ziem ne go
Dwor ca Cen tral ne go i pró bę oku -
pa cji se kre ta ria tu pa ni pre zy dent.
W świe tle ka mer i asy sty słu żb
mun du ro wych zo sta li po bi ci przez
ochro nę, któ rą w tym ce lu wy na -
ję ła pry wat na spół ka dzie rża wią ca
ten grunt od mia sta. Spra wa by ła
bar dzo gło śna me dial nie, a pre zy -
dent War sza wy nie zna la zła cza su
na pod ję cie roz mów z kup ca mi.

Wresz cie ba zar przy Ba na cha,
któ ry we dług pier wot nych de kla -
ra cji pa ni pre zy dent miał być
zmo der ni zo wa ny do koń ca
2009 ro ku. Ra tusz, za miast mo -
der ni za cji wy my ślił bu do wę
miesz kań w sys te mie TBS, by
po spo łecz nych pro te stach przy -
stą pić do bu do wy no wej ha li
w miej scu daw ne go Zie le nia ka.
Obec nie bu do wa zo sta ła prze rwa -
na i stra szy wy ko pa nym do łem,
a w tle te go wszyst kie go za po wia -
da się ko lej ny skan dal z udzia łem
war szaw skich de cy den tów.

Da riusz Kał waj tys

dokończenie ze str. 5

Wia do ma rzecz, sto li ca

dokończenie ze str. 3

Chcieliśmy rozmawiać

Muzyczna podróż po Hiszpanii
Mu zy ków z Qu au tor Eu ro pa po łą czy ła wspól na idea i chęć stwo -

rze nia gru py mu zycz nej od da nej pra cy i war to ściom ar ty stycz nym,
któ re po zwo lą im z po wo dze niem i sa tys fak cją za głę bić się w ma -
gicz ny świat ka me ra li sty ki smycz ko wej. Ze spół otwar ty, o sze ro -
kich ho ry zon tach, w któ rym łą czą się, współ gra ją i uzu peł nia ją
do świad cze nia i wra żli wość ka żde go z je go człon ków.
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Niepełnosprawni z Ochotą na sport
Już po raz czwarty odbył się Ochocki Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych
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Im pre za od by ła się pod pa tro na tem Za rzą du Dziel ni cy Ocho ta, a otwar cia do ko nał za stęp ca bur mi strza
Krzysz tof Kruk. W tym ro ku licz nie zgro ma dze ni go ście i ki bi ce mie li mo żli wość ob ser wo wać zma ga nia dzie -
wię ciu dru żyn. Za wod ni cy bra li udział w wie lu kon kur sach da jąc przy kład za an ga żo wa nia, któ re go mo gli by
im po zaz dro ścić nie któ rzy na si ka dro wi cze zaj mu ją cy się spor tem wy czy no wo. Or ga ni za to rzy i opie ku no wie
zro bi li wszyst ko, aby im pre za przy nio sła wie le ra do ści tak za wod ni kom jak i do pin gu ją cej pu blicz no ści. Gra -
tu lu je my i ży czy my dal szych suk ce sów.

Jacek Gomółka


