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Czy wiesz, ¿e oko³o 500

milionów ludzi na ca³ym

œwiecie ma ubytek s³uchu?

To jedno z najbardziej po-

wszechnych schorzeñ i jed-

no z najbardziej niezrozu-

mianych. Wielu ludzi uwa¿a,

¿e aparaty s³uchowe s¹

du¿e, uci¹¿liwe i niezbyt

przydatne. Ale dzisiejsze

Nie dos³yszysz?
Nie jesteœ sam...

rozwi¹zania s¹ ma³e, w pe-

³ni zautomatyzowane, dys-

kretne i bardzo skuteczne.

Klub ludzi o „s³uchu nieko-

niecznie idealnym” skupia

rzesze cz³onków i wiêkszoœæ

z nich jest zadowolona z

tego, ¿e zdecydowa³a siê

podj¹æ dzia³anie.

dokoñczenie na str. 5

Pomóc mo¿e
ka¿dy

Mas³o czy margaryna,
woda gazowana czy bez b¹-
belków, a mo¿e jednak poma-
rañczowy sok – dziœ w skle-
pach od mo¿liwoœci wyboru
mo¿e a¿ siê w g³owie zakrê-
ciæ. Z plakatów i ulotek spo-
zieraj¹ na nas tak¿e inne „pro-
dukty” prosz¹ce „wybierz
mnie, tylko mnie”. Pojawienie
siê tych „produktów” to znak
niechybnie zbli¿aj¹cych siê
wyborów do parlamentu. Czy
rzeczywiœcie traktujemy po
sklepowemu korzystanie z na-
szych konstytucyjnych praw?
Czy wybory parlamentarne s¹
dla nas tak samo atrakcyjne?

Podczas odbywaj¹cych siê
co 4 lata wyborów parlamen-
tarnych wybieramy 460 pos³ów
i 100 senatorów. Najbli¿sze
wybory odbêd¹ siê 25 wrze-
œnia bie¿¹cego roku.

Polacy maj¹ we krwi samo-
rz¹dnoœæ – móg³by powiedzieæ
znawca historii. Lubowaliœmy

Przywilej
czy

obowi¹zek

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 4

21 wrzeœnia w siedemdzie-
siêciu krajach œwiata obchodzo-
ny jest Œwiatowy Dzieñ Choro-
by Alzheimera, w tym roku pod
has³em „Pomóc mo¿e ka¿dy”.

W Polsce z chorob¹ Alzhe-
imera  ¿yje ponad 200 tysiêcy
osób. Wœród chorych naj-
wiêksz¹ grupê stanowi¹ kobie-
ty, poniewa¿ ¿yj¹ d³u¿ej, a wiêc
czêœciej do¿ywaj¹ wieku, w
którym  rozwija siê choroba. W
nielicznych przypadkach cho-
roba ma pod³o¿e dziedziczne,
zwykle jednak pojawia siê bez

powodu. Naukowcy twierdz¹,
¿e   aktywnoœæ  intelektualna i
zdrowy tryb ¿ycia mog¹ opóŸ-
niæ pojawienie siê choroby.

Pierwsze objawy nie wygl¹-
daj¹ groŸnie – k³adzie siê je na
karb wieku lub roztargnienia.
Czêsto wiêc mija kilka lat, za-
nim bliscy chorego podejm¹
decyzjê o wizycie u lekarza.
Chory zaczyna zapominaæ
podstawowe rzeczy zwi¹zane
z prac¹ zawodow¹  czy czyn-
noœciami dnia codziennego,

Wybory do Sejmu RP to nie konkurs piêknoœci!

Postaw na wiedzê, kompetencje i doœwiadczenie!

Maria Ma³gorzata CIASTEK

mgr ekonomii, studia podyplomowe (zarz¹dzanie, pedagogika),
aplikacja z zakresu administracji pañstwowej

rozleg³e doœwiadczenie zawodowe w pracy naukowej,

administracji pañstwowej i samorz¹dowej

wspó³autorka ksi¹¿ki „Praga to te¿ stolica. Bedeker praski”,
za wieloletni¹ pracê spo³eczn¹ wyró¿niona listem gratulacyjnym
od przewodnicz¹cego Rady Warszawy

Partia Demokratyczna

- demokraci.pl

•

•

•

Lista nr 4

miejsce 32

Ka¿dy Pañstwa g³os to gwarancja wyboru

osoby uczciwej, kompetentnej, niezale¿nej

i oddanej s³u¿bie spo³ecznej!

Szwedzki

Park Rozrywki

Na b³oniach

Stadionu X - lecia

przy rondzie Waszyngtona

czynny codziennie

ul. Targowa 2, tel. 618-40-50

ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94

ul. Potocka 14, tel. 833-43-43

• ginekologia
• dermatologia

• neurologia
• okulistyka

• chorób p³uc
• medycyna pracy

Lek. med. Zbigniew CIERPISZ
Dyrektor Lecznicy

Stomatologiczno-Lekarskiej

DEMETER
zaprasza

www.demeter.com.pl    e-mail: lecznica_demeter@op.pl

STOMATOLOGIA dla doros³ych i dzieci

w pe³nym zakresie - równie¿ IMPLANTY.

  SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE m.in.:

  BADANIA LABORATORYJNE - PE£EN ZAKRES

Wybierz POLSK¥ FIRMÊ Z TRADYCJAMI
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Przywilej czy obowi¹zek
siê we wszelkiego rodzaju
zjazdach i sejmikach, gdzie
mo¿na by³o wyraziæ swoje
zdanie, a nawet zostaæ pos³em
na Sejm Walny (ogólnokrajo-
wy). Na tych ostatnich wybie-
rano króla, uchwalano konsty-
tucje, przywileje, wielkoœæ po-
datków, liczebnoœæ wojska
oraz podejmowano decyzje o
wojnie (proszê zauwa¿yæ o ile
mniejszy zakres kompetencji –
nie by³o ministerstwa zdrowia
i ludzie sobie radzili). Sejm by³
zwo³ywany przez króla co dwa
lata na okres 6 tygodni (np. w
1573 roku sejm zebra³ siê na
niedalekim Kamionku). Cieka-
wa historia wi¹¿e siê z wybo-
rami w dwudziestoleciu miê-
dzywojennym, a tak¿e w PRL,
gdzie wolnoœæ decyzji by³a
czasem ograniczona.

Wybory w obecnej III Rze-
czypospolitej przebiega³y w
dosyæ czytelny sposób. Naj-
pierw odsuniêcie komunistów
od w³adzy, rz¹dy obozu soli-
darnoœciowego, potem, w
1993 roku, zwyciêstwo lewico-
wych SLD i PSL, nastêpnie
(1997 rok) znów rz¹dzi partia
odwo³uj¹ca siê do symboliki
Solidarnoœci (Akcja Wyborcza
Solidarnoœæ) i w 2001 roku po-
nowne zwyciêstwo SLD. God-

ne zauwa¿enia s¹ nastêpuj¹-
ce tendencje: zmieniaj¹ce siê
preferencje partyjne oraz spa-
daj¹ca frekwencja.

Ci¹g³a walka obozu postso-
lidarnoœciowego i postkomuni-
stycznego trwa³a prawie piêt-
naœcie lat. Zakoñczy³a siê znik-
niêciem Solidarnoœci ze sceny
politycznej, a z drugiej strony
spadkiem popularnoœci oraz
rozbiciem spójnego do tej pory
obozu lewicowego. Natomiast
pojawi³y siê nowe ugrupowa-
nia, takie jak Platforma Obywa-
telska, Prawo i Sprawiedli-
woœæ, Samoobrona oraz Liga
Polskich Rodzin.

Bardziej od partyjnych nie-
konsekwencji interesuj¹ca wy-
daje siê coraz ni¿sza frekwen-
cja wyborcza. W czasie prze-
³omowych wyborów w 1989
roku wziê³o udzia³ 62,7%
uprawnionych do g³osowania,
w nastêpnych ju¿ o 10% mniej,
tymczasem frekwencja w 1997
wynios³a 47,93%, a cztery lata
póŸniej ju¿ tylko 46,29%. Jaka
bêdzie tegoroczna frekwencja
– zastanawiaj¹ siê wszyscy,
³¹cznie z politykami. Od czasu
do czasu pojawia siê sugestia
wprowadzenia przymusowego
udzia³u w wyborach. Stawia siê
za przyk³ad Belgiê, gdzie fre-
kwencja wyborcza siêga cza-

sem 90%. Tam za niestawienie
siê przy urnie gro¿¹ kary. Tyl-
ko jak pogodziæ przymus g³o-
sowania z… wolnoœci¹.

Osoby, z którymi siê spoty-
ka³em narzeka³y, ¿e po wybo-
rach i tak „nic siê nie zmieni”,
¿e to „same z³odzieje”. Czy lu-
dzie maj¹ racjê, dowiemy siê
wkrótce, natomiast z pewno-
œci¹ taka ostra opinia nie wziê-
³a siê znik¹d. Dziêki ujawnio-
nym aferom, niskiej kulturze
osobistej polityków i wysokie-
mu bezrobociu wyborcy widz¹,
¿e s¹ „robieni w tr¹bê” i nie
chc¹ mieæ z tym nic wspólne-
go. Kto lubi byæ oszukiwany?

Czy Polacy interesuj¹ siê
polityk¹? Z pewnoœci¹ polityka
interesuje siê nimi. 25 wrze-
œnia, oddaj¹c g³os, wyborcy
bêd¹ mogli wyraziæ swoj¹ opi-
niê np. czy podatki maj¹ byæ
ni¿sze, czy wy¿sze. I chocia¿-
by z powodu zawartoœci w³a-
snej kieszeni zdrowy rozs¹dek
podpowiada, by siê tym tema-
tem zainteresowaæ. Przecie¿ w
Sejmie bêd¹ mówili o moich i o
Szanownego Czytelnika pie-
ni¹dzach, a nie „pañstwowych”.
I o tym wie ju¿ nawet dziecko.

Idê na wybory. Nie mo¿e
narzekaæ ten, kto nie bierze
udzia³u w ¿yciu politycznym.
Choæ, oczywiœcie, niebranie
udzia³u w wyborach te¿ jest…
wyborem.          Adam Praski

dokoñczenie ze str. 1

AVETKOWY KLUB KAJAKOWY
ku czci JANA PAW£A II

zaprasza dzieci i m³odzie¿ do udzia³u w jesiennych
weekendowych wyprawach rowerowo-kajakowych w

okolicach rzek Pilica, Wkra, Liwiec. Projekt realizo-
wany jest przy wsparciu

Departamentu Edukacji Urzêdu Marsza³kowskiego
województwa mazowieckiego.

Szczegó³y: avetki@wp.pl, tel.6148753.

Ko³o Wychowanków Gimnazjum i Liceum

im. W³adys³awa IV w Warszawie serdecznie

zaprasza na Zjazd Absolwentów,

który organizuje z okazji 120-lecia Szko³y. Zjazd od-
bêdzie siê w gmachu Szko³y przy ul. Jagielloñskiej 38

w sobotê, 19 listopada.Bie¿¹co aktualizowane infor-

macje s¹ na stronie www.wladyslawiacy.org. Pytania,
uwagi i pomys³y dotycz¹ce Zjazdu mo¿na zg³aszaæ na

adres: zjazd@wladyslawiacy.org
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W NGP z sierpnia ukaza³ siê
mój felieton „ K³amstwa i hipo-
kryzja – czêœæ II”, w którym
obna¿y³em mechanizm wyp³a-
cania dwóm wysokim urzêdni-
kom z Pragi Pó³noc sta³ych
umów za fikcyjne zlecenia bê-
d¹ce sta³ym dodatkiem prze-
wy¿szaj¹cym ich pensje w
urzêdzie. Chodzi³o o niebaga-
teln¹ kwotê 122 200 z³otych,
wyp³aconym tym panom na
przestrzeni ostatnich dwóch
lat. Sprawê wykry³a komórka
kontroli z urzêdu miasta, wno-
sz¹c w protokole pokontrolnym
odpowiednie zalecenia. Na
moj¹ proœbê radny Warszawy
Jerzy Wojciech Œwitalski 8 lip-
ca skierowa³ do pana prezy-
denta Kaczyñskiego interpela-
cjê, jakie dalsze kroki Pan Pre-
zydent zamierza podj¹æ w tej
sprawie. Zwyczajowo - bo mia-
sto Warszawa po trzech latach
funkcjonowania pod mi³oœciwie
nam panuj¹cym prezydentem
Kaczyñskim nie ma swojego
statutu, bêd¹cego wewnêtrzn¹
konstytucj¹ miasta –odpo-
wiedŸ na interpelacjê radni
otrzymuj¹ po dwóch tygo-
dniach. Tym razem trwa³o pra-
wie dwa miesi¹ce, zanim rad-
ny Œwitalski doczeka³ siê od-
powiedzi. Jest ona datowana
na 2 wrzeœnia. Odpowiedzi nie-
stety nie podpisa³ prezydent
Kaczyñski i to jest byæ mo¿e

Prezydent wreszcie odpowiedzia³
odpowiedŸ na pytanie, sk¹d ta
zw³oka. Pod dokumentem figu-
ruje parafa jego wiceprezyden-
ta Andrzeja Urbañskiego, za-
stêpuj¹cego prezydenta, który
prowadzi intensywn¹ kampa-
niê wyborcz¹ o najwy¿szy
urz¹d w pañstwie. Dlaczego
mi³oœciwie nam panuj¹cy pre-
zydent Kaczyñski przez dwa
miesi¹ce zwleka³ z odpowie-
dzi¹? To pytanie, mo¿e banal-
ne, zas³uguje na g³êbsz¹ ana-
lizê. Byæ mo¿e Pan Prezydent
nie chcia³ siê splamiæ, podpi-
suj¹c ogólnikow¹ odpowiedŸ
radnemu Œwitalskiemu i czarn¹
robotê zrzuci³ na swojego za-
stêpcê. Byæ mo¿e, Pan Prezy-
dent nie dopuszcza do swojej
œwiadomoœci, ¿e jego ludzie nie
do koñca postêpuj¹ zgodnie z
przepisami prawa. Byæ mo¿e,
Pan Prezydent maj¹cy usta pe-
³ne frazesów na temat Prawa i
Sprawiedliwoœci, wobec swojej
ekipy stosuje inne kryteria?

Co jednak odpisuje na inter-
pelacjê pan Urbañski? Wydaje
siê, ¿e wysocy urzêdnicy mia-
sta nie zrozumieli jej sensu.
Odpowiadaj¹, ¿e podpisali wy-
st¹pienie pokontrolne do bur-
mistrza Sosnowskiego, w któ-
rym polecili mu wyeliminowa-
nie w przysz³oœci takich
przypadków, nie tworzenia w
urzêdzie fikcyjnych stano-
wisk pracy, zaniechanie za-
wierania umów zleceñ z pra-
cownikami urzêdu na czyn-
noœci, których wykonywanie
nale¿y do ich obowi¹zków
wynikaj¹cych ze stosunku
pracy i poinformowanie Pana
Prezydenta o wykonaniu zale-
ceñ.

W sprawie konsekwencji
wobec osób odpowiedzialnych
za zaistnia³¹ sytuacjê pojawia
siê jednozdaniowe enigma-
tyczne stwierdzenie „ Jedno-
czeœnie podj¹³em inne sto-
sowne dzia³ania prawne
zwi¹zane z ujawnionymi nie-
prawid³owoœciami”. Jakie?
Tym pan Urbañski nie chce siê
podzieliæ z radnym Œwitalskim,
zachowuj¹c to jako swoj¹
s³odk¹ tajemnicê. A przecie¿
ewidentnie z³amano prawo. Ja
osobiœcie z niedawnej prze-
sz³oœci pamiêtam, jak pan pre-
zydent Kaczyñski gromkim g³o-
sem piêtnowa³ wszystkie nie-
prawid³owoœci w Warszawie,
przesy³aj¹c wiele nawet b³a-
hych spraw prokuraturze. Tyl-

ko, ¿e nie dotyczy³y one
cz³onków Prawa i Sprawie-
dliwoœci.

Pan prezydent Kaczyñski
wykona³ klasyczny unik. W mo-
mencie, kiedy wysz³y brudy w
jego partii, nawet nie mia³ cy-
wilnej odwagi, ¿eby je publicz-
nie napiêtnowaæ. Najchêtniej
zamiót³by je pod przys³owiowy
dywan, aby opinia publiczna siê
o niczym nie dowiedzia³a.

Pan Kaczyñski stoi na czele
jednego z ugrupowañ, które
maj¹ aspiracje do sprawowa-
nia w³adzy w Rzeczypospolitej,
a za kilka dni wybory. Warto siê
zastanowiæ, czy odpowiada
nam takie stosowanie prawa i
czy tak ma wygl¹daæ sprawie-
dliwoœæ.

Ponadto nie mogê siê
oprzeæ wyra¿eniu opinii, ¿e
próbuj¹c zamieniæ jedn¹ pre-
zydenturê na drug¹ pan Ka-
czyñski ³amie kontrakt z war-
szawiakami, który zawar³ trzy
lata temu, ubiegaj¹c siê o fo-
tel Prezydenta Warszawy.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy

klubu radnych SLD

Bioenergoterapeutka – pani
Maria swój niezwyk³y dar od-
kry³a w 1991 roku. Od tamtej
pory postanowi³a doskonaliæ
swoje umiejêtnoœci, ukoñczy³a
specjalistyczne kursy i poma-
ga ludziom. Pani Maria posia-
da nie tylko leczenia za po-
moc¹ bioenergii, ale i tak¿e nie-
zwyk³y dar jasnowidzenia, któ-
ry miêdzy innymi umo¿liwia
precyzyjne okreœlenie Ÿród³a
choroby. Dar ten sprawdzi³ siê
wielokrotnie w przypadkach
odnajdywania zaginionych lu-
dzi, gdy o pomoc bioenergote-
rapeutki prosi³a policja. Inn¹
specjalnoœci¹ Pani Marii jest
oczyszczanie mieszkañ ze z³ej
energii oraz lokalizowanie
szkodliwych dla zdrowia cie-
ków wodnych. Leczy nie tylko
ludzi, ale i zwierzêta oraz roœli-
ny. Swoje energie jest w sta-
nie przes³aæ na znaczne odle-

Gdy medycyna jest bezradna
g³oœci, co pozwala jej leczyæ
ludzi ze zdjêcia.

Do najwiêkszych sukcesów
pani Marii nale¿¹: wybudzenie
kilku osób ze œpi¹czki, wyle-
czenie dziewiêtnastoletniej
dziewczyny chorej na bia³acz-
kê, wyleczenie mê¿czyzny
chorego na raka p³uc i cukrzy-
cê, zlikwidowanie zaburzeñ
b³êdnika u starszego mê¿czy-
zny, zmniejszenie bielactwa u
nastolatki, zlikwidowanie reu-
matoidalnego zapalenia sta-
wów. Pani Maria leczy³a tak¿e
choroby zêbów, pomaga³a w
pora¿eniach dzieciêcych i sta-
nach nerwicowych. Bioenergo-
terapia skuteczna jest tak¿e
przy leczeniu schorzeñ krêgo-
s³upa, przy jej pomocy mo¿na
bezboleœnie nastawiaæ krêgi.
Przyk³adem mo¿e byæ student-
ka z wysuniêtym krêgiem lê-
dŸwiowym, której lekarze nie

dawali szans na dojœcie do
zdrowia. Po kilku zabiegach
nast¹pi³a znaczna poprawa.
Kolejnym przyk³adem jest star-
szy pan po 70 – tce, cierpi¹cy
na bóle krêgos³upa (osteofity).
Po kilku wizytach zacz¹³ nor-
malnie funkcjonowaæ.

O za³o¿eniu gabinetu pani
Maria marzy³a od dawna.
Chcia³a pomagaæ ludziom nie
tylko za pomoc¹ bioenergotera-
pii, ale tak¿e za pomoc¹ masa-
¿y leczniczych oraz energetycz-
nych mandal zdrowotnych. Jej
marzenie spe³ni³o siê w marcu
2004 roku – tego dnia rozpo-
czê³o dzia³alnoœæ Centrum
Zdrowia i Urody „DAR”, gabinet
na warszawskiej Pradze.

Centrum Zdrowia i Urody

„DAR” ul. Targowa 36

tel. 670-07-29

www.dar.prv.pl

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20

www.superdentysta.com.pl

676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-

nia proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.

Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-

talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moja stronê

WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Od blisko æwieræ wieku lekarz rodzinny na warszawskiej Pradze. Dziœ kandydat do Sejmu RP.
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O kandydacie
* W ocenie dziennikarzy „Gazety Wyborczej” jeden z najlepszych

urzêdników samorz¹dowych Warszawy poprzedniej kadencji (GW  - 20
stycznia 2001)

* Zwyciêzca plebiscytu czytelników „¯ycia Warszawy” „ Samorz¹do-
wiec, któremu ufamy” (¯W - 31 lipca 2003)

* W ocenie Ryszarda Mikliñskiego  - Generalnego Konserwatora Za-
bytków „Rewitalizacja Z¹bkowskiej to bardzo udany projekt i jego oso-
bisty sukces”.

Pomóc
mo¿e ka¿dy

dokoñczenie ze str. 1

s³owa, imiona; gubi siê w zna-
nych mu miejscach; wolniej li-
czy, nie jest pewien, jaki jest
dzieñ czy godzina. Innym nie-
pokoj¹cym objawem s¹ waha-
nia nastroju, z³oœæ lub niechêæ
do kontaktów z ludŸmi, zwi¹za-
ne tak¿e i z tym, ¿e chory zdaje
sobie sprawê ze swoich proble-
mów z pamiêci¹, jest nimi za-
niepokojony i usi³uje je ukryæ
przed bliskimi. Do tego do-
chodz¹ czêsto zwi¹zane z za-
burzeniami pamiêci podejrzenia
wobec bliskich, ¿e coœ z³oœliwie
schowali, okradli chorego; na-
silaj¹ siê stany lêkowe. Z cza-
sem zaburzenia pamiêci s¹ co-

raz powa¿niejsze: chory traci
orientacjê, pamiêta znacznie
lepiej rzeczy z przesz³oœci, choæ
nie pamiêta ju¿ ich chronologii.
Równolegle pojawiaj¹ siê k³o-
poty z mow¹ – chory ma pro-
blemy z doborem w³aœciwych
s³ów, wypowiadane s³owa czy
zdanie s¹ pozbawione sensu i
zwi¹zku, a dykcja niewyraŸna.
Coraz powa¿niejsze s¹ proble-
my z koordynacj¹ ruchów, czê-
sto uniemo¿liwiaj¹ce wykona-
nie najprostszych czynnoœci.
Chory mo¿e mieæ te¿ halucyna-
cje, urojenia lub omamy, a jego
wahania nastrojów mog¹ byæ
znaczne, niekiedy niebezpiecz-
ne dla niego, jak i bardzo ciê¿-
kie dla opiekuna.

W koñcu chory przestaje
rozpoznawaæ bliskich, nie po-
trafi okreœliæ, w jakim jest miej-
scu, nie mo¿e wykonaæ ¿adnej

czynnoœci samodzielnie, nie
panuje nad czynnoœciami fizjo-
logicznymi. W ostatniej fazie
chory le¿y i ju¿ nie mo¿na siê
z nim porozumieæ, bo nie mówi
œwiadomie i nie rozumie s³ów.
Bezpoœredni¹ przyczyn¹
œmierci nie jest choroba Alzhe-
imera, ale  inne schorzenia i
powik³ania, np. zapalenie p³uc.

Mechanizmy tej choroby nie
s¹ do koñca znane. Zosta³a
ona po raz pierwszy opisana w
1906 roku przez niemieckiego
neuropatologa Aloisa Alzhe-
imera. W wiêkszoœci przypad-
ków zaczyna siê w starszym
wieku, po 65 roku ¿ycia, choæ
s¹ przypadki zachorowania u
znacznie m³odszych osób.

Choroba Alzheimera  trwa
na ogó³ od 6 do 14 lat. Mimo
bardzo intensywnych, zw³asz-
cza w ostatnim okresie prowa-
dzonych prac badawczych, nie
ma jeszcze na ni¹ skuteczne-
go leku, mo¿na tylko opóŸniaæ
i ³agodziæ objawy takie, jak sta-
ny lêkowe, depresjê, psycho-
zy, nadmierne pobudzenie psy-
choruchowe, zaburzenia snu.

Oko³o 90 procent chorych do
koñca ¿ycia pozostaje w domu.
Najczêœciej opiekunami s¹
wspó³ma³¿onkowie (œrednia
wieku opiekuna to 69 lat). Sta-
³a opieka nad chorym na Alzhe-
imera wymaga nies³ychanego
wysi³ku psychicznego i fizycz-
nego. W efekcie trzy czwarte
opiekunów doœwiadcza silnego
stresu, a po³owa – depresji. Nic
dziwnego, przecie¿ bliska oso-
ba na ich oczach staje siê kimœ
obcym, kto nie pamiêta ju¿
wspólnego ¿ycia. Dodatkowym
obci¹¿eniem s¹ koszty choro-
by, które w miarê jej postêpu
rosn¹.

Opiekunowie potrzebuj¹
wiedzy, informacji, wsparcia,
wytchnienia. Mog¹ je znaleŸæ
w organizacjach alzheimerow-
skich. W Polsce koordynato-
rem ruchu alzheimerowskiego
(28 organizacji)  jest Polskie
Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom z Chorob¹ Alzheimera,
które dzia³a od 1992  r. i jest
cz³onkiem Europejskiej i Œwia-
towej Federacji Organizacji Al-
zheimerowskich.

Zachêcamy do kontaktu z or-
ganizacjami alzheimerowskimi,
nie tylko  chorych i ich bliskich,
ale wszystkich tych., którzy in-
teresuj¹ siê chorob¹ i chcieliby
pomóc.  Adresy organizacji al-
zheimerowskich  mo¿na zna-
leŸæ na stronie WWW.alzhe-
imer.pl lub w Polskim Stowarzy-
szeniu Pomocy Osobom z Cho-
rob¹ Alzheimera: 622 11 22.

Z okazji tegorocznego Œwia-
towego Dnia Choroby Alzheime-
ra  Polskie Stowarzyszenie Po-
mocy Osobom Z Chorob¹ Al-
zheimera zaprasza opiekunów
i bliskich chorych oraz wszyst-
kie zainteresowane osoby na
wyk³ad publiczny dr Arlety
Kuczyñskiej 24 wrzeœnia o
godz. 11 w kawiarni “Nowy
Œwiat” ul. Nowy Œwiat 63.
We wrzeœniu czynna te¿ bêdzie
bezp³atna infolinia  0800-801-001
dla wszystkich poszukuj¹cych in-
formacji o chorobie Alzheimera.

Spotykamy siê przed Bazylik¹
na drewnianych ³awkach przy Ka-
wêczyñskiej. Dooko³a mnóstwo
bawi¹cych siê dzieci z Oratorium.
Rejwach jak na Marsza³kowskiej.

Zjawia siê niespodziewanie.
Jak zawsze uœmiechniêty.

Czy wszyscy Salezjanie s¹
tacy m³odzi i uœmiechniêci?

Mo¿e m³odzi to nie (œmiech),
ale radoœni na pewno. Jak po-
wiedzia³ œwiêty Jan Bosko
„smutny œwiêty to ¿aden œwiê-
ty”. Myœlê, ¿e m³odzie¿ potrze-
buje ludzi otwartych, zara¿aj¹-
cych radoœci¹ i chêci¹ ¿ycia.
S³owa ksiêdza Bosko s¹ jak
najbardziej aktualne.

Mówi siê o Salezjanach, ¿e
pracuj¹ g³ównie z m³odzie¿¹.

Tak, za³o¿yciel naszego
Zgromadzenia, ks. Jan Bosko
wyszed³ naprzeciw problemom
m³odzie¿y w niezwykle ciê¿kim
XIX wieku. Powszechnym zja-
wiskiem by³o bezrobocie, anal-
fabetyzm, w³óczêgostwo. On
zorganizowa³ dzieciakom czas,
da³ im zajêcie – nazywa³ takie
miejsca oratoriami. Jego dzia-
³alnoœæ siê mocno rozros³a –
zak³ada³ szko³y, prowadzi³ kur-
sy, teatr. Sta³ siê ich wspania-
³ym przyjacielem i wycho-
wawc¹, a dla nas, ksiê¿y, wzo-
rem do naœladowania.

Od d³u¿szego czasu mówi
siê o przeniesieniu na Szmul-
ki komisariatu policji. Zapy-
tam siê trochê przewrotnie:
co jest lepsze Salezjanie na
Pradze czy komisariat?

No w³aœnie (œmiech), który
system prewencyjny jest lepszy
(œmiech)? Mamy trochê punk-
tów wspólnych, ale s¹ miêdzy
nami ró¿nice. My przede
wszystkim stawiamy na system
prewencyjny, a nie represyjny.
Wolimy zapobiegaæ ni¿ karaæ.
Nie mnie jednak oceniaæ co jest
lepsze. Wydaje mi siê, ¿e
wszelka forma pracy na rzecz
m³odzie¿y jest dobr¹ inwestycj¹
na przysz³oœæ. Mo¿na zacyto-
waæ s³owa Jana Paw³a II, który
twierdzi³, ¿e m³odzie¿ jest na-
dziej¹ œwiata. Nasz system pre-
wencyjny, oparty przede

wszystkim na mi³oœci do wycho-
wanków, rozumie i religii, sku-
pia siê na podkreœleniu godno-
œci cz³owieka.

Ale czy m³odzie¿ wykazu-
je zainteresowanie takim
przes³aniem?

M³odzi ludzie nie s¹ g³upi, oni
wiedz¹, gdy chce im siê wcisn¹æ
bubel. Oni potrzebuj¹ œwiadków
wiary. Ka¿dego. Rodzica, nauczy-
ciela w szkole, ksiêdza, czy czy-
telnika tej gazety. Da siê zauwa-
¿yæ, ¿e m³odzie¿ coraz czêœciej
wykazuje zainteresowanie rozwo-
jem w³asnej duchowoœci. Potrze-
buje siê wygadaæ, znaleŸæ ucho,
które s³ucha, a nie tylko poucza.
U nas mo¿na znaleŸæ odpowied-
ni¹ ofertê, polecam szczególnie
spotkania formacyjne.

M³ody cz³owiek to cia³o i
duch. Co Salezjanie propo-
nuj¹ dla cia³a?

Na Kawêczyñskiej mamy
bogat¹ ofertê: zajêcia tygodnio-
we sportowo-rekreacyjne – pi-
³ka no¿na, aerobik, siatkówka.
Otwarte jest oratorium, gdzie
mo¿na odrabiaæ lekcje, s¹ klu-
by dla m³odzie¿y, gdzie mo¿na
mi³o spêdziæ czas, dzia³a si³ow-
nia, odbywaj¹ siê dyskoteki.
Tak¿e wraz z organizacjami po-
zarz¹dowymi zapraszamy 24
wrzeœnia przed Bazylikê na
festyn koñcz¹cy ogólnopolsk¹
akcjê „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³”, polegaj¹c¹ na propa-
gowaniu poœród dzieci i m³o-
dzie¿y ¿ycia bez dopalaczy…

Dopalaczy?!
Tak siê okreœla narkotyki i

inne u¿ywki w œrodowisku m³o-
dzie¿owym.

Znan¹ i dobr¹ markê na
Pradze ma Salezjañska Liga
Szóstek Pi³karskich.

Serce siê raduje, ¿e nasza pi-
³karska impreza zosta³a do-
strze¿ona przez tak¹ s³awê jak
Robert Korzeniowski, a przede
wszystkim cieszy odbiór wœród
adresatów – dzieci i m³odzie¿y.
Jest to dla nas i dla wspania³ych
pomagaj¹cych nam wolontariu-
szy, nagrod¹ za wysi³ek. Bior¹c
przyk³ad z dobrych sportowców,
nie spoczywamy na laurach i ru-
szamy z szóst¹ ju¿ edycj¹ Sa-
lezjañskiej Ligi Szóstek Pi³kar-
skich. W ubieg³ym roku wziê³o
w nich udzia³ oko³o 250 zawod-
ników. To naprawdê imponuj¹-
ca liczba. W tym roku turniej za-
czyna siê 1 paŸdziernika. Za-
praszamy dru¿yny podwórko-
we i szkolne wraz z rodzica-
mi. Zainteresowanych kierujê,
oczywiœcie, na Kawêczyñsk¹
53. Proszê pytaæ o mnie, ksiê-
dza S³awka Szczodrowskiego.

Dziêkujê za rozmowê.
Bóg zap³aæ. Szczêœæ Bo¿e.

Adam Praski

Na Kawêczyñskiej

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3

tel. 619-99-99

818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Kredyt gotówkowy
1. Wysokie kwoty bez zabezpieczeñ nawet do 20.000 z³
2. Minimalny dochód 600 z³ netto (ma³¿eñstwa po 450 z³ netto)
3. Dogodna forma wyp³aty kredytu - ju¿ w ci¹gu 1 dnia

Kredyt na Wyposa¿enie
i Remont Domu
„Dom jak Nowy”

- Kredyt na karcie do 60.000 z³

- Odroczenie sp³aty I raty kredytu

  nawet do 5 miesiêcy

- D³ugi okres sp³at - do 6 lat

- Minimum formalnoœci bez porêczeñ

  i zabezpieczeñ

- Minimalny dochód 1.000 PLN netto

Warszawa, ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670 15 88, 818 09 52
Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 20/420, tel. 826-04-18, tel./fax 828-82-48

Przy dochodzie 1.400 z³ netto

otrzymasz kredyt do 15.000 z³

bez porêczycieli i zgody wspó³ma³¿onka

Kredyt konsolidacyjny
1. £¹czenie wszystkich kredytów w jeden,
    nawet tych zaci¹gniêtych w innych bankach
2. Pozbycie siê zbêdnych zobowi¹zañ
3. Dodatkowa gotówka

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
679-36-30,

0603-956-654

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21

0501-719-046
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Komitet Wyborczy SDPL

Zapraszam od 1 wrzeœnia

Gabinet
Logopedyczny

Ewa Bielecka

- terapia wad wymowy

- terapia pedagogiczna

ul. Polnych Kwiatów 54c/3

0509-69-69-81;
499-26-58

www.gabinet-logopedyczny.waw.pl

Gdy ju¿ pogodz¹ siê z
myœl¹ i przyzwyczaj¹ do no-
szenia aparatu, czêsto zasta-
nawiaj¹ siê nad tym, jak da-
wali sobie radê przedtem i dla-
czego nie zrobili tego wcze-
œniej.

Istnieje wiele przyczyn po-
woduj¹cych utratê s³uchu.
Jednak g³ówn¹ przyczyn¹ jest
naturalny proces starzenia.
Utrata s³uchu czêsto postêpu-
je powoli, latami, a¿ w koñcu
trzeba coœ z tym zrobiæ.

Czêsto powtarzane zdanie:
„S³yszê dobrze, po prostu nie
rozumiem co do mnie mó-
wisz!” nale¿y potraktowaæ
jako pierwsze ostrze¿enie.
Dopiero gdy przyjaciele i bli-
scy sugeruj¹ istnienie proble-
mu, zaczynamy na to zwracaæ
uwagê. Trudno pogodziæ siê
z faktem, ¿e s³uch sta³ siê
naszym s³abym punktem,
szczególnie gdy wszystko
inne jest w porz¹dku. Ale gdy

ju¿ poradzimy sobie ze zdzi-
wieniem i frustracj¹, znajdzie-
my wiele powodów, ¿e nale¿y
coœ z tym zrobiæ.

Im szybciej zaakceptujemy
swoj¹ utratê s³uchu, tym szyb-
ciej znajdziemy rozwi¹zanie.
Dzisiejsze aparaty s³uchowe
s¹ bardzo zaawansowane i
pomagaj¹ przywróciæ kontakt
z otoczeniem. W œwiecie
wspomaganego s³yszenia
mo¿na poczuæ siê wygodnie i
bezpiecznie, a porozumiewa-
nie z innymi przestanie byæ
ciê¿arem.

Pracownicy gabinetu audio-
protetycznego firmy FONI-
KON mieszcz¹cego siê przy
ulicy Kondratowicza 37 (vis a
vis Szpitala Bródnowskiego)
zapraszaj¹ wszystkie chêt-
ne osoby na bezp³atne ba-
dania s³uchu. Poza zbada-
niem s³uchu pacjenci mog¹
tak¿e nieodp³atnie zasiêgn¹æ

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10-17.30

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 353-06-20
www.fonikon.pl

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Narodowy Fundusz Zdrowia

dokoñczenie ze str. 1 fachowej porady i przymierzyæ
aparat s³uchowy. Przy zaku-
pie pomocy s³uchowych ist-
nieje mo¿liwoœæ skorzystania
z refundacji Narodowego Fun-
duszu Zdrowia oraz dofinan-
sowania przez Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie. Ga-
binet czynny jest codziennie
od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach 10.00 – 17.30, tel.

353-06-20.

Zapraszamy tak¿e do na-
szych filii:

Warszawa-Mokotów

ul. D¹browskiego 16,

tel. 498-75-40

i Warszawa-Wawer

ul. Czecha 39,

tel. 353-42-50

OdwiedŸ nas,

a us³yszysz lepiej!

Nie dos³yszysz?
Nie jesteœ sam...

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI

♦♦♦♦♦     oprawa obrazów

♦♦♦♦♦     lustra
♦♦♦♦♦     szlifowanie szk³a

♦♦♦♦♦     szklenie okien

przy pl. Hallera

tel./fax 619-72-08
pn.- pt. 9-18,  sob. 9-13

faktury VAT

ul. Brechta 9
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Kandydat do Sejmu

GRZEGORZ WIŒNIEWSKI

literat, dzia³acz spo³eczny, animator kultury

Polska jest krajem o ra¿¹cych nierównoœciach spo³ecznych

i o katastrofalnym bezrobociu. Jest krajem o zagro¿onym

dostêpie do edukacji i niewystarczaj¹cym dostêpie do kultury.

Temu przede wszystkim chcê przeciwdzia³aæ.

Sojusz

Lewicy

Demokratycznej

lista 7
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Kulturoznawca. Pracowa³ na kierowniczych stanowiskach

w administracji pañstwowej, w samorz¹dzie wojewódzkim,

w placówkach kultury, w dyplomacji.

mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI - nauczycielka,
skutecznie 670-39-78
ANGIELSKI okazja dla osób
które pragn¹ nauczyæ siê mó-
wiæ po angielsku praktycznie
skuteczn¹ metod¹ konwersa-
cji u rutynowanego lektora 676-
73-65 Tarchomin
ANGIELSKI tanio, ka¿dy za-
kres 0501-362-561
FORTEPIAN, keybord, œpiew
670-31-89, 0502-935-459
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
NIEMIECKI 633-97-20, 889-
04-00
POLSKI doœwiadczona na-
uczycielka 322-60-32

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok pocz-
ty. 618-83-60, 670-29-26,
0602-105-672.
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), urolog (stulejki, wêdzi-
de³ka) psychiatra - akupunktu-
ra laserem, internista - bada-
nia profilaktyczne, wizyty do-
mowe, bioenergoterapeuta.
Panieñska 4,  tel. 619-52-31

US£UGI
ALKO przeprowadzki, us³u-
gi transportowe 90 gr./km
0694-977-485

ANTENY telewizyjne, radiowe,
satelitarne, solidnie, gwarancja
665-04-89 lub 0601-867-980
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642 96 16
ELEKTRYKA, elektromechani-
ka, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 756 52 83 i  0698
916 118
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automatycz-
nych. Gwarancje serwisowe.
614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska
12
PIERZEMY dywany, wyk³adzi-
ny, tapicerkê, profesjonalnie
670-08-56, 0605-726-258
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRACOWNIA poprawek kra-
wieckich. Teksana pasa¿ Œwia-
towida 49 paw. 33
PRANIE dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej isamocho-
dowej, schniêcie trzy godziny,
dojazd gratis, 619-40-13, 0502-
928-147
PRZEPROWADZKI - wywóz
starych mebli 0668-232-101
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips, Sony, Daewoo i in-
nych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-
15.30, 17.00-21.00 tel. 614-97-
57
ZAK£ADANIE spó³ek, odszko-
dowania 0601-254-894

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwaran-
cj¹, baterie do pilotów, paski i
bransolety. Tarchomin, Szczê-
œliwa 2,  pon-pt. 10-19, sobota
10-16.

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Andersa
18, 831-36-48

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angiel-
ski, francuski, niemiecki, rosyj-
ski i inne  619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle,  Od-
kryta 0601-569-710

INNE
KANTOR - lombard, natych-
miastowe po¿yczki  pod zastaw
- z³oto, elektronika, samochód.
Korzystne warunki, ul. Radzy-
miñska 148 przy Bie¿uñskiej
tel. 678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samo-
chodowe, leasing. Domy z bali
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 870-
27-83, 0501-550-975
KREDYTY gotówkowe w 15
minut, minimum formalnoœci
617-46-51
WYPO¯YCZALNIA elektrona-
rzêdzi - cykliniarki, wiertarki,
szlifierki, m³oty ul. Radzymiñ-
ska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48.

NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Tar-
gówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8110491 (9-19),
0601967539, „ALFA” Agen-
cja Mieszkaniowa, ul. Rem-
bieliñska 9 pok. 1. Istnieje od
1991 r. Licencja nr 1193. Szyb-
ko! Solidnie! Tanio! www.alfa-
mieszkania.pl, e-mail: alfa@al-
famieszkania.pl
NOTARIALNIE du¿y gara¿ mu-
rowany ul. Wo³omiñska 0505-
307-360, 0602-219-012

GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny, imprezy
okolicznoœciowe, catering
(obiady domowe z dostaw¹).
Tanio. 0692-600-178

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. dom 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA  CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Absolwent Paramedyczne-
go I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City na
Filipinach. Uznawany za jed-
nego z najlepszych healerów
na Filipinach. Od piêciu lat od-
wiedza nasz kraj przynosz¹c
nadziejê, pomoc i zdrowie ty-
si¹com Polaków.

Znajduje zaburzenia energe-
tyczne ró¿nych organów w cie-
le cz³owieka i skutecznie je eli-
minuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿-

Filipiñski uzdrowiciel
CONSTANCIO MANGLAN

nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a
na wszystkich pozio-
mach energii duchowej
likwiduj¹c ca³e spec-
trum choroby. Poœwiê-
ca choremu ok. pó³ go-
dziny, ale czasami za-
bieg trwa o wiele d³u-
¿ej. Zale¿y to od stanu
chorego. Od tego uza-
le¿nia te¿ wybór tech-
niki. Raz s¹ to manual-
ne manipulacje, kiedy
indziej uzdrawianie du-
chowe, praniczne b¹dŸ
magnetyzacja tkanek. Tak zwa-
ne bezkrwawe operacje, filipiñ-
ski uzdrowiciel robi na ciele ete-
rycznym, choæ czêsto pacjen-
ci maj¹ odczucia jakby grzeba³
im we wnêtrznoœciach lub coœ
wyrywa³. S¹ zdumieni umiejêt-
noœci¹ bezb³êdnego dotarcia
do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e
ju¿ po pierwszej wizycie u nie-
go ustêpuj¹ czêsto wieloletnie
schorzenia.

CONSTANCIO skutecznie
pomaga w leczeniu wielu cho-
rób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych

- chorobach organów we-
wnêtrznych

- prostacie, problemach hor-
monalnych

- zapaleniu stawów, proble-
mach reumatycznych

- zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwo-

wego, depresji, udarze mózgu,
migrenie,

- chorobie Parkinsona, para-
li¿u

- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drê-

twienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Targówku w dniach:
22, 27, 28 wrzeœnia

4, 5, 11, 12, 18 i 19 paŸ-
dziernika
Zapisy i informacje pod nume-
rami telefonu:

(022) 679-22-47,

0605-324-865,

0505-172-054

Niekonwencjonalne Metody

Leczenia „NATURA”

Pe³na obs³uga ksiêgowa

Badanie bilansów

Doradztwo podatkowe

Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa

tel. 818-99-76, 0602-400-670

www.psaudyt.com.pl

Przyda³aby siê nam debata
o Warszawie naszych marzeñ.
Zostawmy radnym i politykom
sprawy warunków ¿ycia, które
s¹ kiepskie i trzeba je usilnie
poprawiaæ. Niemniej wa¿na
bêdzie jednak wizja Warszawy
jako wielkiego centrum eduka-
cji, kultury i nauki, promieniu-
j¹cego na kraj i zagranicê oraz
licz¹cego siê w œwiecie. Dro-
ga do niej wymaga wyobraŸni
i ciê¿kiej pracy.

Ale poza tym potrzebujemy
i pragniemy Warszawy piêk-
nej, w której nie bêdzie ra¿¹-
cego nieporz¹dku, nie bêdzie-
my przyt³amszeni zimn¹, funk-
cjonaln¹ architektur¹ szk³a i
metalu, ale za to bêdzie mi³oœæ
do dziedzictwa, bêdzie wiêcej
uczucia i podziwu. Bêdzie wiê-
cej wyobraŸni i porywu.

Andrzej Wielowieyski

Ku Warszawie
przysz³oœci…

Myœlê, ¿e wszystkie wa¿ne
decyzje lokalizacyjne, wielkie
budowle czy odtwarzanie
kszta³tów z przesz³oœci (Plac
Saski) musz¹ to braæ pod
uwagê. Musimy te¿ podj¹æ
sprawê znaków to¿samoœci
naszego Miasta. Kochamy
star¹ kolumnê na Placu Zam-
kowym, ale jak dot¹d znakiem
rozpoznawczym Warszawy
jest zw³aszcza Pa³ac Kultury,
obcy dar z innej epoki. Potrze-
bujemy nowych znaków, któ-
re bêd¹ wyra¿aæ ducha na-
szego Miasta i jego dyna-
mizm.

Stolica nie ma ratusza z
prawdziwego zdarzenia, nie
ma te¿ du¿ego miêdzynaro-
dowego centrum konferencyj-
nego. S¹ koncepcje zbudo-
wania muzeum sztuki nowo-
czesnej. Naczelny Architekt
Warszawy mówi³ mi o koncep-
cji budowy ratusza na prawym
brzegu, który by nada³ Pradze
nowy wymiar, zbli¿y³ j¹ do

œródmieœcia, a ca³¹ Warsza-
wê zwi¹za³ bardziej z Wis³¹.

Warto by otworzyæ nad tymi
koncepcjami wielk¹ spo³ecz-
na debatê. Piêkno Warszawy
przysz³oœci wy³oni siê tylko z
zapa³u i inwencji architektów
i artystów, ale potrzebne bêd¹
do tego tak¿e odczucia i wola
jej mieszkañców.

Andrzej Wielowieyski

Przewodnicz¹cy

Stowarzyszenia

„Metropolia Warszawa”

 Kandydat do Senatu

20 miejsce na liscie

Komitet Wyborczy PD

Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

zaprasza sklep MALWA

ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07

pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

Prowadzimy konsultacje prawne dla osób poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych oraz dla osób których zwierzê (np.: pies, koñ),

by³o poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych

wraz z zastêpstwem w postêpowaniu likwidacyjnym szkód.

Tel. 741-11-45, fax. 618-16-27, kom. 0-697-227-942

ul. Targowa 18 paw.15, e-mail: savea@op.pl

Doradztwo w zakresie spraw karnych i wykroczeñ

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

     tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16
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W 2004 roku opuœci³ Pan
rz¹d. By³ Pan zniesmaczony
polityk¹?

- Rezygnuj¹c z funkcji w rz¹-
dzie mia³em doœæ polityki upra-
wianej przez ludzi, dla których
prywata i partyjny interes by³y
wa¿niejsze od s³owa danego
wyborcom, a zdobycie lepszej
pozycji w sonda¿ach wa¿niej-
sze od poprawy bytu obywate-
li. Od lat jestem cz³owiekiem

czynu, przyzwyczajonym do
skutecznego dzia³ania, nie zaœ
salonowych, politycznych gie-
rek. Stanowisko ministra przy-
j¹³em wierz¹c, ¿e bêdê móg³
dzia³aæ dla ludzi, wykorzystu-
j¹c swoj¹ wiedzê i doœwiadcze-
nie. Kiedy okaza³o siê to nie-
mo¿liwe - odszed³em. Trzyma-
nie siê stanowiska i pobieranie
pieniêdzy, kiedy nie mo¿na zro-
biæ nic po¿ytecznego, uwa¿am
za niemoralne.

Skoro tak Pan s¹dzi³, czym
nale¿y t³umaczyæ kandydo-
wanie do Senatu? Przecie¿
powróci Pan do tego samego
œwiata polityki z jego wszyst-
kimi gierkami ...

- To, co wydarzy³o siê w ci¹-
gu ostatniego roku potwierdzi-
³o, ¿e mia³em racjê. Trwa kom-
promituj¹cy, polityczny spektakl.
Teoretycznie mo¿na siedzieæ z
za³o¿onymi rêkami i czekaæ, ale
mo¿na te¿ próbowaæ zmieniæ
rzeczywistoœæ. Cz³onkowie mo-
jego komitetu wyborczego
utwierdzili mnie w przekonaniu,
¿e nie mo¿na patrzeæ obojêtnie,
jak w ¿yciu publicznym dominu-
je niekompetencja. Do decyzji o
kandydowaniu sk³onili mnie tak-
¿e warszawiacy, których spoty-
kam codziennie - w sklepie, na
ulicy - pytaj¹cy, kiedy wreszcie
coœ siê zmieni. Uwa¿am, ¿e pia-
stuj¹c mandat senatora mogê
skutecznie s³u¿yæ Polsce i oby-
watelom.

W swojej karierze zawodo-
wej pokonywa³ Pan wiele
szczebli -  starszy referent,
kolejne stanowiska w admi-
nistracji a¿ do wicedyrekto-
ra biura, by  zostaæ wicemi-
nistrem i w koñcu ministrem.

Dzia³aæ dla ludzi
Krzysztof Pater - wspó³twórca reformy systemu emery-

talnego,  wiceminister w resorcie pracy i polityki spo³ecz-
nej  2001-2004, nastêpnie minister polityki spo³ecznej, nie-
zale¿ny kandydat w wyborach do Senatu RP

Jak Pan s¹dzi - czego ucz¹
takie doœwiadczenia i w
czym pomagaj¹?

- Ju¿ po odejœciu z rz¹du kil-
ka komisji sejmowych anga¿o-
wa³o mnie jako doradcê pod-
czas prac nad ustawami i z
du¿¹ satysfakcj¹ muszê stwier-
dziæ, ¿e prawie wszystkie moje
propozycje by³y zgodnie przyj-
mowane zarówno przez po-
s³ów popieraj¹cych rz¹d jak i
tych, którzy byli w opozycji.
Dziêki kilkunastu latom pracy
w administracji mam doœwiad-
czenie w ocenianiu projektowa-
nych aktów prawnych, zdol-
noœæ dostrzegania istoty zmia-
ny, któr¹ autor projektu czasa-
mi chce ukryæ, a tak¿e umie-
jêtnoœæ redagowania przepi-
sów. Praca w Senacie polega
w³aœnie na kontrolowaniu pra-
wa, które ma wejœæ w ¿ycie.

Jest Pan nadal aktywnym
instruktorem ZHP. Czy dwa-
dzieœcia piêæ lat harcerskich
doœwiadczeñ mo¿e pomagaæ
w polityce?

- Tak, bo idea s³u¿by publicz-
nej i zasady harcerskiej s³u¿by
to jedno i to samo. Sumiennoœæ
i odpowiedzialnoœæ, szacunek
dla ka¿dego cz³owieka - takie
cechy kszta³tuje siê w codzien-
nych dzia³aniach w ci¹gu wielu
lat. Tym w³aœnie jest harcer-
stwo. Dlatego od pocz¹tku mo-
jej pracy w administracji pañ-
stwowej rozumia³em, ¿e ka¿da
decyzja czy akt prawny wywie-
raj¹ wp³yw na ¿ycie tysiêcy ro-
dzin. By³o dla mnie oczywiste,
¿e moje dzia³anie musi byæ roz-
s¹dne i kompetentne.

Niezale¿ni Wyborcy to
Pañski komitet. Kim s¹
„wszyscy ludzie Patera”?

- W sk³adzie komitetu jest
wielu ciekawych warszawiaków
- m.in. Barbara Wachowicz, pi-
sarka, Stanis³aw Sieradzki -
¿o³nierz s³ynnego harcerskiego
batalionu „Zoœka” odznaczony
Srebrnym Krzy¿em Virtuti Mili-
tari, s¹ aktorzy - Ewa Z³otow-
ska i Marek Fr¹ckowiak,  jest
Andrzej Kieruzalski -twórca har-
cerskiego zespo³u Gawêda czy
Krzysztof Gradowski - re¿yser
znany pokoleniom Polaków z fil-
mów o Panu Kleksie.

Wiêkszoœæ z tych osób - o
ile nam wiadomo - nigdy nie
anga¿owa³a siê w politykê.
Co ich sk³oni³o do zg³osze-
nia Pañskiej kandydatury?

- Przede wszystkim ogrom-
ne rozczarowanie jakoœci¹
polskiej polityki. Cz³onkowie
komitetu uznali, ¿e najsku-
teczniejsz¹ drog¹ eliminowa-
nia korupcji i innych patolo-
gicznych zjawisk ¿ycia poli-
tycznego jest przedstawienie
alternatywy, czyli zg³oszenie
w³asnego kandydata. Jest dla
mnie ogromnym honorem, ¿e
mi zaufali i rekomenduj¹ moj¹
kandydaturê.

Bardzo trudno jest starto-
waæ z jakimœ oryginalnym
programem. Co Pan propo-
nuje swoim wyborcom?

- S¹ dziedziny, którymi zaj-
mujê siê od lat, jak np. ubez-
pieczenia spo³eczne, zabez-
pieczenie spo³eczne, rynek
kapita³owy czy prawo pracy.
Ale w Senacie nie mo¿na po-
przestaæ wy³¹cznie na tych
problemach. W centrum mojej
uwagi znajd¹ siê m.in. perspek-
tywy startu ¿yciowego m³odych
ludzi oraz problemy grup spo-
³ecznych marginalizowanych
czy wykluczonych z normalne-
go funkcjonowania w spo³e-
czeñstwie, które same nie s¹
w stanie skutecznie zabiegaæ
o poprawê swojego losu jak np.
osoby niepe³nosprawne, eme-
ryci, renciœci, samotni rodzice.
G³ówne kierunki programowe
mojej przysz³ej aktywnoœci jako
senatora mo¿na zamkn¹æ w
piêciu blokach: praca , autory-
tet, tolerancja, edukacja i roz-
wój. Wszystkich zainteresowa-
nych szczegó³ami zapraszam
do biura Komitetu przy ul. Ko-
nopnickiej 6 lub na moj¹ stro-
nê w internecie

www.krzysztofpater.pl

egu

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

Jacek Kaznowski

Zawsze przed publicznymi
wyst¹pieniami mia³em tremê,
przez co szkolne recytowanie
wierszy stanowi³o dla mnie ol-
brzymie wyzwanie. A jednak
chwyci³em za mikrofon, by daæ
upust swoim marzeniom o wiel-
kiej muzyce w Bia³o³êce, by
prowadziæ organizowane przez
siebie koncerty i uroczystoœci.
Wspomnienia z ³awy szkolnej,
gdy œpiewa³em w chórze, gdy
próbowa³em graæ na mandoli-
nie, poci¹ga³y mnie ku ekscy-
tuj¹cemu obcowaniu ze sfer¹,
któr¹ zna³em tylko z p³yt czy
radia. Istotn¹ czêœci¹ mojej wi-
zji samorz¹du i  jego misji jest
szeroko rozumiana kultura. Za-
j¹³em siê wiêc tworzeniem Bia-
³o³êckiego Oœrodka Kultury.

Wiêkszoœæ znajomych puka-
³a siê w czo³o na wiadomoœæ, ¿e

Trema

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246

Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424

oraz biura og³oszeñ:
„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla tel./fax 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 676-54-37, 0606-969-280;

Nastêpna gazeta - 28 wrzeœnia.

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, mon-
ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia  i ob-
róbka Maciej Pilipczuk.  Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w tekstach. Materia³ów nie
zamówionych nie zwracamy.  Materia³y p³atne oznaczone s¹ zna-
kiem   lub TS. Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów sponsoro-
wanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15

lok. 2  tel./faks 618-00-80,  618-24-38   poniedzia³ek w godz.
14-18 od wtorku  do pi¹tku w godz. 10-14

e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

             dla reklam  i zdjêæ reklama@ngp.pl
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odwa¿y³em siê napisaæ
do Mistrza Krzysztofa
Pendereckiego list z pro-
pozycj¹ koncertu w na-
szej gminie. O dziwo,
mój pomys³ spotka³ siê z
¿yczliwym przyjêciem, a
Mistrz pojawi³ siê w Bia-
³o³êce w 1996 roku. Nie
mieliœmy sali koncerto-
wej, ani doœwiadczenia
w organizowaniu tak po-
wa¿nych przedsiêwziêæ.

Gdy w grudniowy
wieczór 1997 roku sta-
n¹³em przed mikrofo-
nem, a t³um wype³nia³ ponad
miarê surowe jeszcze wnêtrze
tarchomiñskiej œwi¹tyni, po-
czu³em wielk¹ ulgê. Niemo¿li-
we sta³o siê rzeczywistoœci¹,
a ja zapomnia³em o wszystkich
zwi¹zanych ze spraw¹  proble-
mach. Tego dnia Bia³o³êka
mia³a swoje œwiêto. Niekoñ-
cz¹ce siê owacje, liczne ko-
mentarze i podziêkowania –
by³a to wielka dla mnie satys-
fakcja. Pomys³ na muzyczne
spotkania w Bia³o³êce zaowo-
cowa³ wykonaniem Requiem
Mozarta, Symfonii Beethovena
w interpretacji Chóru Filharmo-
nii Narodowej i orkiestry Sin-
fonia Varsovia, która sta³a siê
czêstym goœciem bia³o³êckiej
publicznoœci. Zachwycaliœmy
siê Vivaldim w wykonaniu Kon-
stantego Andrzeja Kulki, dzie-
³ami Bacha, Haendla, koncer-
tami „Œl¹ska” z nieod¿a³owa-
nym profesorem Hadyn¹, wy-
stêpami „Mazowsza” i Zespo-
³u Artystycznego Wojska Pol-
skiego. Nie stroni³em te¿ od
l¿ejszego repertuaru. „Perfect”
przypomnia³ nam lata m³odo-
œci, Ryszard Rynkowski anga-
¿owa³ publicznoœæ do wspól-
nego œpiewania przebojów.

Sprawdzi³a siê formu³a ogól-
nodostêpnych koncertów, dziœ

realizowana  w ramach Festi-
walu „Sinfonia Varsovia swo-
jemu miastu”. Pieniêdzy Bia³o-
³êce nigdy nie zbywa³o, przez
co nie by³o mi dane utworzyæ
samodzielnego domu kultury.
Zaproponowa³em wiêc wybu-
dowanie aneksu z sal¹ wido-
wiskow¹ w szkole przy ulicy
Van Gogha.

Ufam, ¿e samorz¹d bia³o³êc-
ki podejmie kolejne inicjatywy.
Poniewa¿ poza sfer¹ mate-
rialn¹ potrzeba nam czegoœ dla
ducha, pragnê, aby powsta³y
warunki dla szerszego upo-
wszechniania kultury przez
du¿e „K”.

Kultury przez du¿e „K”, czyli
strawy duchowej nigdy nie jest
za du¿o. To nasz skarb, który
powinno siê pielêgnowaæ. Pra-
gnê uczestniczyæ w tworzeniu
takich warunków, które zapew-
ni¹ jej rozwój, a spo³eczeñstwu
otworz¹ szeroki do niej dostêp.
Wtedy na pewno nasze ¿ycie
stanie siê bogatsze.
Jacek Kaznowski

Lista nr 8

Miejsce 17

Antoni Jakubowski

Lista nr 8
poz. 26

www.kandydat-po-do-sejmu.com
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Ma Pani imponuj¹cy dorobek
zawodowy. Chocia¿by stanowisko
prezesa NBP, czy wiceprezesa Eu-
ropejskiego Banku Odbudowy i
Rozwoju. O tej drugiej, bardzo
presti¿owej funkcji, w Polsce nie-
wiele siê mówi³o. Czy mog³aby
Pani przybli¿yæ czytelnikom ten
okres swojego ¿ycia?

Stanowisko wiceprezesa EBOR za-
wdziêczam zapewne dobrym wynikom
mojej pracy w NBP. To dziêki tej pracy
zosta³am zauwa¿ona i doceniona. By³am
jedynym wiceprezesem wywodz¹cym siê
z obszaru pañstw postkomunistycznych.
Pozostali cz³onkowie zarz¹du byli przed-
stawicielami pañstw zachodnich. Jako wi-
ceprezes nadzorowa³am strategiê EBOR-
u, dla poszczególnych pañstw europy
œrodkowo-wschodniej, a ponadto zarz¹-
dza³am przetargami w krajach postko-
munistycznych. Operacyjnie sprawowa-
³am tak¿e nadzór nad zarz¹dzaniem t¹
instytucj¹.

By³a to, zatem bardzo odpo-
wiedzialna funkcja, której móg³
podo³aæ jedynie ktoœ doœwiadczo-
ny i o odpowiednich kwalifika-
cjach. Zreszt¹ za tak¹ osobê po-
wszechnie jest Pani uznawana –
bezpartyjny fachowiec. Bo prze-
cie¿ dotychczas by³a Pani bezpar-
tyjna?

Tak, by³am bezpartyjna, ale to nie
znaczy, ¿e nie mia³am w³asnych pogl¹-
dów politycznych. Dzia³a³am w opozycji
i wspó³organizowa³am „Solidarnoœæ” na
mojej uczelni. Moje pogl¹dy okreœlam
jako centroprawicowe. Natomiast od mo-
mentu objêcia przeze mnie prezesury
NBP, musia³am staæ siê osob¹ ca³kowicie
apolityczn¹.

Platforma to jedyna partia, do
której zdecydowa³a siê Pani wst¹-
piæ. Dlaczego w³aœnie Platforma?

Poniewa¿ jako pierwsza i jedyna par-
tia ma spójne spojrzenie na Polskê. Jest
konserwatywna w sferze wartoœci, a jed-
noczeœnie opowiada siê za wolnym ryn-
kiem i konkurencj¹ w dziedzinie gospo-
darki. Jest to, w moim przekonaniu, je-
dyna rozs¹dna recepta na poprawê na-
szej sytuacji gospodarczej.

Jest Pani Przewodnicz¹c¹ war-
szawskiej PO. Kandyduje Pani
jako lider listy warszawskiej Plat-
formy. To pozwala s¹dziæ, ¿e War-
szawa bêdzie wa¿nym punktem w
Pani dzia³alnoœci poselskiej.

Pose³, powinien znaæ siê na wielu rze-
czach. Warszawa jest jednak dla mnie
szczególnie wa¿na. Powiem wiêcej – za-
wsze by³a dla mnie wa¿na i nie od dziœ
zajmujê siê sprawami stolicy. W czasach,
kiedy wielu polityków, dziœ deklaruj¹cych
swoj¹ troskê o stolicê, nie mia³o czasu by
zajmowaæ siê jej problemami, ja wspó³two-
rzy³am ustawê o samorz¹dzie Warszawy.
Znam problemy tego miasta i jestem pew-
na, ¿e przy odpowiedniej wspó³pracy
w³adz samorz¹dowych i centralnych oraz
przy odrobinie bezinteresownoœci, mo¿na
wiele z tych problemów rozwi¹zaæ.

Czy mo¿e Pani wskazaæ kilka
takich najpilniejszych do rozwi¹-
zania spraw?

Bez w¹tpienia jedn¹ z nich, jest spra-
wa uporz¹dkowania w³asnoœci gruntów
warszawskich oraz ewidencji w³asnoœci.
Nieuregulowanie tych kwestii jest g³ówn¹
przyczyn¹ zahamowania inwestycji w
Warszawie. Ponadto zaniedbany pro-
blem transportu i komunikacji miejskiej,
poprawy po³¹czeñ pomiêdzy lewo i pra-
wobrze¿n¹ Warszaw¹. Regulacji wyma-
ga te¿ problem finansowania budowy II
linii metra. Osobiœcie uwa¿am, ¿e w bu-
d¿ecie centralnym powinny znaleŸæ siê
pieni¹dze na dofinansowanie tej inwe-
stycji. Problemów jest zreszt¹ wiele i
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mo¿na o nich mówiæ godzinami, ale prze-
cie¿ mówi o nich zbyt wielu, a tak nie-
wielu ma pojêcie jak je rozwi¹zaæ.

Z tego, co wiem, Pani ju¿ zajê-
³a siê tworzeniem programu dla
Warszawy.

Tak, zorganizowa³am spotkanie z
warszawskimi samorz¹dowcami Platfor-
my, na którym poruszyliœmy wiele pro-
blemów stolicy. Okaza³o siê, ¿e mieli
bardzo wiele do powiedzenia i bardzo
wiele oczekiwali po tym spotkaniu.

Przys³uchiwa³em siê tej deba-
cie i by³em pod wra¿eniem. Spra-
wi³a Pani, ¿e praktycznie ca³e to
spotkanie by³o merytoryczn¹ dys-
kusj¹. Zastanawiam siê, czy spra-
wi³ to Pani urok osobisty, czy do-
œwiadczenie i talent w zarz¹dza-
niu du¿ymi zespo³ami ludzi.

Jest Pan Bardzo mi³y. Dziêkujê. Rze-
czywiœcie, posz³y na bok wszystkie kwe-
stie, które ich dziel¹, a zosta³o rzeczowe
przedstawianie problemów i konkretne
propozycje rozwi¹zañ. Poruszono proble-
my zwi¹zane z budownictwem, transpor-
tem i komunikacj¹, jak równie¿ z kul-
tur¹, edukacj¹ i sportem. Zwróciliœmy te¿
uwagê na problem ustroju miasta. Uda-
³o nam siê, doœæ kompleksowo, omówiæ
wiêkszoœæ g³ównych obszarów ¿ycia mia-
sta i przynajmniej zarysowaæ mo¿liwo-
œci podjêcia œrodków zaradczych.

Mia³em wra¿enie, ¿e na tym
spotkaniu powsta³y solidne pod-
waliny konkretnego planu dzia-
³añ.

Rzeczywiœcie, na spotkaniu powsta³y
zrêby programu, który w niedalekiej
przysz³oœci mo¿e przerodziæ siê w kom-
pleksowy i profesjonalny plan dla War-
szawy. To by³o pierwsze spotkanie i bê-
dzie mia³o kontynuacjê. Niestety, nie
oby³o siê tak¿e bez dyskusji politycznej.
Przede wszystkim chodzi³o o styl spra-
wowania w³adzy w Warszawie przez Pre-
zydenta Kaczyñskiego.

W³aœnie. Sonda¿e pokazuj¹, ¿e
spo³eczeñstwo oczekuje koalicji

PiS i PO na szczeblu centralnym.
W Warszawie PiS nie chce s³yszeæ
o koalicji z PO. Czy na naszym
warszawskim podwórku taka ko-
alicja jest mo¿liwa?

Wszystko wskazuje na to, ¿e koali-
cja PO i PiS w Parlamencie powstanie.
Natomiast, inn¹ spraw¹ jest Warszawa.
Scentralizowany sposób rz¹dzenia sto-
lic¹ nie wychodzi na dobre nikomu, a
szczególnie mieszkañcom. Z przykro-
œci¹ spostrzegam, ¿e kandyduj¹c na
prezydenta Warszawy, Lech Kaczyñski
nie mia³ konkretnego programu dzia-
³añ. Nie mia³, z tej prostej przyczyny,
¿e zarz¹dzanie stolic¹ nie by³o jego
celem. Dziœ widaæ jasno, ¿e potrakto-
wa³ Warszawê jako trampolinê w walce
o fotel Prezydenta RP. Byæ mo¿e jest to
korzystne dla niego, ale z pewnoœci¹
nie dla Warszawy. W obecnym czasie
miastu jest potrzebna stabilizacja i
wspó³praca Prezydenta z Rad¹ Miasta,
a takiej wspó³pracy nie ma. PiS nie chce
w Warszawie koalicji z nikim. Do koñca
tej kadencji samorz¹dowej nie widzê
wiêc mo¿liwoœci koalicji z PiS. Natomiast
nie wykluczam takiej mo¿liwoœci w
przysz³oœci. W koñcu z PiS-em wiêcej nas
³¹czy ni¿ dzieli.

Jest Pani osob¹ niezwykle za-
jêt¹ i zapracowan¹. Kampania
wyborcza, dzia³alnoœæ w War-
szawskiej PO, wczeœniej praca w
EBOR; jak wygl¹da Pani czas wol-
ny i ¿ycie rodzinne?

Czasu dla rodziny rzeczywiœcie zo-
staje niewiele. Na szczêœcie mam bar-
dzo wyrozumia³ego mê¿a, a poza tym,
z ca³¹ rodzin¹, ka¿d¹, woln¹ chwilê sta-
ramy siê wykorzystaæ tak, aby zrekom-
pensowaæ sobie okres niewidzenia. Cór-
ka, jest ju¿ doros³a, wiêc nie wymaga
ci¹g³ej opieki i uwagi. Mieszka wraz z
mê¿em oddzielnie. Natomiast szczegól-
nie wa¿ne s¹ dla mnie weekendy. W
ka¿dy staram siê wygospodarowaæ
woln¹ chwilê, aby odwiedziæ córkê i spê-
dziæ nieco czasu z moim ukochanym

wnuczkiem. Ma 14 miesiêcy i uwa¿am,
¿e on i ca³a rodzina, s¹ dla mnie naj-
wspanialszym darem od ¿ycia.

Czy chcia³aby Pani powiedzieæ
na zakoñczenie kilka s³ów do swo-
ich przysz³ych Wyborców?

Hmm... Tylu ludzi mówi do Nich w
czasie tej kampanii. Tyle jest obietnic i

deklaracji. Nie do³¹czê do tego chóru.
Powiem tylko tyle: znam Mieszkañców
Warszawy i wiem, ¿e 25 wrzeœnia doko-
naj¹ m¹drego wyboru. Je¿eli ten wybór
padnie na mnie, bêdê zaszczycona, dum-
na i zobowi¹zana.

Dziêkujê za rozmowê


