
4 grudnia (środa) o godz. 18:00
w klubokawiarni „Mam Ochotę”
(ul. Grójecka 75) odbędzie się de-
bata z udziałem wiceprezydentem
m.st. Warszawy – Panem Micha-
łem Olszewskim i przedstawicie-
lami samorządu na temat planów
rozwoju transportu szynowego
na Ochocie.

Zapraszamy wszystkie zaintere-
sowane osoby, które chciałyby do-
wiedzieć się, jakie inwestycje są
planowane w naszej dzielnicy. Za-
mierzamy wspólnie z przedstawi-
cielami lokalnego samorządu po-
rozmawiać, m.in. o możliwościach
usprawnienia komunikacji z Dwor-
cem Zachodnim, budowy linii
tramwajowej Wilanów-Bemowo
i priorytetach na najbliższe lata.

Na nasze pytania odpowiadać
będą także:
• Dorota Malinowska – Gru-

pińska – Przewodnicząca Ra-
dy m.st. Warszawy

• Jarosław Szostakowski – Rad-
ny m.st. Warszawy

• Karol Wiszniewski – przewod-
niczący komisji Polityki Prze-
strzennej, Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska
Dzielnicy Ochota

• Grzegorz Wysocki – redaktor
naczelny „Informatora Ocho-
ty i Włoch”

• Przedstawiciele Stowarzysze-
nia „Ochocianie”

To szansa na wyrażenie swojej
opinii!

Zapraszamy!

Debata organizowana jest przez
społeczną koalicję „Ochota na tram-
waj!”, działającą na rzecz budowy linii
tramwajowej, łączącej Dworzec Za-
chodni z Pętlą Banacha i pod patro-
natem Informatora Ochoty i Włoch.

Więcej informacji: www.ocho-
tanatramwaj,blogspot.com, FB:
Ochota na tramwaj

@:glosnatramwaj@gmail.com,
tel: 606 743 302

Czy masz ochotę na tramwaj?

Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 22 614-58-03, 502-280-720
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Przed Świętem Niepodległości
poprosiła nas jedna z czytelniczek,
abyśmy przyjrzeli się wystawie
z tej okazji, którą urząd był łaskaw
zainstalować na placu Narutowi-
cza. Wystawa z jednej strony śmie-
szy, ale chyba bardziej przeraża
niedbalstwem i brakiem nadzoru,
co tam jest napisane. Brak jakiej-
kolwiek korekty napisów spowo-
dował, że: pomnik Ignacego Pade-
rewskiego znajduje się w parku
Ujzadowskim; Stefan Jaracz tak
naprawdę miał na imię Stafan;
znany kompozytor Franz Liszt

tworzył w Weimerze a Eligiusz
Niewiadowski dokonał zamachu
na prezydenta Narutowicza.

Jeśli mowa o Gabrielu Naruto-
wiczu, to według autorów wysta-
wy, był pierwszym prezyden-
tem II Rzyczypospolitej. Przy
czym artystyczną czcionkę, jaką to
napisano, czyta się tak jakby był
prezydentem 11 Rzeczypospolitej.

Na opisywanej wystawie da-
ta 1898 jest podawana, jako rok
przywrócenia Święta Niepodle-
głości w III Rzeczypospolitej. Tu
podejrzewam jakiś błąd meryto-

ryczny, ponieważ nie sposób zało-
żyć, że w zbiorze czterech cyfr
można zrobić dwie literówki.

Natomiast cytowanie wspo-
mnień córki Piłsudskiego – Alek-
sandry nie jest niedbalstwem, ale
nieuctwem. Co prawda marszałek
miał dość burzliwe życie, ale we-
dług dzisiejszej wiedzy historycz-
nej nie miał córki o tym imieniu.
Miał natomiast żonę Aleksandrę,
ale to pewnie drobiazg dla auto-
rów i organizatorów tej „warto-
ściowej” wystawy.

Rozmawiałem o tym z burmi-
strzem Piotrem Żbikowskim, któ-
rego cenię za wiedzę historyczną,
jaką posiada. Było mu wstyd
i obiecał mi, że kolejne wystawy

przygotowane przez ochockich
urzędników będzie osobiście
sprawdzał. Jednak zanim to na-
stąpi mieszkańcy Ochoty wzięli

sprawy w swoje ręce. Korektę wy-
stawy zrobił flastrem anonimowy
wolontariusz.

Grzegorz Wysocki

Śmiać się, czy płakać?
Upamiętnienia wydarzeń historycznych czy odchodzenie świąt

narodowych nie jest, mówiąc delikatnie, mocną stroną urzędu
na Ochocie. Pisałem o tym wielokrotnie na łamach naszej gazety.

WSM „Ochota”informuje, że w dniu
5.12.2013r. odbędzie się

przetarg lokali
mieszkalnych będącychw dyspozycji Spółdzielni.Szczegóły na
www.wsmochota.com.pl



Likwidacja lekarza pierwszego
kontaktu w przychodni zdrowia
przy ulicy Kaliskiej to przygrywka
do zmian w ochockich placówkach.
Tę informację dyrektor ochockiego
SZPZLO Krzysztof Marcin Za-
krzewski zachował dla siebie, cho-
ciaż jego obecność na sesji rady
dzielnicy, na wniosek Ochockiej
Wspólnoty Samorządowej, miała
na celu przybliżyć te roszady.

Przeszeregowania organizacyj-
ne w ochockich placówkach zdro-

wia wymusza coraz mniejszy stru-
mień środków finansowych płyną-
cych z Narodowego Funduszu
Zdrowia – to główna przyczyna
zmiany profilu przychodni
przy ul. Kaliskiej.

– Postawiłem na innowacyjność,
pozwoli to w sposób znaczący roz-
szerzyć zakres usług medycznych
dla pacjentów – tak Zakrzewski ar-
gumentował radnym swoje posu-
nięcia. Wyprowadzenie pulmonolo-
gii ze Szczęśliwickiej na Kaliską,

zwolniło dla nich miejsce. Lekarzy
internistów mieszkańcy znajdą
w sposób zadowalający w innych
przychodniach zdrowia, a w zamian
dostaną wysoko wyspecjalizowane
zabiegi ambulatoryjne, w tym z za-
kresu chirurgii plastycznej (szerzej
pisałam o tym w nr. 13 Informato-
ra). Komercyjne zabiegi zmieścić
się mają w granicach 10%.

Byłam jedyną osobą na sali ob-
rad, a zarazem radną dzielnicy
(wskazana do zreferowania pro-
blemu przez Klub Ochockiej
Wspólnoty Samorządowej), która
podjęła próbę nawiązania polemi-
ki w sprawie zmian, które wywo-
łały tak poważne poruszenie i nie-
zadowolenie mieszkańców, po-
zbawionych dostępu do lekarzy
pierwszego kontaktu w rejonie
swojego miejsca zamieszkania.

Zero zainteresowania ze strony
radnych rządzącej koalicji, w tym
i przewodniczącej komisji zdro-
wia, spowodowało zamknięcie ob-
rad sesji.

Dwa dni później, pocztą panto-
flową, dowiedziałam się, że jednym

z punktów obrad sesji rady Warsza-
wy jest zmiana statutu SZPZLO-
WO. Ma ona na celu – czytamy
w uzasadnieniu do projektu tej
uchwały – utworzenie na jego tere-
nie przedsiębiorstwa, w ramach
którego możliwe będzie udzielanie
komercyjnych świadczeń zdrowot-
nych poza umową z Narodowym
Funduszem Zdrowia, a ich zakres
będzie kształtowany na bieżąco,
w zależności od zapotrzebowania
na świadczenia w danym zakresie.
W załączniku do uchwały wskaza-
nych jest około 10 takich adresów,
będących publicznymi placówkami
zdrowia. Wśród nich na terenie
Ursusa i Raszyna.

Ta zakrojona na tak rozległe
zmiany działalność SZPZLOWO,
z pominięciem opinii społecznej, sa-
morządu dzielnicy – i mam nadzie-
ję, że w tym przypadku również bur-
mistrza (w tej sprawie milczał pod-
czas sesji) – powinna być zweryfiko-
wana, by nie powiedzieć zbadana.

Placówki publiczne remonto-
wane i wyposażone w sprzęt,
urządzenia, aparaturę medyczną
ze środków publicznych powinny
służyć przede wszystkim pacjen-
tom korzystającym z koszyka
świadczeń gwarantowanych, usta-
lonego przez ministra zdrowia.

Takie stanowisko rady dzielnicy
Ursus, a przede wszystkim brak
opinii rady społecznej przy
SZPZ-LOWO, zaważyło na zdję-
ciu tej uchwały z porządku obrad
sesji rady Warszawy.

Jako redaktor Informatora
skierowałam szereg pytań na ręce
dyrektora Zakrzewskiego.

Co będzie treścią odpowiedzi,
informować będę na bieżąco.

Anna Zbytniewska
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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 22 listopada do 5 grudnia

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, 502-280-720 3reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202

Skończyło się dymisją wiceprezy-
denta Jarosława Kochaniaka i zapo-
wiedzią wprowadzenia nowego sys-
temu z dniem 31 stycznia przyszłego
roku. Termin nieubłaganie się zbliża
i pora przyjrzeć się poczynaniom
pani prezydent i jej urzędników.

Przetarg był, a wyników nie ma
Żeby miasto mogło się przygo-

tować po raz kolejny do wdroże-
nia reformy śmieciowej, powinno
już mieć podpisane umowy z fir-
mami wybranymi w przetargu.
W sierpniu wybrano trzy firmy,

które od lutego mają odbierać od-
pady. Dwie przegrane spółki za-
skarżyły ten wybór do Krajowej
Izby Odwoławczej i nic nie wska-
zuje na to, aby spór rozstrzygnął
się szybko, ponieważ KIO powo-
łała ekspertów, którzy pracują

nad opinią w tej sprawie. Chodzi
przede wszystkim o zarzut stoso-
wania dumpingowych cen przez
zwycięzców przetargu.

Czas biegnie
Przed startem nowego systemu

miasto musi przeprowadzić kam-
panię informacyjną wśród miesz-
kańców na temat nowych zasad se-
gregowania odpadów. Natomiast
firmy mające wywozić śmiecie po-
winny dokładnie policzyć, ile do-
kupić śmietników i rozwieźć
po mieście. Muszą je też oczipo-
wać oraz zainwestować w śmie-
ciarki z wagami, systemem GPS
i czytnikami czipów. Nie ulega
wątpliwości, że muszą również po-
rozumieć się, co do harmonogra-
mów wywozów z zarządcami po-
szczególnych nieruchomości. Już
teraz widać gołym okiem, że
na porządne przygotowanie się
do tej trudnej operacji zabraknie
czasu.

Co dalej?
Nikt nic nie wie. Jeśli w najbliż-

szych dniach miasto podpisze
umowy (jest na to potrzebna zgo-
da KIO), to zmiana systemu zo-
stanie wprowadzona na przysło-
wiowego „wariata”. Jeśli nie, to
będziemy mieli kolejny okres

przejściowy. Kto w tym czasie bę-
dzie wywoził śmiecie? Firmy, któ-
re do tej pory to robią nie chcą
wydłużenia okresu na miesiąc czy
dwa. Chcą uzyskać gwarancję, co
najmniej do listopada przyszłego
roku. Jeśli miasto im nie ustąpi,
to grożą strajkiem. Nawet nie
chcę mi się myśleć, co by to ozna-
czało dla naszego miasta.

Jest źle
i nikomu to nie przeszkadza

Przedłużenie okresu przejścio-
wego to kolejne miesiące tymcza-
sowości i braku rozwiązań, które
legły u podstaw wprowadzenia
systemu. Segregacja w Warszawie
praktycznie od wielu miesięcy nie
istnieje. W wielu budynkach,
z uwagi na okres przejściowy,
przestał działać nawet stary wa-
dliwy system segregacji. Deklara-
cje o segregacji śmieci a co
za tym idzie mniejszą stawkę
za wywóz mają nawet budynki,
które nie zamknęły zsypów. Nikt
na to nie reaguje a takie przypad-
ki da się wychwycić nawet zza
biurka.

W przeciwieństwie do urzędni-
ków ratusza nie jestem optymistą
w tej sprawie i czuję kolejny
skandal.

Grzegorz Wysocki

Cisza przed burzą
Wprowadzenie nowej ustawy śmieciowej w dniu 1 lipca tego roku stało się niemożliwe. Mi-

mo zapewnień władz Warszawy, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik okazało się, że
śmiecie miały kosztować najdrożej w Polsce a przetarg na ich wywóz delikatnie mówiąc był
źle przygotowany.
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Projekt zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Za-
kładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, otwierający
drogę do komercyjnej działalności tych placówek, znalazł się
w porządku obrad ostatniej sesji rady Warszawy.

Działania zza winkla



Dla Warszawy i poszczególnych
dzielnic budżet obywatelski jest
nowym wyzwaniem. Mieszkańcy
poprzez zgłaszanie własnych pro-
jektów, poddanych następnie we-
ryfikacji i głosowaniu, zadecydują,
na co chcą wydać określoną pro-
centowo kwotę budżetu danej

dzielnicy. Dla Włoch jest to
ok. 550 tys. złotych.

Projekt (pomysł) budżetu
– na specjalnie w tym celu przygo-
towanych formularzach, będzie
mógł złożyć każdy mieszkaniec
dzielnicy, który ukończył 14 lat.
Złożenie takiego projektu będzie

wymagało zebrania piętnastu
podpisów. Projekty będzie można
składać w dniach od 16 lutego
do 4 maja 2014 roku. Następnie
na poziomie osiedli będą się od-
bywały spotkania z mieszkańcami,
którzy później w głosowaniu prze-
sądzą o tym, który projekt będzie
realizowany. Dotyczy to budżetu
na 2015 rok.

We wtorek 12 listopada powoła-
no Zespół ds. Budżetu Partycypa-
cyjnego w Dzielnicy Włochy.

Do Zespołu wybrano i powołano:
mieszkańców dzielnicy (6 osób – 3
z Okęcia i 3 z Włoch), troje rad-
nych (po jednym przedstawicielu
z każdego klubu radnych dzielni-
cy), pięcioro pracowników urzędu
oraz przedstawicieli organizacji po-
zarządowych działających na tere-
nie dzielnicy. Zespół ma za zada-
nie: wypracowanie podziału teryto-
rialnego dzielnicy (czy przeznaczo-
na kwota dotyczy całej dzielnicy,
czy określonej części terytorialnej),
przydzielenia kwot na poszczegól-
ne obszary oraz zaplanowania pro-
cesów: edukacyjnego, wymiany in-
formacji, zaplanowania zgłasza-
nych projektów i sposobu ich wery-
fikacji. Rzeczą istotną jest to, że
członkowie zespołu partycypacyj-
nego nie mogą zgłaszać projektów.

Budżet partycypacyjny, mimo że
z różnym powodzeniem i natęże-
niem, funkcjonuje na niektórych
obszarach samorządu terytorialne-
go w Polsce, nadal jest przedsię-
wzięciem pionierskim. Na jego po-
wodzenie składać się musi wiele
dobrze skonsolidowanych działań,
m.in.: odpowiedniej promocji, in-
formacji, edukacji i odpowiedniej
formy budowania dialogu instytu-
cji publicznych z mieszkańcami.

Plusy tworzenia takiego budżetu
to: aktywizacja mieszkańców, dają-

ca im możliwość podejmowania
decyzji o sposobie przeznaczenia
środków publicznych. Co prawda
– zaczynamy z małego pułapu,
gdyż pół miliona nie jest kwotą,
za pomocą której można zaspoko-
ić najpilniejsze potrzeby dzielnicy.
Należy także pamiętać, że kwota
ta może zostać podzielona
na mniejsze – zgodnie z projekta-
mi składanymi przez mieszkań-
ców. Należy także pamiętać, że
projekty mogą dotyczyć tylko za-
dań, które ze swojego budżetu re-
alizuje dzielnica. Wszystko to jed-
nak wymaga dokładnych informa-
cji i właściwej edukacji ze strony
urzędu. Ponieważ przez Klub Rad-
nych Wspólnoty Dzielnicy Włochy
zostałem wydelegowany do prac
w zespole partycypacyjnym, na ła-
mach Informatora będę przedsta-
wiał postępy prac związanych
z tworzeniem budżetu.

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

Piątek – 15 listopada, godziny
przedpołudniowe. Na tereny
przy budynkach wspólnot miesz-
kaniowych przy ul. Astronautów
wjeżdża ciężarowe auto firmy
sprzątającej Gamma. Młodzi,
energiczni mężczyźni ładują
na samochód zgrabione w stosy li-
ście. W trakcie tych czynności,
przenoszone z trawnika na samo-
chód liście rozsypują się na wy-
sprzątanych wcześniej chodni-
kach. Panowie na zwróconą im
uwagę nie reagują, tak jak i nie
reaguje na to osoba nadzorująca
pracowników, która siedzi nie-
opodal w drugim – firmowym sa-
mochodzie. Sytuacja powtarza się
kilkadziesiąt metrów dalej
– przy ul. Drzewieckiego.

Chodniki, które sprzątają go-
spodarze budynków, wyglądają
miejscami jak po przejściu tajfunu.

Podobne sytuacje mają miejsce
podczas porządkowania terenów
zielonych dużymi odkurzaczami,
które nie wciągają liści do środka,
lecz rozrzucają je po całej okolicy
wydmuchiwanym z wielką siłą po-
wietrzem. Przy tym tumany kurzu
osiadają na oknach i parkujących
samochodach.

Apeluję do zarządcy wymienio-
nych terenów o zwrócenie uwagi
na opisane powyżej przypadki,
gdyż z moich obserwacji wynika,
że nie są to zdarzenia incydental-
ne. Może wystarczy rozmowa
dyscyplinująca z właścicielami fir-
my sprzątającej? Z pewnością
jednak każdy następny przypadek
zaśmiecania naszych terenów
przez osoby, które mają je sprzą-
tać, będzie napiętnowany w In-
formatorze.

Dariusz Kałwajtys

Zamiast sprzątać – śmiecą
Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana (Albert

Einstein).

Jak było (obyśmy szybko zapo-
mnieli): obskurny plac, na środku
którego straszyła zniszczona, nie-
czynna fontanna. Pełna nierówno-
ści i dziur nawierzchnia, amatorzy
tanich alkoholi czekający
na sponsora. Pomimo atrakcyjnej
lokalizacji przy ul. Grójeckiej,
plac nie był atrakcją – przechodzi-
liśmy tam tylko wtedy gdy musie-
liśmy.

Jak jest: nareszcie czynna fon-
tanna w upalne dni ściągała dzieci
wraz z opiekunami z całej dzielni-
cy. Dzieci chlapały się w wodzie
z fontanny, a rodzice mogli spo-
kojnie porozmawiać siedząc
na ławeczkach, nie spuszczając
pociech z oka. Plac odżył i prze-
stał być wstydliwym punktem
na mapie naszej dzielnicy. Tylko
czasami na obrzeżach placu,
na ławkach stojących przy Grójec-
kiej, można było zauważyć starych
bywalców placu oddających się
swojemu ulubionemu zajęciu, czy-
li piciu. A po zachowaniu i języku
można było poznać, że nie pili
wody mineralnej. Od mieszkań-
ców wiem, że w nocy zdarzały się
krzyki i awantury.

Gdy minęły letnie upały i ze
względu na pogarszającą się po-
godę coraz miej osób przychodzi,

aby odpocząć i porozmawiać
na wyremontowanym placyku, co-
raz częściej można spotkać tam
osoby „pod wpływem” lub w trak-
cie spożywania. Jedna z ławek
przy Grójeckiej zyskała prawie
stałych lokatorów poszukujących
sponsoringu. Widok ze zdjęcia nie
jest odosobnionym przypadkiem.
A przecież placu strzegą trzy ka-

mery podłączone do miejskiego
monitoringu. Nie ma się co dzi-
wić, że z podwórek i skwerów po-
znikały ławki (bo będą libacje)
skoro skuteczność monitoringu
jest znikoma, a przecież każde
podwórko i skwer nie dostaną
po jednej kamerze. Sprzęt moni-

torujący jest skuteczny na tyle,
na ile skuteczni są ludzie go ob-
sługujący. W zeszłym roku Grze-
gorz Wysocki w artykule „Plac
Rodzinny czy Menelownia?” pisał
o zbliżającym się remoncie placu
„Pod Skrzydłami”. Podał w nim
również przykłady jak rozwiązano

problemy z niechcianymi gośćmi
na takich placach, w innych dziel-
nicach. Chciałbym, aby mieszkań-
cy nigdy już nie musieli się zasta-
nawiać jak nazywać plac
„Pod Skrzydłami” – placem Ro-
dzinnym czy Menelownią.

Jacek Gomółka

Piszę do Państwa mając nadzie-
ję, że może poruszycie Państwo
problem zsypów na Ochocie.
Mieszkam w 10-piętrowym bloku
przy ul. Grójeckiej. Problemem,
który trapi mnie i moich sąsiadów
jest zsyp na śmieci i związane z jego
obecnością mnożenie się robactwa.
Prusaki pojawiają w każdej części
mieszkania, codziennie zabija się je
po kilkanaście lub kilkadziesiąt. Są
one szczególnym utrapieniem dla
rodzin z dziećmi. Wszyscy próbuje-
my je wytruwać na własną rękę: le-
pami, płytkami owadobójczymi itp.
Prusaki dosyć szybko się mnożą
i można je znaleźć dosłownie wszę-

dzie: w toalecie, w kuchni, co naj-
gorsze chodzą po jedzeniu. Niestety
jedynym sposobem na pozbycie się
robactwa byłoby usunięcie zsypów
w bloku. Kilkukrotnie zgłaszaliśmy
taką potrzebę w administracji. Ad-
ministrator bloku zaproponował to
na spotkaniu wspólnoty, niestety
spotkał się z oporem ze strony star-
szych pań, które nie chcą wycho-
dzić z bloku, żeby wyrzucić śmieci.
Administrator zaproponował także
pozostawienie zsypu do poziomu
pierwszego piętra lub parteru, aby
osoby, które nie mogą wychodzić
korzystając z windy wyrzucały śmie-
ci za pomocą niskiego zsypu, ale

ten pomysł też nie spodobał się
starszym osobom.

Piszę do Państwa, być może tro-
chę dramatycznie, ale właściwie nie
mamy już pomysłu w jaki sposób

uporać się z tym problemem. Czu-
jemy się bezsilni. Bardzo proszę
o nagłośnienie tego problemu.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 5reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204

Jeszcze raz
o Skrzydłach

Jakie zmiany zaszły w tym roku na placu „Pod Skrzydłami” wi-
dzi każdy. Zaniedbany plac stał się jednym z najatrakcyjniej-
szych miejsc na Ochocie.

List do Informatora

W sprawie zsypów
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l Jak wydać pół miliona?

W dzielnicy Włochy rozpoczęły się prace nad budżetem party-
cypacyjnym, w ramach którego mieszkańcy zadecydują – na co
wydać pół miliona.
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DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, OD 1000 m2, 150 KM
OD W-WY, TEL. 605-099-422

2-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA

Grochów, ul. Szaserów 662-56-19-93

NAUKA
·ANGIELSKI – Ochota, Rakowiec i okolice,
tel. 730-133-875
·Angielski, rosyjski, indywidualnie, grupowo,
wszystkie poziomy 603-277-462

·Kursy maturalne angielski, polski, matematyka,
fizyka, chemia 603-277-462

USŁUGI STOLARSKIE
·Meble na wymiar, przeróbki, naprawy.
22 773-15-13; 504-824-568
·Okna – naprawy, doszczelnienia 787-793-700
·Schody drewniane 696-042-660

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

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
·Gładzie malowanie panele itd. 22 822 41 53,
503 666 944
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Opróżnianie: piwnic, strychów, garaży, wywóz
mebli, gruzu AGD i innych tel. 503-711-500
·Pralek naprawa 22 666-55-22, tanio
·Zdjęcia do dokumentów u klienta w domu.
606-961-961, zdjeciawdomu.pl

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

RReemmoonnttyy  kkoommpplleekkssoowwoo  660088--117700--003333

·Remonty mieszkań, solidnie tel. 793-560-680
·Tynki gipsowe, cementowo-wapienne
tel. 511 529 965 www.budax.pl

FINANSE

SSZZYYBBKKAA  GGOOTTÓÓWWKKAA  nnaa  ŚŚwwiięęttaa..  CChhwwiillóówwkkii
ddoo  770000  zzłł  oorraazz  kkrreeddyyttyy  

GOTÓWKOWE DO 150 TYS. MINIMUM
FORMALNOŚCI. DECYZJA W 15 MIN.

PRZYJDŹ UL. GRÓJECKA 78.
TEL. 784-024-578

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

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

SZUKAM PRACY
·Mężczyzna szuka pracy fizycznej 725-79-86-59

RÓŻNE
·Kupię ZŁOM: piece, kaloryfery, rury, wanny,
wraki samochodowe (wszystko co metalowe).
Dojadę tel. 503-711-500
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skup książek różne dziedziny 501-561-620

ANTYKI
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię
tel. 504-017-418
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

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
·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

„Dzi siaj wiel ka jest rocz ni ca
Je de na sty Li sto pa da
Tym, co zmar li za Oj czy znę
Hołd wdzięcz no ści Pol ska
skła da.

Ty mi sło wa mi roz po czę ły dzie ci
z gru py czwar tej Przed szko la
nr 102 przed sta wie nie pa trio tycz -
ne. W tym przed szko lu to już tra -
dy cja.

Przed tem by ły dłu gie przy go to -
wa nia. Nie bez myśl ne ucze nie się
tek stów na pa mięć, ale roz mo wy
o tam tych cza sach i pro sta na uka:
co to jest go dło i ja kie bar wy ma
pol ska fla ga, kim był mar sza łek
Pił sud ski, Pierw sza Ka dro wa
i uła ni. Dzie ci prze nio sły to
na pa pier i po wsta ła pięk na wy -
sta wa pla stycz na (wi ze ru nek mar -
szał ka na Kasz tan ce naj bar dziej
po dzia łał na wy obraź nię).

Pod czas uro czy sto ści dzie ci
prze ka za ły wi dzom to, cze go się
na uczy ły. Tak jak pio sen ki o Pol -
sce, śpie wa ne z prze ję ciem, tak
i tek sty edu ka cyj ne, uło żo ne przez
wy cho waw czy nie w pro ste ry mo -
wan ki, ła two wpa da ły w ucho.
Czyż nie ła two za pa mię tać:

Pierw sza Bry ga da Ka dro wa
wte dy się zro dzi ła
o Oj czy znę utra co ną
z ho no rem wal czy ła.
Oprócz Pierw szej Bry ga dy był

i ma zur, i hymn. Ka żdy frag ment
wy stę pów był na gra dza ny okla -
ska mi przez star sze ko le żan ki
i ko le gów ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 61, któ rzy za sie dli na wi dow ni.

Pięk ne, wzru sza ją ce, uło żo ne
w spo sób głę bo ko prze my śla ny,
przed sta wie nie. Wy cho waw czy nie
gru py – pa nie Vio let ta Szpa kow ska
i Gra ży na Wil czew ska oraz na uczy -
ciel ka ryt mi ki Ali cja Sa wic ka wło -
ży ły w je go przy go to wa nie nie tyl ko
wie le pra cy, ale i ser ca. I to wi dać.

A to nie ko niec. Bo po od po -
czyn ku i po czę stun ku dla go ści,
dzie cia ki z wy cho waw czy nia mi
wy bra ły się pod Po mnik Ba ry ka dy
Wrze śnia (nie ma prze cież w po -
bli żu przed szko la miej sca pa mię ci
z I woj ny świa to wej), by za pa lić
zni cze. I przy znam, że mnie za -
sko czy ły swo ją zna jo mo ścią hi sto -
rii, bo do sko na le roz ró żnia ły te
dwie woj ny i po sta cie hi sto rycz ne
z ni mi zwią za ne.

Tak bar dzo spodo bał mi się
spo sób świę to wa nia Rocz ni cy Od -
zy ska nia Nie pod le gło ści przez

Przed szko le 102, że po pro si łam
dy rek tor kę pla ców ki Jo lan tę
Brze ziń ską, bym mo gła i w przy -

szłym ro ku ob cho dzić ra zem z ni -
mi to świę to.

Mał go rza ta Ro jek

Szko ły re pre zen to wa ły 12-oso -
bo we dru ży ny. Zwy cięz ca roz gry -
wek dziel ni co wych re pre zen tu je
dziel ni cę w za wo dach miej skich
w pół fi na łach i w fi na le (je śli się
za kwa li fi ku je), do któ re go awans
uzy sku je sześć naj lep szych ze spo -
łów/dziel nic.

Dzie ci ry wa li zo wa ły w ośmiu
kon ku ren cjach:
1. Bieg wahadłowo-sztafetowy
2. Slalom z piłką
3. Przekładanie ringo
4. Piłka za linię

5. Zmiana piłek
6. Pchanie ringo laską

gimnastyczną
7. Skoki przez skakankę
8. Tor przeszkód
9. „Rzut w poprzeczkę”

– konkurencja dla opiekunów.
W za wo dach dziel ni co wych

szko ły za ję ły na stę pu ją ce miej sca:
I miejsce – Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi
nr 280 – 59 pkt.

II miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 175 – 53 pkt.

III miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 152 – 47 pkt.

IV miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 264 – 42 pkt.

V miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 10 – 34 pkt.

VI miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 23 – 23 pkt.

VII miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 97 – 19 pkt.

VIII miejsce – Szkoła
Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 61 – 11 pkt.

Szko ły, któ rych re pre zen ta cje
za ję ły trzy pierw sze miej sca otrzy -
ma ły na gro dy fi nan so we z prze -
zna cze niem na za kup sprzę tu
spor to we go. Ka żdy uczest nik za -

wo dów otrzy mał drob ne upo min -
ki, na po je, sło dy cze oraz ko szul ki
oko licz no ścio we.

Wszyst kie uczest ni czą ce w za -
wo dach szko ły otrzy ma ły pu cha ry
i dy plo my. Na gro dy wrę czył aa -
stęp ca bur mi strza dziel ni cy Ocho -
ta Krzysz tof Kruk.

Szko ła Pod sta wo wa z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi nr 280, bę dzie re -
pre zen to wać Ocho tę w pół fi na łach
pro gra mu „Od za ba wy do spor tu”,
któ re od bę dą się 28 li sto pa da na te -
re nie wolskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Ha li Spor to wej „Koło”
przy ul. Obo zo wej 60.

Od za ba wy do spor tu
7 li sto pa da w Szko le Pod sta wo wej z Od dzia ła mi In te gra cyj ny -

mi nr 280 od był się fi nał za wo dów dziel ni co wych – X edy cji pro -
gra mu „Od za ba wy do spor tu”.

OGŁOSZENIA DROBNE
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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

Po in for muj go, że do bry fryzjer/sklep/bar/szko ła/fo to graf/optyk/le karz 
– jest tuż w za się gu rę ki!

Szko da Two ich pie nię dzy na druk ga ze ty, któ ra wę dru je na Ur sy nów czy Mo ko tów, sko ro Twoi klien ci 

to głów nie miesz kań cy Bia ło łę ki czy Bie lan.

Szko da Two ich pie nię dzy na druk ulo tek, któ re za raz lą du ją w ulicz nym ko szu! Roz nieś je z na mi!

Na sza ga ze ta „wcho dzi do do mu”.

Ukazujemy się w 9 dzielnicach i 5 miastach pod Warszawą w nakładzie 230 tys. egzemplarzy
Biu ro re kla my: ul. Po mor ska 19, tel. 22 614-58-03, re kla ma@ga ze ta echo.pl

Twoja firma ma ma ło pie nię dzy na re kla mę?
Ce luj pre cy zyj nie! W klien ta w kon kret nym re jo nie!

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:

22, 23, 25-30.XI, 1-6.XII

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
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Na uli cy Ba na cha na resz cie po -
wsta nie no wa ście żka ro we ro wa.
Chod nik w tym miej scu znaj do wał

się w sta nie, de li kat nie mó wiąc,
opła ka nym. Obec nie pro wa dzo ny
jest ostat ni etap prac przy uli cy

Gró jec kiej. Jest to krót ki, ale ja -
kże wa żny od ci nek dro gi. Co -
dzien nie prze je żdża tę dy set ki ro -
we rzy stów, któ rzy ja dąc z Pól Mo -
ko tow skich do tej po ry na po ty ka li
ogrom ne trud no ści. Te raz do jazd

do uli cy Bi twy War szaw skiej bę -
dzie mógł od by wać się kom for to -
wo. Do ce lo wo ma po wstać rów -
nież prze jazd przez skrzy żo wa nie
ulic Żwir ki i Wi gu ry oraz Ba na -
cha. 

W naj bli ższej oko li cy znaj du ją
się aż trzy sta cje ro we ro we na uli -
cach Ba na cha, Pa steu ra oraz Gró -
jec kiej, z któ rych mo gą ko rzy stać
miesz kań cy Ocho ty.

To masz Kłos
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Ście żka ro we ro wa na Ba na cha

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 juna szej pla ców ki oraz do świad cze -nia, ja kie zdo by li śmy na ryn kuedu ka cji przez ostat nie kil ka lat.To, na co zwra ca my szcze gól nąuwa 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 nymi doj rza łym po dej ściem do na uki.To wła śnie oni wy ró żnia ją nasspo śród in nych pla có wek ja kooso by do ro słe, któ re są świa do meswo ich wy bo rów ży cio wych. Je -ste śmy z te go po wo du na praw dębar dzo za do wo le ni. Do dat ko wo sta ra my się wy eli -mi no wać stres i dać słu cha czomjak naj wię cej kom for tu pod czasza jęć. Kon sul ta cje pro wa dzo ne sąw 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 śmyta kże umo żli wić na ukę jesz czewięk szej liczbie słu cha czy. Zde cy -do wa li śmy, że na uka w na szymLi 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 sięoso 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 kżeoso 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 nasoso by, któ re ak tu al nie uczęsz cza jądo szko ły śred niej, ale ma jąuprze dze nia co do kon ty nu acjina 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 sięprzyjść 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 szośćSłu cha czy po za koń cze niu kur sujest zda na wy łącz nie na sie bie.Czę sto oka zu je się, że mu szą onipo 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 tejre zy gna cji słu cha cza z przy stą pie -

nia do ma tu ry. Na si słu cha cze, po ukoń cze niukur su, ma ją mo żli wość przy stą -pie nia do eg za mi nu ma tu ral ne gow 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 jaknaj więk szej ilo ści po zy tyw nychbodź ców, do da nia pew no ści sie -bie, tak aby ka żdy ze Słu cha czymógł w rów nym stop niu osią gnąćcel. 
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

Zmień li ceum dla do ro słych na lep sze
�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.

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


