
Poza nimi, wśród założycieli by-
li: Ludwik Zantmam – urzędnik,
Henryk Sztompka – pianista,
Hanna Jabłońska – studentka
PW, Aleksander Herman – maj-
ster budowlany i inni. Ponieważ

założyciele byli robotnikami i stu-
dentami, ktoś zaproponował
akronim; SKRA – Sportowy Klub
Robotniczo-Akademicki.

Ten największy klub na Ocho-
cie, posiadający wielkie tradycje

w wielu dyscyplinach sportu prze-
trwał wiele zawieruch historycz-
nych. Po przemianach 1989 roku
jego blask po woli gasł i to nie tyl-
ko dlatego, że nastały złe czasy
dla klubów.

Mimo kłopotów, z jakimi bory-
kają się wszystkie kluby warszaw-
skie, SKRA była w tej dobrej sytu-
acji, że dysponowała własną bazą
szkoleniową. Dzięki temu mimo
braku środków przetrwały do tej
pory takie sekcje jak lekkoatletycz-
ne i rugby. Na utrzymanie wielkie-
go obiektu, budowanego w innych
czasach, zarówno pod względem
ekonomicznym, jak i społecznym,
brakowało pieniędzy.

– Klub popadł w długi głównie
przez opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego. Za roczną opłatę mo-
glibyśmy wyremontować np. trybu-
ny stadionowe – wyjaśnia Krzysztof
Kaliszewski – prezes SKRY – wy-
chowanek klubu. Od 1986 roku
w sekcji lekkoatletycznej trenował
rzut młotem. Wielokrotny mistrz
i reprezentant Polski. Obecnie ta-
kże trener kadry narodowej, m.in.
Anity Włodarczyk (mistrzyni i re-
kordzistki świata), Szymona Ziół-
kowskiego (mistrza olimpijskiego).

Przez lata nikt nie pomagał
SKRZE. Warto przypomnieć, że

w latach dziewięćdziesiątych dzia-
łała tutaj bardzo dobra sekcja
siatkówki damskiej, która
przy pomocy miasta miałaby szan-
se walczyć o prymat w Polsce.

Nie pomogła SKRZE również
„unia personalna”, kiedy to prak-
tycznie cały zarząd dzielnicy
wchodził w skład zarządu Skry.
Powstrzymało to na moment ko-
morników miejskich windykują-
cych należności miasta za użytko-
wanie gruntu, ale sposób zarza-
dzania klubem w tych czasach
można delikatnie nazwać, jako
nieudolny.

Dopiero ostatnie lata przynio-
sły pewien przełom. Młody zarząd
wziął się za pozyskiwanie przy-
chodów, organizacje większych
czy mniejszych przedsięwzięć ko-
mercyjno-sportowych. Dzięki po-
zyskaniu sponsora oddłużono
klub. Oczywiście nie odbyło się
bez sporów. Irlandzki inwestor
w zamian za nakłady na bazę
sportową klubu zaplanował
na tym terenie budowę osiedla
mieszkaniowego o bardzo inten-
sywnej zabudowie. Takie działania
musiały spowodować sprzeciwy

zarówno mieszkańców, jak i władz
miasta. Pisaliśmy na ten temat
obszernie kilka lat temu. Powstał
plan zagospodarowania, który wy-
kluczył aż tak intensywną zabudo-
wę. Wydawało się wtedy, że w za-
mian za niejako nakazanie
SKRZE szukania inwestora stra-
tegicznego, (bo tak trzeba rozu-
mieć przyjęcie planu) władze
miejskie przyjdą z pomocą klubo-
wi i rozpoczną program rewitali-
zacji obiektów sportowych klubu.

Mniej więcej w tym samym cza-
sie powstał program rewitalizacji
innych warszawskich klubów.

RKS SKRA
– Walka z beznadzieją

Nowy klub sportowy pod patronatem warszawskiej PPS powo-
łano 17 grudnia 1921. Przewodniczącym został Szczepan Pio-
trowski, w zarządzie od początku był Jerzy Michałowicz.
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– Program wymagał wielu ana-
liz od strony prawnej, relacji mię-
dzy miastem a klubami, od strony
własnościowej, dzierżawny nieru-
chomości. Stąd postanowiliśmy
wybrać te kluby, gdzie to jest ure-
gulowane lub może być uregulo-
wane w najbliższym czasie – pod-
kreśliła prezydent Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. Do nich należy
Drukarz, Marymont, Targówek,
Warszawskie Towarzystwo Wio-
ślarskie.

Trudno powiedzieć, dlaczego
akurat te a nie inne kluby weszły
do programu a np. SKRA, Hut-
nik, Gwardia czy Okęcie nie.
Z drugiej strony patrząc na przy-
padek Marymontu można odnieść
wrażenie, że był to w rzeczywisto-
ści program przejęcia terenu
i walka z aktywnością sportową
w tym miejscu.

W miedzy czasie klub wystąpił
o przedłużenie dzierżawy terenu
na 99 lat.

– Obecny stan nieruchomości
jest zły. Stadion SKRY jest zużyty
w 58 proc. Od 20 lat nie przepro-
wadzano w nim remontów ani
przeglądów pięcioletnich. Nie by-
ły naprawiane trybuny. Boisko
do siatkówki właściwie nie istnie-
je. Boiska do małych gier są
opuszczone i niewykorzystywane.
Trzy odkryte baseny i brodzik zu-
żyte w 100 proc. nadają się tylko
do rozbiórki – wyliczał Jacek Sa-
domski, sędzia sądu apelacyjnego
uzasadniając decyzję, z której wy-
nika, że SKRA ma zwrócić miastu
teren.

Sytuacja jest kuriozalna – mia-
sto, które w swoich podstawowych
zadaniach ma rozwój sportu przez
lata ściągało niebotyczne środki
z dzierżawy, co zadecydowało
o tym, że SKRA nie miała pienię-
dzy nie tylko na remonty, ale rów-
nież na działalność sportową.
Na końcu całą sytuacją miasto ob-
ciążyła właśnie klub.

– Pierwsza instancja przyznała

SKRZE prawo do przedłużenia
użytkowania terenu przy Wawel-
skiej, w sądzie apelacyjnym sędzia
sam zdecydował, że klub nie ma
takiego prawa, co za tym idzie, że
grunty wracają do miasta. Najbar-
dziej boli mnie, że ginie tu to,
czym zajmujemy się na co dzień,
czyli sport. Media wyciągają i ata-
kują nas przez zaangażowanie się
w naszą sprawę irlandzkiej firmy.
A gdzie historia? Gdzie tradycja?
Sport jest dziedziną kultury, więc
tylko powinszować, że w „takich
warunkach” jesteśmy w stanie zdo-
bywać medale na Igrzyskach Olim-
pijskich, Mistrzostwach Świata, ale
o tym się nie pisze – komentuje
pan Krzysztof Kaliszewski.

Innego zdania jest burmistrz
dzielnicy Piotr Żbikowski.

– Pole Mokotowskie to wyjąt-
kowe miejsce w Warszawie. Ze
względu na centralne usytuowa-
nie, bogatą historię i wielkie prze-
strzenie parkowe. Dlatego, zgod-
nie z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania prze-
strzennego w miejscu w znacznym
stopniu zdegradowanego dzisiaj
terenu SKRY powinien powstać
kompleks sportowy służący za-
równo do organizowania imprez
międzynarodowych, jak i (na co
dzień) mieszkańcom Warszawy.
Plan zagospodarowania przezna-
cza ten teren na sale sportowe,
boiska, korty tenisowe, place za-

baw, ciągi piesze i rowerowe, ką-
pieliska oraz baseny. Mogą im to-
warzyszyć hotele sportowe, sklepy
i obiekty gastronomiczne. Całość
zanurzona oczywiście w przestrze-
ni parkowej. Miejmy nadzieję, że
uda się to zrealizować w najbli-
ższych latach, choć przedsięwzię-
cie jest ogromne i kosztowne.
– komentuje burmistrz.

Władze klubu zapowiadają dal-
sze kroki prawne. Władza moim
zdaniem snuje nierealne finanso-
wo plany. A sport cierpi. Połącze-
nie sił miasta i klubu może przy-
nieść korzyści nam mieszkańcom.
Przejecie terenu przez miasto, jak
wskazuje wiele innych przykła-
dów, przyniesie faktyczną likwi-
dację klubu i jego wieloletniej
działalności. A obiekty będą stra-
szyć dalej.

Grzegorz Wysocki
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RKS SKRA – Walka z beznadzieją

Wystarczy wypełnić wnio-
sek (formularz), zebrać 15
podpisów i namawiać sąsia-
dów do głosowania. Budżet
partycypacyjny jest szansą
dla każdego, kto wie na ja-
ki cel chciałby przeznaczyć
część środków finansowych
z budżetu dzielnicy.

W dniach od 20 stycznia do 9
marca, na specjalnie przygotowa-

nych formularzach, będzie mo-
żna zgłaszać projekty w ramach
budżetu partycypacyjnego.
Oprócz opisu projektu, należy
podać jego szacunkowy koszt.
Dla dzielnicy Włochy, na każdy
z czterech wyznaczonych obsza-
rów, przypada kwota 136,5 tys.
złotych, tak więc zgłaszany pro-
jekt, nie może przekraczać tej
kwoty. Pod projektem należy ze-
brać minimum 15 podpisów.
Zgłaszane projekty powinny być
zgodne z zadaniami, które reali-
zuje dzielnica w trakcie jednego
roku budżetowego. Finałem pra-
widłowo zgłoszonych projektów,
będzie głosowanie.

W styczniu na terenie Włoch
o godz. 18.00 odbędą się 4 spo-
tkania informacyjne dotyczące
budżetu partycypacyjnego.
• 27 stycznia, Biblioteka

Publiczna, ul. 1 Sierpnia 36 a
• 28 stycznia, Szkoła

Podstawowa 94,
ul. Cietrzewia 22a

• 29 stycznia, Szkoła
Podstawowa 87,
ul. Malownicza 31

• 30 stycznia, ADA Artystyczny
Dom Animacji, ul. ks. J.
Chrościckiego 14.

Wszystkich, którzy są zaintere-
sowani informacjami o budżecie
partycypacyjnym w dzielnicy Wło-
chy, terminami składania projek-
tów i konsultacji oraz tematów
związanych z planowanym projek-
tem, proszę o kontakt: tel. 501-
080-674, e-mail: dariusz_kalwaj-
tys@op.pl

Dariusz Kałwajtys
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Jacek Gomółka
tel. 600 915 546 lub

e-mail: jagomolka@gmail.com

Mieszkańcy Włoch decydują

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:

23-25, 28-31.01 oraz 1,3-8.02
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS



Mi nio ny rok za czął się fa tal nie.
Od szedł Ja rek Grze grzół ka, czło -
wiek, któ ry po świe cił ca łe ży cie pra -
cy dla na szej dziel ni cy. Po grzeb Jar -
ka był wiel kim hoł dem dla je go oso -
by i te go, cze go do ko nał.

Do suk ce sów mi ja ją ce go ro ku nie
spo sób do pi sać ta kich wy da rzeń jak
po nad rocz ne opóź nie nie bu do wy
ha li tar go wej na ba za rze Ba na cha.
Po ślizg w bu do wie ska zu je na we ge -
ta cje wie lu kup ców, dla któ rych
tym cza so wość w pro wa dze niu dzia -
łal no ści jest po pro stu za bój cza. Nie
uda ło się rów nież ura to wać bar dzo
po trzeb nej przy chod ni na Ka li skiej.
Mi mo pro te stów czę ści rad nych,
z Anną Zbyt niew ską na cze le, eko -
no mia zwy cię ży ła zdro wy roz są dek
i in te res spo łecz ny, ja ki stał za tą
pla ców ką. Uda ło się mi mo bier no -
ści władz dziel ni cy dia me tral nie
zmie nić pro po zy cję mia sta w za kre -
sie sie ci pu blicz nych ro we rów. Przy -
po mnę, że sta cje ro we ro we mia ły
być roz miesz czo ne tyl ko w cen tral -
nej czę ści na szej dziel ni cy. Urzęd ni -

cy z Gró jec kiej (o zgro zo, łącz nie
z ty mi, któ rzy bio rą pie nią dze za or -
ga ni zo wa nie kon sul ta cji spo łecz -
nych) pró bo wa li nam wmó wić, że
nie ma co pro te sto wać i or ga ni zo -
wać kon sul ta cji, po nie waż de cy zje
zo sta ły pod ję te. Jed nak udo wod ni li -
śmy, że mo że my wpły wać na ta kie
de cy zje i dzię ki te mu miesz kań cy
Szczę śli wic i Ra kow ca też mo gą ko -
rzy stać z ro we rów pu blicz nych.

Do suk ce sów na le ży za li czyć zor -
ga ni zo wa nie kon kur su na za go spo -
da ro wa nie pla cu Na ru to wi cza. Te
wy da rze nie po py cha ge ne ral ny re -
mont cen tral ne go miej sca na Ocho -
cie do przo du. Nie ma żad nych
prze szkód for mal nych, aby w naj bli -
ższych la tach uchwa lić plan i przy -
stą pić do pra cy. Od spraw no ści i za -
an ga żo wa nia przy szłych władz
dziel ni cy bę dzie za le żeć czy plac zo -
sta nie wy re mon to wa ny i sta nie się
wi zy tów ka dziel ni cy.

Nie ste ty, poprzedni rok przy niósł
wy da rze nie, któ re za wa ży na przy -
szło ści ca łej ochoc kiej kul tu ry. Jesz -

cze nie zna my szcze gó łów pod pi sa -
nej umo wy w spra wie naj mu Do mu
Kul tu ry „Ra ko wiec”, ale z in for ma -
cji, ja kie do nas do cie ra ją wy ni ka, że
jej re ali za cja od bi je się za bój czo
na fi nan sach Ośrod ka Kul tu ry
Ocho ty a tym sa mym na ca łej kul tu -
rze. Za bra kło w tej spra wie roz sąd -
ku po obu stro nach spo ru a sta no -
wi sko Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Ra ko wiec” tyl ko
po zor nie jest ko rzyst ne dla miesz -
kań ców tej spół dziel ni.

Rok 2013 to rok, któ ry miał przy -
nieść zmia nę sy te mu wy wo zu i gro -
ma dze nia śmie ci. Nie ste ty, stał się
spek ta klem nie kom pe ten cji i aro -
gan cji wła dzy. Nie ina czej sta ło się
z pró bą prak tycz ne go zde mo lo wa -
nia sys te mu ko mu ni ka cyj ne go na -
szej dziel ni cy. Do an na łów przej dzie
wy po wiedź urzęd ni ka pa ni pre zy -
dent, któ ry na se sji ra dy dziel ni cy
po wie dział, że nie ma za mia ru li -
kwi do wać li nii 521, ale tyl ko ogra ni -
czyć jej tra sę z Fa le ni cy do ron da
Wia tracz na. Po dob nie mą dre ar gu -
men ty pa da ły w spra wie li kwi da cji
li nii 175. Ta se sja by ła hi sto rycz na,
po nie waż wła śnie na niej po raz
pierw szy pu blicz nie padł po stu lat

od wo ła nia w dro dze re fe ren dum
pre zy dent mia sta Han ny Gron kie -
wicz -Waltz.

I wła śnie re fe ren dum by ło naj wa -
żniej szym wy da rze niem w na szym
mie ście i w na szej dziel ni cy. Ochoc -
ka Wspól no ta Sa mo rza do wa by ła
nie tyl ko jed ną z tych or ga ni za cji,
któ ra wzię ła na sie bie cię żar ze bra -
nia pod pi sów, ale by ła jed ną z tych
or ga ni za cji ra zem ze Wspól no tą
Dziel ni cy Wło chy, któ re od wio sny
for so wa ły ten po mysł na fo rum
War szaw skiej Wspól no ty Sa mo rzą -
do wej. Re fe ren dum sta ło się ru bi -
ko nem. Oka za ło się, że wie le rze czy
w na szym mie ście czy dziel ni cy jest
mo żli wych. Pi sząc te sło wa słu cham
au dy cji w ra diu pod su mo wu ją cej
rok, w któ rej dzien ni ka rze twier -
dzą, że na sze re fe ren dum by ło do -
brym in te re sem. Za dwa mi lio ny
zło tych, (któ re zresz tą w przy tła cza -
ją cej więk szo ści wy lą do wa ły w kie -
sze niach miesz kań ców pra cu ją cych
w ko mi sjach re fe ren dal nych) uda ło
się wy mu sić na pa ni pre zy dent za -
in te re so wa nie spra wa mi mia sta.
Do pro wa dzi li śmy do dy mi sji naj wy -
ższych urzęd ni ków od po wie dzial -
nych za re for mę śmie cio wą i trans -
port miej ski. To dzię ki re fe ren dum
nie bę dzie od 1 stycz nia pod wy żki
bi le tów ko mu ni ka cji miej skiej dla
miesz kań ców War sza wy. Oka za ło

się, że wła dze pań stwo we mo gą za -
jąć się tak wa żny mi dla na sze go
mia sta spra wa mi jak po da tek „ja -
no si ko wy”, pie nią dze na od szko do -
wa nia z ty tu łu de kre tu Bie ru ta czy
po łu dnio wą ob wod ni cę War sza wy.
Na sza ak tyw ność oby wa tel ska spo -
wo do wa ła, że wła dza się po pro stu
prze stra szy ła. Ba! Na wet by ła go to -
wa wy dać mi liar dy w za mian
za spo kój.

Ten rok spo koj ny nie bę dzie. Bę -
dą wy bo ry. Bę dzie my wy bie rać pre -
zy den ta War sza wy, ra dy dziel nic
i mia sta. Po raz pierw szy w nad cho -
dzą cych wy bo rach sta nie jak rów ny
z rów nym re pre zen ta cja spo łecz na,
oby wa tel ska i sa mo rzą do wa. Nie
bę dzie my pro wa dzić ja ło wych dys -
ku sji na te ma ty po li tycz ne. Na szym
atu tem bę dzie dy na micz ność, świe -
żość i chęć dzia ła nia na rzecz
wszyst kich miesz kań ców. Tych z le -
wi cy, pra wi cy i cen trum. Tych, któ -
rzy cho dzą do ko ścio ła i tych, co nie
cho dzą. Sa mo rząd to nie miej sce
na ide olo gię czy par tyj nic two. To
miej sce spraw ne go wy bie ra nia mię -
dzy lep szy mi a gor szy mi roz wią za -
nia mi. Wspól no ta Sa mo rza do wa to
zde cy do wa ny marsz do przo du bez
oglą da nia się na le wo czy pra wo.
Do przo du naj krót szą dro gą.

Grze gorz Wy soc ki

Co za na mi? Co przed na mi?
Przy szły rok to zde cy do wa ny marsz do przo du bez oglą da nia

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

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

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

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

Czy oso by ma ją ce uby tek słu chu

w ka żdym uchu po win ny no sić dwa

apa ra ty słu cho we?

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

Mo że Pan po dać przy kła dy z ży cia

co dzien ne go?

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

Ogrom nym kło po tem nie do sły szą -

cych pa cjen tów jest ta kże ro zu mie nie

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

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

kże i ten pro blem?

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

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

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

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

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

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

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

W dwóch aparatach słuchowych
dźwięki są przyjemniejsze do

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

Aparat słuchowy – jeden czy dwa?
Doktor Ryszard

Mikołajewski, laryngolog 
z 20-letnim stażem,

odpowiada na nasze pytania
dotyczące problemu

niedosłuchu.

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

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

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

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



Bu do wa no wej ha li tar go wej
w miej scu daw ne go Zie le nia ka
przy ul. Gró jec kiej mia ła być je dy -
nie czę ścią mo der ni za cji ca ło ści
tar go wi ska przy Ba na cha. Bu do -
wa trwa w naj lep sze, tyl ko nikt

nie mó wi – co z za go spo da ro wa -
niem czę ści pół noc nej ba za ru
(Gró jec ka/Ba na cha). Kil ka lat
wcze śniej pla no wa no tam bu do wę
miesz kań TBS, z czę ścią han dlo -
wą w par te rach. Dziś już nikt
o tym nie mó wi.

Po zo sta je py ta nie – jak za go -
spo da ro wać tę część dziel ni cy?

Z eko no micz ne go punk tu wi -
dze nia władz mia sta i po wa żnych
nie do bo rów w miej skiej ka sie,
naj bar dziej opła cal nym roz wią za -
niem by ła by sprze daż te go te re nu
de ve lo pe ro wi. Po dob ne „stan dar -
dy” sto so wa ne są w przy pad ku
więk szo ści miej skich dzia łek z do -
brą lo ka li za cją.

Dru gim – wspo mnia nym wcze -
śniej po my słem – jest bu do wa
miesz kań TBS.

Uwa żam, że żad ne z przed sta -
wio nych po wy żej roz wią zań nie da -

je kup com z dzi siej sze go tar go wi -
ska naj mniej szych szans na za ist -
nie nie po mo der ni za cji w tym miej -
scu. Z pew no ścią ta kie roz wią za nia
nie po zwo lą ta kże na funk cjo no wa -
nie han dlu asor ty men tem w ce -
nach stric te ba za ro wych.

Na le ży przy tym pa mię tać, że
w tej „grze” bie rze też udział
Spół dziel nia „Ha le Ba na cha”,
któ ra dys po nu je dwo ma pa wi lo -
na mi han dlo wy mi o łącz nej po -
wierzch ni 6 tys. me trów kwa dra -
to wych.

Nie są dzę, aby „ze pchnię cie”
kup ców do no wej, bu do wa nej
wła śnie ha li tar go wej, da ło im ja -
kie kol wiek szan se na amor ty za cję
kosz tów i go dzi we za rob ki.

Przez wie le lat tar go wi sko funk -
cjo no wa ło ja ko nie prze rwa ny ciąg
han dlo wy – od ul. Ba na cha, po -
przez ba zar i Ha le Ba na cha,
po mo der ni zo wa ną obec nie część
Zie le nia ka. Ta ki układ gwa ran to -
wał do stęp ność nie tyl ko klien tom
miej sco wym; du żą część klien tów
sta no wi li miesz kań cy in nych
dziel nic i miej sco wo ści pod war -
szaw skich.

Ewen tu al na za bu do wa czę ści
pół noc nej – od stro ny ul. Ba na cha

– dzi siej sze go ba za ru, bez za go -
spo da ro wa nia cią gów han dlo wych
– sta no wią cych na tu ral ny łącz nik
z Ha la mi Ba na cha, no wą ha lą tar -
go wą i tar giem tym cza so wym,
spo wo du je, że te ostat nie bę dą
peł ni ły tyl ko ro lę osie dlo wych
skle pi ków. Przy kład te go wi docz -
ny jest już dzi siaj na tar go wi sku
za stęp czym, któ re jest od cię te
od Hal Ba na cha i sta rej czę ści ba -
za ru. Kup cy z tym cza so we go ska -
rżą się na kil ka krot nie ni ższe ob -
ro ty w po rów na niu z ob ro ta mi
na sta rym Zie le nia ku. Na le ży
przy tym pa mię tać, że opła ty
czyn szo we i dzie rżaw ne wzro sły
dla nich na wet kil ka krot nie, w po -
rów na niu ze sta rym Zie le nia kiem.

Czy jest mo żli wy kom pro mis
w oma wia nym te ma cie? Ta ki, któ -
ry sa tys fak cjo no wał by za rów no
wła dze mia sta i kup ców, a przede
wszyst kim miesz kań ców? My ślę,
że tak. Tyl ko roz ma wiać na le ży
już dziś. Brak re ak cji władz mia -
sta i Ocho ty oraz chę ci do roz -
mów – jak zmo der ni zo wać ba zar
i za go spo da ro wać ca ły te ren
wspo mnia ne go ob sza ru tar go wi -
ska – po zwa la mi na stwier dze nie,
że wstęp ne de cy zje już za pa dły.
Nie są one pew nie sa tys fak cjo nu -
ją ce dla kup ców. Nie są też za -
pew ne ra do sne dla miesz kań ców
i tyl ko z te go po wo du ich obec ne
„prze mil cze nie” ma ja kiś sens.

Da riusz Kał waj tys

Ha la tar go wa i co da lej?

Je że li wła dze mia sta i dziel ni cy Ocho ta ma ją ja -
ką kol wiek wi zję za go spo da ro wa nia te re nu dzi siej -
sze go tar go wi ska przy ul. Ba na cha, to skrzęt nie
ją skry wa ją przed opi nią pu blicz ną.

War to za cy to wać kil ka ko men -
ta rzy je go nie daw nych ko le gów.

– De cy zją ko le gi Wisz niew skie -

go je stem za sko czo ny – mó wi Ja -
ro sław Szo sta kow ski, wi ce prze -
wod ni czą cy ochoc kiej Plat for my.

– Do tąd nie mó wił, że pro gram
PO prze stał mu od po wia dać.

– Na le ży ża ło wać de cy zji Ka -
ro la Wisz niew skie go. Był na -
szym ko le gą i do brym rad nym.
Z dru giej stro ny ka żdy jest wol -
ny i ma pra wo do wy bo ru wła -
snej dro gi. Ży czę mu, że by się
nie roz cza ro wał tym trud nym
po li tycz nym wy bo rem – ko men -
tu je za stęp ca bur mi strza Ocho ty
i wi ce prze wod ni czą cy PO Piotr
Żbi kow ski.

Spra wy nie chciał ko men to wać
prze wod ni czą cy klu bu PO Lech

Ba ryc ki, któ ry uznał, że wa żniej -
sza jest ko la cja, na któ rą się wła -
śnie wy bie ra.

O ero zji w war szaw skiej PO
mó wi się już od ja kie goś cza su.
Nie omi ja ona rów nież Ocho ty.
Plat for ma Oby wa tel ska od kil ku
lat od cho dzi nie tyl ko od obiet nic
wy bor czych, cze go War sza wa jest
kla sycz nym przy kła dem. Plat for -
ma od kil ku lat jest in ną par tią
pod ka żdym wzglę dem: ide owym,
pro gra mo wym czy funk cjo nal -
nym. Nie ma prak tycz nie nic
do za ofe ro wa nia nie tyl ko wy bor -
com, ale jak się co raz czę ściej
oka zu je, rów nież wła snym człon -
kom. Nie wszyst kich, mam ta ką
na dzie ję, w po li ty ce in te re su ją
sta no wi ska, apa na że i god no ści.
Odej ście Ka ro la Wisz niew skie go
z Plat for my jest ta kim świa teł -
kiem, że par tia wła dzy i naj gor sze
rzą dy w hi sto rii na sze go kra ju,
War sza wy i dziel ni cy po wo li prze -
cho dzą do hi sto rii.

Grze gorz Wy soc ki

Ka rol Wisz niew ski od szedł z Plat for my
– Dnia 12.12.2013 r. wy stępuję z Plat for my Oby wa tel skiej RP,

po ośmiu la tach spę dzo nych w tym ugru po wa niu. Re zy gnu ję tak że
z funk cji wi ce prze wod ni czą ce go klu bu PO w ra dzie dziel ni cy
Ocho ta m.st. War sza wy i wy stę pu ję z klu bu rad nych Plat for my.
Dzię ku ję wszyst kim do tych cza so wym współ pra cow ni kom w ra dzie
dziel ni cy i ra dzie m.st. War sza wy za wspól ną pra cę i ży czę po wo -
dze nia. My ślę, że z nie któ ry mi spo tka my się nie dłu go ra zem.
Wstą pi łem do Plat for my Oby wa tel skiej RP w 2005 ro ku, z na dzie -
ją na re ali za cję po stu la tów wol no ści go spo dar czej, ni skich po dat -
ków i obro ny kon ser wa tyw nych war to ści w Na szym Kra ju. Ta kie
by ły ide ały za ło ży ciel skie Plat for my Oby wa tel skiej. Par tia ta ode -
szła jed nak od nich za rów no w sfe rze go spo dar czej, jak i świa to -
po glą do wej – na pi sał w oświad cze niu rad ny Ka rol Wisz niew ski.

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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Drze wa ro sną ce w Zie leń cu
Wiel ko pol skim prze zna czo ne zo sta -
ły do usu nię cia z po wo du złe go sta -
nu zdro wot ne go. Sta no wi ły one
bez po śred nie za gro że nie zdro wia,
ży cia i mie nia użyt kow ni ków te go
par ku. Po zo sta wie nie tych drzew
by ło by więc – in for mu je wy dział
ochro ny śro do wi ska – wy ra zem
skraj ne go lek ce wa że nia spo czy wa ją -
cych na ad mi ni stra to rze te re nu
usta wo wych obo wiąz ków utrzy ma -
nia te re nu wsta nie eli mi nu ją cym za -
gro że nie wy ni ka ją ce ze złe go sta nu
drze wo sta nu.

W związ ku z licz ny mi pro te sta mi
miesz kań ców War sza wy i or ga ni za cji
eko lo gicz nych prze ciw ko wy cin ce

w par ku Wiel ko pol ski, w mar cu br.
usu nię to za le d wie 5 spo śród 18 za -
kwa li fi ko wa nych do usu nię cia
drzew. By ły to eg zem pla rze sta no -
wią ce naj więk sze za gro że nie bez pie -
czeń stwa lub cał ko wi cie uschnię te.

Wy cho dząc na prze ciw ocze ki -
wa niom pro te stu ją cych miesz kań -
ców, dziel ni ca Ocho ta zle ci ła
opra co wa nie eks per ty zy za wie ra -
ją cej oce nę sta nu zdro wot ne go
oraz oce nę stop nia za gro że nia
wy ni ka ją ce go z dal szej obec no ści
po zo sta łych 13 drzew. Wy ko na nie
de cy zji ob ję tych eks per ty zą drzew
zo sta ło wstrzy ma ne.

W ko mu ni ka cie umiesz czo nym
na stro nie dziel ni cy Ocho ta

w mar cu 2013 r., Woj ciech Ko mo -
row ski, bur mistrz Ocho ty, po in -
for mo wał o pla nach wy cin ki po -
zo sta łych drzew za kwa li fi ko wa -
nych do usu nię cia w de cy zjach
Sto łecz ne go Kon ser wa to ra Za byt -
ków, uza le żnia jąc jed no cze śnie
pod ję cie de cy zji w tej spra wie
od wy ni ków eks per ty zy den dro lo -
gicz nej. Opra co wa na przez In sty -
tut Ba daw czy Le śnic twa Za kład
Eko lo gii La su oraz Za kład
Ochro ny La su eks per ty za po -
twier dzi ła za sad ność wnio sko wa -
nej przez dziel ni cę Ocho ta wy cin -
ki drzew w par ku Wiel ko pol skim,
wska zu jąc na wy so ki sto pień za -
gro że nia bez pie czeń stwa lu dzi

i ich mie nia. Na tej wła śnie pod -
sta wie w dniach 30–31 grud -
nia 2013 r. zo sta ło wy cię tych 6 szt.
drzew, po zo sta łe drze wa bę dą
mo ni to ro wa ne i zo sta ną pod da ne
za bie gom pie lę gna cyj nym.

Ty le fak ty. Jed nak miesz kań cy są
roz go ry cze ni’

Je ste śmy głę bo ko obu rze ni ta kim
pro wa dze niem „dia lo gu” z miesz -
kań ca mi. Jest to prze jaw opi sy wa -
ne go w so cjo lo gii „kom plek su bel -
fer skie go” wła dzy, któ ra miesz kań -
ców nie trak tu je po wa żnie, po nie -
waż „wie le piej”.

To co wzbu dza wąt pli wo ści, to
fakt, że na kart kach przy pię tych
do drzew wy dział po wo ły wał się nie

na eks per ty zy, ale wła sne opi nie
z mar ca. Pod spodem zaś ma lut kim
dru kiem do pi sy wał: „Po wy ższa oce -
na zna la zła po twier dze nie w eks -
per ty zie opra co wa nej przez In sty tut
Ba daw czy Le śnic twa w li sto pa dzie
br.”. Py ta my więc, dla cze go je śli
eks per ty zy zo sta ły prze pro wa dzo ne
w li sto pa dzie, 9 grud nia 2013 pa ni
na czel nik w cza sie spo tka nia z rad -
ny mi i miesz kań ca mi twier dzi ła, że
eks per tyz nie ma? – pi szą oko licz ni
miesz kań cy na ocho cia nie.blox.pl.

Spo sób za ła twie nia tej spra wy
bu dzi du że kon tro wer sje. Czym in -
nym są prze słan ki pod ję cia ta kich
de cy zji. 

An na Zbyt niew ska

Den dro lo dzy w Zie leń cu Wiel ko pol skim
W dniach 30–31 grud nia 2013 r. zo sta ło wy cię tych 6 szt.

drzew, po zo sta łe drze wa kwa li fi ko wa ne wcze śniej do wy cin ki,
bę dą mo ni to ro wa ne i zo sta ną pod da ne za bie gom pie lę gna cyj -
nym. Jed nak spo sób za ła twie nia spra wy bu dzi du że roz go ry cze -
nie oko licz nych miesz kań ców.

Po raz któ ryś z rzę du pi sze my
o frag men cie uli cy Gró jec kiej
w oko li cach Ra dom skiej. Jak ty ko
spad nie deszcz lub za cznie top -
nieć śnieg, wjazd na Ra dom ską
i oko licz ne przej ście dla pie szych
za mie nia się w je zio ro. W ta kich
dniach nie spo sób tam tę dy
przejść „su chą no gą”. Wła dze
dziel ni cy są w tej spra wie głu cha,
śle pe i nieczy ta te. Od kil ku lat
po stu lu je my, aby zro bić ja kieś po -
praw ki, któ re spo wo du ją spraw ne
od pro wa dze nie wo dy z te go frag -
men tu uli cy. Pa nie bur mi strzu wy -
bo ry za 10 mie się cy! Pan da szan -
sę oko licz nym miesz kań com, aby
chcie li na pa na gło so wać.

Grze gorz Wy soc ki

Ga dał dziad do ob ra zu
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WWaarrsszzaawwaa  uull..  FFiillttrroowwaa,,  44 ppookkoojjee,,  9900 mm22,,  IIIIII  ppiięęttrroo,,
kkaammiieenniiccaa,,  779900  ttyyss..  zzłł  BBOONN  DDoommiinniiuumm  LLeexx,,  tteell..

660099--441144--558811

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ
·2 pokoje z kuchnią 37 m2 własnościowe Ochota
ładne na większe Ochota. Dopłacę 787-153-787

NAUKA

AAnngg..  nnaa  RRaakkoowwccuu  550066--336688--880088

MMaattmmaa,,  ffiizzyykkaa,,  cchheemmiiaa  551144--662222--559922

USŁUGI STOLARSKIE
·Meble na wymiar, produkcja, naprawa,
przeróbki. tel. 22 773-15-13, 504-824-568
·Okna, naprawy, doszczelnienia 787-793-700

USŁUGI TRANSPORTOWE

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

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE

Skup aut za gotówkę!!! Od osób
prywatnych i firm, dojazd gratis

692-433-829 krakus.k7@interia.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
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·NAJTAŃSZE MEBLE W OKOLICY, gotowe i na
wymiar, szafy, meble kuchenne, dojazd do klienta
i projekt w cenie. MOŻLIWE RATY. Tel.
23 691-26-63, 500-142-809

·NAJTAŃSZE MEBLE W OKOLICY, gotowe i na
wymiar, szafy, meble kuchenne, dojazd do klienta
i projekt w cenie. MOŻLIWE RATY. Tel.
23 691-26-63, 500-142-809
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

BUDOWLANE
·AA Malarz Remonty 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Malowanie mieszkań, układanie paneli
podłogowych, gładzie gipsowe i inne drobne
prace Krzysztof 531-777-606

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

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

ZDROWIE I URODA
·PSYCHOTERAPIA
– www.psychoterapianerwic.pl, Okińskiego 10,
tel. 693-598-855
·www.dietek.pl – Indywidualna dieta z etapami
oczyszczania organizmu, układana na zamówienie
przez dietetyków. Schudnij 8 kg w ciągu
miesiąca. Ceny od 30 zł za całość + instrukcja.
www.dietek.pl

DAM PRACĘ
·Międzynarodowa firma z siedzibą w Polsce
zatrudni kierowców z własnym samochodem do
obsługi klienta w terenie. Wynagrodzenie 3500 zł
netto. Wiek minimum 30 lat. CV proszę wysyłać
na adres: praca.piotrsobotka@wp.pl
·Operator pocztowy zatrudni listonosza
z doświadczeniem 518-084-154

SPRZEDAM

PPaappiieerroossyy  eelleekkttrroonniicczznnee  lliiqquuiiddyy  ii aakkcceessoorriiaa  uull..
GGrróójjeecckkaa  110099  „„PPoodd  SSkkrrzzyyddłłaammii””,,  wweejjśścciiee  jjaakk  ddoo

bbiibblliiootteekkii

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra,
platery, książki, pocztówki, odznaczenia,
szable, bagnety, ryngrafy, orzełki,
bibeloty tel. 601-336-063
·Skup książek, różne dziedziny, każda ilość
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Kupię każde auto 501-041-555
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333
·SKUP AUT, NAJLEPSZE CENY!
530-444-333

KUPIĘ CZĘŚCI
·KUPIĘ nowe części do Fiata 125p tel.
501-041-555

OGŁOSZENIA DROBNE

Kie dy li czy się na kład – 230 tys. eg zemp la rzy
– na daj ogło sze nie we wszyst kich na szych ga ze tach! 
Uka że się w 9 dziel ni cach i 5 mia stach pod War sza wą!

Bez sku tecz nie po szu ku jesz pra cow ni ka przez in ter net?
Eks pe dient ka do spo żyw cze go  000-000-000 – tyl ko 55 zł

Two je ogło sze nie w naj więk szym dzien ni ku dro go kosz tu je
i gi nie wśród wie lu in nych?

Re mon ty pro fe sjo nal nie 000-000-000 – tyl ko 47 zł!

Pięt na ście agen cji nie ru cho mo ści nie przy pro wa dzi ło ci jesz cze żad -
ne go chetnego na Two je miesz ka nie? 

Bia ło łę ka, ul. Le śna, 50 m2, rok 2000, 500-000-000 – tyl ko 69 zł!

Kie dy li czy się miej sce  
– sam wy bierz re jon pu bli ka cji ogło sze nia!

Udzie lasz kor pe ty cji, ale nie chcesz jeź dzić do uczniów przez
pół mia sta? 

Ko re pe ty cje j. an giel ski 000-000-000 - ce na... 16 zł!
- ogło sze nie uka że się np. w ga ze tach na Bia ło łę ce, Tar gów ku

i Bie la nach. Bo tu masz bli sko!. Na kład 105 tys. eg z. 

Masz po mysł na do dat ko wy za ro bek bli ko do mu? 
Za opie ku ję się dziec kiem, oso bą star szą, 

po mo gę w pro wa dze niu do mu 500-500-500 cena...23 zł
- w ga ze cie na Be mo wie i Bie la nach, 70 tys. eg zemplarzy!

Tniesz wy dat ki na re kla mę?
Za in we stuj w tanie, spraw dzo ne roz wią za nie – ogło sze nie drob ne!

Z na mi:
- ku pisz lub sprze dasz dział kę,
miesz ka nie, sa mo chód, 
- znaj dziesz zgu bio ne go psa, 
- znaj dziesz klien tów, 
- po zbę dziesz się sta rych me bli,
- znaj dziesz oso bę do sprzą ta nia 
lub na uki gry na pia ni nie!

SSaamm  nnaaddaasszz  ooggłłoo  sszzee  nniiee  nnaa  wwwwww..eecchhoo  ddrroobb  nnee..ppll.. PPuu  bbllii  kkaa  ccjjaa  ww ppoorr  ttaa  lluu  wwwwww..ggaa  zzee  ttaa  eecchhoo..ppll  GGRRAA  TTIISS!!
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reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206

„Od wie lu lat bo ry ka łam się z bó lem bio dra. Po za bie gach w Fi zjo
Med Po land mo je pro ble my ustą pi ły”. Fran cisz ka, 77 lat

„Po ura zie krę go słu pa gro zi ła mi ope ra cja, jed nak le karz skie ro wał
mnie na re ha bi li ta cję. Tak tra fi łem do pa na Na ro sza. Dzię ki nie mu
i je go ze spo ło wi nie by łem ope ro wa ny i ży ję bez bó lu.” Le szek, 43 lata

Je stem chi rur giem i każdego dnia wie le go dzin spę dzam po chy lo ny
nad sto łem ope ra cyj nym. Kie dy mo je pro ble my z krę go słu pem prak -
tycz nie unie mo żli wi ły mi pra cę, po le co no mi spe cja li stów z Fi zjo Me -
du. Po re ha bi li ta cji znów mo gę nor mal nie funk cjo no wać”. Jan, 59 lat

JAK WYGRAĆ Z BÓLEM 
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW

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

www.te ra pia -ma nu al na.com

 Pa nie Krzysz to fie to
tyl ko kil ka z wie lu po -
zy tyw nych opi nii na
Pań stwa te mat.

Jest nam bar dzo mi -
ło. Fir ma ist nie je od 15
lat, w tym okre sie po -
mo gli śmy kil ku ty siąc -
om osób. Wie lu pa -
cjen tów do dziś po le ca nas swo im
bli skim i znajo mym.

Pro szę po wie dzieć na czym po -
le ga ta ka sku tecz ność le cze nia?

Bar dzo wa żna jest pierw sza
wi zy ta, w trak cie któ rej prze pro -
wa dza my szcze gó ło wy wy wiad
z pa cjen tem, na stęp nie do kład nie
ba da my na rząd ru chu oce nia jąc
sto pień za awan so wa nia do le gli -
wo ści i na tej pod sta wie okre śla -
my, ja kie efek ty je ste śmy w sta nie
osią gnąć w trak cie te ra pii. 

Le cze nie opie ra się
na wy ko rzy sta niu uzna -
nych w świe cie me dycz -
nym me tod ma nu al nej
re ha bi li ta cji or to pe dycz -
nej, od lat sto so wa nych
w Eu ro pie, a u nas wciąż
ma ło do stęp nych.
W przy pad kach, w któ -

rych po dej mu je my się le cze nia,
sku tecz ność jest bar dzo du ża.

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Roz ma wia my z Pa nem Krzysz to fem Na ro szem, fi zjo te ra peu tą,
sze fem ze spo łu te ra peu tycz ne go fir my Fi zjo Med Po land.

Odczuwasz te dolegliwości?
– bó l krę go słu pa, 

dys ko pa tia, prze pu kli na 
– bó le sta wów, ko lan, 

bio der bar ku
– ner wo bó le
– rwa kul szo wa i ra mien na
– ze spół cie śni nad garst ka
– za wro ty i bó le gło wy
Zadzwoń! Pozwól sobie pomóc!

Licz ba miejsc ogra ni czo na
Badania będą prowadzone od 22 stycznia do 6 lutego



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

Ogłoszenie
Wspólnota Mieszkaniowa Urbanistów 8 w Warszawie poszukuje
wykonawcy na remont korytarzy w budynku.

Wszelkie informacje dotyczące inwestycji dostępne
są w siedzibie ADM Felix Sp. z o. o.

Warszawa ul. Radomska 10/12
tel: 824 01 51,

fax /22/ 824 03 01 wew. 116 e-mail: admfelix@admfelix.pl

Otwie ra my cykl kon cer tów Sce -
na Et no in spi ra cje. Za pre zen tu ją
się na niej wy bit ni wy ko naw cy
pol skiej mu zycz nej sce ny fol ko -
wej, któ rzy ma ją w da nym mo -
men cie coś cie ka we go do po wie -
dze nia (wła śnie wy da li no wą pły tę
lub dłu go ich w War sza wie nie by -
ło, al bo gra ją w no wym, jesz cze
ma ło roz po zna nym skła dzie itp.).

Po ka żdym z kon cer tów za pra -
sza my pu blicz ność na mo de ro wa -
ne spo tka nia z ar ty sta mi, pod czas
któ rych bę dzie mo żna po znać
„po kon cer to wą” twarz wy ko naw -
ców, za dać im py ta nia, za po znać

się z in stru men ta rium itp.

29 stycz nia, godz. 19.00
Ja zgot

Ja zgot to ze spół, któ ry łą czy
w nie zwy kły spo sób tra dy cję
i no wo cze sność. To, co naj lep -
sze w mu zy ce pły ną cej in spi ra -
cja mi od rze ki Bia ły Du na jec
po rze kę Du naj, po da ne jest
w spo sób, któ ry ni ko go nie po -
zo sta wia obo jęt nym. Z kon cer -
tów Ja zgo tu wy cho dzą za chwy -
ce ni za rów no ci, któ rym trze ba
za ba wy, jak i słu cha cze ocze ku -
ją cy wzru szeń.

W skład Ja zgo tu wcho dzą: Jan
Tre bu nia Tut ka ze słyn nych Tre -
bu niów Tut ków, An drzej Ja rzą -
bek „Fiś” z daw ne go ze spo łu

„Si wy Dym”, Grze gorz Kol brec -
ki z Di kan dy, Ro bert Czech
z Haj lan de rów, An drzej Po lak
– obec nie Tre bu nie Tut ki, Jó zef

Do ru la – Haj lan de ry, Szy mon
Bo brow ski – grał w Dad dy’s
Cash. Nie mu si my wszyst kich
wy mie niać, mie szan ka jest na -
praw dę wy bu cho wa!

Stro na ze spo łu: www.ja zgot -
-band.com.

Po kon cer cie za pra sza my
na spo tka nie z ar ty sta mi, mo de ro -
wa ne przez dzien ni ka rza RDC
Ada ma Do brzyń skie go.

Wstęp 30 zł. Re zer wa cja bi le -
tów: 22 823-66-72, e-mail: dkra -
ko wiec@oko.com.pl.

Dom Kul tu ry Rakowiec (fi lia
Ośrod ka Kul tu ry Ocho ty) ul. Wi -
ślic ka 8.

Ko lej ne kon cer ty w ra mach cy -
klu:

7 lu te go, godz. 19.00 – Di kan da.
Wstęp 35 zł.

15 mar ca, godz. 19.00 – Bal kan
Se vdah Aku stik. Wstęp 20 zł.

Ka ro li na Iwa now ska

Scena Etnoinspiracje
Dom Kul tu ry „Ra ko wiec” fi lia Ośrod ka Kul tu -

ry Ocho ty, od wie lu lat zwią za ny jest z mu zy ką
et nicz ną po przez re ali za cje fe sti wa lu Et nicz ne
In spi ra cje. W tym ro ku ofe ru je my praw dzi wą
ucztę et no mu zycz ną.

Brak wy star cza ją cej liczby miejsc
do par ko wa nia od czu wa ją wszy scy
zmo to ry zo wa ni kie row cy w ca łej
War sza wie. Dla te go też, ka żde do -
dat ko we miej sce, któ re umo żli wi

za par ko wa nie po jaz du, ma du że
zna cze nie w „za kor ko wa nym”
ukła dzie ko mu ni ka cyj nym sto li cy.
Pod wia duk tem es ta ka dy na uli cy
Hyn ka, któ ra prze ci na ul. Żwir ki
i Wi gu ry jest wy star cza ją ca ilość
miej sca na za par ko wa nie co naj -
mniej 20 sa mo cho dów oso bo wych.
Prze szko dą są me ta lo we ba rier ki
wzdłuż uli cy, któ re sku tecz nie unie -
mo żli wia ją ja ki kol wiek ruch po jaz -
dów po nie za go spo da ro wa nym pla -
cu. Po dob ne roz wią za nie za sto so -
wa no w tym sa mym cią gu dro go -
wym, przy skrzy żo wa niu Hyn ka
z al. Kra kow ską i Ło pu szań ską,
gdzie po obu stro nach skrzy żo wa -
nia, pod es ta ka dą, swo bod nie par -
ku je co dzien nie ok. 40 sa mo cho -
dów. W chwi li obec nej na skrzy żo -
wa niu Hyn ka ze Żwir ki i Wi gu ry,
swo bod nie mo że za par ko wać tyl ko
kil ka po jaz dów. Zdję cie wspo mnia -
nych ba rie rek zwięk szy te mo żli wo -
ści kil ka krot nie. Wy stą pi łem pi sem -
nie do za rząd cy dro gi, o roz wa że nie
mo żli wo ści de mon ta żu osłon me ta -
lo wych w tym miej scu.

Da riusz Kał waj tys

Szan sa na par ko wa nie?

Na skrzy żo wa niu ulic: Hyn ka i Żwir ki i Wi gu ry (Okę -
cie) jest szan sa na za go spo da ro wa nie miej sca dla
ok. 20 miejsc par kin go wych. Po trzeb na jest w tym
przy pad ku je dy nie odro bi na do brej wo li de cy den tów.

Zdemolowali
przystanek

Po li cjan ci z Ocho ty za trzy ma li
spraw ców znisz cze nia przy stan ku
tram wa jo we go. 31-let ni Ka mil G.
i 29-let ni Krzysz tof O. wy bi li
w nim czte ry szy by. Wpa dli krót -
ko po zda rze niu. Obaj by li pi ja ni.
Po wy trzeź wie niu usły sze li za rzu ty
za po peł nio ne prze stęp stwo. Gro -
zi im ka ra do 5 lat wię zie nia.

Funk cjo na riu sze zo sta li po wia -
do mie ni, że w re jo nie uli cy Gró jec -
kiej mło dzi mę żczyź ni zde mo lo wa li
przy sta nek. Mun du ro wi, zna jąc ich
ry so pi sy, roz po czę li po szu ki wa nia.
W po bli żu miej sca zda rze nia po li -
cjan ci za trzy ma li dwóch mę żczyzn
i prze wieź li ich do ko men dy. Oby -
dwaj by li pi ja ni, mie li po nad pro -
mil al ko ho lu w or ga ni zmie.

Spra wą za ję li się po li cjan ci
zwal cza ją cy prze stęp czość prze -
ciw ko mie niu. Jak usta li li funk cjo -
na riu sze, mę żczyź ni wy bi li w przy -
stan ku czte ry szy by. War tość po -
wsta łych znisz czeń osza co wa no
na kwo tę po nad 500 zło tych. Po li -
cjan ci przed sta wi li za rzu ty 31-let -
nie mu Ka mi lo wi G. i 29-let nie mu
Krzysz to fo wi O. Za prze stęp stwo,
któ re po peł ni li, mo gą tra fić
za krat ki na wet na 5 lat.

Pod czas kur su ma tu ral ne go
słu cha cze otrzy mu ją od po wied nie
przy go to wa nie me ry to rycz ne po -
trzeb ne, aby eg za min ma tu ral ny

zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z moż li wo ści
zda wa nia matury przy na szym Li -

ceum, in ni przy stę pu ją do ma tu ry
w swo jej szko le ma cie rzy stej. 

Po sta ra li śmy się, aby na ukę w
na szej pla ców ce ła two moż na by -
ło po go dzić z pra cą za wo do wą i
obo wiąz ka mi ży cia co dzien ne go.
Za ję cia w try bie za ocz nym od by -
wa ją się w cy klu week en do wym.

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

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

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

– chcą przy bli żyć so bie te ma ty -

kę eg za mi nu ma tu ral ne go,
do wie dzieć się o for mie 
i prze bie gu eg za mi nu;

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

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

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

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

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

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

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



Ta ki wy nik po twier dza wy so ką
for mę na szych dziew czyn, któ re
przy go to wu ją się ca ły czas do naj -
wa żniej szych roz gry wek w se zo -
nie  – czy li tur nie jów o awans
do II li gi PZPS.

Za ło że niem na drugą run dę
roz gry wek jest utrzy ma nie po zy cji
li de ra w ta be li MWZPS oraz zdo -

by cie kom ple tu punk tów, aby
w ko lej ną fa zę roz gry wek wejść
z po zy cji pew ne go li de ra.

W ko lej nej run dzie  – czy li już
w naj bli ższy week end – Ma zo via
zmie rzy się z sil ną dru ży ną NI KE
Ostro łę ka – któ ra to w po przed niej
run dzie urwa ła war sza wian kom se -
ta. Prze pra wa na pew no nie bę dzie

ła twa. Dziew czy ny gra ją na te re nie
prze ciw ni czek, co bę dzie ich do dat -
ko wym atu tem. Nie mniej przy go to -

wa nia idą peł ną pa rą. Je dzie my
z na sta wia niem na ko lej na wy gra ną.

24.01, o go dzi nie 19:30 Ma zo -
vian ki zmie rzą się z KKS Ko zie ni -
ce. Mecz od bę dzie się w ha li spor -
to wej przy uli cy Trzech Bu dry -
sów 32 – Szko ła Pod sta wo wa
nr 175. Ser decz nie za pra sza my
wszyst kich miesz kań ców Ocho ty
na spor to we wy da rze nie. Po mó -
żcie Siat kar kom w awan sie
do II li gi!

Z no wo rocz nych po sta no wień
Ko lej ny raz ma my przy jem ność

uczest ni czyć w ak cji „Zi ma w mie -
ście”, or ga ni zu jąc za ję cia spor to -
we dla dzie ci pod czas fe rii zi mo -
wych. Za ję cia z siat ków ki od by -
wać się bę dą w fe ryj ne po nie dział -
ki , śro dy i piąt ki w
godz. 10–11:30, w ha li spor to wej
przy uli cy Trzech Bu dry sów 32
(SP 175). Za pra sza my wszyst kie
dzie ci w wie ku szkol nym na spor -
to we spę dze nie fe rii zi mo wych.
Za ję cia z siat ków ki po pro wa dzą
na si naj lep si tre ne rzy! Bę dzie mo -
żna spró bo wać sił i być mo że
przy łą czyć się do sek cji siat ków ki
dla dzie ci i mło dzie ży do SKS
Ma zo via War sza wa.

Uda ło nam się po roz ma wiać
z na szą środ ko wą blo ku – Aga tą
Bo rów ką, któ ra zwią za na jest
z klu bem od sa me go po cząt ku.

Ma zo via: – Jak oce nisz te go -
rocz ny start Blu eSoft Ma zo vii
War sza wa w III li dze MWZPS?

Aga ta: – Od po cząt ku se zo nu
Ma zo via tre nu je bar dzo cię żko.
Ca ła dru ży na wraz z tre ne ra mi na -
sta wio na jest na jak naj lep szy wy -
nik. Pierw szą run dę wy gra ły śmy
bez star ty punk tu, co po ka zu je, że
wszyst kie sta ra nia i pot wy la ny
na tre nin gach nie idą na mar ne.
Je ste śmy le piej zgra ne i w na szej
grze wi dać wię cej dy na mi ki niż
na po cząt ku se zo nu. Te raz wa żne
jest, że by po tak do brym po cząt -
ku, nie roz luź nić się zbyt nio i być
przy go to wa nym na wal kę w run -
dzie re wa nżo wej. Ce lem jest do -
tar cie do fi na łów i II li ga.

Ma zo via: – Jak oce niasz szan se
awan su do II li gi? Uwa żam, że
jest to ze spół na mia rę awan su.

Aga ta: – Po ka za ły śmy to
w I run dzie i je że li w dal szym cią -
gu bę dzie my trzy mać się za ło żeń,
słu chać tre ne rów i sta rać się rów -
nie moc no, to nie wi dzę prze -
szkód. Je ste śmy świe żą dru ży ną,
ale wśród nas jest wie le do świad -
czo nych za wod ni czek, dla te go nie
po win ny śmy stra cić gło wy. Oso bi -
ście pró bu ję nie wy bie gać my śla -
mi zbyt da le ko i sku piam się
na naj bli ższych me czach.

Ma zo via: – Je śli mia ła byś po -
rów nać ubie gły se zon 2012/13
do obec ne go – jak oce niasz przy -
go to wa nie ze spo łu do roz gry wek,
at mos fe rę w dru ży nie, pra cę
z tre ne rem?

Aga ta: – Po przed ni se zon rów nież
roz po czy na ły śmy z my ślą o awan sie
do II li gi. Po cząt ki by ły obie cu ją ce,
jed nak pod ko niec I run dy coś za czę -
ło szwan ko wać. Od da ły śmy za du żo
se tów i osta tecz nie nie uda ło się do -
trzeć do fi na łu. Nie ste ty, wy szły du że
bra ki w przy go to wa niu i zgra niu za -
wod ni czek. Na sze tre nin gi czę sto po -
zo sta wia ły wie le do ży cze nia.

W tym se zo nie po ja wi ła się no -
wa ka dra tre ner ska z od mien nym
spoj rze niem na dru ży nę. Pra cu je -
my wię cej i cię żej, a tre ner sta ra
się wy ko rzy stać po ten cjał ka żdej
za wod nicz ki. Nikt nie ma ta ry fy
ulgo wej. Wszyst kie czu je my się
po trzeb ne Ma zo vii.

Na sze po wo dze nie w wal ce
o II li gę rów nież wy wo dzi się z te -
go, że cał kiem nie źle do ga du je my
się mię dzy so bą. Mi mo że ró żni -
my się wie kiem i do świad cze niem,
to at mos fe ra w szat ni i na bo isku
jest su per. Wiem, że w ka żdej
chwi li mo gę li czyć na wspar cie
ko le ża nek

Ma zo via: – Cze go spor to we -
go ży czyć Ci w tym roku?

Aga ta: – Przede wszyst kim
zdro wia, wy so kiej for my i oczy wi -
ście awan su!

Ma zo via: – Te go Ci szcze rze ży -
czę i dzię ku ję za roz mo wę!

Dru ga run da ru sza peł ną pa rą!
Siat kar ki Blu eSoft Ma zo via War sza wa roz po czę ły no wo rocz ne,

li go we zma ga nia od wy gra nej z MUKS Kon stan cin Je zior na 3:0!
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Pod czas kur su ma tu ral ne go
słu cha cze otrzy mu ją od po wied nie
przy go to wa nie me ry to rycz ne po -
trzeb ne, aby eg za min ma tu ral ny
zdać z wy ni kiem po zy tyw nym.
Nie któ rzy ko rzy sta ją z moż li wo ści
zda wa nia matury przy na szym Li -
ceum, in ni przy stę pu ją do ma tu ry
w swo jej szko le ma cie rzy stej. 

Po sta ra li śmy się, aby na ukę w
na szej pla ców ce ła two moż na by -
ło po go dzić z pra cą za wo do wą i
obo wiąz ka mi ży cia co dzien ne go.
Za ję cia w try bie za ocz nym od by -
wa ją się w cy klu week en do wym.

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

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

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

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

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

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

– 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 – mó wi dy rek tor
Mar ty na Mysz kow ska

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

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

Matura 
– noworoczne postanowienie dorosłych

Nowy Rok to czas nowych postanowień i chęci realizacji planów. Jednym z nich
jest zdanie matury.  Jest to możliwe dla osób uczęszczających na kurs maturalny
przy AS – Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

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


