 ul. Che³m¿yñska 1(róg Marsa)
tel./fax 022 610 01 80
 ul. Patriotów 208
tel. 022 615−78−13
ING Bank l¹ski
ul. Fieldorfa 10
tel. 022 613 46 53

ABUD
REMBERTÓW

MIESZALNIA TYNKÓW I FARB
 systemy ociepleñ budynków  tynki i farby elewacyjne
 siatka, styropian, we³na  p³yty g-k, profile, gipsy
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Pakt
do wydania
pieniêdzy
Ponad 7 mld z³otych dostanie
Mazowsze w najbli¿szych piêciu
latach od Unii Europejskiej. Tylko
cztery inne projekty na ca³ym naszym kontynencie mog¹ liczyæ na
równie wielkie wsparcie.
Zainwestujemy m.in. drogi, koleje (tabor Kolei Mazowieckich)
i lotnisko w Modlinie, a tak¿e w turystykê. Na dofinansowanie mog¹
liczyæ tak¿e drobniejsi biznesmeni.
S¹ to pieni¹dze, których - gdybyœmy nie byli w Unii - nie mielibyœmy do dyspozycji. Oczywiœcie
Polska nie tylko dostaje, wczeœniej tak¿e wp³aca do kasy unijnej,
ale pamiêtajmy: bud¿et pañstwa
ma tyle wydatków, ¿e na dofinansowanie Mazowsze na pewno
niewiele by zosta³o. S¹ regiony
biedniejsze, a stolica i okolice daj¹ sobie œwietnie radê.
Zamienimy siê w wielki plac budowy. Przejœciowo znów bêdzie
ciê¿ko, znów bêd¹ korki, objazdy
i niedogodnoœci. Chcia³bym, aby
na tym nie ¿erowano, aby partie
polityczne zawar³y pakt: rz¹dz¹cy
(wci¹¿ nie wiemy, kto bêdzie)! zobowi¹¿¹ siê, ¿e tak przygotuj¹
inwestycje i prace, by by³y wykonywane w œwi¹tek i pi¹tek, a przy
tym rzetelnie.
Opozycja natomiast nie bêdzie
siê dziwi³a, ¿e przebudowywana
droga musi byæ czasowo zamykana. Bo ze strony tych, którzy
podejmuj¹ decyzje i pilnuj¹ ich wykonania musi istnieæ wspó³praca
na elementarnym poziomie. Inwestycje komunikacyjne i poprawiaj¹ce sposób funkcjonowania miasta i województwa s¹ apolityczne.
Bo wszyscy z nich korzystaj¹.
I rz¹d i opozycja i ludzie, którzy
maj¹ politykê g³êboko w nosie, ale
chc¹ mieszkaæ w kraju XXI wieku.
Tomasz Szymański
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Na basenie wygrali mieszkańcy
W miniony pi¹tek, 12 paŸdziernika oficjalnie zosta³ otwarty kompleks basenowy
„Szuwarek” przy ul. Kwatery G³ównej. To
drugi, po „Wodniku”, OSiR-owski obiekt
wodny na Pradze Po³udnie.
„Szuwarek”
powsta³
w miejscu starego, przyszkolnego basenu, na którym uczy³y
siê p³ywaæ pokolenia pra¿an.
Wszem i wobec otwarcie p³ywalni zosta³o obwieszczone

wo, w dniu otwarcia zosta³y,
zosta³y pokropione wod¹ œwiêcon¹.
Na uroczystoœæ zaproszono
Andrzeja Schifersa jednego
z inicjatorów utworzenia

przy wy³adunku materia³ów.
Po dwóch latach zbudowaliœmy basen. Nie tak piêkny, jak
ten, który dzisiaj tu stoi, ale
pierwszy na Pradze Po³udnie
i pierwszy w Warszawie.
Wœród zgromadzonych przed
p³ywalni¹ goœci by³ te¿ wicedyrektor sto³ecznego biura
sportu Mariusz Daszczyñski.
– Planujemy wybudowanie
w naszej dzielnicy sztucznego
lodowiska – oznajmi³ wicedy-

Radni wygrali z urzêdnikami 5:3

dwoma armatnimi wystrza³ami.
Z ustawionej przed wejœciem
na p³ywalniê du¿ej armaty wypali³ burmistrz Pragi Po³udnie
Tomasz Kucharski, a z mniejszej radna Marzenna Koraszewska. Mimo, ¿e baseny przy
Kwatery G³ównej s¹ po brzegi
wype³nione wod¹, to dodatko-

w tym miejscu basenu w latach 60.ubieg³ego wieku. –
Pamiêtam, jak podjêliœmy
trud budowy tego basenu nie
maj¹c ¿adnych pieniêdzy, tylko ze œrodków spo³ecznych –
wspomina³ Andrzej Schifers.
– Byliœmy ¿ebrakami spo³ecznymi. Uczniowie pomagali
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rektorowi burmistrz Tomasz
Kucharski. – Liczymy na
wsparcie Miasta i ju¿ zapraszamy na otwarcie tego obiektu. Po wspomnianych armatnich wystrza³ach nast¹pi³o
przeciêcie wstêgi. – Piêkny
moment! – westchnê³a Ewa
Misiurkiewicz dyrektor OSiR-

u, gdy przeciêta ¿ó³to-czerwona szarfa dotknê³a pod³ogi.
Zaraz potem uczniowie
Szko³y Podstawowej Nr 215
im. Piotra Wysockiego zaprezentowali krótki program artystyczny, a cheerliderki z TPD
swoim wystêpem rozgrza³y
radnych i urzêdników przygotowuj¹cych siê do meczu pi³ki
wodnej. I chyba radnych rozgrza³y bardziej, bo nasi rajcy
w sk³adzie Bart³omiej Wichniarz, Marcin Kluœ, Wojciech
O¿d¿eñski, Jakub Jagodziñski
i Krzysztof Wysocki pokonali
urzêdników 5 do 3.
Ostatniego gola, w ³adnym
stylu, strzeli³ urzêdnikom...
bramkarz dru¿yny samorz¹dowców radny Wysocki. Sêdziuj¹cy pojedynek S³awomir
Kopeæ z OSiR-u zakoñczy³
mecz stwierdzeniem, ¿e po tym
spotkaniu nie nast¹pi tradycyjna wymiana koszulek. Po meczu, do rywalizuj¹cych w basenie do³¹czy³a dru¿yna mieszkañców.
Odby³y siê zawody w wy³awianiu zatopionych przedmiotów. I w tej konkurencji radni
okazali siê bardziej sprawni
ni¿ urzêdnicy, ale obie w³adze
(wykonawcza i uchwa³odawcza) zdecydowanie przegra³y
z dru¿yn¹ mieszkañców. Zwyciêstwo mieszkañców by³o
niekwestionowane. – Fajnie
by³o i basen jest fajny – powiedzia³
„Mieszkañcowi”
trzynastoletni Kuba Biskup
z Saskiej Kêpy, który z „Szuwarka” wychodzi³ razem
z m³odszym bratem Aleksandrem – Na pewno tu jeszcze
przyjdziemy!
rosa

BÊDZIE NOWE RONDO!
15 paŸdziernika w Ratuszu przy placu Bankowym odby³a siê uroczysta inauguracja funduszy strukturalnych na Mazowszu. Tu¿ przed
sesj¹ Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
jako punkt informacyjny, zaprezentowano
wybrane, kluczowe dla Mazowsza projekty.
Adam Struzik marsza³ek Sejmiku Mazowieckiego przypomnia³,
¿e cztery dni wczeœniej w Brukseli przez przedstawicieli Komisji Europejskiej zosta³ podpisany Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Dziêki temu kilka mazowieckich inwestycji zostanie w znacznym stopniu (nawet do 85
procent), dofinansowanych z funduszy UE. Wœród nich „Budowa obwodnicy œródmiejskiej na odcinku od Ronda Wiatraczna do po³¹czenia z Dzielnic¹ Targówek - Etap I”. Pierwszy etap projektu (od Ronda Wiatraczna do ul. Zabranieckiej) to 2 km szeœciopasmowej, dwukierunkowej ulicy wraz z chodnikami i œcie¿kami rowerowymi. Przez
Rondo Wiatraczna bêdzie przebiega³o dwupoziomowe skrzy¿owanie.

Odcinek bêdzie bezkolizyjnie przebiega³ nad lini¹ kolejow¹. Dalej bêdzie kierowa³ siê w stronê Wêz³a „¯aba”. Budowa rozpocznie siê
w 2009 r. i potrwa dwa lata. Koszt projektu to 327 mln z³.
Prezentacji uwa¿nie przys³uchiwa³ siê burmistrz Pragi Po³udnie
Tomasz Kucharski, który jest radnym Sejmiku Mazowieckiego,
a tak¿e prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i jej zastêpca Jacek Wojciechowicz.
Rozwa¿ane s¹ trzy warianty przeprowadzenia obwodnicy œródmiejskiej przez Rondo Wiatraczna – tunelem krótkim, d³ugim lub estakad¹. Najbardziej korzystny dla mieszkañców wydaje siê wariant z „d³ugim tunelem”(na odcinku od ul. Grenadierów do Szaserów) – dziêki
temu znaczna czêœæ Ronda Wiatraczna mog³aby pe³niæ funkcjê placu
miejskiego. Ale jest to wariant najdro¿szy. Zdecydowanie tañsze jest
„puszczenie” obwodnicy estakad¹, ale ten wariant najmniej podoba
siê okolicznym mieszkañcom. W ka¿dym razie, nie da siê ukryæ, ¿e
to, o czym kilka miesiêcy temu pisaliœmy w „Mieszkañcu”, czyli przebudowa Ronda Wiatraczna powoli staje siê naprawdê realna!
ar
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Wawer umiera obojętnie...
W Wawrze tyka œmiercionoœna bomba. Nie
wybuchnie nagle, bo... wybucha ka¿dego
dnia. A maj¹ce obowi¹zek opiekowania siê
mieszkañcami w³adze Wawra mówi¹, ¿e... to
nie ich biznes!
Wielu mieszkañców Wawra prawdopodobnie umrze
w cierpieniach. Rak p³uc, rak krtani, z³oœliwy miêdzyb³oniak op³ucnej i azbestoza – to powolna œmieræ wywo³ywana
przez unosz¹ce siê w powietrzu zabójcze w³ókna azbestu.
Wawerczycy codziennie wdychaj¹ zawieraj¹ce azbest œmiertelne w³ókna eternitu, który krusz¹c siê ze staroœci i uszkodzeñ rozsiewany jest po ca³ej dzielnicy. Wed³ug danych
z 2005 r. (publikowaliœmy je w „Mieszkañcu” w 2005 r.),
tylko w trzech miejscach szeœædziesiêciotysiêcznego Wawra
tj. w ogródkach dzia³kowych „Zerzeñ”, „Wiœlany Brzeg”
i przy ul. Pelargonii 3 zalega równowartoœæ prawie po³owy
œmiertelnego eternitu, odpowiadaj¹cego prawie dwustutysiêcznej Pradze Po³udnie! Czyli, tylko z uszkodzonych eternitowych dachów wymienionych obiektów, przeciêtny mieszkaniec Wawra wdycha o 330 procent wiêcej zabójczych
substancji ni¿ przeciêtny mieszkaniec Pragi Po³udnie! Prawda, ¿e go³ym okiem nie widaæ ¿niwa, jakie zbiera œmieræ.
Gwoli œcis³oœci przypominamy, ¿e z fragmentu eternitu
wielkoœci ³epka od
zapa³ki mog¹ siê
uwolniæ miliony roznoszonych w powietrzu w³ókien. Im
mniejsze jest w³ókno,
tym g³êbiej osiada
w p³ucach. Szczególnie nara¿one na zachorowania s¹ dzieci.
Azbest jest przyczyn¹
œmierci ponad 100
tys. osób rocznie.
To pó³tora Wawra!
Oczywiœcie, oprócz
wspomnianych „ska¿onych” miejsc, Wawer ma inne œmiercionoœne
obiekty.
O ich aktualny wykaz
poprosiliœmy Andrzeja Murata - rzecznika Wawra. Rzecznik jest g³osem w³adz
dzielnicy i przedstawia ich stanowisko. Przekaza³ nam wykaz obiektów i zaznaczy³: „azbest by³ stosowany w budynkach wspólnotowych na Marysinie, przy ul. Króla Maciusia,
ale to ich problem”. To ich problem! – takie, skandaliczne
stanowisko mo¿e prezentowaæ jedynie w³adza niezwi¹zana
z mieszkañcami i z dzielnic¹. Od blisko roku burmistrzem
Wawra jest Jacek Duchnowski, który mieszka w innej dzielnicy na drugim koñcu Warszawy. Nigdy nawet nie sugerowaliœmy, ¿e burmistrz Duchnowski, jako „spadochroniarz”
nie bêdzie w wystarczaj¹cy sposób dba³ o interes mieszkañców, którymi ma obowi¹zek siê opiekowaæ. W dobrej wierze, na naszych ³amach, pisaliœmy o cennych inicjatywach
(np. o debatach w sprawie wawerskiej kanalizacji, czy wykorzystaniu œrodków unijnych).

Aktualna informacja o wawerskich obiektach
zawieraj¹cych œmiercionoœny azbest:
1. Spó³dzielnia Mieszkaniowa Marysin Wawerski
2. Miêdzyzak³adowa SM ZWAR
3. Pracownicze Ogródki Dzia³kowe przy ul. Skalicowej
4. POD Zerzeñ
5. Gospodarstwo rolne przy ul. Pelargonii

Obiekty komunalne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ul. Poprzeczna 18 H
Trakt Lubelski 353
ul. ¯wanowiecka 56A
ul. Patriotów 86
ul. Wilgi 34
ul. Koœciuszkowców 80
ul. Popradzka 1A
ul. Lawinowa 9
ul. Marysiñska 32/34 E
ul. Filmowa 5

– Takie traktowanie nas – mieszkañców, którzy tutaj ¿yj¹,
tutaj p³ac¹ podatki jest oburzaj¹ce – stanowisko w³adz komentuje zbulwersowana pani Ania z Falenicy, matka dwójki
dzieci – W czasach
komuny takie w³adze
wywozi³o siê na taczkach!
Podejœcie
w³adz dzielnicy do
problemu zanieczyszczenia dzielnicy
azbestem ca³kowicie
burzy wypracowany
przez lata wizerunek
zielonego Wawra,
zdrowej czêœci Warszawy, w której m.in.
zlokalizowane s¹ renomowane placówki
zdrowia, jak Instytut
Kardiologii, Miêdzyleski Szpital Specjalistyczny i Centrum
Zdrowia Dziecka.
ar

Komentarz:
W 1997 r. Polskê dotknê³a tragiczna powódŸ. Straty by³y olbrzymie. Ówczesny premier W³odzimierz Cimoszewicz stwierdzi³, ¿e
ofiary powodzi s¹ same sobie winne, gdy¿ siê nie ubezpieczy³y.
PóŸniej za te s³owa przeprasza³, ale odbi³y siê one bardzo szerokim, negatywnym echem wœród spo³eczeñstwa i wœród elit. By³ to
rok wyborów, które lewica przegra³a. WypowiedŸ rzecznika Wawra, Andrzeja Murata, jest analogiczna do wypowiedzi by³ego
premiera. Jakie bêd¹ jej konsekwencje – zobaczymy. W koñcu to
w Wawrze mieszka prezydent Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz. Tymczasem ja, jeœli bêdê wybiera³ siê do tej dzielnicy na
sesjê, profilaktycznie w³o¿ê maskê przeciwgazow¹. To samo zaleAdam Rosiński
cam mieszkañcom.

KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej
Wpad³ w sza³
i porani³ m³odych ludzi
Po³udniowoprascy policjanci
zatrzymali 24-letniego Paw³a B.,
który na ulicy Znanieckiego na
Goc³awiu porani³ no¿em dwóch
mê¿czyzn i pobi³ trzeciego. Nie
wiadomo, dlaczego napastnik
wpad³ w furiê: wywo³a³ awanturê z trójk¹ ch³opców, którzy
odprowadzali do przystanku
kole¿ankê.
Po ostrych s³owach wyj¹³ nó¿
i jednego z m³odych ludzi
pchn¹³ w brzuch, drugiemu poci¹³ twarz, a trzeciego kilkukrotnie
uderzy³
piêœci¹.
I uciek³. Praca operacyjna policji pozwoli³a szybko ustaliæ
sprawcê.

na rzeczy”, zatrzymano go
w samochodzie u zbiegu ulic
Saskiej
i
Waszyngtona.
Podejrzany w aucie mia³ niewielk¹ iloœæ marihuany, postanowiono sprawdziæ jego
mieszkanie.
Gdy podje¿d¿ano pod blok,
w którym Micha³ W. mieszka³, ten zaproponowa³ policjantom ³apówkê w wysokoœci 50 tys. z³otych: jeszcze
w aucie wciska³ funkcjonariuszom do r¹k 1700 z³otych
i tysi¹c euro. W mieszkaniu
podejrzanego znaleziono marihuanê wartoœci 170 tys. z³otych. Na dodatek okaza³o siê,
¿e Micha³ W. kierowa³ swoim
autem bêd¹c pod wp³ywem
narkotyku.

Wpad³,
nim zd¹¿y³ u¿yæ no¿a

Nie przej¹³ siê
wyrokiem

Zatrzymany zosta³ równie¿
26-letni Maciej T., który zaczepia³ na ulicy przypadkowe
osoby i grozi³ im no¿em. Przechodnie powiadomili policyjny patrol, a funkcjonariusze
zatrzymali potencjalnego no¿ownika.

27-letni Jakub F. nie przej¹³
siê wyrokiem s¹du, który zakaza³ mu prowadzenia pojazdów
przez dwa lata, ani tym, ¿e kara
mija dopiero za miesi¹c. Wieczorem zosta³ zatrzymany do
rutynowej kontroli drogowej
przy ulicy £ukowskiej. Teraz
grozi mu kolejny wyrok.

Rozbójnik z Rembertowa
Kolizja na Wiatraku
22-letni Dariusz S. wraz
z kompanem napadli na wracaj¹cego wieczorem w Rembertowie m³odego mê¿czyznê. Pobili go dotkliwie, odebrali telefon
komórkowy i marynarkê. Ofiara o zdarzeniu poinformowa³a
dopiero nazajutrz, ale wszczête
dochodzenie pozwoli³o policjantom z Rembertowa wykryæ
sprawcê. Poszukiwany jest jego
kompan.

Sobota 6 paŸdziernika okaza³a siê pechowa dla kierowców
dwóch osobowych aut. Nad
ranem przy Rondzie Wiatraczna dosz³o do groŸnie wygl¹da-

Narkoman,
dealer i ³apówkarz
Kryminalni z Pragi Po³udnie zainteresowali siê 27-letnim Micha³em W. Podejrzewali go o handel narkotykami.
Podjêto
obserwacjê
podejrzanego i po upewnieniu
siê, ¿e rzeczywiœcie „coœ jest

j¹cej kolizji. Mamy nadziejê, ¿e
nied³ugo to niebezpieczne
skrzy¿owanie przejdzie do historii i przejazd przez Rondo
Wiatraczna nie bêdzie takim
koszmarem.
toms
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REKLAMA

Poseł z Gocławia?
Krzysztof WYSOCKI
Lista Nr

6 poz. 29

Młodość – doświadczenie – skuteczność





Warszawa miastem darmowego Internetu
Œrodki UE na rozwój prawobrze¿nej Warszawy (Praga, Wawer, Rembertów, Weso³a)
Lepsza edukacja i bezpieczne szko³y
„Nie” dla „dzikiej” prywatyzacji publicznych przychodni

Nie wybieraj w ciemno
– głosuj na sprawdzonych!
Jestem doktorantem na UKSW. Od dwóch kadencji – radnym
Pragi Po³udnie. Jestem inicjatorem m.in. 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!

www.kwysocki.prv.pl
Materia³ KW Prawo i Sprawiedliwoœæ, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

Nie czekaj! Ju¿ dziœ skorzystaj
z naszej specjalnej oferty!

Po¿yczka Ekspresowa
· rata 25,- z³ miesiêcznie
przy po¿yczce 1.000,· na dowolny cel
· do 100.000,- z³otych
· sp³ata do 5 lat
· bez porêczycieli
PrzyjdŸ do naszych placówek

Orzeł z Gocławia!

ul. Omulewska 27
ul. P³owiecka 1
ul. Abrahama 12
ul. Zamoyskiego 47a
ul. Patriotów 309
ul. Chruœciela 39
ul. Bys³awska 104

tel. (022) 517-39-16/20,
tel. (022) 517-39-44/57
tel. (022) 673-30-90/93
tel. (022) 670-09-79
tel. (022) 615-80-94/95
tel. (022) 673-55-08/09
tel. (022) 872-19-48

0697-771-436
0607-365-318
0503-486-560
0601-520-404
0607-069-752
0601-520-404
0601-520-404
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Kobiecym okiem

Ten, kto wymyœli³ pojêcie
„zdrowa ¿ywnoœæ” powinien dostaæ Nobla za kreatywnoœæ i dowcip. Zdrowa,
czyli niby jaka?!
Spójrzmy
prawdzie
w oczy: zanim wymyœlono
chemikalia dla rozdymania
i upiêkszania wêdlin czy
chleba, w domach nie by³o
lodówek a ówczesne jedzenie (prawda, ¿e bez konserwantów) szybko stawa³o
siê niezbyt œwie¿e. Nie nale¿a³o do rzadkoœci odkrawanie zielonego skrawka
wêdliny czy zbierania spleœnia³ej warstwy d¿emu by
resztê podaæ na stó³.
Dziœ czêsto jadamy nieosi¹galn¹ dawniej szynkê to zas³uga tej paskudnej
chemii. Wêdliny tradycyjne? Z 1kg surowego miêsa
wychodzi³o 0,6-0,7 kg wêdzonej szynki. Dziœ 1kg surowca daje nawet 1,5kg napompowanego chemi¹ wy-

Fot. JKG

Przesady
nie lubiê!

robu, „wêdzonego” specjalnymi p³ynami, a nie dymem, te¿ zreszt¹ niezdrowym, bo powoduj¹cym
przenikanie do wêdliny rakotwórczych substancji…
Staropolska kuchnia –
t³usta i nieco zje³cza³a, dziwacznie
przyprawiana,
niekoniecznie zadowoli³aby dzisiejsze podniebienia.
Mo¿e tylko ten chleb na
zakwasie, gor¹cy, pachn¹cy, prosto z pieca, posma-

Co tam panie na Pradze...

Demokracja w torebce
- No, to panie Eustachy zosta³o ju¿ tylko kilka dni i wybierzemy przysz³oœæ, jak to mówi¹.
Panowie Eustachy Mordziak i Kazimierz G³ówka tym
razem weszli na siebie w parku przy Kwatery G³ównej,
obok pa³acyku, gdzie, jak g³osi legenda, rozgrywa³ siê
dramat Wyspiañskiego pt. „Warszawianka”. Eustachy
zareagowa³ nerwowo.
- Wszyscy, panie Kaziu, poszaleli. Wybory i wybory. Wybierz mnie, mnie, mnie. A sk¹d ja wiem, kto to jest? Jeden
z drugim facjate na ulicznem plakacie wystawi, napisze
z jakiej jest partii i wybieraj go! Chwila, moment…
- Ale dok³adnie tak samo jest na ca³ym œwiecie. Wybory to akt obywatelski, który musi byæ wsparty ogóln¹
wiedz¹, jak¹ ka¿dy cz³owiek ma dziêki telewizji i gazetom.
- No to niech urz¹dz¹ audiotele. Jak w tañcu z gwiazdami. Po co ja mam chodziæ, lokalu szukaæ, w kolejce
staæ…
- Znaczy panu, panie Eustachy, demokracja nie za bardzo jest w smak. Zbyt fatyguj¹ca, jak na pañskie nerwy?
- Co racja, to racja. Nerwy mam od rana sko³atane.
W³aœnie przez tê, jak pan mówi, demokracjê. Od rana
Krysia mi g³owê dziœ suszy, ¿e musimy iœæ i zag³osowaæ.
– Na kogo ty chcesz g³osowaæ, pytam siê. By³ kto u nas,
powiedzia³, co chce? A ona na to: - by³ nie by³, wszyscy
id¹, to my te¿. A jak nie wiesz na kogo krzy¿yk postawiæ,
wybierz sobie jak¹œ kobitkê, zamknij oczy i ciach!
- Dlaczego nagle kobitkê, pytam siê po dobroci. WeŸmy
dajmy na to, zwracam siê do Krysi, ¿e ty kandydujesz

rowany œwie¿o ubitym mas³em. Paruj¹ce œwie¿oœci¹
gor¹ce kromki, roztapia
siê na nich z³ote mas³o…
Dziœ, w czasach „mas³omargaryn” nasyconych
konserwantami i sztucznymi barwnikami, mamy
chleb jak sucha wata z tekturow¹ skór¹… Ale, ale!
Chleb na zakwasie, w dodatku gor¹cy?! Wzdêcia
murowane!
Prawdziwe
mas³o, ubijane ze zbiera-

nej œmietany? To sam cholesterol!
Czy zamieni³abym dzisiejsze, mniej „zdrowe”
po¿ywienie na te sery, miêso, wêdliny przechowywane bez lodówki, w zalatuj¹cych stêchlizn¹ piwnicach?
Trudna decyzja…
Ostatnio widujê zbieraczy grzybów na trawnikach przed blokiem. Bo to
„zdrowsze ni¿ te sztucznie
nawo¿one”. Czy¿by? Skoszona warszawska trawa
jest obowi¹zkowo niszczona, a nie sprzedawana koniarzom. Bo nawet koñskie
zdrowie nie wytrzyma³oby
paszy nasyconej spalinami, wyziewami, paso¿ytami i zal¹¿kami chorób,
roznoszonych przez psie
odchody. Ale grzybek –
smakuje lepiej, ni¿ z pieczarkarni...
Sama czasem uwêdzê na
dzia³ce swojsk¹ kie³basê.
Innym znowu razem kupiê
szynkê w hipermarkecie.
Nie potêpiam niczego
w czambu³, nie wpadam te¿
w bezkrytyczne uwielbienie. Nie tylko w sprawach
żu
po¿ywienia.

i zostajesz pos³ank¹. I co? A ona na to: - kupi³abym sobie now¹ garsonkê, jak Szczypiñska, posz³a do fryzjera,
widzia³byœ mnie w telewizji. le by nam by³o?
- Nie rozchodzi siê o mnie, tylko o Polskê… Co z tego
mia³a Polska, ¿e, dajmy na to, Begerowa by³a w Sejmie?
No, albo i ta Szczypiñska? Czym siê zapisa³a Wiœniewska?
- Wiœniewska? Nie znam. A co ona w tym Sejmie robi³a?
- Wicemarsza³kiem Sejmu by³a. I co? I kicha z wod¹!
- No to mo¿e jedna taka siê trafi³a, ofuknê³a mnie Krysia. Ale nie zwróci³em na to panie Kaziu uwagi. Wiesz
pan jak to jest – jak pan Bóg chce cz³owieka ukaraæ, to
mu najpierw rozum odbierze. ¯eby wiêc ostatecznie
przekonaæ Krysiê, ¿e to nie jest najlepszy pomys³ z tym
jej Sejmem, siêgn¹³em po przyk³ad. Byliœmy ju¿ pod
drzwiami, wiêc mówiê do niej: - daj klucze. No i zaczê³o.
Najpierw do torebki wsunê³y siê palce z przekonaniem,
¿e znaleŸæ klucze, to nic prostszego. Nie znalaz³y. Za palcami powêdrowa³a d³oñ. Te¿ nic. W torebce schowa³a siê
wiêc ca³a rêka po ³okieæ. Grzebie, grzebie, wywraca kluczy nie ma. Wœciek³a, ¿e a¿ wypieków dosta³a, wysypa³a torebkê na pod³ogê… Klucze znalaz³y siê w kieszeni p³aszcza. – Powiedz mi kochana, mówiê do niej filuternie, co to jest, gdy kobieta od razu znajduje to czego
szuka w torebce? I nie czekaj¹c na odpowiedŸ powiedzia³em: cud, kochanie, cud. Zanim wiêc uporz¹dkujesz
nam sko³atan¹ ojczyznê, zrób porz¹dek w torebce.
- No i co? - zapyta³ rozbawiony pan Kazimierz.
- Jak to co? Spacerujê ju¿ w trzecim parku, zimno mi,
jeœæ siê chce…
– To idŸ pan do domu, odpocznij.
- Jasne, spróbujê. Czwarty raz. Mo¿e ju¿ jej przesz³o.
Szaser

Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Opowieœæ
o Nieœwie¿u
Pani Barbara Petrozolin-Skowroñska jest mieszkank¹ Saskiej Kêpy oraz
dobrym duchem ni¿ej podpisanego. Jest tak¿e historykiem, pisark¹ i... encyklopedystk¹. A tak.
W kwietniu 1995 roku, w siedzibie Wydawnictwa Naukowego PWN, zaprezentowa³a ona pierwszy tom szeœciotomowej „Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN”, której by³a redaktorem naczelnym, i któr¹ doprowadzi³a do szczêœliwego koñca. Jest to jedna z najlepszych encyklopedii wydanych po Wielkiej Transformacji lat 1989-90. Ale je¿eli o mnie chodzi, to
pani Barbara przyczyni³a siê do rozszyfrowania niezwyk³ego imienia
¿eñskiego - Bibiana. Zetkn¹³em siê po raz pierwszy z tym imieniem na
przyjêciu u Szefa Biura Ekonomiczno-Kulturalnego Tajwanu w Warszawie
w styczniu 1998 roku. Uczestniczy³ w nim ju¿ nie¿yj¹cy profesor Miros³aw
Mossakowski, prezes Polskiej Akademii Nauk, i jego ma³¿onka, chirurg
dzieciêcy, dr (dziœ profesor) Bibiana Mossakowska. Tak mnie to imiê zafascynowa³o, ¿e zacz¹³em szukaæ jakichœ jego precedensów. Jeden znalaz³em dopiero w fascynuj¹cej (tak jest!) ksi¹¿ce pani Barbary pt. „Przed
t¹ noc¹...”. Jest tam mowa o przygotowaniach do Powstania Styczniowego 1863 roku, w których jedn¹ z wa¿nych ról odegra³a dzia³aczka patriotyczna, publicystka i pisarka, Moraczewska – Bibianna w³aœnie (przez
dwa „n”). Dalszych informacji na ten temat dostarczy³a mi...Tajwanka,
pani Wen Ting Chiu, pracownica wspomnianego Biura i ¿ona polskiego informatyka.
Poruszyli oni ca³y internet i znaleŸli wiele informacji na temat œwiêtej Bibiany, mêczennicy rzymskiej za wiarê. Okaza³o siê, ¿e papie¿ Symplicjusz
(okres panowania 468-483), który j¹ prawdopodobnie kanonizowa³, na
pewno zbudowa³ na jej czeœæ bazylikê w Rzymie. Legenda zaœ mówi, ¿e zanim zosta³a zabita, dosta³a siê w rêce „niegodnej kobiety”, Rufiny, (imiê raczej te¿ rzadkie), która chcia³a j¹ zmusiæ do prostytucji. Tu, ¿eby pokazaæ,
jak siê „to wszystko plecie na tym Bo¿ym œwiecie”, powiedzmy, ¿e kiedy jeden z najwiêkszych szpiegów radzieckich, Anglik, Kim Philby, uciek³ do Moskwy tu¿ przed swym zdemaskowaniem w Wielkiej Brytanii, to wzi¹³ sobie
za ¿onê Rosjankê w³aœnie o imieniu Rufina.
Przypadek sprawi³, ¿e ponownie spotka³em pani¹ Petrozolin-Skowroñsk¹
na uroczystoœci wrêczenia – 26 wrzeœnia – Marii Fo³tyn Z³otego Ber³a, nagrody Fundacji Kultury Polskiej. Pani Barbara mia³a ze sob¹ piêkny albumik
poezji i prozy o Nieœwie¿u, swym rodzinnym mieœcie, dziœ na Bia³orusi, pt.
„Nieœwie¿ w sercu i snach”. Tomik zosta³ wydany przez „Inicja³” (Warszawa
2007) i jest pere³k¹ dobrego smaku, a sama oficyna te¿ le¿y na Saskiej Kêpie. I to w³aœnie pani Barbara opracowa³a antologiê utworów zawartych
w tym dzie³ku.
Wiêkszoœæ wierszy o Nieœwie¿u pochodzi z dorobku poetki, Stanis³awy
Wiatr- Partyki, której matka zosta³ wysiedlona z Nieœwie¿a, a ojciec zgin¹³
w Katyniu. Oto wyj¹tek z jednego z tych utworów: „Trzy kwiatuszki kruche biorê lekko do rêki //To nie koniec, pos³uchaj, to nie koniec udrêki//Le¿¹ sobie osobno, która to ju¿ jesieñ? Wypêdzona z Nieœwie¿a, zastrzelony w lesie”.
Teraz zwróæmy siê w kierunku jeszcze starszej historii. 26 wrzeœnia
1908 roku, grupa 19 bojowników PPS-Frakcji Rewolucyjnej pod osobistym
dowództwem Józefa Pi³sudskiego, napad³a na poci¹g pocztowy wioz¹cy
kasê rz¹dow¹ (carsk¹) na stacji Bezdany ko³o Wilna. Skonfiskowano ponad 200 tysiêcy rubli, sumê bardzo znaczn¹. Grupa nie ponios³a ¿adnych
strat.
W 20 lat póŸniej, 2 paŸdziernika 1928 roku, w rezydencji Radziwi³³ów
w Nieœwie¿u odby³o siê spotkanie Marsza³ka z arystokracj¹, na którym „zawarto pokój” po czasach rozbie¿noœci. Atmosfera by³a tak rozluŸniona, ¿e
Marsza³ek wyrecytowa³ nastêpuj¹c¹ fraszkê: „To nie sztuka zabiæ kruka //
Ani sowê trafiæ w g³owê //Ale sztuka ca³kiem œwie¿a // Trafiæ z Bezdan do
Nieœwie¿a”. On trafi³.
Zygmunt Broniarek
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FUTRA KO¯UCHY
ODZIE¯ SKÓRZANA
Universam Grochów I piêtro
ul. Grochowska 207
pn.-pt. 11.00-19.00 sob. 10.00-15.00

GM Records
poszukuje kandydatów do
przyuczenia na stanowisko:

OPERATOR T£OCZNI
 Miejsce pracy: Warszawa
Wawer (docelowo Wola Ducka)
 Praca w systemie 3-zmianowym,
równie¿ w weekendy.
Prosimy przes³aæ CV na adres:
aplikacje@gmrecords.pl
tel.: 22 872 27 22 wew.144,
fax: 22 872 27 06.

ZAPRASZAMY
N A Z J A Z D A B S O LW E N TÓ W
XXXV LO im. Boles³awa Prusa w Warszawie

2 4 l i s t o p a d a 2 0 0 7 r.
sobota godz. 15.00
zarejestruj siê:
www.prus.edu.pl lub 022 617 74 13

4 MIESZKANIEC

SCHUDNIJ
SZYBKO I ZDROWO!!!
AGYPTOS
– REWOLUCYJNA METODA ODCHUDZANIA
Ju¿ po 1 zabiegu œrednia utrata w obwodach cia³a (mierzony w 18 punktach) wynosi 15-50 cm. Zazwyczaj jest on znacznie wiêkszy i wynosi œrednio 25 - 50 cm. Rekordowe zmniejszenie obwodów cia³a to 108 cm po 1 zabiegu!!! Zabieg ten stosujemy na ca³e cia³o. Likwiduje nadmiar na poœladkach, udach,
brzuchu, ramionach, podwójnym podbródku, szyi. Wspomaga
leczenie wielu chorób: alergie, reumatyzm, bezsennoœæ, dolegliwoœci stawów i pleców, redukuje obrzêki cia³a, ³agodzi dolegliwoœci miesi¹czkowe i klimakterium.

EFEKTY GWARANTOWANE
Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo bezpoœrednio w gabinecie przy ul. Obarowskiej 21 (wjazd od Serockiej).

TEL. (022) 610 29 10; 0509 981 132

Osoby, które nie s¹ zameldowane w Warszawie, a chc¹ g³osowaæ w wyborach parlamentarnych, jeszcze
tylko do czwartku 18
paŸdziernika
do
godz. 18.00 w urzêdach dzielnic mog¹
sk³adaæ wnioski o wpisanie na listy wyborców.
Ci, którzy nie zd¹¿¹ dopisaæ
siê do spisu w czwartek bêd¹
mogli zag³osowaæ dziêki zaœwiadczeniu o prawie do g³osowania. Takie zaœwiadczenie

Fot. archiwum

mo¿na odebraæ z miejsca zamieszkania do 19 paŸdziernika. Wtedy w dniu g³osowania
zostan¹ dopisani do listy wyborców.
  
Premier Jaros³aw Kaczyñski
negatywnie zaopiniowa³ projekt
statutu stolicy, który we wrzeœniu przyjê³a Rada Warszawy dowiedzia³a siê PAP ze Ÿróde³
zbli¿onych do rady miasta.
Statut Warszawy, nazywany
miejsk¹ konstytucj¹, reguluje
m.in. w jakim zakresie dzielnice wykonuj¹ zadania w³asne
i jakie maj¹ kompetencje, niezbêdne do realizowania tych
zadañ. Zgodnie z przepisami,
projekt statutu po przyjêciu
przez radnych jest kierowany
do uzgodnieñ z szefem rz¹du,
który ma na to 30 dni.
W projekcie znalaz³a siê
m.in. preambu³a z odwo³aniem
do Boga, co w toku prac nad
tym dokumentem budzi³o naj-
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wiêksze kontrowersje wœród samorz¹dowców.
  
S³u¿bowe BMW ministra
sprawiedliwoœci Zbigniewa
Ziobry mia³o wypadek we wtorek 16 paŸdziernika. Minister
zosta³ lekko ranny w rêkê. Trafi³ do szpitala MON przy ul.
Szaserów. I tam opatrywa³ go
prof. Jan Podgórski, ten sam,
który w sierpniu zosta³ zatrzymany przez CBA - informuje
portal gazeta.pl, powo³uj¹c siê
na informacje radia Zet.
- Mam nadziejê, ¿e minister
wytrzyma mój wzrok, kiedy siê
dowie, ¿e ja to ja - powiedzia³
profesor Jan Podgórski.
Genera³ Podgórski by³ podejrzewany o korupcjê, ale potem
z powodu braku dowodów zosta³ decyzj¹ s¹du wypuszczony.
- Pan Bóg nie rychliwy, ale
sprawiedliwy - powiedzia³ Radiu Zet profesor Podgórski.
Wed³ug wydzia³u informacyjnego resortu, zawini³ kierowca
toyoty, który w pobli¿u Placu
na Rozdro¿u chcia³ wykonaæ
niedozwolony manewr - zawróciæ.
- Wtedy zderzy³ siê z nadje¿d¿aj¹c¹ limuzyn¹, w której jecha³ minister - powiedzia³ Piotr
Matczuk z wydzia³u informacyjnego.
  
Trwaj¹ kolejne spo³eczne
konsultacje w sprawie budowy Mostu Pó³nocnego. Pro-
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jektanci rozmawiali z mieszkañcami Bielan i £omianek.
Most Pó³nocny ma powstaæ za
dwa lata. Z pewnoœci¹
usprawni komunikacjê w tej
czêœci Warszawy.
Przeprawa ma mieæ 800 metrów - Trasa Pó³nocna biegn¹ca
od ulic Pu³kowej po lewej stronie Wis³y do Modliñskiej po
prawej - prawie 3,5 kilometra.
  
Technikum Chemiczne Nr 3
w Warszawie przy ul Saskiej 78
kolejny raz organizuje „Konkurs
chemii doœwiadczalnej” dla
uczniów klas drugich i trzecich
gimnazjum. Przed rozpoczêciem konkursu w laboratoriach
technikum odbêd¹ siê trzy spo-

tkania szkoleniowe dla uczestników. M³odzie¿ i nauczyciele
mog¹ uczestniczyæ we wspólnej
zabawie pod has³em „Chemia
uczy, bawi i rozwija”. Nadsy³anie zg³oszeñ zespo³ów dwuosobowych na adres technikum - do
16 listopada 2007. Szczegó³owe
informacje znajduj¹ siê na
stronie internetowej szko³y:
www.technikumchemiczne.edu.pl

lub u p. Ma³gorzaty Ogonowskiej - organizatora konkursu tel.
(022) 617-33-74, (022)
617-52-36.
  
8 paŸdziernika obchodzi³a 101 urodziny pani Bronis³awa
Wieczorek, mieszkanka
Weso³ej. Uroczyste obchody
rozpoczê³a Msza œw. w Koœciele œw. Brata Alberta w Weso³ej.
Po mszy odby³o siê w Domu
Parafialnym spotkanie z Jubilatk¹.
  
W pi¹tek 12 paŸdziernika
otwarto w Bia³o³êce przy ul.
Pancera 18 - Nautilusa - pierwsz¹ multimedialn¹ bibliotekê.
Uroczystego otwarcia dokona³
w imieniu prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz zastêpca
prezydenta W³odzimierz Paszyñski.
Nautilus to pierwsza multimedialna biblioteka dla dzieci
i m³odzie¿y zaopatrzona w ponad 1800 woluminów – beletrystykê, lektury szkolne, literaturê naukow¹ oraz oko³o
700 egz. zbiorów specjalnych
- ksi¹¿ki mówione, filmy, p³yty muzyczne, bajki i s³uchowiska dla dzieci, audio kursy,
programy multimedialne. Docelowo zasoby biblioteki bêd¹
zawieraæ 10 tys. egzemplarzy
ksi¹¿ek oraz ok. 3 tys. multimediów.
  
W sobotê 13 paŸdziernika
w Œrodowiskowej Hali Sportowej przy ul. Siennickiej odby³a
siê coroczna impreza „¯yj
zdrowo na sportowo”. Tego
dnia pomiêdzy godzin¹ 10.00
a 15.00 mo¿na by³o wygraæ
nagrody rzeczowe w konkursach sprawnoœciowych, wykonaæ bezp³atnie niektóre badania, spotkaæ siê z w³adzami
dzielnicy, obejrzeæ pokazy
sztuk walki, sumo, zapasów,

Zaproszenia dla mieszkańców
 Koœció³ p.w. Najczystszego Serca Maryi - pl. Szembeka 2 21. X. godz. 19.00 – Koncert w wykonaniu Antoniny Krzysztoñ
z Zespo³em.
 Koœció³ p.w. Chrystusa Króla Pokoju Ksiê¿a Pallotyni, ul.
Skaryszewska 12, 28. X. godz. 18.00 - Koncert „Maria Vingo pochwa³a kobiecoœci” w wykonaniu zespo³u J.C.Hopa Project.
 Sala widowiska Centrum Promocji Kultury ul. Grochowska 274 (wejœcie od Kamionkowskiej) - 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.
 Plac Szembeka 4A, klub Dziwny Œwiat Edwarda M., 18.X.
godz. 18.30. wieczór z cyklu Literatura Na Peryferiach - „Stachura w okolicach Rêbkowskiej bazy”. Wstêp wolny. Spotkanie
z Krzysztofem Rutkowskim, znawc¹ dorobku literackiego
Edwarda Stachury oraz Dariuszem Pachockim - autorem wyboru
i opracowania jego listów poœwiêconych grochowskim w¹tkom
¿ycia i twórczoœci pisarza. Tak¿e prezentacja niepublikowanych
nagrañ, fotografii i rêkopisów poety oraz mini koncert ballad Stachury w wykonaniu bratanka poety - Jerzego Juniora Stachury.
 Sala kolumnowa Ratusza, I piêtro, al. gen. A. Chruœciela
„Montera” 28 – 24.X. godz. 19.00 - poezja Juliana Tuwima,
Krzysztof Goszty³a – recytacja, Artur Pachlewski – klarnet.
Wstêp wolny.
 Oœrodek Sportu i Rekreacji Warszawa Ochota, ul. Nowowiejska 37 b, sala gimnastyczna - 20.X. godz. 10.45 – IX Mazowiecki
Turniej Szachowy Dzieci i M³odzie¿y do lat 16. Udzia³ jest bezp³atny. Dodatkowe informacje Cezary Domiñczak tel. 022 825-24-30
w. 101; 0600-727-357, e-mail:cezary-dominczak@wp.pl
judo, gimnastyki artystycznej
i akrobatyki. Dla osób, które
chcia³y prze¿yæ wiêcej wra¿eñ
by³a przygotowana œciana
wspinaczkowa. Dodatkow¹

atrakcj¹ by³y wstêpy aktorów
i zespo³ów tanecznych, turniej
scrabbli i szachowy oraz strzelanie z ³uku i oczywiœcie gry
i zabawy.

  
W niedzielê 21 paŸdziernika
Wydawnictwo Ksiê¿y Werbistów VERBINUM obchodziæ
bêdzie 25-lecie swego istnienia.
Z tej okazji w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej przy
ul. Ostrobramskiej 72 odbêdzie
siê uroczysta Msza œw. koncelebrowana przez J.E. ks. bp Stanis³awa Kêdziorê Biskupa pomocniczego Diecezji WarszawskoPraskiej. Po mszy w sali parafialnej odbêdzie siê uroczysta
sesja jubileuszowa poœwiêcona
m.in. dzia³alnoœci VERBINUM,
perspektywach wydawnictwa.
Wyst¹pi zespó³ afrykañski
ABAFRIKA pod kier. Stevena
Lubega. (ab) (mkp) (onet.pl)
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Mirosława Hanna Terlecka
takrim@interia.pl





Nauczyciel, wychowawca dzieci i m³odzie¿y, dzia³acz spo³eczny.
Zas³u¿ony Honorowy Krwiodawca. Od wielu lat wolontariusz hospicjum.
Radna Rady Dzielnicy Praga Po³udnie II kadencjê. Przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty.
Wychowana w tradycji „gdzie kruszynê chleba podnosz¹ z ziemi przez
uszanowanie dla darów nieba...”

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 wy¿sze emerytury, aby emeryci mogli cieszyæ siê zas³u¿onym odpoczynkiem,
wolni od trosk finansowych.
 Wiem, ¿e infrastruktura jest motorem powstawania miejsc pracy. Potrzebne s¹ drogi i te
w mieœcie i te tranzytowe. Bêdê wspiera³a inicjatywy dotycz¹ce tej dziedziny gospodarki.
 Bêdê s³ucha³a uwa¿nie Pañstwa g³osów, aby swoj¹ s³u¿bê pe³niæ rzetelnie dla
dobra Polaków i Polski.
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Materia³ KW Prawo i Sprawiedliwoœæ, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

TELEFONY
KOMÓRKOWE





skup  sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

„KRAS-PHONE”

 ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
Bazar Szembeka
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
 ul. Fieldorfa 10 paw. 329
tel. 406−28−29; 0510 834 834
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Kierunek inwestycje

Bliżej „Miasteczka Gocław”
Wzd³u¿ ul. Jana Nowaka Jeziorañskiego oraz przy jeziorku Goc³awskim powstan¹ osiedla,
w których zamieszka kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi. Jak zrównowa¿yæ interesy samorz¹du, deweloperów i przysz³ych mieszkañców?
Na pocz¹tku paŸdziernika na ten temat debatowano w po³udniowopraskim ratuszu. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy biur urzêdu miasta, przedstawiciele miejskich spó³ek i zainteresowanych urzêdów. W³adze dzielnicy zaprosi³y
Jerzego Millera wiceprezydenta stolicy, który
czêœci urzêdnikom bêdzie, niczym senny koszmar, siê œni³ nocami. PaŸdziernikowe spotkanie by³o kontynuacj¹ tematu poruszanego w lipcowym „Mieszkañcu” (Nr 13 z 2007 r). Przez
minione trzy miesi¹ce odpowiednie biura urzêdu miasta i s³u¿by mia³y zapoznaæ siê ze skal¹
inwestycji i okreœliæ swoje potrzeby, zg³osiæ
uwagi i opinie, zaproponowaæ rozwi¹zania problemów, które mog¹ powstaæ.
Wiêkszoœæ przygotowa³a siê wystarczaj¹co.
Wyj¹tki by³y nieliczne. Przedstawiciel Zarz¹du
Dróg Miejskich Piotr Murgrabia powiedzia³, ¿e
jego firma jest zainteresowana partycypacj¹ deweloperów w inwestycjach drogowych. Przedstawi³ aktualny stan prac dla tego rejonu: - Jest
rozpisany przetarg na alejê Tysi¹clecia. Otwarcie ofert w tym miesi¹cu. Dokumentacja projektowa ³¹cznie z pozwoleniem na budowê powinna byæ gotowa w pierwszym kwartale 2009 r.
Przyzna³ te¿, ¿e ZDM nie opracowa³ szczegó³owych rozwi¹zañ komunikacyjnych dla tego obszaru, gdy¿ powinny one nast¹piæ w oparciu
o „analizê obs³ugi komunikacyjnej”. – Przepraszam bardzo! – wyraŸnie zirytowany t¹ wypowiedzi¹ wiceprezydent Miller zdj¹³ okulary
i twardym wzrokiem zmierzy³ przedstawiciela
ZDM. – To nie jest wykonanie zadania. Straciliœmy trzy miesi¹ce? Czego pañstwu brakuje
w takim razie, ¿eby zaprojektowaæ uk³ad drogowy? Piotr Murgrabia zacz¹³ nieporadnie t³umaOG£OSZENIE
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czyæ, ¿e brakuje szczegó³owej analizy dla tego
obszaru. Wiceprezydent by³ coraz bardziej zirytowany: – A kto ma j¹ wykonaæ? – pyta³ retorycznie – Kto w mieœcie jest odpowiedzialny za
te prace, jeœli nie ZDM? Piotr Murgrabia nie
wytrzymywa³ napiêcia i karc¹cego wzroku wiceprezydenta: - Noo... to znaczy... dla ca³oœci
obszaru... Biuro Drogownictwa... Chwilê
póŸniej Piotr Sójka z Miejskiego Biura Drogownictwa i Komunikacji oœwiadczy³, ¿e niezbêdne dokumenty, o których mowa przekaza³
do ZDM ju¿ we wrzeœniu...
Inwestycyjne spotkania na Pradze Po³udnie
w tak szerokim gronie s¹ pewnym eksperymentem. Dlatego uczestniczyli w nich przedstawiciele innych dzielnic – Bia³o³êki, Ursusa, Wilanowa. Szczególnie aktywny by³ wiceburmistrz
Bia³o³êki Piotr Smoczyñski. Kolejne spotkanie,
tym razem z planuj¹cymi inwestowaæ na Goc³awiu deweloperami, wyznaczono w tym tygodniu. Samorz¹d chce przedstawiæ inwestorom
swoje potrzeby i tego samego oczekuje od inwestorów. – Chcemy, aby tak du¿e inwestycje zosta³y odpowiednio przygotowane – podsumowa³
Jerzy Miller. – To nasz wspólny interes, z którego musz¹ byæ zadowolone wszystkie strony: samorz¹d, deweloperzy i przyszli mieszkañcy. ar

Nauczyciele w Akademii
– Dzisiaj spo³eczeñstwo dostatnie, to
spo³eczeñstwo oparte
na wiedzy, czyli takie,
które wykorzystuje
potencja³ intelektualny swoich mieszkañców i najbardziej wykorzystuje najnowsze
osi¹gniêcia naukowe.
Drodzy pañstwo, nauczyciele jesteœcie tymi, którzy ten potencja³ kszta³tuj¹ – powiedzia³
burmistrz
Rembertowa Mieczys³aw Golónka 11 paŸdziernika w sali widowiskowej Akademii
Obrony Narodowej na
uroczystych obchodach Dnia Edukacji
Narodowej.
Tego wieczoru g³os zabra³
równie¿ Mazowiecki Wicekurator Oœwiaty Jerzy Berta, który
nawi¹za³ do wci¹¿ aktualnych
s³ów jednego z twórców KEN
Andrzeja Zamoyskiego: „Bê-

Oprócz ¿yczeñ, wyró¿nieñ i gratulacji burmistrz Mieczys³aw
Golónka przekaza³ nauczycielom kwiaty.

dziemy mieli takie Rzeczypospolite, jakie naszej m³odzie¿y chowanie”. Wspomnia³ równie¿, ¿e
tym siê ró¿ni Dzieñ Edukacji od
Dnia Nauczyciela, ¿e jest to
œwiêto wszystkich, którzy pracuj¹ w oœwiacie i na rzecz oœwiaty.

ŒLUBOWANIE
PIERWSZAKÓW
W Szkole Podstawowej nr 217 im. Obroñców Radiostacji AK w Rembertowie
odby³o siê œlubowanie klas pierwszych.
5 paŸdziernika by³ wyj¹tkowym i pe³nym emocji
dniem zarówno dla maluchów jak i ich rodziców.
Uczniowie œlubowali bowiem uroczyœcie: „bêdê
stara³ siê byæ dobrym i uczciwym, bêdê strzeg³ honoru i dobrego imienia Szko³y, bêdê szanowa³ swoich nauczycieli, prze³o¿onych i rodziców, bêdê uczy³
siê tego co piêkne, bêdê kocha³ swoj¹ Ojczyznê”.
Pierwszoklasiœci z³o¿yli tak¿e na rêce dyrekcji
szko³y akty œlubowania, na których podpisali siê odciskami paluszków. - Te akty przez ca³y rok wisz¹

Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej odby³ siê uroczysty
koncert Orkiestry Koncertowej „Victoria” Parafii Matki
Boskiej Zwyciêskiej pod dyrekcj¹ p³k rez. Juliana Kwiatkowskiego.
MaNo

w klasach i przypominaj¹ dzieciom o z³o¿onym œlubowaniu – wyjaœni³a dyrektor szko³y Halina Sawicka.
Podczas uroczystoœci pierwszoklasiœci zaprezentowali tak¿e program artystyczny. Ka¿da klasa recytowa³a krótkie wierszyki i œpiewa³a piosenkê. Program artystyczny mali uczniowie przygotowywali przez trzy tygodnie pod czujnym
okiem wychowawców. Nie zabrak³o równie¿ pasowania, którego dokona³y przy pomocy ogromnych, kolorowych o³ówków dyrektor Halina Sawicka i wicedyrektorki: Urszula Skórka, Justyna
Domañska i Marta ¯ochowska – Zbroch.
Na zakoñczenie uroczystoœci pierwszoklasiœci
otrzymali dyplomy i przygotowane przez ich starszych kolegów prezenty. W tym roku szóstoklasiœci wykonali znaczki do szatni.
„Cz³owiek jest tym, czym go czyni jego w³asny
rozum” to sentencja, która widnia³a na dekoracji
nad g³owami pierwszaków. Oby wziêli j¹ sobie
do serca.
magda lena
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Na w³asnej skórze (a w³aœciwie na w³asnych nogach) przekona³ siê radny Bogdan Jeziorski, jak wygl¹da droga do reprezentacyjnych miejsc Pragi Po³udnie: Parku Skaryszewskiego, Muszli Koncertowej, Stadionu „Drukarza”.
W czerwcu w Muszli
Koncertowej
wystêpowa³
w³oski chór Claudio Monteverdi. – Ze wstydem, jako
mieszkanka i poniek¹d, jako
gospodyni przyjmuj¹ca goœci
– skar¿y siê „Mieszkañcowi”

dystyngowana pani z Kamionka – patrzy³am, jak
chórzyœci maszeruj¹ na wystêpy do Muszli Koncertowej
po... przepraszam, ale taka
jest prawda: po koñskich ku-

pach. Ca³y chodnik ulicy
Miêdzynarodowej, wzd³u¿
ogrodzenia parku, zafajdany
by³ koñskim ³ajnem. Obraz
straszny i smród straszny...
W³osi, to nie jedyni cudzoziemcy, którzy wywieŸli

z Warszawy tego typu wspomnienia. W tym miesi¹cu
w Muszli wystêpowa³ wenezuelski Ballet Dimension Integral. ¯eby dostaæ siê na scenê artyœci musieli pokonaæ

olbrzymie bajoro przy g³ównym wejœciu do Parku od
strony ul. Miêdzynarodowej.
– Tragedia! – radny Pragi Po³udnie Bogdan Jeziorski (na
zdjêciu) ³apa³ siê za g³owê
usi³uj¹c pokonaæ tê sam¹ tra-

sê, co zagraniczni artyœci.
– Przekaza³em sprawê Zarz¹dowi Dzielnicy. To nie do pomyœlenia, ¿eby mieszkañcy
nie mieli mo¿liwoœci dotarcia
do Muszli i na ró¿ne imprezy

Falenicki Festyn
Sportowy
12 paŸdziernika w wawerskiej Szkole Podstawowej Nr 124 przy ul. Bartoszyckiej odby³ siê
falenicki festyn sportowy. Impreza zosta³a
zorganizowana przy wspó³udziale Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. i Zarz¹du G³ównego
TKKF.
Dyrektor szko³y Helena Kroszczyñska wraz z gronem pedagogicznym i rywalizuj¹cymi w sportowych zawodach uczniami goœci³a w³adze samorz¹dowe Wawra i przedstawicieli wspó³organizatorów: Jacka Kalidê prezesa Totalizatora i Mieczys³awa Borowego
prezesa ZG TKKF (na zdjêciu).

Prócz nauczycieli wychowania fizycznego, uczniowie bior¹cy
udzia³ w festynie obdarzeni zostali duchow¹ opiek¹, obecnego na
zawodach, ksiêdza pra³ata Miros³awa Mikulskiego.
W festynie uczestniczy³y reprezentacje m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu dzielnicy Wawer. Rywalizowali w takich konkurencjach jak: biegi, jazda terenowa na rowerze,
koszykówka oraz gry i zabawy na œwie¿ym powietrzu. We wszystkich konkurencjach udzia³ wziê³o kilkuset uczestników.
(ab)

OG£OSZENIE

OG£OSZENIE

Wybierz charta!
21 paŸdziernika 2007 r. mo¿e byæ równie znacz¹c¹ dat¹ dla historii
naszego kraju, co prze³omowy 4 czerwca 1989. Dlatego wszyscy
stoimy nie przed dylematem, iœæ czy nie iœæ do wyborów, ale kogo
wybraæ, by Polska wykorzysta³a wszelkie mo¿liwe szanse rozwoju,
a my, jej obywatele moglibyœmy z dum¹ mówiæ w Warszawie,
Londynie czy w Nowym Jorku – „Jestem Polakiem!”.
Pamiêtacie Pañstwo tak¹ reklamê, w której
s¹siad radzi drugiemu, w którym banku ma zainwestowaæ pieni¹dze? Chc¹c naprowadziæ go na
w³aœciw¹ odpowiedŸ zadaje mu proste pytanie,
czy obstawiaj¹c zak³ad w wyœcigu psów postawi³by na super szybkiego charta czy poczciwego,
ale powolnego czworonoga.
Zarówno s¹siad z reklamy, jak i ka¿dy z nas,
nie ma w¹tpliwoœci, ¿e nale¿y postawiæ na charta. Zwyk³y kanapowiec nie gwarantuje nawet dobiegniêcia do mety. Mo¿e zboczyæ z toru, pobiec
za bur¹ suk¹, albo po prostu nie starczy mu si³
i umiejêtnoœci.
Dlaczego w takim razie nie kierujemy siê takimi samymi, racjonalnymi przes³ankami przy wyborze tych, którzy mog¹ dla nas wygraæ lepsz¹,
pomyœlniejsz¹ przysz³oœæ?
Dzisiejszy œwiat pêdzi w osza³amiaj¹cym
tempie, nie mo¿emy ju¿ sobie pozwoliæ na ryzyko utraty szans bycia w czo³ówce.
Czêsto mówimy, ¿e kandydaci do parlamentu staj¹ do wyœcigu o poselski czy senatorski
mandat. To nieprawda. Wybory to dopiero eliminacje.
Udzia³ w prawdziwym wyœcigu, wyœcigu
z czasem, którego ju¿ wiêcej nie mo¿emy traciæ,
wezm¹ dopiero ci, których wybierzemy 21 paŸdziernika br. Albo poci¹gn¹ nasz kraj do przodu,
albo u³o¿¹ siê wygodnie na torze maj¹c w nosie
nasze aspiracje i nadzieje.
Ka¿dy z doros³ych obywateli Polski ma jeden,
równowa¿ny g³os w demokratycznych wyborach
i mo¿e zdecydowaæ komu powierzyæ los swój,
swoich dzieci i wnuków.
Stawiaj¹c na kartce krzy¿yk dok³adnie
sprawdŸ czy twój kandydat to chart czy tylko kanapowiec.
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KKW LiD Lewica i Demokraci

Jeziorski w bajorze

na „Drukarzu”, a samochody
topi³y siê na tej uliczce. Koniecznie trzeba sprawê przekazaæ do Zarz¹du Oczyszczania Miasta.
Teren Parku Skaryszewskiego nie podlega w³adzom
dzielnicy. Parkiem zarz¹dzaj¹
w³adze Miasta, a dok³adniej
w³aœnie ZOM. Radny Jeziorski interweniowa³ te¿ w sprawie dewastacji zieleni przez
inwestora budowy przy parku
Przepompowni Saska Kêpa
II. Zarz¹d dzielnicy „potraktowa³ sprawê powa¿nie i bêdzie postulowa³ do wszystkich
podmiotów, które dewastuj¹
ten teren i uczestnicz¹ w procesie inwestycyjnym o to, aby
nasta³ tam porz¹dek”.
Postulowanie to za ma³o!
Przyda³oby siê mocne zmycie
g³ów (byæ mo¿e ciecz¹ z bajora) tym, którzy odpowiadaj¹
za to, ¿e mieszkañcy musz¹
siê wstydziæ i œwieciæ oczami
tak¿e przed cudzoziemcami.
I to zmycie g³ów na najwy¿szym szczeblu – przez prezydent Warszawy Hannê Gronkiewicz-Waltz.
„Mieszkaniec” apeluje do
pani prezydent o zajêcie siê
spraw¹. A temat nie jest nowy.
Pisaliœmy ju¿ o nim w ubieg³e
wakacje (Nr 16 z 2006 r., „Lepiej nanieœæ ni¿ najeœæ” –
tekst dostêpny w archiwum na
naszej stronie internetowej
www.mieszkaniec.pl). I te¿
w miêdzynarodowym kontekœcie – stan alejki bulwersowa³
zwiedzaj¹cego Warszawê Sycylijczyka oraz Polki mieszkaj¹ce w Norwegii i Szwajcarii. Urzêdnicy nadaj¹cy
w przesz³oœci nazwê ulicy
Miêdzynarodowej nie liczyli,
¿e a¿ takie zainteresowanie
bêdzie wzbudza³a wœród cudzoziemców...
ar

Marcin Święcicki
wiceprzewodniczący
Partii Demokratycznej Demokraci.pl
 Doktor nauk ekonomicznych. Jako minister wspó³pracy z zagranic¹ w rz¹dzie Tadeusza Mazowieckiego min. wprowadzi³ wymienialnoœæ z³otówki,
podwoi³ rezerwy dewizowe kraju.
 By³ doradc¹ ds. gospodarczych prezydenta Litwy
Valdasa Adamkusa, pe³ni³ wa¿ne funkcje w organizacjach Europejskich takich, jak Rada Europy czy
OBWE. Obecnie radny Sejmiku Mazowieckiego
 W latach 1994-1999 Prezydent m. st. Warszawy. To
za jego kadencji Warszawa zaczê³a zmieniaæ siê
w europejsk¹ metropoliê; Otwarto i rozbudowywano
metro warszawskie, zainicjowano budowê Mostu
Siekierkowskiego i Œwiêtokrzyskiego, powsta³y wielkie biurowce i centra handlowe np. Galeria Mokotów,
czy plany zabudowy Z³otych Tarasów, wybudowano
9 nowoczesnych obiektów sportowych, wybrukowano 200 km œcie¿ek rowerowych w stolicy.
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Król jest nagi NOWA INFLANCKA
„Ratujcie inne, ja jestem tylko zakurzona” to
s³owa patronki szpitala ginekologicznego
przy Inflanckiej Krysi Ni¿yñskiej „Zakurzonej” najm³odszej powstañczej sanitariuszki.
Przypomniano je podczas uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pod budowê nowego szpitalnego gmachu przy Inflanckiej 6.

„Król jest nagi od kilkunastu lat,
a nam siê wci¹¿ wmawia, ¿e jego szaty s¹ lekko sp³owia³e
i dziurawe. ¯e nied³ugo je upierzemy i zacerujemy...” Tak o stanie naszej s³u¿by zdrowia mówi³
Andrzej Malinowski prezydent
Konfederacji Pracodawców Polskich. Wyst¹pienie mia³o miejsce w sali konferencyjnej siedziby KPP przy ul. Brukselskiej na
Saskiej Kêpie.
Tam te¿, 11 paŸdziernika, odby³a siê trzecia
zorganizowana przez KPP debata pomiêdzy liderami partii kandyduj¹cych do parlamentu. Pierwsza debata dotyczy³a dzia³ania i poszanowania
prawa, druga poœwiêcona by³a gospodarce
i przedsiêbiorczoœci, trzeci¹ zaœ zorganizowano
pod tytu³em: „Zdrowe recepty dla chorej s³u¿by
zdrowia.” – Chcemy us³yszeæ wprost o waszych
intencjach i zamiarach – mówi³ Andrzej Malinowski. – Chcemy wiedzieæ, na co mo¿e liczyæ system ochrony zdrowia, na co mog¹ liczyæ miliony
Polaków?
Sala konferencyjna przy ul. Brukselskiej wype³niona by³a lekarzami, mened¿erami s³u¿by
zdrowia, politykami i przedsiêbiorcami. O randze
debaty œwiadczy fakt, ¿e wœród goœci znajdowa³o
siê a¿ dwóch prezesów Narodowego Funduszu
Zdrowia: urzêduj¹cy Andrzej Soœnierz i jego poprzednik, obecny wiceprezydent Warszawy, Jerzy
Miller. Soœnierz siedzia³ zaraz na pocz¹tku,
a Miller przycupn¹³ w ostatnim rzêdzie.
Kogo partie wystawi³y do „zdrowotnej” debaty? PiS reprezentowa³ wiceminister Boles³aw
Piecha, Platformê – Krzysztof Grzegorek, Samoobronê – Bogdan Socha, PSL – Bo¿enna Pa-

cholczak, UPR – Wojciech Popiela, a Lewicê
i Demokratów – Tomasz Underman znany z relacji telewizyjnych dotycz¹cych strajków i protestów.
Jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii w debacie
by³a sprawa urynkowienia us³ug medycznych.
Czy œwiadczenia medyczne w Polsce powinny
zostaæ podporz¹dkowane prawom wolnego rynku? Jak daleko wolny rynek powinien ingerowaæ w s³u¿bê zdrowia? Ró¿nice pomiêdzy politykami by³y ogromne. – Przecie¿ w Polsce ju¿
mamy wolny rynek us³ug medycznych – mówi³a
Bo¿enna Pacholczak, a minister Boles³aw Piecha podkreœla³, ¿e ¿adne pañstwo, ¿aden kraj nie
mo¿e sobie pozwoliæ na ca³kowicie urynkowienie placówek s³u¿by zdrowia i us³ug. – W tej
dziedzinie – podkreœla³ minister – rynek musi
byæ regulowany. Tak jest nawet w Stanach Zjednoczonych. Zdecydowanie za urynkowieniem
œwiadczeñ wypowiadali siê przedstawiciele
UPR, PO i LiD.
ar

W uroczystoœci wziêli udzia³
Prezydent Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz, przedstawiciele koœcio³a katolickiego i prawos³awnego, bo kamieñ wêgielny pod budowê nowego gmachu
przyjecha³ z Groty Narodzenia
Pañskiego w Betlejem.
– Rozpoczynamy rozbudowê
szpitala ginekologiczno „Inflancka”, który jest bardzo istotny z punktu widzenia ochrony
zdrowia kobiet i matek oraz
wielu ma³ych warszawiaków –
powiedzia³a Prezydent stolicy.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
przypomnia³a, ¿e szpital ju¿ teraz jest wyposa¿ony w najnowsze urz¹dzenia diagnostyczne.
– Jest to szpital nowej generacji. Placówka ta jest „Przyjazna Dziecku”. Tytu³ taki zosta³
jej nadany przez UNICEF
i Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia – doda³a.
Dziêki rozpoczêtej inwestycji szpital przy Inflanckiej zyska piêciokondygnacyjny budynek, w którym znajd¹ siê
izba przyjêæ, blok operacyjny
i porodowy, centralna sterylizacja oraz oddzia³ dzienny. Koszt

tego przedsiêwziêcia wyniesie
ok. 50 mln z³ w okresie trzech
lat.
Nowa Inflancka to podjazd
dla dwóch karetek, izba przyjêæ

ma³a-Koz³owski projektant nowego gmachu.
Stary budynek – jak powiedzia³ dyrektor szpitala dr Janusz Siemaszko bêdzie jakby
czêœci¹ hotelow¹ z dwuosobowymi pokojami dla pacjentek.
Tu bêd¹ one odpoczywa³y
po operacjach i oczekiwa³y na
zabiegi. Oba budynki po³¹czone zostan¹ ³¹cznikiem.
Na razie wmurowano jedynie
akt erekcyjny. Kamieñ wêgielny,

o najwy¿szym standardzie
w Polsce oraz nowoczesne sale
porodowe i operacyjne.
– Ta rozbudowa przyczyni siê
do funkcjonowania ca³ego szpitala – powiedzia³ Micha³ Grzy-

który pochodzi z Bazyliki Narodzenia Pañskiego w Betlejem
zostanie wmurowany, gdy fundamenty nowego gmachu siêgn¹
parteru. Szpital ma byæ ukoñczony w 2009 roku.
MKP

OG£OSZENIE

OG£OSZENIE

Nikt nie wierzy³...
W 1996 roku Irinie G. przydarzy³o siê prawdziwe nieszczêœcie – powa¿ny wypadek
samochodowy. Lekarze
zrobili wszystko, co
mo¿liwe – uratowali jej
¿ycie. Ale nie mogli
postawiæ Iriny na nogi. Wózek inwalidzki
do koñca ¿ycia – tak
brzmia³ wyrok.
Wtedy jedna z przyjació³ek Iriny przynios³a jej, wtedy jeszcze nieznane urz¹dzenie „Vitafon”. Wytrwale
dokonywane zabiegi w ci¹gu roku oraz ambicja i upór
samej Iriny uczyni³y cuda. Kiedy osobiœcie przysz³a do
szpitala i pokaza³a siê lekarzowi, który j¹ operowa³,
wszyscy byli zadziwieni. Nikt nie wierzy³, ¿e coœ takiego mog³o siê wydarzyæ.
Nie wszystkie funkcje organizmu zosta³y przywrócone w pe³ni, jednak Irina samodzielnie, choæ o lasce zaczê³a chodziæ. Szybko znalaz³a pracê, a po
trzech latach wysz³a za m¹¿.
Od tego zdarzenia minê³o du¿o czasu, urz¹dzenie
wibroakustyczne „Vitafon” pe³ni rolê prawdziwego lekarza domowego w milionach gospodarstw. Przy jego pomocy mo¿na leczyæ nie tylko ró¿nego rodzaju urazy,
ale tak¿e wiele chorób, wywo³anych zak³óceniem pracy systemu krwionoœnego i uk³adu nerwowego, spowodowanego przez s³absze ich ukrwienie. Zapalenie korzonków nerwowych, prostata, nadciœnienie, choroby
stawów, jaskra i wiele innych chorób skutecznie leczonych jest przy pomocy urz¹dzenia „Vitafon”.

Sklepy w WARSZAWIE:
ul. Jana Paw³a II 52/54
ul. Pu³awska 108/112
Al. KEN 93
ul. Koszykowa 53
ul. ¯ytnia 64
ul. Twarda 56/róg ¯elaznej

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

022/831
022/844
022/335
022/629
022/335
022/620

76
62
07
13
07
75

69
17
37
84
37
10
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MIESZKAÑCU pomó¿!
Kiedy pies pachnie inaczej...
Zmiana zapachu
psa na bardziej
przykry mo¿e byæ
spowodowana
wieloma ró¿norodnymi czynnikami.
Czêstokroæ
jest
ona nastêpstwem
zwyk³ych b³êdów
dietetycznych polegaj¹cych na podawaniu psu nieodpowiedniej tzn. nie
zbilansowanej karmy.
Wœród w³aœcicieli psów bowiem dominuje
przeœwiadczenie, ¿e dieta dla ich pupilka powinna opieraæ siê prawie i wy³¹cznie tylko na
miêsie i jego pochodnych. Doprowadzaj¹ tym
samym do permanentnego przebia³czania
w diecie bia³kiem pochodzenia zwierzêcego.
To w pocz¹tkowym okresie objawia siê sk³onnoœci¹ do chorób alergicznych, które w przypadku psów swoje g³ówne objawy manifestuj¹
alergicznymi zmianami skórnymi. Towarzysz¹cy alergii œwi¹d zwierzêcia i wspó³istniej¹cy stan zapalny
skóry to wrêcz wymarzone „wrota zaka¿enia”. Drapi¹ce
siê zwierzê bardzo
czêsto w takich
chwilach wprowadza bowiem wtórne
zaka¿enia bakteryjne, grzybicze, czy
dro¿d¿akowe.
Podobnie rzecz
wygl¹da w przypadku atopowych
zapaleñ skóry, bêd¹cych czêsto wynikiem nadwra¿liwoœci na kwitn¹ce i pyl¹ce roœliny, kurz, roztocza, etc. Równie¿ tzw. atopowe pchle zapalenie skóry, bêd¹ce wynikiem nadwra¿liwoœci na
uk¹szenia pche³, a tak¿e wszelkie skaleczenia
i otarcia mog¹ okazaæ siê pierwotn¹ przyczyn¹
i w konsekwencji nastêpstwem wtórnych - wywo³anych przez drobnoustroje chorób skóry.
Najczêœciej s¹ to zaka¿enia gronkowcowe np.
Staphylococcus intermedius, nieco rzadziej
dro¿d¿akowe np. Malessezja pachydermatitis
lub grzybice drobnozarodnikowe np. Microsporum canis.
Wszystkim tym stanom towarzyszy zmiana
zapachu chorej skóry, a co za tym, zapachu psa.
Powodem tego mog¹ byæ choroby skóry t³a paso¿ytniczego typu nu¿yca, czy œwierzb. Wreszcie zaburzenia pracy gruczo³ów dokrewnych
tj. nadczynnoœæ kory nadnerczy, niedoczynnoœæ
tarczycy oraz zaburzenia wydzielania hormonów p³ciowych i towarzysz¹ce im nawracaj¹ce

ropne zapalenia skóry s¹ powodem zmiany zapachu zwierzêcia na bardziej przykry.
Jeœli zmiana zapachu dotyczy wyraŸnie okolicy g³owy to sygna³, by zwróciæ uwagê na stan
uzêbienia zwierzêcia tj. na obecnoœæ osadu,
kamienia nazêbnego tudzie¿ na stan dzi¹se³.
Czêstokroæ w³aœnie choroby zêbów i przyzêbia
s¹ tego powodem. Podobnie jak zapalenie zewnêtrznego przewodu s³uchowego, szczególnie wówczas, kiedy ma charakter d³ugotrwa³y.
Z tego te¿ powodu nie wolno bagatelizowaæ
zwyczajnych, rutynowych zabiegów higieniczno- pielêgnacyjnych jamy ustnej i zêbów
u psa, które powinny byæ wykonywane przynajmniej raz w tygodniu.
Wyj¹tkowo przykry zapach towarzyszy jednak zapaleniu zatok oko³oodbytowych u psa.
Wspomniane struktury znajduj¹ siê pomiêdzy
zewnêtrznym i wewnêtrznym zwieraczem odbytu. Na skutek ubogiej w b³onnik diety i os³abienia perystaltyki, a tak¿e pewnych sk³onnoœci
osobniczych dochodzi do zapalenia tych zatok
i gromadzenia siê w ich œwietle mas ka³owo-ropnych. Psy wykazuj¹ wówczas silny œwi¹d tej
okolicy, ale nierzadko i œwi¹d ca³ego cia³a. Jedynym
skutecznym
sposobem jest opró¿nienie zalegaj¹cych
mas przez lekarza
weterynarii, wyp³ukanie zatok i zaaplikowanie do ich œwiat³a maœci antybiotykowej (na zdjêciu).
W bardzo zaawansowanych zmianach konieczna jest
interwencja chirurgiczna. U samców
równie czêsto spotykane jest zapalenie
napletka, które nie
leczone prowadzi do sta³ego jego wylizywania.
Wskutek tego dochodzi niejednokrotnie do zapalenia migda³ków, które równie¿ mo¿e byæ
powodem zmiany zapachu z jamy ustnej psa.
Reasumuj¹c trzeba stwierdziæ, ¿e w zasadzie
ka¿da choroba psa, odciska swoje negatywne
piêtno na wygl¹dzie, stanie i zapachu zarówno
skóry jak i sierœci.
Lekarz weterynarii Artur Dobrzyński

SPECJALISTYCZNA LECZNICA DLA ZWIERZ¥T
Artur Dobrzyñski
Specjalista Chorób Psów i Kotów
04-052 Warszawa ul. Grenadierów 13,
tel. (022) 673-70-25
od poniedzia³ku do pi¹tku: 14.30-19.00
(godz. wizyty najlepiej umówiæ telefonicznie)
sobota: 9.00-14.00

REKLAMA

Prawie, jak zabytek...
do dalszych zniszczeñ s³ynnej
kamienicy z wie¿yczk¹ przy
ul. Chodakowskiej 22 – zabytku wpisanego do rejestru.
– Wczeœniejsze prace SM
„Osiedle M³odych” doprowadzi³y ju¿ do zniszczeñ w ka-

dynkach Chodakowska 22
i Chodakowska 24. Zniszczeñ
tak powa¿nych, ¿e trzeba by³o
wykwaterowaæ mieszkañców
tych kamienic. Zarówno o zawaleniu siê hali fabryki, jak
i zagro¿eniu pozosta³ych budynków i ich lokatorów „Mieszkaniec” pisa³ kilkakrotnie
w 2005 roku.
Je¿eli dojdzie do realizacji
budowy planowanej przez
SM „Osiedle M³odych”, bez

mienicy z wie¿yczk¹ – mówi
Ewa Komendowska prezes
stowarzyszenia Creo, które
stara³o siê o konserwatorsk¹
ochronê obiektu. – Nasze obawy s¹ uzasadnione. Je¿eli bêdzie budowa³ ten sam inwestor, to bêdzie kontynuacja tego samego stylu prowadzenia
budowy, który doprowadzi³ do
powa¿nych zniszczeñ w bu-

w¹tpienia potrzebna jest du¿o
wiêksza i lepsza kontrola prac
inwestora. Tym bardziej, ¿e
s³ychaæ g³osy, ¿e spó³dzielnia
ma ochotê kupiæ od Miasta
zabytkow¹ kamienicê z wie¿yczk¹. A jak ju¿ siê kamienica zawali, to w tym miejscu,
w zgodzie z prawem, zapewne powstanie kolejny apartamentowiec...
Magda K.

Przesz³o dwa lata temu zawali³a siê zabytkowa hala dawnej Fabryki Wyrobów O³owianych i Cynkowych im. W. Kemnitza na Kamionku. Na ruinach fabryki SM „Osiedle M³odych” koñczy budowê apartamentowca.
Za doprowadzenie do zniszczenia fabryki – œrodowiska
zainteresowane kultur¹, histori¹ i zabytkami Pragi Po³udnie
obci¹¿a³y Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ „Osiedle M³odych” i poprzedniego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Oba podmioty wykaza³y siê wyj¹tkow¹ biernoœci¹
w kwestii zabezpieczenia hali
przed zawaleniem. Sprawa
mia³a nawet swój epilog
w prokuraturze, ale wymiar
sprawiedliwoœci nie dopatrzy³
siê przestêpstwa. Budowa
apartamentowca przy ul. Miñskiej 70 by³a planowana od
wielu lat. I przez wiele lat nic
siê nie dzia³o. Prace ruszy³y
pe³n¹ par¹ dopiero po zawaleniu siê zabytkowej hali. Obecnie inwestycja jest na wykoñczeniu. Robotnicy w³aœnie
odtwarzaj¹ elewacjê budynku,
która ma imitowaæ zawalon¹
halê (na zdjêciu). Wygl¹da to
prawie, jak zabytek. Szkoda,
¿e „prawie” jednak robi ró¿nicê.
Najnowsze plany SM
„Osiedle M³odych” to wybudowanie tu¿ obok, przy zbiegu ul. Miñskiej z Chodakowsk¹, kolejnego bloku. Inwestycja budzi zaniepokojenie.
Rodzi obawy, ¿e doprowadzi

Zaparkuj na Pradze
Ka¿dy kierowca wie, jak trudno
w wielu czêœciach Pragi Po³udnie znaleŸæ miejsce dla swoich
czterech kó³ek. Pojawi³a siê
szansa na budowê dwóch du¿ych parkingów.
11 paŸdziernika radni z dzielnicowej Komisji Infrastruktury debatowali nad koniecznoœci¹ budowy
wielopoziomowego parkingu przy Osiedlu „Ostro-

Likwidacji uleg³by dotychczasowy parking.
Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w tym
rejonie jest du¿e i stale roœnie. Pocz¹tkowo Komisja mia³a zaj¹æ siê tylko t¹ inwestycj¹, jednak
wskutek interwencji radnej Katarzyny Doraczyñskiej nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e prócz
du¿ego parkingu na Grochowie niezbêdna jest
tak¿e budowa wielopoziomowego parkingu na
Kamionku, w bezpoœrednim s¹siedztwie urzêdu
dzielnicy. – Apelowa³am o to ju¿ w poprzedniej
kadencji – przypomina³a radna Doraczyñska –

bramska”. – W tym miejscu, w okolicy ul. Tarnowieckiej przyda³by siê parking nawet na trzy tysi¹ce samochodów – mówili w czasie przeprowadzonej przed
wspomnianym posiedzeniem komisji wizji lokalnej
radni Marcin Kluœ i Micha³ Suliborski (na zdjêciu).

I tu nie chodzi tylko o interes okolicznych mieszkañców, ale tak¿e o tych, którzy przyje¿d¿aj¹
do urzêdu i do pobliskich s¹dów. Komisja przyjê³a stanowisko o potrzebie budowy obydwu
parkingów.
ar
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M E B L E

Z LITEGO DREWNA
SOSNA – BRZOZA – OLCHA – DĄB
KOLONIALNE  STYLOWE  NOWOCZESNE
REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19

(na tyłach Universamu)

tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

www.asoft.com.pl/meble e−mail:meble@asoft.com.pl

ZAK£AD
POGRZEBOWY

,,GENITA”Kurowscy
S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
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
Zak³ad Us³ug Pogrzebowych

„REMUS”

tel. (022) 812-65-38
0502-812-046
S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
W³asna kaplica i ch³odnia

Warszawa, ul. ¯egañska 20
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Warto wiedzieć
 Pierwsza cukrownia, produkująca cukier z buraków cukro−
wych, powstała dopiero w 1802 roku! Co prawda miejscowość,
w której ją wybudowano nazywała się Kunert, ale za to dzisiaj
nosi nazwę Konary – to na Dolnym Śląsku!
 Nie każdy umie zwinąć język w rurkę – to umiejętność prze−
kazywana genetycznie, dziedziczona z pokolenia na pokolenie.
Ciekawe, dlaczego nasz organizm uznał ją za tak ważną?
 Dopiero czterdzieści lat temu wprowadzono ruch prawostronny na szwedzkich
drogach! W tym samym roku na ekranach telewizorów w RFN pojawiły się stałe pro−
gramy w kolorze.
 Karmelki – twarde cukierki produkowane z topionego na gęsty syrop cukru z do−
datkiem substancji smakowych (kwasek, karmel i wiele innych; obecnie głównie
sztucznych), po raz pierwszy wprowadzono do produkcji niewiele ponad sto lat te−
mu.
 Słynna Bazylika Świętego Piotra w Rzymie to bardzo stara świątynia – jej budo−
wę rozpoczęto prawie tysiąc siedemset lat temu. Który z dzisiejszych gmachów prze−
trwa niemal dwa tysiąclecia, choćby i to po licznych przeróbkach czy rozbudowach?
Ciekawska

Rady
ciotki
Agaty



Wiele osób, zwłaszcza
starszych, boi się nad −
chodzącej zimy i śliskich
chodników. Upadek może mieć
poważne konsekwencje a zła −
mania w p ó ź n i e j s z y m w i e k u
rzadko goją się bez śladu i bez
komplikacji.
Na szczęście rozwiązano
i ten problem! W dobrych skle−
pach z butami można kupić
preparat w sprayu, który nano−
si się, jak dezodorant, na pode−
szwy butów czy końcówkę laski
lub kul. Dzięki temu znacznie
zwiększa się przyczepność
a ryzyko „poślizgu” − znika! Przy
codziennych spacerach jedno
opakowanie wystarcza na 1− 2
sezony zimowe. Nakładać tylko
w razie oblodzenia!
Popularne ażurowe wo −
reczki chroniące w pral−
kach automatycznych
delikatną bieliznę i rajstopy
przed zniszczeniem, przez
pranie razem rzeczy nadają
się świetnie także do prania
swetrów i odzieży z dzianin!
Używając ich unikniemy roz−
ciągania, defasonowania, me−
chacenia itp.
Mała poduszeczka, wy−
pełniona suszoną lawen−
dą i wkładana pod ulubio−
ną poduszkę, znacznie poprawi
jakość snu i ułatwi zasypianie
dzieciom i dorosłym. Przy tym
tak miło pachnie!
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ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Jesieñ to czas spacerów i wieczornej herbaty. Dzieñ
jest coraz krótszy, przyjemnie posiedzieæ przy czymœ
smakowitym. Uwa¿ajmy, ¿eby nie przytyæ! Czy trzeba
specjalnych umiejêtnoœci, by szybko przygotowaæ
coœ lekkiego?! Wcale nie.

✓

Kokosanki bez odrobiny t³uszczu: To zajmie 3 minuty: 200 g wiórków kokosowych wsyp do miski, dodaj 12 tubki (nie puszki!) mleka skondensowanego s³odzonego, wymieszaj, uklep.
Na papier do pieczenia nak³adaj ³y¿eczk¹ ma³e kopczyki, piecz w niewysokiej
temperaturze (niewiele ponad 150oC) przez 10-15 minut. Pycha, zw³aszcza,
gdy jeszcze ciep³e! Do „ciasta” kokosowego mo¿na dodaæ dla urozmaicenia
skórki pomarañczowe kandyzowane, gorzk¹ czekoladê albo na przyk³ad kwaœne, suszone œliwki - uprzednio pokrojone na drobne kawa³ki i starannie wymieszane z wiórkami i mlekiem. Pieczemy tak samo, a¿ siê lekko oz³oc¹, a jak
piêknie pachnie w ca³ym domu!

✓

Œlimaczki” rozmaite: ich przygotowanie zajmuje 3-4 minuty, póki siê nie
nabierze wprawy. Potem – krócej! Rozwiñ rulon gotowego ciasta francuskiego (jeœli mro¿one – trzeba przedtem rozmroziæ) w taki sposób, by na spodzie
zosta³ pergamin ochronny. Teraz musisz zdecydowaæ, czy ma byæ na s³odko
czy na s³ono. Moje ulubione s¹ takie: cienko smarujesz roz³o¿one ciasto zwyk³ym koncentratem pomidorowym (byle bardzo gêstym), posypujesz sol¹
i zio³ami – ja dajê zwykle œwie¿¹ bazyliê i oregano (mog¹ byæ suszone), mo¿e byæ te¿ parmezan lub inne zio³a czy przyprawy. Lekko i doœæ luŸno zrolowaæ ciasto (pomo¿e w tym pergaminowy podk³ad), a potem pokroiæ je w plastry gruboœci nie wiêkszej, ni¿ centymetr. Pergamin wyrzucamy, a plastry
uk³adamy p³asko i doœæ luŸno na papierze do pieczenia. Wk³adamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w niewysokiej temperaturze a¿ bêdzie z³ote
(oko³o 15 minut). Delikatnie zdejmujemy, podajemy na gor¹co lub zimno.
Zamiast pomidorów mo¿na na s³odko: p³at ciasta smarowaæ nutell¹ i posypaæ ciemnym kakao oraz odrobin¹ cukru waniliowego, lub te¿ niczym nie
smarowaæ, lecz posypaæ hojnie cynamonem i grubym cukrem. Dalej – tak samo: zrolowaæ, pokroiæ, upiec. S³odkie œlimaczki warto ozdobiæ cienkimi paskaPyszna Józia
mi lukru (cukier puder utarty z sokiem cytrynowym).

H O R O S K O P

 
 BARAN 21.03-21.04
Choæ „okolicznoœci przyrody” bêd¹ obfitowa³y
w towarzyskie wydarzenia i imprezy, to stan finansów nie pozwoli Ci na wiele. Du¿e pieni¹dze dopiero przed Tob¹. Za to w mi³oœci nie musisz siê ograniczaæ. Jeœli tylko poprosisz - dostaniesz… co chcesz! Uwa¿aj tylko w urzêdach
przy podpisywaniu dokumentów – szczególnie
uwa¿nie czytaj to, co napisane ma³ym drukiem.
 BYK 22.04-21.05
Na razie ogranicz dzia³ania na rzecz innych
i skup siê na sobie i swoich sprawach. W pracy czekaj¹ Ciê trudne decyzje, dlatego bêdzie
potrzebna maksymalna koncentracja. Pomy³ka mo¿e zaszkodziæ komuœ absolutnie niewinnemu. Jesienne s³oneczko wykorzystaj na „na³adowanie akumulatorów”, bo nied³ugo czeka
Ciê ma³e trzêsienie ziemi.
BLINIÊTA 22.05-21.06
Ju¿ nied³ugo skoñczy siê Twoja huœtawka nastroju. Pewne sprawy ostatecznie siê wyjaœni¹
i bêdziesz wiedzia³, na czym stoisz. Warto teraz ruszyæ z planowan¹ inwestycj¹, gwiazdy
s¹ po Twojej stronie. Nie zapominaj tylko o potrzebach serca- szeroko pojêtych. Jednym
przyda siê wizyta u kardiologa, innym zmiany
¿ywieniowe, a niektórym gor¹ca randka…
RAK 22.06-22.07
Rozkosze sto³u doda³y Ci kilku kilogramów?
Trzeba bêdzie troszkê ograniczyæ podjadanie albo zmieniæ garderobê na wiêksz¹… Oprócz dodatkowych kilogramów w tych dniach bêd¹ lgnê³y do Ciebie pieni¹dze. Szczêœliwa hossa niestety nie potrwa d³ugo, dlatego jeœli chcesz zainwestowaæ- zrób to teraz. Mo¿liwa propozycja wspólnego biznesu – rozwa¿ j¹ bardzo dok³adnie.
LEW 23.07-23.08
U³añska fantazja i g³owa w chmurach – to mo¿e byæ mieszanka piorunuj¹ca w dniach, które
bêd¹ wymaga³y olbrzymiej koncentracji. Pamiêtaj te¿, ¿e niektóre znajomoœci mog¹ zrobiæ
wiêcej szkód ni¿ po¿ytku, dlatego wskazana
jest zasada ograniczonego zaufania, Zasada
ta przyda Ci siê nie tylko na drodze.Za to w mi³oœci – ¿adnych ograniczeñ. Dostaniesz du¿o
wiêcej ni¿ oczekujesz.
PANNA 24.08-23.09
Nie skupiaj siê teraz na drobiazgach, bo przes³oni¹ Ci zagadnienia fundamentalne.
A na twojej g³owie teraz bêdzie du¿o spraw.
Jeœli zdobêdziesz siê na dystans poparty du¿¹
pracowitoœci¹ – mo¿esz byæ spokojny- sukces
murowany. Staraj siê tylko trzymaæ jêzyk za
zêbami- czasami lepiej udawaæ niezorientowanego ni¿ potem mieæ masê k³opotów.
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POZIOMO: 1-A oœrodek wypoczynkowy nad Stobraw¹.
1-J rodzaj zaburzenia mowy. 2-E gatunek t³ustego œledzia.
3-A sto³ek szewski. 3-G ucieczka z niewoli, wiêzienia. 4-E
mêski but z krótk¹ cholewk¹. 4-L stan wystêpuj¹cy pod
wp³ywem hipnozy. 5-G dop³yw Wo³gi. 6-A czêœæ diecezji.
6-K afrykañska ma³piatka. 7-B uszczelnia korek. 7-G niebiañska istota. 8-D prymitywne narzêdzie do om³otu zbó¿.
8-J ³ukowaty skok konia. 9-F czêœæ domu.10-A acan, staropolski pan. 10-H banda¿ zak³adany na ranê. 11-A daw.
pocisk artyleryjski. 12-H wêdrowny handlarz wojskowy.
13-A cêgi. 14-J lincz. 15-E najd³u¿szy lewy dop³yw Obu
(Rosja). 16-A w³adca w Indiach. 16-J obrabiarka skrawaj¹ca.
PIONOWO: A-1 zamêt, chaos. A-10 po³o¿nik. B-6 krzywa
p³aska zamkniêta, owal. C-1 odmiana ciemnych winogron. C-10 orzeszek ziemny. D-6 wyró¿nienie sylaby
w wyrazie. E-1 góra z kraterem. E-11 powolne tempo
dzia³ania. F-8 wolna przestrzeñ w mieœcie. G-1 brak zdolnoœci mówienia. H-2 g³os wydawany przez kaczki. H-7 ro-
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16-D

3-C

16-J 12-A

dzaj wyprawionej skóry. H-12 daw. Lekarz. I-3 jêzyk indoaryjski. I-9 stolica Samoa zach. J-1 muzyka improwizowana. J-7 w staro¿ytnym Rzymie naczynie gliniane. J-12
czêœæ paleniska. K-5 narzêdzie do szycia. L-1 jednostka
monetarna Birmy. L-8 Paavo, (1897-1973) d³ugodystansowiec fiñski. £-4 Henryk (zm. w 1983 r.) re¿yser teatru
lalek. £-12 futrzany szal. M-1 marka samochodów dostawczych. N-8 system od¿ywiania. 0-1 nudny, d³ugi list.
0-12 bieda, ubóstwo.
opr. A. Kemski
Rozwi¹zanie nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji
w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 14/07:”Na œw. Gustaw snopy
w polu ustaw” i krzy¿ówki Nr 15/07:”M¹dre s³owa s¹
ozdob¹ ust”. Nagrody ksi¹¿kowe wylosowali: p. Anna
Izdebska z ul. Saskiej i p. El¿bieta Fl¹drzyñska z ul.
Garwoliñskiej. Po odbiór zapraszamy do redakcji.
Wa¿ne do 26.10.br.

WAGA 24.09-23.10
Jeœli planujesz dla zachowania uczucia poœwiêciæ wszystko – to gwiazdy radz¹ – wybierz
rozs¹dek! Mi³oœæ jest najwa¿niejsza, ale tylko,
jeœli obie strony s¹ równie mocno zaanga¿owane. Pieni¹dze ju¿ czekaj¹, ¿eby byæ z Tob¹
– konkursy, gry liczbowe, albo jakaœ podwy¿ka, mo¿esz byæ pewny, ¿e portfel nie bêdzie
pusty. Uwaga tylko podczas zakupów, bo kasa
mo¿e za szybko zmieniæ w³aœciciela…
 SKORPION 24.10-23.11
Jeœli szybko nie pójdziesz do lekarza to jakaœ
drobna dolegliwoœæ mo¿e Ci zatruæ najbli¿sze
miesi¹ce. Po co cierpieæ? W pracy trudne decyzje od³ó¿ na potem. Problem sam siê wyjaœni. Chwilowo ogranicz wydatki, ale ju¿ nied³ugo deszcz pieniêdzy po prostu Ciê zaleje i bêdziesz siê czu³ jak Rockefeller
 STRZELEC 24.11-22.12
Mo¿e nie warto by³o stawiaæ wszystkiego na
jedn¹ kartê – kompromisy s¹ czasami nieodzowne. Jeœli bêdziesz g³uchy na argumenty
innych – licz siê z pora¿k¹ na wszystkich frontach. Twoja lojalnoœæ mo¿e byæ wystawiona na
wielk¹ próbê. Zrób remanent ludzi ze swojego
otoczenia i pomyœl czy ka¿dy znajomy jest taki ¿yczliwy, jak to deklaruje.
 KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Jesteœ odporny na wszelkie pokusy, ale na
niektóre daj siê skusiæ. Oprócz pracy ¿ycie
oferuje te¿ pe³ny pakiet innych przyjemnoœci.
Spotkania rodzinne i ze znajomymi, nieoczekiwane odwiedziny dawno niewidzianych osób,
przygotuj siê na to, ¿e bêdziesz w centrum
uwagi. W koñcu mo¿e us³yszysz s³owa, na
które tak czeka³eœ.
 WODNIK 21.01-19.02
Lata p³yn¹ a twoje podejœcie do niektórych
spraw jest dalej dzieciêco naiwne. Zmieñ trochê stosunek do ¿ycia – bo mo¿esz byæ odbierany jako potencjalny „jeleñ”. Twoje projekty
zrobienia pieniêdzy s¹ jak najbardziej realne.
Wspania³e zdrowie, przyjazna atmosfera
w pracy – nadchodz¹ce dni zapowiadaj¹ siê
bardzo ciekawie.
 RYBY 20.02-20.03
Nie jesteœ uwa¿any za duszê towarzystwa, ale
tempo najbli¿szych dni mo¿e przyprawiæ o zawrót g³owy. Wiele spraw, mnogoœæ spotkañ –
mo¿esz mieæ wra¿enie, ¿e powinieneœ byæ
w dwóch miejscach na raz.. Uzbrój siê w spokój i cierpliwoœæ, a sukces murowany. Za rogiem ju¿ czekaj¹ jakieœ pieni¹dze, zadbaj tylko
o kondycjê – psychiczn¹ i fizyczn¹.
Merlin



Trzech gimnazjalistów rozmawia o swoich
rodzinach:
– Mojemu wujkowi to wszyscy się kłaniają
i mówią „proszę pana”, bo jest burmistrzem!
– chwali się jeden z nich.
−–Też coś! Mój jest biskupem, wszyscy przed nim przyklęka−
ją i mówią do niego „ekscelencjo"! – przerywa mu drugi.
– Phi, nie macie się czym chwalić! Mój wujek za to waży
220 kilo i wszyscy wołają do niego „O Boże”!
☺ ☺ ☺
Policjant energicznie zatrzymuje samochód, podchodzi do
niego i z wściekłością mówi do kierowcy:
– Panie kierowco! Mam tego szczerze dosyć! Siódmy raz
dzisiaj pana zatrzymuję, bo siódmy raz niefrasobliwie gubi
pan swój ładunek!
– …a ja siódmy raz dzisiaj panu powtarzam, że jest zima,
mróz, napadało śniegu, a ten samochód to piaskarka...
Wesoły Romek
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na luzie

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!
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MIESZKAÆ U SIEBIE

MÓJ PROGRAM WYBORCZY:
 stworzenie prostych i jasnych warunków prawnych
funkcjonowania budownictwa mieszkaniowego,
 budowa mieszkañ dla osób m³odych oraz niezamo¿nych, stworzenie systemu finansowania
i kredytowania,
 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 ustawy zapewniaj¹cej harmonijny i przyjazny dla mieszkañców rozwój miast,
 pañstwowe i unijne wsparcie dla Warszawy –
Stolicy Polski: metro, mosty, obwodnice, stadiony.
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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.

MIESZKAĆ U SIEBIE
Co

zrobiæ z blokowiskami i star¹
zabudow¹ miejsk¹, sk¹d wzi¹æ
pieni¹dze na ich odnowê?
W poprzednich wydaniach gazety przedstawi³em program budowy mieszkañ.
Wczeœniej pisa³em o zagro¿eniach, jakie
niesie znowelizowana ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych, koñcz¹c stwierdzeniem, ¿e doprowadzi ona nie do naprawy spó³dzielni, ale do ich likwidacji.
Trudno powiedzieæ, co wtedy stanie siê
z osiedlami z wielkiej p³yty zwanymi blokowiskami, a jest to powa¿ny problem
techniczny, finansowy i spo³eczny.

dzie¿y mo¿liwoœci spêdzania czasu wolnego, aktywizowaæ ich do ró¿nych dzia³añ spo³ecznych. Jeden miejski dom kultury na ca³¹ np. 200-tu tysiêczn¹ dzielnicê to za ma³o. W osiedlach powinny byæ
lokalne placówki kulturalne. Nie ma te¿
prawie w ogóle klubów, gdzie czas wolny
mog¹ spêdzaæ seniorzy. Emeryci z Targówka i Bia³o³êki korzystaj¹ z lokali i klubów osiedlowych RSM „Praga”, ale s¹ to
ma³e obiekty i niewystarczaj¹ce na ich
potrzeby.

Wielkie problemy z wielk¹ p³yt¹

Spó³dzielnie i ich mieszkañcy radz¹
sobie z tymi problemami w miarê swoich
mo¿liwoœci. Docieplane s¹ budynki, wymieniane instalacje wodne, grzewcze
i gazowe. Spó³dzielnie w miarê posiadanych œrodków, bez wystarczaj¹cej pomocy ze strony samorz¹dów, same dbaj¹
o place zabaw i boiska sportowe dla dzieci i m³odzie¿y. W ubieg³ym roku integracyjny plac zabaw RSM „Praga” na Targówku zdoby³ I nagrodê w Warszawie,
a plac zabaw na Tarchominie I miejsce
w dzielnicy Bia³o³êka. Niestety, tempo
tych prac jest ci¹gle za ma³e ze wzglêdu
na mo¿liwoœci finansowe mieszkañców,
a potrzeby coraz wiêksze. Dochodz¹ nowe zadania jak np. niebawem wymiana
dŸwigów, które bêd¹ kosztowaæ wiele milionów z³otych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e spó³dzielniom
i ich mieszkañcom nikt nie daje z³otówki
wsparcia finansowego. Przeciwnie
z dniem 1 stycznia 2007r. Sejm obj¹³
spó³dzielnie mieszkaniowe, obowi¹zkiem
p³acenia podatku dochodowego. Tylko

Problemy techniczne to przemarzanie
œcian, algi i grzyby na elewacjach, osiadanie budynków i pêkanie œcian, instalacje grzewcze w starej technologii, rdzewiej¹ce stalowe instalacje wodne, skrêcane instalacje gazowe gro¿¹ce wyciekami gazu oraz instalacje elektryczne niedostosowane do przenoszenia coraz
wiêkszych mocy i instalacje telewizyjne
w starych technologiach. Ponadto dŸwigi niespe³niaj¹ce unijnych norm bezpieczeñstwa i obni¿ony poziom bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego w stosunku do
obecnych wymogów.

Seniorzy i m³odzie¿
w wielkim mieœcie
Niemniej powa¿ne s¹ problemy spo³eczne - bezpieczeñstwo mieszkañców,
dewastacje, kradzie¿e, grafitti na œcianach. Brak klubów osiedlowych dla m³odzie¿y i seniorów. Trzeba stworzyæ m³o-

Mieszkañcy bez pomocy

w RSM „Praga” w roku 2007 nale¿y z tego tytu³u zap³aciæ ok. 1 mln 600 tys. z³. Za
te pieni¹dze mo¿na by dociepliæ dwa du¿e
budynki. Spó³dzielnie same musz¹ borykaæ siê z problemami budynków z wielkiej
p³yty i ze wszystkimi problemami technicznymi i spo³ecznymi naszych tzw. blokowisk. W innych miastach europejskich,
Berlinie czy Pary¿u, te problemy rozwi¹zywane by³y przy pomocy pañstwa i œrodków Unii Europejskiej. U nas w rozwi¹zywaniu tych problemów pañstwo nie pomaga i w ogóle tych problemów nie widzi.
Wszystko spoczywa na barkach spó³dzielni i ich mieszkañców, a zamiast pomocy
otrzymujemy nowelizacjê prawa, które
doprowadzi do degradacji naszych mieszkañ i osiedli.

Pomys³ na pieni¹dze
Te wszystkie potrzeby wskazuj¹ na kolejny finansowy koncert ¿yczeñ, ale jest
na to rada – œrodki Unii Europejskiej.
Ka¿de z miast mo¿e i powinno przyj¹æ
uchwa³ê o „Lokalnym Programie Rewitalizacji”. Ta uchwa³a otwiera mo¿liwoœci
korzystania ze œrodków unijnych na odnowê osiedli i miast. Program rewitalizacji-odnowy powinien okreœlaæ, co nale¿y
zrobiæ z blokowiskami, star¹ zabudow¹
mieszkaniow¹, ale tak¿e z zabytkow¹ zabudow¹ fabryczn¹. W Warszawie taki
program zosta³ przyjêty w poprzedniej
kadencji Rady Miasta, tylko co z tego
skoro œrodków na ten cel zapewniono
bardzo ma³o, a przyjête za³o¿enia i tak nie
s¹ realizowane. W programie tym ca³kowicie pominiêto osiedla spó³dzielcze
(blokowiska), a stara zabudowa miejska

zosta³a nim objêta w minimalnych zakresie. Efekt to np. praktyczny zanik prac rewitalizacyjnych na starej Pradze. Ca³e
kwarta³y starych domów na Pradze, na
Woli, w Œródmieœciu obracaj¹ siê w ruinê, a przecie¿ czêsto s¹ to cenne ju¿ zabytki architektury. Dzieje siê tak dlatego,
¿e na program rewitalizacji miasta brakuje œrodków, a brakuje ich, bo nie s¹
podejmowane dzia³ania ¿eby skierowaæ
do tego programu wystarczaj¹ce œrodki
z Unii Europejskiej.
Sytuacja wymaga, aby nasz rz¹d
w pe³ni zaanga¿owa³ siê w Brukseli
o zwiêkszenie nak³adów na mieszkalnictwo i rewitalizacjê miast. Jest to w programach unijnych mo¿liwe, wymaga jednak
podjêcia starañ i dodatkowo wspó³pracy
z rz¹dami pañstw zainteresowanych tym
problemem, szczególnie Wêgier, Czech,
S³owacji. Spó³dzielnia, któr¹ kierujê jako
jedyna w Polsce bra³a udzia³ w Inicjatywie
Wspólnotowej Unii Europejskiej w Programie S¹siedztwa Interreg IIIB pt. „Dzia³ania na rzecz stabilizacji du¿ych osiedli
mieszkaniowych”. W programie tym bra³y
udzia³ miasta Berlin, Pilzno, Lipsk, Wenecja, Tychy, Budapeszt, Bañska Bystrzyca.
Dziêki temu uczestnictwu posiadam wiedzê i doœwiadczenie, jak nale¿y przygotowaæ program odnowy miast i osiedli.
Wiem jak to zrobiæ, ale do realizacji tych
programów potrzeba œrodków, w tym
œrodków z Unii Europejskiej.
Dlatego kandydujê do Sejmu, aby ten
problem by³ w naszym kraju dostrze¿ony,
a program odnowy realizowany.
Dziêkujê Pañstwu za poparcie.
Andrzej Pó³rolniczak
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