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– Co konserwator zabytków
może robić w Parlamencie Euro-
pejskim?

– Może zmienić jakość polskiej po-
lityki w Unii Europejskiej poprzez
promocję kultury i dziedzictwa kultu-
rowego Polski, może promować tury-
stykę kulturową i uświadamiać jej
znaczenie w rozwoju gospodarczym
kraju m.in. poprzez tworzenie no-
wych miejsc pracy. Może zajmować
się pozyskiwaniem funduszy unijnych
na odnowę dziedzictwa kulturowego,

na programy rewitalizacji. Może
uwrażliwiać i wpływać na świadomo-
ść, zwłaszcza w sprawie dziedzictwa
kulturowego, ładu przestrzennego,
ekologii. Może kontrolować zasad-
ność i prawidłowość zarządzania fun-
duszami unijnymi, których znaczna
część jest marnotrawiona czy niewła-
ściwie wykorzystywana np. na rewa-
loryzację parków zabytkowych.

Do PE powinni startować eksper-
ci, społecznicy i ludzie z doświadcze-
niem urzędniczym, dla których pro-

cedury nie są czarną magią. Kandy-
dowanie aktorów, sportowców oraz
polityków, którzy udowodnili, że nie
spełniają żadnej roli w UE, a nawet
skompromitowali się stylem bycia,
a którzy w dalszym ciągu są promo-
wani przez swoje ugrupowania poli-
tyczne, ośmiesza Polskę na arenie
międzynarodowej.

Moją rolą może być przenosze-
nie pozytywnych wzorców i roz-

wiązań oraz standardów europej-
skich w kontekście ochrony zabyt-
ków czy planowania przestrzen-
nego na rodzimy grunt. Mogę ta-
kże wpływać na ograniczanie biu-
rokracji i samowoli urzędniczej,
wykorzystując dostępne w UE
środki prawne do walki z korup-
cją, biurokratyzmem, klienty-

Jestem ekspertem,
a nie politykiem

Z Barbarą Jezierską byłym Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków, kandydatem do Parlamentu Europejskiego z listy Polski
Razem, mieszkanką Ochoty – rozmawia Grzegorz Wysocki.
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Teraz miasto montuje znów
brudnociemne słupki, ale za to

stylowe, z główkami, można nawet
powiedzieć, że herbowe (jak ktoś

sobie słupek dokładnie obejrzy).
Niektóre fragmenty Ochoty zaroiły
się od słupków – Grójecka na odcin-
ku od Ośrodka Kultury Ochoty
do Och-Teatru jest wręcz nimi za-
ludniona. Zrobiłam zdjęcie w nie-
dzielne przedpołudnie, gdy jest ma-
ło ludzi. Za to słupków dziki tłum.
Slalom gigant można uprawiać.

A żeby sobie mieszkańcy krzyw-
dy nie zrobili, jak się o taki słu-
pek-głupek potkną, to główki
głupków pomazano naprędce żół-
tą farbką. Troską o zdrowie rowe-
rzystów już się jednak nie wykaza-
no, głupki na środku ścieżki rowe-
rowej żółtych główek nie mają.

Kapuścianą głowę ma chyba
ten, kto nas kolejnymi słupkami
raczy, wydając na nie mnóstwo
publicznych pieniędzy (a może
ma łeb do interesów?).

Małgorzata Rojek

Z głową i bez
czyli słupki-głupki ciąg dalszy

Zaczęło się od słupków w kolorze zgniłej zieleni i brudnego bor-
do. Wymieniono je na czerwono-białe – też paskudne i też z nich
farba szybko obłazi – ale przynajmniej widoczne, nawet po ciemku.
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zmem, serwilizmem i populizmem
polityków.

Udział w PE takich osób, jak ja
wprowadzi do UE nową jakość poli-
tyczną i pozwoli przebudowywać
świadomość elit politycznych, może
przedstawić nasz kraj w takim świe-
tle, które pozwoli pokazać jego pięk-
no, bogactwo kulturowe i wybitnych
ludzi. Pragnę powołać się na przy-
kład Berlina, jako jednego z najbar-
dziej przyjaznych miast europejskich
jakie znam, miasta o zbliżonym
do nas klimacie, miasta otwartego
na cudzoziemców i pełnego turystów
z całego świata, z dużą ilością muze-
ów (Muzeum Terroru, Muru Berliń-
skiego itp.) pełnego zieleni, z dosko-
nale zorganizowaną siecią ścieżek
rowerowych, wybitną architekturą,
odbudowujące swoje zniszczone
wojną zabytki bez żadnych prowin-
cjonalnych kompleksów i ambicji
do nowoczesnej architektury. Inne
kraje UE imponują poszanowaniem
swojej tradycji, tożsamości j i historii,
o której mówią bez zakłamania.

Pozwoli wreszcie na przedsta-
wienie mojego punktu widzenia
na wiele spraw, niedostrzeganych
i ważnych z pozycji architekta,
konserwatora i społecznika.

Myślę, że nie do przecenienia
jest także rola przedstawicieli NGO
w UE. To społecznik założył m.in.
Central Park w Nowym Yorku.

– Była pani członkiem komitetu
referendalnego Warszawskiej
Wspólnoty Samorządowej w spra-
wie odwołania prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz. Co Pani jako
osoba niezależna robi na liście
partii politycznej?

– Jestem osobą apolityczną, z li-
sty partii politycznej startuję jako
kandydat niezależny – ekspert
a nie polityk. „Polska Razem”
zwróciła się do mnie jako do eks-
perta o zaprezentowanie w wybor-
czym programie tematu dotyczące-
go ochrony dziedzictwa kulturowe-
go w Warszawie i na Mazowszu,
ale także ładu przestrzennego, ar-
chitektury, estetyki przestrzeni pu-
blicznej, ochrony zieleni itp. Raz
jeszcze podkreślam, że nie jestem
członkiem żadnej partii, jestem
niezależnym ekspertem, architek-
tem, konserwatorem zabytków,
oraz członkiem kilku stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych.

– Czy dla mieszkańców aglome-
racji warszawskiej te wybory ma-
ja jakieś znaczenie?

– Sądzę, że każde wybory mają
ogromne społeczne znaczenie, nie
tylko polityczne, pozwalają zwrócić
uwagę na ważne dla kraju tematy,
wypowiedzieć się kandydatom
do UE na ważne tematy społeczne,
gospodarcze oraz pozwalają na za-
prezentowanie przez nich progra-
mu, z którym chcą wystartować
do UE. Warto zwrócić uwagę
na stronę merytoryczną ich wypo-
wiedzi, a nie wyłącznie na wygłasza-
ne komunały i slogany o gospodar-
ce, ekonomii i przekonać się czy
w ogóle mają cokolwiek do powie-
dzenia na takim forum jak Parla-
ment Europejski, czy tylko będą
maszynkami do głosowania.

– Bardziej widziałbym Panią
w samorządzie wojewódzkim lub
warszawskim. Pani doświadcze-
nia są bezcenne. Czy nie szkoda
Barbary Jezierskiej oddać
do Brukseli?

– Start do PE nie zamyka przede
mną możliwości startu w innych
wyborach. Jako osoba apolityczna
zdobywam doświadczenie w tej
dziedzinie. Rozmawiam z miesz-
kańcami, słucham, co jest dla nich
ważne. Jako mieszkance Warszawy
nie jest mi obojętne, czy Warszawa
jest miastem przyjaznym. Martwię
się, że obniża się w nim poziom ży-
cia, bezmyślnie wycina zieleń, nisz-
czy zabytki pod nowe inwestycje
i czy mogę robić zakupy nie tylko
w hipermarketach, ale i na targo-
wiskach, które tworzą klimat mia-

sta. Będąc wojewódzkim konser-
watorem zabytków wpisałam
do rejestru zabytków cały kwartał
zabudowy na Pradze Północ z Ba-
zarem Różyckiego włącznie, aby
uchronić go w ten sposób
przed unicestwieniem.

Myślę, że swoim doświadcze-
niem mogę służyć społeczeństwu
na każdym szczeblu administra-
cyjnym, zarówno w samorządzie,
w Sejmie czy w PE. To rodzaj mi-
sji, którą ma do spełnienia każdy,
kto chce brać udział w życiu poli-
tycznym i publicznym kraju
i na szczeblu lokalnym.

Fakt startu w wyborach archi-
tekta, konserwatora zabytków,
członka stowarzyszeń pozarządo-
wych, a nie tylko politykierów,
może być sygnałem nadchodzą-
cych zmian i nowej jakości w poli-
tyce w naszym kraju.
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Jestem ekspertem,
a nie politykiem

Na Ochocie wiele podwórek wy-
maga remontu. Szczególnie na Sta-
rej Ochocie. Stąd duże zaintereso-
wanie mieszkańców budżetem oby-
watelskim, o którym głośno ostat-
nimi czasy. Zwycięskie wnioski bę-
dą realizowane jednak dopiero
w 2015 r. Podwórka, które remon-
towane będą w bieżącym roku po-
liczyć można na palcach jednej rę-
ki. Ostatnio przywołałam przykłady
z ulicy Spiskiej pamiętające czasy
przedwojnia. W lecie tego roku
przejdą gruntowny remont.

Również latem zmieni się nie
do poznania podwórko leżące we-
wnątrz posesji pomiędzy budynka-
mi Białobrzeska 21 i Rokosow-
ska 7. Wiceburmistrz Krzysztof
Kruka docenił dotychczasowe sta-
rania mieszkańców, by teren, z za-
łożenia przeznaczony do rekreacji,
jak najdłużej jej służył.

Dlatego podwórko, po usunię-
ciu nawierzchni asfaltowej pokry-
je powierzchnia sprzyjająca bez-
piecznej dziecięcej zabawie,

a sam placyk wyposażony będzie
w nowe przyrządy i otoczony płot-
kiem, aby chronić go od niepożą-
danych czworonogów. Nowe też
będą ławki. Zastąpią te nadgry-
zione mocno zębem czasu. Chod-
nikowe płyty wymienione będą
na kostkę brukową.

Uzupełniona ma być zieleń.
Roboty ziemne, betoniarskie, na-
wierzchnie i zieleń kosztować bę-
dzie netto 206.991 zł.

Wyposażenie placu zabaw, ma-
ła architektura i ogrodzenie to

netto 118.994 zł. Razem całe po-
dwórko powinno zmieścić się
w kwocie 325.994 złotych netto.
Dyrektor techniczny ZGN To-
masz Turek nie wyklucza oszczęd-
ności po przetargu, bo głód
na rynku pracy takie możliwości
daje.

Czekając na lato, warto prze-
myśleć, gdzie należałoby takie,
przystosowane dla rekreacji dzie-
ci, młodzieży oraz osób starszych,
podwórka odtworzyć. Miejsca,
gdzie można również z książką
spędzić wolny czas, bo niepostrze-
żenie odeszły do przeszłości. Na-
leży je przywrócić.

Anna Zbytniewska

Podwórko w nowej szacie
O wielkim szczęściu mogą mówić mieszkańcy budynków

przy Białobrzeskiej 21 i Rokosowskiej 7 – ich podwórko, w lecie
tego roku zostanie gruntownie przebudowane.
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Około 500 milionów ludzi na całym
świecie cierpi w wyniku ubytku słuchu.
Problem najczęściej dotyka osoby star-
sze, skutecznie utrudniając im funkcjo-
nowanie w stale pędzącym świecie,
przeszkadzając w codziennej komuni-

kacji oraz narażając na bolesne uczu-

cie wstydu.
Ubytki słuchu różnią się między so-

bą, jednak zdecydowana ich większość
ma charakter obuuszny.

Czy osoby mające ubytek słuchu

w każdym uchu powinny nosić dwa

aparaty słuchowe?

Ryszard Mikołajewski: Tak, z całą
pewnością takie rozwiązanie jest dla
nich bardzo korzystne. Każdy mój pa-
cjent, którego udało mi się przekonać
do dwóch aparatów, potwierdzi moje
słowa.

Może Pan podać przykłady z życia

codziennego?

RM: Rozpatrzmy choćby dźwięk
klaksonu samochodowego. Docierający
do uszu sygnał informuje o niebezpie-
czeństwie. W ciągu ułamka sekundy
mózg porównuje informacje z obu uszu,
takie jak natężenie fal dźwiękowych
oraz momenty, w których dźwięk do-
biegł do każdego ucha. Dzięki temu na-
tychmiast zdajemy sobie sprawę, z któ-
rej strony dochodzi dźwięk i jak daleko
znajduje się jego źródło oraz jesteśmy
w stanie uniknąć niebezpieczeństwa.

Ogromnym kłopotem niedosłyszą-

cych pacjentów jest także rozumienie

mowy w hałaśliwym otoczeniu. Czy

dwa aparaty pomagają rozwiązać ta-

kże i ten problem?

RM: Hałas otoczenia utrudnia ro-
zumienie mowy. Dla osób, które nie
słyszą oboma uszami tak samo do-
brze, wyodrębnienie poszczególnych
głosów jest trudne. Mózg potrzebuje
informacji z obu uszu, aby skutecznie
rozróżniać dźwięki w trudnych sytu-
acjach słuchowych, takich jak rozmo-
wa w zatłoczonej kawiarni lub w po-
mieszczeniu, do którego dobiegają
hałasy przejeżdżających ulicą pojaz-
dów. Dwa aparaty słuchowe pozwala-
ją wspomóc naturalną zdolność mó-
zgu do „filtrowania” hałasów docho-
dzących z tła.

Lekarze zwracają także uwagę na ryzy-

ko utraty zdolności rozumienia mowy

w przypadku zupełnej rezygnacji z nosze-

nia aparatu słuchowego. Czy może tak

się stać, jeśli nosimy tylko jeden aparat?

RM: Zjawisko, o którym pan wspo-
mina to tak zwana deprywacja słuchu.
Polega na stopniowym traceniu przez
mózg umiejętności przetwarzania infor-
macji w wyniku trwałego braku pobu-
dzania ucha bodźcem akustycznym. Im
wcześniej zdecydujemy się na noszenie
aparatu słuchowego na dotkniętym
ubytkiem słuchu uchu, tym mniejsze ry-
zyko wystąpienia deprywacji słuchu oraz
tym większa korzyść z noszenia apara-
tów słuchowych.

W dwóch aparatach słuchowych
dźwięki są przyjemniejsze do
słuchania, nie trzeba się wysilać, aby je

usłyszeć. W naturalny sposób są
odbierane czysto, z odpowiednim
poczuciem głośności i przestrzenności.
Uzyskanie takiego efektu z jednym
aparatem słuchowym nie jest możliwe
w przypadku osób dotkniętych
ubytkiem słuchu w obu uszach.

Doktor Ryszard
Mikołajewski, laryngolog

z 20-letnim stażem,
odpowiada na nasze pytania

dotyczące problemu
niedosłuchu.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane
osoby na bezpłatne badanie słuchu
i konsultację protetyka słuchu.
Osobom niepełnosprawnym proponuje-
my wizyty domowe. Z uwagi na duże za-
interesowanie naszymi usługami, prosi-
my o telefoniczne umawianie wizyt.

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

Aparat słuchowy – jeden czy dwa?
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Dlaczego od tysiąca lat ludzie
przemierzają tą drogę? Powodów
jest wiele.

Comino to pielgrzymka, która
staje się dla wierzących samotny-
mi rekolekcjami w drodze.

Zmierzając do Santiago można
wsłuchać się w samego siebie,
przemyśleć całe swoje życie.

Przejście blisko 900 km to rów-
nież codzienne zmaganie się
z własnymi słabościami fizycznymi
i duchowymi. To czas cieszenia się

z prostych rzeczy dnia powsze-
dniego i obawy czy damy radę.
Wreszcie to czas zawierzenia Bo-
gu, który jeśli tylko zechcemy da
nam siłę i poprowadzi do celu.

W drodze napotkamy ludzi,
niosących swoje problemy i ocze-
kiwania. Nasz stosunek do nich to
taka miara pokory, jakiej za zwy-
czaj nie mamy wychodząc z domu.

Wreszcie Camino to podróż
po dumnej i pięknej średniowiecznej
Hiszpanii. Obcowanie z zabytkami,
o których my Polacy możemy tylko
pomarzyć. Mijając piękne stare mia-
steczka, jedząc prosto z drzewa mig-
dały i kasztany popijając je najlep-
szym winem na świecie ma się wra-
żenie wyjątkowości miejsca i czasu.

Spotkałem w drodze Darka,
który szedł do Santiago z Pozna-

nia przez całą Europę. Co wie-
czór wrzucał do szklanki wody ka-
mień i przez dłuższą chwilę mie-
szał łyżeczką jakby to była herba-
ta. Spytałem, co robi? Chcę roz-
puścić ten kamień w wodzie.
Przecież to niemożliwe – odpar-
łem zdziwiony. Mylisz się – odpo-
wiedział. Droga do Santiago na-
uczyła mnie, że wszystko w życiu
jest kwestią czasu i determinacji.
Do końca życia albo go rozpusz-
czę albo dokonają tego moje dzie-
ci lub wnukowie. Zapamiętam to
do końca moich dni. Po Camino
nic już w naszym życiu nie jest ta-
kie jak było.

Opowiem wam o tym 13 maja
o godz. 18.00 w Czytelni Nauko-
wej ul. Grójecka 77

Zapraszam

Camino – moja
droga do Santiago

Camino oznacza drogę do Santiago do grobu świę-
tego Jakuba Apostoła. Jej bezkres jest porównywalny
z życiem człowieka.

Wracałem z Raszyna i musia-
łem kupić drobną rzecz w marke-
cie OBI i, o zgrozo, zastałem taki

obrazek. Spodziewałem się ja-
kichś stojaków na rowery starego
typu, co stały 1,5 roku temu. Nie-

stety rok temu zniknęły, a market
OBI na moją prośbę o przywróce-
nie ich, nawet nie raczył odpowie-
dzieć (chociaż ofertę promocyjną
by przysłali w zamian). Niestety
widać, że taki klient tej sieci nie
jest potrzebny. Pewnie myślą że
czasy klientów z TIR-ami będą
trwały wiecznie. Życzę im powo-
dzenia i proponuję rowerzystom
obok Castoramę – tam jest parę
stojaków, byle jakich, ale są.

Jerzy Pawlolek

Rowerzyści niemile widziani w OBI

promocja
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jazdy na rowerze, jednak nie ka-
żdemu odpowiada taka forma ak-
tywności. Można więc biegać
(o ile ktoś lubi, a stan zdrowia
na to pozwala), można maszero-
wać z kijkami (jeżeli robi się to
prawidłowo, gwarantowane siód-
me poty), można po prostu iść
na spacer. Od niedawna pojawia-
ją się też miejsca, gdzie można
ćwiczyć na przyrządach podob-
nych do tych, w jakie wyposażone
są kluby fitness. To „zielone si-
łownie” – miejsca, gdzie stoją ko-
lorowe urządzenia, które kojarzą
mi się z dziecięcym placem za-
baw. Pozwalają popracować

nad sylwetką i kondycją na świe-
żym powietrzu, co stanowi dodat-
kową zaletę takiego rozwiązania.
Są już nie tylko w Parku Szczęśli-
wickim, ale i „na górkach” na Ra-
kowcu i na niektórych podwór-
kach. Natężenie i czas ćwiczeń
można dostosować do własnych
możliwości, więc widuję osoby
w różnym wieku ćwiczące tam za-
pamiętale i z widoczną przyjem-
nością.

Rozglądajmy się więc za „zielo-
nymi siłowniami”, namawiajmy
zarządców osiedli do ich zakłada-
nia – warto. A przede wszystkim
– ruszajmy się!

Martyna Ochnik

Od kwietnia do listopada 2014
roku w Parku Szczęśliwickim bę-

dą się odbywać bezpłatne zajęcia
sportowe na świeżym powietrzu

prowadzone przez profesjonal-
nych trenerów. We wtorki – bie-
ganie, w czwartki – nordic wal-
king.

8 kwietnia ruszyły bezpłatne cy-
kliczne zajęcia biegowe i nordic
walking na terenie Parku Szczęśli-
wickiego. Potrwają do 4 listopa-
da 2014 r. Zajęcia przeznaczone
są dla osób pełnoletnich – i jest to
jedyny warunek uczestnictwa. Po-
za tym może na nie przyjść każdy.

We wtorki po południu,
w godz. 17:30–18:30, odbywać się
będą zajęcia biegowe. Natomiast
w czwartki przed południem,
w godzinach 11:00–12:00, będzie
można potrenować nordic wal-
king.

Trenerka: Hanna Jarzęcka-Wa-
silewska. Górka Szczęśliwicka
(zbiórka: parking przy stoku nar-
ciarskim).

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

Ruszajmy się!
Chyba nie trzeba nikogo przekonywać do korzy-

ści płynących z ćwiczeń fizycznych, tym bardziej
że pogoda, chociaż jeszcze zmienna, coraz czę-
ściej zachęca do wyjścia z domu.

Biegowe wtorki
i chodzone czwartki



Spodziewałem się przesyłki sądo-
wej, dlatego też nie zdziwiło mnie
awizo w skrzynce. Wskazany na za-
wiadomieniu adres odbioru prze-
syłki także nie wzbudził mojego
zdziwienia, bo wiem, że z począt-
kiem roku przesyłkę sądową można
odebrać np. w maglu, sex-shopie,
sklepie monopolowym lub innym,
dziwnym miejscu. Moja przesyłka
– jak wynikało z zawiadomienia
– została pozostawiona w kiosku

Ruchu, przy alei Krakowskiej 97.
Następnego dnia wsiadłem do sa-
mochodu i pojechałem po jej od-
biór. Jakież było moje zdziwienie,
gdy pod wskazanym adresem nie
znalazłem żadnego kiosku, tylko
duży sklep meblowy „Bodzio”! Naj-
bliższy kiosk Ruchu znajdował się
pośrodku pętli tramwajowej
na Okęciu. Wiedziony przeczuciem
poszedłem w tamtą stronę i okaza-
ło się, że się nie myliłem – widocz-

na nalepka informowała, że tu mo-
żna odbierać przesyłki sądowe. Od-
stałem swoje w kolejce i ufnie po-
dałem pani z kiosku awizo pytając
grzecznie, czy będzie potrzebny
mój dowód osobisty. „Nie miał pan
kiedy przyjść” – usłyszałem od pani
z okienka. Nie miałem chęci
na dyskusję i pozostawiłem tę uwa-
gę bez komentarza. Kioskarka ner-
wowo przeszukiwała karton po ja-
kimś towarze, w którym było sporo
sądowych przesyłek. Mojej niestety
nie było. Pani z kiosku szukała kilka
razy, trwało to ok. 10 minut, ludzie
za mną rezygnowali ze stania w ko-
lejce i atmosfera robiła się coraz
bardziej nerwowa. Poprosiłem o ja-
kiś numer telefonu – do operatora
lub do firmy kurierskiej, gdzie
mógłbym dowiedzieć się o losie
mojej przesyłki. Niestety w kiosku
takiej informacji nie otrzymałem.
Mocno zirytowany wróciłem do do-
mu i zacząłem szukać w Internecie.
Po wejściu na stronę operatora

pocztowego InPost i wpisaniu nu-
meru przesyłki, dość szybko uzy-
skałem informację, że znajduje się
ona w kiosku Ruchu, przy ul. Hyn-
ka 3, czyli ok. 100 metrów od moje-
go mieszkania. Za kilka minut bez
przeszkód odebrałem oczekiwaną
przesyłkę.

Nachodzą mnie smutne reflek-
sje. Jestem mobilny, zdrowy
i mam możliwość korzystania
z Internetu. Poradziłem sobie i je-
dyną konsekwencją niefrasobli-
wości człowieka roznoszącego
przesyłki było to, że straciłem tro-
chę czasu i benzyny. Co będzie,
jeżeli taka „przygoda” przytrafi

się osobie starszej lub komuś
z niepełnosprawnością ruchową?
Jeżeli w dodatku będzie to osoba
nie obsługująca Internetu? Strach
pomyśleć, jakie szkody może wy-
rządzić „pocztowiec”, który wpi-
suje niewłaściwy adres odbioru
przesyłki sądowej.

Oferta prywatnego operatora
pocztowego na obsługę sądów
i prokuratur była tańsza od ceny,
którą żądał operator państwowy
– Poczta Polska. Obawiam się jed-
nak, że dla wielu odbiorców prze-
syłek, zmiana ta może być bardzo
kosztowna.

Dariusz Kałwajtys

Krótka historia sądowej przesyłki
Mam powód, by uważać, że prywatni operatorzy pocztowi,

którzy odpowiadają za dostarczanie przesyłek sądowych, nie są
do tego zadania przygotowani.

USŁUGI STOLARSKIE
·Okna – naprawy, regulacje 787-793-700

USŁUGI TRANSPORTOWE
·A AAuto każde kupię całe i uszkodzone
(osobowe, ciężarowe), niezależnie od stanu
i rocznika 504-518-802
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

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

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Parking „Szczęśliwicka” – posiadamy wolne
miejsca, cena 80 zł/miesiąc tel. 793-670-213

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·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

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/
·USUWAMY PLUSKWY, KARALUCHY,
GRYZONIE, KUNY, GOŁĘBIE, CZYŚCIMY
DYWANY 605-325-849

BUDOWLANE
·AA Malarz, remonty, 22 835-66-18,
502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

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

ZDROWIE I URODA

PROTEZY NFZ ul. Kiwierska 3 Warszawa
tel. 508-617-914

SPRZEDAM
·Sprzedam bagażnik bazowy do samochodu ford,
2 uchwyty rowerowe Mont Blanc Barrakuda
502-569-383

WYPOCZYNEK
·MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM.
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL.
89 621-17-80, WWW.SZCZEPANKOWO.PL
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów 100 km od Warszawy, bardzo
dobre warunki, weekendy, święta 24 235-82-94,
695-642-518

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
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię tel.
504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, SPRAWNE
I USZKODZONE 530-444-333

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 9.05,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 4.05. 

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
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OGŁOSZENIA DROBNE

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



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

.
io

c
h

o
t
a

.
p

l
ZZ AA WW II AA DD  OO MM II EE NN II EE

pprrzzee  ttaarr  gguu  lloo  kkaa  llii  mmiieesszz  kkaall  nnyycchh  ww WWSSMM  „„OOcchhoo  ttaa””
Za rząd WSM „Ocho ta” za wia da mia, że w dniu 88..0055..22001144rr    oo ggooddzz.. 1122..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..  LLookkaall  mmiieesszzkkaallnnyy  nnrr  111199  ppoołłoożżoonnyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  SSąącchhoocckkiieejj  11  ((ppooww..  2288,,3300  mm22  ––  XX  ppiięęttrroo))  --  uummoowwaa  uussttaannoowwiieenniiaa  ssppóółłddzziieellcczzeeggoo  llookkaattoorrsskkiieeggoo  pprraawwaa..  
22..  LLookkaall  mmiieesszzkkaallnnyy  nnrr  11  ppoołłoożżoonnyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  TTaańńsskkiieeggoo  55  ((ppooww..  5511,,5500  mm22  ––  ppaarrtteerr))  --  uummoowwaa  uussttaannoowwiieenniiaa  ssppóółłddzziieellcczzeeggoo  llookkaattoorrsskkiieeggoo  pprraawwaa..  
33..  LLookkaall  mmiieesszzkkaallnnyy  nnrr  11  ppoołłoożżoonnyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  HHyynnkkaa  77  ((ppooww..  4411,,0000  mm22  ––    ppaarrtteerr))  --  uummoowwaa  uussttaannoowwiieenniiaa  ssppóółłddzziieellcczzeeggoo  llookkaattoorrsskkiieeggoo  pprraawwaa..
44..  LLookkaall  mmiieesszzkkaallnnyy  nnrr  6688  ppoołłoożżoonnyy  ww  WWaarrsszzaawwiiee  pprrzzyy  uull..  DDwwuuddzziieessttoollaattkkóóww  44  ((ppooww..  3377,,2200  mm22  ––  II  ppiięęttrroo))  --  uummoowwaa  nnoottaarriiaallnnaa  uussttaannoowwiieenniiaa  ooddrręębbnneejj  wwłłaassnnoośśccii..  

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 2288..0044..22001144rr..  --  77..0055..22001144rr..
Za miar obej rze nia lo ka lu na le ży zgło sić w Ad mi ni stra cji Osie dla:
- ul. Gorlicka  1, tel.  (22) 658-28-10  - poz. 1
- Al. Krakowska 268, tel.  (22) 846-29-82  - poz. 4 
- ul. Żwirki i Wigury 3A, tel.  (22) 846-02-71  - poz. 2, 3.   

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 88..0055..22001144rr. (ul. Prusz kow ska 17, pok. 211 do godz. 9.00).

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 dni od 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””

Sły sze li, że są zbyt wy ma ga ją cy
i że się nie zna ją (choć by ktoś był in -
ży nie rem). Na ta ką ob słu gę wy da je -
my ok. 2 zł na metr miesz ka nia, co
jest do pusz czal ne, ale w bu dyn kach
sprzą ta nych 5–6 ra zy w ty go dniu
i za wie ra ją cych kosz tow ne w utrzy -
ma niu ga ra że oraz elek tro ni kę. My
tych ba je rów nie ma my, ma my za to
roz bu do wa ną ad mi ni stra cję i dzia ły
tech nicz ne, tzw. OZBR. Ma my też
do dat ko we kosz ty wy ni ka ją ce
z funk cjo no wa nia spół dziel ni  –
zgrzy ta ją cą pseu do de mo kra cję,
kosz tow ne ze bra nia, licz nych kie -
row ni ków. Spraw dzi łam u dwóch
ad mi ni stra to rów pry wat nych.
Na 140 bu dyn ków, któ re po sia da
WSM Ocho ta, mu sie li by za trud -
nić 30–40 osób. WSM Ocho ta za -
trud nia ok. 130 pracowników.

Ma my też: po za my ka ne przej ścia
po ża ro we w wy so kich bu dyn kach,
a w ad mi ni stra cji – kie row ni ka Ka -
miń skie go, któ ry za miast je otwo -
rzyć, wy pi su je, że są to przej ścia, ale
nie po ża ro we. Straż po żar na ro bi
kon tro lę, wle pia man dat, po czym

nic się nie zmie nia. Koszt ist nie nia
kie row ni ka Ka miń skie go i je go lu dzi
– 50 gro szy mie sięcz nie od me tra
miesz ka nia! Przy czym du że re mon -
ty i kon ser wa cje ro bią fir my ze -
wnętrz ne, osob no wy szcze gól nio ne
w kosz tach, i kon tro lo wa ne przez in -
spek to rów za rzą du, a nie osie dli.

Ma my na Okę ciu bu dyn ki z pie -
cy ka mi ga zo wy mi, co w po łą cze niu
ze szczel ny mi okna mi stwa rza ry zy -
ko za cza dze nia. Nie któ re spół dziel -
nie wy mu si ły wy mia nę in sta la cji.
W WSM „Ocho ta” po cząt ko wo
wy ma ga no zgo dy 100% miesz kań -
ców, ścią ga się do pła ty aku rat na te
ro bo ty. Czy ży cie miesz kań ców nie
jest wa żne?

Ma my wy dat ki na re mon ty bal -
ko nów co 6–7 lat (ul. Da le ka).
W 2007 i 2008 ro ku kosz ty re mon tu
bal ko nów w WSM „Ocho ta” by ły
za wy żo ne 2 do 10 ra zy. Za wy ża no
też licz bę bal ko nów w wy ka zach
(sta ry chwyt jesz cze z lat 70-tych,
za co po le ciał ów cze sny pre zes
spół dziel ni). Aku rat w przy pad ku
Da le kiej wi dzę zło śli wość lo su wo -

bec miesz ka ją ce go tam człon ka Ra -
dy Nad zor czej, któ ry la ta mi przy -
my kał oczy na wszel kie nie pra wi -
dło wo ści, a do dziś wy chwa la spół -
dziel czość w Sej mie. Oby je go są -
sie dzi w tym ro ku wy bra li ko goś,
kto nie chwa li, tyl ko spraw dza kosz -
ty i stan dard re mon tów, bo
do śmier ci nie wy grze bią się z dłu -
gów. Koszt po przed nie go „re mon -
tu”, któ ry wy star czył na ja kieś dwa
la ta, wy no sił ok. 4,5 tys zł od bal ko -
nu – wg fa chow ców ok. trzy ra zy
za du żo. Te raz znów ma my koszt
roz sta wia nia rusz to wań i po pra wek.
Li czę, że pod okiem za rzą du cho -
ciaż ce na bę dzie roz sąd na.

Gi gan tycz ne dłu gi la ta mi spła ca ją
miesz kań cy wie lu blo ków, gdzie wy -
ko na no dro gie i nie za wsze do bre
re mon ty i ocie ple nia, jak na Ra cła -

wic kiej czy Dic ken sa 29. Stan dard
utrzy ma nia in sta la cji elek trycz nych
i ga zo wych gro zi tam wy pad kiem.
Ocie ple nia na wie lu bu dyn kach, ro -
bio ne w la tach 90., nie za pew nia ją
cie pła, a do te go po ja wi ły się na nich
si ni ce, na któ rych wy ra sta ją ple śnie
i grzy by. Tzw. ko ro zja bio lo gicz na
jest bar dzo szko dli wa dla bu dyn ków
i lu dzi wo kół (wdy cha my ra ko twór -
cze za rod ki), a mo sty ciepl ne oraz
sty ro pian pra wie o po ło wę cień szy
niż prze wi du je nor ma – dys kwa li fi -
ku ją te ocie ple nia. Obec nie w WSM
„Ocho ta” sto su je się sty ro pian 1,5
ra za grub szy niż w la tach 1998–2008,
zaś ce ny ocie pleń spa dły nie mal
o po ło wę, od kąd do fi nan so wu je je
i kon tro lu je bank. Ce ny wy mia ny
ma łych ba lu strad spa dły dzie się cio -
krot nie! Wi docz ne na zdję ciu ba lu -

stra dy na Ra da ro wej wy ce nio no
w 2008 ro ku po 8500 za sztu kę.
Obec nie znacz nie więk sze na Gor -
lic kiej wy mie nio no po 800 zł. W su -
mie oszczęd ność w du żym bu dyn ku
sza cu ję na ok. 1–1,5 mln zł. Jak wi -
dać, prze tar gi w wy ko na niu no we go
za rzą du da ją lep sze wy ni ki niż prze -
tar gi w wy ko na niu kie row ni ków
osie dli i Rad Osie dli. Jest więc na -
dzie ja, ale... Do pro wa dze nie WSM
„Ocho ta” do ja ko -ta kie go śred nie go
po zio mu tech nicz ne go to za da nie
rów nie trud ne, jak roz wi kła nie
wszyst kich pro ble mów praw nych,
eko no micz nych i ludz kich. Do ce -
niam osią gnię cia no we go za rzą du,
jak ocie ple nia du żych bu dyn ków
z wy ko rzy sta niem do ta cji, czy stop -
nio wa wy mia na wszyst kich sta rych
wind – po trzeb jest jed nak wię cej.
Ro sną ta kże wy ma ga nia tech nicz ne
i es te tycz ne.

Spół dziel cy, ro zej rzyj cie się wo kół,
we źcie roz li cze nie swo je go bu dyn ku.
Po dzwoń cie, po py taj cie, po grzeb cie
w In ter ne cie. Utwórz cie choć by jed -
no oso bo wy nie for mal ny Ko mi tet
Blo ko wy (za rząd obie cu je współ pra -
cę), wy bierz cie do władz oso by, za in -
te re so wa ne lep szym za rzą dza niem
niż do tych cza so we. Wy bie raj cie
tech no lo gie trwa łe, jak tyn ki od por -
ne na grzy by. Stu diuj my in ży nie rię!

Mag da len Bal ce rek

WSM Ochota- stiudiujmy inżynierię
Nie licz ni spół dziel cy w WSM „Ocho ta”, któ rzy pa trzą by strym

okiem i chcą dbać o swój bu dy nek, la ta mi by li znie chę ca ni
przez pra cow ni ków osie dli.

Kim był Do bry Ma ha ra dża?
Jak się na zy wał? Co ta kie go zro -
bił, że po sta no wio no go uho no ro -
wać w War sza wie?

Ta kie py ta nia za da ją so bie
miesz kań cy Ocho ty już pra wie
od dwóch lat, czy li od cza su, gdy
na skwe rze przy ul. Opa czew skiej
po ja wi ły się licz nie ta blicz ki z no -
wą je go na zwą. Pra wie dwa la ta
urzęd ni cy nie mo gą zre ali zo wać
wy sta wie nia ta bli cy po świę co nej
oso bie i do ko na niom Do bre go
Ma ha ra dży, choć w uchwa le na da -
ją cej na zwę za pi sa no rów no cze -
śnie kwo tę na po sta wie nie ta kiej
ta bli cy. Pi sa łam o tym we wrze -
śniu 2012 ro ku. Po nie waż wie le
osób na dal mnie py ta o ta jem ni -
cze go pa tro na skwe ru, przy po mi -
nam, że jest nim ma ha ra dża Jam
Sa heb Di gvi jay Sinh ji. Jam Sa heb
(jak w skró cie na zy wa ją go Po la cy,
a ró żne źró dła po da ją ró żne wer -
sje trud ne go dla nas na zwi ska) był
in dyj skim ma ha ra dżą, któ ry
w 1942 ro ku wy bu do wał na te re -
nie swo je go księ stwa Na wa na gar
spe cjal ne osie dle dla ty sią ca osie -

ro co nych dzie ci pol skich z te re -
nów ZSRR. Na do da tek na mó wił
kil ku in nych ma ha ra dżow i dzię ki
te mu w In diach zna la zło schro nie -
nie oko ło 5 tys. pol skich sie rot.
Ura to wał im ży cie i z pew no ścią
za słu żył na wdzięcz ną pa mięć.

Je stem pew na, że od po wied nia
ta bli ca wkrót ce sta nie na skwe rze.
Mo ja pew ność wy ni ka ze zbli ża ją -
ce go się ter mi nu wy bo rów sa mo -
rzą do wych. Zaw sze ja kieś pół ro -
ku przed wy bo ra mi wła dze „przy -
spie sza ją” ró żne in we sty cje, re -
mon ty, pre zen ta cje pro jek tów,
od sło nię cia po mni ków itp. Mo żna
wte dy prze ciąć wstę gę, wy gło sić
prze mó wienie, za pre zen to wać się
z naj lep szej stro ny. (Mo że wy bo ry
sa mo rzą do we po win ny od by wać
się co dwa la ta?)

Szko da, że Jam Sa heb mu si tak
dłu go cze kać na to, by miesz kań cy
Ocho ty do wie dzie li się, kim był
i co zro bił. Wy bu do wał osie dle
dla ty sią ca dzie ci du żo, du żo szyb -
ciej, niż urzęd ni cy miej scy jed ną
ta bli cę in for ma cyj ną.

Mał go rza ta Ro jek

Ta bli ca wy bor cza?
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Ga briel Na ru to wicz zo stał za pa -
mię ta ny głów nie dzię ki tra gi zmo -
wi swo jej hi sto rii. Pierw szy pre zy -
dent II RP zo stał za strze lo ny w 5
dniu peł nie nia swo je go urzę du
przez Eli giu sza Nie wia dom skie go.
Mo ścic ki ko ja rzo ny jest przez
fakt, że był naj dłu żej urzę du ją cym
pre zy den tem w hi sto rii Pol ski.
Igna cy Mo ścic ki peł nił swój urząd

przez bli sko 13 lat od czerw -
ca 1926 do wrze śnia 1939 ro ku.

Sta ni sław Woj cie chow ski zo stał
wy bra ny na pre zy den ta RP 20
grud nia 1922 ro ku. Na cza sy je go
pre zy den tu ry przy padł po wa żny
kry zys pol skie go par la men ta ry zmu.
Ko lej ne rzą dy po wsta wa ły i upa da -
ły, w trak cie 48 mie się cy pre zy den -
tu ry Woj cie chow skie go rząd poda -

wał się do dy mi sji czte ro krot nie. To
wła śnie pro blem ze sfor mo wa niem
dłu go trwa łej ko ali cji stał się pre -
tek stem do woj sko we go prze wro tu
prze pro wa dzo ne go w ma ju 1926
przez Jó ze fa Pił sud skie go. W trak -
cie słyn ne go spo tka nia Woj cie -
chow skie go i Pił sud skie go na mo -
ście Po nia tow skie go pre zy dent, mi -
mo iż znał się z mar szał kiem
od wie lu lat, nie po szedł na ugo dę
i za żą dał na tych mia sto we go zło że -
nia bro ni przez bun tow ni ków. Pił -
sud ski od mó wił, co w kon se kwen cji
do pro wa dzi ło do bra to bój czej wal -
ki. W dwa dni póź niej, 14 ma -
ja 1926 ro ku Woj cie chow ski, chcąc
unik nąć woj ny do mo wej, po dał się
do dy mi sji.

By ły pre zy dent wy co fał się
z czyn nej po li ty ki. Osie dlił się
na war szaw skiej Ocho cie w wil li
przy uli cy Lan gie wi cza 14, gdzie
miesz kał przez bli sko dwa dzie ścia
lat. Do 1939 zaj mo wał się dzia łal -
no ścią na uko wą wy kła da jąc
na SGGW i WSH.

La ta woj ny by ły bar dzo do tkli -
we dla Sta ni sła wa Woj cie chow -
skie go. W 1940 ro ku je go syn Ed -
mund zo stał aresz to wa ny i wy wie -

zio ny do obo zu w Au schwitz. By ły
pre zy dent do stał wów czas pro po -
zy cję ko la bo ra cji, w za mian
za któ rą Ed mund miał zo stać
uwol nio ny. Woj cie chow ski miał
na pi sać oświad cze nie, że rząd Si -
kor skie go prze by wa ją cy w Lon dy -
nie jest nie kon sty tu cyj ny. Pre zy -
dent od mó wił współ pra cy a je go
syn 1941 ro ku zmarł na ty fus
w Oświę ci miu.

Pod ko niec sierp nia 1944 ro ku,
gdy Niem cy do ko ny wa li rze zi
Ocho ty, od dział nie miec ki zja wił
się rów nież w do mu Woj cie chow -
skich. Do wód ca za żą dał, by pre zy -
dent z żo ną opu ści li swo ją wil lę.
Z uwa gi na cho rą żo nę, pre zy dent
od mó wił. Wów czas żoł nie rze nie -
miec cy we szli na pię tro i pod ło ży li
ogień, a opusz cza jąc dom, za -
mknę li na klucz fron to we drzwi.
Śle py los chciał, że drzwi pro wa -

dzą ce na ta ras nie by ły za mknię te
i przez nie Woj cie chow scy wy do -
sta li się z pło ną ce go do mu. Przez
na stęp ne kil ka dni ko czo wa li w ga -
ra żu spa lo ne go do mu, by 3 wrze -
śnia 1944 r. opu ścić War sza wę.

Po woj nie osiadł w pod war -
szaw skich Go łąb kach. Bę dąc in -
wi gi lo wa nym przez bez pie kę żył
w osa mot nie niu, oto czo ny tyl ko
naj bli ższą ro dzi ną. Zmarł 9 kwiet -
nia 1953 ma jąc 84 la ta.

Sta ni sław Woj cie chow ski zo stał
po cho wa ny w War sza wie
na Cmen ta rzu Po wąz kow skim.
Po grzeb od był się 12 kwiet -
nia 1953 r, a pośród jego uczest ni -
ków wy raź nie rzu ca li się w oczy
licz ni funk cjo na riu sze Urzę du
Bez pie czeń stwa, go to wi do pa cy -
fi ka cji ewen tu al nej de mon stra cji.

Pa weł Sza błow ski
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Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
30.IV, 1-3.V, 5-10.V

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

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

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

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
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Pre zy dent z Ko lo nii Sta szi ca
My śląc o pre zy den tu rze w II RP za wsze pa mię ta my o dwóch

oso bach, pierw szym pre zy den cie Ga brie lu Na ru to wi czu i Igna cym
Mo ścic kim. Z pa mię ci umy ka nam po stać Sta ni sła wa Woj cie -
chow skie go.

Ka len darz pe łen jest ró żno rod -
nych świąt: po wa żnych, za baw -
nych, ab sur dal nych.

A sko ro 29 mar ca ob cho dzo ny
był Dzień Me ta low ca, w Szko le
Pod sta wo wej nr 227 po sta no wi li -
śmy go uczcić kon cer tem he avy
me tal! Spe cjal nie z Ło dzi przy je -
cha li do nas mu zy cy z gru py Bro -
ken Re si stan ce i za gra li kon cert
w sa li gim na stycz nej. Z pew no ścią
nie jest to ła twa mu zy ka, ale oka -
za ło się, że świet nie na da je się
do wspól nej za ba wy. Bar dzo cie ka -
we by ły też he avyme ta lo we wer sje
pio se nek dla dzie ci. Od gad nię cie
ja ka to me lo dia cza sem by ło wy -

zwa niem, bo na wet „Wlazł ko tek
na pło tek” czy „Pszczół ka Ma ja”
w tej wer sji brzmia ły zu peł nie ina -
czej! Pod czas kon cer tu by ło wie le
kon kur sów i za baw, w któ rych
dzie ci wy gry wa ły pa miąt ko we ko -
szul ki z lo go gru py Bro ken Re si -
stan ce. Na ko niec zaś dzie ci mo gły
sa me za grać na in stru men tach.
Dzię ki te mu od kry li śmy wśród
uczniów szko ły kil ka praw dzi wych
ta len tów per ku syj nych i gi ta ro -
wych. To spo tka nie po zwo li ło nam
wszyst kim usły szeć, jak ró żno rod -
na jest mu zy ka i prze ko nać się, że
(cza sa mi) me tal da się lu bić.

An na Ko bus

Dzień me ta low ca w SP 227


