
W toku prowadzonego postę-
powania, pismem złożonym
dnia 21 listopada 2013 r. inwestor
(MPO) cofnął wniosek o wydanie
decyzji o uwarunkowaniach śro-
dowiskowych dla planowanej in-
westycji przy ul. Instalatorów.

Dla przypomnienia podam, że
uzyskanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dotyczy

inwestycji, które są planowanymi
przedsięwzięciami mogącymi zna-
cząco oddziaływać na środowisko.
Prawny obowiązek wystąpienia
o taką decyzję spoczywa na inwe-
storze i dopiero po jej uzyskaniu
można przystąpić do planowanej
budowy.

Wniosek o wydanie decyzji
„środowiskowej” MPO złożyło

w grudniu 2010 roku. W wymie-
nionych zamierzeniach inwesty-
cyjnych, na terenie przy ul. Insta-
latorów, MPO zamierzało wybu-
dować m.in.: bazę z zespołem ga-
raży i parkingów dla swoich po-
jazdów i sprzętu ciężkiego, linię
segregacji odpadów, instalacji
związanych z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem odpadów, in-
stalacji do dystrybucji i podziem-
nego magazynowania produktów
naftowych itp.

Zamierzenia MPO spotkały się
ze zdecydowanym protestem: rad-

nych i zarządu dzielnicy Włochy,
mieszkańców Włoch i Ochoty
oraz firm i instytucji. O wszyst-
kich tych działaniach informowa-
łem czytelników w „Informato-
rze”, który będąc gazetą lokalną,
także przyłączył się do protestów
przeciwko zamierzeniom MPO.
Trudno nie wspomnieć w tym
miejscu również o działaczach
Ochockiej Wspólnoty Samorzą-
dowej i Wspólnoty Dzielnicy
Włochy.

Do prowadzonego postępowa-
nia o wydanie wspomnianej decy-

zji, merytoryczne uwagi i wnioski
wniosły osoby prawne i fizyczne
– m.in.: rada i zarząd dzielnicy
Włochy, ponad 300 mieszkańców,
P.P. Porty Lotnicze, Urząd Lotnic-
twa Cywilnego, stowarzyszenia lo-
kalne i instytucje oraz firmy sąsia-
dujące z planowaną przez MPO
inwestycją.

Pod koniec listopada ub. roku
MPO wycofało wniosek o wyda-
nie decyzji „środowiskowej”, co
oznacza, że nie przystępuje do re-
alizacji opisanych zamierzeń in-
westycyjnych na tym terenie

Jaki będzie dalszy los tego ob-
szaru i jakie decyzje będzie podej-
mowało w tym zakresie MPO
– w chwili obecnej jeszcze nie
wiadomo.

Ze swej strony podtrzymuję to,
co powiedziałem już kilka lat
wcześniej, że prawidłowy rozwój
dzielnicy i terenów położonych
przy ul. Instalatorów, powinno de-
terminować budownictwo miesz-
kaniowe i wszystko to – co jest
z tym związane. Budowa kolejnych
hal, magazynów, sortowni śmieci
czy innych obiektów przemysło-
wych, przyczynia się tylko do dal-
szej degradacji terenów położo-
nych zaledwie kilka kilometrów
od centrum europejskiej stolicy.

Dariusz Kałwajtys
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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

Posiadamy sieć
ponad 80 gabinetów

na terenie całej Polski.
Zapytaj o najbliższy

gabinet:
22 392 76 19.

Po licznych protestach mieszkańców, samorządu, instytucji
i in., MPO wycofuje się z planów budowy swojej bazy i segrega-
cji odpadów przy ul. Instalatorów na Okęciu.

MPO wycofuje się z budowy
bazy przy Instalatorów
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W naszej szkole mogą uczyć
się absolwenci ośmioletniej szko-
ły podstawowej, gimnazjum i za-
sadniczej szkoły zawodowej.
Przyjmujemy również osoby, któ-

re przerwały naukę w technikum,
liceum profilowanym lub innym
liceum ogólnokształcącym, a
chciałyby ukończyć szkołę śred-
nią. Dotyczy to także osób, które

nie ukończyły lub nie zdały seme-
stru. Pod warunkiem uzupełnie-
nia egzaminów klasyfikacyjnych,
możliwa jest kontynuacja nauki
w AS – Liceum Ogólnokształcą-
cym.

Nauka w AS – Licem dla Do-
rosłych jest bezpłatna i odbywa
się w trybie weekendowym. Ser-
decznie zapraszamy.

AASS  ––  LLii  cceeuumm  OOggóóll  nnoo  kksszzttaałł  ccąą  ccee
ddllaa  DDoo  rroo  ssłłyycchh  mmiiee  śśccii  ssiięę
pprrzzyy uull.. OOdd  rroo  wwąą  żżaa 1155  ww WWaarr  sszzaa  wwiiee..  

WWiięę  cceejj  iinn  ffoorr  mmaa  ccjjii  ppoodd nnrr
tteell.. 2222 111100--0000--9999  lluubb  nnaa ssttrroo  nniiee
wwwwww..aasscchhoo  oollss..ppll

Rekrutacja do Liceum trwa
W AS – Li ceum dla Do ro słych wła śnie za koń czy ła się zi mo wa se sja eg za mi na cyj -

na. Za pra sza my słu cha czy na se mestr wio sen ny: II, IV i VI. 

AS Liceum
prowadzi także 
kursy przygotowujące do
matury w 2014 r.
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Oprócz lu dzi spa ce ru ją cych
i bie ga ją cych po par ko wych alej -
kach by ło też wie lu ro we rzy stów.
Jed ni jeź dzi li spo koj nie i ostroż -
nie, a in ni nie. Ma ły Ja sio po wej -
ściu na te ren par ku za czął zbie rać
li ście, w pew nym mo men cie prze -
biegł w po przek alei po ja kiś
szcze gól nie ład ny liść i o ma ło co
nie wpadł pod roz pę dzo ny ro wer.
Star szy męż czy zna z pi skiem
opon za trzy mał ro wer i w niede li -

kat ny spo sób zwró cił ko bie cie
uwa gę, że by pil no wa ła dzie cia ka,
bo tu jest z gór ki i tu się jeź dzi, a
gdyby się coś złe go sta ło, to nie
by łaby je go wi na tyl ko bab ci opie -
ku ją cej się wnu kiem, bo nie do pil -
no wa ła.

Na szczę ście w obro nie star szej
pa ni sta nę ła mło da pa ra z dziec -
kiem w wóz ku i wy tłu ma czy ła ro -
we rzy ście, że park nie jest do brym
miej scem do bi cia re kor du pręd -

ko ści,  mi mo że „jest z gór ki”.
Zde ner wo wa na bab cia z wnucz -

kiem po szła da lej w kie run ku pla -
cu za baw, ale nie był to już mi ły
spa cer, bo kur czo wo ści ska ła
za rącz kę wy ry wa ją ce się dziec ko,
któ re nie mo gło zro zu mieć, dla -
cze go nie mo że po bie gać. Po dro -
dze jesz cze kil ka krot nie mu sia ła
ustę po wać roz pę dzo nym ro we rzy -
stom, któ rych nie bra ko wa ło rów -
nież w oko li cach sa me go pla cu
za baw. Gdy spo tka ła mnie na uli -
cy, opo wie dzia ła mi o swo im nie -
uda nym spa ce rze i za da ła py ta nie:
dla ko go jest ten park?

Pi szę o tym te raz, bo w tym ro -
ku dziel ni ca wy go spo da ro wa ła
środ ki na umiesz cze nie na te re nie
Szczę śli wiec ta blic z prze pi sa mi
po rząd ko wy mi par ku. Mo że war -
to za sta no wić się nad zwięk sze -
niem bez pie czeń stwa i wy łą cze -
niem czę ści te re nu z ru chu ro we -
ro we go lub wy zna czyć tra sy,
po któ rych bę dą mo gli jeź dzić ro -
we rzy ści?

Jacek Gomółka

Dla ko go jest ten park?
Jed na z miesz ka nek na szej dziel ni cy opo wie dzia ła mi o swo im

ostat nim spa ce rze z wnucz kiem po par ku Szczę śli wic kim. Wy ko -
rzy stu jąc ostat nie cie płe dni je sie ni po sta no wi ła za brać trzy let -
nie go Ja sia na spa cer po par ku. W par ku, jak w ka żdą sło necz -
ną nie dzie lę, by ło tłocz no.

W więk szo ści par ków jest za kaz
je żdże nia ro we ra mi. Zwo len ni cy
te go roz wią za nia uwa ża ją, że roz -
pę dzo ny ro we rzy sta ja dą cy
po alej ce spa ce ro wej jest du żym
za gro że niem dla spa ce ru ją cych lu -
dzi. Oczy wi ście za kaz nie obo wią -
zu je w miej scach gdzie są w spe -
cjal nie wy zna czo ne do te go ście żki
ro we ro we. Zwo len ni cy jaz dy ro -
we rem po par ku uwa ża ją, że park
jest miej scem re kre acji rów nież
dla nich. Za kaz ta ki jest dys kry mi -
no wa niem tej for my wy po czyn ku.
Dla te go po sta no wi li śmy na na -
szym por ta lu www.in fo cho ty. waw.
pl zor ga ni zo wać an kie tę in ter ne -
to wą w któ rej za da je my py ta nie:

Czy je steś za za ka zem jaz dy ro -
we ra mi po par ku?

Za pra sza my do udzia łu w na -
szej an kie cie. Wy ni ki opu bli ku je -
my w na stęp nym wy da niu ga ze ty.

Czy jesteś za zakazem
jazdy rowerami po parku?



Je śli ktoś skła mie i na pi sze, że
nie współ pra co wał a oka że się, że
współ pra co wał, tra ci pia sto wa ną
funk cję. Pro szę za uwa żyć, że nie
jest ka ra ny fakt współ pra cy, ale
fakt za ta je nia jej. Je śli ktoś
oświad czy, że współ pra co wał, to
mo że zo stać po słem, mi ni strem
czy rad nym. Nie mo że na to miast
kła mać. Co raz czę ściej w na szym
kra ju oso by pre ten du ją ce do sta -
no wisk pu blicz nych w oświad cze -
niach lu stra cyj nych pi szą praw dę,

co ozna cza, że funk cje tej usta wy
przy no szą efek ty. Idąc na gło so -
wa nie wie my, kto do no sił a kto
nie do no sił es be kom.  

Bar dzo czę sto ta współ pra ca z
bez pie ką nie by ła do bro wol na. By -
li śmy ku sze ni ła twym ży ciem, awan -
sa mi i pro fi ta mi. Gro żo no nam
zwol nie niem z pra cy lub uczel ni.
Czę sto wy ko rzy sty wa no na sze
grzesz ki, aby nas szan ta żo wać. 

Lu stra cja w mo im przy pad ku
przy nio sła wie le ran. Po raz dru gi

po zna łem kil ku mo ich przy ja ciół.
W jed nym przy pad ku sam wo lał -
bym zo stać ka pu siem niż do wie -
dzieć się o kimś ta kich rze czy, o
ja kich wiem i jest mi z tym bar dzo
źle. Sam znam uczu cie stra chu i
cien kiej li nii, ja ka dzie li bo ha te ra
od tchó rza. Nie od wa dze, ale
szczę ściu, oko licz no ściom i
opatrz no ści być mo że za wdzię -
czam to, że mo gę cho dzić po
świe cie z pod nie sio ną gło wą. Nie
by ło ła two. Wszyst kim tym, któ rzy
tak ła two dzi siaj oce nia ją lu dzi ży -
czę do bre go sa mo po czu cia.

By ły rów nież dra ma ty. Są ta cy,
któ rzy ule gli bez pie ce po za mor -

do wa niu im sy na i groź bie za mor -
do wa nia dru gie go. Do ku men ty
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej są w
tej ma te rii nie tyl ko źró dłem in -
for ma cji o ludz kiej sła bo ści czy
ma ło ści, ale czę sto świa dec twem
dra ma tu i he ro izmu wie lu. 

W swo im oświad cze niu prze sła -
nym do re dak cji przez prze wod ni -
czą cą ra dy Han nę Gę ściak -Woj -
cie chow ską, po jej nie pra wo moc -
nym wy ro ku lu stra cyj nym, czy ta -
my: „Sąd po mi nął w ust nym uza -
sad nie niu naj waż niej sze do wo dy
świad czą ce o tym, że by łam szan -
ta żo wa na, za stra szo na, że mo je go
na rze czo ne go po bi ła mi li cja na

mo ich oczach, a mnie drę czo no
psy chicz nie i fi zycz nie przez 36
go dzin”. Da jąc wia rę pa ni prze -
wod ni czą cej mam głę bo ką na -
dzie ję, że jej spra wa jest jed ną z
tych dra ma tycz nych i he ro icz -
nych. Sę dzią w tej spra wie jest jej
wła sne su mie nie.

Jed nak nie zmie nia to po sta ci
rze czy. Naj praw do po dob niej
Han na Gę ściak -Woj cie chow ska
skła ma ła i do brze, że sa ma po da ła
się do dy mi sji. Kłam cy, któ rzy nie
są w sta nie sta nąć w praw dzie do
sa mych sie bie nie po win ni w na -
szym imie niu pia sto wać funk cji
pu blicz nych.          Grze gorz Wy soc ki

Sta nąć w praw dzie do sa mych sie bie
Lu stra cja w na szym kra ju to w su mie ja sny prze pis. Oso by pia stu -

ją ce okre ślo ne funk cje skła da ją oświad cze nie, że nie współ pra co -
wa ły z ko mu ni stycz ny mi or ga na mi bez pie czeń stwa. Ty le i tyl ko ty le. 
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Ostat nie po sie dze nie Ra dy
Dziel ni cy Ocho ta roz po czę ło się
od zło że nia re zy gna cji Han ny Gę -
ściak -Woj cie chow skiej z funk cji
prze wod ni czą cej. Swo ją de cy zję
wy ja śni ła w oświad cze niu.

Sza now ni Pań stwo,
In for mu ję, że sąd lu stra cyj ny

po roz po zna niu spra wy w pierw szej
in stan cji uznał, że mo je oświad cze -
nie lu stra cyj ne nie jest praw dzi we.
Sąd po mi nął w ust nym uza sad nie -
niu naj wa żniej sze do wo dy świad -
czą ce o tym, że by łam szan ta żo wa -
na, za stra szo na, że mo je go na rze -

czo ne go po bi ła mi li cja na mo ich
oczach, a mnie drę czo no psy chicz -
nie i fi zycz nie przez 36 go dzin. Jak
tyl ko wy szłam z aresz tu po in for -
mo wa łam o wszyst kim mo ich bli -
skich i ko le gów z pra cy.

Wspól nie z mo im ad wo ka tem zło -
żę ape la cję i je stem prze ko na na, że
zo sta nę oczysz czo na z te go za rzu tu.
Przewodniczaca Rady Dzielnicy Ochota

Hanna Gęściak-Wojciechowska

Ra da Dziel ni cy mu si przy jąć tę
re zy gna cję w cią gu mie sią ca
i pew nie spra wa wej dzie pod ob -
ra dy ko lej nej se sji.

Ko lej ną zmia ną per so nal ną
by ło od wo ła nie rad ne go Ka ro la
Wisz niew skie go z funk cji Prze -
wod ni czą ce go Ko mi sji Po li ty ki
Prze strzen nej, Go spo dar ki Ko -
mu nal nej i Ochro ny Śro do wi ska.
Z wnio skiem o od wo ła nie wy stą -
pił Klub PO, pi sząc w uza sad nie -
niu iż: „wy co fu je swo ją re ko -
men da cję”; Rad ny K. Wisz niew -
ski zre zy gno wał z człon ko stwa
w Plat for mie Oby wa tel skiej
i klu bie rad nych, co uza sad nia
wnio sek o je go od wo ła nie.” Gło -
sa mi ko ali cji PO -SLD prze gło so -
wa no od wo ła nie, a ta kże wy bór
rad ne go Le cha Ba ryc kie go na tę
funk cję.

Mał go rza ta Ro jek

Zmiany w radzie dzielnicy



Bu dy nek przy ul. Jan kow skiej 2
wy bu do wa ny zo stał w 1974 r.
przez spół dziel nię miesz ka nio wą
w ce lu świad cze nia usług opie ki
zdro wot nej, w szcze gól no ści dla
jej człon ków. In we sto rem by ła
War szaw ska Spół dziel nia Miesz -
ka nio wa – Ocho ta. De cy zję
na bu do wę Przy chod ni Re jo no wej
wy dał w 1973 r. ów cze sny Wy dział
Ar chi tek tu ry, Nad zo ru Bu dow la -
ne go i Geo de zji. Sfi nan so wa na
zo sta ła ona z kre dy tu ja ki WSM -
-Ocho ta za cią gnę ła w Na ro do -
wym Ban ku Pol skim. W paź dzier -
ni ku 1975 r., umo wą na czas nie -
okre ślo ny, bu dy nek ten od da ny
zo stał przez spół dziel nię w na jem,
z prze zna cze niem na przy chod nię
le kar ską Ze spo ło wi Opie ki Zdro -
wot nej w War sza wie. Po prze -
kształ ce niach w służ bie zdro wia,
w grud niu 1994 r. zo sta ła za war ta

ko lej na umo wa naj mu na czas
nie okre ślo ny z tym sa mym prze -
zna cze niem, z na stęp cą ZOZ –
Ze spo łem Pu blicz nych Za kła dów
Lecz nic twa Otwar te go. Spół dziel -
nia ja ko wła ści ciel dys po no wa ła
nie ru cho mo ścią, a na jem ca je dy -
nie pła cił czynsz.

WSM -Ocho ta utrzy my wa ła bu -
dy nek i te ren nie ru cho mo ści, po -
no si ła kosz ty do star cza nia do bu -
dyn ku cie płej i zim nej wo dy, ener -
gii ciepl nej i elek trycz nej. Sprzą ta -
ła te ren wo kół bu dyn ku, utrzy my -
wa ła zie leń, od śnie ża ła zi mą chod -
ni ki i wy wo zi ła śmie ci z obiek tu.
Po nad to do ko ny wa ła okre so wych
prze glą dów in sta la cji i urzą dzeń
oraz pro wa dzi ła nie zbęd ne, w tym
kosz tow ne, na pra wy.

Po wpro wa dze niu obo wiąz ku
po dat ko we go uisz cza ła też po da -
tek od bu dyn ku oraz grun tu, dla

nie ru cho mo ści prze zna czo nych
na dzia łal ność słu żby zdro wia.

Kie dy w 2000 r. spół dziel nia
pod wy ższy ła czynsz i opła ty eks -
plo ata cyj ne za bu dy nek przy chod -
ni, a SZPZ LO War sza wa -Ocho ta

za le gał z płat no ścia mi oraz prze -
ka zał część po miesz czeń w uży cze -
nie oso bom trze cim, wy po wie dzia -
ła mu umo wę naj mu w 2001 r.
Gdy Ze spół nie wy dał bu dyn ku,
spół dziel nia za czę ła na li czać
czynsz za bez u mow ne ko rzy sta nie
z bu dyn ku przy chod ni. Wo bec
nie re gu lo wa nia tych na le żno ści
przez by łe go już na jem cę, po cząw -
szy od 2002 r. aż do 2007 r. WSM
Ocho ta za czę ła wy stę po wać z po -
zwa mi są do wy mi o za pła tę. Rosz -
cze nia spół dziel ni, uwzględ nia ne
ko lej no przez sądy: re jo no wy,
okrę go wy i ape la cyj ny w War sza -
wie ścią ga ne by ły w dro dze eg ze -
ku cji ko mor ni czej wraz z od set ka -
mi. Ge ne ro wa ło to ogrom ne stra -
ty fi nan so we dla SZPZ LO, w re -
zul ta cie i dla m.st. War sza wy, któ -
re mu bez po śred nio pod le ga.
W re zul ta cie i dla po dat ni ka,
a jest nim pa cjent. Wie lo krot nie
pi sa łam wte dy na ten te mat w In -
for ma to rze, a miesz kań cy oko lic
Jan kow skiej na wieść o za mia rze
za mknię cia przy chod ni, na zy wa -
ne go dla zmył ki prze nie sie niem
na uli cę Sa noc ką, pro te sto wa li
we spół ze mną, ja ko rad ną dziel -
ni cy, na po sie dze niach ko mi sji
zdro wia i se sji ra dy War sza wy.

Nie po wio dła się rów nież pró ba
na rzu ce nia przez mia sto umo wy
dzie rżaw nej grun tu mi mo ewi -
dent ne go za sie dze nia (30 lat)
na grun cie pań stwo wym spół -
dziel ni i tym sa mym na by cia wła -
sno ści tej nie ru cho mo ści o czym
zde cy do wa ła Usta wa o za sie dze -
niu z 2005 r.

Po wy ższe fak ty zna la zły miej sce
w dru zgo cą cym uza sad nie niu
do wy ro ku, ja ki sąd wy dał w tej
trwa ją cej wie le lat spra wie, orze -
ka jąc w 2012 r. pra wo wła sno ści
dla spół dziel ni.

Ma jąc ten wy rok WSM -Ocho ta
do ma ga się od SZPZ LO zwro tu
po nad 1 mln zł wraz z od set ka mi
za bez u mow ne ko rzy sta nie z bu -
dyn ku przy chod ni. W od we cie, nie
po mna kosz tow nej prze gra nej,

SZPZ LO za żą da ła od spół dziel ni
ok. 2 mln zł po dat ku za bez u mow -
ne ko rzy sta nie z grun tu za okres
od 1995 r. do 2005 r., nie przyj mu -
jąc ja ko punkt wyj ścia ob ni żo ne go
pro gu dla obiek tów świad czą cych
usłu gi zdro wot ne! Na to z ko lei
nie wy ra ża zgo dy spół dziel nia
i mó wi, że w ta kiej sy tu acji ugo dy
nie bę dzie. Za rząd spół dziel ni jest
i tym ra zem prze ko na ny o swo jej
wy gra nej.

Pój ście w za par te Krzysz to fa
Za krzew skie go, dyrektora SZPZ -
LO -Ocho ta i wda nie się w ko lej ne
spo ry są do we skut ko wać mo że
mno że niem po no szo nych kosz -
tów. Tyl ko że stra ty te nie idą
z kie sze ni dy rek to ra. Po no szą je
jak zwy kle pa cjen ci. Do tknę ło to
miesz kań ców oko lic uli cy Spi -
skiej, któ rych dyrektor Za krzew -
ski po zba wił le ka rzy pierw sze go
kon tak tu w swo im są siedz twie.
Cho rych z nie wy dol no ścią od de -
cho wą i płuc ną po go nił do pla -
ców ki zdro wia z utrud nie nia mi
w ko mu ni ka cji pu blicz nej i po zba -
wił bli sko ści rent ge na.

Szu ka jąc za rob ków w pla no wa -
nym przed się bior stwie ko mer cyj -
nym, ja kie za mie rzał za in sta lo wać
przy pod le głych mu ośrod kach
zdro wia, za sła nia się roz sze rze -
niem usług świad czo nych z Na ro -
do we go Fun du szu Zdro wia. Tyl ko
dzięki przy tom no ści gru py opo zy -
cyj nych rad nych uda ło się po -
wstrzy mać ten plan. Na jak dłu go,
po ka że czas.

W świe tle tych za ku sów cie szy
sta no wi sko WSM – Ocho ta. Szu -
ka ona pod mio tu, któ ry nie tyl ko
wy naj mie na da ją cy się do ge ne ral -
ne go re mon tu bu dy nek daw nej
przy chod ni, ale przy wró ci w nim
funk cje pla ców ki zdro wia. –
Chcie li by śmy – mó wi za rząd spół -
dziel ni – by zna lazł się tam m.in.
le karz ge ria tra, bo na si spół dziel -
cy do bie ga ją wie ku, w któ rym ta
spe cja li za cja oraz re ha bi li ta cja
wy da je się być po żą da na.

An na Zbyt niew ska

Prze łom na Jan kow skiej?
Wie le wska zu je na to, że opu sto sza ły bu dy nek po daw nej przy -

chod ni zdro wia przy uli cy Jan kow skiej bę dzie po now nie świad -
czył usłu gi me dycz ne dla miesz kań ców. Sąd Okrę go wy w War -
sza wie wy dał pra wo moc ną de cy zję i uznał spół dziel nię ja ko pra -
wo wi te go wła ści cie la tej nie ru cho mo ści, a jej za rząd nie re zy -
gnu je z przy wró ce nia jej daw nej funk cji.

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204



– Jak Pan oce nia mi nio ne 12
mie się cy na Lot ni sku Cho pi na?

– Mi chał Ma rzec: Nie wąt pli wie
był to naj lep szy rok w do tych cza -
so wej hi sto rii na sze go por tu.
Po raz pierw szy uda ło się prze -
kro czyć licz bę 10 mi lio nów ob słu -
żo nych pa sa że rów i to przy znacz -
nie zmniej szo nej prze pu sto wo ści
lot ni ska. Dzię ki te mu wy ni ko wi
do łą czy li śmy do gru py „du żych”
por tów lot ni czych w Eu ro pie,
a zna cze nie i pre stiż na sze go lot -
ni ska ro śnie.

Na szym nie wąt pli wym suk ce -
sem był ta kże ge ne ral ny re mont
dłu ższej dro gi star to wej prze pro -
wa dzo ny w cią gu za le d wie pię ciu
mie się cy i za koń czo ny przed pla -
no wa nym ter mi nem. Bio rąc

pod uwa gę re kor do wy ruch pa sa -
żer ski ob słu gi wa ny w tym cza sie
na lot ni sku, by ła to ope ra cja wy -
ma ga ją ca ogrom nej lo gi stycz nej
pre cy zji. Ale do sko na le uda ło się
ją zre ali zo wać.

– Co cze ka lot ni sko w bie żą cym
ro ku?

– Spo dzie wa my się, że to bę -
dzie dla nas trud niej szy rok
niż 2013. Za kła da ją to na sze dłu -
go ter mi no we pro gno zy ru chu lot -
ni cze go i po wią za ne z ni mi pro -
gno zy fi nan so we. Nie bę dzie już
Ry ana ira, któ ry w 2013 r. ob słu żył
na Lot ni sku Cho pi na oko ło mi lio -
na pa sa że rów. LOT, w związ ku
z wdra ża nym pro gra mem re struk -
tu ry za cji, rów nież zmniej sza swo ją
ofe rtę, więc pa sa że rów na pew no

bę dzie mniej. Ale li czy my, że
od 2015 r. – po otwar ciu re mon -
to wa nej obec nie czę ści ter mi na la,
licz ba pa sa że rów po now nie się
zwięk szy.

W ro ku 2014 ob cho dzi my ta kże
ju bi le usz 80-le cia ist nie nia lot ni -
ska na Okę ciu. Bę dzie my chcie li
wy ko rzy stać tę oka zję do pro mo -
cji na sze go por tu i bu do wa nia je -
go wi ze run ku za rów no wśród
war sza wia ków, jak rów nież
na świe cie.

– Jak bę dą wy glą da ły ob cho dy
ju bi le uszu?

– Chce my bar dziej po ka zać się
w mie ście i pod kre ślić na sze
związ ki z War sza wą. Bę dą m.in.
ple ne ro we wy sta wy, pik nik dla
miesz kań ców, fe sti wal fil mów
i kil ka in nych atrak cji. O wszyst -
kim bę dzie my na bie żą co in for -
mo wać.

– Te ma tem wio dą cym wśród
miesz kań ców, jest mo żli wość uzy -
ska nia od szko do wa nia w związ ku
z Ob sza rem Ogra ni czo ne go Użyt -
ko wa nia. Ko go to do ty czy i ja kich
kon kret nie re kom pen sat mo gą
do ma gać się miesz kań cy?

– Te spra wę re gu lu je uchwa ła
Sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go z 2011 r. O świad cze nia
od za rząd cy lot ni ska mo gą się
ubie gać miesz kań cy Ob sza ru
Ogra ni czo ne go Użyt ko wa nia,
któ rzy do 3 sierp nia 2013 r. zło ży li
u nas sto sow ny wnio sek. Ta kie
wnio ski wła śnie roz pa tru je my.
Por ty Lot ni cze zo sta ły zo bo wią za -
ne do sfi nan so wa nia miesz kań -
com po pra wy izo la cji aku stycz nej
miesz kań, np. po przez wy mia nę
okien. Uchwa ła sej mi ku da je
miesz kań com rów nież pra wo sta -
ra nia się o od szko do wa nia z ty tu -
łu utra ty war to ści nie ru cho mo ści
oraz wnio sko wa nia o wy kup nie -
ru cho mo ści. Do te go jed nak po -
trzeb ny jest wy rok są du, któ ry

okre śli wy so kość re kom pen sa ty.
Pro szę jed nak pa mię tać, że ter -
min skła da nia po zwów do są du
w tych spra wach rów nież upły -
nął 3 sierp nia. No we wnio ski nie
są już przyj mo wa ne.

– Nie któ rzy z miesz kań ców
chcie li by od Pań stwa re kom pen -
sa ty fi nan so wej i do płat do czyn -
szu. Czy jest to mo żli we?

– Nie, pra wo nie prze wi du je
mo żli wo ści żą da nia od Por tów
Lot ni czych do płat do czyn szu.

– Na ja kim eta pie jest re ali za -
cja wnio sków zło żo nych przez
miesz kań ców ob sza ru?

– Za czę li śmy pierw sze re ali za -
cje izo la cji aku stycz nych, ko lej ne
są w przy go to wa niu. Przy po mnę,
że w sierp niu wpły nę ło do nas bli -
sko 7 tys. wnio sków. Ka żdy mu si
być do kład nie prze ana li zo wa ny.
Zaj mu je to du żo cza su.

– Jak pan przy jął de cy zję Miej -
skie go Przed się bior stwa Oczysz -
cza nia o od stą pie niu od pla nów
bu do wy ba zy MPO z se gre ga cją
od pa dów przy ul. In sta la to rów?

– Cie szę się z tej de cy zji. My
wcze śniej zgła sza li śmy po waż ne
za strze że nia co do pla nów tej in -
we sty cji, któ ra mia ła by po wstać
nie speł na dwa ki lo me try od pro gu
jed nej z dróg star to wych i nie mal -
że do kład nie w osi po dej ścia sa -
mo lo tów do lą do wa nia. Do wóz
i se gre go wa nie śmie ci w ta kim
miej scu by ło by za gro że niem dla
bez pie czeń stwa ope ra cji lot ni -
czych. Wia do mo, że gdzie są
śmie ci, tam są i pta ki, a pta ki krą -
żą ce w ko ry ta rzu po wietrz nym dla
sa mo lo tów za wsze stwa rza ją za -
gro że nie.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Dariusz Kałwajtys
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Pod czas kur su ma tu ral ne go
słu cha cze otrzy mu ją od po wied nie
przy go to wa nie me ry to rycz ne po -
trzeb ne, aby eg za min ma tu ral ny

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

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

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

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

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

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

– chcą przy bli żyć so bie te ma ty -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JAK WYGRAĆ Z BÓLEM 
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

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

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

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

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

Licz ba miejsc ogra ni czo na
Badania będą prowadzone od 5 do 27 lutego

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

Rekordy i wyzwania
lotniska Chopina

Ja ki był mi nio ny a ja ki bę dzie bie żą cy rok dla Lot ni ska im.
Cho pi na w War sza wie, któ re w tym ro ku ob cho dzi ju bi le usz 80-
le cia swo je go ist nie nia? Z Mi cha łem Mar cem, na czel nym dy rek -
to rem Przed się bior stwa Pań stwo we go Por ty Lot ni cze roz ma wia
Da riusz Kał waj tys.



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

NAUKA

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

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

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

·Okna, naprawy, doszczelnienia 787-793-700

USŁUGI TRANSPORTOWE

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

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

USŁUGI INNE
·Antena Montaż Naprawy solidnie gwarancja
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·NAJTAŃSZE MEBLE W OKOLICY, gotowe i na
wymiar, szafy, meble kuchenne, dojazd do klienta
i projekt w cenie. MOŻLIWE RATY. Tel.
23 691-26-63, 500-142-809
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

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

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

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

PORADY PRAWNE
·PORADY PRAWNE, SPRAWY SĄDOWE
502-227-553

ZDROWIE I URODA
·PSYCHOTERAPIA
– www.psychoterapianerwic.pl, Okińskiego 10,
tel. 693-598-855

DAM PRACĘ

SSzzuukkaasszz  PPRRAACCYY??  BBrraannżżaa  ffiinnaannssoowwaa..  DDzzwwoońń
666688--668811--990044

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

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333

·Aktualnie antyki wszelkie gotówka
kupię tel. 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny, każda ilość
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·AA Auto każde kupię całe i uszkodzone
(osobowe, ciężarowe), niezależnie od stanu
i rocznika 504-518-802
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE
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Drobne nadasz przez internet!
Krok 1. Wejdź na www.echodrobne.pl i wybierz DODAJ OGŁOSZENIE
Krok 2. Wybierz odpowiednią rubrykę i zleć druk w gazecie
Krok 3. Wpisz treść ogłoszenia. Zaznacz gazety, w których ma się ukazać
Twoje ogłoszenie i zdecyduj, w ilu kolejnych numerach ma się ukazywać. Jeśli
chcesz - wybierz wyróżnienie ogłoszenia.
Krok 4. Jeśli chcesz fakturę VAT - wypełnij wszystkie pola, jeśli nie - podaj
tylko swoje dane kontaktowe.
Krok 5. Wpłać wygenerowaną kwotę na podane konto, jako tytuł wpłaty
wpisując numer zlecenia.

Najbliższe wydanie 28.02,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 24.02. 
na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Dickensa róg Grójeckiej paw. 4 tel. 22 658 13 13



Z A W I A D O M I E N I E
o prze tar gu lo ka li miesz kal nych w WSM „Ocho ta”

Za rząd WSM „Ocho ta” za wia da mia, że w dniu 2200..0022..22001144rr    oo ggooddzz.. 1133..0000 w sie dzi bie Za rzą du Spół dziel ni w War sza wie przy ul. Prusz kow skiej 17 od -
bę dzie się prze targ n/w lo ka li miesz kal nych po sta wio nych do dys po zy cji Spół dziel ni:

11..  LLoo  kkaall  mmiieesszz  kkaall  nnyy  nnrr 2266  ppoo  łłoo  żżoo  nnyy  ww WWaarr  sszzaa  wwiiee  pprrzzyy uull.. HHyynn  kkaa 55  ((ppooww.. 3399,,3300  mm22  ––  II ppiięę  ttrroo))  ––  uummoo  wwaa  uussttaa  nnoo  wwiiee  nniiaa  ssppóółł  ddzziieell  cczzee  ggoo  lloo  kkaa  ttoorr  sskkiiee  ggoo  pprraa  wwaa..  
22..  LLoo  kkaall  mmiieesszz  kkaall  nnyy  nnrr 8877  ppoo  łłoo  żżoo  nnyy  ww WWaarr  sszzaa  wwiiee  pprrzzyy uull.. DDiicc  kkeenn  ssaa 2299  ((ppooww.. 7722,,1133  mm22  ––  IIVV ppiięę  ttrroo))  ––  uummoo  wwaa  nnoo  ttaa  rriiaall  nnaa  uussttaa  nnoo  wwiiee  nniiaa  oodd  rręębb  nneejj  wwłłaa  ssnnoo  śśccii..
33..  LLoo  kkaall  mmiieesszz  kkaall  nnyy  nnrr 111199  ppoo  łłoo  żżoo  nnyy  ww WWaarr  sszzaa  wwiiee  pprrzzyy uull.. SSąą  cchhoocc  kkiieejj 11  ((ppooww.. 2288,,3300  mm22  ––  XX ppiięę  ttrroo))  ––  uummoo  wwaa  uussttaa  nnoo  wwiiee  nniiaa  ssppóółł  ddzziieell  cczzee  ggoo  lloo  kkaa  ttoorr  sskkiiee  ggoo  pprraa  wwaa..  
44..  LLoo  kkaall  mmiieesszz  kkaall  nnyy  nnrr 11  ppoo  łłoo  żżoo  nnyy  ww WWaarr  sszzaa  wwiiee  pprrzzyy uull.. TTaańń  sskkiiee  ggoo 55  ((ppooww.. 5511,,5500  mm22  ––  ppaarr  tteerr))  ––  uummoo  wwaa  uussttaa  nnoo  wwiiee  nniiaa  ssppóółł  ddzziieell  cczzee  ggoo  lloo  kkaa  ttoorr  sskkiiee  ggoo  pprraa  wwaa..  
55..  LLoo  kkaall  mmiieesszz  kkaall  nnyy  nnrr 33  ppoo  łłoo  żżoo  nnyy  ww WWaarr  sszzaa  wwiiee  pprrzzyy uull.. TTaańń  sskkiiee  ggoo 55  ((ppooww.. 5511,,7700  mm22  ––  ppaarr  tteerr))  ––  uummoo  wwaa  uussttaa  nnoo  wwiiee  nniiaa  ssppóółł  ddzziieell  cczzee  ggoo  lloo  kkaa  ttoorr  sskkiiee  ggoo  pprraa  wwaa..
66..  LLoo  kkaall  mmiieesszz  kkaall  nnyy  nnrr 11  ppoo  łłoo  żżoo  nnyy  ww WWaarr  sszzaa  wwiiee  pprrzzyy uull.. HHyynn  kkaa 77  ((ppooww.. 4411,,0000  mm22  ––  ppaarr  tteerr))  ––  uummoo  wwaa  uussttaa  nnoo  wwiiee  nniiaa  ssppóółł  ddzziieell  cczzee  ggoo  lloo  kkaa  ttoorr  sskkiiee  ggoo  pprraa  wwaa..

Wy ce ny lo ka li miesz kal nych do ko na ne przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go są do wglą du w biu rze Za rzą du Spół dziel ni (ul. Prusz kow ska 17; p.112;
tel. 572-89-05, 572-89-07, 572-89-31).

Lo ka le miesz kal ne zo sta ną udo stęp nio ne do obej rze nia w dniach 1122..0022..22001144rr..  ––  1199..0022..22001144rr..
Za miar obej rze nia lo ka lu na le ży zgło sić w Ad mi ni stra cji Osie dla:

– ul. Gor lic ka 1, tel. (22) 658-28-10 – poz. 3
– ul. Ko ro tyń skie go 23, tel. (22) 846-14-67 – poz. 2 
– ul. Żwir ki i Wi gu ry 3A, tel. (22) 846-02-71 – poz. 1, 4, 5, 6. 

Ofer tę z ce ną skła da się pi sem nie w za mknię tej ko per cie z na pi sem „PRZE TARG na lo kal nr …… przy ul. ………………………….” w se kre ta ria cie
Za rzą du Spół dziel ni do dnia 20.02.2014r. (ul. Prusz kow ska 17, pok. 211 do godz. 9şş).

W prze tar gu mo gą brać udział oso by, któ re wpła ci ły na kon to Spół dziel ni (nnrr  kkoonn  ttaa 0088 11002200 11115566 00000000 77880022 00001111 33116677) wa dium w wy so ko ści 1/10 ce ny lo ka lu.

Wa dium ofe ren ta, któ ry wy grał prze targ za li cza się na po czet war to ści lo ka lu.Oso by za mie rza ją ce na być lo kal przy po mo cy kre dy tu ban ko we go, do ofer ty
do łą cza ją za świad cze nie z ban ku o wy da niu przy rze cze nia udzie le nia kre dy tu.

Peł no moc ni cy ofe ren tów mu szą przed ło żyć peł no moc nic two no ta rial ne.
Po otwar ciu ko pert i zre fe ro wa niu tre ści zło żo nych ofert prze targ od by wa się da lej ust nie. Po stą pie nie mo że wy no sić nie mniej niż 1000zł. Za ofe ro wa na

ce na prze sta je wią zać, gdy bio rą cy udział w prze tar gu li cy tant za ofe ro wał ce nę wy ższą. Prze wod ni czą cy Ko mi sji ogła sza – któ ry z ofe ren tów wy grał prze -
targ – ofe ru jąc naj wy ższą ce nę, po da jąc jej wy so kość – a na stęp nie za my ka prze targ.

Na byw ca lo ka lu po za koń cze niu prze tar gu wi nien w cią gu 21 dni wpła cić na kon to Spół dziel ni w ca ło ści kwo tę od po wia da ją cą war to ści lo ka lu uzy ska ną
w prze tar gu.

Je że li na byw ca nie wy ko na w ter mi nie wa run ków prze tar gu co do za pła ty ce ny, tra ci wa dium, a skut ki wy gra ne go prze tar gu wy ga sa ją. 
Oso bom, któ re nie wy gra ły prze tar gu wa dium zwra ca ne jest na wska za ne kon to w cią gu 3 dniod dnia za mknię cia prze tar gu.
WSM „Ocho ta” za strze ga so bie pra wo od wo ła nia prze tar gu bez po da nia przy czy ny.

ZZAARR  ZZĄĄDD

WWSSMM  „„OOCCHHOO  TTAA””
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Mi mo mroź nej au ry at mos fe ra
w bi blio te ce szkol nej by ła bar dzo
go rą ca. W wal ce na sło wa zmie -
rzy li się mło dzi scrab bli ści z pię -
ciu szkół pod sta wo wych Ocho ty
i Włoch. Po dwóch go dzi nach za -
cię tych po ty czek, roz gry wa nych
sys te mem ka żdy z ka żdym, zde cy -
do wa ne pro wa dze nie ob ję ła dru -
ży na ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 10. I tak już po zo sta ło do koń -
ca tur nie ju. Mi strza mi gry na sło -
wa zo sta li: Fran ci szek So ko łow ski
i Krzysz tof Chał ko.

Dru gie miej sce za ję ła dru ży na
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 264
w skła dzie: Ka sper Ro zum i Mi -
chał Ła dy żyń ski, na trze cim stop -
niu po dium zna la zła rów nież re -
pre zen ta cja SP 264: Szy mon Wen -
do łow ski i Le on Pi ła to wicz.

Fi na li ści tur nie ju otrzy ma li
war to ścio we na gro dy rze czo we,
pa miąt ko we me da le oraz sło dy cze

i ga dże ty in for ma tycz ne. Po zo sta li
uczest ni cy w po dzię ko wa niu
za wspa nia łą grę do sta li drob ne
upo min ki. Na gro dy i po dzię ko wa -
nia wrę czy ła Do ro ta Po stek, dy -
rek tor Gim na zjum nr 15.

Me da le dla naj lep szych ufun -
do wa ła Pol ska Fe de ra cja Scrab -
ble, zaś na gro dy rze czo we – bur -
mistrz dziel ni cy Ocho ta, pro gram
Scrab ble w Szko le oraz Gim na -
zjum nr 15.

Dzię ku ję wszyst kim uczest ni kom
tur nie ju za fan ta stycz ną grę i emo -
cje, a fun da to rom za war to ścio we
na gro dy. Dzię ku ję rów nież pa niom

na uczy ciel kom za przy go to wa nie
dzie ci do tur nie ju oraz chłop com
z kla sy 3e za za an ga żo wa nie w or -

ga ni za cję i ob słu gę tur nie ju.
Do zo ba cze nia za rok!

Ewa Ku char czak

Graj z Ocho tą!

Dla ro dzi ców
jo ga i śpie wa ny
an giel ski

Jak wró cić do do brej for my fi zycz -
nej po po ro dzie? Jak po łą czyć chęć
sa mo re ali za cji z po trze bą usa mo -
dziel nia nia i roz wo ju dziec ka? Fun -
da cja Ak ty wi za cji Ro dzi ców wy szła
na prze ciw po trze bom mło dych ro -
dzi ców i zor ga ni zo wa ła za ję cia
w Ośrod ku Kul tu ry Ocho ty. Pod czas
gdy w jed nej sa li opie ku no wie mo gą
ćwi czyć na za ję ciach z jo gi, w sa li
obok pa ra do świad czo nych ani ma -
to rów zaj mu je się dzieć mi. Ba wią
się, śpie wa ją, ma lu ją z dzieć mi, tak
by ro dzi ce -opie ku no wie mo gli po -
pra co wać nad swo ją kon dy cją
i spraw no ścią fi zycz ną. „Śpie wa ją cy
an giel ski” to wspa nia ła oka zja, aby
po wo li przy zwy cza jać dzie ci do spę -
dza nia cza su w przed szko lu, a ta kże
za po znać z pio sen ka mi w ję zy ku an -
giel skim przy ró żne go ro dza ju za ba -
wach, tań cach, pio sen kach oraz wy -
li czan kach. Za ję cia z jo gi są pro wa -
dzo ne w sty lu ha tha -jo ga, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem po trze by
wzmoc nie nia krę go słu pa oraz ta kich
par tii mię śnio wych jak brzuch, uda
i po ślad ki. Za pra sza my wszyst kich,
któ rzy chcą ak tyw nie spę dzić czas
i ro bić to ra zem ze swo imi dzieć mi!

Jo ga dla ro dzi ców, a w tym cza sie
„Śpie wa ją cy an giel ski” dla dzie ci
w wie ku 2–4 la ta – w ka żdy pią tek
w go d. 10.00–11.15 w Ośrod ku Kul -
tu ry Ocho ty. Za pi sy: in fo@ro ak -
tyw.org, 602-238-441.

20 stycznia w na szym przed -
szko lu Bab cie i Dziad ko wie spo -
tka li się ze swo imi wnu czę ta mi.
Dzie ci za pre zen to wa ły pio sen ki
i wier sze oraz zło ży ły ży cze nia.

Wrę czy ły swo im Dziad kom sa mo -
dziel nie zro bio ne pre zen ty: ko ra -
le z ma ka ro nu, kra wa ty, kak tu si -
ki, ob raz ki z kwiat ka mi, drzew ka
szczę ścia.

Naja trak cyj niej sza oka za ła się
wspól na za ba wa z gó ra la mi z Tatr.
W ruch po szły ciu pa gi, bab cie przy -
wdzia ły chu s ty – „smat ki”, dziad -
ko wie gó ral skie ka pe lu sze, dzie ci

gra ły na lu do wych in stru men tach.
Wszy scy tań czy li i śpie wa li przy gó -
ral skiej mu zy ce  – „W mu ro wa nej
piw ni cy tań co wa li zbój ni cy…”

Przed szko le 315

Dzień bab ci i dziad ka po gó ral sku

22 stycz nia w bi blio te ce Gim na zjum nr 15 przy ul. Sie miń skie -
go 6 od był się II Ochoc ki Tur niej Scrab ble Graj z Ocho tą!
pod pa tro na tem Bur mi strza Dziel ni cy Ocho ta m.st. War sza wy.



11 lu te go, godz. 17.30 – na bór
zi mo wy do Stu dia Wo kal ne go im.
J. Wa sow skie go.

Stu dio wo kal ne im. Je rze go Wa -
sow skie go po sia da dłu gą tra dy cję,
a wie lu je go wy cho wan ków jest lau -
re ata mi  kra jo wych i mię dzy na ro do -

wych fe sti wa li. Za ję cia pro wa dzo ne
w prze cią gu trzech lat na uki przez
do sko na łych na uczy cie li, to nie tyl -
ko za ję cia ze śpie wu, ale m.in.: li te -
ra tu ra mu zycz na, dyk cja, kształ ce -
nie słu chu oraz in ter pre ta cja pio -
sen ki. Po za koń czo nej na uce i za li -
cze niu wszyst kich eg za mi nów ab sol -
went stu dia do sta je dy plom pio sen -
ka rza jaz zo we go lub es tra do we go.

I TY mo żesz być jed nym z nich.
Eg za min wstęp ny już 11 lu te go!

Na eg za min na le ży przy go to -
wać 2 utwo ry (zró żni co wa ne sty li -
stycz nie) w tym je den po pol sku
oraz frag ment pro zy lub wier sza.

Uwa ga! Na le ży przy nieść nu ty
do wy ko ny wa nych przez sie bie
utwo rów.

Koszt eg za mi nu – 30 zł.
Ośro dek Kul tu ry Ocho ty,

ul. Gró jec ka 75, War sza wa,
www.oko.com.pl, oko@oko.com.pl,
tel. 22 822-48-70.

Ka ro li na Iwa now ska

Nabór zimowy
w studio wokalnym

Rosyjskie
romanse
i pieśni

14 lu te go, godz. 18.00 – Ro syj -
skie ro man se i pie śni na Wa len -
tyn ki.

W wy ko na niu Na ta lii Ko va len ko
(so pran), Wo lo dy my ra Ko va len ko
(ba ry ton) oraz słyn ne go akom pa nia -
to ra Wło dzi mie rza Trze cia ka (for te -
pian) za brzmią po pu lar ne ro syj skie
ro man se i pie śni m.in.: „Go ri, go ri
mo ja zwez da”, „Bu blicz ki”, „Po ra -

nek mgli sty”, „Za mieć”, „Oczy czar -
ne”, „Ka lin ka”, „Pod mo skow ny je
we cze ra”, „Od ino ka ja gar moń”.

Ro man se i pie śni ro syj skie są wy -
jąt ko wo me lo dyj ne, po ru sza ją naj -
tkliw sze stru ny na szej du szy i na sze -
go ser ca. Ten kon cert po ka że nie -
zmien ność ludz kich uczuć, emo cji
i pra gnień, nie za le żnie od wie ku
oraz epo ki, w któ rej ży je my.

Bi le ty: 5 zł ulgo we, 10 zł nor -
mal ne.

Ośro dek Kul tu ry Ocho ty,
ul. Gró jec ka 75, War sza wa,
w w w . o k o . c o m . p l ,
oko@oko.com.pl, 22 822-48-70.

Ka ro li na Iwa now ska

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

Po pu lar ny ob ra zek przed sta wia
star sze oso by jak sie dzą z ko cem
i ko tem na ko la nach, czy ta jąc
ksią żkę lub ro biąc na dru tach.
Tym cza sem współ cze sne bab cie
i dziad ko wie bio rą czyn ny udział
w ró żno rod nych za ję ciach, re ali -
zu ją swo je pa sje, upra wia ją spor ty.
Są mło dzi du chem i ma ją wie le
do za ofe ro wa nia ko lej nym po ko -

le niom. Dla te go też ucznio wie
w Szko le Pod sta wo wej nr 227 im.
kpt. Lu cy ny Hertz (Okę cie) przy -
go to wu jąc przed sta wie nie z oka zji
świę ta Bab ci i Dziad ka po sta no wi -
li ży czyć im: sza leń stwa, pa sji,
przy gód, ma rzeń i mi ło ści. Dzie ci
z kla sy I przy go to wa ły spe cjal ny
Al fa bet Ży czeń, gdzie ucznio wie
po ko lei skła da li ży cze nia zwią za -

ne z kon kret ną li te rą. Nie jed ne mu
z wi dzów za krę ci ła się łza w oku,
gdy sły szał dzie cię ce gło sy z prze -
ję ciem mó wią ce, by zo sta li z na -
mi 300 lat i mie li sa mych wy jąt ko -
wych lu dzi do oko ła. Roz ba wi ły zaś
ży cze nia „eks tra hu mo ru” i „jak
naj mniej si wych wło sów”. Po tem
ucznio wie kla sy II i III przed sta wi -
li za baw ne scen ki z ży cia dziad ka
(od wra ca jąc ste reo ty po wą ro lę, bo
tym ra zem to on krzą tał się
po kuch ni!) oraz pio sen ki i wier -
sze. Uda ło się im na wet eks pre so -
wo upiec cia sto i po czę sto wać nim
wi dzów! Na ko niec wszyst kie wnu -
czę ta ob da ro wa ły bli skich wła sno -
ręcz nie zro bio ny mi pre zen ta mi.
Ma my na dzie ję, że w tym dniu
wszyst kie Bab cie i Dziad ko wie po -
czu li się na szy mi Wy jąt ko wy mi
Go ść mi! Z pew no ścią te po po łu -
dnie na dłu go zo sta nie w pa mię ci
wszyst kich uczest ni ków, aby zaś
móc do nie go wra cać nie tyl ko
wspo mnie nia mi, na stro nie szko ły
wkrót ce bę dzie mo żna zo ba czyć
film z wy stę pu.

An na Ko bus

Dzień Babci
i Dziadka w SP 227

Co ro ku w stycz niu w przed szko lach i szko łach trwa pra co wi te
przy go to wy wa nie wy stę pów z oka zji Dnia Bab ci i Dnia Dziad ka.
To do bra oka zja, by przyj rzeć się ste reo ty po wym ob ra zom se nio -
rów i skon fron to wać je z wła sny mi do świad cze nia mi.

W dniu 16 grud nia w szko le 227
im. kpt. Lu cy ny Hertz,
przy ul. Astro nau tów 17 (Okę cie)
od by ła się Mię dzysz kol na De ba ta
Oks fordz ka. Ucznio wie
kl. 6a i kl. 6b przed sta wi li ar gu -
men ty za te zą: „Ma my wpływ
na ży cie lu dzi w kra jach Glo bal -
ne go Po łu dnia” (do bie ra jąc przy -
kła dy z co dzien nych dzia łań),
opo nen ta mi by li gim na zja li ści
z nie pu blicz ne go gim na zjum oraz
szko ły pod sta wo wej „Sa pe re Au -

re” z Raj sze wa. De ba ta by ła czę -
ścią mię dzy na ro do we go pro jek tu
pro wa dzo ne go przez Fun da cję
Part ners Pol ska. 

Alek san dra Juc opo wie dzia ła
jak re cyc ling mo że zmniej szyć ne -
ga tyw ny wpływ na śro do wi sko, ja -
ko przy kład po da jąc m.in. ba te rię,
któ ra wrzu co na do niesor to wa -
nych śmie ci mo że za truć 400 li -
trów wo dy. 

Ka ro li na Fran cu zik pod kre śli ła
wpływ spa lin z sa mo cho dów

na glo bal ne ocie ple nie przed sta -
wia jąc łań cuch za le żno ści zmian
kli ma tu na ży cie lu dzi. 

Ja ko trze ci mów ca wy stą pił Ja -
kub Skier kow ski, któ ry wy tłu ma -
czył pu blicz no ści czym jest spra -
wie dli wy han del i na przy kła dzie
dzia łal no ści firm odzie żo wych pro -
du ku ją cych to wa ry w Ban gla de szu
uświa do mił ze bra nym, jak de cy zje
kon su men tów wpły wa ją na prze -
strze ga nie praw czło wie ka w miej -
scach, gdzie po wsta ją to wa ry. 

Czwar tym mów cą by ła Po la
Dzie ni siuk, któ ra wy tłu ma czy ła
w ja ki spo sób oszczę dza jąc wo dę,
mo że my przy czy niać się do ogra -
ni cze nia glo bal ne go ocie ple nia,
po da jąc przy kła dy co dzien ne go
oszczę dza nia wo dy (ta kże te czę -
sto nie uświa da mia ne jak np. ko -
niecz ność zu ży wa nia wo dy do wy -
twa rza nia to wa rów). 

Dla wszyst kich uczest ni ków by -
ła to cen na lek cja, któ ra po zwo li ła
im le piej po znać i zro zu mieć za -
leż no ści współ cze sne go świa ta
oraz po ka za ła, że moż na mieć od -
mien ne po glą dy i spie rać się o nie
w spo sób kul tu ral ny.

An na Olej -Ko bus

De ba ta w pod sta wów ce
Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 227 da ją przy kład – jak

moż na w kul tu ral ny spo sób bro nić wła snych po glą dów.

9 lu te go, godz. 18.00, Ju sty na
Bacz. Pro mo cja pły ty Em pa tik.

W ra mach Wie czo rów Bar dów
re ci tal z udzia łem ze spo łu mu -
zycz ne go w skła dzie: Ma riusz Du -
braw ski – for te pian, ara nża cje;
Pa weł Pań ta – gi ta ra ba so wa;
Grze gorz Po li szak – per ku sja.

Trze ci so lo wy, szcze gól nie oso -
bi sty al bum „Em pa tik” to emo -
cjo nal ne, po etyc kie, pio sen ki mó -
wią ce o tym, co w ży ciu pięk ne,
ale cza sem trud ne, ra do sne, czy

no stal gicz ne, ulot ne bądź re al ne.
Jest to pły ta pol ska z fran cu ski mi
ak cen ta mi. Re flek syj ne, głę bo kie
tek sty: Ju sty ny Bacz, An ny Piw -
kow skiej, Ju lii Har twig w ró żno -
rod nych kli ma tach mu zycz nych.

Bi le ty: przed sprze daż 20 zł,
w dniu kon cer tu 25 zł.

Ośro dek Kul tu ry Ocho ty,
ul. Gró jec ka 75, War sza wa,
tel. 22 822-48-70, www.oko.com.pl,
oko@oko.com. pl.

Ka ro li na Iwa now ska

Ju sty na Bacz


