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Wysłuchano stanowiska oko-
licznych mieszkańców, którzy byli
przeciwni organizacji tej imprezy
w tej części dzielnicy. Około stu
mieszkańcom przeszkadzały głów-
nie: zbyt duża liczba przyjeżdżają-
cych samochodów – często źle za-
parkowanych, emisja nieprzyjem-

nych zapachów i hałasów, usta-
wienie w pobliżu przenośnych to-
alet. Mieszkańcy sugerowali prze-
niesienie tej cotygodniowej im-
prezy w inne miejsce, na przykład
w pobliżu Centrum Olimpijskie-
go. Komisja odrzuciła wniosek
w ww. sprawie.

Argumenty przeciw przeniesie-
niu tej imprezy są takie, że orga-
nizator, który montuje i demontu-
je stragany, wynajął w alei Wojska
Polskiego dom przy targu, a to, co
dotyka mieszkańców to jest zwy-
kła cena życia w mieście, z którą
mniejszość musi się pogodzić.
Przeważającym argumentem jest
to, że targi te są bardzo licznie
odwiedzane przez mieszkańców

całej Warszawy. Łatwo można tu
dojechać lub dojść od metra,
tramwaju, czy autobusu, jest tak-
że dużo drobnych uliczek, na któ-
rych łatwo zaparkować.

Osobiście poszedłem odwiedzić
targ 16 sierpnia, po raz któryś z rzę-
du. Tego dnia było mniej ludzi, sa-
mochodów i hałasu ze względu
na długi weekend. Niemniej na ro-

gu Śmiałej i alei Wojska Polskiego
było kilka samochodów zaparkowa-
nych na zakrętach lub trawnikach.
Najbardziej mi się nie podobała
ciężarówka z generatorem, zapar-
kowana na środku trawnika.

Sumując argumenty za i prze-
ciw, uważam za trafne stanowisko
mieszkańców opowiadające się
za przeniesieniem tej cotygodnio-

wej imprezy w inne miejsce. Oko-
lice Centrum Olimpijskiego są
wręcz wymarzonym miejscem, jest
tam duża przestrzeń, jest odpo-
wiednia ilość miejsca do parkowa-
nia, a okolica jest dość daleko
od budynków mieszkalnych, także
na odpowiednim poziomie zapew-
niony jest transport publiczny.

Robert Napiórkowski

W sprawie Targów
Śniadaniowych

Przed wakacjami na posiedzeniu Komisji Infrastruktury omówiono
problem Targów Śniadaniowych odbywających się regularnie co ty-
dzień od wiosny do jesieni w alei Wojska Polskiego przy Cytadeli.

Targ czy Targi?
Targ Śniadaniowy to dla jed-

nych udane spotkanie towarzy-
skie, a dla innych uciążliwy
bazar.

Targ Śniadaniowy to nazwa co-
tygodniowej imprezy gastrono-
micznej w alei Wojska Polskiego.
Wbrew spotykanym na Żoliborzu
opiniom, żoliborska edycja to nie
jedyna impreza organizowa-
na pod tą nazwą. Ten sam organi-
zator organizuje identyczne im-
prezy w innych dzielnicach. Targi
odbywają się w Sopocie, Gdań-
sku, Poznaniu i Krakowie.

Żoliborska impreza jest niewątpli-
wym sukcesem komercyjnym i gro-
madzi bardzo licznych uczestników.
Wzbudza zaś niechęć części miesz-
kańców, którzy nie mogą się pogo-
dzić z przemianą cichego zakątka na,
co tu dużo mówić, targowisko.

Mieszkańcy ci domagają się prze-
niesienia imprezy w inne miejsce,
np. na Pas Nadwiślański. Towarzy-
szy im w tym nasz redakcyjny kole-
ga Robert Napiórkowski (czytajcie
Państwo tekst powyżej).

Jednak taka nowa lokalizacja, to
odesłanie, warto to uprzytomnić, to-
warzyskiego spotkania na miejsce,
gdzie diabeł mówi dobranoc.

Warto wyjaśnić, że pani prezy-
dent Hanna Gronkiewicz-Waltz wy-
dała wiosną zarządzenie „w sprawie
ustalenia zasad prowadzenia im-
prez gastronomiczno-plenerowych
zwanych targami gastronomiczny-
mi…”, które tworzy możliwości or-
ganizacji „targów śniadaniowych”
w innych miejscach i przez różnych
organizatorów. Może zamiast prze-
ganiania targu, należy dążyć do te-
go, by takie spotkania odbywały się
w wielu miejscach, co rozwiąże pro-
blemy wynikające z masowości,
a zarazem przyczyni się do tego, że
spotkania takie staną się miejscem
integracji lokalnej.

Zarządzenie pani prezydent wy-
znaczyło miejsce na Żoliborzu,
w parku Kaskada u zbiegu Słowac-
kiego i Gdańskiej.

Czy i gdzie chcielibyśmy mieć ta-
kie targi gastronomiczne organizo-
wane w dni wolne od pracy? Czy lo-
kalizacje: aleja Wojska Polskiego,
park Kaskada, okolice Centrum
Olimpijskiego, to dobre propozy-
cje? A może są inne, np. leżący
odłogiem trawnik na rogu Krasiń-
skiego i Broniewskiego, skwer
przy Wojskowym Instytucie Medy-
cyny Lotniczej, na Kępie Potockiej,
a może gdzieś na osiedlu Potok?
I jeśliby organizować takie miejsca

smakowitej integracji społecznej, to
jak dbać o minimalizację uciążliwo-
ści takich imprez?

Zapraszamy do dyskusji.
Zbigniew Duszewski
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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
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Jej za da niem by ło swo iste do -
tknię cie prze szło ści. Jest bo wiem
wa żne, by pie lę gno wać pa mięć
o hi sto rii na ro du, bo „na ro dy tra -
cąc pa mięć, tra cą ży cie”. Bi blio te -
ka im. Ha li ny Rud nic kiej (dziś
Od dział Mu zeum Ksią żki Dzie -
cię cej), umiej sco wio na na Żo li bo -
rzu, przy ul. Suł kow skie go 26 –
nie mal na prze ciw ko wil li, gdzie
Alek Da wi dow ski ukrył ta bli cę
zdję tą z po stu men tu Mi ko ła ja
Ko per ni ka (po za koń czo nej po -
wo dze niem ak cji opi sa nej w „Ka -
mie niach na sza niec” przez Alek -
san dra Ka miń skie go) włą czy ła się
ak tyw nie do pro gra mu gry ulicz -
nej. By ło to tym bar dziej uza sad -
nio ne, że ca łe zda rze nie na wią zy -
wa ło do ad re so wa nej do mło dych
czy tel ni ków ksią żki Szy mo na Sła -
wiń skie go „Ma ły po wsta niec”
(wy da nej w se rii „War sza -
wa 1944” przez Wy daw nic two
„Mu cho mor”, War sza wa 2014).
Ca ła gra od wo ły wa ła się
do przed sta wio nych w „Ma łym
po wstań cu” wspo mnień Ty mo te -
usza Du chow skie go (pseu do nim
„Mo tek”). W so bo tę, 26 lip ca
w ogro dzie oka la ją cym bi blio te kę
– wy cho dząc na prze ciw na szej
pro po zy cji – zo stał zor ga ni zo wa ny
„punkt mu zycz ny”. Pro wa dzą ca
pro jekt Mar ta Czaj ka za opa trzy ła
wo lon ta riusz ki w cym bał ki,
na któ rych na le ża ło za grać pio -
sen kę po wstań czą lub pa trio tycz -
ną, naj le piej stwo rzo ną w cza sie
oku pa cji. Dwie wo lon ta riusz ki –
Mał go rza ta Ra fal ska i Lu iza
Kwiat kow ska po wo ła ły ad hoc
Woj sko wą Słu żbę Ko biet, in for -
mu jąc licz nie przy by wa ją cych
uczest ni ków gry (dziad ków, ro dzi -
ców i dzie ci w ró żnym wie ku)
o tym, że mo gą za grać na cym bał -
kach lub też za śpie wać. Na wszel -

ki wy pa dek przy go to wa no ścią -
gaw ki z tek sta mi. Oka za ło się, że
śpie wa nie wy cho dzi le piej niż po -
słu gi wa nie się tak skom pli ko wa -
nym in stru men tem, ja kim oka za ły
się cym bał ki… Wy ko ny wa nie za -
da nia mu zycz ne go szło ró żnie –
raz le piej, raz go rzej. Jed nak
wszyst kie pró by po dej mo wa no
z du żym za pa łem i am bi cją. Zda -
rzy ło się pa rę nad zwy czaj mi łych
nie spo dzia nek. Jed na z pań prze -
pięk nie (w do dat ku – z pa mię ci)
od śpie wa ła „Marsz Żo li bo rza”
(pieśń nie co mniej zna ną, a rów -
nie pięk ną jak słyn ny „Marsz Mo -
ko to wa”) a pe wien pan wy ko nał
(rów nież z pa mię ci) dłu gą bal la dę
po wstań czą (na me lo dię po pu lar -
nej bal la dy „dzia dow skiej”), włą -
cza jąc w re fre nie do wspól ne go
śpie wu licz nie ze bra nych go ści.
W ten spo sób spon ta nicz nie po -
wstał wie lo po ko le nio wy chór. Po -
nie waż pieśń nie by ła zna na ze -
bra nym, pa dło py ta nie o au to ra
tek stu. Oka za ło się, że jest nim,
zmar ły kil ka mie się cy te mu
(o czym po in for mo wa ła jed na
z mam, uczest ni czą cych wraz
z dzieć mi w grze), po wsta niec Ty -
mo te usz Du chow ski – „Mo tek”.
To wła śnie w opar ciu o je go wspo -
mnie nia po wsta ła ksią żka „Ma ły
po wsta niec” … W ten spo sób
pier wot na idea gry ulicz nej zy ska -
ła nie za pla no wa ne, ale nad zwy -
czaj mi łe zwień cze nie. Przy oka zji
za ba wy (oprócz śpie wa nia trze ba
by ło też zła mać szyfr i od czy tać
ad res ko lej ne go punk tu) dzie ci
otrzy my wa ły garść in for ma cji
o pio sen kach oku pa cyj nych i kon -
se kwen cjach, z ja ki mi spo ty ka li
się ich wy ko naw cy. Pew ną ro lę
ode gra ły też słod kie pa pie rów ki,
któ ry mi mo gli czę sto wać się so -
bot ni go ście Bi blio te ki w Ogro -

dzie. Jest ich mnó stwo w ogro dzie
bi blio tecz nym, po ja wia ją się też
w ksią żce Szy mo na Sła wiń skie go
(„Ty mo te usz zbie rał w ogro dzie
jabł ka, gdy nie spo dzie wa nie zja -
wił się huf co wy. – „Mo tek”, gdzie
je steś? – Na roz kaz! – Ty mo te usz
ze sko czył, a wła ści wie spadł
do ko sza. – Uff, ale mnie druh
prze stra szył! – Czy wiesz, gdzie
miesz ka dru ży no wy? – Na Żo li bo -
rzu, nie znam ad re su, ale tra fię! –
Pro wadź! Jest zbiór ka alar mo wa,

a nie ma my do nie go do tar cia! –
Mo że jabł ko? Do bre pa pie rów ki.

– Dzię ku ję, chęt nie, nie po tłu kłeś
się, chło pie? Ru szy li na Żo li borz.
Był pięk ny dzień, pierw szy dzień
sierp nia.”). Uczest ni czy gry mo gli
zjeść ty le pa pie ró wek, ile chcie li. 

Wszyst kie oso by za in te re so wa -
ne dzia łal no ścią Bi blio te ki im. H.

Rud nic kiej otrzy my wa ły in for ma -
cje ust ne oraz ulot ki in for ma cyj -
ne. Kil ka osób, mi mo po śpie chu
(wszak trze ba by ło zdą żyć do na -
stęp ne go punk tu), nie opar ło się
po ku sie i wdra pa ło się po skrzy -
pią cych scho dach, by od wie dzić
Ga bi net Pi sar ki – Ha li ny Rud nic -
kiej, au tor ki „Chłop ców ze Sta -
rów ki”.

Pa ni Mar ta Czaj ka, w po dzię ko -
wa niu za współ pra cę, prze ka za ła
do zbio rów bi blio tecz nych dwie
ksią żki wy da ne na kła dem Wy daw -
nic twa „Mu cho mor”: wspo mnia -
ne go „Ma łe go po wstań ca” oraz
ksią żkę Rok sa ny Ję drze jew skiej –
Wró bel – „Po wsta niec Ha licz”
(wy da nej rów nież w se rii – „War -

Biblioteka im. Haliny Rudnickiej – piosenki
powstańcze, papierówki i dotyk przeszłości

Koń co we dni lip ca i po czą tek sierp nia to czas, kie dy przy wo -
łu je my w pa mię ci trud ne i bo ha ter skie dni po wsta nia war szaw -
skie go. Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go zor ga ni zo wa ło ad re -
so wa ną do ro dzin z dzieć mi grę ulicz ną pt. „Żo li borz Ża gwią cy”.

Nie praw dzi we są in for ma cje ja -
ko by Re na ta Ko złow ska – obec na
dy rek tor ka Gim na zjum nr 55
w War sza wie wy stą pi ła z wnio -
skiem do pro ku ra tu ry o po peł nie -
niu prze stęp stwa przez by łą dy -
rek tor kę Gim na zjum. Re na ta Ko -

złow ska jest dy rek to rem Gim na -
zjum nr 55 od 2012 ro ku – obo -
wiąz ki te po wie rzo no jej 1 lip -
ca 2012 r. Po nad to ni gdy nie po -
da wa ła do pro ku ra tu ry żad nej
z osób pia stu ją cych przed nią to
sta no wi sko.

Sprostowanie – „Damscy bokserzy”

dokończenie na stronie 3



Z ba dań Na ro do we go Testu Słu -
chu 2012 wy ni ka, że co trze ci prze ba -
da ny Po lak ma pro ble my ze słu chem.
Wśród osób ma ją cych 60 lat i wię cej,
aż 9 na 10 osób. Ta kże mło dzi lu dzie.
Pra wie, po ło wa prze ba da nych osób
po ni żej 40 ro ku ży cia mia ła nie do -
słuch. Po wo dem jest ży cie w ha ła śli -
wym śro do wi sku oraz słu cha nie gło -
śnej mu zy ki. Z bie giem cza su czę ste
prze by wa nie w ha ła śli wych wa run -
kach mo że pro wa dzić do szyb szej
utra ty słu chu lub po ja wie nia uczu cia
dzwo nie nia lub brzę cze nia w uchu.

RE GU LAR NE BA DA NIA…
Lu dzie re gu lar nie spraw dza ją stan

swo ich zę bów czy wzrok, ale za po mi -
na ją, że słuch jest rów nież bar dzo
wa żny, bo bez nie go nie je ste śmy
w sta nie się spraw nie po ro zu mie wać
się z oto cze niem. 

Je śli pra cu jesz w gło śnym oto cze -
niu po wi nie neś uma wiać się na ba da -
nie słu chu przy naj mniej raz w ro ku.
Utra ta słu chu spo wo do wa na zbyt du -
żym ha ła sem jest nie od wra cal na..

WA DA SŁU CHU I RO DZI NA… 
Po gar sza nie słu chu u jed ne go

człon ka ro dzi ny jest ucią żli we dla po -
zo sta łych do mow ni ków, gdyż na ra ża
ich na prze by wa nie w nad mier nym
ha ła sie (np. bar dzo gło śne słu cha nie
TV lub ra dia), czy li na wa run ki, któ re
i u nich mo gą spo wo do wać po wsta -
nie pro ble mu po gar sza nie słu chu.
Z te go po wo du tak wa żne jest, aby
mo ty wo wać oso by, któ re ko cha my
do spraw dza nia swo je go słu chu. 

Dzię ki te mu też unik ną po stę pu ją -
cej de pry wa cji słu chu.

PO WO DY PRO BLE MÓW ZE
SŁU CHEM…

Nie do słuch zwią za ny z wie kiem
– Wraz z wie kiem nie któ rzy mo gą od -
czu wać trud no ści w sły sze niu wy so -
ko to no wych dźwię ków. Je śli ma my
pro ble my ze zro zu mie niem mo wy,
a du że frag men ty roz mo wy umy ka ją
nam. Z po cząt ku mo że to wy wo ły wać
tyl ko uczu cie dys kom for tu, lecz
z cza sem sta je się po wa żną prze szko -
dą – nie po win no się te go igno ro wać.

Nie do słuch spo wo do wa ny ha ła sem
– ten typ nie do słu chu po wsta je
na sku tek dzia ła nia zbyt gło śnych
dźwię ków. Naj czę ściej do ty ka oso by
pra cu ją ce w gło śnym oto cze niu.
Uszko dze nie słu chu mo że ta kże na -
stą pić w sku tek gło śne go słu cha nia
mu zy ki przez słu chaw ki lub pod czas
ma so wych im prez.

Nie do słuch Prze wo dze nio wy
– zwią za ny jest ze zmia na mi w uchu
środ ko wym oraz ze wnętrz nym, któ re
utrud nia ją prze no sze nie dźwię ków
do ucha we wnętrz ne go. Naj czę ściej
spo wo do wa ny jest nad mier nym gro -
ma dze niem się wo sko wi ny w prze wo -
dzie słu cho wym, per fo ra cją w bło nie
bę ben ko wej, za le ga ją cym w uchu
środ ko wym pły nem lub też uszko dze -
niem ko ste czek słu cho wych. W wie lu
przy pad kach ten typ uszko dze nia słu -
chu mo że być le czo ny.

Nie do słuch zmy sło wo -ner wo wy:
Ten typ nie do słu chu spo wo do wa ny
jest uszko dze niem de li kat nych ko mó -
rek słu cho wych w uchu we wnętrz nym
lub włó kien ner wu słu cho we go, któ re

nie prze ka zu ją pra wi dło wo po bu dza -
nia wy wo ła ne go dźwię kiem. Naj czę -
ściej jest to na tu ral na część pro ce su
sta rze nia, ale zda rza się rów nież, że
spo wo do wa ny jest dzia ła niem gło -
śnych dźwię ków. W więk szo ści przy -
pad ków jest trwa ły i nie od wra cal ny.

PIERWS ZYM KRO KIEM DO
LEPS ZE GO SŁYS ZE NIA JEST

ZBA DA NIE SŁU CHU….

Ba da nie jest krót kie i bez bo le sne.
Dzię ki nie mu mo żna za dzia łać za -

nim uby tek po su nie się do ta kie go
mo men tu, że bę dzie za póź no że by
co kol wiek zro bić. Je śli ba da nie słu -
chu po twier dzi nie do słuch, na stęp -
nym kro kiem jest zna le zie nie naj lep -
sze go roz wią za nia w ce lu usu nię cia
lub ogra ni cze nia pro ble mu. 

Tech no lo gia od po wia da na po trze -
by…

Oso bom źle sły szą cym przy cho dzi
z po mo cą tech no lo gia, któ ra roz wi ja
się bar dzo szyb ko i dziś jest w sta nie
za spo ko ić wszel kie wy ma ga nia do ty -

czą ce apa ra tów słu cho wych – za rów -
no te es te tycz ne, do ty czą ce roz mia -
rów urzą dze nia, jak i te wy ni ka ją ce
z no wo cze sne go, ak tyw ne go sty lu ży -
cia. 

Po za ło że niu apa ra tu mi ja ja kiś
czas za nim oso ba z wa dą słu chu
przy zwy czai się do no wych dźwię -
ków. Jed nak po pew nym cza sie ko -
rzyść z no sze nia apa ra tu słu cho we go
bę dzie bar dzo od czu wal na. 

PAMIĘTAJ 
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

ul. Cegłowska 80, tel. 22 392 91 99 
(Szpital Bielański)

ul. Żeromskiego 33, tel. 22 499 66 30
(przychodnia specjalistyczna)

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ
P

o
r t

a
l 

in
 te

r n
e

 to
 w

y
 „

In
 fo

r m
a

 to
 ra

”
 w

w
w

.i
z
o

li
b

o
rz

.p
l

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

sza wa 1944”). Ksią żki zo sta ły ofia -
ro wa ne przez dy rek to ra Mu zeum
Po wsta nia War szaw skie go. „Punkt
mu zycz ny” w Bi blio te ce im. H.
Rud nic kiej za mknię to oko ło go -
dzi ny 13. Wy da je się, że od po czy -
nek wśród drzew bar dzo się przy -
dał uczest ni kom hi sto rycz nej za ba -
wy. Dzień był wy jąt ko wo upal ny,

ale i wy jąt ko wo pięk ny. Nie tyl ko
z po wo du sło necz nej po go dy.

Wiel ki Fi nał ca łej gry ulicz nej
miał miej sce w par ku Że rom skie -
go, przy po mni ku Ali ny z dzba -
nem. Był czer wo ny barsz czyk,
ziem nia ki w mun dur kach oraz na -
gro dy dla uczest ni ków – gry plan -
szo we i ksią żki.        Han na Di dusz ko

Biblioteka im. Haliny Rudnickiej
– piosenki powstańcze,
papierówki i dotyk przeszłości
dokończenie ze strony 2

Znaj du je się na ul. Za jącz ka.
Jest to pro jekt Bar tło mie ja Za wi -

ły, te go rocz ne go ma tu rzy sty LO
im. Ja na Ki liń skie go, któ ry zdo -

był I miej sce w kon kur sie na mu -
ral o te ma ty ce po wstań czej za ini -
cjo wa ny przez żo li bor ską Ko mi sję
nr 533 NSZZ So li dar ność Pra -
cow ni ków Oświa ty.

Bur mistrz Krzysz tof Bu gla pa -
tro no wał te mu kon kur so wi i wziął
udział w od sło nię ciu mu ra lu.

Mu ral dla upa mięt nie nia 70.
Rocz ni cy Po wsta nia War szaw skie -
go jest cen nym na byt kiem na Żo -
li bo rzu. Gra tu lu je my wy ko naw cy
dzie ła i pierw sze go miej sca w kon -
kur sie.

Żo li borz lu bi być słyn ny mu ra lem.
Jo an na Ka nia -Kar mal ska

Fot. UD

Mural dla upamiętnienia 70.
Rocznicy Powstania Warszawskiego

Tym ra zem są to brą zo we me da -
le, któ re przy wieź li za wod ni cy UKS
Żo li borz z Mło dzie żo wych Mi -

strzostw Eu ro py. W tym ro ku od by -
wa ły się one w Miń sku na Bia ło ru si.
Gra tu lu je my Mi cha ło wi Gra lew -

skie mu oraz pa rze An nie Ma li szew -
skiej i Se ba stia no wi Sta sia ko wi.

Gra tu lu je my rów nież UKS Żo -
li borz, któ re go wie lo let nia pra ca
przy no si co ro ku chlu bę Żo li bo -
rzo wi, ra dość dzie cia kom, na uczy -
cie lom i ro dzi com mi strzów.

UKS Żo li borz zno wu na po dium

Jak mi ło, praw da? Je den są siad
co ma nad miar od da dru gie mu co
mo że być w po trze bie. Ja błusz ka
słod kie do sko na łe na kom pot i ki -
siel. Do wzię cia. Ko szy czek wi si

przy uli cy Suł kow skie go 24, a jak
wie my kto pierw szy ten lep szy.
Po le ca my i na ma wia my in nych
do po dob nych dzia łań.

Ser giusz Kor na tow ski

Pro szę się czę sto wać!!!

Fot. Ser giusz Kor na tow ski

promocja
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Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej
ro dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi
z po ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny
za jed ne go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi -
nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży
to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy -
bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje,
kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne
bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa -
we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le
ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no -
ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by
oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie
u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,

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

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
29,30.08;2-6,8-12.09

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

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

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

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204

– Zacz nij my mo że od Żo li bo -
rza. Tu taj się wy cho wa łeś. Gdy byś
mógł po wie dzieć: czym dla Cie bie
jest Żo li borz?

– Z Żo li bo rza po cho dzi li moi
dziad ko wie. Tu uro dził się i wy -
cho wał mój oj ciec, tu do ra sta łem
ja i mój brat. Te żo li bor skie ko -
rze nie są dla mnie bar dzo wa żne.
Tu taj je stem u sie bie i z tym miej -

scem chciał bym wią zać swo ją
przy szłość.

– Za mie siąc otwie rasz Żo li bor -
ską Szko łę Bok su w no wej od sło -
nie. Wcze śniej ro bi łeś coś zu peł nie
in ne go. Chciał bym do wie dzieć się
cze goś o tej zmia nie. Co by ło im -
pul sem do zmia ny swo je go ży cia?

– Spor ty si ło we, sztu ki wal ki,
a po tem boks fa scy no wa ły mnie

od dziec ka. Tak, wiem, nie tyl ko
mnie: kto z nas nie chciał być tak
wa lecz ny i od wa żny jak Roc ky
Bal boa? (śmiech) Nie ste ty, ów -
cze sna rze czy wi stość nie po zo sta -
wia ła złu dzeń, a ro dzi ce uzna li, że
lep sza dla mnie bę dzie szko ła
eko no micz na niż spor to wa. Skoń -
czy łem stu dia eko no micz ne
i otwo rzy łem fir mę han dlo wą.
Jed no cze śnie ca ły czas tre no wa -
łem boks: naj pierw na AW Fie,
po tem na Le gii. Zdo by łem na wet
upraw nie nia sę dzie go bok ser skie -
go. Po prze kro cze niu trzy dziest ki
do sze dłem do wnio sku, że dro ga
któ rą idę, nie da je mi szczę ścia.
Prze my śla łem wszyst ko, zdo by łem
upraw nie nia in struk to ra bok su,
a dwa lat póź niej – tre ne ra. To ca -
ła hi sto ria.

– Pa mię tasz Rock'yego i Wście -
kłe go By ka? Od dziec ka wie dzia -
łeś, że za ło żysz Szko łę Bok su?

– Pa mię tam, że na Żo li bo rzu
by ła wy po ży czal nia ka set vi deo
„Man da ryn”. Obej rza łem wszyst -
kie fil my zwią za ne ze sztu ka mi
wal ki ja kie tam by ły, a by ło ich
cał kiem spo ro. Od za wsze mnie
to pa sjo no wa ło. Za czy na łem
od ka ra te, skoń czy łem na bok sie.
Jak mia łem 14 lat, za czą łem jeź -
dzić na tre nin gi. Sam. Tre no wa -
łem na si łow ni, re ali zo wa łem się.
Deszcz czy śnieg – to by ło dla
mnie bez zna cze nia. Dzi siaj dzi -
wię się mło dym lu dziom, któ rzy
ma ją ty le mo żli wo ści, a z nich nie
ko rzy sta ją.

– A jak dłu go tre nu jesz boks?
– Boks za czą łem tre no wać

w wie ku 18 lat. Tre ne rem je stem
od dwóch i pół ro ku.

– A co trze ba zro bić, by zo stać
tre ne rem bok su?

– Naj pierw jest kurs in struk tor -
ski. Po dwóch la tach pra cy ja ko
in struk tor mo żna przy stą pić
do kur su na tre ne ra bok su dru giej

kla sy. Po ko lej nych czte rech la -
tach mo żna zo stać tre ne rem
pierw szej kla sy. Przede wszyst kim
jed nak, trze ba mieć pa sję. W mo -
im przy pad ku kur sy i pa pie ry by ły
tyl ko po twier dze niem, u mnie
naj pierw by ła pa sja.

– A od kie dy ist nie je Żo li bor -
ska Szko ła Bok su?

– Dzie sią te go wrze śnia bę dzie -
my ob cho dzić dru gą rocz ni cę ist -
nie nia szko ły. Pa mię tam sierp nio -
wy dzień sprzed dwóch lat, kie dy
za dzwo ni ła do mnie pa ni na czel -
nik wy dzia łu spor tu na Żo li bo rzu
i za pro po no wa ła stwo rze nie sek cji
bok ser skiej dla mło dzie ży. Tak to
się za czę ło.

– Szko ła bę dzie się mie ści ła
na te re nie jed ne go z naj star szych
klu bów spor to wych RKS Ma ry -
mont w War sza wie. Ma ta kże lo -
go, któ re ma swo ja hi sto rię. Ja ką?

– Zacz nę od te go, że je stem
dum ny z sie dzi by klu bu. To tu
przed woj ną po wstał naj star szy
klub spor to wy z sek cją bok ser ską.
Lo go Żo li bor skiej Szko ły Bok su
też ma swo ją hi sto rię. Ta gra fi ka
po cho dzi z 1937 ro ku. Zna la złem
ją w not ce pra so wej do ty czą cej
sek cji bok ser skiej z tam tych lat.
Cie szę się, że mo gę kon ty nu ować
tra dy cje bok ser skie w naj star szym
klu bie w War sza wie.

– A co jest Two im ce lem, gdzie
chciał byś, że by Żo li bor ska Szko ła
Bok su by ła za pięć lat?

– Chciał bym, że by klub był zna -
ny za rów no z te go, że za wod ni cy
bio rą cy udział w za wo dach są na -
praw dę do brze wy szko le ni, ale
tak że z at mos fe ry tu pa nu ją cej.
Że by lu dzie do brze się tu czu li.
Nie chciał bym re zy gno wać ani
z sek cji za wod ni czej, ani re kre -
acyj nej. Bar dzo lu bię tre no wać
z ni mi wszyst ki mi. To dwa róż ne
tre nin gi, któ re na wza jem się uzu -
peł nia ją.

– A czy ktoś nie ma ją cy nic
wspól ne go z bok sem, na przy kład
ja, mo gę fak tycz nie przyjść
do Cie bie na za ję cia?

– Oczy wi ście, że tak. Za pra szam
ser decz nie. Bę dzie ty le grup do sto -
so wa nych do umie jęt no ści tre nu ją -
cych, że ka żdy bę dzie mieć mo żli -
wość roz po czę cia przy go dy z bok -

sem. Gru pa bę dzie do sto so wa na
do in dy wi du al nych umie jęt no ści.

– Czy li gru py bę dą po dzie lo ne
od ama tor skiej, do za wo do wej?

– Od ama tor skiej tak. Jed nak
nie bę dzie gru py za wo do wej. Nie
myl my po ję cia boks za wo do wy
z bok sem ama tor skim za wod ni -
czym. To dwie ró żne rze czy. Bę dą
sek cje: mło dych bok se rów, gru pa
po cząt ku ją ca, za awan so wa na i za -
wod ni cza oraz re kre acja bok ser -
ska, rów nież po dzie lo na na gru pę
ama tor ską i za awan so wa ną.

– Czy masz ta kie miej sce, lu dzi,
któ rzy są dla Cie bie au to ry te ta mi
bok ser ski mi?

– Oczy wi ście. Jest ich wie le,
na przy kład moi by li tre ne rzy.
Cią gle się od nich uczę, pod pa tru -
je. Le gia War sza wa to mój ma cie -
rzy sty klub, któ re mu szcze rze ki -
bi cu je. Bar dzo lu bię tam tej szych
tre ne rów, uczy łem się tam bok su
przez 10 lat. To co te raz umiem,
za wdzię czam w du żej mie rze im.

– Cze go za tem po win no się ży -
czyć tre ne ro wi, któ ry otwie ra wła -
śnie wła sną szko łę bok su?

– Te go, że by je go za wod ni cy
zdo by wa li me da le na naj więk -
szych tur nie jach kra jo wych i mię -
dzy na ro do wych i że by szko ła mia -
ła nie po wta rzal ny kli mat i przy -
cią ga ła nie tyl ko chcą cych tre no -
wać za wo do wo. No i na ko niec
że bym za ja kiś czas zo stał tre ne -
rem ka dry na ro do wej.

– Ja cek, za proś te raz miesz -
kań ców War sza wy i Żo li bo rza, fa -
nów bok su, na swo je za ję cia.

– To mo że naj pierw do mło dych
osób. Przyjdź cie prze ko nać się czy
ten sport jest dla Was. Je śli nie
spró bu je cie, to nie do wie cie czy
boks jest dla Was. Gwa ran tu je, że
kie dy już przyj dzie cie, po mie sią -
cu lub dwóch, bę dzie cie chcie li
tre no wać już za wsze. Tak wła śnie
by ło ze mną. A oso by trosz kę
star sze, niech przyj dą i spró bu ją
cze goś no we go, zo ba czą ile mo że
im to dać ra do ści i pew no ści.

Roz ma wiał: Kon rad Smocz ny
Zre da go wał: Da riusz Li pa

pełna wersja wywiadu na naszej
stronie internetowej izoliborz.pl

Po rzu cił wła sną fir mę
na rzecz swo jej pa sji

Ja cek Dy mow ski. Po rzu cił wła sną fir mę han dlo wą na rzecz
swo jej pa sji. Od dwóch i pół ro ku jest tre ne rem bok su. Od wrze -
śnia otwie ra swo ją wła sną szko łę bok ser ską na uko cha nym Żo li -
bo rzu. Kto i dla cze go po wi nien przyjść do Żo li bor skiej Szko ły
Bok su? I co skło ni ło han dlow ca do po rzu ce nia swo jej pra cy
i zmia ny ży cia o sto osiem dzie siąt stop ni? Do wiedz my się.
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Ja dąc ro we rem ze Sta rów ki, z le -
wej stro ny wi dać kil ka ele ganc kich
re stau ra cji. Szcze gól nie ład nie wy -
glą da ka wiar nia przy po mi na ją ca
z wy glą du ża glo wiec. Pod mo stem
dwu po zi mo wym, pły ty nie zo sta ły
jesz cze cał ko wi cie po ło żo ne.

Po stro nie Żo li bo rza ale ja jest sze -
ro ka. Tuż przed sztucz ną pla żą bu -
do wa ny jest mniej ele ganc ki pub ze
sta rych, po gię tych pa let. Da lej,
z pra wej stro ny wi dać re kla mę
przed sta wia ją cą dwie ko lo ro we
cza ple, re kla mu ją ce wej ście

na sztucz ną pla żę. Na stęp nie wje -
żdża się na dość krę ty od ci nek
omi ja ją cy pla żę. Tuż za nim jest
dłu gi, pro sty od ci nek, któ rym mo -
żna do je chać rów no le gle do po la
gol fo we go na wy so kość uli cy Kra -
siń skie go. Tu taj koń czą się be to no -
we pły ty chod ni ko we i da lej mo żna

do je chać po w mia rę utwar dzo nym
te re nie na Bie la ny. Od ci nek ten,
za Cen trum Olim pij skim, jest nie -
zwy kle ma low ni czy, prze bie ga
wzdłuż sta rych pięk nych drzew.
Za Cen trum Olim pij skim ale ja tro -
chę się ob ni ża. Tu mam pew ną
wąt pli wość, czy ście żka w tym miej -

scu nie znaj du je się na te re nie za -
le wo wym, wbrew opi nii za stęp cy
bur mi strza. Pod mo stem Gro ta
usta wio na jest osło na przed pra ca -
mi re mon to wy mi. Bez pro ble mu
mo żna prze je chać na Bie la ny, cho -
ciaż jest tro chę wą sko. 

Prze wi dy wa ny ter min ofi cjal ne -
go od da nia tej alei do użyt ku to
koń ców ka te go rocz nej je sie ni.

Ro bert Na piór kow ski

No wa ście żka ro we ro wa ze Sta rów ki na Bie la ny
Nad Wi słą bu do wa na jest ście żka z du żych be to no wych płyt.

Mo żna nią już do je chać ze Sta rów ki na Żo li borz do osi uli cy Kra -
siń skie go.

Ma my już ko lej ne zwa lo ne
drze wo. To na zdję ciu o ma ło nie
przy wa li ło wczo raj mo je go przy ja -

cie la i je go psa. Upa dło do kład nie
obok nich! Wy star czy ło, że po wiał
tro chę więk szy wiatr.

Ile jesz cze na Żo li bo rzu jest
drzew za gra ża ją cych ży ciu i zdro -
wiu miesz kań ców?

Dla cze go nikt te go nie pil nu je,
dla cze go nie ści na się sta rych ko -
na rów i nie prze pro wa dza się kon -
tro li drze wo sta nu znaj du ją ce go się
w miej scach po ru sza nia się lu dzi?

Pi sa łam już o gi gan tycz nej to -
po li z dziu ra wym pniem i kilku
drze wach mo gą cych za gra żać lu -
dziom.

Tym cza sem na si czy tel ni cy ska rżą
się na wy ci na nie bez za sad ne ja kie goś
drze wo sta nu, przy ci na nie ga łę zi
kom plet nie bez sen su, któ re oszpe ca
je dy nie drze wa i ni cze mu nie słu ży.

W imie niu miesz kań ców pro si -
my o kon tro lę te go sta nu rze czy.

Na ra zie oby ło się bez ofiar
i do brze by ło by ten stan rze czy
za cho wać na przy szłość.

Jo an na Ka nia -Kar mal ska

Bur mi strzu, drze wa się wa lą!
Po trzeb na na tych mia sto wa in ter wen cja Wy dzia łu Ochro ny Śro -

do wi ska!

Okolice pl. Grunwaldzkiego fot. Ramzes



„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

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

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

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach 27 sierpnia - 10 września.
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Pó ki co, zmian na lep sze nie za -
re je stro wa łem.

Te raz ko lej na pa sa że rów ko -
mu ni ka cji miej skiej wsze la kiej.

Nie wol no bie gać, grać i o drzwi
się opie rać, bo za to mo że gro zić
ka ra do 500 zł.

Umiesz cza jąc ta kie za ka zy
w re gu la mi nie ZTM, da no na -
resz cie mo żli wość słu żbom po -
rząd ko wych, by mo gły kla sy fi ko -
wać ta kie spra wy, ja ko wy kro cze -
nia.

Za ka zy te go ty pu sa me w so -
bie są dys ku syj ne. Tram wa jo wy
gra jek mo że de ner wo wać,
zwłasz cza ko goś, kto wra ca

z pra cy do do mu z bó lem gło wy.
Ale na mi ły Bóg, graj ko wie
ulicz ni (a śro dek ko mu ni ka cji
jest czę ścią uli cy) ist nie li od wiek
wie ków i da rze ni by li przez war -
sza wia ków sen ty men tem a na wet
es ty mą. Przy po mnij my sce ny
z fil mu „Za ka za ne pio sen ki”,
przy po mnij my so bie też „Ka ta -
ryn kę” Bo le sła wa Pru sa i za sta -
nów my się tro chę nad tym, co
ro bi my.

Do ja kich ab sur dów ra do sna
twór czość na szych miej skich raj -
ców mo że nas do pro wa dzić?

A za kaz opie ra nia się o drzwi?
Prze cież nikt, jak nie mu si,

o drzwi się nie opie ra. Ta kie za -
cho wa nia wy mu sza na ogół tłok.
Bieg do po jaz du? Prze cież bie -

gnie się tyl ko po to, że by zdą żyć,
nikt nie upra wia nie kon tro lo wa -
nych bie gów na sta cjach me tra

czy na przy stan kach. Na szczę ście,
ży cia nie da się wtło czyć w ra my
bez u ży tecz nych za ka zów two rzo -
nych przez tych, dla któ rych
wszyst ko jest jed no znacz ne – że -
brak to czło nek że bra czej ma fii,
ulicz ny gra jek to na cią gacz,
a w nie któ rych, to na wet zbyt
szyb ki chód bu dzi nie po kój.

Jak tak da lej pój dzie, uli ca mi
War sza wy bę dą prze cha dzać się
ży we tru py, za do wo lo ne, że nic im
już nie prze szka dza.

Jak to mó wią w mo im za wo dzie
– po wo li ży wi tra cą na dzie ję.

Gra barz

Rada Warszawy w roli
wychowawcy narodu

Nie daw no uchwa lo no ko deks dla klu bo ka wiar ni, mó wią cy
o tym, jak po win ni za cho wy wać się oby wa te le ko rzy sta ją cy
z klu bo ka wiar ni i wła ści cie le tych przy byt ków.

Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku
rozpoczyna rok akademicki

In au gu ra cja no we go ro ku aka de mic kie go Pierw sze go Żo li bor skie go
Uni wer sy te tu III Wie ku od bę dzie się 9 paź dzier ni ka 2014 r.
o godz. 11:00 w au li Szko ły Głów nej Słu żby Po żar ni czej.

Re la cję z in au gu ra cji za pew nia por tal izo li borz.pl oraz ga ze ta In for -
ma tor Żo li bo rza.

red

Już nie mó wiąc o tym, że swym
wi do kiem urą ga ją cy pa tro no wi,
któ re go ce ni ło i zna ło wie lu żo li -
bo rzan.

Te raz ma my pra wie cu do. Pra -
wie, bo plac Ku ro nia, jak spo ro
pla ców w War sza wie jest zwy kłym
skrzy żo wa niem, trud nym do
upięk sze nia i za go spo da ro wa nia.

Pra wie tak trud nym, jak pl. Unii
Lu bel skiej, któ ry tyl ko uda je, że
jest pla cem.

Czy nie mo gło być tak przez
ostat nie la ta, gdy po zby li śmy się,

po wie lu per tur ba cjach, sta cji
ben zy no wej, któ ra pod tru wa ła
oko licz nych miesz kań ców?

Po rzą dek na resz cie jest i cie szy
oko. Ale sko ro przed wy bo ra mi
wszyst ko mo że za cząć wy glą dać,
to wy bo ry sa mo rzą do we po win ny
być raz na rok.

Jak to mó wią w mo im za wo dzie
– jak jest in te res po li tycz ny, to nie
ma ta kiej bruz dy, któ rej nie da ło -
by się prze ko pać.

Gra barz

Wybory samorządowe
powinny być raz na rok

To wy bit nie twór cze spo strze że nie na szło mnie, gdy zo ba czy -
łem od mie nio ny plac Ku ro nia, po ro śnię ty przez ostat nie la ta
rzad ką, wy li nia ła traw ką i kom plet nie nie przy po mi na ją cy pla cu.
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Wszyst kie oso by, któ re nie
ukoń czy ły w prze szło ści szko -
ły śred niej mo gą za pi sać się
do na sze go Li ceum. Na to -
miast oso by, któ re po sia da ją
już wy kształ ce nie śred nie, ma -
ją szan sę po wtó rze nia ma te -
ria łu na kur sie ma tu ral nym.
Po sta ra li śmy się, aby na ukę
w na szej pla ców ce ła two mo -
żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia
co dzien ne go. Za ję cia od by wa -
ją się w cy klu week en do wym
dwa ra zy w mie sią cu.

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

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

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

Kurs ma tu ral ny 
Pod czas kur su ma tu ral ne go

słu cha cze otrzy mu ją od po -
wied nie przy go to wa nie me ry -
to rycz ne po trzeb ne, aby eg za -
min ma tu ral ny zdać z wy ni -
kiem po zy tyw nym. Nie któ rzy

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

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

dyr. Martyna Myszkowska

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

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

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720
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Miesz kań com Żo li bo rza Po łu -
dnio we go i Za tra sia przed sta wio -
no czte ry pro jek ty przy go to wa ne
przez Za rząd Trans por tu Miej -

skie go. Zde cy do wa na więk szość
mów ców opo wie dzia ła się za wa -
rian tem trze cim. Miesz kań cy tej
czę ści Żo li bo rza chcą, by au to bus

jeź dził uli cą Ry dy gie ra, na stęp nie
Duch nic ką do Po wąz kow skiej
i stam tąd np. z po wro tem
na Dwo rzec Gdań ski, al bo do me -
tra Ma ry mont. Pra wie wszy scy
miesz kań cy zde cy do wa nie nie
chcą au to bu su na uli cy El blą skiej.
Jed na z miesz ka nek przy nio sła
w tej spra wie pe ty cję, któ rą pod pi -

sa ły 234 oso by. Przy czy ny, dla któ -
rych miesz kań cy nie chcą au to bu -
su na El blą skiej, są na stę pu ją ce:
bez po śred nie są siedz two szko ły
i przed szko la, du że na tę że nie ru -
chu, osie dlo wy cha rak ter uli cy,
do stęp do in nych środ ków ko mu -
ni ka cji, zbyt wą ski prze krój ar te rii.
Czę sto pod kre śla no też za le ty au -
to bu su elek trycz ne go, któ ry jest
bar dzo ci chy i ide al nie nada wał by

się do kur so wa nia na ul. Ry dy gie -
ra. Kon sul ta cje na Za tra siu tym
ra zem prze bie gły w mi łej at mos fe -
rze. Przed sta wi cie le ZTM skru pu -
lat nie od po wia da li na py ta nia
i do kład nie no to wa li wszyst kie wy -
po wie dzi. Na spo tka nie przy by ła
też licz na gru pa rad nych i kan dy -
da tów na tę funk cję. Przy był też
oso bi ście bur mistrz dziel ni cy.

Ro bert Na piór kow ski

Kon sul ta cje na Za tra siu
2 lip ca w Szko le Pod sta wo wej nr 92 od by ły się kon sul ta cje

spo łecz ne, do ty czą ce wpro wa dze nia no wej li nii au to bu so wej,
któ ra mia ła by po łą czyć Dwo rzec Gdań ski z po łu dnio wo -za chod -
nim Żo li bo rzem. Na spo tka nie przy by ło oko ło 50 osób.

Zgru po wa nie AK „Ży wi ciel” zna -
la zło god ne miej sce upa mięt nie nia
w sa mym cen trum Żo li bo rza. Szkla -
ne ścia ny przy wej ściu na pół noc ną

i po łu dnio wą sta cję me tra pl. Wil so -
na zo sta ły ozdo bio ne sym bo la mi
Pol ski Wal czą cej i Zgru po wa nia AK
Ży wi ciel. red

Metro pl. Wilsona wita 70. Rocznicę
Powstania Warszawskiego



KUPIĘ MIESZKANIE
·KUPIĘ MIESZKANIE ZADŁUŻONE (Z
PROBLEMEM EKSMISJI) Z LOKATOREM,
MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO MIESZKANIA
OBECNEGO WŁAŚCICIELA – UMOWA
NOTARIALNA, NIEWYKUPIONE MIESZKANIE TEŻ
BIORĘ POD UWAGĘ, PROPONUJĘ USTALENIA
Z OBOPÓLNĄ KORZYŚCIĄ, PROSZĘ O TEL.
500-205-923

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

USŁUGI INNE
·Antena Montaż Naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Florystyka Ślubna 733-77-88-99 www.amara-
deco.pl
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03

PPrraanniiee  ddyywwaannóóww,,  ttaappiicceerreekk,,  wwyykkłłaaddzziinn  –– 55 zzłł//mm22,,
mmaalloowwaanniiee  ppoommiieesszzcczzeeńń  oodd  44 zzłł//mm22 553311--443300--774411

·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 TANI SERWIS KOMPUTEROWY – 0 ZŁ
DOJAZD, 18 ZŁ/H – 510-540-640

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 502-255-424, 835-66-18
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671
·Hydraulik 501-017-707

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

Remonty 506-091-379

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TEL.
662-256-430

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18
·Pilnie zatrudnię panie, z doświadczeniem
w pracy w handlu, do sklepu z ekskluzywną
odzieżą używaną w Warszawie. CV z dopiskiem
Żoliborz lub Ochota, proszę wysyłać na maila:
office@nous.org.pl

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy
oossóóbb  ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::

uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

FAUNA I FLORA
·Maltańczyki 664-309-182

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
·Antyczne meble, obrazy, srebra,
pocztówki, książki, odznaczenia, szable,
bibeloty, gotówka tel. 504-017-418
·Kupię Płyty Winylowe i CD 797-528-557
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez dokumentów
519-353-990

OGŁOSZENIA DROBNE Drobne nadasz przez internet!
www.echodrobne.pl

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 12.09,  potwierdzenie wpłaty należy
przesłać do 08.09. 

na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do
godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Żoliborz (Partners) ul. Sady Żoliborskie
13A, tel. 22 663-83-01
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Po nie waż wie le osób z ró żnych
przy czyn nie od naj du je się w ist nie -
ją cym sys te mie po mo co wym i po zo -
sta je osa mot nio nych z na war stwia -
ją cy mi się pro ble ma mi, wi dzi my ko -
niecz ność ist nie nia al ter na tyw nych
form po mo cy i kon tak tu z ludź mi.
Ośro dek in ter wen cji spo łecz nej

bę dzie dzia łał od wrze śnia 2014 r.
w Ża giel ku przy Żo li bor skim Sto -
wa rzy sze niu „Dom, Ro dzi na,
Czło wiek”.

W ka żdy pią tek, od godz. 16
do 18 bę dzie my tam przyj mo wać
oso by po trze bu ją ce po mo cy.

Pra co wać w nim bę dą oso by
z wie lo let nim do świad cze niem
w za kre sie prze ciw dzia ła nia bie -
dzie i wy klu cze niu spo łecz ne mu.

W ra mach na szej po mo cy ofe -
ru je my:
• doradztwo i pomoc

w rozwiązaniu trudnych
problemów życiowych,

• interwencje w OPS
i w urzędach oraz kierowanie

do specjalistycznych ośrodków
pomocowych w sytuacjach
tego wymagających,

• indywidualne podejście
do każdej osoby, takt,

dyskrecję i poszanowanie
godności.

Nie mu sisz być sam ze swo im

pro ble mem. Przyjdź do nas, mo że
wspól nie da my ra dę.

Jo an na Ka nia -Kar mal ska

Żoliborska Wspólnota Samorządowa
powołała Ośrodek Interwencji Społecznej

Je go za da niem jest po moc oso bom z pro ble ma mi, któ rym sa mi
nie mo gą po do łać, oso bom za gro żo nym bie dą, wy klu cze niem
spo łecz nym, bra kiem po mo cy w nie peł no spraw no ści lub w ten
czy in ny spo sób po krzyw dzo nych przez los.

A jed nak war to pa mię tać, że al -
ter na ty wą by ło sta nie z rdze wie ją -
cym ka ra bi nem u no gi. W uwol -

nio nej od Niem ców War sza wie,
nie do szłych po wstań ców ko mu ni -
ści by po pro stu roz strze la li al bo
wcie li li do Lu do we go Woj ska, że -
by roz sła wia li chwa łę bol sze wic -
kie go zwy cię stwa nad hi tle ry -
zmem, a naj le piej zgi nę li na „po lu
chwa ły”, by nie prze szka dza li
w bu do wie so cja li zmu.

I tak, tak sa mo zmie ni li by śmy
po pro stu oku pan ta, ale nie mie li -
by śmy, ani bo ha te rów, ani pa mię ci.

Na pew no by ło by mniej ofiar,
ale war to pa mię tać, że War sza wa

by ła bom bar do wa na przez Ro sjan
w cza sie oku pa cji, bo by ła ce lem
w rę kach Niem ców i wca le nie
wia do mo, jak wy glą da ło by wy zwa -
la nie War sza wy bez po wsta nia.
Po rów ny wa nie na szej wa lecz no ści
z li sim spry tem Cze chów jest zwy -
czaj nie ża ło sne i nie na miej scu –
od cza sów woj ny wia do mo, że

Cze chów nie ma co ata ko wać, bo
pod da dzą się bez wal ki. A i tak
Ame ry ka nie bom bar do wa li Pra gę
i mia sto to prze szło do hi sto rii ja -
ko ostat nia nie miec ka twier dza.

Ta kże mo że nie war to być na ro -
dem, któ re go je dy ną pa mię cią
jest to, że mu się upie kło.

Po dzię kuj my za to po wstań com
i wszyst kim tym, któ rzy dziel nie
dzie li li po wstań czy los.

Zbi gniew Du szew ski

Po wstań cza chwa ła
Co rocz na dys ku sja do ty czą ca sen sow no ści po wsta nia war -

szaw skie go to dys ku sja liczb z war to ścia mi. Mo że jed nak war to
prze stać dys ku to wać. Bez wąt pie nia po wsta nie po nio sło klę skę.
Mia sto, a w ślad za nim ca ła Pol ska, po nio sły wiel kie stra ty.

Przed sta wi cie le Żo li bor skiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej i In for -
ma to ra Żo li bo rza zło ży li kwia ty
pod po mni kiem upa mięt nia ją cym
„Or lę ta Pol skie Po le głe w Obro -
nie War sza wy Pod czas Na jaz du
Bol sze wic kie go Ro ku 1920”.

Przed sta wi cie le zło ży li wie niec
z bia ło czer wo nych kwia tów z na -
pi sem Bo ha te rom Bi twy War -
szaw skiej 1920 ro ku. W skład de -
le ga cji we szli Agniesz ka Pil, Te re -
sa i Bo gu sław Do la ta oraz Ro bert
Na piór kow ski.

Rocz ni ca Cu du nad Wi słą

Wybrzeże Gdyńskie 1
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