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KOSMETOLOGIA – pełna diagnoza skóry (wywiad, badanie natłusz-czenia i nawilżenia, obserwacja pod mikrokamerą) pozwala na ustale-nie indywidualnej opieki kosmetologicznej, dającej gwarancję sukcesuw walce z problemami skórnymi.
ZAPRASZAMY NA JESIENNE ZABIEGI

KOSMETOLOGICZNE:
– INNO-PEEL Whitening – skuteczna terapia rozjaśniająca przebar-wienia, jednocześnie przywraca równowagę skórze mieszanej i tłustej– promocyjna cena 180,00 za zabieg (promocja do 31.12.2013)
– FRAKCYJNA MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA – kosmetyczna meto-da pobudzania skóry do odbudowy, cofa objawy starzenia się skóry,spłyca zmarszczki i przywraca jędrność i koloryt skórze. Do każdegozabiegu mezoterapii zabieg mikrodermabrazji GRATIS. Potwierdzo-na skuteczność w nadmiernym wypadaniu włosów!Dorota Witkowska – kosmetolog, specjalistka Zdrowia Publicznego,dietetyk – dbam o Państwa skórę od 1987 roku.

Gabinet kosmetologii i dietetyki FOR YOU

NOWOŚĆ! – testy na nietolerancje pokarmowe z poradą
dietetyczną (http://www.nietolerancja-pokarmowa.com)

ul. Słowicza 13a, tel. 501-445-226, www.foryou.waw.pl
Facebook – Gabinet Kosmetologiczny FOR YOU

Pragnę poruszyć temat zamknię-
cia na Ochocie Przychodni Rejo-
nowej przy ul. Kaliskiej 24.

Zamknięcie jej to tragedia dla
pacjentów, a jest to ogromny rejon
z przeważającą liczbą ludzi star-
szych i schorowanych.

Na drzwiach przychodni zawie-
szono kartkę o treści:

„Uwaga Pacjenci!!! Dyrekcja
SZPZLO Warszawa-Ochota
uprzejmie informuje, iż Przychod-
nia przy ulicy Kaliskiej 24 zostaje
przeniesiona z dniem 4 czerw-
ca 2013 do placówki przy ulicy
Szczęśliwickiej 36. Za wszelkie

utrudnienia przepraszamy.” Ko-
niec, kropka.

Żadnej informacji, czy jest to
stała zmiana, czy też na czas jakie-
goś remontu. Myślę, że gdyby inten-
cje jej zamknięcia były „czyste”,
na tej wywieszce ta informacja by-
łaby podana. A tak wiadomo, jak
nikt się nie upomni, znaczy – moż-
na z tym lokalem zrobić jak „wyż-
szej instancji” będzie się podobało.

Zamknięcie przychodni powodu-

je, że wszyscy muszą się przenieść
do placówki przy ul. Szczęśliwic-
kiej 36 albo przy ul. Pilota Skarżyń-
skiego 1.

Przychodnie te i tak przyjmowały
ogromną liczbę pacjentów, a teraz
będzie ich jeszcze więcej i jeszcze
gorzej!

Z powodu wydłużenia drogi i ko-
lejki do lekarza pierwszego kontak-
tu poprzez zamykanie przychodni
i przymusowe przeniesienie pacjen-
tów do już i tak obleganych innych
przychodni, odnosi się wrażenie, że
SZPZLO ma za zadanie wręcz coś

odwrotnego niż w Statusie, tj. wy-
konywanie działalności leczniczej
polegającej na udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych!

Jak teraz pacjenci dostaną się
do lekarza, ale najpierw jak dotrą
do przychodni, do których zmusze-
ni zostali się przenieść? Mało które-
go starego, schorowanego pacjenta
ktoś wozi do lekarza samochodem.
Ludzie ci, zmęczeni już życiem
i codziennymi troskami, nie mają

Zmiany w ochockich przychodniach?
Czy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wrócą do przy-

chodni na Kaliskiej?

dokończenie na str. 8

Jak wiemy referendum odbędzie
się 13 października
w godz. 7.00–21.00

Należy zadbać, by głosowanie re-
ferendalne odbyło się w sposób nie-
zakłócony, a jego wyniki zostały
rzetelnie podane do wiadomości
publicznej.

Warszawska Wspólnota Samo-
rządowa, jako inicjator referen-

dum, ma prawo zgłosić do obwodo-
wych komisji wyborczych swoich
przedstawicieli.

Dlatego apelujemy do mieszkań-
ców naszej dzielnicy o zgłaszanie się
do pracy w Obwodowych Komisjach
Referendalnych. Zgłoszenia prosi-
my przesyłać e-mailem: info@info-
choty.waw.pl lub sms-em 505-132-
580, podając w zgłoszeniu:

• imię i nazwisko
• numer PESEL
• adres zameldowania
• dzielnicę
• telefon
• e-mail.

Członkowie komisji muszą być
zameldowani w Warszawie i mieć
skończone 18 lat. Po zgłoszeniu
członków Obwodowych Komisji

Referendalnych Warszawska
Wspólnota Samorządowa planuje
przeprowadzenie szkolenia w za-
kresie obowiązków, uprawnień
i praw członków OKR.

Członkom Obwodowych Komi-
sji Referendalnych przysługuje

zryczałtowana dieta za czas zwią-
zany z przeprowadzeniem głoso-
wania oraz ustaleniem wyników
głosowania. Dieta ta przysługuje
w wysokości ustalonej w uchwale
Państwowej Komisji Wyborczej
i wynosi 135 zł.

Zostań członkiem obwodowej
komisji referendalnej

Celem akcji referendalnej zainicjowanej przez Warszawską Wspólnotę Samorządową jest umożli-
wienie mieszkańcom Warszawy wyrażenia w głosowaniu powszechnym swojej opinii na temat Han-
ny Gronkiewicz-Waltz, sprawującej funkcję prezydenta m.st. Warszawy.

List do Informatora



Zgodnie z zaleceniem Hanny
Gronkiewicz-Waltz zarządy dziel-
nic mają podjąć jesienią tego ro-
ku działania, których celem ma
być utworzenie budżetu partycy-
pacyjnego. Budżet ten ma być
efektem prac zarówno szerokiego
grona mieszkańców, w tym rad
osiedli (?), jak i przedstawicieli
dzielnicy, radnych oraz organiza-
cji pozarządowych. Łączna kwota

środków finansowych podlegają-
cych procesowi partycypacji
mieszkańców nie powinna być
mniejsza niż 0,5–1,0% kwoty
przeznaczonej do dyspozycji
dzielnicy, zapisanej w projekcie
budżetu na dany rok. Taki budżet
podlegać będzie dalszej „obrób-
ce” przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową, rady dzielnic i miasta
oraz prezydent Warszawy. Końco-

wą fazą byłoby przyjęcie go przez
radę Warszawy.

Kiedy przyjrzymy się samemu
procesowi dochodzenia do party-
cypacji, którego koordynatorem
ma być Centrum Komunikacji
Społecznej, to na dzień dobry
radni Ochoty przeznaczyli w bu-
dżecie dzielnicy kilkanaście tysię-
cy złotych na koszty związane
z prowadzeniem spotkań z miesz-
kańcami oraz wydanie materiałów
informacyjnych. Kolejnym ru-
chem ma być wytypowanie jed-
nostki w dzielnicy, która zajmie
się powołaniem zespołu... ds. bu-
dżetu partycypacyjnego. Wejdą
doń, przedstawiciele urzędu dziel-
nicy, jacyś (?) radni oraz wytypo-
wani podczas konsultacji miesz-
kańcy. Ci ostatni poddani będą
edukacji co do zasad wprowadza-
nia i funkcjonowania budżetu
miasta oraz partycypacyjnego.
Konferencje informacyjno szkole-
niowe, które zaczną się we wrze-

śniu tego roku mają zaowocować
wyłonieniem projektów, które są
po prostu podwórkami, placykami
między osiedlowymi czy też chod-
nikami zgłoszonymi do remontu
przez mieszkańców. Akcję infor-
macyjną oraz dyskusję na temat
złożonych „projektów”, w trakcie
konsultacji z mieszkańcami w celu
wyłonienia do realizacji poszcze-
gólnych zadań, HGW rozpisała
od września 2013 roku do 10
grudnia 2014 roku. Uchwaleniem
budżetu na 2015 rok – pierw-
szego, w którym zafunkcjonować
miałby budżet partycypacyjny
– zajmie się... już po wyborach sa-
morządowych (przełom listopada
i grudnia 2014 r.) nowa rada War-
szawy.

W jakim zakresie dojdzie – jeśli
dojdzie! – do realizacji wyłonio-
nych w tak precedensowy dla dziel-
nicy sposób zadań, trudno dzisiaj
wyrokować. Tym bardziej że dalece
rozbieżna jest postrzeganie 1% jej
budżetu, który miałby stanowić je-
go kwotę. Zdaniem burmistrza Ko-
morowskiego liczony byłby od +-
200 mln zł. – to np. ubiegłoroczny
budżet dzielnicy. Inaczej zdefinio-
wał go Krzysztof Margis, skarbnik
dzielnicy. Budżet partycypacyjny
stanowiłby 1% kwoty pozostałej
po odliczeniu stałych wydatków
dzielnicy (płace osobowe) oraz
kwot zapisanych na inwestycje. Nic
dodać nic ująć. Czterostronicowe
wytyczne pani prezydent, rozpisa-
ne z aptekarską dokładnością
na miesiące, na ten temat milczą.

Anna Zbytniewska

Fantasmagoria pani prezydent

W trosce o rozwój społeczeństwa obywatelskiego w dzielni-
cach powstaną budżety partycypacyjne.

Członkowie Redakcji

Redaktor Naczelny

Anna Zbytniewska

Dariusz Kałwajtys

Małgorzata Rojek

tel. 22 822 07 87, 605 165 890

tel. 22 823 66 78

Odpowiedzialny za dzielnicêW³ochy
tel. 22 868 06 65, 501 080 674
DariuszKalwajtys@aster.pl

Adres redakcji:
ul. Radomska 10/12 (oficyna)

02-323Warszawa, fax: 22 659 73 33
www.infochoty.waw.pl,
info@infochoty.waw.pl

Wydawca: Fundacja na rzecz
Rozwoju Ziemi Mazowieckiej

Dzia³ reklamy:
tel. 508-125-417, 22 614-58-03
piotr.pilipczuk@gazetaecho.pl

Druk: Polskapresse

Grzegorz Wysocki

tel. 22 824 03 01, w godz.: 900–1700
info@infochoty.waw.pl

Janusz Omyliński
e-mail: januszomylinski@gmail.com

Michał Sierzputowski

e-mail:
sierzputowskimichal@gmail.com

tel. 691-585-692
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„Od wielu lat borykałam się z bólem biodra. Po zabiegach w Fizjo
Med Poland moje problemy ustąpiły”. Franciszka, 77 lat

„Po urazie kręgosłupa groziła mi operacja, jednak lekarz skierował
mnie na rehabilitację. Tak trafiłem do pana Narosza. Dzięki niemu
i jego zespołowi nie byłem operowany i żyję bez bólu.” Leszek, 43 lata

Jestem chirurgiem i każdego dnia wiele godzin spędzam pochylony
nad stołem operacyjnym. Kiedy moje problemy z kręgosłupem prak-
tycznie uniemożliwiły mi pracę, polecono mi specjalistów z Fizjo Me-
du. Po rehabilitacji znów mogę normalnie funkcjonować”. Jan, 59 lat

JAK WYGRAĆ Z BÓLEM
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW

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

www.terapia-manualna.com

Panie Krzysztofie to
tylko kilka z wielu po-
zytywnych opinii
na Państwa temat.

Jest nam bardzo mi-
ło. Firma istnieje od 15
lat, w tym okresie po-
mogliśmy kilku tysiąc-
om osób. Wielu pa-
cjentów do dziś poleca nas swoim
bliskim i znajomym.

Proszę powiedzieć na czym po-
lega taka skuteczność leczenia?

Bardzo ważna jest pierwsza
wizyta, w trakcie której przepro-
wadzamy szczegółowy wywiad
z pacjentem, następnie dokładnie
badamy narząd ruchu oceniając
stopień zaawansowania dolegli-
wości i na tej podstawie określa-
my, jakie efekty jesteśmy w stanie
osiągnąć w trakcie terapii.

Leczenie opiera się
na wykorzystaniu uzna-
nych w świecie medycz-
nym metod manualnej
rehabilitacji ortopedycz-
nej, od lat stosowanych
w Europie, a u nas wciąż
mało dostępnych.
W przypadkach, w któ-

rych podejmujemy się leczenia,
skuteczność jest bardzo duża.

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Rozmawiamy z Panem Krzysztofem Naroszem, fizjoterapeutą,
szefem zespołu terapeutycznego firmy Fizjo Med Poland.

Odczuwasz te dolegliwości?
– ból kręgosłupa,

dyskopatia, przepuklina
– bóle stawów, kolan,

bioder barku
– nerwobóle
– rwa kulszowa i ramienna
– zespół cieśni nadgarstka
– zawroty i bóle głowy
Zadzwoń! Pozwól sobie pomóc!

Liczba miejsc ograniczona
Badania będą prowadzone od 28 sierpnia do 12 września.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202



Co powinno nas zaniepokoić…
– narzekanie, że przez telefon

osoby z którymi prowadzona jest
rozmowa, mówią niewyraźnie

– problem z rozpoznaniem z
której strony dochodzi dźwięk

– słyszenie dzwonienia lub brzę-
czenie w uszach

– często pada pytanie: ”Słu-
cham?”, „Przepraszam, czy mógł-
byś powtórzyć?”

– bardzo głośne słuchanie radia
lub telewizji

Wada słuchu i rodzina
Pogarszanie słuchu u jednego

członka rodziny jest uciążliwe dla
pozostałych domowników, gdyż
naraża ich na przebywanie w nad-
miernym hałasie (np. bardzo gło-
śne słuchanie TV lub radia), czyli
na warunki, które i u nich mogą
spowodować pogarszanie słuchu. Z

tego powodu tak ważne jest, aby
motywować osoby, które są nam
bliskie, do sprawdzania słuchu.
Dzięki temu unikną też postępują-
cej deprywacji słuchu.

Powody problemów ze słuchem
Niedosłuch związany z wiekiem

z upływem czasu niektórzy mogą
mieć trudności w słyszeniu wyso-
kotonowych dźwięków. Skutkiem
są problemy ze zrozumieniem mo-
wy i niesłyszenie dużych fragmen-
tów wypowiedzi. Z początku może
to wywoływać tylko dyskomfort,
lecz z czasem staje się poważną
przeszkodą w komunikacji z oto-
czeniem – nie powinno się tego
ignorować.
Niedosłuch spowodowany hałasem
powstaje na skutek działania zbyt
głośnych dźwięków i najczęściej
dotyka osoby pracujące w hałasie.

Uszkodzenie słuchu może także
nastąpić wskutek głośnego słucha-
nia 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 jest spowodowany nad-
miernym gromadzeniem się wo-
skowiny w przewodzie słuchowym,
perforacją w błonie bębenkowej,
zalegającym w uchu środkowym
płynem lub też uszkodzeniem ko-
steczek słuchowych. W wielu przy-
padkach może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy
spowodowany jest uszkodzeniem
delikatnych komórek słuchowych
w uchu wewnętrznym lub włókien
nerwu słuchowego. Najczęściej jest
to naturalna część procesu starze-
nia się, ale zdarza się, że taki nie-
dosłuch jest spowodowany hała-

sem. W większości przypadków jest
trwały i nieodwracalny.

PIERWSZYM KROKIEM
DO LEPSZEGO SŁYSZENIA
JEST ZBADANIE SŁUCHU

Badanie jest krótkie i bezbole-
sne. Pozwala zareagować zanim
ubytek słuchu będzie zbyt powa-
żny. Jeśli niedosłuch zostanie po-
twierdzony przez badania słuchu,
należy poszukać najlepszego roz-
wiązania tego problemu.

Technologia odpowiada
na potrzeby

Osobom źle słyszącym przycho-
dzi z pomocą technologia, która
rozwija się bardzo szybko i dziś
jest w stanie zaspokoić wszelkie
wymagania dotyczące aparatów
słuchowych – zarówno te estetycz-
ne, dotyczące rozmiarów urządze-
nia, jak i te wynikające z nowo-

czesnego, aktywnego stylu życia.
Niezbędny jest pewien czas, aby
osoba z wadą słuchu przyzwycza-
iła się do nowych dźwięków. Jed-
nak po pewnym czasie korzyść z
noszenia aparatu słuchowego bę-
dzie bardzo odczuwalna.

PAMIĘTAJ, DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

Polacy coraz gorzej słyszą

DO 12 WRZEŚNIA 2013 ROKU
ZAPRASZAMY NA

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

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

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

Fantastyczne jest to, że grupie
obywatelskiej bez struktur udało
się zebrać wymaganą liczbę pod-
pisów – na samej Ochocie po-
nad 18 tysięcy, a we Włochach
grubo ponad 5 tysięcy. Dzięki te-
mu możliwa jest zmiana w War-
szawie. Mieszkańcy stają się su-
werenem, co będzie miało wielkie
znaczenie w przyszłości, ponieważ
zarówno obecna prezydent War-
szawy, jak i jej następcy nie będą
już tacy sami jak dotąd.

Jak głębokie zmiany może przy-
nieść presja społeczna, możemy za-
obserwować po zachowaniu władz
Warszawy. To co było do tej pory
nie do zrobienia stało się faktem.
Wycofano się z drakońskich pod-
wyżek śmieci, odstąpiono od likwi-
dacji wielu linii komunikacji miej-
skiej, a ostatnio zrezygnowano
z kolejnej podwyżki cen biletów.

Warszawska Wspólnota Samo-
rządowa w kampanii referendal-
nej liczy przede wszystkim
na uczciwą debatę o naszych lo-

kalnych sprawach. Nie interesuje
nas przynależność partyjna pani
prezydent. Nie zamierzamy w re-
ferendum oceniać posłów, pre-
miera czy prezydenta Polski.
Niech Hanna Gronkiewicz-Waltz
przygotuje się z wiedzy o Warsza-
wie. Niech przygotuje się na de-
batę, bo temu miastu jest taka de-

bata potrzebna. Nie jest sztuką
wydać 25 mld zł. Ktokolwiek był-
by prezydentem Warszawy i tak
by wydał te pieniądze. My chcemy
zapytać, jak zostały one wydane
przez te siedem lat.

Chcemy również dowiedzieć
się, dlaczego władze nie słuchają
mieszkańców stolicy. Tak było np.
w przypadku protestów rodziców
w sprawie stołówek, likwidacji
szkół, ograniczeń zajęć pozalek-
cyjnych; ekologów w Ogrodzie
Krasińskich czy związkowców.

Musimy wszyscy zdać sobie
sprawę, że blisko ćwierć miliona
podpisów nie wzięły się dzięki
„politycznej hucpie”, jak próbują
to przedstawić przyjaciele poli-

tyczni Hanny Gronkiewicz-Waltz,
ale z rzeczywistego protestu wie-
lu grup mieszkańców naszego
miasta.

Grzegorz Wysocki

13 października – będzie referendum!
Po dwóch miesiącach zbierania podpisów na ulicach Warszawy.

Po blisko miesiącu weryfikowania ich przez Komisarza Wyborcze-
go wiadomo, że 13 października odbędzie się referendum w spra-
wie odwołania prezydenta miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Zagłosuj bez meldunku!
Dopisz się do spisu wyborców w trzech prostych krokach!

1. Wypełnij wniosek o wpis do rejestru wyborców
Razem z wnioskiem wypełnij oświadczenie o obywatelstwie i miejscu zamieszkania (wzór wniosku i oświadczenia możesz pobrać
w urzędzie gminy/dzielnicy lub ze strony internetowej urzędu). Wniosek możesz złożyć najpóźniej pięć dni przed wyborami!

2. Udaj się do urzędu gminy/dzielnicy
W wydziale spraw obywatelskich złóż wniosek, oświadczenie oraz skan dowodu osobistego. Pamiętaj, aby mieć przy sobie dokument
tożsamości ze zdjęciem! Aby zmniejszyć szansę na odrzucenie Twojego wniosku, weź ze sobą umowę najmu mieszkania lub umowę
o pracę/ umowę zlecenie czy zaświadczenie z uczelni, co potwierdzi, że przebywasz w danej miejscowości na stałe!

3. Potwierdzenie i możesz głosować w referendach i wyborach!
Urząd ma trzy dni na rozpatrzenie Twojego wniosku – po tym czasie zadzwoń do urzędu lub udaj się osobiście, aby otrzymać potwierdzenie
rejestracji do spisu wyborców. Gotowe! Teraz możesz głosować w referendum czy wyborach w nowym miejscu zamieszkania, bez meldunku!

Dopisz się przez internet! W Warszawie i wielu innych miejscowościach wniosek złożysz przez internet! Więcej na stronie http://epu-
ap.gov.pl/kup/pages/stronaGlowna/opis_uslugi.jspx (musisz zarejestrować konto w systemie ePUAP).

Zachęcamy również do polubienia FB www.facebook.com/ZaglosujBezMeldunku?ref=notif&#172; if_t=fbpage_fan_invite
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– To pierwsze tego typu znalezi-
sko ludzkich szczątków na Redu-
cie Ordona, której istnienie
na warszawskiej Ochocie, a nie jak
dotąd sądzono na Woli, sugerowa-
liśmy już w 2010 r. Potwierdzili-
śmy to metodologicznie poprzez
wykonanie prac archeologicznych
w poprzednich sezonach badań.
Teraz dodatkowo potwierdza to
odkryta mogiła – mówi archeolog
Witold Migal z Państwowego Mu-
zeum Archeologicznego w War-
szawie, który kieruje pracami.
– Po wydobyciu szczątki zostaną
poddane badaniom antropolo-
gicznym, aby uzyskać dodatkowe
informacje o wieku, przebytych
chorobach, stanie zdrowia,
a zwłaszcza o samym zgonie i tym,
co dokładnie go spowodowało
– dodaje.

– Trudno na dzień dzisiejszy po-
wiedzieć czy szczątki żołnierzy to
Polacy czy Rosjanie. Pierwsze zna-
leziska galanterii mundurowej,
które znajdowały się niedaleko
mogiły, należą ewidentnie
do wojsk rosyjskich. Urządzenia
elektroniczne, którymi się posłu-
gujemy, pokazują skupiska metali
(prawdopodobnie guzików lub in-
nych części umundurowania) znaj-
dujących się jeszcze pod szczątka-

mi, które powoli będą odsłaniane.
Wówczas będziemy mieli pewność
czy mogiła jest np. wilczym dołem
czy lejem po pocisku, do którego
wrzucono bezwładnie np. polskich
i rosyjskich żołnierzy razem, czego
nie wykluczamy – mówi Robert
Wit Wyrostkiewicz, prezes Mazo-
wieckiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego „Exploratorzy.pl”, które

obok PMA uczestniczy w pracach
na Reducie Ordona.

– Jak dotąd odnaleźliśmy dzie-
siątki zabytków z okresu walk
o Redutę. Są to kartacze, kule ka-
rabinowe, rosyjski tasak, elemen-
ty karabinów, guziki czy kawałki
granatów. Duża część reduty jest
jednak jeszcze nie zbadana. Prace
prowadzone będą tam codziennie
aż do zakończenia badań i odna-
lezienia – w miarę możliwości
– wszystkich żołnierzy – dodaje
Wyrostkiewicz.

MSHE brało dotąd udział
w poszukiwaniu mogił powstań-

ców z 1831 r. na Olszynce Gro-
chowskiej oraz odkryło mogiłę
żołnierza z czasów powstania li-
stopadowego w gminie Gołymin
na Mazowszu. „Exploratorzy.pl”
wspierali także Stowarzyszenie
Kulturalne Collegium Supraslien-
se, które doprowadziło do odna-
lezienia i ekshumowania mogiły
kilkudziesięciu polskich żołnierzy

z okresu powstania listopadowego
w Kopnej Górze. Obecnie MSHE
prowadzi prace badawcze na Kę-
pie Polskiej w gminie Drążdżewo,
gdzie z kolei mogą znajdować się
mogiły z okresu walk z czasów po-
wstania styczniowego.

Źródło: Mazowieckie Stowarzyszenie
Historyczne „Exploratorzy.pl”
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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

Odkryto masową mogiłę
na Reducie Ordona na Ochocie

7 sierpnia pod czas ba dań ar che olo gicz nych pro wa dzo nych
przez Pań stwo we Mu zeum Ar che olo gicz ne w War sza wie na te re -
nie Re du ty Or do na od kry to zbio ro wą mo gi łę żoł nie rzy po le głych
w cza sie sztur mu szań ca. Do chwi li obec nej od sło nię to po zo sta -
ło ści co naj mniej pię ciu osób.

Przy sta nek ko le jo wy War sza wa
Wło chy to nie tyl ko wa żny wę zeł
ko mu ni ka cyj ny, lecz ta kże nie for -
mal ne cen trum tej czę ści Sto li cy.
To wła śnie w tym miej scu znaj du -
je się naj bar dziej uczęsz cza ne
przej ście pod to ra mi, łą czą ce Sta -
re i No we Wło chy. Pocz ta, bi blio -
te ka, ap te ka oraz po pu lar ne
punk ty han dlo we i ga stro no micz -
ne usy tu owa ne są tuż obok przy -
stan ku ko le jo we go. Nie ste ty, brak
spój ne go za go spo da ro wa nia oraz

cha rak ter za bu do wy nie speł nia ją
obec nie ocze ki wań miesz kań ców
i pod ró żnych. Ma my na dzie ję, że
dzia ła nia pod ję te przez PKP
S.A. i dziel ni cę Wło chy wkrót ce
od mie nią wi ze ru nek tej sta cji.

Ofi cjal nym do ku men tem po -
twier dza ją cym współ pra cę jest list
in ten cyj ny, któ ry w śro dę 31 lip ca
zo stał pod pi sa ny przez Ja ro sła wa
Ba to ra, dy rek to ra za rzą dza ją ce go
ds. nie ru cho mo ści PKP SA oraz
bur mi strza dziel ni cy Mi cha ła Wą -
so wi cza, a także wiceburmistrza
Je rze go Ko wa li szy na. Pi smo okre -
śla głów ne za sa dy współ pra cy,
kwe stie fi nan so wa nia, praw wła -
sno ści oraz po wią za nia in we sty cji
z pro jek ta mi są sia du ją cy mi m.in.
prze bu do wą ukła du ko mu ni ka cyj -
ne go. Sa ma in we sty cja na to miast
za kła da wznie sie nie wie lo funk cyj -
ne go obiek tu oraz za go spo da ro -
wa nie te re nów do nie go przy le ga -
ją cych. In ten cją stron jest przede

wszyst kim stwier dze nie miej sca
przy ja zne go dla miesz kań ców
i pod ró żnych, któ re sku pia ło by
naj po trzeb niej sze funk cje z punk -
tu wi dze nia od wie dza ją cych. Dla -
te go też pla nu je się otwar cie
w tym miej scu np. fi lii wy dzia łu
ob słu gi miesz kań ców czy drob -
nych punk tów usłu go wo -han dlo -
wych (kiosk, ka wiar nia, dro ge ria).
Osta tecz ne jed nak de cy zje o tym
ja kie usłu gi po win ny się po ja wić

na dwor cu, bę dą po dej mo wa ne
na póź niej szym eta pie i w opar ciu
o przy go to wa ną kon cep cję ar chi -
tek to nicz ną.

Do 30 paź dzier ni ka trwać bę dą
spo tka nia ro bo cze mię dzy przed -
sta wi cie la mi PKP i urzę du dziel -
ni cy. Ich głów nym za da niem bę -
dzie wy pra co wa nie wstęp ne go
mo de lu re ali za cji pro jek tu. Ca ła
in we sty cja mia ła by ru szyć w 2015
ro ku.

No we ob li cze dwor ca War sza wa Wło chy
Te ren dwor ca War sza wa Wło chy ma ulec grun tow nym prze mia -

nom. Oko li ce przy stan ku ko le jo we go sta ną się no wo cze sne
i bar dziej przy stęp ne dla pod ró żnych oraz miesz kań ców. Zmia ny
te bę dą mo żli we dzię ki współ pra cy PKP SA i Urzę du Dziel ni cy
Wło chy m.st. War sza wy. De kla ra cją wspól nych dzia łań jest pod -
pi sa nie spe cjal ne go li stu in ten cyj ne go.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204
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Nad zór nad pra wi dło wym dzia -
łaniem urzą dzeń i in sta la cji, w któ re
wy po sa żo ne są lo ka le w bu dyn kach
wie lo ro dzin nych – to je den z pod -
sta wo wych obo wiąz ków na ło żo nych
na za rząd ców nie ru cho mo ści
(wspól noty miesz ka nio we oraz za -
rząd ców bu dyn ków, któ re w 100%
sta no wią wła sność m.st. War sza wy).
Obo wią zek ten re ali zo wa ny jest po -
przez ter mi no we wy ko ny wa nie
prze glą dów ob li ga to ryj nych, jak
rów nież re ali zo wa nie za le ceń po -
kon trol nych. W za kre sie bez pie -
czeń stwa miesz kań ców bu dyn ków
wie lo ro dzin nych naj więk szy nie po -
kój bu dzą na to miast za mon to wa ne
pie cy ki ga zo we słu żą ce do pod grze -
wu wo dy. Obec nie brak jest mo żli -
wo ści ich li kwi da cji i do po sa że nia
bu dyn ków w c.c.w. z uwa gi na fakt,
że na te re nie dziel ni cy Ocho ta do -
sta wa ener gii ciepl nej do bu dyn ków
od by wa się za po mo cą tzw. wę złów
gru po wych, któ rych wła ści cie lem
w więk szo ści jest Dal kia War sza -
wa S.A. (daw ny SPEC).

– Wy cho dząc na prze ciw ocze ki -
wa niom wła ści cie li, jak i na jem ców
lo ka li ko mu nal nych (zgła sza nym
peł no moc ni kom m.st. War sza wy
na ze bra niach wspól not miesz ka -
nio wych) ja ko za stęp ca bur mi strza
dziel ni cy Ocho ta pod ją łem sta ra nia
zmie rza ją ce do przy spie sze nia prac
zwią za nych z li kwi da cją wę złów gru -
po wych sie ci cie płow ni czej na le żą -
cej do Dal kia War sza wa S.A. – wy -
ja śnia Krzysz tof Kruk.

Re ali za cja prac mo żli wa bę dzie
dzię ki do fi nan so wa niu w ra mach
Szwaj car sko -Pol skie go Pro gra mu
Współ pra cy, przy zna wa ne mu przez
rząd Szwaj car ski Pol sce i po zo sta -
łym pań stwom człon kow skim UE.

Po wsta ją ce no we in dy wi du al ne
wę zły ciepl ne za pro jek to wa no ja ko
dwu funk cyj ne (mo duł c.o. i mo duł
c.c.w.), z mo żli wo ścią pod grze wania
cie płej wo dy (c.w.u.). Pod ję te dzia -
ła nia i prze pro wa dzo ne roz mo wy
z przed sta wi cie la mi Dal kia War sza -
wa S.A. umo żli wi ły opra co wa nie
har mo no gra mu bu do wy sie ci cie -

płow ni czych i przy łą czy do bu dyn -
ków oraz li kwi da cję gru po wych wę -
złów ciepl nych w na stę pu ją cych ter -
mi nach:
1. węzeł grupowy przy ulicy

Szczęśliwickiej 57 – rok 2013,
2. węzeł grupowy przy ulicy

Białobrzeskiej 6 –
lata 2013–2014,

3. węzeł grupowy przy ulicy
Białobrzeskiej 6/10 –
lata 2013–2014.

W ra mach li kwi da cji wę zła gru -
po we go przy uli cy Szczę śli wic kiej 57
wy bu do wa nych zo sta nie 13 wę złów
ciepl nych in dy wi du al nych w bu dyn -
kach przy uli cach: Dic ken sa 34,
Opa czew skiej 21, 23, 25, 27, 29, 31,
Trzech Bu dry sów 23, 24, 25, 27, 29
oraz Szczę śli wic kiej 59.

– Do dat ko wo, w ra mach li kwi da -
cji wę złów gru po wych przy uli cy
Bia ło brze skiej 6 i 8/10, wy bu do wa -
nych zo sta nie 26 wę złów ciepl nych
in dy wi du al nych w bu dyn kach
przy uli cach Bia ło brze -
skiej 2, 4, 4A, 6a, 8, 8/10, 10, Bo -
brow skie go 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, Opa -
czew skiej 7, 11, 13, 15, Dic ken -
sa 18, 20, 22, 26, Ska rżyń skie -
go 4, 6, 6a, 10 – uzu peł nia dłu gą li -
stę bu dyn ków bur mistrz Krzysz tof
Kruk.

Na le ży w tym miej scu wska zać, że
przy re ali za cji po wy ższe go za da nia
do obo wiąz ków Dal kia War sza -
wa S.A. na le ży: przy go to wa nie i re -
ali za cja prac ob ję tych Pro jek tem
w za kre sie sie ci cie płow ni czej osie -
dlo wej wraz z przy łą cza mi i in dy wi -
du al nych wę złów ciepl nych oraz
przy go to wa nie i re ali za cja prac
zwią za nych z przy sto so wa niem

prze ka za ne go po miesz cze nia w do -
po sa ża nym bu dyn ku do po trzeb wę -
zła ciepl ne go w za kre sie ro bót bu -
dow la nych, sa ni tar nych (wod .-kan.,
wen ty la cji gra wi ta cyj nej) oraz do -
pro wa dze nia przy łą cza ener ge tycz -
ne go, we wnętrz ne go. Na to miast
do za dań od bior cy (wła ści cie la bu -
dyn ku, w któ rym bu do wa ny jest in -
dy wi du al ny wę zeł ciepl ny) na le żeć
bę dzie pod łą cze nie ist nie ją cej in sta -
la cji we wnętrz nej cen tral ne go
ogrze wa nia do roz dzie la czy w no -
wym węź le ciepl nym wraz z za mon -
to wa niem na czy nia ci śnie nio we go
(za bez pie cze nie in sta la cji we -
wnętrz nej cen tral ne go ogrze wa nia
z uwa gi na zmia nę spo so bu jej za si -
la nia – do tych czas urzą dze nia by ły
za mon to wa ne w węź le gru po wym).

Ze bra nia z przed sta wi cie la mi
wspól not miesz ka nio wych po twier -
dza ją w więk szo ści go to wość ich

do do po sa że nia bu dyn ków (lo ka li)
w we wnętrz ną in sta la cję c.c.w. i wy -
bu do wa nie in dy wi du al nych mo du -
łów umo żli wia ją cych pod grza nie
wo dy, a co za tym idzie – li kwi da cje
pie cy ków ga zo wych.

– Po wy ższe dzia ła nia wpły ną
na pod wy ższe nie bez pie czeń stwa
oraz kom for tu ży cia miesz kań ców,
znacz ne zmniej sze nie strat ener gii
ciepl nej oraz zmi ni ma li zo wa nie ne -
ga tyw ne go wpły wu na ota cza ją ce
śro do wi sko. Mam na dzie ję, że na -
sze wspól ne dzia ła nia przy czy nią się
do speł nie nia ma rzeń wie lu miesz -
kań ców o li kwi da cji wszyst kich pie -
cy ków ga zo wych na te re nie dziel ni -
cy Ocho ta – mówi Krzysz tof Kruk.

Po zo sta je tyl ko, w imie niu miesz -
kań ców, trzy mać kciu ki i mieć na -
dzie ję, że tym ra zem SPEC (obec -
nie Dal kia) sło wa do trzy ma.

Grze gorz Wy soc ki

Ko niec pie cy ków ga zo wych!
Jest bar dzo du ża szan sa, że w la tach 2013–2015 zli kwi do wa ne

zo sta ną wszyst kie wę zły gru po we na te re nie dziel ni cy Ocho ta,
dzię ki te mu Wspól no ty Miesz ka nio we bę dą mia ły mo żli wość zde -
mon to wa nia pie cy ków ga zo wych.



ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ZARZĄD SBM „TĘCZA” ZAPRASZA DO
SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE

USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA
BUDYNKU W WARSZAWIE PRZY UL.

1 SIERPNIA 36B W LATACH 2013-2015.
JEDEN BUDYNEK 13-PIĘTROWY

Z GARAŻEM WIELOSTANOWISKOWYM
DWUPOZIOMOWYM ORAZ LOKALAMI

BIUROWYMI NA PARTERZE I 1 PIĘTRZE.
INFORMACJI SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
MOŻNA OTRZYMAĆ W BIURZE PRZY UL.

1 SIERPNIA 36 B KL. III P. 13 W DNIACH:
WTOREK I CZWARTEK W GODZ. 15-18,

ŚRODA 9-14 TEL. 22 868-77-14, E-MAIL:
SBMTECZA�VP.PL ZAINTERESOWANE

FIRMY PROSIMY O KONTAKT I ZŁOŻENIE
OFERT DO DNIA 20.08.2013 R

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedamy Państwa mieszkanie
w 3 miesiące, kontakt:

L.kmiec@fiesta.nieruchomosci.pl

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·39 km na poł W-wy za 46 tys. Blisko jezioro,
stadnina koni, lasy i rzeka. Tel. 606-620-907 lub
www.dzialki-sprzedaz.pl

GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM I RZEKĄ SKRWĄ, OD
120 KM OD W-WY, 605-044-270

3-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA

MMaamm  łłaaddnnee  7722 mm22..  SSzzcczzeeggóółłyy  nnaa
hhttttpp::////mmmmmm33pp..rreeppuubblliikkaa..ppll//

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

JJ..aannggiieellsskkii  –– RRaakkoowwiieecc  ii ookkoolliiccee  ––
tteell..  550000--220000--772288  –– ddoośśwwiiaaddcczzoonnyy  lleekkttoorr

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

USŁUGI TRANSPORTOWE
·A.Przeprowadzki, sprzątanie piwnic, wywóz
mebli 512-139-430

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Domowe Naprawy TV Telepogotowie
601-350-589
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Opróżnianie: piwnic, strychów, garaży, wywóz
mebli, gruzu AGD i innych tel. 503-711-500

·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja
·Wynajem kontenerów na odpady, gruzy, śmieci.
7 m3/450 zł. 606-116-823

DOM I OGRÓD
·Wycinka drzew, prace ogrodnicze,
pielegnacja ogrodów, prace porządkowe
607-617-744

KOMPUTERY
·0 Tani Serwis Komputerowy 18 zł/h 24h. Dojazd
0 zł 503-432-422

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

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

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

FINANSE
·Bankowe od zaraz tel. 604-404-152
·Chwilówki 22 240-28-29
·Gdy w portfelu goło, a niedługo „WITAJ
SZKOŁO”, Twoje problemy My
rozwiążemy. Kredyty gotówkowe
i konsolidacyjne do 150 tys. zł. Ul.
Grójecka 78, tel. 784-024-578
·Nowo powstałe biuro rachunkowe.
Licencja MF, ubezpieczenie. Szukamy
partnerów do współpracy. Małe, średnie
i duże firmy. Kompleksowa obsługa
księgowa oraz kadrowo-płacowa.
Zapewnimy ci przedsiębiorco takie
warunki, byś mógł prowadzić firmę
a sprawy finansowo-księgowe zostawić
nam. Dla naszych 30 pierwszych
klientów proponujemy super ofertę.
Zapłacisz połowę kwoty, jaką dotychczas
musiałeś ponieść w biurze rachunkowym.
Kontakt: 512-166-041 Zadzwoń
– umówmy się na spotkanie
·Porady prawne tel. 502-227-553
·Pozabankowe pożyczki do 10000 tel.
22 240-28-29
·TRUDNE konsolidacje, pożyczki 666-195-797

ZDROWIE I URODA

A testy alergiczne, odczulanie
22 814-52-40

SSttrrzzyyżżeenniiee  mmęęsskkiiee  1100  zzłł,,
ssttrrzzyyżżeenniiee  ddaammsskkiiee  1155  zzłł,,  ttrrwwaałłaa  5500  zzłł

–– ssaalloonn  uull..  OOrrzzeesszzkkoowweejj  88 2222  882233--8822--8811

Terapia antynikotynowa 22 814-52-40

GASTRONOMIA

Wina na WESELE, IMIENINY, IMPREZĘ
FIRMOWĄ – dobiorę do potraw, doradzę,

dowiozę na miejsce 798-877-356

DAM PRACĘ

Pomocnik technika serwisu Janki k.W-
wy wykształcenie techniczne, 3 zm.
Kontakt: 22 713-81-97, 506-047-950

Samodzielne prowadzenie sklepu
specjalistycznego z winami, oczekujemy

doświadczenia w sprzedaży
bezpośredniej lub detalicznej, najlepiej

w branży alkoholowej lub podobnej,
konieczne prawo jazdy i samochód. CV:

piotr.krajczynski@dobrewina.pl

RÓŻNE
·Kupię ZŁOM: piece, kaloryfery, rury, wanny,
wraki samochodowe (wszystko co metalowe).
Dojadę tel. 503-711-500
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skupujemy książki, bibeloty, starocie
501-561-620
·Zwrot VAT za mat. budowlane
www.zwrot-vat.com.pl 505-550-901

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, grafiki, srebra,
platery, porcelanę odznaki, odznaczenia,
pocztówki, szable, bagnety, bibeloty,
gotówka 504-017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Skup Aut. Kasacja. Płatne gotówką. Stan oraz
wiek nieistotny 511-571-917
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite i w kredycie.
519-353-990
·Auto każde kupię całe i uszkodzone (osobowe,
ciężarowe), nieopłacone, każdy rocznik
504-518-802
·Fabia-Yaris 515-440-018
·KUPIĘ KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

KKuuppiięę  kkaażżddee  aauuttoo,,  uucczzcciiwwiiee  zzaappłłaaccęę  550066--119999--114499

OGŁOSZENIA DROBNE
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Od 40 lat Te atr Ocho ty za pra -
sza dzie ci i mło dzież do współ -
two rze nia Ogni ska Te atral ne go.
Ini cja ty wa wy ro sła z prze ko na nia,
że te atr mo że stać się świet nym
na rzę dziem opo wia da nia o so bie
i ota cza ją cym nas świe cie. Za ję cia
w Ogni sku pro wa dzą nie tyl ko
wy kwa li fi ko wa ni ar ty ści, ak to rzy,
re ży se rzy, prak ty cy, ale przede
wszyst kim oso by z pa sją i do -
świad cze niem w za kre sie edu ka cji
te atral nej. Uczest ni cy za jęć ma ją
do stęp do pro fe sjo nal nej sce ny
Stu dia Te atral ne go Ko ło, znaj du -
ją cej się na te re nie So ho Fac to ry
oraz sprzę tu, re kwi zy tów i ko stiu -
mów nie zbęd nych do pra cy te -
atral nej.

W tym ro ku Ogni sko po sze rzy
swo ją au tor ską ofer tę warsz ta to -
wą o no we za ję cia ta kie jak: pi sa -
nie dla te atru, re ży se ria dźwię ku,
tech ni ka te atral na, pan to mi ma,
czy pra ca z ka me rą. Te go rocz ne
za ję cia, po za ofer tą dla dzie ci
i mło dzie ży, skie ro wa ne są rów -
nież do do ro słych te atro ma nów
i pro fe sjo nal nych in struk to rów te -
atral nych.

Dzie ci i mło dzież 
(od 7 do 17 ro ku ży cia)

Ogni sko Te atral ne w ofer cie dla
dzie ci i mło dzie ży trwa czte ry la -
ta. W tym cza sie uczest ni cy przej -
dą przez wszyst kie eta py pra cy te -
atral nej, po zna ją ró żne tech ni ki
te atral ne, bę dą mie li szan se two -
rzyć wła sne spek ta kle oraz sko -
rzy stać z kon sul ta cji lo go pe dycz -
nych.

Do ro śli (od 19 ro ku ży cia)
W tym ro ku Ogni sko Te atral ne

Te atru Ocho ty przy go to wa ło edu -
ka cyj ną pro po zy cję dla do ro słych
pa sjo na tów te atru. Za ję cia pro -
wa dzo ne bę dą w ka me ral nych,
mak sy mal nie 15-oso bo wych, gru -
pach. Efek tem koń co wym za jęć
bę dzie spek takl te atral ny przy go -
to wa ny w pro ce sie rocz nej pra cy
z ró żny mi pe da go ga mi te atral ny -
mi. In struk to rzy za jęć sta wia ją
na wszech stron ny roz wój uczest -
ni ków warsz ta tów pod wzglę dem
pra cy z cia łem, im pro wi za cji,
tech ni ki mo wy, tań ca, in ter pre ta -
cji tek stu, two rze nia au tor skich
spek ta kli pi sa nych wspól nie
na sce nie.

In struk to rzy te atral ni
No wo ścią są rów nież za ję cia de -

dy ko wa ne oso bom, któ re ma ją już
do świad cze nie w pro wa dze niu za jęć
te atral nych z mło dzie żą lub ta kim,
któ re ta kie do świad cze nie chcą zdo -
być. Pro gram dla in struk to rów te -
atral nych zo sta nie prze pro wa dzo ny
w try bie trzy se me stral nym.
W pierw szym se me strze gru pa
przej dzie pod sta wo wy kurs te atral -
ny, ana lo gicz ny do za jęć dla mło -
dzie ży. W dru gim se me strze uczest -
ni cy pro gra mu bę dą asy sten ta mi za -
jęć te atral nych w Ogni sku. W trze -
cim se me strze asy sten ci sa mo dziel -
nie za pla nu ją i zre ali zu ją dzia ła nia
te atral ne z mło dzie żą pod opie ką
pe da go ga pro wa dzą ce go gru pę.

Re kru ta cja
Za pi sy na no wy se mestr trwa ją

od 19.08 do 26.09. Re kru ta cja ma
cha rak ter dwu eta po wy: prze sła nie
for mu la rza zgło sze nio we go (do stęp -
ne go na stro nie www.te atro cho ty.pl
w za kład ce „edu ka cja”) oraz udział
w warsz ta cie re kru ta cyj nym (dzie ci
i mło dzież) lub spo tka niu re kru ta cyj -
nym (do ro śli i in struk to rzy), któ re od -
bę dzie się w dniach 28–29.09.2013 r.

Koszt i har mo no gram za jęć do -
stęp ne na stro nie www.te atro cho -
ty.pl

Za in we stuj w sie bie 
i po staw na te atr

Ogni sko Te atral ne Te atru Ocho ty ogła sza na bór na no wy se -
mestr. Za pi sy po trwa ją od 19 do 26 września.
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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, 31.VIII, 2-7, 9-13.IX

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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na wet si ły upo mnieć się o ludz kie
trak to wa nie. Ta ki pa cjent nie do -
sta je się do le ka rza od ra zu i bez
ko lej ki. Nie na le ży do uprzy wi le jo -
wa nych przy chod ni. Jak te raz bę dą
wy glą da ły np. dia gno stycz ne ba da -
nia la bo ra to ryj ne? Trze ba bę dzie
jeź dzić z po jem ni kiem z mo czem
tram wa jem lub au to bu sem w go -
dzi nach szczy tu, bo prze cież ba da -
nia te wy ko nu je się ra no! Jak star -
szy czło wiek ma te mu po do łać?
Bra ku je mi już słów obu rze nia. Jak
mo żna by ło pod jąć ta ką nie ludz ką
de cy zję nie li cząc się ze zda niem
rze szy pa cjen tów od lat le czą cych
się w tej przy chod ni?

Być mo że re dak cja ma ja kieś
uspo ka ja ją ce in for ma cje na ten te -
mat i mo że się ni mi po dzie lić
na swo ich ła mach? Mnie ta kich in -
for ma cji nie udzie lo no.

(na zwi sko do wia do mo ści re dak cji)

Do dy rek to ra SZPZ LO Ocho ta
skie ro wa li śmy py ta nia: czy za -
mknię cie przy chod ni re jo no wej
przy uli cy Ka li skiej 24 ma cha rak -
ter sta ły i nie odwo łal ny i ja kie są
przy czy ny za mknię cia przy chod ni?

Bar dzo szyb ko uzy ska li śmy od -
po wiedź, nie do koń ca na te mat,
któ ry nas naj bar dziej in te re so wał.
Ale cy tu ję: “Sa mo dziel ny Ze spół

Pu blicz nych Za kła dów Lecz nic -
twa Otwar te go War sza wa -Ocho ta
uprzej mie dzię ku je za mo żli wość
za pre zen to wa nia pla nów i za mie -
rzeń na sze go Za kła du, do ty czą -
cych po pra wy ja ko ści oraz zwięk -
sza nia za kre su udzie la nych świad -
czeń opie ki zdro wot nej na te re nie
dziel ni cy Ocho ta.

Na wstę pie pra gnę wska zać, że
Fi lia z sie dzi bą przy ul. Ka li skiej 2
jest ak tu al nie re mon to wa na i zo -
sta nie po now nie otwar ta praw do -
po dob nie w dru gim ty go dniu
sierp nia br. lub na wet wcze śniej.
Re mont pla ców ki jest ele men tem
pla nu utwo rze nia na po cząt -
ku 2014 ro ku w Przy chod ni Re jo -
no wo -Spe cja li stycz nej przy ul.

Szczę śli wic kiej 36 bar dzo no wo -
cze sne go i uni ka to we go ska li
War sza wy Cen trum La se ro te ra pii
i Chi rur gii Am bu la to ryj nej”.

Z dal sze go cią gu wy ni ka, że
na Ka li ską zo sta ną prze nie sio ne
po rad nie gruź li cy i reu ma to lo -
gicz na, ale nie wy ni ka czy wró cą
tu le ka rze pod sta wo wej opie ki
zdro wot nej.

Dla te go po now nie py ta my d   y -
rek to ra SZPZ LO:

Czy do przy chod ni na Ka li skiej
wró cą le ka rze pod sta wo wej opie -
ki zdro wot nej?

Dla cze go pa cjen ci nie są in for -
mo wa ni o pla no wa nych zmia -
nach?

Mał go rza ta Ro jek

dokończenie ze str. 1

Zmia ny w ochoc kich 
przy chod niach? Ognisko TKKF Echo i Dzielnica Ochota m. st. Warszawy

zaprasza dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat na zajęcia doskonalenia
pływania z elementami ratownictwa wodnego przygotowujące do
profesjonalnego kursu na stopień młodszego ratownika WOPR - I
etap do Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy
Ochota Warszawa ul. Rokosowska 10

TERMINY ZAJĘĆ: od 16 września do 25 listopada 2013:
poniedziałki w godzinach 16.00 - 17.00

W programie: Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy
ratownictwa WOPR,  którzy gwarantują wysoki poziom wyszkolenia
określonego przepisami WOPR

ZGŁOSZENIA  na zajęcia organizowane przez Ognisko
przyjmują: 

Pani Zofia Sołtys - nauczyciel w SP 61 -  tel. 601827278,  e-mail:
zosiasołtys@poczta.onet.pl 

pani Monika Kulawiak – nauczyciel w SP 23 tel. 665832223,  e-
mail: mgkulawiak@poczta.onet.pl oraz 601936710 tkkfecho@o2.pl. 

ZEBRANIE INFORMACYJNE dot. programu w dniu
16.09.2013 r o godz. 15.30 przed pierwszymi zajęciami w salce
konferencyjnej OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10 (przy
pływalni)

Kurs na stopień młodszego ratownika WOPR-I etap,
zaplanowany został przez Stołeczne WOPR od początku grudnia
2013, zaś jego zakończenie z wydaniem legitymacji WOPR
zorganizowane zostanie przez WOPR jeszcze przed rozpoczęciem
ferii zimowych 2014. 

Dla 2 uczestników szkolenia, którzy ukończą kurs z najlepszym
wynikiem i otrzymają  rekomendację Stołecznego WOPR Ognisko
TKKF Echo przygotuje miejsca na obozach organizowanych w
okresie wakacji letnich 2014 r na zasadach zdecydowanie
preferencyjnych (np. odpłatność jedynie za wyżywienie), w których
będą mogli wziąć jako kadra pomocnicza i odpracować staż
określony przepisami WOPR.

PIERWSZY KROK
MŁODEGO RATOWNIKA


