
Na przyszły rok zaplanowano cię-
cia wydatków m.in. w działach po-
mocy społecznej: w usługach opie-
kuńczych i specjalistycznych usłu-
gach opiekuńczych (pond 112 tys.
zł) oraz w tzw. pozostałych zada-
niach w zakresie polityki społecznej
(ponad 151 tys.).

Wydatki na kolonie i obozy
oraz inne formy wypoczynku dzie-
ci i młodzieży szkolnej zreduko-
wano prawie o połowę.

Kultura na Ochocie (głównie
ośrodki kultury i biblioteki) dosta-
nie mniej o około 300 tys., także
na zadania w zakresie sportu (i tak
mające mały budżet) zmniejszono
kwotę o ponad 35 tys.

Dlaczego tak się dzieje? Bo bu-
dżet dzielnicy od roku 2010 male-
je, a wydatki obligatoryjne (czytaj:
oświatowe) rosną. Warto chyba
w tym miejscu porównać plany
wydatków bieżących (bez inwesty-
cji) z budżetu Ochoty z planami
wydatków bieżących na oświatę
z ostatnich pięciu lat.

Wydatki bieżace w budżecie:
• rok 2010 – ok. 231 milionów
• rok 2011 – ok. 225 milionów

• rok 2012 – ok. 215 milionów
• rok 2013 – ok. 215 milionów
• rok 2014 – ok. 215 milionow.

W tym wydatki bieżące
w oświacie:
• rok 2010 – ok. 93 milionów
• rok 2011 – ok. 94 milionów
• rok 2012 – ok. 91 milionów
• rok 2013 – ok. 98 milionów
• rok 2014 – ok. 102 milionów.

Od lat mówi się, że samorządy
mają kłopoty z utrzymaniem szkół
i przedszkoli, ale na mówieniu się
kończy. Ochocie znów brakuje
na oświatę (w budżecie jest zapla-
nowany deficyt) kilkunastu milio-
nów złotych.

Na dodatek przybyły trzy dodat-
kowe problemy – wszystkie dra-
stycznie zmniejszające dochody
dzielnicy. Pierwszy to rządowy po-
mysł „przedszkola za złotówkę”.

Utrzymanie przedszkoli jest za-
daniem własnym dzielnicy i nie do-
staje ona na nie żadnej subwencji
oświatowej. W ubiegłym roku z ty-
tułu opłat za przedszkole do bu-
dżetu planowano wpływy ok. 2,9

mln zł, w tym już tylko 1,2 mln.
Drugi problem to liczba uczniów
w szkołach – gołym okiem widać,
że jest ich mniej niż planowano
i subwencja oświatowa ulegnie ob-
niżeniu w stosunku do planowanej.
Trzeci to zmiana zasad wykupu
mieszkań (drastyczne zmniejszenie
ulg) powodująca, że do dzielnicy
mogą wpłynąć środki ze sprzedaży
kilkudziesięciu (jak dobrze pój-

dzie) a nie kilkuset mieszkań.
Ratunkiem może być tylko

zwiększanie dochodów, a tu głów-
ne źródła to: gospodarka gruntami
i nieruchomościami (szczególnie
przekształcenia własności) oraz po-
datki od osób prawnych (firm) i fi-
zycznych oraz opłaty lokalne. Jak
bardzo miasto i dzielnice szukają
tych dochodów odczuliśmy odbie-
rając powiadomienia o zmianach
opłat za użytkowanie wieczyste.

Sądzę, że Ochota, jak co roku,
poradzi sobie z załataniem budże-
towej dziury oświatowej (bo mu-
si), przeznaczając na to wszystkie
uzyskane ponad plan dochody.

Ale to oznacza, że nadal będzie
brakować funduszy na sport i kul-
turę, remonty mieszkań, dróg
gminnych i podwórek, na pomoc
społeczną i dofinansowanie kolo-
nii, na parki i pielęgnację zieleni
i na wiele innych rzeczy ważnych
dla mieszkańców Ochoty.

Małgorzata Rojek
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Zaciskanie pasa
Od kilku lat planowanie budżetu dzielnicy Ochota wygląda jak

zaciskanie pasa – co roku o dziurkę lub dwie. Już od zeszłego
roku mieliśmy popuszczać pasa, ale nic z tego nie wyszło. Po-
dobnie jest z budżetem na 2014 rok i chyba dziurek w końcu za-
braknie w naszym budżetowym pasku. Trzeba będzie zrobić do-
datkową, ciekawe czyim kosztem?



„Janosikowe” utkwiło w sejmie,
koszty odszkodowań za dekret
Bieruta ogołocą budżet Warszawy
a inwestycje infrastrukturalne
omijają stolicę. Jednym słowem
koniec świata. Wielu warszawia-
ków zaczęło mimo woli godzić się

na to wszystko nie widząc innego
wyjścia.

Nie tylko ja uznałem pomysł
doprowadzenia do referendum,
jako dziwaczny i karkołomny
zwłaszcza po doświadczeniach
z prywatyzacją SPEC. Warszaw-

ska Wspólnota Samorządowa we-
dług wszelkich danych porwała się
„z motyką na słońce”. Tak jak nie-
prawdopodobna była akcja refe-
rendalna tak nieprawdopodobna
była reakcja warszawiaków. Ilość
zebranych podpisów, masowy
udział w komisjach i wreszcie mo-
bilizacja w dniu głosowania mają
wszelkie znamiona wydarzenia
niemającego precedensu. Tak jak
warszawiacy stanęli na wysokości
zadania tak zawiodła cała klasa
polityczna w naszym mieście. To,
co opowiadały prominentne oso-
by w naszym kraju i tak zwane
„autorytety” przejdzie do historii
i odbije im się czkawką już wkrót-
ce. Jednak po stronie partii opo-
zycyjnych tez można mieć wiele
uwag. Przede wszystkim kunkta-
torstwo. Ile czasu PiS potrzebo-
wał od przyjaznego przyglądania
się inicjatywie do jej poparcia?
Czy te poparcie pomogło czy za-

szkodziło referendum? Czy upar-
tyjnienie referendum zmobilizo-
wało warszawiaków czy wręcz
przeciwnie? Znam przynajmniej
po kilka wersji odpowiedzi na te
pytania. Jedne wykluczają drugie.

Oczywiście nie dobrze się stało,
że do sukcesu zabrakło tak nie
wiele, ale czy na pewno. Jeśli uda-
łoby się odwołać prezydenta na-
stępnego dnia dowiedzielibyśmy
się, że „Warszawa została zdobyta
przez PiS” lub że „Macierewicz
został mianowany prezydentem
naszego miasta”. Takie stwierdze-
nia byłyby tak samo prawdziwe ja
te, które są obecnie. Tak jak jest,
jest dobrze. Każdy prezydent wy-
brany w naszym mieście już bę-
dzie wiedział, z kim ma rzecz.
Musi o nas warszawiaków dbać
i zabiegać o nasze poparcie co-
dziennie i jak nas wkurzy to bę-
dzie miał referendum. My już
wiemy jak się to robi. A po tym
referendum mamy jak na razie
kolejne obietnice: deklaracje wy-
budowania południowej obwodni-
cy; dwieście milionów rocznie
na odszkodowania za dekret Bie-
ruta i deklaracje Tuska, że zajmie
się podatkiem „Janosikowym”.
Pani prezydent, dla odmiany, mu-
si w najbliższym czasie powie-
dzieć, co ze śmieciami i wprowa-
dzić Kartę Warszawiak. I to jest
nasz konkretny urobek ostatnich
miesięcy. I spróbujcie nas znowu
oszukać. Narobimy takiego hała-
su, że referendum wyda się wam
tylko wstępnymi pieszczotami.

Grzegorz Wysocki

Już nic nie będzie tak samo

Ile było płaczu, szlochu i utyskiwania na władze Warszawy
w ostatnich latach. Ostatnie miesiące poprzedzające referen-
dum to pasmo permanentnych wieców, petycji, protestów i in-
nych awantur o wszystko. A to, że śmiecie najdroższe w Polsce,
że komunikacja coraz droższa i w stanie likwidacji, że prezydent
się nie interesuje a urzędnicy robiący, co chcą.
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Redaktor Naczelny

„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 23 października do 7 listopada
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Na prośbę Ochockiej Wspólno-
ty Samorządowej, podczas sesji
rady dzielnicy, zasadność takiego
kroku uzasadniali Marcin Za-
krzewski, dyrektor SZPZLO oraz
jego zastępca d/s lecznictwa dr
Anna Olszewska.

– Przeszeregowania organiza-
cyjne w ochockich placówkach
zdrowia wymusza coraz mniejszy
strumień środków finansowych
płynących z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia – to główna przyczy-
na zmiany profilu przychodni
przy ul. Kaliskiej. Postawiłem
na innowacyjność, pozwoli to
w sposób znaczący rozszerzyć za-
kres usług medycznych dla pa-

cjentów – argumentował radnym
swoje posunięcia dyrektor Za-
krzewski. – Wyprowadzenie pul-
monologii ze Szczęśliwickiej zwol-
niło w sposób znaczący przestrzeń
usługową dla zabiegowego cen-
trum laseroterapii i chirurgii am-
bulatoryjnej. Lekarze specjaliści
wykonywać będą w nim, przy po-
mocy laserów i nowoczesnej apa-
ratury, zabiegi konieczne w przy-
padku: stopy cukrzycowej, odle-
żyn, nie gojących się ran, żylaków
odbytu, zmian rakowych czy nie-
trzymania moczu. Usługi ambula-
toryjne są najniżej wyceniane
przez NFZ, dlatego też w przy-
szłości zamierzamy świadczyć ko-

mercyjne zabiegi medyczne, m.in.
z dziedziny chirurgii plastycznej
(specjalizacja dr Olszewskiej-Nie-
wieczerzał). Stanowić one bę-
dą 10% ogólnych świadczeń. Po-
zostałe będą pokrywane z NFZ.
Z własnych środków zakupiliśmy
znaczną część wymaganej apara-
tury medycznej. W połączeniu ze
zmodyfikowanym wcześniej, we-
dług najwyższych standardów
rentgenem, stworzymy placówkę
o szerokich, kompleksowych usłu-
gach medycznych.

Ta optymistyczna wizja nie uspra-
wiedliwia jednak, z punktu widze-
nia współżycia społecznego, poważ-
nych zaniechań dyrekcji ochockie-
go SZPZLO. – Ograniczenie się
do lakonicznej kartki naklejonej
na drzwiach przychodni o zmianie

jej funkcji, jest przejawem arogan-
cji. Zaniechano podstawowych za-
sad komunikowania się z mieszkań-
cami poprzez konsultacje – oburza-
ją się pacjenci. Ostatnio przepra-
szała za to prezydent Warszawy.
Tymczasem ten rejon dzielnicy,
w znakomitej części, zamieszkują
ludzie starsi, dla których bliski do-
stęp do lekarza pierwszego kontak-
tu jest priorytetem. Ochota zajmuje
trzecie miejsce w skali Warszawy
pod względem osób powyżej
64 roku życia i trzecie z uwagi
na liczbę niepełnosprawnych. To
dane z 2008 r. przytaczane zresztą
przez dyr. Zakrzewskiego na przy-
wołanej sesji rady.

Pacjenci zapewne podążą
za swoim lekarzem. Jedni
na Skarżynskiego, drudzy

na Szczęśliwicką. A to już zupeł-
nie inna odległość. Wymaga,
w przypadku tej ostatniej, dwóch
środków komunikacji. Niesmacz-
nie zabrzmiała więc wypowiedź
dyrektora Zakrzewskiego, on że
swobodnie tą podróż pokonuje.

To samo powiedzieć można
o wskazanej przez niego 850-me-
trowej trasie do przebycia, pozba-
wionej komunikacji miejskiej.

Jest jeszcze kolejny, poważny
aspekt dokonanych zmian, jaki
podnieśli pacjenci. Dotyczy po-
radni chorób płuc. W przychodni
na Kaliskiej nie ma rentgena.
Chorzy, w tym i na gruźlicę, czę-
sto prątkujący, prześwietlenie
płuc mogą wykonać tylko
na Szczęsliwickiej.

Anna Zbytniewska

Internistów na Kaliskiej nie będzie
Ciągle żywa jest reakcja mieszkańców związana z likwidacją

lekarza pierwszego kontaktu w przychodni zdrowia przy ulicy Ka-
liskiej. Po remoncie, decyzją dyrektora Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego – Warszawa Ochota,
zainstalowana została tu poradnia chorób płuc i gruźlicy.

Po półrocznej przerwie na pla-
cu budowy nowej hali w miejscu

starego targowiska „Banacha”,
znowu pojawili się robotnicy. Wy-

łoniona w przetargu firma JP
Contracting sp. z o.o. rozpoczęła
prace budowlane od demontażu
wykonanego wcześniej, skorodo-
wanego zbrojenia.

Harmonogram robót przewidu-
je wybudowanie w tym miejscu
budynku handlowo-usługowego
z placem targowym i garażem
podziemnym. Obiekt w stanie su-
rowym ma zostać postawiony
do 31 maja 2014 roku, a następ-
nie – w kolejnym przetargu – zo-
stanie wyłoniony wykonawca
do prac wykończeniowych.

Dariusz Kałwajtys

Robotnicy w wielkiej dziurze
Wznowiono prace budowlane przy budowie nowej hali targo-

wej przy ul. Grójeckiej.
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Przed wojną, w budynku
przy ulicy Spiskiej 2a i 4, była du-
ża cukiernia. Obecnie te budynki
należą do Spółdzielni Budowla-
no-Mieszkaniowej Kolporterów
Prasy „Ruch”. Na podwórzu Spół-
dzielni znajduje się brzoza – relikt
przeszłości, świadek barbarzyń-
skiego wydarzenia.

Podwórze to środek dużej lite-
ry L. utworzonej przez domy stoją-
ce przy ulicy Grójeckiej 22/24 i 26,
Spiskiej 2a i 4. Na środku podwó-
rza, w pierwszych dniach powsta-
nia, rozstrzelano czterdzieści osób.
Kim byli rozstrzelani? Nie wiado-
mo. Może to mieszkańcy pobli-
skich domów, a może goście cu-
kierni, lub przypadkowi przechod-
nie. W latach 60. ubiegłego wieku
żył jeszcze ktoś, kto o tym wyda-
rzeniu szczególnie pamiętał. Była
to osoba cudownie ocalona.

Po wojnie z budynku, w którym
mieściła się cukiernia, został tylko
parter, reszta legła w gruzach. Dłu-
go nie odbudowywany, doczekał się
nadbudowy w 1964 roku. Zamiesz-
kałam w nim. Podwórze było po-
wszechnie dostępne. Rósł na nim
mały zagajnik brzozowy, powstały
z samosiejek. Pomiędzy nimi stała
nie rzucająca się w oczy (zwłaszcza
od ulicy Grójeckiej), nocą posta-
wiona kapliczka, taka zielona drew-
niana budka. Przeszklone drzwi
wejściowe i dwa niewielkie okienka
po bokach. Naprzeciw wejścia,
na półeczce, stał oparty o ścianę,
podniszczony przez wilgoć duży ob-
raz Matki Bożej Częstochowskiej.

Obok dwa słoiki na kwiaty, zawsze
w sezonie świeże. Nigdy nie widzia-
łam, kto je tam zanosił.

W pierwszych dniach sierpnia,
wieczorem, byliśmy świadkami
niecodziennego zdarzenia. Pan

w średnim wieku z owczarkiem
niemieckim na smyczy, klękał
pod kapliczką i głośnym dono-

śnym głosem, śpiewał pieśni re-
ligijne.

W tamtych czasach było to coś
niebywałego. Reperkusje za takie
postępowanie są dzisiaj niewyobra-
żalne. Bohater mógł trafić do wię-
zienia a rodzina mieć dodatkowe
przykrości w pracy, lub szkole. Dys-
kretnie, aby ocalonego nie speszyć,
towarzyszyliśmy mu ukryci za firan-
ką, prawie wstrzymując oddech. Co
roku czekaliśmy na niego, tego
dnia nie wychodząc z domu.

Któregoś lata pan nie przy-
szedł. Po jakimś czasie, kapliczka
też nagle zniknęła, a na jej miej-
scu pojawiły się garaże. Pod budo-
wę garaży wycięto część drzew.
Do dzisiaj została ta jedyna brzo-
za, na której widnieje komputero-
wy napis (wykonany przez Inży-
niera), wspominający rozstrzela-
nych. Teraz Inżynier przynosi tam
znicze, kwiaty i czasami wieńce.

Może jest ktoś, kto pamięta coś
więcej na ten temat. Warto ocalić
pamięć o cichych bohaterach
tamtych dni.

Anna Łanczont

Warto ocalić pamięć

Przystanki autobusowe przy
ul. 17 Stycznia na Okęciu nie ma-
ją wiat ani innych zadaszeń, które
chroniłyby oczekujących na auto-
bus pasażerów przed wiatrem
i opadami atmosferycznymi.

Dotyczy to w szczególności przy-
stanków zlokalizowanych przy: re-
stauracji McDonalds (w obu kie-
runkach), ogrodach działkowych
„Warneńczyk” (także w obu kie-
runkach) oraz przystanku przy in-
stytucjach zlokalizowanych po stro-
nie Portów Lotniczych. W sumie
naliczyłem sześć przystanków
w miejscach o dość dużym natęże-

niu pasażerów. Ulica 17 Stycznia
ma charakter reprezentacyjny, sta-
nowi m.in. łącznik dla jadących
z południa Polski na lotnisko. Sa-
me słupki przystankowe bez wiat
i zadaszeń – przypominające przy-
stanki w szczerym polu za czasów
PRL-u – nie wystawiają dobrego
świadectwa władzom stolicy kraju,
mieniącego się europejskim. Takie
warunki, dla oczekujących na auto-
bus pasażerów, są także swego ro-
dzaju „szkołą przetrwania”. Kapie
za kołnierz, wieje z każdej strony
i pozostaje mieć nadzieję, że nie
skończy się to przeziębieniem.

Inwestycje związane z przewo-
zami komunikacją miejską
– w tym z budową wiat przystan-
kowych – należą do zadań Zarzą-
du Transportu Miejskiego. Zada-
nia te mogą być także realizowa-
ne z budżetu dzielnicowego.

Brak na przystankach autobu-
sowych jakiejkolwiek ochrony
przed złymi warunkami atmosfe-
rycznymi odbiega od powszech-

nych standardów stosowanych
na przystankach komunikacji
miejskiej i jest przejawem braku
troski oraz szacunku dla pasaże-
rów.

Dlatego też zwróciłem się
do burmistrza dzielnicy Włochy
o podjęcie działań mających
na celu montaż wiat na wymienio-
nych przystankach.

Dariusz Kałwajtys

A za kołnierz
kapu kap

Przejawy bezmyślności, arogancji oraz lekceważenia mieszkań-
ców Warszawy przez instytucje pełniące role służebne i usługodaw-
cze spotykam na każdym kroku. Wiaty przystankowe – a raczej ich
brak, to przykład jeden z wielu, który potwierdza powyższe.

Wystawa na placu Narutowi-
cza, poświęcona miejscom pa-
mięci narodowej, przypomina
o rozstrzelanej ludności cywil-
nej Ochoty w czasie powstania
warszawskiego. Jedno z wy-
mienionych miejsc zbrodni jest
szczególnie upamiętnione
i otoczone troską przez Inży-
niera (tak go nazywają sąsie-
dzi) mieszkającego przy ulicy
Grójeckiej 26.
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Ale zamiast zadowolenia, sen
z powiek zarządom spółdzielni
spędza perspektywa końca tej spi-
rali remontów. Według ich filozo-
fii remonty nie mogą się nigdy za-
kończyć. Nawet wtedy, kiedy nie
będzie już nic do zrobienia, a stan
budynków będzie idealny. Nie
chcą pogodzić się z utratą dostępu
do milionów, które wpłacają spół-
dzielcy na fundusz remontowy.

W dobrze zarządzanych wspól-
notach mieszkaniowych, a także
w nielicznych małych, jednobu-
dynkowych spółdzielniach, nor-
malną konsekwencją dobrego sta-
nu technicznego budynków jest
decyzja walnego zgromadzenia
o obniżeniu funduszu remontowe-
go do stawki rzędu 0,50zł/1m2. To
symboliczna stawka na nieprzewi-
dziane prace lub zjawiska losowe,
np. zerwanie dachu. Niestety,
„spółdzielczość” z jaką mamy
do czynienia szczególnie po 2000
r., nie chce się z tym pogodzić
i ograniczyć swojego wpływu
na pieniądze spółdzielców.

O tym, jak duże są to pienią-
dze, niech świadczy prosty przy-

kład – licząca 4500 członków
Warszawska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Rakowiec, ze staw-
ką 1,75 zł/ m2 na fundusz remon-
towy, w ciągu roku „wyciąga”
ok. 4 mln zł. I tu powstaje dyle-
mat. Co zrobić z taką górą pienię-
dzy, jeśli wszystkie ważne remon-
ty są już wykonane? Jak zachować
kontrolę nad taką ilością pienię-
dzy, które ze względu na małe za-
interesowanie i świadomość spół-
dzielców wciąż pozostają po-
za kontrolą NIK-u czy państwa?

Otóż trzeba rozkręcić „spiralę
nowych remontów”, najlepiej
kosztownych, takich jak np. ocie-
planie budynków, remonty fasad.
Trzeba tylko przekonać spółdziel-
ców, że dotychczasowe ocieplenia
budynków są już niewystarczające,
trzeba je zerwać i okleić ściany bu-
dynków na nowo, tym razem nie
białym tylko czarnym (grafitowym)
i trochę grubszym styropianem,
a za kilka lat być może różowym.

Aby uwiarygodnić tę koniecz-
ność nowych wydatków, zarządy
zadbały, aby wspomnieć coś o emi-
sji gazów i o rzekomych życzeniach

Unii Europejskiej, która tak wspa-
niale wytyczyła nam nawet krzywi-
znę banana. Tam, gdzie zarząd za-
mierza „tylko” przemalować bu-
dynki, wyliczone kwoty na budy-
nek są galaktyczne, oderwane
od rzeczywistości. Zarząd „Ra-
kowca” zamierza wydać na ten cel
ok. 24 mln zł – w czasach galopują-
cego kryzysu! Mieszkańcy mają
więc uzasadnione obawy, że te po-
mysły doprowadzą ich Spółdziel-

nię do zadłużenia wewnętrznego
i podniesienia czynszów, które
i tak są znacznie zawyżone.

Nikt nie neguje konieczności wy-
miany ocieplenia czy izolacji w nie-
których budynkach, jak ten na zdję-
ciu przy ul. Korotyńskiego 22, ale
musi to być absolutnie uzasadnione,
poparte prawdziwymi ekspertyzami
i wolą mieszkańców, bo to są ich
pieniądze. Zarząd powinien skon-
sultować swoje zamiary z mieszkań-
cami poszczególnych nieruchomo-
ści, aby uzyskać odpowiedź, czy
chcą wymiany ociepleń lub tynko-
wania i malowania elewacji za pie-
niądze przez siebie zgromadzone,
czy też chcą obniżenia stawki
na fundusz remontowy. Na jedno
i drugie zezwala obowiązujący regu-
lamin tworzenia i gospodarowania
funduszem remontowym. Wreszcie
nakazała to nowelizacja ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych
z 14.06.2007r w art. 1 ust. 41
w brzmieniu: „Zarząd spółdzielni
prowadzi odrębnie dla każdej nie-
ruchomości: 2) ewidencję wpływów
i wydatków funduszu remontowego
zgodnie z art. 6 ust. 3”.

Szkoda, ze zarząd „Rakowca”
mając tak szerokie plany remon-
towe, nie chce nawet słyszeć o kry-
zysie i o tym, że wielu naszych
spółdzielców jest poważnie zadłu-
żonych, ma kłopoty z opłacaniem
czynszu, zakupem lekarstw, żyw-
ności itp. Czyżby los spółdzielców
był aż tak obojętny pracownikom
naszych spółdzielni?

Niestety, winni są też sami
spółdzielcy, ich niska frekwencja
na walnych zebraniach, małe za-
angażowanie i niska świadomość.
Gdyby spółdzielcy chcieli przyjąć
do wiadomości, że art. 3 Prawa
Spółdzielczego mówi wyraźnie, że
„Majątek spółdzielni jest prywat-
ną własnością jej członków” i to
oni decydują, na co chcą wydać
swoje nadwyżki finansowe, nie
dochodziłoby do tylu patologii.
Wówczas zarządy, zamiast łamać
sobie głowę co zrobić, aby
za wszelką cenę utrzymać wyso-
kie koszty utrzymania nierucho-
mości, zaczęłyby wreszcie praco-
wać na rzecz swoich pracodaw-
ców, czytaj: spółdzielców, a nie
przeciwko nim. Ale do tego po-
trzebna jest większa świadomość
i zaangażowanie większości spół-
dzielców i dbałość o własne port-
fele.

Ireneusz Pawłowicz

Rusza spirala remontów

Dobiega końca bum remontowy i tzw. wyrównywanie stanu
technicznego budynków w spółdzielniach mieszkaniowych.
W ostatnich latach wydano w Polsce setki milionów z pieniędzy
spółdzielców na tzw. modernizację, poprawę estetyki i funkcjo-
nalności bloków, różne podjazdy, windy itp.
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DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, OD 1000 m2, 150 KM
OD W-WY, TEL. 605-099-422

2-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA

Grochów, ul. Szaserów 662-56-19-93

NAUKA
·ANGIELSKI – Ochota, Rakowiec i okolice, tel.
730-133-875
·Angielski, rosyjski, indywidualnie, grupowo,
wszystkie poziomy 603-277-462
·Pomoc i nauka w obsłudze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze-
PROMOCJA! Student 533-404-404

USŁUGI STOLARSKIE
·Meble na wymiar, przeróbki, naprawy.
22 773-15-13; 504-824-568
·Schody drewniane 696-042-660

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

USŁUGI INNE
·ANTENA, montaż, naprawy, solidnie
601-86-79-80 lub 22-665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943

·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Gładzie malowanie panele itd. 22 822 41 53,
503 666 944
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Okna, naprawy, doszczelnianie 787-793-700
·Opróżnianie: piwnic, strychów, garaży, wywóz
mebli, gruzu AGD i innych tel. 503-711-500
·Pogotowie Komputerowe 517-876-255
·Pralek naprawa 22 666-55-22, tanio
·Pranie i prasowanie z odbiorem i dostawą dla
osób prywatnych i firm. Tel. 796-292-964

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

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

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

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

RReemmoonnttyy  kkoommpplleekkssoowwoo  660088--117700--003333

·Remonty mieszkań, solidnie tel. 793-560-680

·Tynki gipsowe, cementowo-wapienne tel.
511 529 965 www.budax.pl

FINANSE
·Pożyczki do 25 tys. zł, szybko 537-857-303
·SPŁACIMY wszystkie Twoje
zobowiązania. Kredyty gotówkowe
i konsolidacyjne do 150 tys. Rata niższa
o połowę. Przyjdź ul. Grójecka 78, tel.
784-024-578

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

ZDROWIE I URODA

A testy alergiczne, odczulanie
22 814-52-40

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
·Dla pośredników ubezpieczeniowych dodatkowa
– 537-857-303
·Poszukiwane hostessy do pracy w Niemczech.
Wysokie zarobki i mieszkanie. Napisz do nas:
hostess_service@interia.pl
·Praca stała od zaraz. Roznoszenie
ulotek. Wymagane prawo jazdy,
doświadczenie. tel. 796-671-199
·Przedstawicieli Avon, Amway, Herbalife,
Oriflame, Zepter – dodatkowa – 537-857-303

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

SSzzuukkaasszz  pprraaccyy,,  ddoobbrrzzee  ttrraaffiiłłeeśś  tteell..  660000--994477--111133

RÓŻNE
·Kupię ZŁOM: piece, kaloryfery, rury, wanny,
wraki samochodowe (wszystko co metalowe).
Dojadę tel. 503-711-500
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Skupuję książki 516-811-480

ANTYKI
·Antyki wszelkie za gotówkę kupię
504-017-418
·Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Skupujemy książki, starocie, bibeloty
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię całe i uszkodzone
(osobowe, ciężarowe), niezależnie od stanu
i rocznika 504-518-802
·Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów. Tel. 519-353-990

KURSY, SZKOLENIA
·Kursy maturalne angielski, polski, matematyka,
fizyka, chemia 603-277-462

– Dziu ry na pra wia my w 24 go -
dzi ny od zgło sze nia – za pew niał
bur mistrz dziel ni cy Wło chy wio -
sną te go ro ku. Do ty czy ło to ubyt -
ków i awa rii na osie dlo wych uli -
cach. Z te go co mi wia do mo re ali -
za cja tych za pew nień prze bie ga ła
ra czej z mier nym skut kiem.

Od trzech lat zgła szam w dziel -
ni cy ko niecz ność mo der ni za cji
chod ni ków – głów nie przy bu dyn -
kach wspól not miesz ka nio wych
w osie dlu przy ul. Astro nau tów.

Od trzech lat je dy ne dzia ła nia po -
dej mo wa ne w tej spra wie – to do -
raź ne na pra wy dziur, któ rych przy -
by wa ni czym grzy bów po desz czu.
To za ma ło. Ko niecz ność wy mia ny
chod ni ków po dyk to wa na jest
przede wszyst kim wzglę da mi bez -
pie czeń stwa miesz kań ców. Znisz -
czo na na wierzch nia wie lo krot nie
by ła już przy czy ną zła mań i skrę -
ceń koń czyn, po tłu czeń i in nych
ura zów osób ko rzy sta ją cych z tych
przejść. Do raź ne na pra wy wy ko ny -

wa ne przez Za kład Go spo dar ki
Nie ru cho mo ścia mi „Wło chy”, nie
przy no szą ocze ki wa nych re zul ta -
tów, w związ ku z bar dzo du żym
stop niem znisz cze nia wy mie nio -
nych po wy żej cią gów pie szych.

Pa no wie Bur mi strzo wie, na in -
ter ne to wej stro nie urzę du dziel ni -
cy Wło chy mo żna zna leźć opi sy
Wa szych do ko nań. O dziu ra wych
i niere mon to wa nych chod ni kach
ani sło wa. Dla te go też od dzi siaj,
na swo jej stro nie jed ne go z por ta -
li spo łecz no ścio wych bę dę za -
miesz czał wpi sy ze zdję cia mi te go
– cze go dziel ni ca nie ro bi, choć
po win na.

W opi sy wa nej po wy żej spra wie
– ko niecz no ści mo der ni za cji i wy -

mia ny cią gów chod ni ko wych, zło -
ży łem w ostat nich dniach in ter pe -
la cję, a po otrzy ma niu od po wie -

dzi, po wró cę do te ma tu na na -
szych ła mach.

Da riusz Kał waj tys

Po li ty ka dziur nie ty ka
Przy ka żdej in we sty cji – miej skiej bądź dziel ni co wej – po wie -

wa ją po li tycz ne sztan da ry suk ce su. Prze ci na ne są wstę gi, wy -
gła sza ne prze mó wie nia. Dziu ry na na szych uli cach i chod ni kach
nie ma ją szczę ścia do po li ty ki. Je dy na „bia ło-czer wo na”, po -
wie wa ją ca przy dziu rze – to ta śma za bez pie cza ją ca.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL
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„Świr” „czu bek” „wa riat” 
to nie my

Tak jak in ni ko cha my, pra cu je my,
ma my za in te re so wa nia i trosz czy my
się o in nych. Chce my o tym mó wić,
szcze gól nie te raz, w Świa to wym
Dniu Zdro wia Psy chicz ne go. Nie
zga dza my się na to w ja ki spo sób
czę sto je ste śmy przed sta wia ni w me -
diach, przez co wzmac nia ne są ste -
reo ty py na te mat osób z pro ble ma -

mi. Nie zga dza my się, aby o cho ro -
bie psy chicz nej mó wio no tyl ko
w kon tek ście tra ge dii i sen sa cji. Ze
smut kiem ob ser wu je my, że w me -
diach re pre zen tu ją cych ró żne po glą -
dy i stro ny po li tycz ne, lu dzie cho rzy
psy chicz nie są przed sta wia ni
na ogół ja ko jed nost ki nie bez piecz -
ne, nie do sto so wa ne spo łecz nie, bę -
dą ce po pro stu za gro że niem dla
resz ty spo łe czeń stwa.

My ta cy nie je ste śmy, nie trze ba
się nas bać. Nie je ste śmy je dy nie od -
bior ca mi po mo cy, po tra fi my du żo
dać z sie bie. Jak wie le osób ma my
pa sje, ta len ty i ma rze nia. Wie lu
z nas ma lu je, fo to gra fu je, pi sze wier -
sze i ar ty ku ły do two rzo nych przez
nas ga zet. Jak ka żdy cho dzi my
na za ku py, dba my o na sze do my
i bli skich, na wią zu je my przy jaź nie
i opie ku je my się zwie rzę ta mi.

MIT: schi zo fre nia = szpi tal
Spo ty ka my się z po glą dem, że miej -

sce cho re go psy chicz nie jest tyl ko

w szpi ta lu psy chia trycz nym. Nie zga -
dza my się z tym. Ow szem, by wa my
w szpi ta lach w okre sach po gor sze nia
cho ro by, to jed nak trwa krót ko – od 3
do 6 ty go dni. Ta kie „prze rwy w ży ciu”
zda rza ją nam się raz na: 7 lat
(Ula), 10 lat (Go sia), 5 lat (Jo la),
3 la ta (Ku ba), 20 lat (Ka rol). Po za ty -
mi prze rwa mi ży je my tak jak Wy, po -
śród Was. Je ste śmy zdol ni do sa mo -
dziel ne go ży cia.

Ula, 53 la ta. – Cho ru ję od 1989 r.
Przez 24 la ta pra co wa łam w biu rze ja -
ko se kre tar ka. Przez pierw sze 10 lat
trwa nia cho ro by pra co wa łam za wo -

do wo. Na uczy łam się ob słu gi kom pu -
te ra, za czę łam pi sać ar ty ku ły, je stem
se kre ta rzem ga zet ki Śro do wi sko we go
Do mu Sa mo po mo cy*. Je stem lu bia -
na przez in nych lu dzi, je stem uczyn na,
lu bię bez in te re sow nie po ma gać. Ja dąc
do do mu na wieś, gdzie miesz kam
od uro dze nia, czu ję się speł nio na.

Ka ro li na, 30 lat. – Od 15 lat ko -
rzy stam z po mo cy spe cja li stów, po -
nie waż mam pro ble my emo cjo nal -
ne. Cho ro ba przy spa rza mi cier pie -
nia, ale jest nie wi docz na. Ni ko mu
nie za gra żam, mam ła god ny cha rak -
ter, ni gdy na ni ko go nie pod nio słam
rę ki, ja na wet nie pod no szę gło su.

Ku ba, 29 lat. – Je stem jesz cze mło -
dym czło wie kiem, ale cho ru ję
na schi zo fre nię już od wie lu lat. Lu -
bię mo je go psa i spa ce ry z nim. Nie
wy obra żam so bie zro bić ce lo wo
krzyw dy dru gie mu czło wie ko wi. Tak
sa mo jest z mo imi przy ja ciół mi cho -
ru ją cy mi psy chicz nie.

Ka rol, lat 50. – Po ma gam in nym
w drob nych pra cach w do mu. Pi szę
wier sze, czy tam ksią żki o maj ster -
ko wa niu, ma lu je ob ra zy, lu bię jeź -
dzić na wy ciecz ki kra jo znaw cze. By -
łem współ za ło ży cie lem i pre ze sem
sto wa rzy sze nia „Po móc so bie i in -
nym” zrze sza ją ce go oso by po kry zy -
sach psy chicz nych.

Mał go sia, lat 64. – Je stem na eme -
ry tu rze. Cho ru ję od 19 ro ku ży cia
na schi zo fre nię. W tym cza sie ukoń -
czy łam stu dia so cjo lo gicz ne, sa mot -
nie wy cho wa łam cór kę i pra co wa łam
za wo do wo. Mam na swo im kon cie
kil ka na ście pu bli ka cji w cza so pi -
smach na uko wych i po pu lar no nau -
ko wych. Obec nie kon su mu ję owo ce
swo jej pra cy.

Mar cin, lat 40. – Mam oso bo wość
anan ka stycz ną. W okre sie szko ły śred -
niej roz po czę ły się na tręc twa, w cza sie
jej trwa nia trzy krot nie by łem ho spi ta li -
zo wa ny w Kli ni ce Dzie ci i Mło dzie ży
IPiN, po tem ta licz ba wzro sła do 10.
Ukoń czy łem szko łę mu zycz ną I stop -
nia w kla sie skrzy piec. Roz po czą łem
stu dia na Po li tech ni ce War szaw skiej
na Wy dzia le Me cha nicz nym Ener ge -
ty ki i Lot nic twa. Od 14 lat ko rzy stam
z ośrod ka wspar cia, ostat nio z ŚDS.
Pi szę ar ty ku ły do tu tej sze go kwar tal ni -
ka „Al ter na ty wa”.

Na sze ży cie to nie tyl ko cho ro ba
List otwarty osób z doświadczeniem
choroby psychicznej

Program Festiwalu
Teatralnego Femina

Piątek, 25.10
•� godz. 19.00 – „Statek dla lalek”

Mileny Marković, reż. Ana
Nowicka, Teatr Barakah,
Kraków – wstęp: 20 zł
(normalny), 10 zł (ulgowy)

Sobota, 26 października 2013
•� godz. 19.00 – „Fitness”, reż.

Konrad Pachciarek, Teatr
Abanoia, Szczecin
– bilety 10 zł

•� godz. 21.00 – czytanie „Alicja
na skraju”, reż. Agata
Trzebuchowska, Grupa
Artystyczna Teraz Poliż,
Warszawa – wstęp wolny

Niedziela, 27
października 2013
•� godz. 12.00 – Klemens

i Klementyna. Śmiertelnie
trudna gra, reż.
Justyna Sobczyk,
Stowarzyszenie Pedagogów
Teatru, Warszawa – spektakl
od lat 6 do 106; wstęp 10 zł

•� godz. 17.00 dyskusja –
„Kobieta w teatrze

XXI wieku” – wstęp wolny.
Pro wa dzi Ju sty na Ja wor ska

(„Dia log”), udział bio rą: Mał go -
rza ta Si kor ska -Misz czuk, Ju sty -
na Lip ko -Ko niecz na (Te atr Stu -
dio), dr Ka ta rzy na Cze czot (IBL
PAN).

Finał Feminy:
•� godz. 19.00 – monodram

„Takaja” Anny Skubik, wg
sztuki Małgorzaty
Sikorskiej-Miszczuk,
Wrocławski Teatr Lalek

•� godz. 21.00  – „Dotyk serca”
– koncert Jadwigi
Andrzejewskiej na gongach.

Wstęp na Fi nał: 20 zł (nor mal -
ny), 10 zł (ulgo wy)

Wy da rze nie to wa rzy szą ce:
od godz. 16.00 uczta kon gij ska

– go tu ją uchodź czy nie z Kon ga
(we współ pra cy ze Sto wa rzy sze -
niem Prak ty ków Kul tu ry).

Kar net na Fe mi nę – 40 zł.
Re zer wa cje bi le tów i kar ne tów

in fo@oko.com.pl.
tel. 22 823-66-97, 22 823-66-72,
www.fa ce  book.com/ftfe mi na
dkra ko wiec.word press.com

Or ga ni za tor: Dom Kul tu ry

„Ra ko wiec”, fi lia OKO, ul. Wi -
ślic ka 8, 02-114 War sza wa.

Pa tro nat ho no ro wy: Woj -
ciech M. Ko mo row ski, bur mistrz
dziel ni cy Ocho ta.

Pa tro ni me dial ni: Ra dio VOX
FM, Dzien nik Te atral ny, 
e -te atr.pl, Fe mi no te ka, Te atr Dla
Was, kul tu ral nie.waw.pl, MM Mo -
je Mia sto War sza wa, In for ma tor
Włoch i Ocho ty, TVP War sza wa.

Za pra sza my!
Im pre za po pa tro na -

tem DK Ra ko wiec

Fe sti wal Te atral ny Femina
25–27 października – te atr nie tyl ko dla ko biet, ale o ko bie -

tach. Dla wi dzów od lat 6 do 106. Dom Kul tu ry „Ra ko wiec” za -
pra sza na spek ta kle, czy ta nia i dys ku sje.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 7
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Dla cze go tak się dzie je? Czym
szcze gól nym wy ró żnia się Pań -
stwa Li ceum?– Wi dzi my w tym efekt roz wo juna szej pla ców ki oraz do świad cze -nia, ja kie zdo by li śmy na ryn kuedu ka cji przez ostat nie kil ka lat.To, na co zwra ca my szcze gól nąuwa gę to in dy wi du al ne i part ner -skie po dej ście do ka żde go ze słu -cha czy. Dzię ki te mu słu cha cze od -wdzię cza ją się nam po zy tyw nymi doj rza łym po dej ściem do na uki.To wła śnie oni wy ró żnia ją nasspo śród in nych pla có wek ja kooso by do ro słe, któ re są świa do meswo ich wy bo rów ży cio wych. Je -ste śmy z te go po wo du na praw dębar dzo za do wo le ni. Do dat ko wo sta ra my się wy eli -mi no wać stres i dać słu cha czomjak naj wię cej kom for tu pod czasza jęć. Kon sul ta cje pro wa dzo ne sąw try bie za ocz nym (so bo ta i nie -dzie la), a na si na uczy cie le to do -świad cze ni dy dak ty cy, pro wa dzą -cy za ję cia w przy ja znej at mos fe -rze. Od te go ro ku po sta no wi li śmyta kże umo żli wić na ukę jesz czewięk szej liczbie słu cha czy. Zde cy -do wa li śmy, że na uka w na szymLi ceum jest bez płat na.

Kto mo że uczyć się w Pań -
stwa Li ceum?– W AS -Li ceum Ogól no kształ cą -cym dla Do ro słych mo gą uczyć sięoso by po 8-let niej szko le pod sta -wo wej, gim na zjum lub za sad ni -czej szko le za wo do wej, a ta kżeoso by, któ re prze rwa ły na ukę

w tech ni kum, li ceum pro fi lo wa -nym lub in nym li ceum ogól no -kształ cą cym. Cza sa mi zgła sza ją się do nasoso by, któ re ak tu al nie uczęsz cza jądo szko ły śred niej, ale ma jąuprze dze nia co do kon ty nu acjina uki w szko le ma cie rzy stej.Wów czas, jesz cze w trak cie trwa -nia ro ku szkol ne go, de cy du ją sięprzyjść do na sze go Li ceum. 
AS – Li ceum Ogól no kształ cą -

ce dla Do ro słych pro wa dzi na -
bór dla słu cha czy, któ rzy ukoń -
czy li szko łę za wo do wą, pod sta -
wo wą lub gim na zjum, a ta kże
któ rzy nie ukoń czy li li ceum lub
tech ni kum.

Oprócz Li ceum pro wa dzą
Pań stwo rów nież kur sy ma tu -
ral ne. Czy we dług Pa ni ist nie je
po trze ba ko rzy sta nia z ta kiej
for my na uki?– Jest wie le pla có wek, któ re ofe -ru ją ta kie kur sy, jed nak więk szośćSłu cha czy po za koń cze niu kur sujest zda na wy łącz nie na sie bie.Czę sto oka zu je się, że mu szą onipo dejść do eg za mi nu ma tu ral ne -go w in nej pla ców ce niż ta, w któ -rej or ga ni zo wa ny był kurs. To mo -że pro wa dzić do sy tu acji stre su ją -cych i być po wo dem cał ko wi tej

re zy gna cji słu cha cza z przy stą pie -nia do ma tu ry. Na si słu cha cze, po ukoń cze niukur su, ma ją mo żli wość przy stą -pie nia do eg za mi nu ma tu ral ne gow AS – Li ceum Ogól no kształ cą -cym dla Do ro słych. Pod czas ta kie -go kur su po wta rza ny jest ma te -riał z za kre su ca łej szko ły śred -niej, a ta kże eg za mi nów ma tu ral -nych z lat po przed nich. Sta ra my się o do star cze nie jaknaj więk szej ilo ści po zy tyw nychbodź ców, do da nia pew no ści sie -bie, tak aby ka żdy ze Słu cha czymógł w rów nym stop niu osią gnąćcel. 
AS – Li ceum Ogól no kształ cą -

ce dla Do ro słych mie ści się
przy ul. Od ro wą ża 15 w War -
sza wie. 

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

AS Liceum
prowadzi także
kursy przygotowujące
do matury w 2014 r.

Po znaj cie hi sto rię mo tor ni cze go
Ste fa na, któ ry przez roz tar gnie nie
po gu bił sprzęt nie zbęd ny do uru -
cho mie nia no wej li nii tram wa jo -
wej wzdłuż ul. Bi twy War szaw -

skiej. Tyl ko Wa sza dru ży na mo że
mu po móc, od kry wa jąc taj ni ki
miej skiej ko mu ni ka cji! Za da niem
uczest ni ków gry bę dzie od na le zie -
nie, m.in. dźwi gni do zwrot ni cy,

ka sow ni ka, przy stan ku, czap ki
mo tor ni cze go i wa go nu! Aby
otrzy mać ka żdy z wy mie nio nych
przed mio tów, dru ży ny bę dą mu -
sia ły po ko nać wie le prze szkód.

Dla ko go?
Do udzia łu za pra sza my dru ży ny

od 3 do 5 uczest ni ków. Oso by nie -
po sia da ją ce dru ży ny zo sta ną po łą -
czo ne w ze spo ły. Za grać mo że
każ dy od 3 do 103 lat. Pro si my je -
dy nie, aby w każ dej dru ży nie zna -
la zła się (co naj mniej) jed na peł -
no let nia oso ba.

Zgło sze nia:
Re je stra cja od by wa się do 25

paź dzier ni ka dro gą elek tro nicz ną:

glo sna tram waj@gma il.com lub
te le fo nicz ną: 502-933-525.

Udział w grze jest bez płat ny.
Trzy naj lep sze dru ży ny otrzy ma ją
cen ne na gro dy!

Czas trwa nia:
Gra od bę dzie się 26 paź dzier ni -

ka na te re nie Ocho ty. Za czy na my
rów no o 12.00, star tu jąc z Cen trum
Han dlo we go Blue Ci ty (zbiór ka
na po zio mie 1, przy skle pie Go
Sport). Gra my do godz. 15.00.

Więcj in for ma cji re gu la min gry
mo żna zna leźć na tro nie:
www.ocho ta na tram waj .blog -
spot.com w za kład ce Gra miej ska.

Or ga ni za to rem gry jest od dol na
ko ali cja „Ocho ta na tram waj!”,
dzia ła ją ca na rzecz po par cia przy -
spie sze nia bu do wy li nii tram wa jo -
wej, łą czą cej Pę tlę Ba na cha z Ron -
dem Ze słań ców Sy be ryj skich.

Im pre za pod pa tro na tem In for -
ma to ra Ocho ty i Włoch.

Po mó żmy roz tar gnio ne mu mo tor ni cze mu
W so bo tę 26 paź dzier ni ka za pra sza my miesz kań ców War -

sza wy do wzię cia udzia łu w przy go do wej i peł nej nie spo -
dzia nek, ro dzin nej grze miej skiej „Ocho ta na tram waj”.

Dro dzy Wi dzo wie,
z ra do ścią za pra sza my na do dat -

ko wy Kon cert Uro dzi no wy Ur s zu li
Du dziak 28.10 na godz. 21.00. Ja ko
że nie ma już bi le tów na pierw szy
kon cert tej nie po wta rzal nej ar tyst ki,
a wie lu z Pań stwa chcia ło by świę to -

wać 70. uro dzi ny Ur szu li Du dziak
wraz z Ju bi lat ką w Och -Te atrze, za -
chę ca my do sko rzy sta nia z tej pro -
po zy cji. 

Bi le ty na kon cert, któ ry odbę dzie
się o godz. 21.00, są już do na by cia
w ka sach te atru oraz na na szej stro -

nie in ter ne to wej – aby za pew nić so -
bie je dy ny w swo im ro dza ju wie -
czór, wy star czy więc wejść na stronę
www.ochteatr.com.pl.

Ur szu la Du dziak za gra pod czas
kon cer tu nie tyl ko swo je naj więk sze
prze bo je, ale też ma te riał z no wej
pły ty „Wszyst ko gra”.

Do zo ba cze nia w Och -Te atrze
(Gró jec ka 65).

Ser decz nie za pra sza my!

Och -Te atr za pra sza…
…na kon cert uro dzi no wy Ur szu li Du dziak.

Jo la, 58 lat. – Od 25 ro ku ży cia
cho ru ję na schi zo fre nię pa ra no idal -
ną. Prze pra co wa łam 20 lat w za kła -
dzie pra cy chro nio nej. Obec nie
uczęsz czam na za ję cia do ŚDS, gdzie
je stem re dak to rem na czel nym „Skrzy -
dla tej Ga ze ty”. Przy go to wu ję stro ny
ty tu ło we oraz pi szę ar ty ku ły, po słu gu ję
się w tej pra cy kom pu te rem. Od 20
lat ko re spon du ję w ję zy ku ro syj skim
ze zna jo mą ro dzi ną z Psko wa.

Naj istot niej sze jest dla nas, że by
lu dzie nas za ak cep to wa li, zro zu mie -
li, usza no wa li. Pra gnie my bu do wać
szcze re, otwar te re la cje. Prze cież po -
tra fi my. Tyl ko daj cie nam szan sę.
Za miast od rzu cać od ra zu – spró -
buj cie nas po znać. Wszy scy lu dzie
po trze bu ją te go sa me go. Tak jak Wy
pra gnie my ko chać i czuć, że je ste -
śmy ko cha ni. Mi łość nie po win na
dzie lić lu dzi na zdro wych i cho rych.

Ma rzą nam się drob ne suk ce sy
i wiel kie osią gnię cia. Chce my żyć
szczę śli wie i spo koj nie. Na sze pra -

gnie nia i ce le w ży ciu nie ró żnią się
od Wa szych. Ró żni nas tyl ko to, że
zda rza się, że po trze bu je my tro chę
wię cej cza su, by po nie się gnąć.

Je ste śmy cho rzy, ale nie je ste śmy tyl -
ko cho ro bą. Chce my być rów nie wa -
żni jak in ni – być peł no praw ny mi
człon ka mi spo łe czeń stwa. Je ste śmy są -
sia da mi, cór ka mi, mat ka mi, żo na mi,
brać mi, wy bor ca mi, pra cow ni ka mi.
Nie od bie raj cie nam pra wa do te go.

* Środowiskowy Dom
Samopomocy (ŚDS typ A)

– ośrodekm wsparcia dla osób
z doświadczeniem choroby

psychicznej
List po wstał na warsz ta tach

dzien ni kar skich w ra mach kam pa -
nii in for ma cyj no -edu ka cyj nej
„Ocho czo Ra zem 2013”, któ rej
głów nym ce lem jest dia log na te -
mat zdro wia psy chicz ne go.

Autorzy listu:
Marcin Kleśta z ŚDS „Słoneczny Dom”

oraz Jolanta Radomska,
Jakub Cieślak, Karol, Urszula,

Małgorzata, Karolina
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Na sze ży cie to nie tyl ko cho ro ba

Zmień liceum dla do ro słych na lep sze
�Co raz wię cej słu cha czy prze no si się do na sze go Li ceum z in nych szkół – mó wi
dy rek tor AS -Li ceum Ogól no kształ cą ce go dla Do ro słych mgr Mar ty na Mysz kow ska.
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