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Sześć samorządowych działa-
czek reprezentujących różne stro-
ny warszawskiej polityki uznało,
że inicjatywa budowy linii tramwa-
jowej, która winna połączyć
sprawnie, ekologicznie i nowocze-
śnie Wilanów z Mokotowem
i Ochotą, powinna przebiegać po-
nad wszelkimi podziałami. Rozwój
komunikacji tramwajowej w War-
szawie wynika także ze „Strategii
zrównoważonego rozwoju syste-
mu transportu Warszawy do 2015
r. i na lata kolejne” oraz wprost

z potrzeby ochrony powietrza
aglomeracji warszawskiej.

Tradycja tramwajowa w Polsce
wywodzi się właśnie z Warszawy,
gdzie w 1866 powstała pierwsza li-
nia tramwaju konnego, która słu-
żyła do transportu między dwor-
cami kolejowymi. Tramwaje War-
szawskie, które stale modernizują
tabor są przyjaznym ludziom
i miastu rozwiązaniem komunika-
cyjnym. Nowoczesna komunikacja
tramwajowa jest szybka i bez-
pieczna, a tramwaj stał się wydaj-

niejszym, tańszym w eksploatacji,
a także bardziej ekologicznym
rozwiązaniem, niż autobus. Pro-
wadzenie nowoczesnego tramwaju
pośród strefy pieszej nie stanowi
już utrudnienia, a zdecydowanie
wzmacnia atrakcyjność miasta.

– Ochocka Wspólnota Samo-
rządowa sprawę połączenia tram-
wajowego z Mokotowem stawia
jako priorytet. Linia, o którą ape-
lujemy do pani prezydent jest
w planach rozwoju komunikacji
tramwajowej Warszawy. Liczymy
na to, że jej budowa zostanie za-
warta we wniosku o środki unijne
w nadchodzącym siedmioletnim
budżecie – komentuje Anna
Zbytniewska, jedna z sygnatariu-
szek apelu.

Apel do Prezydent Warszawy…
…w sprawie budowy linii tram-

wajowej Dworzec Zachodni – Ba-
nacha – plac Unii Lubelskiej
– Wilanów.

Zwracamy się z apelem o pilną
budowę linii tramwajowej łączą-
cej Ochotę z Mokotowem i Wila-
nowem. Plany budowy tej linii są
znane publicznie od wielu lat. Jej
realizacja ma mocne uzasadnienie
funkcjonalno-komunikacyjne
oraz przyniesie ogromne korzyści
społeczne naszym dzielnicom. Bę-
dzie to także praktyczna i widocz-
na realizacja „Strategii zrówno-
ważonego rozwoju systemu trans-

Z Wilanowa przez Mokotów na Zachodni

Chcemy tramwaju
W środę 27 listopada radne z trzech warszawskich dzielnic

wspólnie podpisały i skierowały do prezydent Warszawy apel
o budowę linii tramwajowej łączącej południowe dzielnice mia-
sta: Ochotę, Mokotów oraz Wilanów.

dokończenie na stronie 2



portu Warszawy do 2015 r. i na la-
ta kolejne”.

Uważamy, że rozwój południo-
wych dzielnic Warszawy powinien
stać się priorytetem dla władz sto-
licy. Ich połączenie transportem
szynowym jest niezbędnym wa-

runkiem do sprawnego i szybkie-
go poruszania się po naszym mie-
ście. Spowoduje także odciążenie
zakorkowanych ulic i promocję
najbardziej efektywnego środka
transportu zbiorowego, jakim jest
tramwaj.

Budowa tej linii tramwajowej
jest dla nas tak ważną sprawą, że

podziały polityczne przestają się
liczyć, gdyż ważniejsze jest dobro
wspólne.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że
obecnym władzom Warszawy rów-
nież zależy na zrównoważonym
rozwoju komunikacyjnym wszyst-
kich dzielnic. Dzielnice Wilanów,
Mokotów i Ochota czekają
na swoją szansę rozwoju i odwa-
żne decyzje Prezydenta Warsza-
wy.
Joanna Cyrul, Rada Dzielnicy

Wilanów, Stowarzyszenie
Mieszkańców Miasteczka
Wilanów

Grażyna Jurczak, Rada Dzielnicy
Mokotów, Platforma
Obywatelska

Katarzyna Radzikowska, Rada
Dzielnicy Wilanów,
Stowarzyszenie Mieszkańców
Miasteczka Wilanów

Małgorzata Rojek, Rada
Dzielnicy Ochota, Ochocka
Wspólnota Samorządowa

Anna Zbytniewska, Rada
Dzielnicy Ochota, Ochocka
Wspólnota Samorządowa

Katarzyna Zbytniewska, Rada
Dzielnicy Ochota, Ochocka
Wspólnota Samorządowa
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Chcemy tramwaju
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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 6 do 12 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
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Od około tygodnia ok. godz. 16
straż miejska przyjeżdża pod bloki
przy ul. Architektów i ul. Urbani-
stów wlepiając mandaty wszystkim
nieprawidłowo zaparkowanym sa-
mochodom. Niby nic w tym dziwne-
go, bo znak B-36 owszem stoi, ale:

– odkąd tutaj mieszkam (od ma-
ja) nikomu wcześniej nie przeszka-
dzały samochody zaparkowane
w ten sposób – mimo wielu wizyt
straży miejskiej nikt wcześniej man-
datów nie dostawał, bo tutaj
po prostu czasem nie ma gdzie sta-
nąć. Zaś zaparkowane samochody
nikomu nie wadzą – przejazd jest
zachowany,

– straż miejska podczas „łowów”
sama zabiera miejsce parkingowe
mieszkańcom.

Ich działanie można jedynie po-
równać (przepraszam za wyrażenie)
do hieny czekającej na padlinę.

Czy oprócz nieparkowania
na jednym z tych siedmiu niefortun-
nych miejsc jest szansa, żeby tę

sprawę jakoś inaczej rozwiązać?
Do kogo należałoby skierować
prośbę o zmianę/usunięcie znaku
B-36 – dzięki czemu mieszkańcy
zdobyliby 7 miejsc parkingowych,
które w tej okolicy są na wagę złota.

Pozdrawiam,
Hubert Rycak

Szanowny Panie
W naszym mieście działa szajka

utrudniaczy życia kierowcom. Ich
firmowym wyrobem są bezsensow-
ne znaki zakazu i słupki. Straży
miejskiej bym w to nie mieszał, po-
nieważ oni tylko pilnują przestrze-
gania bezsensu. Czasami udaje się
z urzędnikami wygrać. Ich siedzibą
jest w tym przypadku wydział ko-
munikacji lub infrastruktury urzę-
du dzielnicy Ochota. Pan spróbuje
tam skierować pismo. Czasami
skutkuje i daje się cos z tym zrobić.

Grzegorz Wysocki

List do Informatora

W sprawie parkowania



Spółka „Nasz Rynek”, Ośrodek
Pomocy Społecznej Włochy

i Dom Kultury Włochy, przy pa-
tronacie medialnym „Informatora
Ochoty i Włoch” zapraszają
na festyn świąteczny, który roz-
pocznie się dnia 7 grudnia o go-
dzinie 12.00 przy bramie wejścio-
wej Targowiska Bakalarska.

Część artystyczną imprezy wy-
pełni występ sekcji wokalnych
dzielnicowego Domu Kultury
oraz młodych artystów ze szkoły
podstawowej nr 94 przy ul. Cie-
trzewia 22a we Włochach.

Na czas trwania festynu zostaną
wystawione specjalne kosze
z przeznaczeniem na dary dla ro-
dzin potrzebujących z terenu
dzielnicy.

Dariusz Kałwajtys

Festyn na Bakalarskiej

Zadłużenie, razem z kosztami
jego obsługi, nie jest nam obce,
gdy wpłacamy ratę kredytu hipo-
tecznego za mieszkanie mając
świadomość, że jak nic się nie
zmieni, będziemy to robić przez
najbliższe 25 lat. Specjalistami
od dochodów jesteśmy rzadziej,
bo roboty nie ma, a jak jest, to

skubani zdecydowanie za mało
płacą. Dłużników prawie nie ma,
a ci, co są, jakoś nie kwapią się,
aby oddać. Jednym słowem kryzys
finansowy, bankowy, strukturalny
i jak go tam jeszcze zwał.

A tu proszę. Władze mówią, że-
byśmy wydali. Mają w zależności
od dzielnicy od pół do kilku milio-

nów złotych do wydania. Mamy za-
brać głos, wypowiedzieć się i zagło-
sować. To się nazywa teraz, za prze-
proszeniem, „partycypacja”. Koja-
rzy mi się źle, ponieważ, jak mi ktoś
mówi, że mam w czymś partycypo-
wać, to zawsze zaraz potem pojawia
się suma do wydania, a nie do zain-
kasowania. Nawet niedawno słysza-
łem w sklepie, jak dwóch panów
uzgadniało warunki partycypacji
w nalewce krajowej i bynajmniej nie
rozmawiali o przychodach, ale
o kosztach. Tak więc osobiście boję
się w czymkolwiek partycypować.

Budżet partycypacyjny to prze-
bój sezonu referendalnego. My-
ślałem, że to jakaś kolejna ściema
pani prezydent, ale gdzie tam. Bę-
dzie w roku 2015. Czyli, jak
wszystko na to wskazuje, nie
za kadencji obecnej pani prezy-
dent. Skąd mają wziąć się środki?
Z budżetów dzielnic. Przejrzałem
wię te budżety i wybrałem moje
trzy ulubione: Ochotę, Żoliborz
i Włochy. I tak, po wykonaniu
za rok 2012:

Budżet Ochoty to 258 mln zł,
przy czym 12,6 mln zł to inwesty-
cje; Żoliborz 143 mln zł,
przy czym 7,5 mln to inwestycje;
Włochy odpowiednio 110 mln zł
na 5,3 mln. Wolicie Państwo plan
na 2013 rok? Służę uprzejmie:
Ochota 223 mln na 4,9 mln zł;
Żoliborz 139 na 5 mln zł; Wło-
chy 117 na 11,3 mln zł. Tak więc,
nie znam budżetów tych dzielnic
na rok 2015, ale mogę przypusz-
czać, że do tego czasu pani prezy-
dent je ogołoci do cna.

Dlaczego o tym piszę? Ponie-
waż, jak zapoznałem się z harmo-
nogramami prac zespołów ds. bu-
dżetu partycypacyjnego, to ani
słowa nie znalazłem w nich o tym,
skąd wziąć pieniądze na te wydat-
ki, co to mają je mieszkańcy wy-
dyskutować i przegłosować. Mówi

się wiele o tym ile, kiedy, za jaką
kwotę coś zostanie zrobione. Nie
słyszałem do tej pory ani słowa,
komu się zabierze, żeby zrobić
tamto.

Innymi słowy, żeby wydać
w dzielnicy Ochota 2,1 mln zło-
tych, gdzieś trzeba ich nie wydać.
To samo dotyczy innych dzielnic.
Mieszkańcy, zanim wezmą się
za głosowanie, powinni dowie-
dzieć się od burmistrzów, czy pie-
niądze zostaną wzięte z obcięcia
dodatków dla nauczycieli, a może
na użytek tej zabawy zamkniemy
jakąś bibliotekę, przedszkole lub
dom kultury.

W najbliższym czasie zamie-
rzam spytać o to kilku z nich.

A tak naprawdę to uważam, że
jedynym sensownym pomysłem
jest zawalczenie o pieniądze
na ten cel w budżecie miasta.
Ostatnio przeczytałem, że pani
prezydent wybudowała szalet
za blisko 5 mln zł, a przystanek
za 6 mln zł już znamy. Wystarczy
wychwycić kilka takich kwiatków
i przerzucić je na budżety partycy-
pacyjne do dzielnic. Polecam to
uwadze zwłaszcza radnym z Plat-
formy Obywatelskiej, którzy rzą-
dzą budżetem miejskim.

Grzegorz Wysocki

Wszyscy jesteśmy specjalistami budżetowymi, zwłaszcza
w dziedzinie inwestycji, kiedy trzeba kupić dziecku kurtkę na zi-
mę, a nie ma kasy. Doświadczamy co miesiąc niedomykających
się wydatków bieżących zwłaszcza, kiedy do pierwszego tydzień,
a pękła ostatnia stówa na zakupach w osiedlowym sklepie.
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Szpital Dzieciątka Jezus jest
jedną z najstarszych instytucji
opiekuńczych w Warszawie. Jego
historia sięga XVIII w. i osoby
Gabriela Piotra Baudouina, zało-
życiela szpitala. Decyzja o prze-
nosinach szpitala z placu Warec-
kiego na peryferyjną wówczas
Ochotę zapadła w połowie lat
90. XIX wieku. W roku 1901
ukończono pierwsze zabudowania
szpitalne przy ówczesnej ulicy Że-
laznej, a dzisiejszej ul. Lindleya.
Głównym architektem i nadzorcą
tego przedsięwzięcia był Józef
Pius Dziekoński. Architekt ten
był jednym z najbardziej poważa-
nych i najlepszych specjalistów
w swojej dziedzinie. W swojej
przeszło pięćdziesięcioletniej ka-
rierze zaprojektował między inny-
mi Bazylikę katedralną Świętych
Michała i Floriana w Warszawie,

Katedrę Wniebowzięcia NMP
w Białymstoku czy Kościół Matki
Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.
Jednak w przypadku kompleksu
szpitalnego Dziekoński stanął
przed dużym wyzwaniem, ponie-
waż poza zabudowaniami me-
dycznymi na terenie szpitala ar-
chitekt miał usytuować obiekty
sakralne i to niekoniecznie kato-
lickie.

Cerkiew czy kościół?
Panowanie rosyjskie w Warsza-

wie drugiej połowy XIX wieku i po-
czątku XX charakteryzowało się
bardzo nachalną polityką rusyfika-
cji. Właśnie w tym czasie zostało
wybudowane najwięcej nowych cer-
kwi dla prawosławnych mieszkań-
ców miasta. Szpital, będąc obiek-
tem państwowym, został również
podporządkowany panującej dok-
trynie rusyfikacji. Zdecydowano, że
wśród budynków medycznych mia-
ła znaleźć się świątynia prawosław-
na. Ostatecznie władze miasta pod-
jęły decyzję, że w obrębie szpitala
stanie cerkiew przy skrzyżowaniu
ulicy Żelaznej i Wspólnej (dzisiej-
szej ul. Wojciecha Oczki) i kaplica
katolicka przy skrzyżowaniu ul. Że-
laznej i Nowogrodzkiej.

Pracę nad budową świątynii
prawosławnej rozpoczęły się w

1900 r. i trwały około dwóch lat.
W sierpniu 1902 konsekrowano
cerkiew, nadając jej wezwanie
Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy. Świątynia wzniesiona zo-
stała na planie krzyża greckiego
z tryforium dzwonnicy ponad
głównym wejściem, w którym
znajdowały się trzy dzwony. Cer-
kiew zbudowano z czerwonej ce-
gły, a jej wyposażenie było bardzo
skromne. Niewielki budynek cer-
kwi był przeznaczony dla równo-
czesnego uczestnictwa w nabo-
żeństwie około 300 wiernych.

W tym samym okresie trwały
pracę nad kaplicą katolicką, któ-
rej nadano wezwanie Dzieciątka
Jezus. Budowa została rozpoczęta
w lipcu 1897 r. i została ukończo-
na prawdopodobnie w roku 1902.
W swoim pierwotnym założeniu
mieściła około 150 osób. Szybko
jednak okazało się, że świątynia
jest za mała i jeszcze przed pierw-
szą wojną światową rozpoczęto jej
rozbudowę, która ciągnęła się aż
do połowy lat 20. XX wieku.

Świątynia prawosławna nie
miała tyle szczęścia co kaplica
Dzieciątka Jezus i nie przetrwała
próby czasu. Kiedy władze rosyj-
skie w 1915 roku opuściły Warsza-
wę, cerkiew została opuszczona
a sama budowla podzieliła los kil-
ku innych obiektów sakralnych
wybudowanych dla ludności pra-
wosławnej. Do listopada 1918 ro-
ku budynek został kilkakrotnie
sprofanowany a całość wyposaże-
nia liturgicznego wykradziona.

Ostatecznie w latach 20. zdecydo-
wano się na rozbiórkę budowli,
która była już w tym czasie ruiną.

Tajemniczy obelisk
Wraz ze szpitalem Dzieciątka

Jezus z placu Wareckiego został
przeniesiony pamiątkowy obelisk
z roku 1799. Ustawiony został
w pobliżu powstającej kaplicy
Dzieciątka Jezus. Obelisk ten jest
upamiętnieniem osób, które
umarły w tym szpitalu od ro-
ku 1757. Pomnik został wykonany
z piaskowca, ma około dwóch me-
trów wysokości i składa się z pro-
stopadłościennego cokołu i czwo-
rościennego smukłego obelisku
zwieńczonego krzyżem. Na przed-
niej ścianie widnieje napis z ro-
ku 1799: Boże bądź miłościw
zmarłym w szpitalu r. 1757 a tu
do 30 000 pogrzebionym AD 1799.

Na ścianie tylnej widnieje plan
przyszpitalnego cmentarza w rzu-
cie trapezu z wymiarami poszcze-
gólnych boków podanych w łok-
ciach. Na bocznych ścianach wid-
nieją inskrypcję z 1901 roku:
Przeniesiony z dawnego szpita-
la 1901 oraz Szczątki zmarłych
pochowane na cmentarzu św.
Wincentego 1901.

Jak możemy się przekonać ta-
jemnice Ochoty nie kryją się tylko
w podziemiach Reduty Ordona
czy gruzach rogatek grójeckich.
W naszej dzielnicy pełno jest
miejsc zapomnianych, o których
nawet najstarsi mieszkańcy mogą
nie pamiętać. Symbolicznym przy-
kładem niech będzie zapomniana
cerkiew Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy.

Paweł Szabłowski

Tajemnice Szpitala Dzieciątka Jezus

W historii Ochoty szpital wpisał się na przeło-
mie XIX i XX, kiedy władze carskie w Warszawie zdecydowały
o przeniesieniu instytucji z placu Wareckiego na miejsce,
w którym stoi do dzisiaj. Ale czy mimo wielu lat obecnośći
w naszej dzielnicy tego obiektu znamy całą jego historię?

Kiedy liczy się nakład – 230 tys. egzemplarzy
– nadaj ogłoszenie we wszystkich naszych gazetach!
Ukaże się w 9 dzielnicach i 5 miastach pod Warszawą!

Bezskutecznie poszukujesz pracownika przez internet?
Ekspedientka do spożywczego 000-000-000 – tylko 55 zł

Twoje ogłoszenie w największym dzienniku drogo kosztuje
i ginie wśród wielu innych?

Remonty profesjonalnie 000-000-000 – tylko 47 zł!

Piętnaście agencji nieruchomości nie przyprowadziło ci jeszcze żad-
nego chetnego na Twoje mieszkanie?

Białołęka, ul. Leśna, 50 m2, rok 2000, 500-000-000 – tylko 69 zł!

Kiedy liczy się miejsce
– sam wybierz rejon publikacji ogłoszenia!

Udzielasz korpetycji, ale nie chcesz jeździć do uczniów przez
pół miasta?

Korepetycje j. angielski 000-000-000 - cena... 16 zł!
- ogłoszenie ukaże się np. w gazetach na Białołęce, Targówku

i Bielanach. Bo tu masz blisko!. Nakład 105 tys. egz.

Masz pomysł na dodatkowy zarobek bliko domu?
Zaopiekuję się dzieckiem, osobą starszą,

pomogę w prowadzeniu domu 500-500-500 cena...23 zł
- w gazecie na Bemowie i Bielanach, 70 tys. egzemplarzy!

Tniesz wydatki na reklamę?
Zainwestuj w tanie, sprawdzone rozwiązanie – ogłoszenie drobne!

Z nami:
- kupisz lub sprzedasz działkę,
mieszkanie, samochód,
- znajdziesz zgubionego psa,
- znajdziesz klientów,
- pozbędziesz się starych mebli,
- znajdziesz osobę do sprzątania
lub nauki gry na pianinie!

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!!P
o

r
 t
a

l 
in

 t
e

r
 n

e
 t
o

 w
y

 
„

In
 f
o

r
 m

a
 t
o

 r
a

”
 
w

w
w

.
in

 f
o

 c
h

o
 t
y

.
w

a
w

.
p

l

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



P
o

r
t
a

l 
in

t
e

r
n

e
t
o

w
y

 
„

In
f
o

r
m

a
t
o

r
a

”
 
w

w
w

.
in

f
o

c
h

o
t
y

.
w

a
w

.
p

l

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

Wo bec po wy ższe go In for ma tor
skie ro wał na stę pu ją ce py ta nia
do dy rek to ra SZPZLO WO, zwią -
za ne z za mia rem utwo rze nia
na te re nie pu blicz nych pla có wek
słu żby zdro wia przedsiębiorstwa,
któ re świad czyć ma ko mer cyj ne
usłu gi me dycz ne dla lud no ści:
• Czy usługi komercyjne będą

świadczone bezpośrednio
przez SZPZLO Warszawa
– Ochota czy planują Państwo
je podzlecać innym
podmiotom?;

• W ilu podległych Panu
placówkach zdrowia zamierza
Pan wprowadzić usługi
komercyjne świadczone przez
nowo utworzone
Przedsiębiorstwa?;

• W jakich godzinach będą one
świadczone?;

• Czy wzorem przychodni
na Szczęśliwickiej do ich

funkcjonowania będą
wydzielane oddzielne
przestrzenie?;

• Czy usługi komercyjne
świadczone będą
równocześnie z usługami
finansowanymi z Narodowego
Funduszu Zdrowia?;

• Dlaczego projekt zmian
w funkcjonowaniu placówek
zdrowia SZPZLOWO nie był
opiniowany przez Radę
Społeczną, która jest organem
doradczym dla jej dyrektora
oraz inicjującym
i opiniodawczym m. st
Warszawy?

Z od po wie dzi ja ką otrzy ma li śmy
wy ni ka, że w sy tu acji ogra ni czeń,
ja kie Na ro do wy Fun dusz Zdro wia
na kła da na da ny rok, co po wo du je,
że świad cze nia po wy żej ści śle
okre ślo ne go li mi tu nie są po kry -
wa ne przez nie go w ca ło ści, no wo

utwo rzo ne przed się bior stwo, ta ką
mo żli wość bę dzie po sia dać.

W przy pad ku prze kro cze nia li -
mi tu – pi sze dyrektor Za krzew ski
– za sad nym jest wy ko rzy sta nie
po ten cja łu oso bo we go, tech nicz -
ne go, oraz lo ka lo we go w cza sie,
gdy Ze spół nie udzie la już świad -
czeń w ra mach umo wy z NFZ
(go dzi ny póź no po po łu dnio we
i wie czor ne). Do ty czyć to mo że
wszyst kich pu blicz nych pla có wek
zdro wot nych na Ocho cie, pod le -
ga ją cych pod SZPZ LO WO.

Ko mer cyj ne, płat ne usłu gi
przed się bior stwa, któ re nie zna la -
zły się w ko szy ku świad czeń gwa -
ran to wa nych oraz re fun do wa nych
przez NFZ, funk cjo no wać bę dą
w spe cjal nie wy dzie lo nych ga bi ne -
tach, a kształ to wa ne bę dą na bie -
żą co w za le żno ści od po trzeb da -
nych świad czeń.

Pro po no wa na zmia na sta tu tu
– utrzy mu je dy rek tor – słu żyć ma
pre cy zyj ne mu roz li cze niu dwóch
od ręb nych roz li czeń, a za tem po -
zy ski wa nych przez Ze spół w ra -
mach umo wy z NFZ i usług płat -
nych przed się bior stwa.

Tym cza sem sta tut dla SZPZ -
LO WO na da je m.st. War sza wa,
zgod nie z usta wą o dzia łal no ści
lecz ni czej i ja ko pod miot two rzą -
cy, de cy du je o je go kształ cie. Na -
to miast Ra da Spo łecz na, dzia ła ją -
ca przy Ze spo le lecz ni czym jest
or ga nem ini cju ją cym i opi nio daw -
czym dla pod mio tu two rzą ce go
– co wy raź nie ak cen tu je Za krzew -
ski – czy li jest nim m.st. War sza -
wa. Tak więc, je śli za cho dzi po -
trze ba, to wła śnie or gan two rzą cy
ko rzy sta z ta kiej mo żli wo ści.

Pro po no wa na zmia na sta tu tu
nie zmie nia pod sta wo wej dzia łal -
no ści SZPZ LO WO i nie za cho -
dzą żad ne zmia ny dla pa cjen tów
w udzie la niu świad czeń opie ki
zdro wot nej w ra mach umo wy
z NFZ. Na tym koń czy wy ja śnie -
nia dy rek tor ochoc kich pla có wek
zdro wot nych.

Trud no prze łknąć spo koj nie ta -
ką od po wiedź. Tym bar dziej

w świe tle to wa rzy szą cych dzia ła -
niom dy rek to ra fak tów, m.in.
oba wach oraz dez apro ba cie
miesz kań ców oko lic uli cy Ka li -
skiej, po zba wio nych le ka rza
pierw sze go kon tak tu w swo im re -
jo nie, że nie wspo mnę o przy czy -
nach zdję cia z ob rad se sji Ra dy
War sza wy te go ja kże śmia łe go
i kon tro wer syj ne go pro jek tu.

An na Zbyt niew ska

Pla ców ki zdro wia w no wej od sło nie
Dzia łal no ści ko mer cyj nej w pla ców kach pu blicz nej słu żby

zdro wia być nie po win no – z de fi ni cji. Od mien ne go zda nia jest
dy rek tor Sa mo dziel ne go Ze spo łu Pu blicz nych Za kła dów Lecz nic -
twa Otwar te go War sza wa – Ocho ta.

Wy po ży czal nia nr 28, przy
ul. 1 Sierp nia 36a za pra sza na ko -
lej ne za ję cia rę ko dziel ni cze.

Tym ra zem w pro gra mie wy ko -
na nie de ko ra cji świą tecz nej
w tech ni ce de co upa ge.

Warsz ta ty prze zna czo ne są dla
osób do ro słych. Tel. 22 846-17-16.

Wstęp wol ny. 
Spo tka nie od bę dzie się 10

grud nia (wto rek) o godz. 17.00.
Na za ję cia na le ży przy nieść:

• szeroki nieduży pędzel
• farbę akrylową do drewna

i metalu
• lakier akrylowy do drewna

i metalu
• klej do decoupege
• przedmiot do udekorowania
• motyw na serwetce lub

papierze ryżowym
• papier ścierny (10×10 cm).

źró dło:
Bi blio te ka Wło chy

Warsz ta ty tech nik de ko ra cyj nych
w bi blio te ce Wło chy



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
·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
·Opróżnianie: piwnic, strychów, garaży, wywóz
mebli, gruzu AGD i innych tel. 503-711-500

·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

RReemmoonnttyy  kkoommpplleekkssoowwoo  660088--117700--003333

·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
·Firma handlowa zatrudni na 4 godz. dziennie.
Wynagrodzenie 1800 zł. Wymagania: wiek min
25 lat, prawo jazdy kat B. CV proszę kierować na
e-mail: praca.piotrsobotka@wp.pl

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, bibeloty
gotówka, tel. 601-336-063
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Kupię stare motocykle, części 505-529-328

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

W dniu 25 li sto pa da od by ło się
dru gie spo tka nie Ze spo łu ds. Bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go. Po dłu -
giej i burz li wej dys ku sji Ze spół..
po dzie lił dziel ni cę na 4 ob sza ry
w pro por cjach: Wło chy (2 ob sza -
ry – Sta re i No we Wło chy) oraz
Okę cie (2 ob sza ry – Okę cie i Ni -
skie Okę cie). Na ka żdy z ob sza -
rów przy pad nie po około 136,5
tys. złotych.

Kwe stią bar dzo istot ną dla za -
in te re so wa nych miesz kań ców
jest fakt, że w dniach od 2 do 31
grud nia br. od bę dą się dziel ni co -

we kon sul ta cje, pod czas któ rych
ka żdy miesz ka niec dziel ni cy bę -
dzie miał mo żli wość wy po wie -
dze nia się – co są dzi o przed sta -
wio nym pro jek cie po dzia łu dziel -
ni cy na ob sza ry i po dzia łu środ -
ków. W przy pad ku gdy by oka za -
ło się, że zda nie miesz kań ców
jest zde cy do wa nie od mien ne
od do ko na nych po dzia łów przez
Ze spół, ist nie je mo żli wość ko -
rek ty za rów no ob sza rów jak
i kwot. Szcze gó ło wy po dział
dziel ni cy na ob sza ry i kwo ty zo -
sta nie przed sta wio ny na kar tach

ma te ria łów kon sul ta cyj nych, któ -
re bę dą wy ło żo ne w wy ty po wa -
nych miej scach dziel ni cy np:
urząd dziel ni cy, bu dy nek wie lo -
funk cyj ny przy ul. 1 – Sierp nia,
nie któ re szko ły i in.

Dal sze in for ma cje w spra wie
bu dże tu par ty cy pa cyj ne go i prac
Ze spo łu już wkrót ce.

Wszyst kich, któ rzy są za in te re -
so wa ni in for ma cja mi o bu dże cie
par ty cy pa cyj nym w Dziel ni cy
Wło chy, ter mi na mi skła da nia
pro jek tów i kon sul ta cji oraz te -
ma tów zwią za nych z pla no wa nym
pro jek tem, pro szę o kon takt:

Tel. 501 080 674, e -ma il: da -
riusz_kal waj tys@op.pl

Da riusz Kał waj tys

Jak po dzie lić dziel ni cę Wło chy
Pod czas dru gie go spo tka nia Ze spo łu ds. Bu dże tu par ty cy pa cyj -

ne go w Dziel ni cy Wło chy do ko na no po dzia łu dziel ni cy na ob sza -
ry oraz po dzia łu kwot na ka żdy ob szar.

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

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

Wspólnota poszukuje wykonawcy
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Szczęśliwicka 1/5 ogłasza przetarg

na wymianę instalacji elektrycznej w budynku.
Przedmiar robót jest do odbioru w biurze ADM Felix

ul. Radomska 10/12.
Wszelkie informacje udzielane są również

pod nr telefonu 22 824–01–51.



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
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Pod opiecz ne Ja nu sza Pa tria ka
cię żko pra cu ją na ka żdą wy gra ną
tre nu jąc aż czte ry ra zy w ty go dniu.
– Nie ma in nej dro gi – za pew -
nia I Tre ner Ma zo vii – jak tyl ko
cię żka pra ca i pot wy la ny na tre -
nin gu. – Wła śnie ty mi sło wa mi Tre -
ner Ja nusz mo ty wu je swo je dziew -
czy ny na ka żdym z tre nin gów.

Ze spół bu do wa ny jest od po -
cząt ku te go se zo nu. W Ma zo vii
wy stę pu je kil ka bar dzo do świad -
czo nych siat ka rek oraz spo ro
dziew czyn do pie ro roz po czy na ją -
cych swo ją przy go dę z li go wym
gra niem w siat ków kę. Na pew no
ta ka mie szan ka (oby nie wy bu -
cho wa) cha rak te rów i tem pe ra -

men tów stwo rzy po przez cię żką
pra cę so lid ną ek pię, któ ra w fa zie
koń co wej po wal czy o naj wy ższe
ce le  – czy li awans do II li gi.

Ka żde spo tka nie, od sa me go
po cząt ku roz gry wek, przy no si no -
we prze my śle nia. Tre ne rzy wspól -
nie szu ka ją opty mal nych usta wień
dla na szych za wod ni czek. Żad na
z wy gra nych nie przy cho dzi ła two,
ale mi mo to dziew czy ny nie od -
pusz cza ją, po ka zu ją cha rak ter.
Dru ży na po sia da ogrom ny po ten -

cjał oraz po mi mo co raz chłod niej -
szych wie czo rów, ogrom ny za pał
do tre no wa nia i do sko na le nia się.
– To cie szy. Mimo że nie jest ła -
two, mo żna li czyć za rów no na ca -
ły ze spół, jak i na ka żdą siat kar kę
z osob na – mó wi Mag da, za ło ży -
ciel SKS Ma zo via War sza wa.

Od po cząt ku se zo nu nę ka ją nas
nie ste ty kon tu zje. Pierw sza z nich
wy klu czy ła na szą czo ło wą przyj -
mu ją cą – San drę Bru dziń ską –
z tre ningów na pra wie dwa mie -
sią ce, ko lej ne  – pęk nię cie ko ści
pra wej sto py u pierw szej roz gry -
wa ją cej Mag dy Boj ko, kon tu zja
bar ku środ ko wej  – Mag dy Brat -
man i zła ma nie pal ca u ata ku ją cej
Aga ty Gry go ro wicz. Jak wi dać -
pech nas nie omi ja. Po wo li dziew -
czy ny wra ca ją do peł nej dys po zy -
cji. San dra i Mag da już wcho dzą
w me czo we 12-stki, po zo sta łe
dziew czy ny po wo li wcho dzą
w cykl tre nin go wy.

Mi mo tych prze ciw no ści lo su
Ma zo vian ki prą do przo du.
W każ dym z ro ze gra nych spo -
tkań, po ka zy wa ły pa zur i ma my
na dzie ję, że bę dzie tak do koń ca.

Po dob nie jak u młod szych sze -
re gów Ma zo vii. Ze spół mło dzi -
czek (Blu eSoft Ma zo via Po mie -
chó wek), tre nu ją cy pod okiem
Ur szu li Pa triak awan so wał wła -

śnie do V li gi w swo jej ka te go rii.
Jest to duży suk ces, zwa żyw szy
na fakt, że dru ży na do pie ro co
po wsta je i jest to jej pierw szy se -
zon na li go wym par kie cie. Na sze
naj młod sze siat kar ki, z ka te go rii
mi nisiat ków ki , rów nież na swo im
kon cie od no to wu ją sa me wy gra -
ne. Trzy ma my kciu ki za ko lej ne
suk ce sy!

W mię dzy cza sie po wstał od -
dział dzie cię cej siat ków ki
na Ocho cie. Tre nin gi dzie ci
w wie ku szko ły pod sta wo wej, od -
by wa ją się w ka żdą śro dę o go dzi -
nie 17.30 w ha li przy ul. Trzech
Bu dry sów 32 (SP nr 175). Ser -
decz nie za pra sza my wszyst kie
dzie ci. 

Dro dzy Ro dzi ce – za szczep cie
w dziec ku pa sję do spor tu! Za ję -
cia dla naj młod szych od by wa ją się
bez płat nie pod okiem fa cho we go
tre ne ra. War to przyjść i spró bo -
wać swo ich sił!

Wra ca jąc do na szej sztan da ro -
wej dru ży ny. W naj bli ższą nie -
dzie lę na sze dziew czy ny ja dą aż
do Ra do mia, gdzie zmie rzą się
z tam tej szą du ży ną Lider Radom.
Trzy ma my kciu ki za ko lej ne trzy
punk ty i umoc nie nie po zy cji li de -
ra w ta be li.

Grze gorz Wy soc ki

Blu esoft Ma zo via War sza wa

Na cze le ta be li w III Li dze

Na sze siat kar ki idą jak bu rza. Po sze ściu spo tka niach run dy
za sad ni czej, pla su ją się na pierw szej po zy cji w ta be li, tra cąc
do tych czas tyl ko dwa se ty.



Nie mal ka żdy Po lak po tra fi przy -
wo łać ze swo jej pa mię ci przy naj -
mniej kil ka li ni jek wier sza Ada ma
Mic kie wi cza pt. „Re du ta Or do na”.
Po tę żny wy buch pro chow ni w szań -
cu nr 54 w trak cie bi twy w obro nie
War sza wy, pod czas woj ny pol sko -
-ro syj skiej w 1831 r. wy wie ra
do dziś ogrom ne pięt no w na szej
zbio ro wej świa do mo ści. Jed no cze -
śnie eks plo zja ob ro sła w le gen dę
prze ka zy wa ną z po ko le nia na po -
ko le nie. Jed nak rów no cze śnie, jak

rzad ko któ ra le gen da, tak moc no
od bie ga ona od fak tów, wy wo łu jąc
nie usta ją cą fa lę szy derstw, po mó -
wień, oska rżeń pod ad re sem ppor.
ar ty le rii Ju lia na Or do na.

Tra gicz ny a za ra zem he ro icz ny
bo ha ter wier sza, wy nie sio ny
na pie de stał przez naj więk sze go
pol skie go po etę w rze czy wi sto ści
nie zgi nął. Żył jesz cze 56 lat wal -
cząc z bro nią w rę ku z za bor ca mi
Oj czy zny na wie lu fron tach wo jen
to czo nych w Eu ro pie.

I tu – ro dzą się py ta nia. Dla cze -
go mi lio ny Po la ków o tym nie
wie dzą? Dla cze go wo kół po sta ci
Or do na pa nu je obec nie ab so lut na
ci sza? Dla cze go po mnik Re du ty
Or do na stoi w miej scu, gdzie te go
szań ca nie by ło? Dla cze go w miej -
scu fak tycz nej lo ka li za cji osła wio -
ne go szań ca 54 znaj du je się dzi kie
wy sy pi sko śmie ci, ko czo wi sko
bez dom nych oraz po wsta je me -
czet – świą ty nia mu zuł mań ska,
a ta kże (wkrót ce) kil ka apar ta -
men tow ców?

Gorz ka ta re flek sja: czy po po -
nad 180 la tach od wy da rzeń w re -
du cie 54, w przy pa da ją cą

w br. 125. rocz ni cę śmier ci Or do -
na oraz w 75. rocz ni cę od sło nię cia
(nie for tun ne go) po mni ka Re du ty
– wol no nam, po tom nym, za po -
mnieć o sza cun ku do wła snej
chlub nej hi sto rii i na szych na ro -

do wych bo ha te rów? A Ju lian Or -
don bez wąt pie nia jest bo ha te rem
– pa tro nem pol skich szań ców.

Ar tur Na dol ski

Ksią żka „Or don los tra gicz ny” au -
tor stwa Ar tu ra Na dol skie go uka za ła
się w Ofi cy nie Wy daw ni czej Rytm

ISBN 978–83–7399–536–9
For mat 176×250 mm. s. 272
Rok wy da nia 2013
Opra wa twar da

8 li sto pa da br. w Mię dzy na ro -
do wej Szko le Pod sta wo wej Me ri -
dian od by ły się uro czy ste ob cho dy
Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło -
ści. W tym wa żnym ape lu wzię li
udział ucznio wie, na uczy cie le, dy -
rek cja szko ły, a ta kże za pro sze ni
go ście: człon ko wie Związ ku Kom -
ba tan tów RP z Kół Re jo no wych
Ocho ty i Ra kow ca: Elżbie ta Sa -
dzyń ska, po rucz nik Jan Wit kow -
ski, ka pi tan Jó zef Czer wiń ski, ka -
pi tan Ma ria Mil brandt i pan Jan
Pyś, a ta kże puł kow nik Ro bert
Ba jur ski – Szef Od dzia łu Wy cho -
waw cze go Do wódz twa Sił Po -
wietrz nych RP.

Wa żnym punk tem pro gra mu
by ły wspo mnie nia przy by łych we -
te ra nów. Go ście przy wo ła li cza sy
dru giej woj ny świa to wej, mó wi li
o tru dach ów cze sne go ży cia

i ofiar nej wal ce o nie pod le głość
Pol ski.

Na stęp nie wy stą pi li ucznio wie
kla sy czwar tej z przed sta wie niem,
w któ rym sta ra li się po ka zać dla -
cze go 11 li sto pa da 1918 ro ku jest
tak istot nym dniem dla na szej Oj -
czy zny. W re cy to wa nych wier -
szach po wró ci li do mo men tu,
w któ rym Pol ska znik nę ła z ma py
Eu ro py. Przy po mnie li, że zo sta ła
wy ma za na z po li tycz ne go atla su
świa ta, ale nie z serc Po la ków,
któ rzy ma rzy li, wie rzy li i wal czy li
o uko cha ny kraj.

Wy stęp ten po ru szył zgro ma -
dzo ną pu blicz ność i przy by łych
go ści.

Był do sko na łym wstę pem
do ogól no pol skich ob cho dów Na -
ro do we go Świę ta Nie pod le gło -
ści 11 li sto pa da.

Święto niepodległości
w Meridian

Or do na los tra gicz ny
„On bę dzie Pa tron szań ców – Bo dzie ło znisz cze nia

w do brej spra wie jest świę te jak dzie ło two rze nia”.
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30 li sto pa da spo tka li śmy się
przy po mni ku Na Ba te ryj ce.
W 183 rocz ni cę wy bu chu Po wsta -
nia Li sto pa do we go. Mi mo desz czu
i zim na kil ka dzie siąt osób, w więk -

szo ści mło dzie ży, od da ło cześć bo -
ha te rom tam tych dni. By ły kwia ty,
zni cze i ci sza pod czas, któ rej naj le -
piej sły chać od gło sy tam tych he ro -
icz nych dni. Ar tur Na dol ski pre zes

Sto wa rzy sze nie Re du ta Or do na
wy gło sił krót kie prze mó wie nie.
Od lat miej sce Na Ba te ryj ce jest
kon te sto wa ne przez wła dze mia sta
i dziel ni cy. Spo łecz nym wy sił kiem
zo stał zbu do wa ny po mnik. 9 wrze -
śnia ka żde go ro ku w rocz ni cę
obro ny Re du ty gro ma dzą się tu
tłu my mło dzie ży i en tu zja stów oj -
czy stej hi sto rii. W przy szłym ro ku
pla no wa ny jest w tym miej scu je -
den z punk tów zbor nych Mar szu
Nie pod le gło ści. Na za koń cze nie
pra gnę po le cić czy tel ni kom ksią -
żkę „Or don los tra gicz ny” au tor -
stwa Ar tu ra Na dol skie go, któ ra
uka za ła się wła śnie w Ofi cy nie Wy -
daw ni czej Rytm.

Grze gorz Wy soc ki

Pa mięć li sto pa do wej in su rek cji

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 ku edu ka cjiprzez ostat nie kil ka lat. To, na cozwra ca my szcze gól ną uwa gę to in dy -wi du al ne i part ner skie po dej ściedo ka żde go ze słu cha czy. Dzię ki te musłu cha cze od wdzię cza ją się nam po -zy tyw nym i doj rza łym po dej ściemdo na uki. To wła śnie oni wy ró żnia jąnas spo 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 dę bar dzoza 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 sina uczy cie le to do świad cze ni dy dak ty -cy, pro wa dzą cy za ję cia w przy ja znejat mos fe rze. Od te go ro ku po sta no wi -li śmy ta kże umo żli wić na ukę jesz czewięk szej liczby słu cha czy. Zde cy do -wa li śmy, że na uka w na szym Li ceumjest 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 kże oso by, któ reprze 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 łyśred niej, ale ma ją uprze dze nia codo dal szej kon ty nu acji na uki w szko lema cie rzy stej. Wów czas, jesz czew 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 jąta kie kur sy, jed nak więk szość Słu cha -czy po za koń cze niu kur su jest zda nawy łącz nie na sie bie. Czę sto oka zu jesię, że mu szą oni po dejść do eg za mi -nu ma tu ral ne go zu peł nie w in nej pla -

ców ce niż ta, w któ rej or ga ni zo wa nybył 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 niado 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 łejszko ły śred niej, a ta kże eg za mi nówma 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, takaby 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

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.


