
Wszystko wskazuje na to, że
po 75 latach Dom Kultury na Ra-
kowcu przechodzi do historii. Wy-
górowane stawki czynszu jakie po-
dyktowała dzielnicy Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa Rako-
wiec rujnują finanse ochockiej kul-
tury. Dzielnica wypowiedziała
umowę najmu budynku. Działal-
ność tej zasłużonej instytucji zosta-
nie przeniesiona w do innych pla-
cówek. Raczej nie zanosi się, aby
WSM kontynuowała działalność
na taką skalę jak dotychczas. Nie
zanosi się również na opamiętanie
się zarządu WSM co do warunków
dotychczasowego najmu. Pewnym
światełkiem w tunelu może być za-

powiedź dzielnicy o planach budo-
wy nowej placówki. Do sprawy
na pewno wrócimy.

(red)
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Życzenia
Podnieś rękę Boże Dziecię!

Błogosław ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie

wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą

i wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia
wszystkim czytelnikom naszej gazety życzy

Redakcja Informatora Ochoty i Włoch
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Odbyła się pierwsza po wyborach
sesja rady dzielnicy Ochota. Radni,
po złożeniu ślubowania, przystąpili
do realizacji jedynego punktu obrad,
czyli wyboru prezydium rady. Prze-
wodniczącym rady został ponownie
Witold Dzięciołowski. Wiceprze-
wodniczącymi rady zostali: Anna
Zbytniewska (Ochocka Wspólnota
Samorządowa), Jan Kasprzyk (Pra-
wo i Sprawiedliwość) oraz Łukasz
Gawryś (Ochocianie). Jeszcze
przed świętami można spodziewać
się wyboru nowego zarządu dzielni-

cy oraz ukonstytuowania się nowych
komisji rady. Z nieoficjalnych infor-
macji wynika, że po 12 latach odej-
dzie burmistrz Maurycy Wojciech
Komorowski. Do zarządu nie wej-
dzie również obecny wiceburmistrz
Piotr Żbikowski.

Tomasz Kłos
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Górka Szczęśliwicka
– jaka będzie

Artykuły w prasie, audycje
w radiu i programy w telewizji
powodują korzystne dla miesz-
kańców nagłośnienie sprzeci-
wów wobec planów ratusza.

Szum jaki wywołaliśmy wokół
planów zabudowy komercyjnej
na Górce Szczęśliwickiej (artykuł
„Szczęśliwice to nie Malta”) przy-
ciągnął uwagę różnych mediów.
Artykuły w prasie, audycje w radiu
i programy w telewizji powodują
korzystne dla mieszkańców nagło-
śnienie sprzeciwów wobec planów
ratusza. Nie bez znaczenia jest
fakt, że prawie wszystkie ochockie
środowiska zrzeszyły się w tej
sprawie. Nawzajem przekazujemy
sobie informacje i kontakty
do mediów. Ostatnio np. Super-
stacja rozmawiała ze mną i Patry-
kiem Słowickim. Jeśli ktoś oglą-
dał, niech podzieli się uwagami.

Małgorzata Rojek

Witold Dzięciołowski
ponownie przewodniczącym

Szczęśliwych
i pogodnych Świąt
Bożego Narodzenia

i
pomyślnego

Nowego 2015 Roku
życzą wszystkim

mieszkańcom Ochoty
Rada i Zarząd Dzielnicy

Ochota
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Na łeb na szyję ruszyły prace ze-
społu ds. budżetu partycypacyjne-
go. Centrum Komunikacji Społecz-
nej – koordynator zadania – wzo-
rem ubiegłego roku, narzucił
sztywny termin przebiegu zadania,
nie bacząc na termin wyborów sa-
morządowych. Druga ich tura
w zasadniczy sposób przesunęła
termin powołania pełnego składu
zespołu. Dotychczasowe jego spo-
tkania i ustalenia, do czasu powo-
łania zarządu dzielnicy, wyłonienia
i zatwierdzenia radnych do składu
zespołu, można potraktować jako
przygrywkę do ewaluacji samego
budżetu w kolejnej jego odsłonie.

Na dzień dobry, w ramach akcji
informacyjnej, która poprzedzałaby
składanie wniosków przez miesz-
kańców, należałoby przedstawić za-
kres potrzeb, ale i zamierzeń w ra-
mach własnego budżetu zadaniowe-
go poszczególnych wydziałów mery-
torycznych urzędu dzielnicy. To one
są administratorami terenu, jak i re-
alizatorami wskazanych we wnio-
skach, przez mieszkańców zadań.
W ten sposób uniknęłoby się powie-
lania typowanych prac. Poważnej
analizie powinna ulec kwestia po-
działu dzielnicy na lokalne obszary
oraz przypisanie im równych środ-
ków finansowych. Dalsze utrzyma-

nie takiego kierunku skutkować bę-
dzie, np. ścieżkami rowerowymi do-
nikąd. Pojęcie zadań ogólnodzielni-
cowych, z wyodrębnionym budże-
tem, budzi też wiele kontrowersji.

Odrębną, a ważką sprawą jest
braku możliwości merytorycznej
oceny wniosków oraz ich celowości.
Skutkiem tego środki wydane na re-

alizację zadania w ramach budżetu
partycypacyjnego mogą być postrze-
gane za niecelowe i niegospodarne.
Wrogiem byłego i kolejnego budże-
tu obywatelskiego jest czas, a raczej
jego brak na akcję promocyjną, spo-
tkania z mieszkańcami, na składa-
nie wniosków, ich weryfikację, ko-
rektę albo ich łączenie w jeden.

Sztywno ustalone ramy przez Prezy-
dent Warszawy i funkcjonujące zza
biurka CKS nie wróżą powodzenia
i satysfakcji z oceny oraz przebiegu
realizacji wniosków kolejnej edycji
tego budżetu. W ekspresowym ter-
minie, ulec on musi zdroworozsąd-
kowej ewaluacji.

Anna Zbytniewska

Budżet partycypacyjny
w 2016 roku

Druga tura wyborów samorządowych zatrzymała w blokach
startowych zespół do spraw budżetu partycypacyjnego.



Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

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

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

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

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

5 - 16.XII

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
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– Mam wra że nie, że w cza sie
dzi siej sze go świę ta wzru sza ją się
na wet za cne, szkol ne mu ry, przy -
ja zne i wy cze ku ją ce, bo oto na de -
szło spo tka nie, któ re łą czy w so -
bie za pi sa ne kar ty 50-let nich wy -
da rzeń szko ły – te sło wa skie ro -
wa ła do zgro ma dzo nych na uro -
czy sto ści 50-le cia Ir mi na Do li wa -
-Stroń ska, dy rek tor Szko ły Pod -
sta wo wej nr 10, w cza sie ga li ju bi -
le uszo wej, któ ra od by ła się 24 li -
sto pa da.

Ob cho dy wa żne go świę ta roz -
po czę ły się już kil ka ty go dni wcze -
śniej. Ca ła spo łecz ność szkol na
bra ła udział w pro jek cie „Szko ła
w mo ich oczach”. Ucznio wie, ro -
dzi ce, na uczy cie le stwo rzy li pra ce
pla stycz ne, fo to gra ficz ne i li te rac -
kie po świę co ne „Dzie siąt ce”.
Przy nie sio no do szko ły pa miąt ki
zwią za ne z edu ka cją: sta re świa -
dec twa, ksią żki, pod ręcz ni ki,

przy bo ry szkol ne i ze szy ty. Mo żna
je by ło oglą dać na „ko ry ta rzu
wspo mnień”, czy li na wy staw kach
zor ga ni zo wa nych na pierw szym
pię trze bu dyn ku. Ar chi wal ne kro -
ni ki przy po mi na ły o licz nych uro -
czy sto ściach, im pre zach, a ta kże
co dzien nych uczniow skich wy da -
rze niach. W ka żdej pra cow ni na -
uczy cie le wraz z pod opiecz ny mi
wy eks po no wa li zdję cia, ry sun ki,
pla ka ty, por tre ty pa tro na przy po -
mi na ją ce, że „Dzie siąt ka” ma
już 50 lat. Hol głów ny, świe tli ca
oraz ko ry tarz par te ru szko ły za -
peł ni ły się zdję cia mi sprzed lat, li -
sta mi ab sol wen tów oraz in for ma -
cja mi o naj wa żniej szych wy da rze -
niach z pół wie cza funk cjo no wa nia
szko ły.

21 li sto pa da wszy scy ucznio wie
i na uczy cie le ze bra li się w ele -
ganc ko przy stro jo nej sa li gim na -
stycz nej, aby świę to wać zło ty ju bi -

le usz. Pa ni dy rek tor po in for mo -
wa ła o ini cja ty wie ro dzi ców i dzie -
ci na zwa nej „Kap su łą Cza su”.
Ucznio wie w for mie pla stycz nej
lub li te rac kiej przed sta wi li swo je
wy obra że nie szko ły za 50 lat.
Wszyst kie pra ce za mknię to w spe -
cjal nej kap su le i z peł ny mi ho no -
ra mi za ko pa no na te re nie szkol -
ne go ogro du. Bę dzie mo żna od -
ko pać ją do pie ro za pół wie ku!

Na to miast w po nie dzia łek 24 li -
sto pa da do „Dzie siąt ki” przy by li
za pro sze ni go ście. Zło ty ju bi le usz
uświet ni li swo ją obec no ścią m.in.
wicebur mi strzowie dziel ni cy
Ocho ta: Krzysz tof Kruk i Piotr
Żbi kow ski, a ta kże na czel nik wy -
dzia łu oświa ty  Elżbie ta Pod koń -
ska. Po czę ści ofi cjal nej ze sztan -
da rem, uro czy stym po wi ta niem
go ści i prze mó wie nia mi, nad szedł
czas na część ar ty stycz ną. Po sta -
no wi li śmy utrzy mać ją w kon wen -
cji hol ly wo odz kiej. Za słu że ni pra -
cow ni cy i współ pra cow ni cy szko ły
zo sta li na gro dze ni sta tu et ka mi
– „Grześ ka mi” (na zwa ny mi tak
od imie nia na sze go Pa tro na). Wy -
stę py po dzie lo no na 5 de kad,
przez któ re pro wa dzi li nas kon fe -
ran sje rzy: We ro ni ka, Mag da, Ju -
sty na, Cza rek, Ja nek oraz Oli -
wier. Ka żdej z de kad ży cia szko ły
to wa rzy szy ły cha rak te ry stycz ne
fil my, pio sen ki i tań ce. Form sce -
nicz nych do peł nia ły po ka zy zdjęć
i slaj dów. Ca łe przed sta wie nie
peł ne by ło śpie wu, za ba wy i ra do -
ści. Nie za bra kło też chwil wzru -
sze nia.

Po czę ści ar ty stycz nej go ście
uda li się na po czę stu nek. Szcze -
gól ne wra że nie wy warł ogrom ny
tru skaw ko wy tort z pięk nym,
czer wo nym na pi sem „50 lat SP
nr 10”.

To by ły ma gicz ne i cie płe
od wspo mnień dni. W po nie dzia -
łek do wie czo ra mu ry „Dzie siąt -

ki” od wie dza li jej daw ni wy cho -
wan ko wie. Przy cho dzi li gru pa mi
i po je dyn czo. Nie wszyst kim uda -
ło się spo tkać z daw ny mi na uczy -
cie la mi, ze wzglę du na, co zro zu -
mia łe, upływ cza su. Ab sol wen ci
ró żnych rocz ni ków wy cho dzi li ze

szko ły wzru sze ni i bo gat si o wspo -
mnie nia szkol nej hi sto rii swo je go
dzie ciń stwa.

Ka ta rzy na Za krzew ska,
Ali cja Za rzyc ka

(na uczy ciel ki ję zy ka pol skie go
w SP 10)

Szko ła Pod sta wo wa nr 10

50 lat mi nę ło

Zło ty ju bi le usz przy Ja siel skiej, czy li „Dzie siąt ka” wkra cza fil -
mo wym kro kiem w szó stą de ka dę dzia łal no ści.

Ideę Szla chet nej Pacz ki zna my
wszy scy. To pięk na i mą dra ak cja.
War to brać w niej udział w ka żdy
z mo żli wych spo so bów. Re dak cja
„In for ma to ra” do łą czy ła w tym
ro ku do ak cji „Klan cyk i Szla chet -
na Pacz ka”.

W mi ko łaj ko wy wie czór, w pa wi -
lo nie Pod Okiem, pu blicz ność zgro -
ma dzo na na spek ta klu te atru Klan -
cyk skom ple to wa ła pacz kę dla 5-
oso bo wej ro dzi ny z Na ru sze wa.

Za sa da pro sta: roz re kla mo wa -
nie ak cji i spek ta klu, opis ro dzi ny

i li sta po trzeb w in ter ne cie, zbie -
ra nie de kla ra cji od osób chęt -
nych, co przy nio są w so bot ni wie -
czór. Wstęp na spek takl był wol -
ny, mo żna by ło wrzu cić pie nią dze
do pusz ki.

Kil ka dzie siąt, głów nie mło dych
osób, obej rza ło nie tu zin ko wy, im -
pro wi zo wa ny i in spi ro wa ny świę -
ta mi spek takl, a pra wie wszyst kie
rze czy po trzeb ne do pacz ki zo sta -
ły przy nie sio ne. Resz tę do ku pi się
z ze bra nych pie nię dzy.

Mał go rza ta Ro jek

Szlachetna Paczka
w Ośrodku Kultury Ochoty
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W dniach 7–10 li sto pa da zo stał
ro ze gra ny Ogól no pol ski Tur niej
Pił ki Ręcz nej dziew cząt w Kar cze -
wie – Kar czew Cup 2014. Jed ną
z trzech i za ra zem naj star szą ka te -
go rią wie ko wą by ła ju nior ka młod -
sza czy li dziew czę ta uro dzo ne w la -
tach 1998–1999. W tej ka te go rii
wy star to wa ły za le d wie czte ry ze -
spo ły, ale gra ło się sys te mem każ dy
z każ dy (mecz i re wanż). Tak więc
do upra gnio ne go zło ta, każ dy ze -
spół mu siał ro ze grać sześć spo tkań.
Jed nym z ze spo łów był MKS
Ocho ta War sza wa pro wa dzo ny
przez tre ne ra Ma cie ja Ką ko la. Po -

zo sta łe ze spo ły to: GUKS Łom ża,
TS Sie mia ty cze oraz go spo darz
tur nie ju MKS Kar czew. W pierw -
szym spo tka niu na sze dziew czę ta
po ko na ły za wod nicz ki z Łom -
ży 17:14. Na stęp nie Sie mia ty cze
po ko na ne 21:9 i w ostat nim me czu
pierw szej run dy przy szła po raż ka
z go spo dy nia mi 16:11. W fa zie re -
wan żo wej wy gry wa my po now nie
z dru ży ną z Łom ży tym ra -
zem 20:15, a z Sie mia ty cza mi 23:8.
Ostat nim me czem tur nie ju był re -
wanż z go spo da rzem z Kar cze wa.
Za wod nicz ki MKS Ocho ty by za -
jąć pierw sze miej sce w tur nie ju,

mu szą wy grać mi ni mum róż ni cą 6
bra mek. Dla więk szo ści ki bi ców
jest to niemoż li we, a na pew no dla
ki bi ców z Kar cze wa, któ rzy za peł -
ni li ca łą ha lę i z bar dzo gło śnym
do pin giem od li cza li czas do ostat -
nie go gwizd ka sę dzie go, by móc
po gra tu lo wać swo im za wod nicz -
kom pierw sze go miej sca w tur nie -

ju. Sport jed nak rzą dzi się wła sny -
mi pra wa mi. Po prze pięk nej grze
dziew cząt z War sza wy i po ka za niu,
że wal czy się do koń ca, mecz koń -
czy się wy ni kiem 17:11 dla MKS
Ocho ta i to za wod nicz ki z te go
klu bu wy je cha ły z Kar cze wa ze
zło ty mi me da la mi.

Maciej Kąkol

Skład dru ży ny:
Gu zik Oli wia, Ba nasz kie wicz

Ani ta, Kwiat kow ska Pa try cja, Wa -
li ca Do mi ni ka, Soł ty siak Ka ta rzy -
na, Ko zak Pa try cja, Woj dy ga Ma -
ja, Sa la moń ska We ro ni ka, Za bil -
ska Wik to ria, Ci chal Ju lia, Król
Ju lia, tre ner Ma ciej Ką kol, kie -
row nik dru ży ny Alek san der Witt.

Dziew czy ny
z charak te rem

Po prze pięk nej grze dziew cząt z War sza wy i po ka za niu, że
wal czy się do koń ca – mecz koń czy się wy ni kiem 17:11 dla MKS
Ocho ta i to za wod nicz ki z te go klu bu wy je cha ły z Kar cze wa ze
zło ty mi me da la mi.

Trud no opi sać wszyst ko, co się
w pa wi lo nie Pod Okiem wy da rzy -
ło, tak wie le się tam dzia ło.

Naj pierw ob ję ła go we wła da nie
mło dzież i dzie ci na se sje tre nin -

go we bre ak dan ce z Roc ka Fel laz
i War saw Fel laz, ogól no war szaw -
skie ja my ta necz ne, za ję cia z ko -
mik su i stre et art, spo tka nia
z dru kiem 3D i za ję cia cyr ko we.

Do łą czy li se nio rzy i ta necz nym
kro kiem wy wi ja li na par kie cie, in -
ni z ko lei ćwi czy li śpie wy chó ral ne
lub od by wa li pró by te atral ne.

Miesz kań cy War sza wy mo gli to
wszyst ko po dzi wiać przez szkla ne
szy by (na wet ja dąc tram wa jem).

Aż przy szedł czas by za pro sić
prze chod niów do środ ka, by mo gli
nie tyl ko bier nie uczest ni czyć
w pro gra mie Pod Okiem. Oprócz

wy sta wy ce ra mi ki i ma lar stwa pre -
zen tu ją cej pra ce uczest ni ków za jęć
fi lii OKO („An go bA”, „Ma ga zyn
Sztuk”), każ dy mógł wziąć udział
w: sze ro kiej ofer cie warsz ta tów
(ko ra le, brosz ki, ozdo by świą tecz -
ne, de co upa ge, filc, la mi no wa nie,
itp.), spo tka niach z ar ty sta mi, kon -
cer tach, spo tka niach z po ezją
i pro zą, warsz ta tach ta necz nych,
pro jek cjach fil mów, ak cji „Mi ko -

łaj ko wy Klan cyk i Szla chet na Pacz -
ka” i wie lu in nych wy da rze niach.

To jest ide al ne miej sce dla
ochoc kiej kul tu ry. Po pierw sze
– do stęp ne i do brze wi docz ne z uli -
cy. Ka żdy, na wet prze cho dzą cy
w po śpie chu miesz ka niec, zo ba czy
„co w kul tu rze pisz czy.” Po dru gie
– do stęp ne dla wszyst kich – nie peł -
no spraw nych, osób star szych, ma -
łych dzie ci (więk szość pla có wek
kul tu ry to al bo scho dy w dół
do piw ni cy, albo scho dy w gó rę).
Po trze cie – ide al ne na wszel kie go
ro dza ju wy sta wy, a ta kie go miej sca
do tej po ry nie by ło.

Po czwar te, wia do mo nie
od dziś, że Ocho ta jest kul tu ral ną
sto li cą War sza wy, a w tym miej scu
mo żna to po ka zać.

No we wła dze Ocho ty do sta ną
pew nie bar dzo ory gi nal ny list,
któ ry spon ta nicz nie po wstał
na wer ni sa żu wy sta wy. Je go prze -
sła niem jest, by pa wi lon Gró jec -
ka 79 po zo stał już na sta łe
Pod Okiem Ośrod ka Kul tu ry
Ocho ty.

Mał go rza ta Ro jek

Grójecka 79 – adres dla kultury
Tuż obok Ośrod ka Kul tu ry Ocho ty mie ści się pa wi lon, na któ ry

kul tu ra już daw no mia ła oko. Przez ostat nich kil ka lat wi try ny
od uli cy Gró jec kiej wy peł nia ła uży wa na odzież i „zmę czo ne”
plu sza ki. Szma teks od szedł, a pa wi lon świe cił pust ka mi. Na dwa
mie sią ce do sta ło go OKO – na pró bę. I po wsta ło wspa nia łe cen -
trum kul tu ry.



Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się
do na sze go Li ceum. Na to -
miast oso by, któ re po sia da ją
już wy kształ ce nie śred nie, ma -
ją szan sę po wtó rze nia ma te -
ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna 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 od by -
wa ją się w cy klu week en do -
wym dwa ra zy w mie sią cu.

Li ceum dla Do ro słych
Je ste śmy szko łą dla do ro -

słych. Więk sza część na szych
słu cha czy to oso by czyn ne za -
wo do wo. Wy kształ ce nie śred -
nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha -
cze, któ rzy de cy du ją się
na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru.
Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li -
ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

Kurs ma tu ral ny 
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 mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. Ak tu -
al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to -
wu ją cy do ma tu ry w 2015 ro -
ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców -
ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli.
To właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

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

W ca łym mie ście trwa sa dze nie
no wych drzew. Na te re nach ad mi -
ni stro wa nych przez Za rząd
Oczysz cza nia Mia sta do mi nu ją
klo ny – 196, li py – 164 i dę by – 84.
Po za te re na mi zie le ni przy ulicz -
nej drze wa sa dzo ne są rów nież
w par ku Pra skim, Ogro dzie Sa -
skim i na Po lu Mo ko tow skim.

W tym ostat nim ta kie cie ka we ga -
tun ki jak tu li pa now ce, ma gno lie
czy am brow ce.

Przy uli cach sa dzi się drze wa
przy ja zne aler gi kom, po za klo na -
mi są to kasz ta now ce i gra by.
W sto li cy sa dzo ne są ga tun ki re -
ko men do wa ne przez den dro lo -
gów, ja ko ra dzą ce so bie z trud ny -

mi, miej ski mi wa run ka mi, czy li
za nie czysz cze niem po wie trza oraz
wy stę pu ją cy mi la tem okre sa mi su -
szy. Przez pierw sze la ta po po sa -
dze niu ZOM dba o mło de drze wa
zle ca jąc ich sys te ma tycz ną pie lę -
gna cję, na wo że nie i pod le wa nie.
Sa dzo ne są drze wa o okre ślo nych
pa ra me trach – 14 cm w ob wo dzie
pnia i ko ro ną ukształ to wa na
na wy so ko ści 2 m.

Na te re nach bę dą cych w ad mi -
ni stra cji Za rzą du Te re nów Pu -

blicz nych w ro ku 2014 po sa dzo -
nych zo sta nie 206 drzew: w par -
kach i skwe rach 66 szt., w pa sach
przy ulicz nych 140 szt. Krze wów
bę dzie znacz nie wię cej: 1335
sztuk już ro śnie, pra cow ni cy będą
sa dzić ko lej ne 2500. Naj po pu lar -
niej sze ga tun ki wy sa dza ne
na mia sto przez ZTP to: klon

zwy czaj ny, klon po lny, li pa drob -
no list na, je sion wy nio sły, ro bi nia
aka cjo wa i ja błoń pur pu ro wa.

O zie leń miej ską dba ją rów nież
La sy Miej skie. W bie żą cym ro ku
po sa dzi ły 2160 dwu - lub trzy let -
nich sa dzo nek drzew le śnych, na -
stę pu ją cych ga tun ków: dąb, ol sza,
wiąz i brzo za.

Pole Mokotowskie
– nowe nasadzenia

Jesz cze w tym ro ku w sto li cy przy bę dzie po nad 1000 drzew
i kil ka ty się cy krze wów. Póź na je sień to naj lep sza po ra na sa -
dze nie. Na Po lu Mo ko tow skim wy ro sną tu li pa now ce, am brow ce
i ma gno lie.

W tym dniu zo stał zor ga ni zo wa ny
kon kurs pla stycz ny pt. „Miś Pod ró -
żnik” dla dzie ci z przed szko li War -
sza wa -Ocho ta. Jest to już VI edy cja
kon kur su, w ra mach ob cho dów
„Świę ta plu szo we go mi sia”. Ini cja -
tor ką kon kur su by ła na ucz. Jo an na

Ostrow ska. Dzie ci z naj star szej gru -
py wspól nie z p. Mał go rza tą Ku -
śmierz i p. Ewą Gro dzień ską przy go -
to wa ły pro gram ar ty stycz ny pt. „Pod -
róż po kon ty nen tach”, któ ry za chę cił
wszyst kie dzie ci do po zna wa nia świa -
ta po przez twór czość pla stycz ną, li te -

rac ką. Ce lem kon kur su by ło in te gro -
wa nie dzie ci przez sztu kę, roz wi ja nie
za in te re so wań pla stycz nych, in spi ro -
wa nie ak tyw no ści twór czej dziec ka
w wy mia rze wie lo kul tu ro wym, po pu -
la ry zo wa nie wie dzy o kul tu rach
i spo łecz no ściach świa ta, in te gro wa -
nie pla có wek przed szkol nych. Miś
wę dro wał z dzieć mi w ró żne miej sca
świa ta po przez twór czość pla stycz ną,
kon kur sy i za ba wę. By ła świet na za -
ba wa z Mi siem przy dźwię kach bę -
ben ków, okrzy kach In dian ja k i tań -
ca Pin gwi na. Po wspól nych za ba -
wach z Mi siem dy rek tor Han na
War miń ska wrę czy ła dy plo my i na -
gro dy dla wszyst kich dzie ci bio rą cych
udział w kon kur sie. W kon kur sie
wzię ło udział 17 przed szko li.

Dzię ku je my wszyst kim dzie ciom
i na uczy ciel kom za czyn ny udział
w kon kur sie.

Da nu ta Mak sy miuk

Miś w Przed szko lu 315
„Miś Pod ró żnik – zuch i chwat, zwie dził ca ły świat”, to ha sło

Świę ta Plu szo we go Mi sia w Przed szko lu 315 im. Zbi gnie wa Ry -
chlic kie go.

Osoby cierpiące z powodu bólu stawów biodrowych i kolanowych
zapraszamy na konsultacje prowadzone przez wykwalifikowanych
fizjoterapeutów, pracujących w Fizjo Med Poland ul. Tkaczy 13
(Bemowo Jelonki) oraz ul. Różana 51 (Mokotów). 

Oto kilka opinii naszych pacjentów

“Bolał mnie staw biodrowy do kolana, nie mogłem chodzić ani
spać, po zabiegach w Fizjo Med Poland bóle ustąpiły i poczułem
znaczną ulgę”. Józef

“Mój kręgosłup i staw biodrowy nie pozwalały mi się poruszać.
Po serii zabiegów dolegliwości ustąpiły i mogę spacerować z
przyjemnością”. Jan

“Skorzystałam z zabiegów i polecam każdemu, bo bóle biodra i
kolana  ustąpiły”. Wanda

BADANIE STAWÓW 
BIODROWYCH I KOLANOWYCH

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

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz
fi zjo te ra peu ta,sze f ze -
spo łu te ra peu tycz ne go
fir my Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Firma Fizjo Med Poland istnieje od
1997r. W tym czasie pomogliśmy
pozbyć się bólu i wrócić do pełnej
sprawności wielu pacjentom w każdym
przedziale wiekowym.

Specjalizujemy się w leczeniu
przewlekłych zespołów bólowych
stawów i kręgosłupa, dyskopatii rwy
kulszowej, nerwobóli 

W naszych placówkach pracują
dyplomowani fizjoterapeuci, ortopeda,
dietetyk.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje,
które odbędą się w dniach 17 grudnia - 30 stycznia



W od po wie dzi na ar ty kuł Grze go -
rza Wy soc kie go „Ha le Ba na cha
– cię ża rem czy na dzie ją Ocho ty”
pra gnie my stwier dzić, że za wie ra on
nie praw dzi we in for ma cje oraz twier -
dze nia do ty czą ce re gu la cji praw nej
te re nów i obiek tów Hal Ba na cha,
sprzecz ne z do ku men ta mi, a na wet
wy ro kiem Są du Okrę go we go w War -
sza wie z dnia 2 grud nia 2013 r.
– sygn. akt II C 253/07. Au tor
w spo sób oczy wi sty szka lu je do bre
imię Spół dziel ni WSM „Ra ko wiec”
spryt nie ma ni pu lu jąc uczu cia mi
czy tel ni ków, przed sta wia jąc w spo -
sób fał szy wy ob raz spo ru są do we go
o pra wa do użyt ko wa nia wie czy ste -
go grun tu i bu dyn ków hal tar go -
wych. Do daj my, że w in te re sie
miesz kań ców Ocho ty i Włoch le ży,
by po zo sta ły one w po sia da niu Spół -
dziel ni „Ra ko wiec”, któ ra wy naj mu -
jąc kup com pa wi lo ny po ce nach
znacz nie ni ższych niż ofe ru je mia -
sto, umo żli wi ła by miesz kań com na -
szej dziel ni cy do ko ny wa nie za ku pów
po ko rzyst nych ce nach.

Pra gnie my przy po mnieć oczy wi ste
fak ty, o któ rych p. G. Wy soc ki ce lo -
wo za po mi na:

Przy po mnij my, że War szaw ska
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Ra ko -
wiec” po wsta ła w wy ni ku wy dzie le -
nia się z War szaw skiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej „Ocho ta”, któ ra by ła
po sia da czem nie ru cho mo ści po ło -
żo nej przy ul. Gró jec kiej nr 95 i 95a,
na któ rej wy bu do wa ła ze środ ków
osie dla „Ra ko wiec” 2 pa wi lo ny
han dlo we Hal Ba na cha, zgod nie
z po zwo le niem – De cy zją Urzę du

Dziel ni co we go War sza wa – Ocho ta
z dnia 12.04.1978 r. oraz de cy zją lo -
ka li za cyj ną nr AHK -I -I -8381/78.
WSM „Ra ko wiec” uisz cza ła i uisz -
cza do dzi siaj po da tek od tej nie ru -
cho mo ści. Spół dziel nia Ocho ta za -
war ła umo wy naj mu pa wi lo nu naj -
pierw ze Spół dziel nią Spo łem
„Ocho ta”, a na stęp nie umo wy te
prze szły na wy dzie lo ną ze Spo łem
Spół dziel nię „Ha le Ba na cha”, któ ra
uisz cza ła ja ko na jem ca zgod nie
z za war ty mi umo wa mi naj mu czyn -
szu. WSM Ra ko wiec w peł nym za -
kre sie był za wsze wła ści cie lem hal
i okre ślał na jem com wy so kość czyn -
szu z ty tu łu naj mu, zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi w spół dziel niach
miesz ka nio wych za sa da mi na pod -
sta wie Uchwał Ra dy Nad zor czej
WSM „Ocho ta”. Ha le Ba na cha
w po cząt ko wym okre sie uzna wa ły
pra wa wła ści ciel skie spół dziel ni
miesz ka nio wej i ja ko na jem ca
w peł ni za le żny kie ro wa ła do niej pi -
sma o zmniej sze nie czyn szu, na pra -
wy hal itd. Po nad to z ty tu łu za le gło -
ści w spła cie opłat z ty tu łu naj mu to -
czył się mię dzy stro na mi pro ces są -
do wy, a Spół dziel nia Ha le Ba na cha
wnio sła do Są du Okrę go we go po -
wódz two o usta le nie nie ist nie nia
sto sun ku naj mu, któ re zo sta ło umo -
rzo ne. Z po wo du udo wad nia nia
swe go pra wa do te re nu tar go we go
przez Ha le Ba na cha na stą pi ło utra -
ce nie te re nów tar go wi ska, po nie waż
Spół dziel nia Ha le Ba na cha w spo -
sób bez pod staw ny zmniej szy ła te ren
przy na le żny do hal, aby zre du ko wać
kosz ty opłat od po zwu do Są du

prze ciw ko WSM „Ra ko wiec”, któ ry
to pro ces prze gra ło w I in stan cji
na mo cy wy ro ku Są du Okrę go we go
w War sza wie z dnia 2 grud nia 2013
r. – sygn. akt II C 253/07.

Sąd nie miał żad nych wąt pli wo ści
i usta lił w spo sób pra wi dło wy, że
WSM „Ra ko wiec” i je go po przed nik
praw ny WSM „Ocho ta” za cho wy -
wa ły się jak wła ści cie le hal, a Ha le
Ba na cha i je go po przed nik praw ny
WSS „Spo łem” ja ko na jem cy,
przy czym roz dział praw i obo wiąz -
ków w ra mach umo wy naj mu
w peł ni od po wia dał cha rak te ro wi
tych umów.

Od no śnie wy bu do wa nia pa wi lo -
nów klu czo we by ły do wo dy z do ku -
men tów księ go wych, z któ rych
w spo sób jed no znacz ny wy ni ka, że
kre dyt zo stał spła co ny ze środ ków
wła snych osie dla „Ra ko wiec”.
Ostat nia ra ta za wy bu do wa nie
przed mio to wych hal zo sta ła spła co -
na prze le wem z dnia 8 li sto pa -
da 1991 ro ku. Szcze gól nym mo -
men tem zwrot nym w spo so bie za -
pła ty za wy bu do wa nie hal by ło
oświad cze nie „Spo łem” WSS Ocho -
ta zło żo ne w ban ku
w dniu 10.09.1984 ro ku, że „Spo -
łem” WSS Ocho ta nie po sia da mo -
żli wo ści sfi nan so wa nia in we sty cji
dwóch pa wi lo nów przy ul. Gró jec -
kiej 95 oraz bu dyn ku biu ro we go

wraz z de li ka te sa mi przy ul. Ko ro -
tyń skie go 23. Na ro do wy Bank Pol -
ski, któ ry kre dy to wał wy bu do wa nie
hal pi smem z dnia 1 paź dzier ni -
ka 1984 ro ku do ko nał cof nię cia
z ra chun ku in we sty cyj ne go spłat kre -
dy tu przy ul. Gró jec kiej 95 do ko na -
ne przez „Spo łem”, a wpła co ne
środ ki prze ka zał na sfi nan so wa nie
po miesz czeń biu ro wych i ga ra ży dla
WSS „Spo łem” w pa wi lo nie nr 6
w za da niu in we sty cyj nym „No wo
– Be ma”. Od tej chwi li osie dle „Ra -
ko wiec” prze ję ło w ca ło ści fi nan so -
wa nie kre dy tu ze środ ków wła snych.

Nie kwe stio no wał te go rów nież
syn dyk ma sy upa dło ści Spo łem
WSS „Ocho ta”, któ ry w pi śmie
z 1993 ro ku wy raź nie wy ja śnił, że
„W od nie sie niu zaś do spraw praw -
no-wła sno ścio wych obiek tów Hal
Ba na cha mo że my stwier dzić, że mi -
mo fak tu, iż Spół dziel nia Ha le Ba na -
cha wy dzie li ła się w 1990 ro ku
z WSS „Spo łem” Ocho ta w skła dzie
człon ków – pra cow ni ków hal, to
uchwa ła o wy dzie le niu ani bi lans po -
dzia łu skład ni ków ma jąt ko wych nie
uj mu je prze ka za nia przez WSS
„Spo łem” wła sno ści tych hal na rzecz
wy dzie la ją cej się no wej jed nost ki”.

W związ ku z po wy ższym sta now -
czo pro te stu je my prze ciw ko pu bli ko -
wa niu ar ty ku łów w spo sób oczy wi sty
wpro wa dza ją cych w błąd miesz kań -

ców dziel nic Ocho ta i Wło chy,
a w szcze gól no ści miesz kań ców
WSM „Ra ko wiec” i py ta my dla cze -
go te go ro dza ju ma te ria ły bez we ry fi -
ka cji są pu bli ko wa ne i cze mu ma ją
słu żyć, bo na pew no nie miesz kań -
com na szej dziel ni cy. Na to miast na -
ru sza nie do bre go imie nia Spół dziel -
ni miesz ka nio wej WSM „Ra ko wiec”
jest bez praw ne i nie do pusz czal ne.

Dla te go żą da my za prze sta nia pu -
bli ko wa nia szko dzą cych WSM „Ra -
ko wiec” ar ty ku łów i do ko na nia
spro sto wa nia in for ma cji oraz pu bli -
ka cji ni niej sze go pi sma w ca ło ści,
w naj bli ższym wy da niu „In for ma to -
ra Ocho ty i Włoch”.

Za Prezydium Rady Nadzorczej WSM
„Rakowiec”

Sekretarz Rady Nadzorczej
– Anna Haman

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
– Elżbieta Cichawa

Sza now ni Pań stwo
Z uwa gi na ob szer ność li stu zaj -

mę sta no wi sko w tej spra wie
w ko lej nym wy da niu In for ma to ra.
Nie są dzę, aby mo ja od po wiedź
wpi sa ła się w ocze ki wa nia pań -
stwa. Czy pi sa nie o spo rze o Ha le
Ba na cha jest szko dzą ce dla WSM
„Ra ko wiec” po zo sta wiam do osą -
du czy tel ni kom.

Grze gorz Wy soc ki

List do Informatora

1-POKOJOWE SPRZEDAM
·Harfowa sprzedam kawalerkę 2008 r. 38 m2

606-893-601

2-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam 2 pok 60 m2 kamienica 606-893-601
·Sprzedam 2 pok. 44 m2 z loggią widna kuchnia
606-893-601
·Sprzedam 2 pok. 49 m2 Włodarzewska
606-893-601

4-POKOJOWE SPRZEDAM
·Sprzedam 4 pok. Drawska 606-893-601

5-POKOJOWE I WIĘKSZE SPRZEDAM
·Skorochód M. sprzedam 5 pok. 136 m2

606-893-601

NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee??  ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

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

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

RÓŻNE
·Książki skupuję. Dojeżdżam 516-811-480
·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

BUDOWLANE
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Naprawa okien PCV. 796-698-555

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyki meble, obrazy, srebra, platery, odznaki,
odznaczenia, szable, bagnety, pocztówki, książki,
bibeloty, tel. 504-017-418
·Kupię: stare motocykle, części i militaria szable,
bagnety, mundury itd. 505-529-328

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZE CENY
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 7




