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Na plecach
liderów
Oœwiadczam, ¿e ja, warszawiak jestem rozczarowany
kampani¹ wyborcz¹ do Parlamentu. Choæ chcia³bym daæ
siê ponieœæ elokwencji kandydatów, nikt nie próbuje mnie
urzec. Szczególny ¿al mam
do kandydatów z dalszych
miejsc.
To z regu³y lokalni liderzy,
którzy tym razem chc¹ spróbowaæ si³ w lidze ogólnokrajowej.
Liderzy maj¹ do dyspozycji telewizjê, wielkie wiece. Domen¹ wiceliderów powinny byæ
indywidualne i kameralne spotkania z elektoratem.
Nikt mnie na tak¹ randkê nie
zaprasza. Nikt nie dybie na
mój PESEL i œlad d³ugopisu?
Dlaczego? Bo nikt nie wierzy, ¿e do Sejmu i Senatu
mo¿na siê dostaæ inaczej ni¿
jad¹c w peletonie lidera partyjnego.
A jakie to ma konsekwencje? Sejm bywa maszynk¹ do
g³osowania, a nie miejscem
publicznej debaty nad najwa¿niejszymi dla Polski sprawami.
Tomasz Szymański
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Czego nie udało się załatwić radnym dwóch kadencji dzieci
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DZIECI MOGĄ WIĘCEJ
– Nie mog³em na tak wa¿n¹ proœbê pozostaæ obojêtny
– mówi burmistrz Pragi
Po³udnie Tomasz Kucharski. – Dzieciom siê nie
odmawia. Musia³em znaleŸæ jakieœ rozwi¹zanie.
Przyczó³ek Grochowski od
lat zdawa³ siê byæ poza zainteresowaniem samorz¹dowej
w³adzy. Choæ wychowa³ kilku wa¿nych urzêdników i samorz¹dowców
(zarówno
z lewicy, jak i prawicy), to
mieszkañcy wielkich profitów z tego nie mieli. WeŸmy
choæby budowê przyszkolnych boisk, których na Pradze Po³udnie wiele powstaje
od ubieg³ej kadencji.
Na Grochowie, Kamionku, Goc³awiu, Saskiej Kêpie
i Goc³awku. Wszêdzie - tylko nie na Przyczó³ku. To jedyne samorz¹dowe osiedle,
które boiska siê nie doczeka³o. Niezrozumia³a sprawa
zw³aszcza, ¿e w ostatnich
wyborach do samorz¹dowych rad osiedli, to w³aœnie
na Przyczó³ku Grochowskim by³a najwiêksza frekwencja.
Jednym z najwa¿niejszych
postulatów mieszkañców by³a
koniecznoœæ budowy nowoczesnego boiska na osiedlu.
Tymczasem radni dzielnicy
w planach do 2012 r. znowu
pominêli tê inwestycjê.

Cenna inicjatywa
Uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 279 przy ul. Cyr-

klowej
wziêli
sprawy
w swoje rêce. W nowych
mundurkach wybiegli na
przerwie przed szko³ê (zdjêcie na str. 1) i razem g³oœno
krzyknêli: - Chcemy boiska!
A potem chêæ przekszta³cili
w czyn. Uczniowski samorz¹d napisa³ list do burmistrza Tomasza Kucharskiego: „Na starym boisku œcieramy kolana i wykrêcamy
kostki. Latem w stopionym
asfalcie zostaj¹ nam buty,
a jesieni¹ trampki mokn¹
w ka³u¿ach. W bramkach
mamy dziurawe siatki i przez
to nie wiemy, jaki jest wynik
meczu...” i postanowili
umówiæ siê na wizytê
w urzêdzie. – Czy burmistrz
nas przyjmie? – pytali nieco
przera¿eni niczym Karolcia
i Piotrek, bohaterowie lektury „Karolcia” Marii Krüger,
którzy, aby dostaæ siê do
w³adz miasta musieli staæ siê
niewidzialnymi.
Burmistrz przyj¹³ szkolny
samorz¹d. Wys³ucha³, poczêstowa³ ciasteczkami i sokiem. Poduma³ chwilê i powiedzia³: - Coraz wiêcej mamy szkó³ z piêknymi, nowoczesnymi boiskami, ale jeszcze wiele szkó³ na takie
boiska czeka. Nie mo¿emy
zrobiæ wszystkich od razu,
bo wi¹¿e siê to z..., no z czym
drogie
dzieci?
Któraœ
z dziewczynek odpowiedzia³a, ¿e z odpowiedzialnoœci¹. – S³usznie – kontynuowa³ Tomasz Kucharski.
– Z odpowiedzialnoœci¹.

kie boisko jest na Agrykoli.
O, i mo¿na graæ w hokeja...
Zapytani, czy im nie ¿al, ¿e
odchodz¹ w tym roku ze
szko³y (s¹ w szóstej klasie)
odpowiedzieli, ¿e nie: – Bêdziemy siê spotykaæ na tym
boisku z przyjació³mi, tak¿e
spoza naszego osiedla,
i graæ!

Szczêœliwy fina³

Mamy ograniczon¹ iloœæ
pieniêdzy i musimy nimi
dysponowaæ odpowiedzialnie. Prawda, ¿e budowy waszego boiska nie ma w planach, ale... mam pewien pomys³. Ciekawe, co wy o nim
s¹dzicie...?

Kusz¹ca propozycja
Burmistrz Kucharski (na
zdjêciu powy¿ej) wzi¹³ do
rêki teczkê i wyj¹³ z niej kolorowe prospekty. – Jest
mo¿liwoœæ, aby na waszym

starym boisku stanê³o nowe,
przenoœne – powiedzia³ i zastrzeg³ – Ale to nie jakaœ
prowizorka.
Obejrzyjcie
uwa¿nie te zdjêcia i rysunki
i jeœli uznacie, ¿e chcecie takie boisko, to ja bêdê rozmawia³, aby firma, które je wypo¿ycza szybko zamontowa³a je u was. Dzieci uwa¿nie
przegl¹da³y prospekty.
Tym uwa¿niej, ¿e burmistrz uprzedzi³ je, ¿e teraz
tak, jak on, to one bêd¹ musia³y podj¹æ decyzjê w imieniu wszystkich, których reOG£OSZENIE
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Przekszta³cenia spó³dzielczego prawa
do lokalu w prawo w³asnoœci
Od 31 lipca br. obowi¹zuj¹ nowe zasady
przekszta³cania spó³dzielczego prawa
do lokalu w prawo odrêbnej w³asnoœci.
Lokatorzy, którzy zdecyduj¹ siê wyodrêbniæ w³asnoœæ mieszkania, nie musz¹ ju¿ wp³acaæ ró¿nicy pomiêdzy aktualn¹ wartoœci¹ rynkow¹ zajmowanego mieszkania, a zwaloryzowan¹ wartoœci¹ wniesionego wczeœniej
wk³adu mieszkaniowego. S¹ to kwoty wahaj¹ce siê
w granicach od kilkunastu do kilkudziesiêciu tysiêcy z³.
Lokatorzy nie musz¹ równie¿ dop³acaæ za modernizacjê
i kredyty, które spó³dzielnia zaci¹gnê³a na remonty
Do przekszta³cenia potrzebna jest jedynie sp³ata kosztów zwi¹zanych z budow¹ lokalu i ewentualnych zaleg³oœci z tytu³u zaleg³ych op³at za mieszkanie. Lokatorzy
musz¹ te¿ zap³aciæ jedynie nominaln¹ cenê kredytu
umorzonego przez pañstwo (najczêœciej kilkadziesi¹t
z³otych).
Co z lokatorami, którzy ju¿ wczeœniej przekszta³cili
swoje lokatorskie prawa w prawo w³asnoœciowe, a przy
tym zap³acili ró¿nicê miêdzy rynkow¹ cen¹ mieszkania,
a wk³adem mieszkaniowym? Otó¿ przepisy przewiduj¹
Robert Smoktunowicz
równie¿ dla nich pewne korzyœci. Op³aty wniesione do
spó³dzielni w trakcie wyodrêbniania w³asnoœci lokalu lub przekszta³cenia na spó³dzielcz¹ w³asnoœæ,
a wiêc ró¿nicê pomiêdzy cen¹ rynkow¹ lokalu a wk³adem mieszkaniowym oraz czêœæ kosztów modernizacji czy remontów budynku, bêdzie mo¿na odzyskaæ. Jednak lokatorzy nie dostan¹ zwrotu w gotówce. Mog¹ natomiast skorzystaæ ze zwolnienia ze sk³adek na fundusz remontowy. Z tym, ¿e takie zwolnienie bêdzie mo¿liwe pod dwoma warunkami. Po pierwsze, zgodê na takie rozliczenie bêdzie musia³o
wyraziæ walne zgromadzenie spó³dzielni. Po drugie, z tego przywileju skorzystaj¹ tylko ci, którzy przekszta³cili mieszkania lokatorskie po 23 kwietnia 2001 r.
Od 31 lipca zmianie ulega³a te¿ sytuacja lokatorów, którzy sp³acaj¹ jeszcze spó³dzielni nale¿noœci
z tytu³u przekszta³ceñ. Z dniem 31 lipca 2007 r. niesp³acone raty zosta³y umorzone z mocy prawa. Z tym,
¿e lokatorzy musz¹ dop³aciæ spó³dzielni wtedy, gdy dotychczas zap³acone kwoty nie pokrywaj¹ ca³kowicie kosztów budowy lokalu.

Procedura przekszta³cenia
Procedura ustanowienia odrêbnej w³asnoœci lokalu jest prosta. Zainteresowany lokator musi z³o¿yæ
wniosek do spó³dzielni. Nastêpnie spó³dzielnia ma 3 miesi¹ce na zawarcie z lokatorem stosownej umowy. Je¿eli lokator, który z³o¿y³ wniosek spe³nia wszystkie okreœlone przez ustawê warunki, to spó³dzielnia nie mo¿e odmówiæ lokatorowi zawarcia umowy o ustanowieniu odrêbnej w³asnoœci.
Umowa taka musi byæ zawarta w formie aktu notarialnego. Koszty op³at notarialnych pokrywa lokator, z tym, ¿e wynagrodzenie notariusza ustawa ogranicza do wysokoœci 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracê.

Robert SMOKTUNOWICZ

2 MIESZKANIEC

prezentuj¹. – Suuuupeeer! –
pierwszy nie wytrzyma³ Mateusz, który jak siê póŸniej
przyzna³, w pierwszej chwili
ba³ siê „garnituru burmistrza”. Twarze Marty, Grzegorza, Mai i Agnieszki rozpromieni³y siê. – Oczywiœcie, ¿e chcemy takiego boiska!
Rozemocjonowani
ch³opcy komentowali: - Ale
ekstra! I s¹ bandy, a nawierzchnia mo¿e byæ betonowa, gumowa albo ze
sztucznej trawy! Oby tylko
nie dali nam betonowej! Ta-

Burmistrz Tomasz Kucharski zobowi¹za³ siê, jak
najszybciej uzgodniæ warunki wypo¿yczenia boiska.
– Po¿yczymy je na rok, a jeœli bêdziecie zadowoleni
i bêdziecie o nie dbali, to...
postaramy siê kupiæ je na
zawsze – obieca³. Powiedzia³ te¿ dzieciom, ¿e
oprócz boiska urz¹d zrobi
im nowe ogrodzenie szko³y.
Pochwali³ te¿ œrodowiska
zwi¹zane ze szko³¹, pedagogów i rodziców. Dziêki nim
zosta³y odnowione pomieszczenia wewn¹trz placówki, powsta³a nowa pracownia komputerowa. – Przyczó³ek siê zmienia – powiedzia³ „Mieszkañcowi” po
wyjœciu dzieci. – Widaæ to
choæby po elewacjach. Mo¿e ju¿ nie bêd¹ tutaj krêciæ
„Bulionerów”.
– A co do dzieci – myœlê, ¿e
dziêki temu, ¿e dzieci zrobi³y
coœ wiêcej ni¿ tylko marzy³y,
to mocniej uwierz¹ w siebie,
w to, ¿e wiele zale¿y od nich
samych. Cieszê siê, ¿e jestem
w tym pomocny.
ar
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Zabawki poszły z dymem
Niedzielny poranek otuli³ mieszkañców Goc³awia i Grochowa k³êbami dymu. Wielki po¿ar magazynu zabawek widoczny by³ z kilku
kilometrów.

12 paŸdziernika o godzinie 19.00 uroczyœcie
zostanie otwarta p³ywalnia przy ul. Kwatery
G³ównej. To nie jedyne zmiany w tym rejonie.

VII Komendy Rejonowej
Zatrzymano pomocnika
zabójcy

Fot. JKG

W ostatni¹ niedzielê, 7 paŸdziernika, ok. godz. 8.00 wybuch³
po¿ar w magazynie zabawek po³o¿onym pomiêdzy ulicami Ostrobramsk¹, Fieldorfa i Jana Nowaka Jeziorañskiego. Chmury czarnego dymu spowi³y Pragê Po³udnie.
Telewizje relacjonuj¹ce zdarzenie zapewnia³y, ¿e okolicznym mieszkañcom nie grozi niebezpieczeñstwo. W w¹tpliwoœæ poddawali te
zapewnienia gapie, którzy z przera¿eniem przygl¹dali siê zaciemnionemu dymem niebu. - Pan spojrzy na ulicê Fieldorfa – mówi³ mê¿czyzna z psem. – Tu¿ przy po¿arze jest stacja benzynowa, ko³o niej
stacja tankowania gazu, a jeszcze bli¿ej zak³ad samochodowych instalacji gazowych, w której nie wiadomo co siê znajduje.
Po¿ar by³ tak silny, ¿e stra¿acy mogli go gasiæ tylko z góry. Trwa³o to kilka godzin.
W akcji uczestniczy³o 13 jednostek stra¿y. Jeden z gasz¹cych zosta³ ranny. W³aœciciel hurtowni szacuje straty na przesz³o 2 mln.
z³otych. Badane s¹ przyczyny po¿aru.
ar

Grochów siê rozwija

KRONIKA POLICYJNA

Ju¿ od przesz³o dwóch miesiêcy mieszkañcy Pragi Po³udnie mog¹ korzystaæ z kompleksu basenów przy Szkole Podstawowej Nr 215 przy ul. Kwatery G³ównej. Baseny mia³y
byæ otwarte dopiero we wrzeœniu, ale uda³o siê udostêpniæ
ju¿ w czasie wakacji. Szczególnie na tym skorzystali najm³odsi mieszkañcy Pragi Po³udnie.
Oficjalne, uroczyste otwarcie
„Szuwarka”, bo tak¹ wdziêczn¹
nazwê ma p³ywalnia, zaplanowano w najbli¿szy pi¹tek (12.
paŸdziernika). P³ywalnia powsta³a w miejscu starego basenu, na którym p³ywaæ uczy³y
siê pokolenia pra¿an. Zmodernizowana zosta³a m.in. stara
niecka basenowa.
Tu¿ obok p³ywalni powstaje
te¿ kompleks przyszkolnych
boisk. Za kilka tygodni bêd¹
skoñczone nowoczesne boiska
do koszykówki i pi³ki no¿nej,
a tak¿e bie¿nia.

Postêpowi prac przygl¹da siê
dyrekcja podstawówki i w³adze
dzielnicy. W koñcu nie od dziœ
wiadomo, ¿e „pañskie oko konia tuczy”. – O, rozœcie³acz –
burmistrz Tomasz Kucharski
fachowo rozpozna³ jedn¹ z „kosmicznych” maszyn s³u¿¹cych
do budowy boiska i spyta³ dyrektor Ma³gorzatê Rydzewsk¹,
czy prace nie przeszkadzaj¹
uczniom. – Nie, odbywaj¹ siê
doœæ cicho – zapewni³a dyrektor. „Mieszkañca” zaintrygowa³
wspomniany rozœcie³acz. –
W tej maszynie miesza siê i rozpuszcza poliretan – wyjaœniaj¹
Mateusz i Tomek budowlañcy
z firmy Panpro Sport (na zdjêciu), wykonawcy boiska – a nastêpnie poliretan natryskiwany
jest na nawierzchniê boiska.
Laserowe czujniki maszyny
dbaj¹ o równy poziom powierzchni. Robotnicy zapewnili, ¿e skoñcz¹ pracê przed listopadem.
ar

Policjanci z Pragi Po³udnie zatrzymali kolejnego
podejrzanego w sprawie zamordowania w okolicach
Ronda Wiatraczna bezdomnego, 53-letniego Andrzeja
C. Sprawcy zadali mu kilka
ciosów ostrym narzêdziem
w g³owê i szyjê.
Po kilku dniach spoœród
wytypowanych potencjalnych sprawców do przestêpstwa przyzna³ siê 54-letni
Ryszard R., który... przebywa³ na warunkowym zwolnieniu z wiêzienia. Pisaliœmy o tym w poprzednim
wydaniu „Mieszkañca”.
W wyniku pracy operacyjnej kryminalni zatrzymali
poszukiwanego £ukasza K.,
który pomaga³ w zabójstwie.

Trzech rozbójników napad³o w Wawrze, u zbiegu
ulic Czecha i Kajki na
dwóch m³odych mê¿czyzn.
Gro¿¹c pobiciem, a nawet
zabiciem, za¿¹dali wydania
cennych przedmiotów: z³otego ³añcuszka, sygnetu
i pieniêdzy.
Poszkodowani zawiadomili policjantów, którzy ruszyli w poœcig za napastnikami. Po penetracji okolicy
zatrzymano dwóch sprawców, Daniela R. i Mariusza
J., którzy w kieszeniach
mieli zrabowane przedmioty. Policjanci szukaj¹ trzeciego przestêpcy. Ca³a trój-

W lipcu i sierpniu na terenie dzia³aj¹cego jeszcze
Jarmarku Europa na Stadionie X-lecia plag¹ by³y kradzie¿e z³otych ³añcuszków,
zrywanych z szyi kobiet klientek bazaru przez m³odego cz³owieka. Policjanci
cierpliwie
poszukiwali
sprawcy - drog¹ eliminacji
wytypowano m.in. 20-letniego Dominika K.
Podejrzenia potwierdzi³y
siê, przedstawiono mu zarzut co najmniej piêciu tego
typu kradzie¿y. Mê¿czyzna
karany ju¿ by³ za kradzie¿
torebki.
toms

Prezesi s³uchaj¹ wyroku
przekonani, ¿e od wykreœlenia powsta³ych spó³dzielni z rejestru, czyli
od spodziewanej decyzji S¹du Rejonowego, która tak naprawdê zakoñczy „burzê na Goc³awiu” nie przys³uguje ju¿ odwo³anie.

– To szczególny przypadek, co potwierdza inny wyrok S¹du Najwy¿szego – mówi w bramie s¹du przy ul. Kredytowej pan B¹dzyñski. W tym czasie
do jego ¿ony Bo¿eny dzwoni z gratulacjami Janusz Sienkiewicz prezes spó³-

dzielni matki Goc³aw-Lotnisko. Widaæ
wieœci szybko siê rozchodz¹. – Dziêkujemy, ¿e jest pan z nami – pani Bo¿ena
uœmiecha siê zadowolona. Jeden
z uczestników goc³awskich procesów
– znany aktor Jerzy Nowak, który nie
móg³ byæ na odczytaniu wyroku z powodów wczeœniejszego przyjêcia zaproszenia na imprezê kulturaln¹
w M³awie zadzwoni³ do naszej redakcji: – Dziêkujemy „Mieszkañcowi",
który jako jedyny pisa³ o naszej sprawie. Byliœmy pewni, ¿e sprawiedliwoœæ
w koñcu zwyciê¿y!
W trudnej sytuacji mog¹ znaleŸæ siê
ci prezesi wykreœlonych spó³dzielni,
którzy wczeœniej zajmowali kierownicze stanowiska w SM Goc³aw-Lotnisko. Goc³awianie mówi¹, ¿e aby zostaæ prezesami wypowiedzieli umowy
o pracê starej spó³dzielni. Czy zostan¹
z powrotem przywróceni na wielkie
i bogate ³ono spó³dzielni matki?
ar
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PANELE – DRZWI











panele podłogowe
BARLINEK – deska podłogowa
panele ścienne
panele PCV zew. i wew.
drzwi wew. i zew.
parapety wew. i zew. i marmur włoski
rozety, rolety
karnisze, tralki, poręcze
listwy drewniane, MDF i PCV
listwy przypodłogowe

28-letni Rafa³ F. znêca³ siê
psychicznie i fizycznie nad
swoj¹ konkubin¹, z któr¹
mia³ dziecko. Kobieta uciek³a do niego, chroni¹c siê
w Domu Samotnej Matki.
Rafa³ F. postanowi³ si³¹ odebraæ konkubinie 3-letnie
dziecko.
Zaanga¿owa³ do tego znajomych i porwa³ do samochodu córeczkê, gro¿¹c matce: ¿e „teraz to ju¿ na pewno
j¹ zabije”. Kobieta zawiadomi³a policjantów, a ci ruszyli w poœcig za autem. Dziecko wróci³o do matki, Rafa³
F. trafi³ za kratki.
Zrywa³ ³añcuszki
kobietom z szyi

Troje sêdziów pochyla³o siê nad spó³dzielczymi uchwa³ami o podziale mieszkaniowego molocha SM Goc³awLotnisko. Po dwóch latach jest wyrok w tej sprawie.
wsta³ych po podziale jest formalnoœci¹. W czasie odczytania wyroku by³
obecni prezesi uchylonych spó³dzielni
Andrzej Wójcik i Eugeniusz Dawid.
– Ten siê œmieje, kto siê œmieje
ostatni! – rzuci³ (eks)prezes Dawid
w s¹dowym korytarzu opuszczaj¹c
salê obrad. „Mieszkañcowi” powiedzia³: „bêdziemy siê odwo³ywali”.
Wiêkszy dystans zachowa³ Andrzej
Wójcik: – Poczekamy na pisemne
uzasadnienie wyroku. Ma³¿onkowie
z Goc³awia, pañstwo B³¹dziñscy, s¹

Walka o dziecko poparta
powa¿nymi groŸbami

Napadli na ludzi,
a potem zdewastowali
przystanek

KONIEC BURZY
NA GOCŁAWIU?
5. paŸdziernika S¹d Okrêgowy
podzieli³ stanowisko spó³dzielców,
którzy ze wzglêdu na nieprawid³owoœci zaskar¿yli podzia³ SM Goc³awLotnisko. Sêdziowie skierowali sprawê nowopowsta³ych spó³dzielni Orlik
Jantar i Wilga 2000 do ponownego
rozpoznania przez S¹d Rejonowy.
– Uzasadnienie wyroku s¹du apelacyjnego nie budzi w¹tpliwoœci – uwa¿aj¹ spó³dzielcy, którzy licznie ws³uchiwali siê w ka¿de s³owo Temidy. –
Wykreœlenie z rejestru spó³dzielni po-

ka odpowie te¿ za zdewastowanie przystanku autobusowego, na którym wy³adowali swoj¹ agresjê.
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MICHALIN-JÓZEFÓW
ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej),
tel. 789 59 62, 789 61 07

ROZPOCZĘCIE 17 i 31.10

KO£BIEL
ul. 1-go Maja 29, tel. (025) 757 34 73

tel. 613−63−53,
672−80−50, 813−65−05,

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
R AT Y

CZYNNE: PN.-PT 9.00-18.30,
SOB. 9.00-15.00

Uczymy z sukcesem!

Kupiê ma³¹ kawalerkê
na Grochowie
bezpoœrednio od w³aœciciela.
tel. (025) 799−00−95;
512−173−360

ZAK£AD
POGRZEBOWY

ZDROWIE I SI£Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê

zaprasza na 14−dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne
(z dofinansowaniem z PFRON) w terminach:

,,GENITA”Kurowscy
Warszawa ul. Korkowa 167
tel.: 613-24-42
Ca³odobowo 0-602-398-417
Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 612-86-32
Ca³odobowo 0-604-216-738

Sanatorium Uzdrowiskowe

Zg o d a

03.11.2007 do 16.11.2007 – 938 z³ 18.11.2007 do 01.12.2007 – 938 z³
03.12.2007 do 16.12.2007 – 938 z³ 20.12.2007 do 02.01.2008 – 1232 z³
Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy¿ywienie, bogaty program
kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych. W pobli¿u lodowisko
i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!!

www.krynica.com.pl/zgoda/
Rezerwacje: tel. (018) 471−20−76, 471−56−35
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Kobiecym okiem

Czasy mamy nerwowe,
a ¿ycie nie jest proste. £atwo o irytacjê i niemi³e
uwagi, nawet jeœli ich po
chwili ¿a³ujemy. Jedni od
razu skacz¹ sobie do oczu,
inni sycz¹ skrycie, jeszcze
inni wybieraj¹ formê pisan¹, ba! nawet korespondencyjn¹, jak na kartce
przylepionej w pewnej
windzie. Ktoœ coœ remontuje, ktoœ czegoœ nie sprz¹tn¹³, ktoœ mu zwróci³ uwagê. Dobry pocz¹tek s¹siedzkiej wymiany pogl¹dów, a kto nie radzi sobie
ze s³owem pisanym, swoje
myœli wyra¿a niecenzuralnym rysunkiem, jak jaskiniowiec.
Papier zniesie wiele, gorzej z wyra¿aniem niezadowolenia w komunikacji
bezpoœredniej miêdzy ludŸmi, a najtrudniej wytrzymaæ z marudami, które
w kó³ko miêdl¹ to samo.

Fot. JKG

Naucz siê
marudziæ!

Maruda jêczy i narzeka
zalewaj¹c œwiat pretensjami, nad których s³usznoœci¹
ju¿ nikt siê zastanawia,
wszyscy maj¹ ich doœæ, nawet przypadkowi s³uchacze.
Maruda oczekuje, by
podczas jego perory „winowajcy” grzmotnêli siê
w pierœ, odczuli g³êbok¹
skruchê a nastêpnie pora¿eni wizj¹ swoich niedoci¹gniêæ ochoczo zabrali siê
za naprawianie tego, co sk-

Co tam panie na Pradze...

Savoir vivre
„Ca³ujê twoj¹ d³oñ, madame”…
- Coœ pan, panie Eustachy, nadu¿y³, czy co?
- Nawet do ust nie wzi¹³em, jak Boga kocham. Zreszt¹
Krysia przekona³a mnie, ¿e alkohol nie rozwi¹zuje ¿adnych problemów.
- Co prawda, to prawda, tyle, ¿e mleko w sumie te¿ nie…
No, ale co z tym œpiewaniem? Co pana nasz³o tak nagle?
Eustachy Mordziak spojrza³ na kole¿kê pó³ tajemniczo,
pó³ radoœnie. – Szko³ê bêdê prowadzi³…
Pan Kazimierz prêdzej by siê œmierci spodziewa³, to
pewne.
– Pan? Szko³ê?! ¯e niby czego pan bêdziesz uczy³ –
czym siê ró¿ni „Sobieski” od „Wyborowej” i czy to
prawda, ¿e „pod wieczór ¿ubr podchodzi bardziej”?
- Otó¿ jest pan w mylnym b³êdzie, panie Kaziu. Rzadko
to siê panu zdarza, ale tym razem siê zdarzy³o. Powiedz
pan – mamy gospodarkê rynkow¹? Mamy! To znaczy, ¿e
jak na coœ jest popyt, to musi byæ i poda¿, nie ma przeproœ. Kobieta moich marzeñ, Krysia, wyjaœni³a mi to
czarno na bia³ym.
- Wiesz pan, panie Eustachy, m¹drzy ¯ydzi mówi¹, ¿e
je¿eli spotka³eœ kobietê swoich marzeñ, to o pozosta³ych
marzeniach mo¿esz œmia³o zapomnieæ. To siê na ogó³
ka¿demu sprawdza. Mo¿e panu siê nie sprawdzi, szczerze ¿yczê. No wiêc czego pan bêdziesz uczy³?
- Otwieram szko³ê savoir vivru! Co powiedziawszy pan
Eustachy spojrza³ na pana Kazia wzrokiem dumnym i pytaj¹cym jednoczeœnie, jakby szukaj¹cym aprobaty.
- Fiu! Fiu! Proszê, proszê. Dlaczego akurat savoir vivru?

nocili lub zrobienie tego,
o czym zapomnieli, ewentualnie zadbali, ¿eby „wreszcie KTOŒ coœ z TYM zrobi³!”
Umiejêtnie marudziæ,
lecz ¿eby nie osi¹gn¹æ skutku odwrotnego od zamierzonego? Myœlicie, ¿e to
mo¿liwe?!
Oczywiœcie! Wystarczy
trochê popracowaæ nad sob¹! Z korzyœci¹ wielk¹ dla
siebie i nie mniejsz¹ dla innych.

Zamiast jêczeæ: „Znowu
to samo, nie mogê siê doprosiæ ¿ebyœ wreszcie naprawi³ szafkê, ile ja muszê
siê przez ciebie naszarpaæ
z tymi drzwiami, wszyscy
w tym domu maj¹ mnie za
nic, mogê sobie gadaæ
i gadaæ jak do œciany!”, lepiej sprawê za³atwiæ krótko i zwiêŸle:„Martwiê siê,
bo nie zreperowa³eœ tej
szafki, mia³eœ to zrobiæ
w pi¹tek. To bardzo uprzykrza korzystanie z niej.
Zrobisz to od razu czy mam
poprosiæ o to s¹siada (wujka, ojca, brata)?”. Im bardziej ambitny osobnik, tym
szybciej weŸmie siê za robotê. A ma³o ambitny leñ
i tak siê nigdy za ni¹ nie
weŸmie, wiêc nie jêcz tylko
poszukaj skutecznych rozwi¹zañ.
Dbaj, by zawsze jasno
okreœliæ swoje wymagania,
ale potem stanowczo egzekwuj zrealizowanie tego, co
ci obiecano. To dobra zasada. Nie tylko w ¿yciu domowym. Tak¿e politycznym,
bez wzglêdu na to, kto jest
aktualnie u steru. Ty wybieżu
rasz, ty rozliczaj.

- A bo widzisz pan, panie Kaziu, jak to mówi¹: o wielu
wspania³ych interesach decyduje pan Bóg, a o niektórych przypadek. Odpoczywaliœmy z Krysi¹… odpoczywaliœmy bo byliœmy trochê zmêczeni…
- Kamasutrê pan masz w domu?
- Co?
- Kamasutrê, sztukê kochania. Biblia uczy nas kochaæ,
Kamasutra uczy jak. Przydaje siê. Cz³owiek siê mniej
mêczy.
- Ja siê lubiê mêczyæ… Le¿ymy, telewizor gra i w pewnym momencie zaczynaj¹ opowiadaæ o akcji „pomó¿ kobiecie w ci¹¿y”. ¯e niby kobietom w ci¹¿y trzeba ustêpowaæ miejsca w tramwajach. Na dodatek okaza³o siê, ¿e
na takie akcje s¹ pieni¹dze. Jak to moja Krysia us³ysza³a, to od razu mówi: Eustachy, za³o¿ysz szko³ê. Pijus jesteœ, ale jak teraz trzeba uczyæ, ¿e kobiecie w ci¹¿y nale¿y ust¹piæ miejsca, to na tyle i ty wykszta³cony jesteœ. Te¿
bêdziesz uczy³!
- Ale czego ja mogê uczyæ, pytam siê?
- Wszystkiego: ¿e widelec trzyma siê w lewej rêce,
a nó¿ w prawej, ¿e siê nie siorbie przy stole, ¿e nie d³ubie siê w nosie, ¿e nie trzyma siê ³okci na stole, ¿e ³y¿ka
wêdruje do ust, a nie odwrotnie, ¿e panie siê puszcza
przodem, ¿e buty musz¹ byæ zawsze wypastowane…
- Ale tego wszystkiego, ka¿da matka uczy w domu…
- Widzia³eœ w telewizorze, ¿e nie ka¿da. Widaæ teraz inne s¹ matki. A skoro jest jak jest, za³o¿ysz szko³ê i bêdziesz uczy³. Program ja ci napiszê i po dofinansowanie
do gminy wyst¹piê. Jeszcze na tym siorbaniu zarobimy
parê groszy. Przyda siê. Zima idzie, która kobita na mrozie siê rozbierze, ¿eby mój stanik na bazarze przymierzyæ. Robimy szko³ê savoir vivru!… No to co mia³em
mówiæ, panie Kaziu. Tym bardziej, ¿e to g³upi pomys³ nie
jest, co nie?
Szaser

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W y b o r y,
wybory!
A wiêc, jesteœmy przed tym, co w tytule – wyborami. Sk³ania to do ró¿nych wspomnieñ z pamiêtnika korespondenta zagranicznego. Przyje¿d¿am
otó¿ do Waszyngtonu na jesieni 1960 roku w tym charakterze. Zapraszam
do siebie na kolacjê kilka osób, w tym historyka, profesora Arthura M.
Schlesingera, przyjaciela Johna F. Kennedy’ego, prowadz¹cego akurat kampaniê w walce o prezydenturê USA.
Schlesinger przychodzi nie dlatego, ¿e ja jestem wa¿ny, ale dlatego, ¿e
wie, i¿ przeprowadza³em wywiad z przywódc¹ radzieckim, Nikit¹ Chruszczowem, a on siê Chruszczowem interesuje. Ja wiêc opowiadam mu
o Chruszczowie, a on mnie o Kennedym. „My w Polsce - twierdzê - uwa¿amy, ¿e Kennedy wygra z Nixonem wybory w cuglach, poniewa¿ jest m³ody,
przystojny i ma piêkn¹ ¿onê, w dodatku mówi¹c¹ p³ynnie po francusku”.
Schlesinger, choæ przyjaciel Kennedy’ego, ostrzega mnie, ¿e walka bêdzie
ciê¿ka, a pani Jacqueline mo¿e nawet byæ dla mê¿a obci¹¿eniem. „Dlatego
- ci¹gnie - ¿e ubiera siê w Pary¿u, nosi francuskie nazwisko panieñskie Bouvier, a wiêc, ¿e jest nie Amerykank¹, ale ‘Francuzic¹’”. Schlesinger mia³ racjê – Kennedy zdoby³ tylko 109 tysiêcy g³osów przewagi nad Nixonem na
64 miliony g³osów oddanych.
Schlesinger chwali³ oczywiœcie wolne wybory, opowiedzia³em mu wiêc
anegdotê, jak to siê g³osowa³o w miêdzywojennej, kapitalistycznej, Polsce na
Kresach Wschodnich, gdzie przewa¿a³a ludnoœæ ukraiñska i bia³oruska. „Do
wioski – mówi³em – przychodzi policjant. Ma ze sob¹ ju¿ wype³nione kartki wyborcze – oczywiœcie na kandydatów rz¹dowych – w zaklejonych kopertach. Policjant ustawia ch³opów w czwórki i idzie z nimi do lokalu wyborczego, gdzie ch³opi kartki te wrzucaj¹ do urn. W pewnej kolumnie, jeden
z ch³opów, ciekawski, zaczyna kopertê rozrywaæ, ¿eby zobaczyæ, co jest wewn¹trz. Na to policjant wali go pa³k¹ w ³eb i krzyczy: „Nie wiesz, chamie, ¿e
wybory s¹ tajne?”.
Schlesinger siê uœmia³, ale powiedzia³: „Dlaczego dzia³o siê to tylko
w przedwojennej Polsce? A teraz? W tej waszej, komunistycznej?”.
Na to kontrargumentu nie mia³em. Opowiedzia³em mu wiêc anegdotê z lat PRL’u. Przychodzi wyborca do lokalu wyborczego. Legitymuje
siê. Na stoliku le¿y u³o¿ony precyzyjnie stos kartek wyborczych. Wszystkie s¹ jednakowe, opozycyjnych kartek oczywiœcie nie ma. Normalnie ka¿dy wyborca bierze pierwsz¹ kartkê z wierzchu, idzie z ni¹ za
zas³onê, wype³nia, sk³ada, wychodzi i wrzuca j¹ do urny. Ale ten jeden
mówi do urzêdniczki: „Proszê mi daæ jedenast¹ kartkê od góry”. „Dlaczego? – pyta urzêdniczka – Nie widzi pan, ¿e one s¹ wszystkie jednakowe”. Na to obywatel: „Proszê pani. Przecie¿ JAKIŒ wybór muszê
mieæ”.
Wybory jakiegoœ rodzaju odbywa³y siê zawsze. A je¿eli tak, to musia³y siê
toczyæ tak¿e kampanie wyborcze. Znany jest starorzymski okrzyk „Panem
et circenses” („Chleba i igrzysk”). I oto, w³aœnie teraz, ukazuje siê w Wydawnictwie Bellona polskie t³umaczenie ksi¹¿ki historyka angielskiego Ruperta Matthewsa pt. „Rzym – Mroczny, ponury i krwawy”.
I có¿ pisze on? „Do roku 100 przed nasz¹ er¹ urz¹dzanie krwawych
igrzysk sta³o siê podstawowym narzêdziem kampanii wyborczej ka¿dego ambitnego polityka. Aby zdobyæ g³osy nale¿a³o zadowoliæ t³um, a tego najproœciej by³o dokonaæ, zapewniaj¹c gawiedzi rozrywkê. Wielu ludzi maj¹cych prawo g³osu ¿y³o w nêdzy, wiêc igrzyska by³y dla nich jedyn¹ dostêpn¹ form¹ zbytku.”. Matthews podaje przyk³ad m³odego patrycjusza Gajusza Skryboniusza Kurio, który w 53 roku p.n.e. ubiega³
siê o stanowisko trybuna. Urz¹dzi³ on igrzyska, w czasie których trybuny dla publicznoœci porusza³y siê na walcach wokó³ areny. To wystarczy³o, by bez trudu – trybunem zosta³ i w darze zarz¹d nad ca³¹ Sycyli¹
otrzyma³.
Taka by³a wówczas kie³basa wyborcza dla t³umów. Te¿ odwieczna. Czytelniczki i Czytelnicy. IdŸmy g³osowaæ! A kie³basa wyborcza bêdzie w tego g³osowania wyniku.
Zygmunt Broniarek
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REKLAMA

Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy
Urz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie
INFORMACJA WYBORCZA DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Informujemy, ¿e w dniu wyborów parlamentarnych tj. 21 paŸdziernika br. Urz¹d m. st. Warszawy
zapewni osobom niepe³nosprawnym nieodp³atny transport - zwi¹zany z dotarciem i powrotem
z punktów wyborczych. Zg³oszenia przyjmowane bêd¹ pod nr telefonu 9191 lub
022- 822-44–44 (Us³uga œwiadczona bêdzie przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Taksówkowe).
Informujemy równie¿, ¿e w dniu wyborów nieodp³atnie œwiadczone bêd¹ us³ugi - Asystenta Osoby
Niepe³nosprawnej - zwi¹zane z dotarciem i powrotem z punktów wyborczych. Zg³oszenia
przyjmowane bêd¹ pod nr telefonu: (022) 887-33-20, e-mail: zamawiam@asystent.warszawa.pl
Jednoczeœnie zawiadamiamy, ¿e na terenie Dzielnicy Praga Po³udnie do potrzeb wyborców
niepe³nosprawnych dostosowane s¹ nastêpuj¹ce siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych:
 OKW Nr 403, ul. Miñska 1/5, Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Nr 5,
 OKW Nr 414, ul. Paca 42, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,
 OKW 438 i OKW 439, ul. Szczawnicka 1, Zespó³ Szkó³ Nr 5,
 OKW 445, ul. Miêdzyborska 64/70, Szko³a Podstawowa nr 120,
 OKW 450, ul. Bartosika 5, Zespó³ Szkó³ Integracyjnych Nr 75,
 OKW 469, ul. Arabska 3, Dom Pomocy Spo³ecznej im. Matysiaków.
Osoby niepe³nosprawne zameldowane na pobyt sta³y na terenie Dzielnicy Praga Po³udnie
mog¹ g³osowaæ w w/w komisjach na podstawie zaœwiadczeñ o prawie do g³osowania, które
wydawane s¹ w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Urzêdzie Dzielnicy Praga Po³udnie przy ul. Grochowskiej 274 , stanowisko nr 27, tel. (0 22) 813-77-12 w. 427.
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Spółdzielco przeczytaj koniecznie!

MIESZKAĆ U SIEBIE
Problem budowy mieszkań od wielu lat nie może znaleźć rozwiązania. Bu−
duje się ich zdecydowanie za mało i za drogo. Ostatnia obietnica budowy
trzech milionów mieszkań też nie została zrealizowana. Brak jest jasnego
i prostego systemu skierowania środków finansowych, w tym z budżetu
państwa, na ten cel. Kandyduję do Sejmu, aby to zmienić. Od kilkunastu
lat kieruję spółdzielnią, która buduje mieszkania i problem znam. Przyczy−
ny zastoju oraz propozycje rozwiązania przedstawiam poniżej.
gospodaruje Bank Gospodarstwa Krajowego. Mimo ograniczoNiby pomoc
W 1992 r., a wiêc ju¿ w nowym systemie gospodarczym 6,1%
wydatków z bud¿etu pañstwa stanowi³o wsparcie dla budownictwa mieszkaniowego, podczas gdy w roku bie¿¹cym jest to tylko
0,1%. Stanu rzeczy, jaki ilustruj¹ te dwie liczby, nie zamaskuje
¿adna efektowna nazwa kolejnej niby pomoc¹ dla budownictwa
mieszkaniowego. Ka¿dy z wprowadzanych w ostatnich latach systemów, maj¹cych przynieœæ rozwi¹zanie problemu, upada³ na jeden z dwóch sposobów. Albo pomys³ by³ nieudany i ma³o kto
z niego korzysta³, albo system siê sprawdza³ i by³ likwidowany,
gdy¿ powodowa³ zbyt du¿e wydatki z bud¿etu pañstwa.
Ulga podatkowa, która polega³a na mo¿liwoœci odliczenia od
podstawy opodatkowania wydatków na cele mieszkaniowe zosta³a zlikwidowana. Zast¹piono j¹ ulg¹ „odsetkow¹”, która by³a mniej
korzystna finansowo. Ponadto wi¹za³a siê z koniecznoœci¹ zaci¹gniêcia kredytu, przez co nie korzystali z niej kupuj¹cy mieszkania za gotówkê. Ulga „odsetkowa” widocznie tak¿e okaza³a siê
zbyt „bud¿eto¿erna” i te¿ zosta³a zlikwidowana.
Potem wprowadzono kredyt o sta³ym oprocentowaniu, na który
siê skusi³o a¿ 200 osób w ca³ej Polsce. Okaza³ siê po prostu nieatrakcyjny wobec komercyjnej oferty banków. Ostatnio wprowadzony,
szeroko reklamowany przez rz¹d, jako sposób na rozwi¹zanie problemu braku mieszkañ, preferencyjny kredyt mieszkaniowy z rz¹dowa
dop³at¹ wypad³ te¿ Ÿle. Udzielono takich kredytów na budowê 2.600
mieszkañ, a obiecano budowê 3 milionów! Warunki jego udzielenia
s¹ tak nieprzystaj¹ce do rzeczywistoœci, ¿e ma³o kto mo¿e z niego
skorzystaæ. Ciê¿ko jest zrozumieæ, po co siê tworzy szumne projekty
z góry skazane na niepowodzenia, niepotrzebnie marnuj¹c pieni¹dze
podatników na wymyœlaj¹cych te przepisy urzêdników. Chyba, ¿e
chodzi o stworzenie wra¿enia dzia³ania przy jego braku.
Niejako „po drodze” by³y jeszcze ma³o popularne „kasy mieszkaniowe” wprowadzone w wersji swojskiej innej ni¿ ta, która
sprawdzi³a siê w Niemczech i dzia³a tam do dzisiaj.
Najgorszy w tym wszystkim jest brak stabilizacji, który powoduje niesamowite wahania na rynku mieszkañ. Przez ostatnie lata czytaliœmy pod koniec prawie ka¿dego roku o „¿niwach developerów”
tzn. gwa³townym wzroœcie cen mieszkañ spowodowanym pog³oskami o zmianie ulgi podatkowej, czy innej zmianie przepisów.

Płacić za cudze
Zdecydowanie chlubnym wyj¹tkiem jest tu dzia³alnoœæ Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM), którym z powodzeniem

MÓJ PROGRAM WYBORCZY:
„MIESZKAÆ U SIEBIE”
 stworzenie prostych i jasnych warunków prawnych funkcjonowania budownictwa mieszkaniowego, systemów jego finansowania i kredytowania,
w tym budowy mieszkañ dla osób niezamo¿nych;
 odnowa osiedli z wielkiej p³yty i starej zabudowy miejskiej, wsparta ze strony bud¿etu pañstwa
i œrodkami unijnymi;
 stworzenie wspólnie z mieszkañcami dobrej
ustawy spó³dzielczej gwarantuj¹cej prawa spó³dzielców i rozwój spó³dzielni;
 u³atwienia w wykupie mieszkañ komunalnych
i zak³adowych;
 przygotowanie ustaw zapewniaj¹cych harmonijny i przyjazny dla mieszkañców rozwój miast;
 pañstwowe i unijne wsparcie dla Warszawy –
Stolicy Polski: metro, mosty, obwodnice, stadiony.
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nych œrodków, które przeznaczy³ na Fundusz bud¿et pañstwa
i doœæ skomplikowanych regu³ prawnych przyznawania œrodków
z Funduszu, zbudowano w latach 1996-2005 z jego udzia³em
73.331 mieszkañ. Bank dodatkowo pomno¿y³ pieni¹dze przyznane z bud¿etu o œrodki uzyskane m.in. z Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inwestorzy wdro¿yli
siê w procedury, a jasnoœæ kryteriów i jawnoœæ postêpowania zapewni³y, ¿e œrodki trafi³y w dobre rêce. Jest to jednak oferta, która
nie satysfakcjonuje osób chc¹cych posiadaæ w³asne „M”, gdy¿
mo¿na zostaæ tylko, albo najemc¹ lokalu w Towarzystwie Budownictwa Spo³ecznego, albo posiadaczem lokatorskiego prawa do
lokalu w spó³dzielni mieszkaniowej.
W³aœcicielem budynku i mieszkañ siê w nim znajduj¹cych zostaje gmina, spó³dzielnia lub prywatne Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego, mimo ¿e to lokator (najemca) sp³aca pe³n¹ wysokoœæ kredytu. Nadziei na mo¿liwoœæ wykupu tych mieszkañ na
w³asnoœæ w najbli¿szych latach nie ma, co znacznie zmniejsza
atrakcyjnoœæ tej oferty. Wniosków o œrodki z Funduszu jest mniej
ni¿ przed laty, co dodatkowo jest spowodowane faktem, ¿e inwestorzy wol¹ na posiadanych dzia³kach budowaæ mieszkania w³asnoœciowe na sprzeda¿, gdy¿ jest na nie wielu chêtnych.

Jak to dawniej bywało
Pragnê przypomnieæ, jak w dawnych czasach przy mniej wydolnym systemie ekonomicznym usi³owano zapewniæ ludziom
mieszkania. Od roku 1971 do 1988 zbudowano w technologii
uprzemys³owionej 2 mln 700 tys. mieszkañ, czyli 150 tys. rocznie. Procentowe obci¹¿enie bud¿etu pañstwa na ten cel by³o kilkadziesi¹t razy wiêksze ni¿ obecnie. Jak te mieszkania by³y dostêpne dla przeciêtnego obywatela? Nale¿a³o wp³aciæ 10% na
mieszkanie lokatorskie a na w³asnoœciowe 20% kosztów budowy.
Te œrodki zbierano na ksi¹¿eczkach mieszkaniowych - na minimaln¹ ratê miesiêczn¹ ka¿dy móg³ sobie pozwoliæ. Gdy ktoœ
chcia³ mieszkanie na w³asnoœæ pozosta³e 80% musia³ sp³acaæ
w ramach kredytu d³ugoterminowego. Oprocentowanie tych kredytów wynosi³o do 1989 roku 1% w skali roku.
Chêtni na mieszkania lokatorskie mieli do sp³aty tylko 40%
gdy¿ 50% stanowi³a dotacja bud¿etu pañstwa. Tak dogodne
warunki oraz brak mieszkañ spowodowa³y oczywiœcie bardzo du¿y popyt. Chêtnych by³o ju¿ kilka milionów, a zatem
przy tempie budowy mieszkañ 150 tys. rocznie, czas
oczekiwania wynosi³ kilkanaœcie lat.

3 miliony mieszkań
Nawi¹zuj¹c do obecnego programu budowy trzech
milionów mieszkañ, chcia³bym uœwiadomiæ Pañstwu
jak jest on realizowany. W pierwszej po³owie 2007 r.
developerzy i spó³dzielnie oddali do u¿ytku w Polsce
18.348 mieszkañ, w tym tempie realizacja programu zajmie 82 lata. Samo budownictwo wielorodzinne w latach
70-tych i 80-tych by³o cztery razy bardziej wydajne ni¿
ca³e budownictwo teraz. Spó³dzielnia, w której pracujê
budowa³a wtedy ok. 1500 mieszkañ rocznie, teraz wszystkie spó³dzielnie w kraju buduj¹ ich ok. 7 tys. Ponadto ma³a

iloœæ budowanych mieszkañ, w czêœci wykupywanych przez inwestorów zagranicznych lub krajowych, którzy traktuj¹ mieszkania jako lokatê kapita³u, spowodowa³a ¿e ceny bardzo wzros³y.
Mieszkania staj¹ siê mimo dostêpnego kredytu komercyjnego,
niedostêpne dla wiêkszoœci m³odych ludzi. Ceny developerów, 8-10
tys. z³. za 1 m2 powoduj¹, ¿e mieszkanie 50 m2 kosztuje 400.000500.000 z³. Spó³dzielnie buduj¹ o ok. 2000 - 3000 z³. taniej za 1 m2
ale buduj¹ coraz mniej. Miasta zabieraj¹ im grunty, a spó³dzielczy
system budowy „non profit”, tj. bez zysku utrudnia nabywanie nowych terenów pod budowê. Niebawem zreszt¹ budownictwo spó³dzielcze zostanie praktycznie zlikwidowane. Ostatnia zmiana Ustawy o Spó³dzielniach Mieszkaniowych przyjêta z inicjatywy PiS i PO
zak³ada docelowo likwidacjê spó³dzielni i ich przekszta³cenie we
wspólnoty mieszkaniowe. Zniknie wtedy tañsza konkurencja dla
developerów. To w ramach troski o budownictwo?

Co należy zrobić
W ramach Polski solidarnej, mieszkania powinny byæ dostêpne
dla wszystkich potrzebuj¹cych przy zachowaniu logiki gospodarczej i rygorów rynkowych udzielania kredytów. Dla osób, które
nie spe³niaj¹ wymogów otrzymania kredytu komercyjnego a wiêc
ich próg dochodów jest stosunkowo niski, powinien byæ uruchomiony prosty i przejrzysty system czasowej pomocy ze strony
bud¿etu pañstwa polegaj¹cy na udzielaniu kredytu d³ugoterminowego z preferencyjnym oprocentowaniem. Wp³ata w³asna powinna wynosiæ 10% – 30% wartoœci budowy. System ten powinien
zapewniæ docelowo po sp³acie pomocy pañstwa, wykup mieszkania. Odzyskan¹ w ten sposób pomoc bud¿etu, pañstwo bêdzie
mog³o dalej inwestowaæ w kolejne mieszkania.
Tak¿e obecnym mieszkañcom TBS-ów i spó³dzielczych mieszkañ budowanych w ramach KFM nale¿y umo¿liwiæ po sp³acie
pomocy wykup mieszkañ a odzyskane œrodki dalej inwestowaæ
w budownictwo. Takie zwiêkszenie wydatków na budownictwo
mieszkaniowe w tym tak¿e na KFM, zyska pe³n¹ akceptacjê spo³eczeñstwa. Kryteria kwalifikuj¹ce poszczególne przedsiêwziêcia
inwestycyjne do wsparcia tymi œrodkami mog¹ byæ takie same jak
w przypadku Krajowego Funduszu Mieszkaniowego tj. wysokoœæ
ceny 1 m2, procentowy wk³ad w³asny, deklarowane tempo sp³at
itd. Ubezpieczeniem kredytu powinna byæ budowana nieruchomoœæ bez ¿adnych dodatkowych zabezpieczeñ, a preferencyjne
oprocentowanie rzêdu choæby 50% stopy redyskonta weksli
umo¿liwi³oby ustalenie rat sp³aty na poziomie dostêpnym dla wielu rodzin, dla których teraz kredyty komercyjne s¹ nieosi¹galne.
Towarzyszyæ temu powinno: wprowadzenie zasady „non profit”
dla przedsiêwziêæ realizowanych w oparciu o kredyty preferencyjne,
opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego i zwiêkszenie poda¿y terenów pod budownictwo mieszkaniowe, wspó³praca samorz¹du ze spó³dzielniami w zakresie budowy mieszkañ spó³dzielczych na zasadzie
„non profit” tj. bez zysku, rozwój szkolnictwa zawodowego w zakresie budownictwa.
Kandydujê do
Sejmu, aby ten
program wcieliæ
w ¿ycie.
Andrzej
Pó³rolniczak

Andrzej
PÓŁROLNICZAK
Od 14 lat prezes RSM „Praga” jednej z najwiêkszych spó³dzielni mieszkaniowych w Polsce, prezes Unii Spó³dzielców Mieszkaniowych w Polsce, cz³onek Rady Nadzorczej Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP, radny dzielnicy Bia³o³êka w latach 1998-2002 i obecnie radny Warszawy 2002-2006. Absolwent
Wydzia³u Zarz¹dzania UW, ¿onaty, troje dzieci. Kandyduje do Sejmu z listy Lewicy i Demokratów, aby zaj¹æ
siê: rozwojem budownictwa mieszkaniowego, odnow¹ istniej¹cych osiedli z wielkiej p³yty, harmonijnym rozwojem miast oraz popraw¹ warunków prawnych funkcjonowania spó³dzielni mieszkaniowych.

KKW LiD Lewica i Demokraci
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Do¿ynki w wielkim mieœcie Paradnie i patriotycznie
Wiejskie klimaty
w Marysinie
W ostatni¹ sobotê wrzeœnia, w Przedszkolu im.
„Pluszowego Misia” odby³a siê niezwykle barwna, przygotowana z ogromnym rozmachem impreza integracyjna pod has³em „Przedszkolne
Do¿ynki 2007”.

Plon niesiemy, plon... pod Florianem

Placówka kierowana przez dyr. Hannê Wróblewsk¹, realizuje
program edukacji europejskiej „Ma³y europejczyk to ja”, w ramach
którego wprowadzaj¹c dzieci w nowe czasy zjednoczonej Europy
podkreœla rodzimy dorobek i przywi¹zanie do tradycji.

Na pikniku bawi³y siê ca³e rodziny. By³a to niejako podró¿ do
miejsca, w którym ¿yje siê naturalnym rytmem praw przyrody. Sielankowa atmosfera udzieli³a siê wszystkim za spraw¹ starannie
przygotowanej scenerii. A¿ chcia³o siê przytoczyæ s³owa poety –
„wsi spokojna – wsi weso³a” Zgromadzone eksponaty pozwoli³y
stworzyæ przedszkolny mini skansen.
Imprezê rozpocz¹³ barwny korowód do¿ynkowy, w którym wziêli
udzia³ wszyscy – dzieci i doroœli (trudno odgadn¹æ, kto z nich bardziej
przejêty). Przy dŸwiêkach poloneza dzieci sk³ada³y na rêce pani dyrektor kosze do¿ynkowe, przygotowane wspólnie z rodzicami. Mali artyœci przedstawili programy artystyczne, by³ te¿ hymn do¿ynkowy.
A potem jak przysta³o na prawdziwe do¿ynki, zaczê³a siê rodzinna biesiada, której hitem by³a pachn¹ca lasem kie³basa, pyszny bigos i pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem.
(an)

Konkurs plastyczny, koncert pieœni patriotycznych, a tak¿e uliczny jarmark to tylko niektóre
z atrakcji I Ogólnopolskiej Parady Patriotycznej
Pieœni Rycerskiej i Wojskowej, która w ostatni
weekend wrzeœnia odby³a siê na Pradze.

Koniec lata to czas, kiedy w³aœciciele zarówno
du¿ych ogrodów jak i ma³ych dzia³ek ciesz¹ siê
ze zbieranych plonów, bêd¹cych efektem ich ca³orocznej pracy.

We wrzeœniu w Rodzinnym Ogrodzie Dzia³kowym „Waszyngtona” obchodzono jak co roku Dzieñ Dzia³kowca. To dzieñ,
w którym pasjonaci mog¹ pochwaliæ siê nie tylko swoimi plonami,
ale tak¿e przyrz¹dzonymi z nich potrawami i napojami.
A by³o siê czym chwaliæ: wspania³e, dorodne warzywa, piêkne
kwiaty i owoce cieszy³y oko. Podczas czêœci oficjalnej wiceprezes ROD Barbara Frydrychewicz wyró¿ni³a i uhonorowa³a prenumerat¹ miesiêcznika „Dzia³kowiec” wyj¹tkowych, aktywnych
spo³ecznie w³aœcicieli najpiêkniejszych dzia³ek. Mo¿na by³o
równie¿ podziwiaæ wystawê obrazów Barbary Smolarek tematycznie zwi¹zanych z dzia³kami. Odby³ siê tak¿e pokaz zdjêæ, po
którym obecny na spotkaniu zastêpca burmistrza Pragi Po³udnie
Adam Grzegrzó³ka wraz z prezesem ROD „Waszyngtona” Waldemarem Habetinem uroczyœcie podzielili siê chlebem z dzia³kowcami. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej by³ czas na rozmowy,
a tak¿e, ciesz¹c¹ siê du¿ym zainteresowaniem, degustacjê nalewek. Nie mniej emocji wzbudzi³y równie¿ przygotowane specjalnie na ten dzieñ konkursy.
M. Nolberczak

Paradê
zorganizowa³o
Duszpasterstwo Œrodowisk
Twórczych i Sportu Diecezji
Warszawsko-Praskiej. Celem

uczniów warszawskich i podwarszawskich szkó³ podstawowych i gimnazjów. G³ówn¹ nagrodê zdoby³a Dorota Osiñska.

Parady jest animacja ducha patriotyzmu wœród m³odego pokolenia. Bo ze znajomoœci¹
pieœni patriotycznych przez
m³odzie¿ nie jest najlepiej. Na
kilkanastu przepytanych na ulicy uczniów szkó³ podstawowych tylko jeden potrafi³ podaæ treœæ hymnu i to tylko
pierwszej zwrotki.
Jednak w konkursie o nagrodê z³otego ryngrafu rywalizowa³o
ponad
dwudziestu wykonawców – g³ównie

Najwiêksze emocje wœród
mieszkañców Pragi wzbudza³a
parada, która przesz³a z placu
Weteranów, Targow¹, K³opotowskiego do Pomnika Koœciuszkowców. W historycznych
strojach wyst¹pili tak¿e uczniowie warszawskich szkó³. W defiladzie wziê³y udzia³ m.in. kawaleria, Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego i grupy
rekonstrukcyjne. Przechodnie
mogli podziwiaæ sprzêt bojowy.
MKP
REKLAMA

MINISTER
z Gocławia?
Rozmowa
z Krzysztofem Wysockim,
nauczycielem, radnym dzielnicy,
kandydatem do Sejmu z listy PiS
- Wawerska podstawówka nr 86, goc³awska nr 312 i gimnazjum nr 28 – z tymi szko³ami jest lub by³ pan zwi¹zany jako nauczyciel
historii. Z wykszta³cenia - historyk i pedagog.
Móg³by byæ pan dobrym ministrem oœwiaty
lub kultury?
- Czemu nie... Jestem do tego przygotowany od strony teoretycznej i praktycznej. ¯eby byæ ministrem lub pos³em trzeba mieæ odpowiednie przygotowanie. To ciê¿ka praca i wielka odpowiedzialnoœæ.
- Jako minister edukacji zaj¹³by siê pan przede wszystkim p³acami w oœwiacie?
- To wa¿na kwestia, ale wa¿niejszy jest poziom edukacji naszych dzieci. Niekorzystny jest system,
¿e iloœæ dzieci przek³ada siê na iloœæ pieniêdzy, które otrzymuje szko³a. To generuje zbyt liczne, prze³adowane klasy i obni¿a jakoœæ edukacji, a mniejszym szko³om grozi likwidacj¹. B³êdem by³a likwidacja szkó³ zawodowych. Teraz brakuje wykwalifikowanych zawodowo pracowników.
- No dobrze, a jako minister kultury? W grochowskim przedszkolu im. Misia Czarodzieja,
w czasie œwiêta 50-lecia czasopisma „Miœ”, spyta³em obecnego ministra, czy w zwi¹zku z Euro
2012 nie widzi potrzeby zwiêkszenia nak³adów na zabytki prawobrze¿nej Warszawy. Nie widzia³.
- A ja widzê. Jesteœmy gospodarzami Euro 2012 i je¿eli chcemy siê „sprzedaæ” turystycznie musimy zainwestowaæ w miejsca i atrakcje, które mo¿emy pokazaæ turystom z ca³ej Europy. To siê
zwróci.
- A inne zadania ministra kultury?
- Zabezpieczenie dóbr kulturalnych przed roszczeniami niemieckimi i lepsze wykorzystanie funduszy europejskich na remonty, odbudowê, rewitalizacjê zabytków.
- W wakacyjnym „Mieszkañcu” wyst¹pi³ pan jako „ojciec chrzestny” niedawno otwartego
grochowskiego basenu przy Kwatery G³ównej. Drug¹ kadencjê jest pan radnym z Goc³awia – co
pan zrobi³ dla mieszkañców tego osiedla i dlaczego mogliby g³osowaæ na pana wyborcy z innych
czêœci Warszawy?
- Jeœli chodzi o Goc³aw to m.in. jestem inicjatorem Œwietlicy œw. Patryka, Domu Kultury Goc³aw
przy ul. Abrahama, Biblioteki Publicznej przy ul. Meissnera, M³odzie¿owej Ligi Krêglarskiej, dofinansowania zajêæ dla dzieci na basenach, modernizacji terenu jeziorka Balaton... W parlamencie chcê
dopilnowaæ, aby powsta³a linia metra ze stacjami m.in. przy Dworcu Wschodnim, ul. Miñskiej, Rondzie Wiatraczna i Goc³awiu. Inni pos³owie musz¹ zrozumieæ, ¿e Warszawa wymaga szczególnych nak³adów. Na stolicê pañstwa
nie mo¿na sk¹piæ pieniêdzy z bud¿etu.
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KAWIARNIA

zaprasza codziennie w godz. 1000-2100 na:

 pyszn¹ kawê (w 30 smakach),
herbatê, czekoladê na gor¹co,
 ciastka, torciki, strudle, piwo, drinki
 wielkie desery lodowe ponad 50 rodzajów
w tym specja³y dla dzieci np. PINOKIO – 6 z³.
 ma³e œniadania  naleœniki, tosty  œwie¿e sa³aty
Kameralne wnêtrze, mi³a obs³uga i niewygórowane ceny!!!
Saska Kêpa ul. Zwyciêzców 57 (róg Londyñskiej)
rezerwacje tel. 022 616-18-38
www.kawiarniavanilia.pl

LUNCH – 18 z³!

OG£OSZENIE

BILETY LOTNICZE

i innych linii lotniczych

Ubezpieczenia,
TURYSTYKA
HIT ZIMY – MADERA
Rezerwacja hoteli,
promów
Czekamy na Pañstwa
pn.-pt. 1000-1800; sob. 930-1300

KORONA TRAVEL
Plac Przymierza 1
(Saska Kêpa)

tel. 022 616-26-75/83
korona@koronatravel.com.pl

Mirosława Hanna Terlecka
takrim@interia.pl
 Nauczyciel, wychowawca dzieci i m³odzie¿y, dzia³acz spo³eczny.
 Zas³u¿ony Honorowy Krwiodawca. Od wielu lat wolontariusz hospicjum.
 Cz³onek NSZZ ”Solidarnoœæ” od 1980 roku.
 Radna Rady Dzielnicy Praga Po³udnie II kadencjê. Przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty
 Wychowana w tradycji „gdzie kruszynê chleba podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba...”
 M¹¿ W³adys³aw, dzieci: Jadwiga, W³adys³aw, Wanda, wnuki: Micha³ i Basia.
W okresie pe³nienia funkcji Radnej:
 Dba³am o poprawê warunków nauki i wypoczynku dzieci i m³odzie¿y w szko³ach (wybudowano 9 nowoczesnych boisk, powsta³ nowy basen na terenie Dzielnicy).
 Interweniowa³am te¿ w wielu sprawach wa¿nych dla mieszkañców.

Swoje doœwiadczenie samorz¹dowe pragnê przenieœæ na szersze pole – s³u¿by Polsce
W czasie pe³nienia funkcji Pos³a RP
 Zadbam o godziw¹ p³acê dla nauczycieli i innych pracowników placówek oœwiatowych.
Im bowiem powierzamy najwiêkszy nasz skarb, nasz¹ przysz³oœæ - nasze dzieci.
 Zadbam o stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
 Bêdê s³ucha³a uwa¿nie Pañstwa g³osów, aby swoj¹ s³u¿bê pe³niæ rzetelnie dla dobra
Polaków i Polski.
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Pierwsze starcie
w Euro 2012
Pierwszy mecz w pi³karskich mistrzostwach Euro 2012
zosta³ rozegrany. Stoczy³y go... damy polskiej polityki.

Tego samego dnia, o tej samej godzinie
dwie damy polskiej polityki zorganizowa³y
spotkania dotycz¹ce Euro 2012. 4. paŸdziernika o godzinie 14.30 El¿bieta Jakubiak minister sportu PiS-owskiego rz¹du
zorganizowa³a na murawie Stadionu Dziesiêciolecia konferencjê prasow¹ w sprawie
powo³ania spó³ki Narodowe Centrum Sportu, która wybuduje nam Stadion Narodo-

wy. Dok³adnie w tym samym czasie w Novym Kinie Praha Hanna GronkiewiczWaltz, platformiana prezydent Warszawy
zaprosi³a media na spotkanie pt. DojedŸ
metrem na Euro 2012. Dziennikarze musieli wybieraæ: albo - albo. „Mieszkañcowi”
uda³o siê rozdwoiæ. W Novym Kinie Praha
mo¿na by³o siê dowiedzieæ, jak bêdzie
przebiega³a i jak wygl¹da³a druga linia me-

tra. Z lewej strony Wis³y, z ronda Daszyñskiego, metro pobiegnie przystankami: rondo ONZ, Œwiêtokrzyska, Nowy Œwiat, Powiœle, a po prawej stronie Wis³y bêd¹ stacje
Stadion i Dworzec Wileñski. Wyjœcia ze
stacji metra maj¹ byæ bardziej przemyœlane
i praktyczne ni¿ dotychczasowe, a ca³a trasa ma byæ „spójna plastycznie”, czyli
w barwie i stylu komponuj¹cym siê z s¹siaduj¹cymi stacjami.
Przy stacji Stadion ma znajdowaæ siê odga³êzienie kolejnej linii metra, która pobiegnie na Goc³aw. Inwestycja ma byæ gotowa
przed 2012 rokiem.
Na murawie Stadionu Dziesiêciolecia
dowiedzieliœmy siê, ¿e obiekt sportowy,
który powstanie w tym miejscu bêdzie
obiektem wielofunkcyjnym, ale nie ma jeszcze pewnoœci, czy bêdzie mia³ lekkoatletyczn¹ bie¿niê. Pani minister powo³a³a
spó³kê, która wybuduje Stadion Narodowy
i oznajmi³a, ¿e najpierw, na podstawie dotychczasowych osi¹gniêæ i prac, spoœród
najlepszych œwiatowych firm, zostanie wy³oniony projektant stadionu, a dopiero
póŸniej bêdzie opracowany projekt. Prace
budowlane maj¹ ruszyæ za kilkanaœcie miesiêcy.
Inwestycja musi byæ gotowa w po³owie
2011 roku. W pierwszym, medialnym meczu Euro 2012 pomiêdzy minister Jakubiak
i prezydent Gronkiewicz-Waltz wynik by³
remisowy. Miejmy nadziejê, ¿e ten remis da
zwyciêstwo Warszawie.
rosa

Gest bogatego Wawra
W Wawrze mia³
powstaæ basen wraz
ze sztucznym lodowiskiem. Tymczasem,
na ostatniej sesji (2
paŸdziernika) rada
dzielnicy
podjê³a
uchwa³ê zwracaj¹c¹
do bud¿etu Miasta 1,5
mln z³. przyznanych
w tym roku na tê inwestycjê. – Te pieni¹dze nie przepad³y –
zapewnia Piotr G¹siorowski (PO) przewodnicz¹cy dzielni- W Wawrze nie znajdziesz basenu
cowej Komisji Bud¿etowej. sz³ym. W¹tpliwoœci maj¹ radni
– Poprzednia ekipa nie zapew- klubu PiS, którzy g³osowali
ni³a nam œrodków na budowê przeciwko zwrotowi pieniêdzy
basenu, pozyskaliœmy je w tym do kasy Miasta. – To czy dostaroku i otrzymamy je w przy- niemy finanse w przysz³ym roku
REKLAMA

wcale nie jest pewne – mówi
radny Miros³aw Marczewski.
Za niewykorzystanie i stratê finansów obwinia aktualne w³adze i urz¹d dzielnicy: To przez opiesza³oœæ
z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wydawaniem zezwoleñ na budowê
i wycinkê drzew.
Basen w Wawrze
mia³ powstaæ za dwa
lata. Realnoœæ tej inwestycji stoi pod znakiem
zapytania.
Wawer
zwraca te¿ pieni¹dze,
które mia³y byæ przeznaczone na budowê
hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr
76 przy ul. Poezji w Falenicy. Najpierw nie wy³oniono
w przetargach wykonawcy. We
wrzeœniowym przetargu wykonawcê wybrano, ale okaza³o siê,
¿e jest zbyt ma³o czasu, aby pieFot. Maciek R.

– O Matko! To skandal! Kto rz¹dzi tym wszystkim???
– tak na internetowym forum internautka Mona skwitowa³a decyzjê w³adz Wawra o zwrocie do miejskiego
bud¿etu przesz³o czterech, niewykorzystanych, milionów z³otych.

ni¹dze wydaæ. Zamiast na szkoln¹ halê 2 mln 100 tys. z³. wêdruje do miejskiego bud¿etu. Zwroty dotycz¹ te¿ prac przygotowawczych budowy ul. Derkaczy,
Bielszowickiej, Strzyg³owskiej,
czêœci ul. K¹kolowej, Heliotropów – Panoramy. Ale w wawerskim bud¿ecie s¹ i zwiêkszenia.
O blisko 2 mln. z³. zwiêksz¹ siê
wydatki m.in. na zestawy komputerowe do obs³ugi wydawania
dowodów osobistych i serwer.
O prawie 800 tys. wiêksze bêd¹ wydatki m. in. na zakup urzêdowych komputerów, oprogramowania, oczyszczanie dzielnicy
i utrzymanie zieleni. W³adze
Wawra na stronie internetowej
dumnie obwieszczaj¹, ¿e „zwiêkszaj¹ siê o prawie 1,5 mln z³ dochody dzielnicy w efekcie skuteczniejszej egzekucji nale¿nych
podatków”. Jest to powód do dumy. A to, ¿e zwracaj¹ trzy razy
tyle kasy – no có¿, Wawer to bogata dzielnica i staæ j¹ na taki
gest. Tzn. w³adze staæ, bo mieszkañcom to siê nie mieœci w g³owie.
Adam Rosiński

Plany na kolejne

100 lat
– Nie spodziewaliœmy siê takiego zainteresowania – mówi³a pani Teresa córka pana Mieczys³awa Sobieckiego,
który w ostatni¹ niedzielê, w koœciele
parafii p.w. Matki Bo¿ej Królowej Polskich Mêczenników, œwiêtowa³ setne
urodziny.

Mszê Œwiêt¹ w koœciele przy al. Stanów Zjednoczonych
w intencji Jubilata odprawi³ ksi¹dz proboszcz Krzysztof Jackowski. Po ofierze ksiê¿a, w³adze dzielnicy i parafianie sk³adali panu Mieczys³awowi gratulacje i ¿yczenia „dobiegniêcia
kolejnej setki”. – To niesamowity zbieg okolicznoœci – powiedzia³ Jubilatowi burmistrz Tomasz Kucharski. – Jest pan
rówieœnikiem mojego nie¿yj¹cego ju¿ Taty. Jubilat z uœmiechem powiedzia³ „Mieszkañcowi”, ¿e d³ugowiecznoœæ zawdziêcza temu, ¿e nigdy nie pali³ papierosów i nie pi³... „za
du¿o wódki”. Jak widaæ mimo szacownego wieku zachowa³
poczucie humoru. Mieczys³aw Sobiecki urodzi³ siê 6 paŸdziernika 1907 r. w Lipnie, ale w stolicy mieszka „od dziecka”. W swoim d³ugim ¿yciu para³ siê ró¿nymi profesjami.
Najmilej wspomina zawód fotografa. Jego brat mia³ zak³ad
fotograficzny, co prawdopodobnie sk³oni³o pana Mieczys³awa do zapisywania otaczaj¹cego go œwiata w postaci zdjêæ.
– Moja ma³¿onka nie ¿yje ju¿ wiele lat, ale mam dwie kochaj¹ce córki – Jadwigê i Teresê – mówi Jubilat. Obie córki
uczestniczy³y w œwiêcie. Nie by³o to wcale tak oczywiste, bo
pani Jadwiga od 27 lat mieszka w amerykañskim Chicago
i do Polski przylecia³a specjalnie na tê uroczystoœæ. Zapytany o plany na nastêpne sto lat pan Mieczys³aw odpowiedzia³,
¿e planuje zachowaæ zdrowie. I dziarsko pomaszerowa³ do
swojego mieszkania przy ul. Suchodolskiej na œwi¹teczny
obiad. 200 lat Panie Mieczys³awie!
ar
REKLAMA
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OG£OSZENIE

OG£OSZENIE

MINIMUM WIEDZY MEDYCZNEJ
DLA KAŻDEGO

Jak rozpoznać
atak serca?
Wiadomo, ¿e atak serca to
zagro¿enie ¿ycia. Trzeba natychmiast wezwaæ pogotowie.
Ka¿dy kwadrans opóŸnienia
zmniejsza szansê skutecznej pomocy. Tymczasem - jak to okaza³o siê w naszych badaniach,
statystyczny mieszkaniec Pragi
maj¹cy zawa³owy atak serca
zwleka a¿ 5 godzin (œrednio)
z wezwaniem pomocy. Zgroza!
Trudno by³o w to wrêcz uwierzyæ.
To jest przyczyn¹, ¿e wielu z
tych chorych umiera w domu, bo w najbardziej niebezpiecznych
pierwszych godzinach s¹ pozbawieni pomocy.
A przecie¿ mo¿na dojechaæ do Szpitala Grochowskiego w 1015 minut z ka¿dego krañca naszej dzielnicy. Pytamy o przyczyny
zw³oki. Czêsta odpowiedŸ - nie wiedzia³em, ¿e to atak serca. Myœla³em(am), ¿e to niestrawnoœæ, przeziêbienie itp. Najczêstsza
przyczyna ataku serca to zawa³ serca. Zapamiêtajmy jego typowe
objawy.
Ból. Silny, rozpieraj¹cy, nieraz piek¹cy zlokalizowany za mostkiem. Nieraz promieniuje do gard³a (jakby zaciska³a siê stalowa
obrêcz), do ¿uchwy, do rêki. Chory ma uczucie du¿ego zagro¿enia,
nieraz poci siê. Ból trwa d³ugo, pó³ godziny, godzinê i d³u¿ej – jeœli nie zostanie przerwany.
U oko³o 10% osób ból mo¿e nie wyst¹piæ – ale chory nagle doznaje ogromnego os³abienia, trudno mu ustaæ na nogach, poci siê,
mo¿e mieæ md³oœci.
W powy¿szych sytuacjach trzeba natychmiast wezwaæ pogotowie. Niestety jak¿e czêsto na coœ siê czeka, myœli siê, ¿e to jakoœ
przejdzie. Nie czekaæ! Proszê zapamiêtaæ ten opis. Dzwoniæ zaraz
po pogotowie jeœli wyst¹pi¹ powy¿sze objawy. Czekaj¹c na pogotowie podaæ aspirynê (300-400 mg) i jakie tam s¹ w domu leki
uspokajaj¹ce i przeciwbólowe.
Chcê tu mocno podkreœliæ, ¿e czêsto wystêpuj¹ bóle w klatce
piersiowej, które nie maj¹ nic wspólnego z chorob¹ serca. Maj¹ one
jednak inny charakter ni¿ powy¿ej opisane. Ka¿dy z nas miewa³
k³ucia w okolicy koniuszka serca (w okolicy lewego sutka), nieraz
dokuczliwe. To najczêœciej wyraz tzw. nerwicy. Czêste s¹ bóle
w klatce piersiowej -miêœni miêdzy¿ebrowych, czêœci chrzêstnych
¿eber, zwykle natury reumatycznej. Wówczas ból wzmaga siê przy
ucisku palcem, lub przy skrêtach tu³owia, g³êbokim oddechu. Mo¿na jeszcze wyliczyæ kilkanaœcie innych przyczyn. Zatem nie ka¿dy
ból w klatce piersiowej pochodzi od serca, nie ka¿dy ból budzi niepokój i wymaga szybkiego dzia³ania.
Trzeba bardzo uwa¿nie przeczytaæ, co napisa³em tutaj o objawach zawa³u serca – aby reagowaæ w³aœciwie. Tzn. alarmowaæ, gdy
potrzeba – ale nie niepokoiæ siê, gdy nie ma powodu. W razie niejasnoœci, lepiej zawsze wezwaæ lekarza.
Naturalnie szybkiej pomocy wymaga tak¿e utrata przytomnoœci,
czy nag³e zawê¿enie œwiadomoœci. To te¿ mo¿e byæ atak serca.
Wiêc nie czekajmy 5 godzin z telefonem do pogotowia, bo mo¿e byæ za póŸno. Chory z terenu Pragi powinien znaleŸæ siê
w ci¹gu 30 minut w szpitalu. Wówczas prawie na pewno zapobiegniemy tragedii. Œmiertelnoœæ spadnie z 30% do kilku procent. Od nas to zale¿y!
prof. Leszek Ceremużyński
OG£OSZENIE

OG£OSZENIE

Z A P R A S Z A M Y
Panie w wieku 50-69 lat,
które w ci¹gu ostatnich 24 msc.
nie wykonywa³y mammografii lub
u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania

na raka piersi lub jajnika
(wtedy 12 msc.)

NA PROFILAKTYCZNE
BADANIA MAMMOGRAFICZNE
BEZ SKIEROWANIA
Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej
i Chorób Okresu Przekwitania
ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej)
03-924 Warszawa, tel. 022 672-78-57; 672-79-36

SZYBKIE TERMINY BADAÑ!
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Zaskocz swojego lekarza
Wiêkszoœæ lekarzy to konserwatyœci. Lecz¹ nas zazwyczaj tak,
jak uczono ich na akademiach medycznych i wszystko, co nowe,
przyjmuj¹, delikatnie mówi¹c z niedowierzaniem. Tak samo by³o
w przypadku wibroakustycznego urz¹dzenia VITAFON.
W krajach, w których VITAFON jest stosowany od dawna, pacjenci
niejednokrotnie zadziwiali swoich lekarzy. Chorzy wstawali z ³ó¿ek, kiedy
zdawa³o siê, ¿e bêd¹ do nich przykuci do koñca ¿ycia. Pacjenci przestawali braæ silne leki, lecz¹c siê ze swoich dolegliwoœci przy pomocy VITAFONU. Jak to siê mog³o staæ? – dziwili siê lekarze. A pacjenci opowiadali im o VITAFONIE. W ten sposób VITAFON zacz¹³ byæ stosowany w praktyce medycznej, teraz u¿ywany
jest w leczeniu chorób, zwi¹zanych z zak³óceniami w pracy systemu krwionoœnego i limfatycznego: osteochondrozy, zapalenia korzonków nerwowych, chorób prostaty, zapalenia zatok, oskrzeli, artretyzmu,
a tak¿e w leczeniu i profilaktyce nadciœnienia (1 i 2 stopnia), jaskry, neurosensorycznego przytêpienia
s³uchu, przewlek³ej niewydolnoœci sercowej i wielu innych. Metodyka leczenia tych chorób zosta³a opracowana przez wiod¹ce oœrodki medyczne.
Urz¹dzenie VITAFON dzia³a poprzez mikrowibracje na naczynia krwionoœne, w tym tak¿e na naczynia w³osowate. W obszarze oddzia³ywania znacz¹co poprawia siê przep³yw krwi i limfy. Leczy Pañstwa
w³asna krew. Niech tak¿e Pañstwo zadziwi¹ swojego lekarza!

Szczegó³owe informacje na stronie: www.vitafon.pl

Sklepy sieci HSI w WARSZAWIE:
ul.Jana Paw³a II 52/54
ul.Pu³awska 108/112
Al.KEN 93

tel.022/831 76 69
tel.022/844 62 17
tel.022/335 07 37

uL.Koszykowa 53
tel.022/629 13 84
uL.¯ytnia 64
tel.022/335 07 37
I dobre sklepy zaopatrzenia medycznego.
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Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

na luzie

„Słowniczek” z Internetu

Warto wiedzieć
Długie, jesienne i zimowe wieczory sprzyjają urozmaicaniu
czasu grami. Co o nich wiemy?
 Brydż ma około 150 lat, jest odmianą znanej od około XVI w,
popularnej gry karcianej wist. Podobno brydża wymyślili Rosja−
nie – tak głosi pierwsza publikacja na jego temat z 1896 r. Zmie−
niana, urozmaicana, najpopularniejsza jest w wersji proponowanej w 1925 r. przez
Harolda Vanderbilta. Wkrótce powstałą Amerykańska Liga Brydżowa a w 1962r. odby−
ła się pierwsza Olimpiada Brydżowa. Nazwa gry nie pochodzi od angielskiego słowa
bridże (most) lecz od rosyjskiej odmiany wista biricz.
 Młynek czy Go to jedne z najstarszych gier planszowych, ich wiek liczy się w ty−
siącach lat!
 Chińczyk to, wbrew pozorom, gra wymyślona przez Hindusów, znana jako pachi−
si. Znana i lubiana do dziś nie tylko w Indiach – Malezja, Cejlon, Birma, Iran, Euro−
pa. Najdroższe, hinduskie plansze do gry w Indiach to pałacowe dziedzińce. Niewol−
nice z haremu służyły jako pionki. To była gra!
 Warcaby – uproszczona odmiana szachów – liczą około tysiąca lat. Choć wymyśli−
li je Francuzi, to warcaby polskie (stupolowe) są jedyną ich odmianą, uważaną za
Ciekawska
dyscyplinę sportową.

Rady
ciotki
Agaty



Jeśli mimo umycia kuchenki
mikrofalowej utrzymuje się
w niej niepożądany zapach,
włóż do niej na talerzyku połówkę
cytryny w plastrach i włącz na
pełną moc na 3−5 minut.
Cytryna pomaga usunąć
przykre zapach ze zmywar−
ki – włóż do koszyczka na
sztućce pokrojoną cytrynę (mo−
że być sama skórka, byle świe−
ża).
Sól kuchenna ułatwi szoro−
wanie emaliowanego, przy−
palonego garnka: wsyp kil−
ka garści soli, zagotuj z wodą,
zostaw na noc.
Plamy świeże z czerwonego
wina, natychmiast posy−
pane solą kuchenną, ła−
twiej schodzą.
Sól w solniczce stołowej nie
skamienieje, jeśli wsypiesz do
niej ryżu. Do solniczki kuchennej
można włożyć mały woreczek
z ryżem.
Zmniejszysz pryskanie tłu−
szczu z patelni, gdy posy−
piesz go solą. Jeśli sól sy−
piesz na jeszcze zimną patelnię,
efekt będzie lepszy.
Grzybiarze! Plamy z żywicy
można posmarować praw−
dziwym masłem i po 1−2 go−
dzinach sprać ręcznie lub zmyć
wodnym roztworem amoniaku
z solą. Gdy to nie pomaga – po−
zostaje czyszczenie terpentyną
lub benzyną.
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Grzyby na polskim stole? Ka¿dy wie, o co chodzi. Czasem
warto dowiedzieæ siê o nich czegoœ nowego.
PRZECHOWYWANIE

✓Suszone musz¹ byæ w szczelnym pojemniku – to ulubiony
smako³yk moli kuchennych! Ja zwykle suszone kapelusze i najlepsze grzyby trzymam w metalowych, du¿ych puszkach, zaœ
ogonki i mniejsze grzyby mielê po ususzeniu i trzymam w wysokich s³oikach. Taki grzybowy proszek, dodany do zupy czy sosu, ogromnie podnosi jego smak. Kapelusze prawdziwków i podgrzybków trzymam na specjalne, wigilijne dania, o których napiszê w grudniu: bardzo specjalne pierogi oraz grzyby suszone w cieœcie, po prostu boskie!

✓

Mro¿one maœlaki, kurki, kozaki i wiele innych grzybów: po oczyszczeniu krojê
w paski, p³uczê szybko w du¿ej misce wody (nigdy pod wod¹ bie¿¹c¹!) i natychmiast
wrzucam do garnka z lekko osolonym wrz¹tkiem. Wystarczy minuta od zagotowania.
Wylewam na durszlak, a gdy ca³kiem wystygn¹, wk³adam do torebek plastikowych
(ka¿dy rodzaj staram siê mroziæ osobno). Zamykam torebkê tak, by wypuœciæ z niej powietrze i wk³adam do zamra¿arki. Przetrwaj¹ rok. Potem u¿ywam jak œwie¿ych: sosy,
zupy grzybowe, jajecznica z maœlakami czy kurkami, farsze grzybowe – rewelacja!

✓

Grzyby pieczone: leœne grzyby (same kapelusze) oczyœciæ, pokroiæ na spore kawa³ki, op³ukaæ, os¹czyæ na papierowym rêczniku. W misce wymieszaæ grzyby z zalew¹ (oliwa plus czosnek utarty z sol¹ i zio³ami, zw³aszcza rozmarynem). Prze³o¿yæ do
naczynia ¿aroodpornego tak, by nie le¿a³y zbyt grub¹ warstw¹ i piec przykryte 35 minut w takiej temperaturze, jak ciasto, pod koniec zdj¹æ przykrywkê. Podawaæ gor¹ce,
skropione lekko dobrym octem balsamicznym.

✓

Boczniaki (dla tych, którym nie chce siê iœæ do lasu) w czekoladzie: umyte grzyby
pokroiæ w œrednie paski, ugotowaæ w wodzie z maleñk¹ szczypt¹ soli. Gdy s¹ miêkkie, wsypaæ cukier (a¿ pó³ szklanki na pó³ litra wody; gotowaæ jeszcze kwadrans, zostawiæ do wystygniêcia. Dobrze ods¹czyæ, zostawiæ na noc w lodówce, by obesch³y.
Zimne zanurzaæ w roztopionej czekoladzie (tabliczka pokruszonej czekolady plus 3
³y¿ki dobrego kakao i 3 mleka skondensowanego wymieszane w ma³ym naczyniu,
wstawionym do wiêkszego, w którym wolniutko gotuje siê woda). Smakuje jak czekoPyszna Józia
ladowe ¿elki!
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potów. Wreszcie bêdziesz mia³ wiêcej czasu,
aby zaj¹æ siê sob¹. Z pewnoœci¹ nie przepracujesz siê, ale nie wpadaj te¿ z jednej skrajnoœci
w drug¹. Lenistwo nie op³aca siê, chyba, ¿e bêdzie to „twórcze” lenistwo w trakcie którego wymyœlisz sobie jak¹œ now¹ strategiê dzia³ania lub
ciekawy projekt.
 SKORPION 24.10-23.11
Skutki Twoich intryg i plotek nie dadz¹ na siebie
d³ugo czekaæ. Abyœ móg³ udowodniæ swoj¹ racjê, przemyœl sprawê zanim spowodujesz kolejn¹ aferê. W pracy nie musisz udawaæ, ¿e nie zale¿y Ci na pieni¹dzach i bierz dodatkowe zlecenia. Nie przesadzaj jednak z t¹ pracowitoœci¹,
zostaw sobie trochê luzu na rozrywki, które lubisz.
 STRZELEC 24.11-22.12
W tym miesi¹cu najwa¿niejsze dla Ciebie bêdzie ¿ycie osobiste. Niewykluczone, ¿e w sta³ym
zwi¹zku prze¿yjesz renesans uczuæ do partnera. Koniecznie naucz siê odpoczywaæ. Pamiêtaj,
¿e chroniczne zmêczenie prowadzi do wielu
chorób. Kup sobie jakiœ mi³y drobiazg lub ciuch.
To dobra metoda na poprawê nastroju. I koniecznie zacznij uprawiaæ jakiœ sport, bo Twoja
kondycja pozostawia wiele do ¿yczenia.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
W piêknym stylu wcielisz w ¿ycie projekty, które
innym wydawa³y siê ryzykowne. Umocnisz swoj¹ pozycjê, a przy okazji zarobisz parê z³otych.
W³aœnie teraz jest dobry czas na za³atwienie
trudnych i pilnych spraw, podró¿owanie w interesach. B¹dŸ bardziej przebojowy i pewny siebie.
Zdrowie dopisuje wiêc energii masz pod dostatkiem.
 WODNIK 21.01-19.02
Najbli¿si jak nigdy potrzebuj¹ Twojej pomocy
i zainteresowania. Ca³¹ uwagê zatem skup obecnie na nich, sprawy zawodowe mog¹ poczekaæ. Nie powierzaj tylko sekretów przypadkowym ludziom, mo¿e to bowiem zostaæ wykorzystane przeciwko Tobie. W Twoim zwi¹zku pod
koniec miesi¹ca zapanuje nastrój spokoju i zrozumienia. Pamiêtaj, ¿e nerwy s¹ z³ym doradc¹,
a gor¹ca g³owa z pewnoœci¹ nie pomo¿e dostrzec prawdziwego oblicza spraw.
 RYBY 20.02-20.03
W pracy sporo zamieszania, niepokoju i zmian.
Uwa¿aj, abyœ siê w tym nie pogubi³. Zadbaj wiêc
o dobr¹ organizacjê. Aby temu podo³aæ dbaj
o kondycjê, jeœli dopadnie Ciê zmêczenie, ukojenia szukaj tam, gdzie cisza i spokój. W mi³oœci
czas na odœwie¿enie Waszego zwi¹zku, a mo¿e
warto wybraæ siê gdzieœ w ciekawe miejsce na
parê dni?
Merlin







ZAJRZYJMY DO KUCHNI



 



 BARAN 21.03-21.04
Chwilami jesteœ zmêczony, ale postaraj siê zrozumieæ, ¿e nie musisz wszystkiego robiæ sam.
Wystarczy wiêcej konsekwencji w Twoim postêpowaniu, aby podzia³ obowi¹zków zosta³ uregulowany. Bêdziesz mia³ dziêki temu wiêcej czasu
dla siebie. Czas na chwilê zapomnienia. Jesienne spacery maj¹ swój niezapomniany urok,
zw³aszcza we dwoje…
 BYK 22.04-21.05
Ostatnio czujesz siê niedowartoœciowany. Mêczy
Ciê ta œwiadomoœæ i sprawia, ¿e stajesz siê bardziej niecierpliwy. W pracy siê nie oszczêdzasz,
st¹d lekkie wyczerpanie. Staraj siê byæ bardziej
wyrozumia³ym dla swojego organizmu. Warto
odwiedziæ lekarza i zasiêgn¹æ jego porady, jak siê
wzmocniæ, aby unikn¹æ jesiennych przeziêbieñ.
BLINIÊTA 22.05-21.06
We wszystkich wa¿nych dla Ciebie sprawach
zaczn¹ siê pozytywne zmiany. Na razie bêd¹
one delikatne, ale warto byæ wytrwa³ym. Pomo¿e Ci w tym intuicja, po³¹czona ze zdrowym rozs¹dkiem. Dziêki temu bêdziesz widzieæ wszystko w odpowiednich proporcjach. Pozwoli ci to
podj¹æ s³uszne decyzje, które u³atwi¹ wiele
spraw w Twoim ¿yciu.
RAK 22.06-22.07
Rozpiera ciê energia i wszêdzie Ciê pe³no. Zwolnij jednak tempo, zw³aszcza w najbli¿szych tygodniach. Nie przesadzaj równie¿ z wydatkami
i unikaj niepotrzebnych zakupów. Jesteœ teraz
podatny na wszelkie stany zapalne, szczególnie
gard³a. Uwa¿aj na jesienne ch³odne poranki
i ubieraj siê cieplej.
LEW 23.07-23.08
Nie przejmuj siê tak bardzo problemami innych,
bo to Ÿle dzia³a na Twoje samopoczucie. Melancholia i rozdra¿nienie nie najlepiej wp³ywaj¹ na
stan zdrowia. W sprawach rodziny i domu staraj
siê opanowaæ emocje. Wszystko powoli siê u³o¿y, ale musisz siê kierowaæ rozs¹dkiem. Niekoniecznie w ka¿dej sprawie s³uchaj siê bliskich,
nieraz warto mieæ w³asne zdanie.
PANNA 24.08-23.09
Pora byœ zachowa³ siê stanowczo. W³aœnie tego
wszyscy od ciebie oczekuj¹. Teraz nie powinieneœ kierowaæ siê sentymentami. Zdrowy rozs¹dek i twarda kalkulacja bêd¹ najlepszymi doradcami. Tempo ¿ycia w najbli¿szym czasie bêdzie
doœæ zawrotne jak na Twój gust. Musisz siê sprê¿yæ i nie wolno Ci siê zaniedbaæ w obowi¹zkach.
Mi³e chwile czekaj¹ Ciê pod koniec miesi¹ca.
WAGA 24.09-23.10
PaŸdziernik bêdzie przychylny, gwiazdy potraktuj¹ Ciê ulgowo bez wiêkszych zmartwieñ i k³o-



Alkohol − kosmetyk zażywany doustnie. Zażyty
w odpowiedniej dawce powoduje zdecydowa−
ną poprawę urody otoczenia zażywającego.
Bałagan − przestrzeń zaaranżowana arty−
stycznie.
Dyplomata − ktoś, kto potrafi powiedzieć ci „spieprzaj”,
w taki sposób, że czujesz narastające podniecenie przed
zbliżającą się podróżą.
Kanibale − ludzie dobierający sobie przyjaciół według
własnego smaku.
Kac – ogólnie mówiąc, kac to suszenie po zalaniu.
Nic − pół litra na dwóch.
Praca grupowa – jedyny rodzaj pracy, który pozwala na
swobodne zwalanie winy na inne osoby.
Sumienie − to ten cichy głosik, który szepce, że właśnie
ktoś na ciebie patrzy.
Zaraz – słowo używane dla określania czynności, które
Wesoły Romek
zwykle nie znajdują swego finału.

2-M

7-K

9-B

1-B

14-J

6-O

12-L

12-A

8-E

16-C

POZIOMO: 1-A storczyk o wonnych kwiatach. 1-J lokomotywa. 2-E wyspa indonezyjska w pobli¿u Sumatry. 3-A
lasso. 3-G p³ótno introligatorskie. 4-E mi³y zapach. 4-L
niebiañska istota. 5-G Brzechwa, Kochanowski. 6-A
zasada, sentencja. 6-K bzdura, nonsens. 7-B kapral na
morzu. 7-G Dariusz dla kolegów. 8-D okrêg w p³d.
Rumunii. 8-J zapisek. 9-F ewolucja narciarska. 10-A ptak
nawodny, wydrzyj wielki. 10-H daw. maszyna miotaj¹ca.
11-A rodzaj wodospadu. 12-H lekkoatleta uprawiaj¹cy
chód sportowy. 13-A awanturnik. 14-J pan w igloo. 15-E
doœwiadczony starzec. 16-A rasa psów goñczych. 16-J
utrata zdolnoœci stania.
PIONOWO: A-1 chleb z grubo mielonej m¹ki pszennej.
A-10 sknera. B-6 altówka mi³osna. C-1 chrz¹stka stawowa w nodze. C-20 wada, defekt. D-6 urz¹dzenie
podtrzymuj¹ce. E-1 roczniki, kroniki. E-11 sojusznik. F-8
wysi³ek, mozó³. G-1 lekcewa¿¹co o Francuzie. H-2 wynik
dodawania. H-7 aromatyczny napój alkoholowy. H-12

9-F

15-I

3-G

4-E

6-C

13-B

9-D

œledzenie, pilnowanie. I-3 pokarm dla kanarków. I-9 konstrukcja budynku z kominem. J-1 miejsce postoju
statków. J-7 krewny po k¹dzieli. J-12 sceniczne dzie³o
muzyczne. K-5 papuga popielata. L-1 imiê ¿eñskie. L-8
kamieñ szlachetny. £-4 wysuniêta czêœæ twarzy. £-12
wyspa hiszpañska na Morzy Œródziemnym. M-1 wzywa³y
na wyprawê wojenn¹. N-8 statek rybacki. O-1 pliska,
fa³da. O-12 zator œnie¿ny na drodze.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 12/07: „Co na sercu to i na jêzyku” i krzy¿ówki Nr 13/07: „Urodzeni na œw. Marty
to lud uparty”. Nagrody ksi¹¿kowe wylosowali: p.
Krystyna Brzezek z ul. Frysztackiej i p. Renata Misterska z ul. Saskiej.
Wa¿ne do 19.10.br.
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Jestem z Pragi
Rozmowa
z Markiem Borowskim,
by³ym Marsza³kiem Sejmu,
liderem Lewicy i Demokratów
w Warszawie,
urodzonym na Pradze.
– Podobno trudno namówiæ Pana do publicznych obietnic, ale jak ju¿ coœ Pan obieca, to nie ma zmi³uj.
– Lepiej czegoœ nie powiedzieæ ni¿ sk³amaæ. Jako polityk mam poczucie odpowiedzialnoœci za opinie ludzi, którzy mi wierz¹
i ufaj¹. Nigdy nie rzucam s³ów na wiatr. Zamiast obietnic mam dla warszawiaków konkrety, które zostan¹ zrealizowane. To konkrety, które maj¹ m.in. u³atwiæ: za³o¿enie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, dostêp do
edukacji, kontakt z lekarzem specjalist¹, zagraniczn¹ wspó³pracê.
– Dlaczego wyborcy maj¹ wierzyæ, ¿e w³aœnie Panu uda siê to zmieniæ?
– Jestem politykiem, nie piromanem. Zmiany trzeba wprowadzaæ stopniowo, od podstaw. To jest mo¿liwe, chocia¿ praca ostatniego rz¹du rzeczywiœcie mog³a zniechêciæ wyborców do wiary w zmianê Polski na lepsze.
– St¹d to podsumowanie na pañskim blogu „rz¹d piromanów”?
– Has³o Lewicy i Demokratów to „Nowa nadzieja. Nowa polityka”. W³adzê
w naszym kraju obejmowali ludzie, którzy nie potrafili rozwi¹zywaæ problemów.
Zaognia³y siê konflikty, rodzi³o siê poczucie niesprawiedliwoœci spo³ecznej. Przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by sytuacja polskiej s³u¿by zdrowia. Wybrano gaszenie
strajków jednorazowymi podwy¿kami. To takie tymczasowe ³atanie tego, co wczeœniej popsuto. To tak jakby najpierw coœ podpaliæ, a potem zwo³aæ konferencjê, na
której pokazuje siê gaszenie po¿aru. Warszawa potrzebuje kompleksowych rozwi¹zañ.
– Urodzi³ siê Pan na Pradze, w domu przy ulicy Wileñskiej. Co chce Pan zrobiæ
dla prawobrze¿nej Warszawy?
– Podstawowa sprawa to zakoñczenie podzia³u stolicy na dwie czêœci! Chcê zbli¿yæ
miasto do rzeki. Wis³a ma ³¹czyæ, nie dzieliæ. Chcê przywróciæ warszawiakom poczucie
wspólnoty. Wa¿na jest dla mnie idea harmonijnej spo³ecznoœci Warszawy.
– W jaki sposób to osi¹gn¹æ?
– Wiêcej mostów. Krótsze terminy remontów. Warszawiakom z Pragi, Rembertowa,
Weso³ej, Wawra, Targówka czy Bia³o³êki trzeba u³atwiæ dojazd do pracy. Prawobrze¿na
Warszawa dynamicznie siê rozbudowuje, przybywa mieszkañców, a drogi i œrodki komunikacji pozostaj¹ te same. Trzeba to zmieniæ. Zbli¿eniu wszystkich mieszkañców stolicy
mog³yby s³u¿yæ chocia¿by turnieje miêdzydzielnicowe, sportowe i wiedzy np. o historii
Warszawy. Konkursy na najlepiej zagospodarowane podwórka, na najciekawszy wystrój
osiedli.
– Na Pradze jest Pan znany ze swojej dzia³alnoœci charytatywnej. Gdyby nie Pan,
nie by³oby mo¿liwe otwarcie sto³ówki dla ubogich u pani Anny Machalicy w Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi”.
– Tê dzia³alnoœæ bêdê kontynuowa³ i uwa¿am, ¿e ka¿dy polityk powinien byæ widoczny na tym polu dzia³ania. Dobrego polityka mo¿na poznaæ nie tylko po ustawach, ale
przede wszystkim po tym, co dobrego zrobi³ dla ludzi.
– Dziêkujê za rozmowê.
(ab)

Więcej o programie wyborczym Marka Borowskiego:
www.wybory.borowski.pl, www.lid.org.pl, http://borowski.blog.onet.pl
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Jestem studentem. Czy aby
na pewno? Czas wakacji min¹³
szybko. Tegoroczni maturzyœci
jak co roku mieli do wyboru
wiele uczelni oferuj¹cych studia dzienne, wieczorowe oraz
zaoczne. Ka¿dy z nich wybór
swój popar³ wielogodzinnymi
przemyœleniami. Która z uczelni bêdzie t¹ najodpowiedniejsz¹? Która da mu wymarzone
wykszta³cenie?

blem z odebraniem dostarczonych na uczelniê dokumentów
oraz pieniêdzy.
Jestem studentem? Jestem,
ale ju¿ nie Szko³y Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej przy ulicy
Chodakowskiej.
£.P.
(dane do wiadomoœci redakcji)

Wszystkie zachêcaj¹c do nauki w swych murach oferowa³y
wiele atrakcji maj¹cych na celu
zachêcenie jak najwiêkszej liczby abiturientów. Niskie czesne,
ciekawe praktyki studenckie,
wspania³a kadra profesorska,
ciekawe kierunki. Ale czy wszystkim uda³o siê wywi¹zaæ ze
sk³adanych przysz³ym studentom obietnic?
Otó¿ nie, Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej to uczelnia,
która niezbyt powa¿nie potraktowa³a zainteresowan¹ pobieraniem w jej murach nauki m³odzie¿. W ofercie uczelni znalaz³o siê wiele ciekawych kierunków, nabór przebiega³ bardzo
sprawnie. Pobrano wpisowe,
doœæ du¿¹ czêœæ op³aty za naukê, ale czy rzeczywiœcie uczelnia wykszta³ci m³odzie¿ na oferowanych przez siebie kierunkach takich jak: stosunki miêdzynarodowe lub politologia?
OdpowiedŸ brzmi - NIE.
Nie by³oby w tym mo¿e nic
dziwnego, gdyby nie fakt, ¿e
o nieutworzeniu powy¿szych
kierunków poinformowano zainteresowane osoby 21 wrzeœnia. Czy to aby niezbyt póŸno?
Dodatkow¹ ciekawostkê stanowi fakt, i¿ zaistnia³ niema³y pro-

d¹cego w kierunku Pragi. - Czy
dojadê tym tramwajem do szpitala na Niek³añsk¹? – zapyta³a
pasa¿erów. - Tak – ktoœ odpowiedzia³. – Wysi¹dzie pani przy
Saskiej i stamt¹d ju¿ blisko.
G³oœnik w tramwaju skrupulatnie na ka¿dym przystanku informowa³ o po³o¿eniu tramwaju:
wiadukt Poniatowskiego, rondo
Waszyngtona, Berezyñska, park
Skaryszewski… i w koñcu Wiatraczna – Koniec trasy.
Kobieta ponownie zapyta³a
kogoœ o Niek³añsk¹. Polecono
jej wsi¹œæ w kierunku Ronda
Waszyngtona i wysi¹œæ przy Saskiej. I znów nie us³ysza³a z g³oœnika nic o Saskiej. Znalaz³a siê
przy Nowym Œwiecie.
Tak¹ przygodê prze¿y³a niejedna osoba. A rzecz w tym, ¿e
na trasie oznaczono przystanek
przy ma³ej, œlepej uliczce Berezyñskiej. Tymczasem przystanek
usytuowany jest wprost w³aœnie
przy ul. Saskiej! To ni¹ dochodzimy do Szpitala na Niek³añskiej, to przy niej znajduje siê
Stacja Krwiodawstwa, tu znajduj¹ siê liczne szko³y. Nie rozumiem, dlaczego na nazwê przystanku wybrano ma³¹ boczn¹
Berezyñsk¹?
Z. K.

***
Na przystanku przy Muzeum
Narodowym kobieta z dzieckiem
wsiad³a do tramwaju linii 22, ja-
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Do redakcji „Mieszkañca”
Pó³tora roku temu dowiedzieliœmy siê, ¿e projektowany przez
S M. Goc³aw-Lotnisko, której
jesteœmy cz³onkami, remont
balkonów naszego bloku przy
ul. Bora Komorowskiego 6, nie
przewiduje odtworzenia istniej¹cych od ponad dwudziestu lat
zabudów kratowych i szklanych
na balkonach. Zabudowy, w celu zapewnienia bezpieczeñstwa
przed w³amaniami, wykonane
zosta³y za wiedz¹ w³adz spó³dzielni na nasz koszt.
Po 16 miesi¹cach negocjacji
i ustaleñ szczegó³ów dotycz¹cych wykonania remontu i wielokrotnych pisemnych interwencjach w Spó³dzielni, urzêdnicy pokazali nam gest Kozakiewicza, po raz kolejny nie
uwzglêdniaj¹c naszych postulatów.
Przecie¿ zarówno w³adze
Spó³dzielni, jak i Administracja
i Rada Kolonii s¹ dla nas i powinny broniæ naszych interesów, tym bardziej, ¿e sami ponosimy koszty remontu.
Mieszkanka
z ul. Bora-Komorowskiego
(dane do wiadomoœci redakcji)
***
Witam!
Jestem mieszkañcem osiedla
przy ul. Kobielskiej. Na tym
osiedlu s¹ dwa sklepy monopolowe, które codziennie do godziny 22.00 sprzedaj¹ alkohol. Nie
ma dnia, by coœ siê tam z³ego na
tym podwórku nie dzia³o,
a o zgrozo jest tam przedszkole
i szko³a podstawowa. Niedawno
dopuszczono siê zabójstwa,
póŸniej zmar³ pijany cz³owiek na
³awce. £awki s¹ na okr¹g³o okupowane przez pij¹cych alkohol.
Patrz¹ na to dzieci!!! Z³e maj¹ dobry przyk³ad? Pod blokiem
Kobielska 11, gdzie sprzedaj¹
alkohol w sklepie spo¿ywczym
awanturuj¹ siê i okropnie przeklinaj¹, co udaremnia mieszkañcom spokojne ¿ycie, musz¹ zamykaæ wieczorem okna,
aby tego nie s³yszeæ. Sklepy te
s¹ zagro¿eniem dla mieszkañców tego osiedla, strach iœæ
przez podwórko wieczorem.
Proszê nam pomóc.
Z pozdrowieniami
M. S.
(dane do wiadomoœci redakcji)
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Nak³ad:
40 000 egz.
Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli
Dystrybucji Prasy.

1 paŸdziernika nast¹pi³y du¿e
zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Tego dnia
wesz³y w ¿ycie nowe
rozk³ady jazdy. Czêœæ
linii wraca na Krakowskie Przedmieœcie. Tak¿e od poniedzia³ku nad bezpieczeñstwem pasa¿erów w komunikacji bêd¹ czuwali agenci
ochrony.
Zarz¹d Transportu Miejskiego wynaj¹³ prywatn¹ firmê

Fot. archiwum

ochroniarsk¹ - na razie nad bezpieczeñstwem pasa¿erów bêdzie czuwa³o blisko 30 ochroniarzy - zostan¹ skierowani na
najbardziej niebezpieczne linie.
Kontrakt zosta³ podpisany na
trzy miesi¹ce - ZTM zap³aci firmie blisko milion z³otych.
Agenci bêd¹ nie tylko patrolowaæ wnêtrza autobusów czy
tramwajów - do pomocy zostan¹ skierowane patrole zmotoryzowane, które bêd¹ w kontakcie z dyspozytorem. W przypadku jakichkolwiek zak³óceñ
porz¹dku w centrum za³oga ma
dotrzeæ na miejsce w ci¹gu
w kilku minut.
  
Wiêcej taksówek pojawi siê
na ulicach Warszawy. W przysz³ym roku wyjedzie 500 dodatkowych - tak zdecydowali
radni miasta, którzy zwiêkszyli
liczbê licencji. W stolicy jeŸdzi
prawie osiem tysiêcy licencjonowanych taksówek. Do biura
dzia³alnoœci gospodarczej zg³aszaj¹ siê chêtni, ale od dwóch
lat - limit jest niezmienny.
W³adze miasta postanowi³y
wyst¹piæ o zwiêkszenie limitu,
o piêæset w przysz³ym roku.
Wed³ug taksówkarzy - to z³y
pomys³. Ciesz¹ siê kierowcy
je¿d¿¹cy jako „przewozy osobowe”.
Federacja Konsumentów chce
zniesienia ograniczeñ. Radni nie
podzielaj¹ tego zdania.
Uwa¿aj¹, ¿e jeœli liczba pozwoleñ gwa³townie wzroœnie to opanowanie 18 tys. taksówek
- np. sprawdzenie jakoœci, bêdzie praktycznie niemo¿liwe.
Liczba licencji bêdzie jednak
ros³a. Przez najbli¿sze lata do
1500. Tylko na tyle zgodzi³y siê
organizacje zrzeszaj¹ce taksówkarzy, a zgodnie z ustaw¹
- liczbê pozwoleñ trzeba z nimi
konsultowaæ.
  
W ostatni¹ niedzielê wrzeœnia na rynku Nowego Miasta
odby³o siê V Warszawskie

Z

MIA S

Œwiêto Chleba. Swoje pieczywo prezentowali sto³eczni piekarze.
Mo¿na by³o spróbowaæ pieczywa pszennego, ¿ytniego,
orkiszowego i delektowaæ siê
chlebami smakowymi - na
przyk³ad nowoœci¹ - chlebem
z aronii. Przez ca³y dzieñ na
estradzie wystêpowa³y zespo³y
ludowe. Odbywa³ siê te¿ konkurs na najsmaczniejszy chleb,
w którym jurorami byli zaproszeni goœcie. Imprezê zorganizowa³a Centralna Biblioteka
Rolnicza. Patronat honorowy
nad imprez¹ obj¹³ Marsza³ek
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik. Wspó³organizatorami œwiêta by³y: Cech Piekarzy w Warszawie, Spó³dzielnia
Piekarsko-Ciastkarska z ul.
Krakowiaków, Polskie M³yny,
Praska Gie³da Spo¿ywcza, Pañstwowe Muzeum Etnograficzne
oraz Fundacja Moje Wojenne
Dzieciñstwo.
  
Tego samego dnia na asfalcie
ulicy Brzeskiej – od strony
Z¹bkowskiej, pojawi³ siê du¿y
napis Zwolnij! To pomys³ dzieci z ulicy Brzeskiej, które prosz¹ w ten sposób kierowców,
by jeŸdzili t¹ ulic¹ wolniej.
Dzieci z Brzeskiej, zachêcone swoimi wakacyjnymi sukcesami – wybudowaniem placu
zabaw oraz wymalowaniem
muralu, zaprzyjaŸnione ju¿
z w³adzami dzielnicy, a przede
wszystkim œwiadome tego, ¿e
ich g³os zostanie wys³uchany
napisa³y pismo do zastêpcy
burmistrza dzielnicy Praga Pó³noc. W piœmie, wyst¹pi³y
z propozycj¹ wymalowania napisu, który zmusi³by kierowców do wolniejszej jazdy ulic¹
Brzesk¹ i z proœb¹ o pomoc
w realizacji przedsiêwziêcia.
Wiceburmistrz Artur Buczyñski pomóg³ w uzyskaniu zgody
na napis i zorganizowa³ ca³¹
akcjê – potrzebne by³o zabez-

OG£OSZENIE
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pieczenie pasa ruchu na czas
malowania. Pomogli w tym policjanci oraz cz³onkowie Stowarzyszenia „Mierz Wysoko”,
którzy przygotowali szablon
napisu.
  
6 paŸdziernika odby³ siê
w Parku Praskim Piknik Integracyjny. Jednym z goœci pikniku by³ Marek Borowski,
z którym mo¿na by³o siê spotkaæ i porozmawiaæ. Piknik zorganizowa³o Stowarzyszenie
„Otwarte Drzwi”.
  
Jest ju¿ mo¿liwoœæ elektronicznego znakowania psów za
pomoc¹ specjalnych chipów.
Dotyczy to wszystkich czworonogów, których w³aœciciele maj¹ zameldowanie w stolicy.
Zwierzêta mo¿na znakowaæ
do 14 grudnia. Koszty ponosi
w ca³oœci urz¹d miasta.
- Zabieg nie jest dla psa bardziej uci¹¿liwy od rutynowej
wizyty u weterynarza. Chip
umieszczany jest w szyi lub miêdzy ³opatkami. Urz¹dzenie jest
wielkoœci ziarnka ry¿u - powiedzia³a koordynator miejskiego
wydzia³u ds. zwierz¹t Dorota
Bêdkowska.
Jak wyjaœni³a, znakowanie
pomo¿e w odnajdywaniu zagubionych pupili. Patrole Stra¿y

Fot. archiwum

Miejskiej zostan¹ wyposa¿one
w czytniki do chipów, które
umo¿liwi¹ identyfikacjê w³aœciciela psa. W tym roku ratusz
przeznaczy³ na ten cel 525 tys.
z³otych, co wystarczy na znakowanie 15 tys. psów.
Posiadacze psów proszeni s¹
o zg³aszanie do wybranych
lecznic weterynaryjnych na terenie miasta z dowodem to¿samoœci oraz dokumentami potwierdzaj¹cymi prawa do zwierzêcia (metryka i rodowód, lub
wype³niona aktualna ksi¹¿eczka szczepieñ).
Znakowanie psów mo¿na
wykonaæ w lecznicach przy ul.
Ostródzkiej 55, Szwankowskiego 8, Podleœnej 57, Ró¿anej 71,
Smulikowskiego 7a/26, ul. Siemiñskiego 21, Strzeleckiego
10e, Potockich 111 oraz ul.
Schroegera 72a.

  
Od przyznania Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012
minê³o przesz³o 170
dni. Do mistrzostw
zosta³o jeszcze dziesiêæ razy tyle czasu.
Od 9 paŸdziernika, ten
czas bêdzie odlicza³ specjalny zegar w kszta³cie pi³ki no¿nej ustawiony przed urzêdem dzielnicy Praga Po³udnie.
W uroczystym ods³oniêciu
zegara, uczestniczyli radni,
cz³onkowie zarz¹du dzielnicy,

dzieci z SP Nr 255 oraz cheerliderki z TPD Praga Po³udnie.
Burmistrz Tomasz Kucharski
powiedzia³, ¿e Euro 2012 jest
nie tylko wydarzeniem sportowym, jest tak¿e szans¹ na szybki rozwój dzielnicy. Pi³karski
zegar budzi ciekawoœæ wœród
mieszkañców. Teraz widaæ, ile
czasu zosta³o nam do Euro.
  
Jesieñ to w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie okres,
w którym podziwiaæ mo¿na z³ote wachlarzyki mi³orzêbowych
liœci, wielkie rogate liœcie tulipanowca jak równie¿ buraczkowe
liœcie perukowca ozdobione delikatn¹ sieci¹ jasnych ¿y³ek. Klony zachwycaj¹ ró¿norodnoœci¹
form, barw i rozmiarów swych
blaszek liœciowych. Ró¿owe liœcie kaliny skrywaj¹ czerwone
korale owoców, a ciemnoró¿owe
bukiety kwiatów hortensji kontrastuj¹ z przebarwiaj¹cym siê na
z³oto listowiem.
W ogrodzie bylinowym
mo¿na obejrzeæ kolekcjê marcinków (astrów), które osi¹gaj¹ pe³niê kwitnienia. W pe³ni
kwitnienia s¹ z³ocienie, zwane
te¿ chryzantemami. Warto tak¿e zwróciæ uwagê na przebarwianie siê liœci u roœlin bylino-

wych, szczególnie ³adnie wygl¹daj¹ przebarwiaj¹ce siê na
¿ó³to liœcie host. Piêknie o tej
porze roku wygl¹daj¹ puszyste
owocostany miskanta chiñskiego.
Nie mo¿na tak¿e zapomnieæ
o owocach. Warto zobaczyæ

Zaproszenia dla mieszkańców
 Klub Dziwny Œwiat Edwarda M. Plac Szembeka 4 A – Festiwal Literatura na Peryferiach - 18.10. godz. 18.30 – Edward
Stachura, bard Grochowa. Spotkanie z bratanic¹ poety oraz Krzysztofem Rutkowskim, najs³ynniejszym znawc¹ twórczoœci
Edwarda Stachury, poœwiêcone latom spêdzonym przez pisarza
na Grochowie. Dodatkowo mini koncert ballad Stachury w wykonaniu bratanka poety.
 Centrum Promocji Kultury ul. Grochowska 274 – do 31. X.
- Wystawa fotografii Zuzanny Olczyk – Drosio „Œladami warszawskich kapliczek”; 15. X. godz. 18.00 – „Po prostu Praga”
- wieczór klimatów literackich w opracowaniu Anety Borewicz
i Majki ¯ywickiej – Lûckner. Prowadzenie Jan Zdzis³aw Brudnicki; 24.X.godz.15.00- 16.00 – Kurs wiedzy o Warszawie (uroczyste zakoñczenie); 30.X.godz.18.00 - „Praska Szko³a Zdrowia”- Profilaktyka nowotworów z³oœliwych - wyk³ad prof. dr
hab. Zbigniewa Wronkowskiego. Organizator: Rada i Zarz¹d
Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy.
 Klub Osiedlowy „Groszek„ ul. Ostrzycka 4/2 - 10.10. godz.
18.00 Warsztaty psychologiczne „Komunikacja bez granic”.
Warsztaty poprowadzi psycholog Sylwia Kuczyñska; 17.10.
godz 18. 00 Wieczór opowieœci, tym razem „Opowieœci o mi³oœci z bliska i z daleka”; wieczór poprowadzi Jarek Kaczmarek ze
Stowarzyszenia „Studnia O”. Wstêp wolny.
 Dom Kultury „Rembertów” Al. Komandosów 8 - 15.10.
godz.12.00 – Spotkanie z podró¿nikiem Ryszardem Czajkowskim z cyklu „Podró¿e po najciekawszych zak¹tkach œwiata”
pt. „Izrael - pielgrzymka do Ziemi Œwiêtej” (spotkanie odbêdzie siê w LI Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. T. Koœciuszki
ul. Kadrowa 5/15); 18.10. godz.19.00 - Program PoetyckoMuzyczny poœwiêcony pamiêci Jana Pawa³a II - „Mi³oœæ mi
wszystko wyjaœni³a...” w wykonaniu Teatru „FOYER” DK
„Rembertów” prowadzonego przez S³awomira Kobyla; 2230.10. godz. 14.00-20.00 Wystawa sekcji plastycznej DK
„Rembertów”prowadzonej przez El¿bietê Wypych pt. „Skarby
jesieni” godz. 19.00 Spektakl Teatralny pt. „Wszystko gra
czyli miesi¹c miodowy” wg Anny Burzyñskiej w wykonaniu
Teatru „FOYER” DK „Rembertów”w re¿yserii S³awomira
Kobyla.
 Klub Kultury „Falenica” ul. W³ókiennicza 54 – 24.10.
godz. 18.00 –„Podró¿ do starej Falenicy”. Pamiêæ historii” – wystawa- instalacja oraz teatralne dzia³ania towarzysz¹ce.
 Dom Kultury „PRAGA”, ul. D¹browszczaków 2 – 11. X.
godz. 18.00 – otwarcie wystawy fotografii Anny Tchorzewskiej
p.n. Tydzieñ w Kioto, z cyklu „Wieczory z kulturami œwiata”
Wystawa czynna do 30 paŸdziernika br.
 DK „Zacisze” ul. Blokowa 1 - Otwarta sobota artystyczna
– 13.10 godz. 16.00. - Bajkowa sztuka dzieci. Dzia³ania plastyczne i taneczne na podstawie legend i opowieœci irlandzkich. Wstêp
wolny!
piêkne czerwone owoce na kolcoliœcie okó³kowym, wspaniale
owocuj¹ce berberysy, a tak¿e
magnolie. Do pierwszych przymrozków bêd¹ jeszcze kwit³y
ró¿e oraz dalie.
  
Prezydent stolicy Hanna
Gronkiewicz-Waltz i burmistrz
Berlina Klaus Wowereit podpisali list intencyjny o wspó³pracy miast w dziedzinie transportu. Warszawa chce skorzystaæ
z doœwiadczeñ Berlina i Brandenburgii, zwi¹zanych z organizacj¹ ubieg³orocznych pi³karskich mistrzostw œwiata. Dlatego w po³owie paŸdziernika grupa pracowników transportu
miejskiego pojedzie do Berlina
skorzystaæ z niemieckich doœwiadczeñ.
Zdaniem burmistrza Berlina
w Warszawie trzeba stworzyæ
system, który bêdzie ³¹czy³
mo¿liwoœci metra, tramwajów,
autobusów i lokalnego transportu kolejowego. Jednak, jak
powiedzia³ goœæ – jest coœ, co

Berlin chce przej¹æ od Warszawy. To elektroniczna karta
miejska - jedna z najnowoczeœniejszych w Europie.
  
17 paŸdziernika przy Trasie Toruñskiej otworzy swoje podwoje „Hotel dla Twoich Rzeczy”.
Jest to nowoczesny magazyn
samoobs³ugowy dla osób prywatnych i firm, gdzie mog¹

przechowywaæ swój sprzêt
i rzeczy. Jest to ju¿ druga taka
inwestycja firmy City Self-Storage sp. z o. o. i Selvaag olska
sp. z o.o.
(ab) (mkp) (ar)
OG£OSZENIE

Dopuæcie Pañstwo kobiety
do polityki i Sejmu
 Kobiety tworz¹ bezpieczeñstwo i stabilizacjê
 To jest ich natura
 Natur¹ mê¿czyzn jest walka
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Józef WRÓBLEWSKI
 Dlaczego zdecydowa³ siê Pan
startowaæ w wyborach?
– Z wielu powodów, a g³ównie dlatego, ¿e obserwujê i odczuwam nieudolnoœæ rz¹dz¹cych i ustawodawców,
którzy tworz¹ doœæ du¿o ustaw, ale coraz gorszych dla nas – dla spo³eczeñstwa. Jest bardzo wiele do zrobienia
w bardzo wielu dziedzinach i je¿eli wyborcy zdecyduj¹ o moim wyborze, nie
bêdê szczêdzi³ wysi³ków dla poprawy
istniej¹cego stanu.
 Co upowa¿nia Pana do ubiegania siê o mandat?
– Wydaje mi siê, ¿e jestem cz³owiekiem pracy szeroko rozumianej, wielozawodowcem. Przeszed³em w swoim ¿yciu
drogê od ciê¿kiej pracy fizycznej w wielu
zawodach do funkcji kierowniczych,
a ostatnio do kierowania rodzinnymi firmami. Ukoñczy³em Technikum Mechaniczne Konarskiego w Warszawie, posiadam Dyplomy Mistrzowskie w kilku zawodach. Ukoñczy³em Studium Nauczycielskie i Uniwersytet Œl¹ski – jestem mgr
techniki. By³em nauczycielem przedmiotów technicznych, instruktorem zawodów
mechanicznych, kierownikiem w zakresie
organizacji i zarz¹dzania. By³em jednym
z organizatorów tzw. ruchomego czasu
pracy w przedsiêbiorstwach. Od 1977
roku tworzy³em i rozwija³em w³asne firmy
us³ugowo-handlowe. Przez kilka lat by³em równie¿ Prezesem Spó³dzielni Rzemieœlniczej. Dzia³a³em od wielu lat i dalej
udzielam siê spo³ecznie. Obecnie prowadzê rodzinne firmy w Warszawie – Hotel
Arkadia i Hurtowniê
Spo¿ywcz¹.
Myœlê, ¿e to upo-

wa¿nia mnie do wypowiadania siê na tematy gospodarcze i naszej rzeczywistoœci.
 Jak Pan postrzega obecn¹ rzeczywistoœæ?
– Cele ogólne, z wyj¹tkiem polityki
i gospodarki zagranicznej s¹ prawid³owo
nakreœlone, problem jest jednak z wcielaniem ich w ¿ycie z powodu niew³aœciwego zarz¹dzania. Jak jest z ustawodawstwem to widzimy. Nawet Rz¹d ma
k³opoty z inwestycjami z uwagi na prawo, które sam stworzy³, a co dopiero
mówiæ o inwestorach prywatnych. Wpadamy z jednej skrajnoœci w drug¹. Najpierw ustawy rygorystyczne, a obecnie
uchwalamy nadzwyczajne ustawy dotycz¹ce np. inwestycji pañstwowych – jest
to z³y precedens. A to w³aœnie dlatego,
¿e zabrak³o zarówno rz¹dz¹cym jak
i panom pos³om wyobraŸni i wiedzy
w sprawach, które uchwalili. Prawo „podatkowe” równie¿ do szybkiej poprawy –
niejasne, zagmatwane, nie sprzyjaj¹ce
rozwojowi gospodarczemu. Ludzie o niskich dochodach w ogóle nie powinni
byæ objêci podatkiem dochodowym.
Pañstwo winno byæ solidarne, a urzêdy
¿yczliwe dla obywatela, ale bez niebotycznej obecnie biurokracji i absurdalnego przerostu administracji.
A s³u¿ba zdrowia – rz¹dz¹cy mówi¹
tylko o zwiêkszaniu opodatkowania obywateli na s³u¿bê zdrowia, natomiast nic
nie zrobili i nie robi¹ w sprawie systemowych rozwi¹zañ, nie dostrzegli w porê zagro¿eñ. Zaatakowali brutalnie
i obra¿ali lekarzy, co siê natychmiast
obróci³o przeciwko spo³eczeñstwu. Z
korupcj¹ trzeba walczyæ, ale nie takimi

metodami, tylko przez dzia³ania organizacyjne, by zminimalizowaæ wszelkiego
rodzaju patologie. Korupcja g³ównie jest
wtedy, kiedy przepisy mo¿na ró¿nie interpretowaæ, s¹ zagmatwane lub zbyt rygorystyczne, kiedy nie ma jasnych procedur – kiedy urzêdnik mo¿e odmówiæ
za³atwienia sprawy na zasadzie w³asnego „widzi mi siê”.
Do niedawna wierzono, ¿e jak bêdzie
du¿e bezrobocie, a ludzie bêd¹ czekali
pod bramami fabryk to gospodarka bêdzie siê wspaniale rozwija³a, póŸniej jak
by³o zbyt du¿e bezrobocie g³oszono, ¿e
jak wejdziemy do wspólnej Europy, a Polacy bêd¹ mogli wyje¿d¿aæ do pracy za
granicê, to bêdzie cudownie. I jedno
i drugie stwierdzenie by³o absurdalne,
ale czêœæ spo³eczeñstwa w to wierzy³a.
Takich absurdalnych wypowiedzi i absurdów w naszej rzeczywistoœci trochê jeszcze jest. Dlatego potrzeba nam we w³adzach ludzi racjonalnie myœl¹cych, stawiaj¹cych na nasze spo³eczeñstwo, na rozwój rodzimej gospodarki, a nie na pomoc
innych – za tê „pomoc” w dalszej perspektywie zap³acimy wysok¹ cenê. Natomiast
nale¿y wspó³pracowaæ i w kraju
– ¿e wszystkimi ugrupowaniami i ludŸmi –
i szczególnie z krajami oœciennymi maj¹c
na uwadze polsk¹ racjê stanu. Brak umiejêtnoœci wspó³pracy, o których powy¿ej
dyskwalifikuje potencjalnych rz¹dz¹cych.
 Czym Pan chcia³by siê zajmowaæ?
- Najogólniej mówi¹c poprawianiem
obecnego stanu, a w pierwszej kolejnoœci – zmianami w prawie budowlanym
i finansowym tak, by prawo inspirowa³o
rozwój ma³ych i œrednich firm, a co za
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tym idzie nast¹pi wzrost konkurencyjnoœci miêdzy firmami i poprawa bytu ludzi. Bêdê za ograniczeniem wynagrodzenia pos³ów i samorz¹dowców, likwidacj¹ odpraw dla zarz¹dów i rad
nadzorczych w spó³kach Skarbu Pañstwa. Bêdê za zniesieniem podatku dochodowego dla ludzi mniej zarabiaj¹cych. Liczê na g³osy ludzi, którzy widz¹
Polskê dobrze zorganizowan¹, solidarn¹, ¿yczliw¹ obywatelom.
 Dlaczego PSL?
– Dlatego, ¿e jest to stronnictwo
z piêknymi tradycjami, dobrze zorganizowane, gdzie jest miejsce dla ludzi
o ró¿nych pogl¹dach, gdzie panuje ¿yczliwoœæ i serdecznoœæ. Mamy bardzo dobry program dla Polski. W mojej ocenie
w tej chwili kierownictwo PSL-u jest
najlepiej przygotowane merytorycznie
w sprawach gospodarczo-spo³ecznych
i do skutecznego reprezentowania nas
na œwiecie.
Komitet Wyborczy PSL

Praca na rzecz innych

