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

- BEZPŁATNE BADANIA
SŁUCHU

- PROFESJONALNY
DOBÓR APARATÓW
SŁUCHOWYCH

- REFUNDACJA NFZ
- WIZYTY DOMOWE

Partner Oticon – najlepsze aparaty słuchowe
od ponad 100 lat

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

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

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

Niepokalanie poczęta, doskonała
córka Boga, pokonała wszystkie
grzechy Ewy. Jej czystość sprawiła,
że Bóg Ojciec i Duch Święty, w Niej
i poprzez Nią, objawili się światu
w całej wspaniałości stworzenia, od-
kupienia i miłości.

To ona pokazała, jaka jest siła czy-
stości, tej prawdziwej, niczym nieska-
lanej, dzięki której Niebo schodzi
na ziemię i zamieszkuje pośród nas.

Maryja, Pierwsza Dama Nieba
i Ziemi była tą, do której Gabriel
wyrzekł słowa – błogosławiona je-
steś między niewiastami.

I Niebo zeszło na Ziemię.
W tę noc, w Betlejem, nie było

w żadnym domu miejsca dla ro-
dzącej Maryi. I pewnie tak miało
być, by w tym cudownym naro-
dzeniu uczestniczyła tylko Ona
i Bóg. Inni, wybrani, którym Oj-

ciec objawił prawdę o narodzeniu
swego Syna, dołączyli potem, by
wielbić spełnienie Bożej obietnicy
o Mesjaszu, który zaprowadzi po-
kój między Niebem a ziemią
i przyprowadzi człowieka do do-
mu Ojca.

Stajenka w Betlejem to miejsce
i czas spełniającej się Bożej miłości
do człowieka, urzeczywistniającej
się poprzez bezgrzeszną istotę,
która stała się Matką Zbawiciela.

Bezgrzeszność, czystość to wręcz
niepojęte dla nas stany ludzkiej
duszy. Trapieni dylematami, wszel-
kimi rozdarciami, lękiem, brakiem
miłości, bliskością zła, które nas
dotyka i niekiedy wciąga niezau-
ważenie, nawet nie pomyślimy
o tym, że czystość, pełnia Bożej
Łaski w nas, jest możliwa.

Ta czystość, która sprawia, że
Niebo schodzi na ziemię, jest
możliwa w każdym człowieku. Po-
myślmy o tym w Wigilię Bożego
Narodzenia, gdy nowo narodzony
Jezus zagości w naszych domach.

I oddajmy pokłon Pierwszej
Damie Nieba i Ziemi – przewod-
niczce w drodze do bram Raju.

Joanna Kania-Karmalska

Pierwsza Dama Nieba i Ziemi
Zanim Niebo zeszło na ziemię i Słowo stało się Ciałem, musia-

ła zaistnieć Ona.



Mroźna zima to ciężki okres
dla osób bezdomnych, samotnych
i bezradnych. Często szukają one
schronienia w opuszczonych
mieszkaniach, budynkach, piwni-
cach, na ogródkach działkowych,
nierzadko pijąc tam alkohol.
Miejsca te pozbawione są ogrze-
wania i okien, bardzo często za-
grożone są katastrofą budowlaną.
Przebywanie w takich budynkach
grozi śmiercią. Policjanci, chcąc
ograniczyć liczbę tego typu zda-
rzeń, wspólnie z instytucjami i or-
ganizacjami, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, podejmują inten-
sywne działania prewencyjne i po-
mocowe wobec osób najbardziej
potrzebujących. Funkcjonariusze
kontrolują miejsca, gdzie groma-
dzą się bezdomni.

Uwaga: informacje dla osób bez-
domnych udzielane są przez Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego

Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego pod bezpłatnym numerem te-
lefonu 987. Pracownicy Wojewódz-
kiego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego udzielają informacji na te-
mat możliwych form wsparcia –
wskazują najbliższe schroniska, ja-

dłodajnie, czy punkty pomocy me-
dycznej. Pod numer 987 zadzwonić
może również każdy, kto zna miej-

sce przebywania osób bezdomnych.
Odpowiednie służby zostaną o tym
natychmiast poinformowane.

Apelujemy do Państwa o zwraca-
nie uwagi na przypadkowo napotka-
ne osoby, które mogą stać się ofiarą
niskich temperatur. Nie bądźmy
obojętni na widok osób leżących
przy drodze, bądź niestosownie
ubranych do pory zimowej. Zwracaj-
my uwagę przede wszystkim na dzie-
ci, osoby starsze oraz bezdomne.
Wielokrotnie od naszej wrażliwości
i chęci niesienia pomocy zależy ich
życie. O każdej niepokojącej sytuacji
informujmy służby ratownicze.

mb/ew

Pomóżmy bezdomnym –
jeden telefon ratuje życie!!!
Wraz z nadejściem chłodów i przymrozków życie osób bezdom-

nych oraz samotnie mieszkających bywa zagrożone, a powodem
może być nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub za-
trucie tlenkiem węgla. Czasami wystarczy jeden telefon, aby
uratować komuś życie. Wszystkie zgłoszenia można kierować
pod alarmowe numery policji – 997 oraz 112.

Spotkanie dotyczące Camino,
czyli szlaku prowadzącego do gro-
bu świętego Jakuba, zgromadziło
dużą grupę uczestników. Prelegen-
tem była Kamila Pasławska, która
przeszła Camino na terenie Hisz-
panii, jest również jednym z twór-
ców szlaków na terenie Polski.

Okazuje się, że szlak do Santia-
go zaczyna się również przy kate-
drze świętego Jana i prowadzi
przez Ochotę i dalej do Piotrkowa
a stamtąd już prosto przez całą Eu-
ropę do grobu świętego apostoła.

Osobiście pokonałem drogę fran-
cuską przez Pireneje i pustkowia
Kastylii. Jakieś 900 km. Zajęło mi
to 30 dni i przyznaję rację tym, któ-
rzy twierdzą, że po Camino nic już
nie jest takie samo. Spotkałem
w drodze Darka, który szedł z Po-
znania. Postanowiłem, że wrócę

na Camino. Od wczoraj wiem, że
ruszę, jak nakazuje średniowieczna
tradycja, z progu swojego domu.
Może ktoś ma ochotę się wybrać?
Proponuję ruszyć w maju 2015, aby
dojść przed zimą.

Grzegorz Wysocki
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Członkowie Redakcji

Anna Zbytniewska

Dariusz Kałwajtys

Małgorzata Rojek

tel. 22 822 07 87, 605 165 890

tel. 22 823 66 78

Odpowiedziany za dzielnicę
Włochy

tel. 22 868 06 65, 501 080 674
dariusz_kalwajtys@op.pl

Grzegorz Wysocki

tel. 22 824 03 01, w godz.: 900 –1700

info@infochoty.waw.pl

Janusz Omyliński
e-mail: januszomylinski@gmail.com

Michał Sierzputowski
e-mail:

sierzputowskimichal@gmail.com
tel. 691-585-692

Redaktor Naczelny

„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 13 grudnia do 23 stycznia

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

02-323 Warszawa,
fax: 22 659 73 33

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

Wydawca: Fundacja na rzecz
Rozwoju Ziemi Mazowieckiej

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

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

Camino z progu własnego domu
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Jest oczywistym, że tak duża in-
westycja musi być współfinanso-
wana przez fundusze unijne. We-
dług informacji wiceprezydenta
wygląda to co najmniej do-
brze. I to są wszystkie dobre in-
formacje w tej sprawie.

Teraz pora na złe. Otóż stano-
wisko połączonych rad dzielnic
dotyczy tylko pierwszego odcinka
Wilanów–Mokotów, mimo że
pierwotna jego treść dotyczyła
również drugiego etapu inwesty-
cji, czyli doprowadzenia linii
do pętli Banacha i dalej do Dwor-
ca Zachodniego. Gołym okiem
widać, że wszyscy zebrani, łącznie
z władzami miasta i spółki Tram-
waje Warszawskie są zaintereso-
wani przede wszystkim połącze-
niem Wilanowa ze Śródmieściem.
Zachodzi, więc poważna obawa,
że drugi etap tej inwestycji nie zo-
stanie ujęty w aplikacji o środki
unijne. Co z kolei oznacza odło-
żenie połączenia Mokotowa
z Ochotą na „święty nigdy”.
O mały włos udałoby się zmienić
bieg niekorzystnych wydarzeń dla
Ochoty. Radna Ochockiej Wspól-
noty Samorządowej, wiceprze-
wodnicząca naszej rady Anna
Zbytniewska w swoim wystąpie-
niu (jako gościa na sesji) zgłosiła
wniosek, aby uwzględnić we
wspólnym stanowisku Ochotę.
Poparła ją cześć radnych Mokoto-
wa. Jednak z uwagi na brak
wsparcia pozostałych radnych
z PO nie udało się nam przeforso-
wać tej ważnej poprawki. I na tym
można by zakończyć tę informa-
cję, gdyby nie druzgocące fakty.

Otóż jak poinformował zebra-
nych przewodniczący rady dzielni-
cy Mokotowa, wystąpił on z ini-
cjatywą do przewodniczącej rady
dzielnicy Ochota Hanny Gęściak-

Wojciechowskiej w sprawie zwo-
łania wspólnej sesji z Mokotowem
i Wilanowem w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego budowy
linii tramwajowej i otrzymał od-
powiedź, że teraz na Ochocie to-
czą się inne konsultacje i że
Ochota być może przyjmie stano-
wisko samodzielnie. O wspólnej
sesji obu dzielnic i wadze tej spra-
wy dla Ochoty informowałem
osobiście burmistrza Komorow-
skiego, który wydawał się sprawą
zainteresowany. Niestety, nie tyl-
ko jako dzielnica nie dołączyliśmy
do pozostałych dzielnic, ale przez
nieobecność na sesji burmistrza
daliśmy sygnał ratuszowi i innym

dzielnicom, że nas ta sprawa nie
interesuje. Szkoda, że tak jest, po-
nieważ może ona nie interesować

włodarzy dzielnicy, ale na pewno
wszelkie połączenia z Mokoto-
wem, w tym tramwajowe, intere-

sują żywotnie mieszkańców naszej
dzielnicy.

Grzegorz Wysocki

Na Mokotowie o Ochocie i bez Ochoty
Połączone obrady dwóch rad dzielnic Mokotowa i Wilanowa

przyniosły wspólnie brzmiące stanowisko w sprawie budowy linii
tramwajowej z Wilanowa na Mokotów, a konkretnie do ulicy Pu-
ławskiej. Obecny na obradach wiceprezydent Warszawy Michał
Olszewski przedstawił zebranym koncepcje techniczną budowy
linii oraz sposoby pozyskania środków na jej budowę.

Ostatnie dni pokazały, że trans-
port przyjazny środowisku, a jest
nim bez wątpienia poza metrem
tramwaj, znalazł się w centrum
zainteresowania samorządowców
Warszawy oraz środowisk opi-
niotwórczych.

Pod patronatem Informatora
Ochoty i Włoch miało miejsce
spotkanie orędowników rozwoju

transportu szynowego na Ochocie.
Jego organizatorzy – inicjatywa
„Ochota na tramwaj” mieli szcze-
rą chęć wywołania dyskusji noszą-
cej znamiona konsultacji społecz-
nych, poprzedzonej informacją
włodarzy miasta o studium wyko-
nalności dla projektu pt. „Budowa
trasy tramwajowej od Dworca Za-
chodniego do Wilanowa.”

Nie można oprzeć się wrażeniu,
że zarówno informacja burmistrza
dzielnicy, jak i urzędnika ratusza,
w zastępstwie zaproszonego
do zreferowania zagadnienia wi-
ceprezydenta Warszawy Michała
Olszewskiego, były skąpe.

Dzień wcześniej, na połączonej
sesji rad Mokotowa i Wilanowa,
kwestia ta była szczegółowo oma-
wiana przez samego wiceprezyden-
ta Olszewskiego. Nie była ona toż-
sama z prezentowaną na ochockim
spotkaniu przez urzędnika miej-
skiego i spowodowała niedosyt
wśród zebranych na sali gości.

Niejasna pozostała wciąż etapo-
wość planowanych zadań. W tym,
w który etap realizacji wpadnie
planowana od dawna linia tram-
wajowa z Banacha na Mokotów.
Największą obawę budzi dziś to,
że najpierw połączonoby Wilanów
z Mokotowem, potem Dworzec
Zachodni z Banacha, co w efekcie

dałoby dziurę między Mokotowem
a Banacha. Na spotkaniu dowie-
dzieliśmy się, że środki unijne, ja-
kie najprawdopodobniej zostaną
przyznane, wynoszą ponad miliard
złotych i objąć mają całą budowa-
ną trasę. Daje to gwarancję wybu-
dowania również najistotniejszego
odcinka tej trasy, ale pewien nie-
pokój pozostaje. Zwiększa ten nie-
pokój stanowisko rad Mokotowa
i Wilanowa, które ograniczyły swo-
je aspiracje tylko do trasy z Wila-
nowa na Mokotów.

W zamierzeniu organizatorów
debaty była rozmowa z decyden-
tami w tej sprawie. Nieobecność
wiceprezydenta Michała Olszew-
skiego, Jarosława Szostakowskie-
go – przewodniczącego rządzące-
go klubu radnych PO rady War-
szawy oraz przewodniczącej rady
miasta Ewy Malinowskiej-Gru-
pińskiej sprawiło, że dyskusja
miała charakter akademicki i nie
przyniosła zamierzonych efektów,
czyli wywierania presji w sprawie
budowy linii tramwajowej.

Anna Zbytniewska

Tramwajowa debata
Pożądaną inwestycją dla Ochoty jest przede wszystkim skomu-

nikowanie jej z Mokotowem. Brak zainteresowania dziś tymi dą-
żeniami ochockich decydentów, nie wróży jej nic dobrego.



Ostry atak zimy nie stanowił
żadnej przeszkody i festyn na baza-
rze przy ul. Bakalarskiej rozpoczął
się zgodnie z wcześniejszymi zapo-
wiedziami, w sobotę 7 grudnia
o godz. 12.00. Po krótkiej części

oficjalnej, na specjalnie przygoto-
wanej estradzie przy bramie głów-
nej bazaru, rozpoczęła się część ar-
tystyczna w wykonaniu artystów
z sekcji wokalnych Domu Kultury
„Włochy” i uczniów włochowskich
szkół podstawowych. Wykonawcy,
śpiewający kolędy i piosenki
o świątecznym akcencie, nagradza-
ni byli gromkimi brawami przez
licznie zgromadzoną publiczność.

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia, szefostwo

Spółki „Nasz Rynek” przygotowa-
ło 105 świątecznych paczek żyw-
nościowych dla najuboższych ro-
dzin z Włoch. Dystrybucją paczek
zajęli się pracownicy Ośrodka Po-
mocy Społecznej we Włochach,
którzy przekazali je wytypowanym
rodzinom zaraz po festynie.

Ze swej strony pragnę serdecz-
nie podziękować wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w tej niecodzien-
nej imprezie.

Dariusz Kałwajtys

Festyn na 105
105 świątecznych paczek dla rodzin najuboższych z dzielnicy

Włochy przekazała Spółka „Nasz Rynek” – właściciel i zarządca
bazaru przy ul. Bakalarskiej na Okęciu.

Worki ze zgrabionymi liśćmi są
poustawiane w wielu miejscach
w obrębie rejonów z zabudową
jednorodzinną. Stanowi to poważ-
ny problem estetyczny, tym bar-
dziej, że wokół worków z liśćmi lu-
dzie mają zwyczaj wystawiania
śmieci komunalnych. Klientów
na te śmiecie jest całkiem sporo,
tyle, że nie mają zwyczaju po sobie
sprzątać. Problem pojawia się każ-
dego roku. Sytuacja zmieni się
po wprowadzeniu ustawy śmiecio-
wej, ponieważ jej zapisy przewidu-
ją odbieranie odpadów organicz-
nych wiosną i jesienią. Dotychczas
każdy właściciel ogródka musiał

zatroszczyć się sam o utylizację od-
padów ogrodowych. Ponieważ nie
można ich palić, jest ich za dużo,
aby zapełniać pojemniki śmiecio-
we, więc praktyką stało się wysta-
wianie worów, które czekają

na zmiłowanie włodarzy. Prędzej,
czy później ulice zostaną wyczysz-
czone, ale do tego czasu musimy
przechadzać się wśród różnego ro-
dzaju „opakowań” na liście.

Ewa Zaborowska

Sezonowe „dekoracje”

Niedziela
z mamą i tatą

Dom Kultury „Rakowiec” zaprasza na Artystyczną Niedzielę
z Mamą i Tatą 15 grudnia w godz. 12.00–15.00.

To cykliczne spotkanie dla dzieci z rodzicami podzielone na dwa
bloki: spektakl teatralny lub muzyczny oraz warsztaty plastyczne.

Tym razem organizatorzy przygotowali dla Was:
• godz. 12.00 koncert świąteczny Dziecięcego Zespołu Wokalnego

GONG pod kierownictwem Jacka Kowalczyka
• godz. 13.00 warsztaty plastyczne pt. „Pójdźmy wszyscy

do stajenki”.
Wstęp 10 zł od osoby.
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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

Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

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

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

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

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
13-14, 16.XII, 8-24.I

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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Śro do wi sko wy Dom Sa mo -
po mo cy „Pod Skrzy dła mi”,
któ ry już od siedmiu lat
udzie la na Ocho cie wspar -
cia oso bom cho ru ją cym
psy chicz nie, przy go to wu je
się do otwar cia dru gie go
dzien ne go ośrod ka, tym ra -
zem dla do ro słych osób
z nie peł no spraw no ścią in te -
lek tu al ną.

Ośro dek roz pocz nie dzia łal ność
na po cząt ku 2014 ro ku, w ser cu
mia sta, przy ul. No wo grodz -
kiej 75, w po bli żu pla cu Za wi szy.

Uczest ni cy Śro do wi sko we go
Do mu Sa mo po mo cy „Pod Skrzy -
dła mi” bę dą mo gli ko rzy stać ze
wspar cia in dy wi du al ne go i za jęć
gru po wych, po rad nic twa psy cho -
lo gicz ne go, za jęć uspraw nia ją -
cych, wy cie czek, roz wi jać swo je
za in te re so wa nia i uczyć się no -

wych umie jęt no ści po zwa la ją cych
na więk szą sa mo dziel ność. Co -
dzien nie wyjść z do mu, że by zro -
bić coś z in ny mi, w życz li wym
i bez piecz nym śro do wi sku,
w ośrod ku pro wa dzo nym przez
do świad czo ny ze spół wspie ra ją -
co-ak ty wi zu ją cy.

Szcze gól nie ser decz nie za pra sza -
my do ro słe oso by z nie peł no spraw -
no ścią in te lek tu al ną miesz ka ją ce
na Ocho cie. Uczest nic two w za ję -
ciach ŚDS to tak że moż li wość lep -
sze go po zna nia wła snej dziel ni cy,
udzia łu w ży ciu naj bliż sze go są -
siedz twa, czy li peł niej sze go „by cia
u sie bie”. Świet na, gwa ran tu ją ca
do brą ko mu ni ka cję lo ka li za cja –
w cen trum mia sta, na sty ku czte -

rech dziel nic: Ocho ty, Wo li, Śród -
mie ścia i Mo ko to wa – czy ni to
miej sce do stęp nym rów nież dla
osób z in nych czę ści War sza wy.

ŚDS mie ści się w pięk nym, za -
byt ko wym bu dyn ku Do mu Dziec -
ka im. ks. G. B. Bau do uina,
na par te rze, w skrzy dle po ło żo -
nym od uli cy Ko szy ko wej. Obec -
nie koń czą się w nim pra ce re -
mon to we, urzą dza nie i wy po sa ża -
nie pra cow ni, tak by na po cząt -
ku 2014 ro ku ten prze stron ny lo -
kal mógł być jak naj le piej do sto -
so wa ny do po trzeb osób nie peł -
no spraw nych.

Oso by za in te re so wa ne za pra sza -
my na spo tka nia kon sul ta cyj ne.
Za pi sy te le fo nicz nie pod nu me rem
22 895-27-61 (An na Na gór ka-Ma -
zur kie wicz) lub ma ilo wo: pod -
skrzy dla mi@sdso cho ta.waw.pl.

Zapraszamy do świetlicy dla dorosłych



DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, OD 1000 m2, 150 KM
OD W-WY, TEL. 605-099-422

NAUKA
·Angielski, rosyjski, indywidualnie, grupowo,
wszystkie poziomy 603-277-462
·Kursy maturalne angielski, polski, matematyka,
fizyka, chemia 603-277-462

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

·Schody drewniane 696-042-660

USŁUGI INNE

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

·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
·Gładzie malowanie panele itd. 22 822 41 53,
503 666 944
·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
·Okna naprawy doszczelnianie 787-793-700
·Opróżnianie: piwnic, strychów, garaży, wywóz
mebli, gruzu AGD i innych tel. 503-711-500
·Posprzątam, zrobię zakupy, zaopiekuję się
osobą starszą 608-516-624
·Pralek naprawa 22 666-55-22, tanio

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

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

·Tynki gipsowe, cementowo-wapienne
tel. 511 529 965 www.budax.pl

FINANSE

SSZZYYBBKKAA  GGOOTTÓÓWWKKAA  nnaa  ŚŚwwiięęttaa..  CChhwwiillóówwkkii
ddoo  770000  zzłł  oorraazz  kkrreeddyyttyy  ggoottóówwkkoowwee  ddoo  115500  ttyyss..

MMiinniimmuumm  ffoorrmmaallnnoośśccii..  DDeeccyyzzjjaa  ww 1155  mmiinn..
PPrrzzyyjjddźź  uull..  GGrróójjeecckkaa  7788..  TTeell..  778844--002244--557788

PORADY PRAWNE
·Porady prawne tel. 502-227-553

ZDROWIE I URODA

STRZYŻENIE MĘSKIE 10 ZŁ, STRZYŻENIE
DAMSKIE 20 ZŁ, TRWAŁA OD 60 ZŁ,
HENNA 20 ZŁ 22 823-82-81 – SALON

UL. ORZESZKOWEJ 8

GASTRONOMIA

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

dowiozę na miejsce 798-877-356

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-612, 721-209-601
w godz. 14-18

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

SSzzuukkaasszz  pprraaccyy,,  ddoobbrrzzee  ttrraaffiiłłeeśś  tteell..  660000--994477--111133

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

ANTYKI
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, książki,
pocztówki, odznaki, odznaczenia, szable, orzełki,
ryngrafy, bibeloty, tel. 504-017-418

·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Skupujemy książki bibeloty starocie
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię całe i uszkodzone
(osobowe, ciężarowe), niezależnie od stanu
i rocznika 504-518-802
·Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów. Tel. 519-353-990
·Kupię każde auto 501-041-555
·SKUP AUT, NAJLEPSZE CENY!
530-444-333

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

OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

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

Dla cze go tak się dzie je? Czym
szcze gól nym wy ró żnia się Pań -
stwa Li ceum?

– Wi dzi my w tym efekt roz wo -
ju na szej pla ców ki oraz do świad -
cze nia, ja kie zdo by li śmy na ryn -
ku edu ka cji przez ostat nie kil ka
lat. To, na co zwra ca my szcze gól -
ną uwa gę to in dy wi du al ne i part -
ner skie po dej ście do ka żde go ze
słu cha czy. Dzię ki te mu słu cha -
cze od wdzię cza ją się nam po zy -
tyw nym i doj rza łym po dej ściem
do na uki. To wła śnie oni wy ró -
żnia ją nas spo śród in nych pla có -
wek ja ko oso by do ro słe, któ re są
świa do me swo ich wy bo rów ży -
cio wych. Je ste śmy z te go po wo -
du na praw dę bar dzo za do wo le ni. 

Do dat ko wo sta ra my się wy eli -
mi no wać stres i dać słu cha czom
jak naj wię cej kom for tu pod czas
za jęć. Kon sul ta cje pro wa dzo ne
są w try bie za ocz nym (so bo ta
i nie dzie la), a na si na uczy cie le to
do świad cze ni dy dak ty cy, pro wa -
dzą cy za ję cia w przy ja znej at -

mos fe rze. Od te go ro ku po sta -
no wi li śmy ta kże umo żli wić na -
ukę jesz cze więk szej licz bie słu -
cha czy. Zde cy do wa li śmy, że na -
uka w na szym Li ceum jest bez -
płat na.

Kto mo że uczyć się w Pań stwa
Li ceum?

– W AS -Li ceum Ogól no kształ -
cą cym dla Do ro słych mo gą uczyć
się oso by po 8-let niej szko le pod -
sta wo wej, gim na zjum lub za sad ni -
czej szko le za wo do wej, a ta kże
oso by, któ re prze rwa ły na ukę
w tech ni kum, li ceum pro fi lo wa -
nym lub in nym li ceum ogól no -
kształ cą cym. 

Cza sa mi zgła sza ją się do nas
oso by, któ re ak tu al nie uczęsz cza -
ją do szko ły śred niej, ale ma ją
uprze dze nia co do kon ty nu acji
na uki w szko le ma cie rzy stej.
Wów czas, jesz cze w trak cie trwa -
nia ro ku szkol ne go, de cy du ją się
przyjść do na sze go Li ceum. 

AS – Li ceum Ogól no kształ cą ce
dla Do ro słych pro wa dzi na bór

dla słu cha czy, któ rzy ukoń czy li
szko łę za wo do wą, pod sta wo wą
lub gim na zjum, a ta kże któ rzy nie
ukoń czy li li ceum lub tech ni kum.

Oprócz Li ceum pro wa dzą Pań -
stwo rów nież kur sy ma tu ral ne.
Czy we dług Pa ni ist nie je po trze ba
ko rzy sta nia z ta kiej for my na uki?

– Jest wie le pla có wek, któ re
ofe ru ją ta kie kur sy, jed nak więk -
szość Słu cha czy po za koń cze niu
kur su jest zda na wy łącz nie na sie -
bie. Czę sto oka zu je się, że mu szą
oni po dejść do eg za mi nu ma tu ral -
ne go w in nej pla ców ce niż ta,
w któ rej or ga ni zo wa ny był kurs.
To mo że pro wa dzić do sy tu acji
stre su ją cych i być po wo dem cał -
ko wi tej re zy gna cji słu cha cza
z przy stą pie nia do ma tu ry. 

Na si słu cha cze, po ukoń cze niu
kur su, ma ją mo żli wość przy stą -
pie nia do eg za mi nu ma tu ral ne go
w AS – Li ceum Ogól no kształ cą -
cym dla Do ro słych. Pod czas ta kie -
go kur su po wta rza ny jest ma te riał
z za kre su ca łej szko ły śred niej,
a ta kże eg za mi nów ma tu ral nych
z lat po przed nich. 

Sta ra my się o do star cze nie jak
naj więk szej ilo ści po zy tyw nych

bodź ców, do da nia pew no ści sie bie,
tak aby ka żdy ze Słu cha czy mógł
w rów nym stop niu osią gnąć cel. 

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

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

Zmień li ceum dla do ro słych na lep sze
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�Co raz wię cej słu cha czy prze no si się do na sze go Li ceum z in nych szkół – mó wi dy rek tor AS -Li ceum Ogól no kształ cą ce go dla Do ro słych mgr Mar ty -
na Mysz kow ska.



Do tych cza so wa umo wa na pro -
wa dze nie dzia łal no ści kul tu ral nej
DK Ra ko wiec by ła za war ta 20
sierp nia 1998 ro ku po mię dzy Za -
rzą dem Dziel ni cy Ocho ta Gmi ny
War sza wa – Cen trum a Za rzą dem
War szaw skiej Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej „Ra ko wiec” na czas nie -
ozna czo ny. W grud niu 2012 ro ku
Za rząd Spół dziel ni wy po wie dział

umo wę z rocz nym okre sem wy po -
wie dze nia, w związ ku z tym umo -
wa obo wią zu je do 31.12.2013 r.

Za rząd Dziel ni cy Ocho ta za po -
śred nic twem Ośrod ka Kul tu ry
Ocho ty po no si kosz ty rocz ne uży -
wa nia po wierzch ni w DK Ra ko -
wiec w wy so ko ści ok. 124 000 zł,
w tym są: te le fon i In ter net, zu ży -
cie zim nej wo dy, utrzy ma nie czy -

sto ści, cen tral ne ogrze wa nie, wy -
wóz nie czy sto ści i ener gia elek -
trycz na. W prze li cze niu na m2 da -
je kwo tę brut to 19,76 zł za m2.
Do te go do cho dzą kosz ty oso bo -
we za trud nio nych pra cow ni ków
i kosz ty dzia łal no ści pro gra mo wej
ok. 390 000 zł. Po da ne da ne są
za 2012 rok.

17 ma ja 2013 r WSM „Ra ko -
wiec” ogło si ła kon kurs ofert
na wy na jem lo ka li użyt ko wych
miesz czą cych się na I i II pię trze
w bu dyn ku przy ul. Wi ślic kiej 8
o łącz nej po wierzch ni 522,80 m2

z prze zna cze niem na pro wa dze nie
dzia łal no ści kul tu ral nej i edu ka cyj -
nej. We dług na szych in for ma cji
do kon kur su przy stą pi ły dwa pod -
mio ty: Ośro dek Kul tu ry Ocho ty –

za pro po no wał staw kę brut -
to 22,27 zł/m2 Sto wa rzy sze nie
Sce na 96 – pro po no wa na staw -
ka 5 zł m2 +me dia. Otwar cie ofert
na stą pi ło 11 czerw ca br. Roz strzy -
gnię cie kon kur su mia ło na stą -
pić 25 czerw ca. W dniu 20 czerw ca
br. Ośro dek Kul tu ry Ocho ty otrzy -
mał pi smo o ne ga tyw nym roz pa -
trze niu ofer ty oraz in for ma cję, iż
kon kurs nie zo stał roz strzy gnię ty
i nie do ko na no wy bo ru na jem cy.

Już pra wie ko niec ro ku, a dzia -
łal ność kul tu ral na OKO na Ra -
kow cu wi si w po wie trzu. Za nie po -
ko je ni tą sy tu acją skie ro wa li śmy
Do Za rzą du Dziel ni cy py ta nia
m.in. o to czy za war to no wą umo -
wę na pro wa dze nie dzia łal no ści
kul tu ral nej na Ra kow cu i na ja kich

wa run kach – na ja ki okres, po -
wierzch nia wy naj mu, staw ka, rocz -
na kwo ta wy dat ków z te go ty tu łu
(ce na za metr kwa dra to wy, me dia,
sprzą ta nie, in ne). 5 grud nia otrzy -
ma li śmy ta ką od po wiedź: „Od 19
lip ca to czą się roz mo wy mię dzy
Spół dziel nią WSM »Ra ko wiec«,
Za rzą dem Dziel ni cy Ocho ta
i Ośrod kiem Kul tu ry Ocho ty w ce -
lu wy ne go cjo wa nia opty mal nej
umo wy za war tej mię dzy WSM Ra -
ko wiec a Ośrod kiem Kul tu ry
Ocho ty. Nie ste ty WSM Ra ko wiec,
co mie siąc pod no si swo je wy ma ga -
nia w sto sun ku do przed sta wia -
nych ofert. W dniu dzi siej szym
Ośro dek Kul tu ry Ocho ty przed sta -
wi ko lej ną i miej my na dzie ję ostat -
nią wer sję umo wy.”

Ani Za rząd Dziel ni cy, ani Dy -
rek tor OKO nie chcą ujaw niać
szcze gó łów owych dłu go trwa łych
ne go cja cji. Z na szych in for ma cji
wy ni ka, że Pre zes WSM „Ra ko -
wiec” do pro wa dzi ła swo je żą da -
nia do gra nic ab sur du. Po wo dy ta -
kie go po stę po wa nia mo gą być
dwa – al bo li czy na de ter mi na cję
Za rzą du Dziel ni cy i OKO, by kul -
tu ra nie znik nę ła z DK Ra ko wiec,
al bo ma in ne pla ny co do te go bu -
dyn ku, a nie chce (boi się?) po -
wie dzieć te go wprost.

Grze gorz Wy soc ki

Pani prezes nie chce
kultury na Rakowcu?

DK Ra ko wiec – fi lia Ośrod ka Kul tu ry Ocho ty mo że dzia łać w bu dyn ku WSM „Ra ko wiec” tyl ko do koń ca ro ku. Kil ku mie sięcz ne ne -
go cja cje no wej umo wy do dziś nie przy nio sły re zul ta tu. Pa ni pre zes WSM „Ra ko wiec” pod no si wciąż staw ki i wy ma ga nia. Wy glą da
to tak, jak by nie chcia ła pod pi sać ko lej nej umo wy na pro wa dze nie dzia łal no ści kul tu ral nej na Ra kow cu.
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Dzię ki na tych mia sto wej re ak cji
po li cjan tów z od dzia łów pre wen cji
KSP za krat ki tra fił spraw ca roz bo -
ju. Cze sław Ch. na padł i okradł
w re jo nie Al. Je ro zo lim skich 74-let -
nie go mę żczy znę. 44-la tek usły szał
już za rzut za po peł nio ne prze stęp -
stwo i zo stał tym cza so wo aresz to -
wa ny. Funk cjo na riu sze od zy ska li
ta kże skra dzio ne przed mio ty. Gro -
zi mu ka ra do 12 lat wię zie nia.

Do po li cjan tów z od dzia łów
pre wen cji peł nią cych słu żbę w re -
jo nie Al. Je ro zo lim skich zgło sił
się mę żczy zna, któ ry po in for mo -

wał, że kil ka mi nut wcze śniej padł
ofia rą roz bo ju. Z je go re la cji wy -
ni ka ło, że na past nik naj pierw
ude rzył go w tył gło wy, a kie dy
stra cił przy tom ność, ukradł mu
do ku men ty i pie nią dze.

Chwi lę póź niej po li cjan ci, zna -
jąc ry so pis na past ni ka, za trzy ma li
go. Oka zał się nim 44-let ni Cze -
sław Ch. Funk cjo na riu sze zna leź li
przy nim skra dzio ne przed mio ty
na le żą ce do po krzyw dzo ne go.

Mę żczy zna tra fił do po li cyj nej
ce li. W pro ku ra tu rze usły szał za -
rzut za po peł nio ne prze stęp stwo.
Sąd za de cy do wał o je go tym cza -
so wym aresz to wa niu. Za roz bój
ko deks kar ny prze wi du je ka rę po -
zba wie nia wol no ści do lat 12.

źró dło: ocho ta.po li cja.waw.pl

Aresz to wa ny za roz bój
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Ran king dziel nic War sza wy
pod wzglę dem atrak cyj no ści ży -
cia opu bli ko wał wła śnie Głów ny
Urząd Sta ty stycz ny. Ocho ta
zna la zła się na trze cim miej scu.

W Śród mie ściu, któ re wy gra ło
w ran kin gu, naj mniej sza licz ba

miesz kań ców przy pa da na je den
za kład opie ki zdro wot nej, ap te -
kę, bi blio te kę, sklep; w szko łach
tej dziel ni cy na je den kom pu ter
z do stę pem do in ter ne tu przy -
pa da też naj mniej sza licz ba
uczniów.

Na ko lej nych miej scach –
pod wzglę dem atrak cyj no ści ży -

cia – zna la zły się Mo ko tów,
Ocho ta, Wo la, Żo li borz, Pra ga
Po łu dnie, Ur sy nów, Wło chy,
Tar gó wek, We so ła, Pra ga Pół -
noc, Wa wer, Bie la ny, Rem ber -

tów, a ostat nie za ję ły: Wi la nów,
Be mo wo, Ur sus i Bia ło łę ka.

O wy so kim miej scu na szej
dziel ni cy za de cy do wa ła atrak -
cyj ność dla ro dzin z dzieć mi
i osób star szych, do stęp do pla -
có wek kul tu ry, opie ki zdro wot -
nej i spo łecz nej, pla có wek han -
dlo wych i usłu go wych, do bre
sko mu ni ko wa nie z ca łym mia -
stem (ta kże z lot ni skiem i dwor -

ca mi). Je ste śmy też na trze -
cim miej scu pod wzglę dem licz -
by pra cu ją cych oraz na pierw -
szym je śli cho dzi o sto pień za -
lud nie nia – 8,744 os. /km2 (dla
ca łej War sza wy ta śred nia jest
ni ższa o 5441 os. /km2).

Wię cej:
http://www.stat.gov.pl/warsz/69_
1753_PLK_HTML.htm

Ocho ta bar dzo atrak cyj na
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Wto rek, 3 grud nia był dla nas
dniem wy jąt ko wym. Przy le cia ły
do nas Anio ły. Ta kie ma łe i cał -
kiem spo re, a sa la gim na stycz na
za mie ni ła się w praw dzi we nie bo.
Ka żdy, kto od krył w so bie choć
tro chę ta len tu pla stycz ne go, wziął
udział w na szym Aniel skim kon -
kur sie. Wy star czy ło tyl ko tro chę
wy obraź ni, by do wol ną tech ni ką
wy ko nać skrzy dla tą po stać. Przed -
świą tecz na at mos fe ra i odro bi na
twór czej in wen cji po zwo li ły stwo -
rzyć cu dow ne ,,skrzy dla te dzie -

ła”. 15 ochoc kich prze szko li nie
po zo sta ło na to za pro sze nie obo -
jęt ne, na de sła ło aż 127 prac.
Wśród ró żno rod nych tech nik pla -
stycz nych, w któ rych wy ko na ne
by ły anio ły zna la zły się pra ce zro -
bio ne z ga ze ty, sznur ka, pla ste li ny
a na wet chru pek ku ku ry dzia nych.

Roz strzy gnię cie kon kur su po pro -
wa dzi ły: dy rek tor Han na War miń -
ska oraz dwie na uczy ciel ki – oczy wi -
ście Anio ły: Mał go rza ta Ku śmierz
i Jo an na Ostrow ska. By ło we so ło,
gwar no i aniel sko. Za pro sze ni go -

ście oglą da li krót ki pro gram ar ty -
stycz ny przy go to wa ny przez gru -
pę III, a pa nie na uczy ciel ki (któ re
ka żdy o tym wie – są przed szkol ny -
mi Anio ła mi, ta kimi co za wsze, kie -
dy trze ba, przy tu lą, po cie szą, po mo -
gą) do sta ły od swo ich dzie ci aniel -
skie skrzy deł ka sa mo dziel nie przez
sie bie wy ko na ne.

Wszyst kie pla ców ki oraz dzie ci
bio rą ce udział w kon kur sie otrzy -
ma ły dy plo my i na gro dy. Spo śród
wszyst kich prac z ka żde go przed -
szko la, któ re wzię ło udział w kon -
kur sie, jed na pra ca zo sta ła wy ró -
żnio na. Przy zna jąc wy ró żnie nie, ju -
ry bra ło pod uwa gę po my sło wość
oraz sa mo dziel ność wy ko na nia.

Wszyst kie prze pięk ne Anio ły,
zo sta ną wy sta wio ne na kier ma szu

or ga ni zo wa nym przez na sze
przed szko le w ma ju, a ze bra ne
fun du sze prze zna czy my na Dom
Dziec ka. Aż do świąt Bo że go Na -
ro dze nia pra ce bę dzie mo żna po -

dzi wiać na wy sta wie w na szej sa li
gim na stycz nej.

Ser decz nie za pra sza my do na -
sze go przed szkol ne go nie ba.

Jo an na Ostrow ska

Ka wa łek nie ba w Przed szko lu 315
Ja ki jest anio łek? Ja ki jest anio łek?
– Kru chy jak ze szkieł ka.
Bie ga wśród ob ło ków
w srebr nych pan to fel kach

D. Gel l ner


