
Idea jest taka, by mieszkańcy
dzielnicy zdecydowali o wydatko-
waniu części budżetu Ochoty
w 2015 roku i mieli możliwość
przyjrzenia się jak ta kwota jest
wydatkowana i jak realizowane
są wytypowane przez nich działa-
nia. Pomińmy w tym momencie
ocenę tego przedsięwzięcia czy
kosztów jego realizacji i skupmy
się na pomysłach dla Ochoty.
Rozmawiając z wieloma miesz-
kańcami usłyszeliśmy bardzo ró-
żne zdania na temat co najbar-

dziej jest w naszej dzielnicy po-
trzebne. Często były to zadania

przekraczające cały budżet dziel-
nicy, bo nikt nie wiedział, jaki
rząd wielkości środków będzie
do dyspozycji.

Z naszych wyliczeń wynika, że
kwota, nad którą będzie pracował
zespół, to około pięćset tysięcy
złotych. Co za to można zrobić
na Ochocie? Oczekujemy na Pań-
stwa pomysły i sugestie.

Małgorzata Rojek

Pomysł za pół miliona
Na Ochocie ruszają prace nad budżetem partycypacyjnym na 2015 rok. Dla tych, którzy jeszcze

nie wiedzą przypominamy: zgodnie z wytycznymi władz miasta zarząd dzielnicy podjął działania
w celu utworzenia zespołu (5 mieszkańców, 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 5 urzęd-
ników i przedstawiciele klubów radnych), który wypracuje zasady tego budżetu.

Twoja rek lama odbi je s ię Echem tel . 22 614-58-03, 502-280-720
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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

Pani prezydent już dawno w jasny
sposób określiła zasady głosowania:
„Ten kto zostaje w domu 13 paź-
dziernika, ten popiera mnie i to co
robię w Warszawie od siedmiu lat”.
Wtórują pani prezydent: premier,
prezydent, wiele osób z establish-
mentu oraz partia rządząca naszym

krajem i miastem. Możemy prote-
stować i mówić, że to obniża jakość
naszej demokracji, że im nie wolno
tego robić, że wzmacnianie bierno-
ści obywateli w imię doraźnych ko-
rzyści politycznych, tej czy innej par-
tii, jest na dłuższą metę bardzo złe
dla naszego kraju. Jednak nie zmie-

nia to faktu, że taka jest logika nie-
dzielnego referendum.

Wszystkie badania wskazują, że
Hanna Gronkiewicz-Waltz prze-
gra 13 października głosowanie.
W urnach znajdzie się więcej gło-
sów za jej odwołaniem, niż za po-
zostaniem. Jednak czy to nasze
głosowanie będzie skuteczne?
Czy pani prezydent będzie musia-
ła złożyć swój urząd w poniedzia-
łek? To zależy od liczby oddanych
głosów. Jeśli będzie ich ponad 400

Tak czy nie?
– pytanie, przed którym nie można uciec

Jeśli ktoś ma nadzieję, że w niedzielę ucieknie od tego pytania,
jest w błędzie. W referendum dotyczącym odwołania prezydent
miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz wypowie się każdy dorosły war-
szawiak. Jest to chyba pierwsza sytuacja w historii wszystkich do-
tychczasowych głosowań, gdzie będzie stuprocentowa frekwencja.
Nareszcie nie będę musiał wysłuchiwać osób, które powiedzą że
„wie pan, ja nie wiem, nie interesuje mnie to, nie idę”.

dokończenie na str. 6

Iść czy nie iść? To najważniej-sze pytanie toczącej się kampa-nii referendalnej w stolicy.Obecna konstrukcja referen-dum, jeśli dotyczy odwołaniaprezydenta lub burmistrza mia-sta poprzez ustawowy wymógprzekroczenia progu frekwen-cji, wyraźnie narzuca taką linięwyboru – jeśli jesteś za odwo-
łaniem – idź, jeśli przeciw
– nie idź. Taka logika działanianie ma znaczka partyjnego. Dokładnie w ten sam sposób zacho-wał się PiS i Jarosław Kaczyński w trakcie referendum w Łodziw 2010 roku. Powiedział wtedy: „W mieście (Łodzi) nic nadzwy-czajnego się nie dzieje. Ja nie wybrałbym się na to referendum”.Dziś chciałabym zaapelować szczególnie do tych warszawia-ków, którzy wciąż wahają się, czy wziąć udział w referendumwarszawskim. Jeśli w Waszej opinii w Warszawie nie dzieje

się nic nadzwyczajnego, nie bierzcie udziału w tym referen-
dum. Poczekajcie. Za rok są wybory. Wtedy będziecie mielimożliwość ocenić pełne dwie kadencje mojego urzędowaniai skonfrontować to z dokonaniami i pomysłami innych kandyda-tów. Taki wybór będzie wyborem pozytywnym.Szczególne słowa kieruję zaś do wszystkich moich sympatykówi osób, które zamierzają poprzeć mnie w tym referendum, a wiem,że ciągle są jeszcze tacy. Nie marnujcie swojego głosu. Nie daj-
cie się namówić Jarosławowi Kaczyńskiemu i nie bierzcie
udziału w tym wiecu politycznym jednej partii. Tylko zwięk-
szycie liczbę jego uczestników a i tak Was przekrzyczą.

Jeśli chcecie mi pomóc – zostańcie w domu, a swój głos od-dajcie za rok. Wtedy będą prawdziwe wybory. Wtedy Wasz głosbędzie mi naprawdę potrzebny. Dziś jedyny, kto się ucieszy
z Waszego udziału w referendum będzie Jarosław Kaczyń-
ski. Nie bez przyczyny namawia moich zwolenników, żeby wzię-li w nim udział. Pamiętajcie, jeśli Jarosław Kaczyński Was
do czegoś namawia, to na pewno nie jest to dobre dla mnie.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

DO MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

Sfinansowane ze środków Platformy Obywatelskiej RP
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Rozumiemy, że wezwanie do
nieuczestniczenia w referendum
to najprostsza metoda obrony pa-
ni prezydent Hanny Gronkie-

wicz-Waltz. Choć najprostsza i
być może najskuteczniejsza, ma
jednak szkodliwe efekty uboczne.
Apele płynące ze strony jednej z

partii politycznych, by osoby za-
dowolone ze sposobu sprawowa-
nia urzędu przez Hannę Gron-
kiewicz-Waltz nie uczestniczyły w
referendum, popularyzują ob-
strukcję jako metodę walki poli-
tycznej.

Czy rok trwania na urzędzie
wart jest psucia obyczajów poli-
tycznych? Czy obrona urzędu
uzasadnia stosowanie tak szkodli-
wego narzędzia? Na skutek sto-
sowania obstrukcji samorządność
i obyczaj uczestnictwa w spra-
wach publicznych ucierpią w
stopniu znacznie przewyższają-
cym korzyści, jakie w przypadku
niepowodzenia referendum od-
niosłaby partia polityczna, do
której należy pani prezydent.

Wzywamy osoby uważające, że
pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
powinna pozostać na stanowisku
Prezydenta m.st. Warszawy, do
rezygnacji z najłatwiejszej, lecz
destrukcyjnej dla demokracji for-
my obrony. Wzywamy do uczest-
nictwa w referendum!

Bojkot pozostawmy w arsenale
broni przeciwko ustrojom niede-
mokratycznym!

Piotr Guział,
przewodniczący

Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej
Konrad Rytel,

prezes
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

Paweł Kukiz,
lider ruchu Platforma Oburzonych

Apel o udział w głosowaniu referendalnym

Choć różnimy się w ocenie sposobu sprawowania urzędu Pre-
zydenta m.st. Warszawy, to jesteśmy zgodni w przekonaniu, że
wzywanie do bojkotu warszawskiego referendum jest niszczące
dla cnoty społecznej aktywności.

„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 11 do 24 października



Wiatę przystanku autobusowe-
go linii 172 i 136 w kierunku Mo-

kotowa upodobały sobie osoby
bezdomne i zalkoholizowane. Lu-

dzie oczekujący na autobus,
poza przykrym dla oka widokiem
oraz fetorem niemytych ciał, mo-
czu i tzw. „pawi”, nagabywani są
o pieniądze i papierosy, a odmo-
wa kwitowana jest wulgaryzmami

i niewybrednymi gestami. Straż
miejska zdaje się tego nie zauwa-
żać, a skargi mieszkańców kwito-
wane są brakiem możliwości ka-
drowych, aby ten proceder ukró-
cić. Bezsilny jest też ochocki sa-
morząd, bo liczne interwencje,
w tym i naszej gazety, nie przynio-
sły do dziś pożądanego skutku.

To jest karygodne, oburzają się
mieszkańcy Ochoty i winą za ten
stan rzeczy obarczają burmistrza
dzielnicy. Również Sanepid, tak
restrykcyjny dla handlujących
w bezpośrednim sąsiedztwie kup-
ców, nie zauważa zagrożenia dla
zdrowia w cuchnącym w pobliżu
straganów z żywnością, przybytku.

Najwyższy już czas by włodarze
dzielnicy przestali ograniczać się
do jałowej korespondencji, a ka-
tegorycznie, na piśmie (!), zarów-
no od komendanta straży miej-
skiej, jak i policji, zażądali co-
dziennych patroli tak długo, aż
menele z przystanku wyniosą się
na stałe. Inaczej alternatywą bę-
dzie rozebranie wiaty przystanko-
wej, co będzie kompromitacją dla
służb powołanych do pilnowania
porządku oraz bezpieczeństwa
obywateli.

Picie w miejscach publicznych
– w naszej dzielnicy zjawisko na-
gminne – jest przestępstwem i ja-

ko takie, nie ma prawa bytu. Jeśli
tego nie wyeliminujemy, to w per-
spektywie 10, 20, 30 lat Ochotę
obsiądą bezdomni i menele. Już
dziś – jak wynika z wielu relacji,
uwag i skarg jej mieszkańców
– postrzegana jest ona, przede
wszystkim ta stara, przedwojenna,
jako brudna, zaniedbana i mało
atrakcyjna dzielnica. To na barki
jej mieszkańców, po dekadach za-
niedbań, spadł ciężar zmiany jej
oblicza.

Smutno mi i przykro, i w tym
odczuciu nie jestem odosobniona,
kiedy z zazdrością spoglądam
na Śródmieście ... na Mokotów.
Na tętniącą życiem, gwarem licz-
nych kawiarenek, z siecią małych,
różnorodnych sklepików ulicę ...
Francuską. To one wraz z rodzimą
społecznością tworzą niepowta-
rzalny klimat. W niedzielne popo-
łudnia ściągają tu warszawiacy
spragnieni uroków przedwojennej
Warszawy.

Ochotę kocham od dziecka.
Tym bardziej boli mnie widok sza-
rej, zdominowanej przez banki
i apteki, a opustoszałej pod wie-
czór, ulicy Grójeckiej. Swoisty ko-
loryt wnoszą do niej liczne lum-
peksy. A to już zjawisko warte
niejednej pracy magisterskiej.

Anna Zbytniewska

Obszar wstydu

Brud, fetor niemytych ciał i oddawanego w pobliżu wiaty przy-
stankowej moczu oraz walające się butelki i resztki jedzenia to co-
dzienny obraz południowego narożnika ulic Banacha i Grójeckiej.

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

Remont ruszył pełną parą.
Opuszczony Teatr Ochoty znów

wypełnił się ludźmi. Niestety, to

jeszcze nie widzowie, ale
robotnicy którzy wznowili tam
prace przy odbudowie teatru.

Budynek przez prawie rok stał
pusty. Poprzedni wykonawca
opuścił plac budowy po tym, jak
dzielnica rozwiązała z nim
umowę. Chodziło o notoryczne
niedotrzymywanie terminów.
Firmę PRB Akces zastąpił REM
Budex. W ciągu roku nowy
wykonawca chce wyremontować
budynek teatru, dobudować trzy
nowe budynki i zagospodarować
skwer im. księdza Jana
Salamuchy. Zakończenie prac
zaplanowano na koniec listopada
przyszłego roku. (OK)

Źródło: www.kobiety.pl
za Wiadomości Radia Kolor

Znowu ruch w Teatrze Ochoty
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Na terenach zabudowy mieszka-
niowej pomiędzy ul. Lirową a No-
wosolipsowską, gdzie dotąd stały
niewielkie domy, wymagane
jest 30% powierzchni biologicznie
czynnej (w projekcie planu zakła-
dano 40%), zaś spółdzielnia Dem-
bud budująca budynek wieloro-
dzinny wciśnięty na siłę między do-
my jednorodzinne, zaczęła budo-
wę wcześniej i nie zachowała chy-
ba żadnej powierzchni biologicz-
nie czynnej, do tego niestety pol-
skie prawo budowlane nadal trak-
tuje budynki wielorodzinne tak sa-
mo jak jednorodzinne i pozwala
na budowę ścian z balkonami
i oknami 4 metry od ogrodzenia

istniejących domów, co jest auten-
tyczną zbrodnią planistyczną. Plan
zagospodarowania, który mógłby
ograniczyć takie możliwości, nie-
stety także tego nie robi. Domy
tak obudowane, nawet rzekomo
eleganckim apartamentowcem,
kompletnie tracą na wartości, bo
zamiast ogrodu mają coś w rodza-
ju więziennego spacerniaka. Cie-
kawe też, kto kupi mieszkanie z ta-
kim widokiem?

Dla inwestorów przeznaczono
pas ziemi pomiędzy Nowosolipsow-
ską a przejazdem od Włodarzew-
skiej do Biedronki, dopuszczając
tam zabudowę aż sześciopiętrową,
z wyjątkowo małą powierzchnią

biologicznie czynną (25%) – cieka-
we czy te domy też staną balkon
w balkon z już istniejącą zabudową.
Wątpliwe, żeby mieszkania z wido-
kiem na WC sąsiada ludzie chcieli
tłumnie kupować. No ale hej, czego
się nie robi dla inwestora. I tak
piękna dzielnica parkowo-willowa
może się zamienić w zabetonowany
koszmarek. Tak więc ledwie plan
powstał, a już wymaga poprawek,
które by uniemożliwiły w przyszło-
ści nazbyt gęstą zabudowę.

Właścicielom wartościowych
willi w tym rejonie radzę z całego
serca: oprotestowujcie ten ele-
ment planu, póki czas, a także
ewentualne pozwolenia na budo-
wę, bo niedługo nowi mieszkańcy
Nie-Szczęśliwic będą wam pluli
na podwórko z wysokości 6 piętra.

Ponadto uprzejmie donoszę, że
mimo szczegółowych zapisów

w planie, zakazujących bałaganiar-
skiej reklamy, przy Włodarzew-
skiej, Grójeckiej i Korotyńskiego
nadal straszą przypadkowo poroz-
stawiane tablice zdecydowanie
za blisko znaków drogowych (od-
ległość powinna wynosić mini-
mum 10 m) czy skrzyżowania (od-
ległość powinna wynosić mini-
mum 20 m), w tym reklama o po-
wierzchni ponad 8 m na Korotyń-

skiego, której istnienie narusza kil-
ka przepisów naraz. Kierowcy do-
stają oczopląsu, jadąc malutką
Włodarzewską. Kiedy pozbędzie-
my się tych koszmarków?

Z planem mozna zapoznać się
na stronie:

https://bip.warszawa.pl/NR/exer
es/4B5E420A-8C21-4A26-8989-
61FC1377394A,frameless.

Magdalena Balcerek

(Nie)Szczęśliwice
W marcu 2012 w tekście „Plan Szczęśliwic okiem półamatora”

wyrażałam radość z powstania planu zagospodarowania Szczęśli-
wic. Okazała się ona przedwczesna. W sierpniu 2013 rada War-
szawy przyjęła plan, mocno zmieniony w stosunku do projektu.

Wtedy zaczyna się problem, bo
co z tym zrobić, gdy kosz na śmieci
to towar bardziej deficytowy niż
schab w dawnych czasach? Każdy
właściciel psa wie, że od 1 wrze-

śnia 2006 roku regulamin utrzyma-
nia porządku na terenie Warszawy
pozwala wyrzucać psie nieczystości
także do zwykłych koszy ulicznych.
Tylko gdzie ich szukać? Na po-

dwórkach koszy nie ma, bo miesz-
kańcy wyrzucają do nich swoje do-
mowe odpadki, przy chodnikach
osiedlowych ich nie ma, zapewne
z tych samych powodów. Problem
braku koszy na śmieci nie dotyczy
tylko posiadaczy psów, ale wszyst-
kich mieszkańców. Każdemu z nas
zdarzyło się ściskać w ręku papie-
rek po lodzie, batoniku czy niedo-
pałek papierosa i niecierpliwie
rozglądać za koszem na śmieci.
Może urzędnicy zamiast wymyślać
coraz to nowe stawki kar za za-
śmiecanie lub niezbieranie psich
odchodów, usiedliby przy kompu-
terze i w internecie wyszukali pro-
ducenta ulicznych pojemników
na śmieci z małymi otworami, aby
uniemożliwić wyrzucanie reklamó-
wek i worków z domowymi odpad-
kami.

Na zdjęciu prawdziwy rarytas,
jedyny kosz na śmieci w pobliżu.
Dzisiaj jest w nim jeszcze miejsce,
ale bardzo często jest tak zapeł-
niony, że nie mieszczące się w nim
śmieci zalegają obok niego.

Jacek Gomółka

W poszukiwaniu kosza
Niedawno stałem się posiadaczem szczeniaka. Zmusiło mnie

to do częstych spacerów z moim pupilem po naszym osiedlu
i jego okolicach. Nieraz po takich wędrówkach zostaję z toreb-
ką tego co mój piesek zostawił na trawniku.
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Spotkanie autorskie
Joanny Svensson
14 października o godz. 17.00 Biblioteka

„Przy Zawiszy” (Al. Jerozolimskie 121/123) za-
prasza na spotkanie autorskie i wieczór poezji
Joanny Svensson – „Tajemnica medalionu”.
Historia życiem pisana na ziemiach Polski,
Szwecji i Izraela.

Joanna Svensson urodziła się w Warszawie w 1955 r. Od 38 lat miesz-
ka poza granicami Polski, początkowo w południowej Szwecji, skąd
po latach przeprowadziła się do północnych Niemiec. Przez lata emi-
gracji poznała wiele interesujących kobiet, które tak jak ona były cudzo-
ziemkami w krajach, w których żyły. To właśnie fascynacja ich różnymi,
czasami lepszymi, a czasami gorszymi losami była inspiracją do napisa-
nia książki „Tajemnica medalionu”.



Wyróżnia go to, że każdy chory może z nim osobiście porozmawiać
o przyczynach swojej choroby oraz otrzymać zalecenia tak aby uzdrowie-
nie było trwałe.

Jan Pawlik ogromne, bo ponad 30-letnie doświadczenie i wiedzę zdo-
był w różnych częściach świata, między innymi w Indonezji, Indiach,
Afryce Północnej i Południowej, Ameryce środkowej i Południowej,
uzdrawiał także w Kanadzie i USA. Jako jedyny w Europie stosuje nie-
zwykle pomocny masaż stopami połączony z przekazem energii.

Nie ma chyba choroby na którą nie byłby w stanie pomóc. Począwszy
od bólu głowy, alergii, bezsenności, depresji, a skończywszy na bardzo
trudnych przypadkach różnego rodzaju chorób nowotworowych.

Jan Pawlik siłą swojej energii sprawia, że znikają guzy narządów rod-
nych, poprawia się słuch i wzrok, pacjenci pozbawiają się nerwic, długo-
trwałych migren. Jego działania przynoszą również ulgę w chorobach
serca i układu krwionośnego, normalizuje się ciśnienie, praca narządów
wewnętrznych, nerek, tarczycy, żołądka itp.

Oto niektóre z uzdrowień:
Słynny jest przypadek p. Elżbiety, której w ciągu 1,5 godziny ,,skle-

ił” złamany w wypadku kręgosłup.
Przypadek 3-letniego dziecka urodzonego z ,,dziurą” w sercu. Je-

den zabieg wystarczył aby p. Jan ,,załatał” dziurę w sercu i operacja oka-
zała się niepotrzebna.

32-letniemu Mariuszowi z Olsztyna groziła amputacja nogi.
Po trzech dniach zabiegów u p. Jana lekarze odstąpili od operacji a p.
Mariusz już po 2 tygodniach jeździł samochodem.

Dla 55-letniej Teresy z Nowego Jorku trzy zabiegi wystarczyły aby
zniknął 3-centymetrowy guz piersi.

Również 3 zabiegi wystarczyły p. Lucynie z Toronto aby zniknęły 5-
centymetrowe mięśniaki.

Rekordową ilość, bo aż 12 guzków tarczycy pozbyła się p. Celi-
na z Iławy w dwa tygodnie.

Depresja, którą p. Beata leczyła 15 lat minęła po 4 zabiegach.
Uporczywe zaparcia, wzdęcia i problemy z żołądkiem, które miała

Iza z Gdańska od dzieciństwa ustąpiły po dwóch tygodniach.
Nerwica, bóle głowy, bezsenność ustąpiła po 2 zabiegach. Marze-

na z Gdyni.
P. Grażyna z Warszawy chorowała na cukrzycę, poziom cukru

unormował się już po 4 spotkaniach.
60-letni p. Jan z Warszawy uniknął operacji prostaty po 3 zabiegach.
Uporczywa alergia, stany zapalne zatok, gardła oraz astma ustąpiły

p. Celinie z Gdyni po dwóch tygodniach.

CUD
UZDRAWIANIA
mgr Jan Pawlik
w Warszawie!
Od wielu lat klasyfikowy na czoło-
wych miejscach wśród najlep-
szych uzdrowicieli polskich. Jest
dyplomowanym mistrzem bioener-
goterapii od 1998 roku.

Rezerwacja: 89/ 527-11-22, 535-07-30
Przyjęcia: D.K. OKO, ul. Grójecka 75

www.janpawlik.pl

Szkoda, że tak się stało i że tych
oszczędności nie dokonywano
gdzie indziej np. w wydatkach
na nieudolną promocję miasta,
w umowach z podmiotami ze-
wnętrznymi a audyty i opracowa-
nia, czy wreszcie w wydatkach
na rozrośniętą do monstrualnych
rozmiarów miejską administrację.

Skupmy się jednak na oświacie.
Co mieszkaniec Warszawy zapa-
mięta z ostatnich lat. – Z pewno-
ścią likwidację stołówek (szkoły
podstawowe i gimnazja). Według
opinii rodziców odbiło się to ne-
gatywnie na jakości oferowanych
posiłków.
• Redukcje zatrudnienia,

zarówno w odniesieniu
do kadry pedagogicznej, jak
i personelu administracyjnego
oraz pomocniczego, co
spowodowało gorszy nadzór
nad dziećmi i młodzieżą

• Zmniejszenie dodatków
motywacyjnych dla nauczycieli

na podstawie uchwały rady
Warszawy w tej sprawie, co
działa demotywująco
na nauczycieli

• Łączenie klas w szkołach, co
się odbija w sposób oczywisty
negatywnie na procesie
edukacyjnym

• Znaczące obniżenie nakładów
inwestycyjnych w oświacie, co
spowodowało radykalne
zmniejszenie kwot na remonty
i doraźne konserwacje

• Przekazywanie dzielnicom
od wielu lat niewystarczających
środków finansowych
na oświatę. To efekt błędnej
polityki, błędu systemowego,
a mianowicie braku spójności
pomiędzy wytycznymi z Biura
Edukacji a wyliczeniami
skarbnika miasta. Tłumaczą się
potem burmistrzowie a nie
prezydent miasta.

• Niezwykle kontrowersyjny
system naboru do publicznych

przedszkoli preferujący
rodziny niepełne, samotne
matki. To daje pole
do nadużyć. Już na początku
września dzieci podobno
samotnych matek zaczynają
odbierać z przedszkola
ojcowie. Problem
wielokrotnie opisywany
przez prasę

• Sprawa z ostatnich dni
– zajęcia dodatkowe
w przedszkolach. Dzielnice
nie mają pieniędzy na zajęcia
dodatkowe. Pani prezydent
obiecuje, ale póki co
na obietnicach się
kończy. I druga kestia – po co
na wiosnę zwalniano
pracowników
w przedszkolach, skoro teraz
być może w związku
z zajęciami dodatkowymi
trzeba będzie przyjmować
nowych

• Skandaliczne rozwiązanie
wypłat tzw. karpiowego, czyli
świątecznej nagrody dla
środowiska oświatowego.
Ponieważ niektóre dzielnice

nie miały na to środków, nie
wypłacono ich nigdzie. W tych
dzielnicach, które miały na to
pieniądze środki te przepadły.

To sprawy, o których wielokrotnie
się mówiło, komentowały je media.
Są jednak też inne kwestie oświato-
we, o których trzeba tutaj wspo-
mnieć, a były mniej nagłośnione.

Słów kilka o administracji.
Oprócz szkolnictwa zawodowego
(przypomnę, że placówki tego typu
stanowią znikomy odsetek na ma-
pie edukacyjnej Warszawy) bezpo-
średnio za oświatę odpowiadają
dzielnice z burmistrzami na czele.
Tymczasem miejskie Biuro Eduka-
cji zatrudnia rzeszę pracowników
w tym dyrektora i aż trzech zastęp-
ców dyrektora! To jest kuriozum!
Ile to kosztuje rocznie?!

Ile kosztuje wynajem zewnętrz-
nych firm do przeprowadzania au-
dytów, opracowań w zakresie edu-
kacji? Przecież w strukturze mia-
sta jest Biuro Audytu. Ilu „swo-
ich” ludzi trzeba jeszcze wyżywić
kosztem stołecznej oświaty?!

Za te wszystkie negatywne zjawi-
ska odpowiada prezydent Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Walz i jej
współpracownicy. A przecież
na dzieciach i młodzieży, na ich
edukacji, a więc starcie w dorosłe
życie, na przyszłości tych, którzy
już wkrótce wezmą odpowiedzial-
ność za losy państwa, w tym za losy
Warszawy, oszczędzać nie wolno!

Jerzy Kowaliszyn
Zastępca Burmistrza

dzielnicy Włochy
odpowiedzialny za Oświatę

Oświata w głębokim kryzysie
Ostatnie lata w zakresie funkcjonowania stołecznej oświaty

przyniosły wiele negatywnych zjawisk. Niestety, ekipa Hanny
Gronkiewicz-Walz uznała, że oświata jest jednym z tych obsza-
rów, w których należy dokonywać radykalnych oszczędności.
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DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, OD 1000 m2, 150 KM
OD W-WY, TEL. 605-099-422

NAUKA
·ANGIELSKI – Ochota, Rakowiec i okolice,
tel. 730-133-875

AAnnggiieellsskkii  550066 336688 880088

MMaattmmaa,,  ffiizz,,  cchheemm  ((2222))4400  9966 337733

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

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

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

·Domowe Naprawy TV Telepogotowie
601-350-589
·Gładzie malowanie panele itd. 22 822 41 53,
503 666 944
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Okna, naprawy, doszczelnianie 787-793-700
·Opróżnianie: piwnic, strychów, garaży, wywóz
mebli, gruzu AGD i innych tel. 503-711-500
·Pralek naprawa 22 666-55-22, tanio

BUDOWLANE
·AAA Malarz Remonty 502255424; 8356618
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

EElleekkttrryykk  zz uupprraawwnniieenniiaammii  pprrooffeessjjoonnaallnniiee
tteell..  666688--667755--667711

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

·Remonty kompleksowo szybko i solidnie
796-664-599
·Remonty mieszkań, solidnie tel. 793-560-680
·Tynki gipsowe, cementowo-wapienne tel.
511 529 965 www.budax.pl

FINANSE
·SPŁACIMY wszystkie Twoje
zobowiązania. Kredyty gotówkowe
i konsolidacyjne do 150 tys. Rata niższa
o połowę. Przyjdź ul. Grójecka 78,
tel. 784-024-578

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

ZDROWIE I URODA

A testy alergiczne, odczulanie
22 814-52-40

·EKSPRESOWA NAPRAWA PROTEZ
ZĘBOWYCH UL. CIOŁKA 16 WEJŚCIE D 01-443
WARSZAWA TEL. 22 877-47-37 LUB
608-307-808

Terapia antynikotynowa 22 814-52-40

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

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne, meble, obrazy, srebra,
platery, odznaki, szable, książki,
pocztówki, bibeloty, tel. 601-336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię całe i uszkodzone
(osobowe, ciężarowe), nieopłacone, każdy rocznik
504-518-802
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite i w kredycie.
519-353-990

ty się cy, to Han ny Gron kie -
wicz-Waltz w po nie dzia łek, a naj -
da lej we wto rek, nie bę dzie. Je śli
mniej, to, mi mo że prze gra gło so -
wa nie, bę dzie jesz cze rzą dzić na -
szym mia stem przez po nad rok.
W tym kon tek ście py ta nie TAK
czy NIE dla dal szych rzą dów pa ni
Han ny Gron kie wicz -Waltz do ty -

czy każ de go z nas. Tak, dro gi czy -
tel ni ku. Nie ro biąc nic, też wy bie -
rasz. Two ja bier ność i nie obec -
ność w lo ka lu wy bor czym 13 paź -
dzier ni ka w nie dzie lę jest gło sem
za po zo sta niem Han ny Gron kie -
wicz -Waltz na sta no wi sku pre zy -
den ta na sze go mia sta. Py tam więc
wszyst kich: ja ka jest wa sza od po -
wiedź – TAK czy NIE? 

Ma ciej Bia łec ki 

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

OGŁOSZENIA DROBNE

dokończenie ze str. 1

Tak czy nie?
– pytanie, przed którym nie można uciec
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Za pra sza my na trze ci cykl wy -
kła dów pod wspól ną na zwą Przy -
sta nek fi lo zo fia. Spo tka my się ze

świa tem, gdzie sło wo „fi lo zo fia”
nie by ło jesz cze zna ne, ale kul tu ra
Sta ro żyt ne go Egip tu i spu ści zna

po zo sta wio na przez ży ją cych
wów czas lu dzi, jest po nad cza so -
wa, uni wer sal na i peł na te go co
sło wo fi lo zo fia ozna cza – uko cha -
nia do mą dro ści.

10 paź dzier ni ka, godz. 17.30
Film: „Sta ro żyt ny Egipt – Zie mia
Uko cha na”.

Film i wy kład na wstę pie da
nam spo sob ność uda nia się w fi lo -
zo ficz ną pod róż Ni lem. Wspól ne -
go od kry wa nia ta jem nic Sta ro żyt -
ne go Egip tu i pró by spoj rze nia
na świat ocza mi je go miesz kań -
ców. Jak poj mo wa li oni świat?
Kim był czło wiek, jak pa trzy li
na je go ży cie i śmierć?

W trak cie ka żde go ze spo tkań
prze wi dzia ny jest czas na dia log
z pu blicz no ścią. Spo tka nia pro wa -
dzić bę dą człon ko wie To wa rzy stwa
Kul tu ral ne go No wa Akro po lis.

To wa rzy stwo Kul tu ral ne No wa
Akro po lis jest mię dzy na ro do wym,
nieko mer cyj nym, kul tu ral nym,
hu ma ni stycz no -fi lo zo ficz nym sto -
wa rzy sze niem, za ło żo nym w ro -
ku 1957, dzia ła ją cym już w po -
nad 40 pań stwach na świe cie. Po -
ję cie fi lo zo fii No wej Akro po lis
jest nie tyl ko in te lek tu al ne i kon -
tem pla cyj ne, ale ta kże prak tycz ne
i peł ne ak tyw no ści.

źródło: Biblioteka Publiczna
Dzielnicy Ochota

10 paź dzier ni ka, o godz. 17.30 w Bi blio te ce „Przy sta nek
Książ ka” (ul. Gró jec ka 42) odbędzie się spo tka nie po świę co ne
my śli Sta ro żyt ne go Egip tu.

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

Z głę bo kim ża lem że gna my
zmar łe go 30 wrze śnia 2013 ro ku

Śp.

Jó ze fa Ka zi mie rza Wro ni szew skie go
Hi sto ry ka Dziel ni cy Ocho ta

Au to ra wie lu ksią żek m.in. „Ocho ta 1944”, „Ocho ta 1939-
1945”, „Ba ry ka da Wrze śnia. Obro na War sza wy w 1939 ro ku”,
„Ocho ta od wrze śnia do sierp nia”, „IV Ob wód Ar mii Kra jo wej
Ocho ta Okręg War sza wa”, „War szaw skie Ter mo pi le” sta no wią -
cych świa dec two o na szej hi sto rii i to żsa mo ści.

Wie lo let nie go człon ka Dziel ni co we go Ko mi te tu Ochro ny Pa -
mię ci Walk i Mę czeń stwa War sza wa – Ocho ta, któ ry przez 45
lat współ pra co wał z Urzę dem Dziel ni cy Ocho ta m.st. War sza wy
w za kre sie ochro ny miejsc pa mię ci na ro do wej.

Żoł nie rza Ar mii Kra jo wej, Ke dy wu i od dzia łów par ty zanc -
kich mjra Piw ni ka „Po nu re go”.

Więź nia hi tle row skich obo zów kon cen tra cyj nych Au schwitz,
Gross -Ros sen, Mau thau sen, Gu sen II w la tach 1944-1945.

Że gna my czło wie ka o wy jąt ko wej szla chet no ści, do bro ci
i skrom no ści, któ ry po nad wszyst ko pie lę gno wał war to ści hi -
sto rycz ne oraz pa mięć na ro do wą.

Na za wsze po zo sta niesz w na szej pa mię ci
Nasz Dro gi Przy ja cie lu.

Wy ra zy ser decz ne go współ czu cia
naj bli ższej ro dzi nie skła da

Ra da i Za rząd Dziel ni cy Ocho ta m.st. War sza wy
oraz 

Dziel ni co wy Ko mi tet Ochro ny Pa mię ci 
Walk i Mę czeń stwa War sza wa -Ocho ta

Przystanek Filozofia
na Przystanku Książka

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 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 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

Zmia na 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.



Ma zo via bę dzie mu sia ła za jąć
jed ne z pierw szych lo kat w roz -
gryw kach run dy za sad ni czej, a na -
stęp nie zmie rzyć się w dwóch tur -
nie jach pół fi na ło wym i fi na ło wym
o bez po śred nie wej ście do II li gi.
W wy pad ku po ra żki, szan se ma le ją.

W obec nym se zo nie, przy go to -
wa nia za czę li śmy sto sun ko wo
wcze śnie, bo 19 sierp nia. Dwa ty -
go dnie po pierw szych tre nin gach,
roz po czę li śmy cykl spraw dza ją -
cych spa rin gów. W su mie ro ze -
gra nych zo sta ło ich aż 17. Dziew -
czy ny z Ocho ty wy star to wa ły
w tur nie jach, zaj mu jąc ko lej no:
w tur nie ju otwie ra ją cym se zon
w Po zna niu – 3 miej sce, w dru go -
li go wym tur nie ju w Ja wo rze – 4
miej sce, oraz w ubie głym ty go -
dniu 2 miej sce w Tur nie ju o Pu -
char Dy rek to ra NO SiR, prze gry -
wa jąc je dy nie w fi na le z 2 li gow -
cem. W tym ostat nim Ma zo vian ki
mia ły oka zję zmie rzyć się ze swo -
imi ry wal ka mi z gru py m.in. Ni ke
Ostro łę ką, Nada rzy nem czy Krót -
ką My sia dło.

Dru ży na opar ta jest na kil ku
bar dzo do świad czo nych za wod -
nicz kach. Ma my dziew czy ny
z pierw szo-, dru go li go wym do -
świad cze niem oraz ta kie, któ re
do pie ro za czy na ją swo ją li go wą
przy go dę. Tre ner Ja nusz miał

świet ny po mysł na po łą cze nie do -
świad cze nia z mło do ścią. Młod sze
Ma zo vian ki mo gą się uczyć
od star szych ko le ża nek spry tu a te
star sze, mo gą czer pać ze świe żo -
ści „ma lu chów”.

Sam cykl przy go to waw czy był
bar dzo in ten syw ny. Po cząt ko wo
przez pierw sze 2 ty go dnie, dziew -
czy ny bie ga ły, ska ka ły i na bie ra ły
kon dy cji, póź niej roz po czął się
czas tur nie jów i przy go to wań czy -
sto bo isko wych. Te raz jest czas
na do krę ce nie ga zu, aby na naj -
wa żniej sze me cze li go we być
w naj lep szej dys po zy cji.

A więc star tu je my! Na peł nym
ga zie wcho dzi my w no wy se zon.
W tym ro ku po za głów nym spon -
so rem – fir mą Blu eSoft, wspar cie
tech nicz ne da je nam fir ma Or li co
z Po zna nia oraz Nor dhorn sp. z.
o.o z Alek san dro wa Łódz kie go.
Za ogrom ną po moc dzię ku je my!

Już dziś za pra sza my wszyst kich
miesz kań ców Ocho ty na na sze
me cze. Roz pi ska uka że sie nie ba -
wem, jed nak już dziś gwa ran tu je -
my du że emo cje i mnó stwo nie -
spo dzia nek dla ki bo ców!

Na sze lo sy mo żna śle dzić na fa -
ce bo oko wym fan pa ge oraz
na www.sksma zo via.pl

Za pra sza my!
MT

Jak pi sa li śmy w ostat nim ar ty ku le, siat kar ki Blu eSoft Ma zo via
War sza wa, tre nu ją ce na war szaw skiej Ocho cie in ten syw nie przy -
go to wy wa ły się do roz po czy na ją ce go się już w tym ty go dniu se -
zo nu li go we go. Ce lem jest awans, więc dziew czy ny nie mo gą
so bie po zwo lić na żad ną po ra żkę.

Za pra sza my do udzia łu w bez -
płat nych warsz ta tach dzien ni kar -
sko -prze wod nic kich or ga ni zo wa -
nych w ra mach pro jek tu „Bar wy
Po ko leń” dla osób 55+ Sto wa rzy -
sze nia „Bar wy Kul tu ry” w fi liach
Bi blio te ki Pu blicz nej w Dziel ni cy
Ocho ta m.st. War sza wy.

Je śli lu bisz po zna wać hi sto rię
War sza wy, a w szcze gól no ści
Ocho ty, uzu peł niać wie dzę, a tak -
że wy mie niać się i dzie lić wspo -
mnie nia mi na ten te mat, to warsz -
ta ty te są wła śnie dla Cie bie!

Się ga jąc do źró deł hi sto rycz -
nych, wspo mnień daw nych i obec -
nych miesz kań ców dziel ni cy,
a tak że pry wat nych i ogól no do -
stęp nych zbio rów fo to gra ficz nych
– stwo rzy my prze wod nik z pla -
nem na sze go au tor skie go spa ce ru
tu ry stycz ne go po Ocho cie.

Efek tem na szych warsz ta to wych
spo tkań bę dzie rów nież wy sta wa
pre zen tu ją ca daw ne i współ cze sne
ob li cze Ocho ty, uzu peł nio na cie -
ka wy mi wspo mnie nia mi miesz kań -
ców. Wy sta wa pre zen to wa na bę -
dzie m.in. w fi liach Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Dziel ni cy Ocho ta.

Spo tka nia po pro wa dzi Mi chał
Fij ka – war szaw ski prze wod nik
miej ski z nie for mal nej gru py prze -
wod nic kiej War soff, któ ry od kil ku
lat wspie ra pro jek ty var sa via ni stycz -
ne i spo łecz no -kul tu ral ne, współ -
pra cu jąc, m.in. ze Sto wa rzy sze niem
Bar wy Kul tu ry, Do mem Spo tkań
z Hi sto rią, Biu rem Pro mo cji Mia sta

War sza wy, Fun da cją Ę. Od kwiet nia
te go ro ku współ pra cow nik Mu -
zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich.

Ter min i miej sca re ali za cji
Ka żdy czwar tek, w go dzi -

nach 11.00–13.00

• 17.10 – Przystanek Książka,
ul. Grójecka 42;

• 24.10 – Warszawska Galeria
Ekslibrisu, ul. Grójecka 109;

• 31.10 – Przy Baleya,
ul. Baleya 9;

• 7.11 – Przystanek Książka,
ul. Grójecka 42;

• 14.11 – Warszawska Galeria
Ekslibrisu, ul. Grójecka 109;

• 21.11 – Przy Baleya,
ul. Baleya 9;

• 28.11 – Przystanek Książka,
ul. Grójecka 42;

• 5.12 – Warszawska Galeria
Ekslibrisu, ul. Grójecka 109.

Źródło: http: //bpochota.waw.pl/

Barwy pokoleń – warsztaty
varsavianistyczne!

Ostat nie po praw ki przed se zo nem

Warsz tat Te ra pii Za ję cio wej
(WTZ) za pra sza oso by z nie peł -
no spraw no ścią in te lek tu al ną
do udzia łu w atrak cyj nych, za ję -
ciach w for mie te ra pii za ję cio wej
w pra cow niach:
• artystyczno-plastycznej
• tkacko-hafciarskiej
• gospodarstwa domowego
• stolarskiej
• komputerowej
• ekologiczno-przyrodniczej,

a ta kże w for mie ró żne go ty pu
tre nin gów umie jęt no ści spo łecz -
nych i za wo do wych, spo tkań
z psy cho lo giem i gim na sty ki ogól -
no ro zwo jo wej.

Uczest ni cy na sze go warsz ta tu bio -
rą udział w za ję ciach nie tyl ko w pla -
ców ce, ko rzy sta my z ofer ty kin, mu -

ze ów, te atrów, bie rze my ta kże
udział w im pre zach ple ne ro wych
i spor to wych na te re nie Ocho ty.

Wa run kiem uczest nic twa
w WTZ jest po sia da nie orze cze nia
o nie peł no spraw no ści ze wska za -
nia mi do te ra pii za ję cio wej.

Udział w za ję ciach jest bez płat ny.
Szcze gó ło we in for ma cje pod nr

tel. 503-77-02-57, 22 823-58-73
lub wtzwia ra@wp.pl

Wię cej in for ma cji o warsz ta cie
na stro nie in ter ne to wej www.wtz-
wia ra ina dzie ja.pl

Warsz tat Te ra pii Za ję cio wej
Sto wa rzy sze nia Ro dzi ców i Opie -
ku nów Osób Upo śle dzo nych
Umy sło wo „Wia ra i Na dzie -
ja”, 02-389 War sza wa, al. Bo ha te -
rów Wrze śnia 7.

Warsz tat Te ra pii Za ję cio wej

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


