
Dbają również o otocznie jak
mogą. Niestety nie wszystko mogą.
Sama ulica jest w gestii władz
dzielnicy, a terenami pomiędzy bu-
dynkami zarządza ZGN. I tu jest
przysłowiowy „pies pogrzebany”.

Ulica w stanie opłakanym, to co
jest w ciągach pieszych trudno
miejscami nazwać płytami chod-
nikowymi, a ścieżki asfaltowe są
bardziej pofałdowane i pokruszo-
ne niż Góry Stołowe. A przecież,
oprócz budynków mieszkalnych,
przy tej ulicy jest przychodnia,
żłobek, klub sportowy, biblioteka,
siedziba PKPS i szkoła.

Kontrast pomiędzy budynkami
wspólnotowymi a śmietnikami
i garażami, będącymi w gestii

ZGN, aż bije w oczy. „Obskurne
budy” to pierwsze skojarzenie
określające „majątek” dzielnicy.
Dobitnym jest np. fakt, że altanka
po pożarze kilkanaście lat temu,
do dziś ma otwory zabite dechami.

Na podwórkach i pomiędzy blo-
kami jest dużo zieleni. I dobrze.
Tylko, że drzewa nie pamiętają
cięć pielęgnacyjnych od lat i koro-
nami kładą się na dachy zasypując
je liśćmi (zatkane rynny i odpły-
wy), a rozrastającym się ponad
miarę systemem korzeni nie tylko
niszczą nawierzchnię, ale stwarzają
już zagrożenie naruszenia funda-
mentów budynku Skarżyskiego 11.

Na interwencje mieszkańców
władze są głuche.

Może odpowiedzą na moje py-
tanie: w którym roku przewidzia-
ny jest remont ulicy Skarżyńskie-
go, z jakim zakresem robót i wy-
sokością kwot przeznaczonych
na ten cel?

Małgorzata Rojek

A mogło być
tak pięknie

Już dawno zwracałam uwagę, że ulica Skarżyskiego mogłaby
stać się jedną z ładniejszych na Ochocie. Wspólnoty mieszka-
niowe wyremontowały wspaniale i pomysłowo elewacje budyn-
ków, i nie tylko zgrały się kolorystycznie między sobą, ale też
z będąca po drugiej stronie halą sportową.
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W kwietniu ostrzelano go z bro-
ni pneumatycznej, wybito wszyst-
kie szyby oszklonej konstrukcji,
które zastąpiono dyktami.

Rondo Zesłańców Syberyjskich
niedawno wzbogaciło się o nową bu-
dowlę – Meczet, mający być jedocze-
śnie siedzibą Związku Wyznaniowe-
go Ligi Muzułmańskiej. Wybudowa-
ła go Liga Muzułmańska w RP
przy pomocy sponsorów z Zatoki
Perskiej. Zaczęto budowę w 2010 ro-
ku, lecz wielokrotnie ją przerywano.
Zaczęły się protesty antyislamistów,
potem zbankrutował wykonawca
a następny, Elektrobudowa S.A., też
nie dokończył budowy. Warszawski
Meczet szczęścia nie miał. W kwiet-
niu ostrzelano go z broni pneuma-
tycznej, wybito wszystkie szyby
oszklonej konstrukcji, które zastą-
piono dyktami. Budowla nie miała
nawet pełnego, tymczasowego ogro-
dzenia i była łatwym łupem dla
wszelkiego autoramentu wandali.

W Polsce mieszka szacunkowo
do 35 tys. muzułmanów: Turków,
Palestyńczyków i Egipcjan. To
mniej, niż mały Żoliborz liczy
mieszkańców.

Lidze Muzułmańskiej nie zale-
żało na rozgłosie, dlatego infor-
macja o ostrzelaniu meczetu do-
ciera dopiero teraz. Niestety, mo-
że to być newralgiczny punkt
na mapie warszawskiej Ochoty.

Joanna Karmalska (Fot. Niedźwiedź)

Meczet na Ochocie
– strzały padły w kwietniu

Już wkrótce – 16 listopada 2014
– wybory do Rady Dzielnicy, Rady
Miasta, Sejmiku i na Prezydenta
Warszawy. Mamy szansę wziąć
sprawy we własne ręce – my,
mieszkańcy Warszawy i mieszkań-
cy dzielnic. To bardzo ważne, bo
tylko my wiemy, czego nam trzeba
tam, gdzie mieszkamy. Znamy
problemy swojej okolicy i jej nie-
wykorzystany potencjał. I tylko my
sami – ja, ty, sąsiad, ekspedientka
ze sklepu, w którym robimy co-
dziennie zakupy – możemy zmie-
niać naszą rzeczywistość tak, żeby
żyło się nam lepiej na Ochocie,
Woli, Żoliborzu i w każdej ze sto-

łecznych dzielnic. Ochocka Wspól-
nota Samorządowa rozpoczęła ak-
cję zbierania podpisów pod listą
poparcia już w ubiegłą sobotę
w parku Szczęśliwickim. Od ponie-
działku do piątku dyżurujemy co-
dziennie w godzinach 14–18.

W tym tygodniu można spotkać
nas pod Halą Banacha, ale na
pewno pojawimy się również
na placu Narutowicza i na bazarku
przy Mołdawskiej. Każdy może
otrzymać program wyborczy, po-
rozmawiać z kandydatami i Grze-
gorzem Wysockim – naszym lide-
rem do Rady Warszawy – wyjaśnić
wątpliwości. Czekamy na Was – to
bardzo ważne. Dla nas wszystkich.
Jesteśmy przecież wspólnotą.

Martyna Ochnik

Zbieramy podpisy
Od poniedziałku do piątku dyżurujemy codziennie w godzi-

nach 14–18 pod Halą Banacha.



Hale Banacha zatrudniają
obecnie ponad 300 pracowników,
z których większość (ponad 190)
od lat związana jest z tą placówką

handlową. Dużo z nich mieszka na
Ochocie.

Dostawcami towarów sprzeda-
wanych w Halach Banacha, za-

równo spożywczej, jak i przemy-
słowej, są przede wszystkim firmy
wywodzące się z Warszawy i jej
najbliższej okolicy.

Szacuje się, że codziennie obie
hale odwiedzane są przez po-
nad 8000 klientów, z czego
aż 90% procent stanowią stali
klienci. Hale Banacha wydały po-
nad 12000 kart stałego klienta.

Być może, dlatego, że działalność
Hal Banacha nie ogranicza się
wyłącznie do handlu. Wiele akcji
prospołecznych takich jak: współ-
praca z Polskim Komitetem Po-
mocy Społecznej w Dzielnicy
Ochota, pomoc dla Klubu Senio-
ra przy PKPS, udział w organiza-
cji imprez dla mieszkańców
Ochoty organizowanych przez
władze dzielnicy czy też współpra-
ca i pomoc dla parafii Opatrzno-
ści Bożej oraz parafii Najświętszej
Maryi Panny Królowej Świata in-
tegruje jeszcze mocniej środowi-
sko spółdzielców z mieszkańcami
Ochoty.

Hale Banacha położone są
w samy centrum Ochoty. Całkiem
niedawno uchwalony został Miej-
scowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, zgodnie z którym
obszar gdzie znajdują się Hale
przewiduje, że są to tereny usług,
handlu oraz zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej o maksy-
malnej wysokości budynków usta-
lonej na 25 metrów. Rozpoczęto
także budowę „Zieleniaka”, który
ma unowocześnić handel bazaro-
wy, a na rogu Grójeckiej i Bana-
cha w najbliższych latach będą
czynione inwestycje o charakterze
handlowo-usługowym. Pewnym
jest, że również teren Hal Bana-

cha będzie wymagał zmian dosto-
sowujących go do założeń Planu.
Aby plany te udało się wdrożyć
w życie, niezbędne jest jednak
ostateczne rozstrzygnięcie sprawy
prawa Spółdzielni Hal Banacha
do gruntu, na którym wybudowa-
ne zostały hala spożywcza i prze-
mysłowa. Od wielu lat toczy się
postępowanie mające na celu ure-
gulowanie tej kwestii.

Obecnie przed Sądem Okręgo-
wym w Warszawie toczy się postę-
powanie z powództwa Spółdzielni
Hale Banacha przeciwko Miastu
Stołecznemu Warszawa z udzia-
łem Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Rakowiec o odda-
nie Spółdzielni Hale Banacha
– na podstawie przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami
– nieruchomości, na której wybu-
dowane zostały Hale, w użytko-
wanie wieczyste.

Głównym oponentem przeciw-
ko roszczeniu Spółdzielni Hale
Banacha, jest Warszawska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Rakowiec.

W tym sporze toczącym się po-
nad 20 lat obie strony mają swoje
racje i argumenty. W kolejnym
odcinku przedstawię je pokrótce
i napiszę o bezsensowności jego
toczenia.

Grzegorz Wysocki

Hale Banacha – ciężarem
czy nadzieją Ochoty (cz. II)

Hale Banacha stoją od lat w ogonie zmian i powoli stają się
ciężarem a nie liderem rozwoju tego ambitnego projektu budowy
największego centrum handlowo-usługowego na bazie rodzimego
kapitału. W poprzednim numerze opisałem historię tego miej-
sca. Dzisiaj kilka informacji, czym są dzisiaj Hale Banacha
w wymiarze handlowym i nie tylko.
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Z badań Narodowego Testu Słu-
chu 2012 wynika, że co trzeci przeba-
dany Polak ma problemy ze słuchem.
Wśród osób mających 60 lat i więcej,
aż 9 na 10 osób. Także młodzi ludzie.
Prawie, połowa przebadanych osób
poniżej 40 roku życia miała niedo-
słuch. Powodem jest życie w hałaśli-
wym środowisku oraz słuchanie gło-
śnej muzyki. Z biegiem czasu częste
przebywanie w hałaśliwych warun-
kach może prowadzić do szybszej
utraty słuchu lub pojawienia uczucia
dzwonienia lub brzęczenia w uchu.

REGULARNE BADANIA…
Ludzie regularnie sprawdzają stan

swoich zębów czy wzrok, ale zapomi-
nają, że słuch jest również bardzo
ważny, bo bez niego nie jesteśmy
w stanie się sprawnie porozumiewać
się z otoczeniem.

Jeśli pracujesz w głośnym otocze-
niu powinieneś umawiać się na bada-
nie słuchu przynajmniej raz w roku.
Utrata słuchu spowodowana zbyt du-
żym hałasem jest nieodwracalna..

WADA SŁUCHU I RODZINA…
Pogarszanie słuchu u jednego

członka rodziny jest uciążliwe dla po-
zostałych domowników, gdyż naraża
ich na przebywanie w nadmiernym
hałasie (np. bardzo głośne słuchanie
TV lub radia), czyli na warunki, które
i u nich mogą spowodować powsta-
nie problemu pogarszanie słuchu.
Z tego powodu tak ważne jest, aby
motywować osoby, które kochamy
do sprawdzania swojego słuchu.

Dzięki temu też unikną postępują-
cej deprywacji słuchu.

POWODY PROBLEMÓW ZE
SŁUCHEM…

Niedosłuch związany z wiekiem
– Wraz z wiekiem niektórzy mogą od-
czuwać trudności w słyszeniu wyso-
kotonowych dźwięków. Jeśli mamy
problemy ze zrozumieniem mowy,
a duże fragmenty rozmowy umykają
nam. Z początku może to wywoływać
tylko uczucie dyskomfortu, lecz
z czasem staje się poważną przeszko-
dą – nie powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany hałasem
– ten typ niedosłuchu powstaje
na skutek działania zbyt głośnych
dźwięków. Najczęściej dotyka osoby
pracujące w głośnym otoczeniu.
Uszkodzenie słuchu może także na-
stąpić w skutek głośnego słuchania
muzyki przez słuchawki lub podczas
masowych imprez.

Niedosłuch Przewodzeniowy
– związany jest ze zmianami w uchu
środkowym oraz zewnętrznym, które
utrudniają przenoszenie dźwięków
do ucha wewnętrznego. Najczęściej
spowodowany jest nadmiernym gro-
madzeniem się woskowiny w przewo-
dzie słuchowym, perforacją w błonie
bębenkowej, zalegającym w uchu
środkowym płynem lub też uszkodze-
niem kosteczek słuchowych. W wielu
przypadkach ten typ uszkodzenia słu-
chu może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy:
Ten typ niedosłuchu spowodowany
jest uszkodzeniem delikatnych komó-
rek słuchowych w uchu wewnętrznym
lub włókien nerwu słuchowego, które

nie przekazują prawidłowo pobudza-
nia wywołanego dźwiękiem. Najczę-
ściej jest to naturalna część procesu
starzenia, ale zdarza się również, że
spowodowany jest działaniem gło-
śnych dźwięków. W większości przy-
padków jest trwały i nieodwracalny.

PIERWSZYM KROKIEM DO
LEPSZEGO SŁYSZENIA JEST

ZBADANIE SŁUCHU….

Badanie jest krótkie i bezbolesne.
Dzięki niemu można zadziałać za-

nim ubytek posunie się do takiego
momentu, że będzie za późno żeby
cokolwiek zrobić. Jeśli badanie słu-
chu potwierdzi niedosłuch, następ-
nym krokiem jest znalezienie najlep-
szego rozwiązania w celu usunięcia
lub ograniczenia problemu.

Technologia odpowiada na potrze-
by…

Osobom źle słyszącym przychodzi
z pomocą technologia, która rozwija
się bardzo szybko i dziś jest w stanie
zaspokoić wszelkie wymagania doty-

czące aparatów słuchowych – zarów-
no te estetyczne, dotyczące rozmia-
rów urządzenia, jak i te wynikające
z nowoczesnego, aktywnego stylu ży-
cia.

Po założeniu aparatu mija jakiś
czas zanim osoba z wadą słuchu
przyzwyczai się do nowych dźwię-
ków. Jednak po pewnym czasie ko-
rzyść z noszenia aparatu słuchowego
będzie bardzo odczuwalna.

PAMIĘTAJ
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

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

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

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
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
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

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

DAM PRACĘ
·Poszukuję pracowników ochrony WARSZAWA
I OKOLICE 786-857- 912
·Poszukuję przedstawiciela handlowego
w Warszawie i okolicy 723-691-724

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

·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
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra, platery,
szable, bagnety, odznaczenia, książki, pocztówki
tel. 601-336-063
·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·Kupie każde auto stare i nowe tel. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

10 wrze śnia na te re nie Ze spo łu
Szkół przy ul. Szczę śli wic kiej 56
(Ocho ta) od by ła się ko lej na de ba -
ta, w ra mach cy klu spo tkań po -

świę co nych bez pie czeń stwu. Tym
ra zem spo tka nie do ty czy ło trzech
dziel nic: Ocho ty, Ur su sa i Włoch.
Na po nad set kę przy by łych, ok.

po ło wę sta no wi li przed sta wi cie le
po li cji i stra ży miej skiej oraz
urzęd ni cy wy mie nio nych dziel nic.
Głos za bie ra li miesz kań cy. Po ru -
sza li pro ble my przed sta wia ne
na po przed nich de ba tach, pod -
kre śla jąc, że nie za ob ser wo wa li
żad nej po pra wy. Do ty czy ło to
m.in.: zbyt du żej liczby skle pów
z al ko ho lem, ta kże w lo ka lach bę -

dą cych wła sno ścią dziel ni cy
Ocho ta oraz pro ble my z nad mier -
ną liczbą miejsc sprze da ży al ko -
ho lu w punk tach ga stro no micz -
nych w oko li cy ulic Moł daw ska
– Okiń skie go (Ocho ta) i bez czyn -
no ścią władz dziel ni cy w tych
kwe stiach. Miesz kań cy Włoch sy -
gna li zo wa li zna ne pro ble my zwią -
za ne z funk cjo no wa niem tar go wi -
ska przy Ba ka lar skiej oraz spra wy
wła mań miesz ka nio wych na te re -
nie osie dli. Te ma ty bar dziej ogól -
ne do ty czy ły pro ble mów ko mu ni -
ka cyj nych, mię dzy in ny mi par ko -
wa nia po jaz dów i ście żek ro we ro -
wych. Nie ste ty, więk szość spraw
oma wia nych przez miesz kań ców
by ła już przez nich po ru sza na
pod czas po przed nich spo tkań,
bez ocze ki wa ne go od ze wu.

Oso bi ście za bra łem głos
w spra wie na gmin ne go ła ma nia
prze pi sów o ru chu dro go wym
przez kie row ców par ku ją cych
w oko li cy stud ni oli go ceń skiej
na Okę ciu, przy ul. 17 Stycz -
nia 39. Te mat zna ny miesz kań com
i czy tel ni kom „In for ma to ra”
z wie lu mo ich pu bli ka cji i ofi cjal -
nych wy stą pień. Zwró ci łem uwa gę
na opie sza łość stra ży miej skiej
pod czas zgła sza nych przez miesz -
kań ców pro ble mów i czę sty brak
re ak cji funk cjo na riu szy na mo ni ty

o wy stę pu ją cych w tym miej scu
utrud nie niach. Obec ny na de ba -
cie ko men dant war szaw skiej stra -
ży miej skiej Zbi gniew Lesz czyń ski
po dob ne wy stą pie nia kwi to wał
jed nym zda niem – „tak jest w ca -
łym mie ście”. To fakt. Za po mniał
jed nak do dać, że ta ki stan rze czy
w du żym stop niu „za wdzię cza my”
nie udol no ści for ma cji, któ rą ko -
men dant Lesz czyń ski kie ru je.

Nie ste ty for mu ła de ba ty nie
prze wi dy wa ła wię cej cza su dla
mów ców i wie lu pro ble mów nie
mo głem przed sta wić.

Sam po mysł or ga ni za cji de bat
o bez pie czeń stwie w dziel ni cach
uwa żam za słusz ny i po trzeb ny.
Bez po śred ni kon takt władz mia -
sta i dziel nic oraz słu żb pil nu ją -
cych po rząd ku i od po wia da ją cych
za bez pie czeń stwo miesz kań ców,
po zwa la na przed sta wie nie wy stę -
pu ją cych nie pra wi dło wo ści i mo -
żli wość po szu ka nia kom plek so -
wych roz wią zań. To, że w rze czy -
wi sto ści tak się nie dzie je, po zwa -
la mi stwier dzić, że dla nie któ rych
osób i in sty tu cji od po wia da ją cych
za bez pie czeń stwo w na szym mie -
ście, bar dziej się li czy „od faj ko -
wa nie” obec no ści na de ba cie, niż
efek tyw ne dzia ła nie.

Da riusz Kał waj tys

Od faj ko wa na De ba ta

Od no szę wra że nie, że ko lej na de ba ta o bez pie czeń stwie
w dziel ni cach, zor ga ni zo wa na przez Pa nią Pre zy dent m.st. War -
sza wy oraz Ko men dan ta Sto łecz ne go Po li cji z udzia łem Wo je wo -
dy Ma zo wiec kie go i bur mi strzów dziel nic, zo sta ła po pro stu od -
faj ko wa na.

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 10.10,  potwierdzenie wpłaty
należy przesłać do 6.10. 

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

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204
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W cią gu ostat nich czte rech lat
na fe sti wa lu wy stą pi li czo ło wi za -
gra nicz ni przed sta wi cie le ga tun -
ku: Ry an Mcga rvey, B.B. The
Blu es Shacks, No el Co utts, Re ne
Lac ko; Do wn town Band, La tvian
Blu es Band, Mo na Jo han n son
Duo, Lo uie Fon ta ine; Star li ght
Se ar chers, The Ro ad Band, Ga -
grin Bro thers, Ser gei Ku rek
&amp; The My stic Ri ve, a ta kże
naj lep si kra jo wi mu zy cy blu eso wi:
Le szek Ci choń ski; Gu itar Work -
shop, Hard Ti mes, Ro mek Pu -
chow ski, Arek Za wi liń ski;
Na dro dze, Dr. Blu es; So ul Re
Vi sion Band, Blu es Ti me, J.J.
Band, Ho odoo Band, Cros sro ads,
Blue Ma chi ne, Przy tu ła; Kruk,
Ma rek Ma ka ron Trio, Pa weł Szy -
mań ski, Noc na Zmia na Blu -
esa, 20 mil od mia sta, The Mo on -
gang, Bar tek Łę czyc ki; Ma rek
Tym koff, Ka je tan Drozd Aco ustic
Trio, Łu kasz Gor czy ca, Ja cek Pro -
ko po wicz, Le szek Ja kub czak,
Blue Ma chi ne, Mi ke Go win,
Hard Roc kets, Bur nin; He arts,
Cuc koo Child, Easy Ri der, Tek sa -
sy.

W tym ro ku od 8 do 10 paź -
dzier ni ka bę dzie my mo gli po słu -
chać wie lu od mian blu esa na kil -
ku ochoc kich sce nach. Za czy na -

my 8 paź dzier ni ka w Cen trum
Han dlo wym Blu eCi ty kon cer ta mi
„Big No ise Ma ma” i bar dzo po -
pu lar nej z wy stę pów na kra kow -
skim ryn ku, a ta kże fe sti wa lo wych
i klu bo wych kon cer tów gru py
„Kra ków Stre et Bannd”. 9 paź -
dzier ni ka w Klu bie „Lu cid” w CH
Blue Ci ty wy stą pią: „Do uble Cra -
fter” du et dwóch świet nych mu zy -
ków – Sław ka Cho jec kie go (pry -
wat nie miesz kań ca Ocho ty) i Mi -
cha ela Fe do roff’a, „The Pisz -
czors” – otwoc ka gru pa blu eso wa
pod kie row nic twem To ma sza
Pisz czo ro wi cza, „Blu es Ti me”
– war szaw ska ka pe la blu eso wa
pod prze wod nic twem Zbi gnie wa
Ję drzej czy ka, któ ra w trak cie swo -
jej nie dłu giej dzia łal no ści zdo by ła
uzna nie na wie lu fe sti wa lach blu -
eso wych w Pol sce. Wy da rze niem
czwart ko we go wie czo ru 9 paź -
dzier ni ka bę dzie wy stęp aku stycz -
ne go szwaj car sko pol skie go du etu
„Joe Co lom bo fe at. Ka sia Sko -
czek”. Joe Co lom bo to mu zyk
któ ry czer pie in spi ra cję od ta kich
ar ty stów, jak Ste vie Ray Vau ghan,
Joh ny Win ter, Fred die King, czy
Alvin Young blo od Hart. Cha rak -
te ry stycz na gra z za sto so wa niem
tech ni ki sli de i gi ta ry re zo fo nicz -
nej to znak fir mo wy Joe. Wraz

z mło dym gło sem Ka si Sko czek
two rzą do sko na ły du et, któ re go
wy stę pu nie mo żna prze ga pić.

W piąt ko wy wie czór 10 paź dzier -
ni ka w Klu bo ka wiar ni „Mam
Ocho tę” wy stą pią: „Blu esma szy na”
i „Ma rek Tym koff”. „Blu esma szy -
na” to trzy oso bo wa gru pa, wy stę pu -
ją ca na sce nie blu eso wej od 2007
ro ku. Ta wy jąt ko wa gru pa zna na
jest z au tor skie go, blu eso we go re -
per tu aru wy ko ny wa ne go w zde cy -
do wa nej więk szo ści w ję zy ku pol -
skim. „Blu esma szy na” cha rak te ry -
zu je się rów nież cie ka wym i nie ty -
po wym skła dem in stru men tal nym:
har mo nij ki, gi ta ry elek trycz nej i ca -
jon’a. Li de rem gru py jest Ka rol
Le chow ski (har mo nij ka, wo kal),
na gi ta rze elek trycz nej za gra Jan
Si kor ski, a na ca jo nie Da niel Moń -
ski. „Blu sma szy na” by ła gwiaz -
dą I In ter na tio nal Ocho ta Blu es

Fe sti val w 2010 ro ku. „Last but
not le ast” wy stą pi na fe sti wa lu
„Ma rek Tym koff”. Mu zyk zna ny
i ce nio ny na sce nie blu eso wej
i roc ko wej, w kra ju i za  gra ni cą.
Ma rek w la tach 90-tych był li de -
rem Elec tric Blu es Band, współ -
pra co wał rów nież w tym cza sie
z le gen dar nym ze spo łem „Easy
Ri der”. Po roz wią za niu Elec tric
Blu es Band, przy stą pił do re ak ty -
wo wa ne go „Ja ry Band”, ze spo łu
Krzysz to fa Ja ry czew skie go, pierw -
sze go wo ka li sty gru py „Od dział
Za mknię ty”. W „Ja ry Band” po zo -
sta je eta to wym gi ta rzy stą do dziś,
na to miast w lu tym 2010 ro ku do łą -
czył do skła du ze spo łu „Wan da
i Ban da”. Nie za le żnie od mu zycz -
nych przy gód (rów nież m.in. Syl -
wia Wi śniew ska, ze spół Re zer wat
czy J. Sko lias), je go naj więk szą fa -
scy na cją i mi ło ścią po zo sta ją

dźwię ki z krę gu blu es roc ka wy ko -
ny wa ne w for mu le po wer trio.
W tej wła śnie for mu le wy stą pił
na Ra wa Blu es Fe sti wal 2013
w ka to wic kim Spodku, wy gry wa jąc
mia żdżą cą prze wa gą ple bi scyt in -
ter nau tów i zjed nu jąc so bie
ogrom ną rze szę no wych fa nów.
Ma rek Tym koff wy stę po wał w ra -
mach II In ter na tio nal Ocho ta Blu -
es Fe sti val w 2011 ro ku, w du ecie
z Bart kiem Łę czyc kim.

Pro gram V edy cji In ter na tio nal
Ocho ta Blu es Fe sti val:
• 8.10.2014 g.19.00

„Big Noise Mama”
„Kraków Street Band”
Centrum Handlowe Blue City
Al. Jerozolimskie 179
(przy fontannach)
Wstęp wolny

• 9.10.2014 g.19.00
„Double Crafter”
„The Piszczors”
„Blues Time”
„Joe Colombo feat. Kasia
Skoczek”
Klub Lucid, Centrum
Handlowe Blue City Al.
Jerozolimskie 179
Wstęp wolny

• 10.10.2014 g. 21.00
„Bluesmaszyna”
„Marek Tymkoff”
Klubokawiarnia „Mam
Ochotę” ul. Grójecka 75
Wstęp wol ny.

Ka rol Wisz niew ski
– Dy rek tor Fe sti wa lu

V edycja International Ochota Blues Festival
Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się V edy cja In ter na tio nal Ocho ta Blu -

es Fe sti val, czy li pierw sze go i je dy ne go fe sti wa lu blu eso we go
w War sza wie.
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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
Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko ły
śred niej mo gą za pi sać się
do na sze go Li ceum. Na to -
miast oso by, któ re po sia da ją
już wy kształ ce nie śred nie, ma -
ją szan sę po wtó rze nia ma te -
ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna 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 od by -
wa ją się w cy klu week en do -
wym dwa ra zy w mie sią cu.

Li ceum dla Do ro słych
Je ste śmy szko łą dla do ro -

słych. Więk sza część na szych
słu cha czy to oso by czyn ne za -
wo do wo. Wy kształ ce nie śred -
nie jest im czę sto po trzeb ne
ja ko wa ru nek uzy ska nia lep -
sze go sta no wi ska w pra cy
i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy -
cho dzą do nas ta kże słu cha -
cze, któ rzy de cy du ją się
na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru.
Ta kie oso by ma ją mo żli wość
na uki w przy ja znej at mos fe rze
oraz ukoń cze nia na sze go Li -
ceum, nie po no sząc kosz tów
za na ukę.

Kurs ma tu ral ny 
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 mo żli wo ści zda -
wa nia eg za mi nu ma tu ral ne go
przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo -
jej szko le ma cie rzy stej. Ak tu -
al nie pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny przy go to -
wu ją cy do ma tu ry w 2015 ro -
ku.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców -
ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Dorośli - czas do szkoły!
Nadszedł nowy rok szkolny. Oprócz młodzieży naukę rozpoczynają także dorośli. To
właśnie odpowiedni moment, aby zdecydować się na naukę w AS Liceum.

Ak tu al nie 
pro wa dzi my na bór
na kurs ma tu ral ny

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

Dzi wi łem się wła dzy, że za -
miast ła wek za czę ła do ga dzać
Pa nom i Pa niom rze czy wi ście
rzą dzą cym na tej „po se sji”.

Nie daw no pi sa łem w ar ty ku le
„Ludz kie ob li cze wła dzy” o pil nej
po trze bie wy sta wie nia ła wek wraz

z ko sza mi na skwer ku przy Dic -
ken sa i Gró jec kiej. Dzi wi łem się
wła dzy, że za miast ła wek za czę ła
do ga dzać Pa nom i Pa niom rze czy -
wi ście rzą dzą cym na tej „po se sji”
i po sta wi ła im przy by tek zwa ny po -
tocz nie „Toy -Toy.” Nie ste ty wstyd

przy znać, ale na lu dzi tam wiecz -
nie prze by wa ją cych, po li cja i ptraż
miej ska nie maja si ły, aby nam roz -
wią zać ten pro blem i dla te go w po -
przed nim ar ty ku le pi sa łem, że nie
od te go po win no się za cząć. Te raz
sta ło się nie szczę ście, któ rym

mniej am bit ny ofi cer śled czy mo że
obar czyć mo ją oso bę. Oświad czam
iż nie mam z tym nic wspól ne go,

a po dej rze wam lu dzi tam wiecz nie
ko czu ją cych – oni też ma ją po czu -
cie es te ty ki i uzna li pew nie że ta ki
„obiekt” nie współ gra z oto cze -
niem. Na to miast pew nie dla nich
zbie ra się w wor kach ku py li ści za -
le ga ją cych po po dwór kach
i na tym skwer ku. Pew nie to za -
miast ła wek puf fy do sie dze nia.
Lecz oznaj miam, że lu dziom to nie
bar dzo się po do ba – zbio ro wi sko
fo lio wych wor ków z li ść mi opar -
tych o drze wa ty go dnia mi za le ga -
ją ce. Czy to ozdo ba kra jo bra zu?

Je rzy Paw lo nek

Stał sobie
„przybytek”

Je stem ob da rzo ny chwi lo wą
opie ką nad kun del kiem, gdyż wła -
ści ciel ka wy je cha ła „za chle bem”
za gra ni cę. My śla łem, że to reb ki
na od cho dy wy sta wia ne
na skrzyn kach pocz to wych to już
stan dard, tak jak i pla ka ty ostrze -
gaw cze, że za nie sprzą ta nie gro żą
wy so kie ka ry. Jed nak oka za ło się
że my li łem się. Ad mi ni stra to rzy
od faj ko wa li swo ją po win ność
i czas na oszczęd no ści. Ca łe
szczę ście, że miesz kam po dru giej
stro nie Ma jew skie go, gdyż
pod nu me rem 14 zna la złem ta ką
ta blicz kę, jak na zdję ciu. Współ -
czu ję Wam wła ści cie lom czwo ro -

no gów w tej oko li cy. Jak mo że cie
na tak pa skud nie urzą dzo nych
po dwór kach stosować się do ta -
kich za rzą dzeń? Prze cież ma cie
tyl ko pa rę chod nicz ków, aku rat
pod blo ka mi i resz ta to par kin gi.
Tro chę tra wy i z jed nej stro ny ha -
ła śli wą Gró jec ką, z dru giej Ma -
jew skie go – par king i za raz tym -
cza so wy ba za rek, szko ła, i za raz
nie do koń czo ną bu dow lę. Naj bli -
ższe alej ki z zie le nią to przy Dic -
ken sa, ale tam żą dzą Pa no wie
i Pa nie ko ne se rzy na poi i nie ko -
niecz nie z ak cy zą. Nie ste ty ja ko
że straż miej ską ma my ma ło przy -
dat ną, to tam bym ra czej nie po le -

cał spa ce ro wać, a i wła dze na sze
w ra tu szu uwa ża ją, że tam ła wek
nie war to sta wiać. Dzi wię się
– dla cze go jed ni w ra mach na wet
jed ne go osie dla ma ją wa run ki
zno śne, a dru dzy cier pią. Już raz

pi sa łem, jak pięk ne są po dwór ka
przy ul. Prusz kow skiej czy
przy Księ cia Troj de na – czy żby
tam lu dzie miesz ka ją cy wię cej
pła ci li?

Je rzy Paw lo nek

Pieskie życie
Ca łe szczę ście, że miesz kam po dru giej stro nie Ma jew skie go,

gdyż pod nu me rem 14 zna la złem ta ką ta blicz kę, jak na zdję ciu.

Wynajmę
balkony

Wynajmę powierzchnię
reklamową na balkonie

– tylko Ochota
tel. 509–19–19–94



Ochoc ka Wspól no ta Sa mo rzą do -
wa, za czę ła zbie rać pod pi sy dla
kan dy da tów do wy bo rów sa mo rzą -
do wych. Nie by łoby to nad zwy czaj -

na wia do mość, gdy by nie to, że
dzię ki Pań stwu i chwil ki po świę co -
nej dla na szych przed sta wi cie li
i bez po śred nie mu kon tak to wi
z Pań stwem, do wia du je my się, że
ma my wspól ne po glą dy na po li ty kę
i go spo da rze nie się w na szej dziel -
ni cy. Zna my po trze by miesz kań -
ców, ale jesz cze wię cej do wia du je -
my się pod czas bez po śred nich roz -
mów i po mi mo że je ste śmy miesz -
kań ca mi Wa szych osie dli, ale nie
wszę dzie po tra fi my być i wszyst ko
wi dzieć. Ja ja ko ro we rzy sta, do tej
po ry po ru sza ją cy się po dziel ni cy
tyl ko dro ga mi (nie chod ni ka mi) nie
zna łem po zio mu de gra da cji chod -
ni ków. Te raz po 2 ty go dniach,
odkąd ze wzglę dów zdro wot nych
nie mo gę ko rzy stać ze swo je go
środ ka trans por tu – bar dziej do -
strze gam pro ble my zwy kłych pie -
szych. Dzię ki Pa ni, któ ra zwró ci ła

mi uwa gę, że po za in ny mi pro ble -
ma mi, ma my też ta ką uli cę – Ko ro -
tyń skie go , któ ra wo ła o po mstę.
Czy to da lej jesz cze po zo sta łość
po epo ce Gier ka? Zlew nia ście ków
dzię ki sta ra niom ko le gi Jac ka Go -
mół ki za prze sta ła smro dzić nam,
lecz oto cze nie da lej stra szy. Jak
przyj dą desz cze i póź niej śnie giem
przy kry je ta kie „roz stę py” w chod -
ni ku i ktoś zła mie no gę, kto za pła ci
od szko do wa nie? Drob ny pro blem,
ale ży cie skła da się z ta kich przy -
ziem nych ma łych pro ble mów i dla
nie któ rych strasz nie do le gli wych.
Mam na dzie ję, że wy bor cy tym ra -
zem za gło su ją na tych, co na praw dę
my ślą i chcą coś zro bić dla dziel ni -
cy, a nie na tych, co ład nie wy glą da -
ją, ma ją za ple cze fa chow ców par -
tyj nych i od wi ze run ku, po to by
na koń cu wyjść tyl ko na swo je.

Je rzy Paw lo nek

Kto zapłaci
odszkodowanie?

Po 2 ty go dniach, odkąd ze wzglę dów zdro wot nych nie
mo gę ko rzy stać ze swo je go środ ka trans por tu, czy li ro -
we ru – bar dziej do strze gam pro ble my zwy kłych pie szych.
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Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say 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 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.
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.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach
reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

26,27,29,30.09-1-4,6-11.10
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200  
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell.. 2222 667799--2222--4477,,

660055--332244--886655,, 660055--117777--000077
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  

LLee  cczzee  nniiaa  „„NNAA  TTUU  RRAA””
wwwwww..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS
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Pik nik Ak tyw na Ro dzi na to do -
bra za ba wa dla ma łych i du żych.
Atrak cji na pew no nie za brak nie.

W pro gra mie pik ni ku m.in.:
• sportowe atrakcje, pokazy,

tory przeszkód, zajęcia dla

małych i dużych
• zajęcia plastyczne, artystyczne
• warsztaty ekologiczne
• warsztaty edukacyjne dla

dzieci, prezentacja placówek
edukacyjnych

• inne piknikowe atrakcje.
A dla po szu ku ją cych wiel kich

wy zwań: wspa nia ła ro dzin na za -
ba wa – gra miej ska Ka pi tan War -
sza wa ra tu je sto li cę!

Po mó żmy na sze mu wy baw cy ura -
to wać na sze mia sto przed złym dok -
to rem Ba zy lim Lisz kiem. Po jed nej
stro nie sta je zło wro gi dr Ba zy li Li -
szek, le gen da war szaw skie go pod -
zie mia, a z dru giej stro ny Su per bo -
ha ter te go mia sta, Ka pi tan War sza -
wa! Dr Ba zy li Li szek mą ci w mie -
ście, wznie ca nie po ko je, po ry wa
i ukry wa Sy ren kę War szaw ską, pło -
szy zwie rzę ta, po wa żnie utrud nia ży -
cie lu dziom, a na wet za bie ra drob ne
mo ne ty z fon tann. W po szcze gól -
nych dziel ni cach chce za ło żyć swo je
pod ziem ne ba zy i prze jąć wła dzę
nad mia stem! Nie mo że my na to
po zwo lić! Wzy wa my naj dziel niej -
szych z dziel nych, wzy wa my no wych
Su per bo ha te rów War sza wy (ro dzi ny
war szaw skie i gru py przy ja ciół).

Wię cej in for ma cji oraz za pi sy
na stro nie www.ak tyw na ro dzi -
na.com.pl

WIG

Piknik rodzinny i gra miejska
w parku Szczęśliwickim

27 wrze śnia 2014 r. o godz. 11.00 w par ku Szczę śli -
wic kim od bę dzie się Wiel ki Pik nik Ro dzin ny oraz ro -
dzin na gra miej ska: Ka pi tan War sza wa ra tu je sto li cę!


