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Dwa komitety, które nie mają
list we wszystkich okręgach, warto
zapamiętać, by nie marnować gło-
su. To: KW Warszawa Społecz-
na i KWW Gwiaździsta. Sześć list
z szansą na wybór to trzy stare, tj.
pochodzące z obecnego rozdania,
czyli Platforma, PiS i Projekt Żoli-
borz. Wspólną cechą tych list jest
to, że nie ma na nich zasadniczych
zmian w porównaniu ze składem
wybranym 4 lata temu. Z list PiS
kandydują też wieloletni członko-
wie naszej redakcji: Izabella Anna
Zaremba, Beata Zasada-Wysocka

i Grzegorz Hlebowicz. W PO kan-
dydaci Tucholska i Krakowski za-
mienili się okręgami wyborczymi,
ciekawe, co im za różnica.

Nowe komitety są trzy.
KKW SLD Lewica Razem,

w tej znanej od lat partii pokole-
niowa wymiana kadr, jedynie
na Zatrasiu wiekowi kandydaci
Krasnopolski i Szabelak trwają
na liście. O przeszłości partii, któ-
ra przez ostatnie cztery lata była
poza radą, świadczy dwójka kan-
dydatów, dawnych radnych: Karo-
lina Zioło-Pużuk i Jarosław Słoń.

Na listach znajdują się jeszcze
dwa inne Słonie…

KWW Miasto Jest Nasze #Żo-
liborz to miał być projekt ogólno-
miejski, ale coś nie wyszło i listy
Miasto Jest Nasze są jedynie
w kilku dzielnicach. Ma opinię
komitetu związanego z Gazetą
Wyborczą, jeśli tak rzeczywiście
jest, to stanowi zagrożenie dla
kryptolewicowego Projektu Żoli-
borz. Jednym z liderów ugrupo-
wania jest Michał Sitarek, który
nie kandyduje jednak z pierwsze-
go miejsca.

KW Warszawska Wspólnota
Samorządowa, to lista samorzą-
dowców. Jest to ogólnomiejski
projekt, znany z tego, że zainicjo-
wał ubiegłoroczne referendum
w sprawie odwołania Hanny
Gronkiewicz-Waltz. Liderami tej
listy są redaktorzy Informatora
Zbigniew Duszewski, Joanna Ka-
nia-Karmalska i Robert Napiór-
kowski. Na Potoku pierwsze miej-
sce na liście ma Grzegorz Wasz-
kiewicz, prywatny przedsiębiorca
i społecznik.

Zbigniew Duszewski
redaktor naczelny

Już za miesiąc wybory

Zarejestrowano listy wyborcze
Na Żoliborzu urodzaj. Listy zarejestrowało 8 komitetów, w tym 6

we wszystkich okręgach (4 lata temu odpowiednio 5 i 4).
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Perspektywa 95-lecia WSM
sprzyja refleksji o przemijaniu.
Odeszli wspaniali ludzie-działacze,
którzy ją w latach 20. XX wieku
stworzyli: Teodor Teoplitz, Adam
Próchnik, Stanisław Tołwiński, Sta-
nisław Szwalbe.

WSM jako jedna z pierwszych
przystąpiła do odbudowy zasobów
mieszkaniowych po odzyskaniu
niepodległości, po ponad wieku
trwającej niewoli. Powstawały no-
we osiedla dla ludzi biednych.

Już w sierpniu 1919 roku Sejm
Rzeczypospolitej uchwalił Ustawę
o Państwowym Funduszu Budow-
lanym, a rok później 29 paździer-
nika Ustawę o Spółdzielniach.
Działacze otrzymali do ręki akty
normatywne regulujące zasady
budownictwa spółdzielczego.

I tak WSM stała się prekurso-
rem wszelkich poczynań spół-
dzielczych, a z jej doświadczeń
korzystali inni na ternie całej Pol-
ski. Po wojnie w lipcu 1946 r.
na Żoliborzu położono kamień
węgielny pod budowę XI kolonii
– pierwszego nowego budynku

w zniszczonej Warszawie. W ma-
ju 1947 r. rozpoczęto budo-
wę XII i XIII kolonii, a następnie
budowę całych osiedli w różnych
miejscach naszej stolicy: na Kole,
Woli, Okęciu, Rakowcu.

Dla spółdzielczości mieszkanio-
wej lata powojenne nie były sprzy-
jające. Choć na ulicach roz-
brzmiewała piosenka „Budujemy
nowy dom, jeszcze jeden nowy
dom”, ówczesne władze uważały
spółdzielczość mieszkaniową
za przeżytek sanacyjny. Różnymi
zarządzeniami ograniczały jej
działalność, sprowadzając do roli
administratora. Najgorszy był
rok 1951, kiedy to Ustawą z 26 lu-
tego domy spółdzielcze zostały
objęte publiczną gospodarką lo-
kalową. Spółdzielnie zostały po-
zbawione praw do dysponowania
mieszkaniami, będącymi wspólną
własnością członków.

Na fali odwilży w 1956 roku wy-
łączono spod publicznej gospo-
darki zasoby spółdzielcze, jednak
nie wszystkie uprzednio przejęte
przez państwo do niej wróciły.

Rok 1957 dla WSM okazał się
rokiem przełomowym, spółdziel-
nia przystąpiła z niespotykanym
w całej swojej historii rozmachem,
do budowy nowych osiedli, które
zaliczono wówczas do najładniej-
szych i najbardziej funkcjonal-
nych. W 1959 roku WSM wybudo-
wała 16 procent ogólnej liczby
mieszkań spółdzielczych w War-
szawie. W 1960 roku wskaźnik ten
wzrósł do 30 procent.

W latach 60. powstaje nowe
osiedle Sady Żoliborskie, budy-
nek numer 13, na tym osiedlu,
uzyskuje tytuł „Mister Warszawy”.
Następnie powstaje osiedle Za-
trasie, na którym uroczyście prze-
kazano do użytku czterotysięczne
mieszkanie. Pod koniec lat 60.
podjęto decyzję, przez ówczesny
zarząd Spółdzielni, o podziale za-
sobów mieszkaniowych, w celu
usprawnienia zarządzania.

Z tych zasobów WSM powstaje:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Mo-
kotów, Międzyzakładowa Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Starów-
ka” oraz Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Ochota”. W latach 70. głód
mieszkaniowy na Żoliborzu i Bie-
lanach WSM zaspokaja budując
nowe osiedla: Piaski, Chomiczów-
ka, Wawrzyszew, Wawrzyszew No-
wy, Hery-Bemowo, Latyczoska

Praga Południe, osiedle Nowo-
dwory, Młociny, Bielany, Zatrasie,
Sady Żoliborskie jako Żoli-
borz III i Żoliborz II.

Po 1989 roku zaświtała nadzie-
ja, że spółdzielczość mieszkanio-
wa odzyska swoją rangę, powróci
do idei, która przyświecała założy-
cielom WSM.

Nikt nie przypuszczał, że zgod-
nie z powiedzeniem „historia lubi
się powtarzać”, spółdzielczość
mieszkaniowa po raz kolejny zo-
stanie zepchnięta na margines,
tym razem jako przeżytek komu-
nistyczny.

W latach 90. spółdzielczość ule-
gła znacznej komercjalizacji,
a wraz z nią uwidocznił się „głód”
mieszkaniowy dla najuboższych
i średniozamożnej części polskie-
go społeczeństwa, w zaspokojeniu
którego mogłyby uczestniczyć
spółdzielnie mieszkaniowe, mają-
ce doświadczenie inwestycyjne
i potencjał ludzi.

Twórcy zmian, obecnie rządzą-
cy, zapomnieli jak ważną rolę
odegrała spółdzielczość mieszka-
niowa. Ważne jest uświadomienie
tym, którzy dążą wszelkimi sposo-
bami do zniszczenia polskiej spół-
dzielczości, że potrzebne jest jej
wsparcie, gdyż wspólnie z pań-
stwowymi organizacjami, może
ona skutecznie zapobiegać wyrzu-
caniu na margines tych, którzy nie
znaleźli swojego miejsca w istnie-
jącej rzeczywistości.

Spółdzielczość mieszkaniowa to
ogromna siła, WSM posiada
w swoich zasobach około 30 tysię-
cy lokali i około 100 tysięcy
mieszkańców. Od chwili jej po-
wstania wybudowano 3 miliony
metrów kwadratowych po-
wierzchni użytkowej wraz z infra-
strukturą.

Aktualnie WSM jest największą
spółdzielnią w Warszawie i wiel-
kość jej zasobów, dzięki działalno-
ści inwestycyjnej, stale się powięk-
sza. Priorytetowym zadaniem
Spółdzielni jest utrzymanie właści-
wego stanu technicznego zasobów
mieszkaniowych. Realizacja tego
zadania prowadzona jest poprzez

Historia lubi się powtarzać

Z okazji zbliżającej się nieuchronnie 95 rocznicy powsta-
nia (1921 r.) Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pragnę
na łamach Informatora Żoliborskiego przekazać czytelnikom,
członkom spółdzielni oraz sympatykom gazety, kilka słów hi-
storii o naszej Spółdzielni, która posiada najwięcej zasobów
mieszkaniowych w dzielnicy Żoliborz.

dokończenie na stronie 3

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Krzysztof Bugla
oraz

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa
Rady Dzielnicy Żoliborz Joanna Tucholska

zapraszają mieszkańców Żoliborza

na spotkanie
dotyczące omówienia wyników konsultacji
społecznych przeprowadzonych w sprawie

uruchomienia linii autobusowej
na Zatrasiu, Rudawce

oraz Żoliborzu Południowym.

Spotkanie odbędzie się
28 października 2014r. o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a.
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Z badań Narodowego Testu Słu-
chu 2012 wynika, że co trzeci przeba-
dany Polak ma problemy ze słuchem.
Wśród osób mających 60 lat i więcej,
aż 9 na 10 osób. Także młodzi ludzie.
Prawie, połowa przebadanych osób
poniżej 40 roku życia miała niedo-
słuch. Powodem jest życie w hałaśli-
wym środowisku oraz słuchanie gło-
śnej muzyki. Z biegiem czasu częste
przebywanie w hałaśliwych warun-
kach może prowadzić do szybszej
utraty słuchu lub pojawienia uczucia
dzwonienia lub brzęczenia w uchu.

REGULARNE BADANIA…
Ludzie regularnie sprawdzają stan

swoich zębów czy wzrok, ale zapomi-
nają, że słuch jest również bardzo
ważny, bo bez niego nie jesteśmy
w stanie się sprawnie porozumiewać
się z otoczeniem.

Jeśli pracujesz w głośnym otocze-
niu powinieneś umawiać się na bada-
nie słuchu przynajmniej raz w roku.
Utrata słuchu spowodowana zbyt du-
żym hałasem jest nieodwracalna..

WADA SŁUCHU I RODZINA…
Pogarszanie słuchu u jednego

członka rodziny jest uciążliwe dla po-
zostałych domowników, gdyż naraża
ich na przebywanie w nadmiernym
hałasie (np. bardzo głośne słuchanie
TV lub radia), czyli na warunki, które
i u nich mogą spowodować powsta-
nie problemu pogarszanie słuchu.
Z tego powodu tak ważne jest, aby
motywować osoby, które kochamy
do sprawdzania swojego słuchu.

Dzięki temu też unikną postępują-
cej deprywacji słuchu.

POWODY PROBLEMÓW ZE
SŁUCHEM…

Niedosłuch związany z wiekiem
– Wraz z wiekiem niektórzy mogą od-
czuwać trudności w słyszeniu wyso-
kotonowych dźwięków. Jeśli mamy
problemy ze zrozumieniem mowy,
a duże fragmenty rozmowy umykają
nam. Z początku może to wywoływać
tylko uczucie dyskomfortu, lecz
z czasem staje się poważną przeszko-
dą – nie powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany hałasem
– ten typ niedosłuchu powstaje
na skutek działania zbyt głośnych
dźwięków. Najczęściej dotyka osoby
pracujące w głośnym otoczeniu.
Uszkodzenie słuchu może także na-
stąpić w skutek głośnego słuchania
muzyki przez słuchawki lub podczas
masowych imprez.

Niedosłuch Przewodzeniowy
– związany jest ze zmianami w uchu
środkowym oraz zewnętrznym, które
utrudniają przenoszenie dźwięków
do ucha wewnętrznego. Najczęściej
spowodowany jest nadmiernym gro-
madzeniem się woskowiny w przewo-
dzie słuchowym, perforacją w błonie
bębenkowej, zalegającym w uchu
środkowym płynem lub też uszkodze-
niem kosteczek słuchowych. W wielu
przypadkach ten typ uszkodzenia słu-
chu może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy:
Ten typ niedosłuchu spowodowany
jest uszkodzeniem delikatnych komó-
rek słuchowych w uchu wewnętrznym
lub włókien nerwu słuchowego, które

nie przekazują prawidłowo pobudza-
nia wywołanego dźwiękiem. Najczę-
ściej jest to naturalna część procesu
starzenia, ale zdarza się również, że
spowodowany jest działaniem gło-
śnych dźwięków. W większości przy-
padków jest trwały i nieodwracalny.

PIERWSZYM KROKIEM DO
LEPSZEGO SŁYSZENIA JEST

ZBADANIE SŁUCHU….

Badanie jest krótkie i bezbolesne.
Dzięki niemu można zadziałać za-

nim ubytek posunie się do takiego
momentu, że będzie za późno żeby
cokolwiek zrobić. Jeśli badanie słu-
chu potwierdzi niedosłuch, następ-
nym krokiem jest znalezienie najlep-
szego rozwiązania w celu usunięcia
lub ograniczenia problemu.

Technologia odpowiada na potrze-
by…

Osobom źle słyszącym przychodzi
z pomocą technologia, która rozwija
się bardzo szybko i dziś jest w stanie
zaspokoić wszelkie wymagania doty-

czące aparatów słuchowych – zarów-
no te estetyczne, dotyczące rozmia-
rów urządzenia, jak i te wynikające
z nowoczesnego, aktywnego stylu ży-
cia.

Po założeniu aparatu mija jakiś
czas zanim osoba z wadą słuchu
przyzwyczai się do nowych dźwię-
ków. Jednak po pewnym czasie ko-
rzyść z noszenia aparatu słuchowego
będzie bardzo odczuwalna.

PAMIĘTAJ
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

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

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

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ
promocja
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– Beato, znamy się tyle lat, nie-
mniej ponieważ rozmawiamy ofi-
cjalnie, to proszę przedstaw się na-
szym czytelnikom… może na po-
czątek tak bardziej prywatnie. Co
jest dla Ciebie w życiu ważne?

– Przede wszystkim rodzina

i „przedsiębiorstwo” dom. Mąż
Grzegorz i dwaj synowie – Janek
lat 18 i Mikołaj lat 16. Dorastające
dzieci to wyzwanie intelektualne
najwyższej próby. Czas trudny i nie-
zwykle jednocześnie satysfakcjonu-
jący. Obserwacja jak z małego dziec-

ka wykluwa się człowiek dorosły to
naprawdę bezcenne i niezwykle ab-
sorbujące doświadczenie życiowe
każdego rodzica. Na tym polu wyko-
rzystuję moje wykształcenie pedago-
giczne jak również, może przede
wszystkim, pomaga wiara, która jest
moim życiowym azymutem…Ważne
miejsce w mojej prywatności zajmu-
je również Piotruś, synek mojej sio-
stry, chorujący na dziecięce poraże-
nie mózgowe, któremu poświęcam
dużo czasu i uwagi.

– To może teraz porozmawiaj-
my o Żoliborzu…Znamy się z re-
dakcji Informatora Żoliborza
i dlatego wiem, że lokalność, do-
strzeganie problemów dzielnico-
wych, konkretnych ludzkich
spraw to również Twoja domena.

– Środowisko Informatora Żo-
liborza, który mam przyjemność
tworzyć z Wami od kilkunastu lat,
to również bardzo ważna moja
życiowa przestrzeń. Cotygodnio-
we kolegia redakcyjne to nie-
ustanny ferment intelektualny
połączony z wymianą informacji,
spraw krążących wokół ludzi
i miejsc związanych z Żolibo-
rzem, co pozwala naprawdę do-
brze orientować się w specyfice
naszej dzielnicy. „Informator” to
również kontakty z Państwem,
z naszymi czytelnikami. Te kilka-
naście lat to już w tej chwili setki
od Was telefonów, e-maili,

na podstawie których powstają
artykuły, interwencje. To przede
wszystkim Wy jesteście siłą naszej
gazety. Dziś mam okazję, żeby
za to Państwu podziękować.

– Jesteś również radną…
– Tak, i muszę powiedzieć, że

praca w samorządzie i bycie re-
daktorką gazety lokalnej to prze-
strzenie bardzo się przenikające
i trochę tożsame. Pracuję w komi-
sji mieszkaniowej, w której spoty-
kam się mieszkańcami najbardziej
potrzebującymi wsparcia i pomo-
cy, w komisji planowania prze-
strzennego, gdzie uczę się z kolei
patrzeć na naszą dzielnicę cało-
ściowo, poprzez plany zagospoda-
rowania, co daje spojrzenie
na możliwości rozwoju Żoliborza
oraz w komisji kultury, która po-
zwala mi wiedzieć co, gdzie, kiedy
się dzieje…

– Jakie problemy dostrzegasz?
Co według Ciebie jest największą
bolączką na Żoliborzu?

– Wielkie nadzieje wiązaliśmy
z Centrum Kultury, mieszczącym
się w Forcie Sokolnickiego; pięk-
ny obiekt oddany kilka lat temu
po długim, kosztownym remoncie
nie spełnia jednak w moim odczu-
ciu pokładanych w nim nadziei.

Zarządzające nim Konsorcjum,
stara się jak może, jednak oferta

kulturalna przegrywa z koniecz-
nością utrzymania obiektu i dlate-
go zamiast dobrej, coraz lepszej
oferty dla najbardziej inteligenc-
kiej dzielnicy Warszawy, zarzą-
dzający musi koncentrować się,
niestety, na organizacji zamknię-
tych ewentów, imprez do „kotle-
ta”, co nie buduje tożsamości
miejsca. Nie tak miało być…

– To może coś optymistycznego
na koniec naszej rozmowy?

– Cieszy mnie to, że w ostatnim
czasie powstało sporo uroczych
miejsc, małych kawiarenek, np.
Kalinowe Serce, gdzie można
obejrzeć koncert, wypić kawę,
zjeść coś pysznego, spotkać się
z przyjaciółmi. Jest to wynik kre-
atywności i przedsiębiorczości na-
szych mieszkańców, co naprawdę
cieszy. Raduje mnie także… że
nasza dzielnica jest jakby skoń-
czona, już wybudowana. Dlatego
trzeba zabiegać, żeby pozostała
taka dalej. Jest to jedna z najpięk-
niejszych warszawskich dzielnic
i dobrze by było nie niszczyć jej
dotychczasowego charakteru. Żo-
liborz to ludzie bardzo interesują-
cy, tworzący oryginalny klimat na-
szej dzielnicy, naprawdę wyjątko-
wej, wyróżniającej się na tle in-
nych…

– Dziękuję za rozmowę.

Żoliborz to ludzie i miejsca

Z radną dzielnicy Żoliborz Beatą Zasadą-Wysocką rozmawia
Joanna Kania-Karmalska.

modernizację, remonty i prowa-
dzenie konserwacji bieżącej.

Sytuacja finansowa Spółdzielni
utrzymuje się na poziomie równo-
wagi, mimo licznych inewestycji
i wysokich zadłużeń czynszowych.

Aktywność społeczna spółdziel-
czego społeczeństwa, została za-
chwiana poprzez niektórych po-
słów i rządzące od lat elity, w szla-
chetnym zapale sięgają po projek-

ty burzycielskich rozwiązań praw-
nych. Ponieważ spółdzielczość
pachnie im znienawidzonym so-
cjalizmem w próbach zdemolowa-
nia spółdzielczości mieszkaniowej,
widać jak na dłoni, że mentalne
polskie elity wciąż tkwią w amery-
kańskim neoliberalizmie, w jego
najgorszej aspołecznej formie.

Ustawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych, która weszła w życie
w kwietniu 2001 roku, od tego
czasu była 16 razy modyfikowana.

To powoduje utratę zaufania
do państwa i naruszanie zasad
pewności prawa, i stanowi dowód
na to, że ustawodawca lekceważą-
co odnosi się do interesów po-
nad 16 milionów obywateli, któ-
rych dotyczą wciąż zmienne prze-
pisy. Przez to nikt w Polsce nie
jest w stanie wypracować jednej
spójnej koncepcji rynku mieszka-
niowego. Głównie posłowie PO
i PiS majstrują przy spółdzielczo-
ści mieszkaniowej, a ich cel to
zniszczenie pozostałości dawnego
systemu, który służył biednym lu-
dziom.

Tadeusz Cegiełka

dokończenie ze strony 2

Historia lubi się powtarzać
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– Dlaczego uważa Pan, że War-
szawie potrzebna jest zmiana
na stanowisku prezydenta? Oce-
niając ostatnie lata, wielu war-
szawiaków daje w sondażach
Hannie Gronkiewicz-Waltz zielo-
ne światło.

– Tej prezydentury nie da się
oceniać w kategoriach „czarne”
albo „białe”. Z całą pewnością
Hanna Gronkiewicz-Waltz wyrwa-
ła stolicę z zapaści inwestycyjnej,
do której doprowadzili jej po-
przednicy. Jednocześnie cztery la-
ta samodzielnych rządów PO
w Warszawie to przede wszystkim
nieustające pasmo podwyżek:
czynszów, użytkowania wieczyste-
go, cen biletów komunikacji miej-
skiej, opłat za przedszkola i żłob-
ki, wodę, nieczystości i śmieci. To
prywatyzacja Stołecznego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej
skutkująca – przed czym ostrzega-
liśmy – wzrostem cen o 20%, li-
kwidacja szkolnych stołówek, do-

datków motywacyjnych dla na-
uczycieli, cięcia w komunikacji
i ogromne opóźnienia inwestycyj-
ne. I do tego arogancja władzy
w kontaktach z mieszkańcami,
która doprowadziła do referen-
dum w sprawie odwołania pani
prezydent. Dopiero w obliczu te-
go zagrożenia Hanna Gronkie-
wicz-Waltz zmieniła taktykę. Na-
gle okazało się, że można wpro-
wadzić budżet partycypacyjny,
można zrobić konsultacje społecz-
ne, można zadbać o lokatorów
z reprywatyzowanych kamienic.

– Na błędach człowiek uczy się
najszybciej, a budżet partcypacyj-
ny okazał się wielkim sukcesem!

– SLD już kilka lat temu pro-
ponował wprowadzenie budżetu
partycypacyjnego. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz zgodziła się na ten
– jak sama mówiła – eksperyment
dopiero pod presją. Na tyle nie
wierzyła w racjonalność pomy-
słów ludzi, że przeznaczyła do pu-

li budżetu partycypacyjnego zale-
dwie 26 mln zł. Tymczasem bu-
dżet Warszawy, po stronie wydat-
ków, to 14 mld zł! Więc ile da-
ła? 0,2%! A sukces akcji dotyczą-
cej budżetu, liczba głosów miesz-
kańców, przeszedł wszelkie ocze-
kiwania. Gdyby to ode mnie zale-
żało, natychmiast zwielokrotnił-
bym kwotę do dyspozycji miesz-
kańców. To musi być co naj-
mniej 130–140 mln zł.

– I pozostawi Pan ludziom de-
cyzję, na co wydać takie pienią-
dze?

– A czemu nie? W przeciwień-
stwie do urzędników ludzie liczą
każdy grosz. Jeżeli warszawiacy te
pieniądze dostaną do dyspozycji,
to zobaczą i uwierzą, że mogą
zmieniać to miasto. Zaczną się
zastanawiać, jak przekształcić
swoje osiedle, swoją dzielnicę, co
by się przydało. Właśnie w takich
okolicznościach ludzie utożsamia-
ją się z miastem. Stają się jego

obywatelami, a nie konsumenta-
mi usług miejskich.

– Każdy z kandydatów powta-
rza to samo: poprawimy jakość
życia. To slogany, nie konkrety.
Co zamierza Pan w Warszawie
zmienić?

– Musimy na nowo określić
priorytety rozwoju miasta i skon-
sultować je z mieszkańcami.

Trzeba zapewnić miejsca
w żłobkach i przedszkolach dla
każdego dziecka. I powinny to
być miejsca bezpłatne, jak zrobił
to ostatnio prezydent Matyjasz-
czyk w Częstochowie.

Trzeba dokonać zmian w ko-
munikacji miejskiej, bo ona może
być tania, ale pieniędzy nie należy
pozyskiwać kolejnymi podwyżka-
mi cen biletów, tylko racjonaliza-
cją zatrudnienia w administracji
ZTM oraz pozyskiwaniem dodat-
kowych środków z transportowej
infrastruktury.

Obecnie miasto miasto rozwija
się nierównomiernie, bo jego pra-
wa część została przez rządzącą
ekipę zapomniana. Uważamy, że
priorytetem musi stać się rozwój
budownictwa komunalnego i re-
monty istniejących kamienic. Nie
każdego stać na kredyt w banku,
ale miasto stać, żeby zapewnić
mieszkanie tym, którzy tego kre-
dytu nie dostaną. Zacząć należy
od wykorzystania kilku tysięcy ist-
niejących pustostanów i urucho-
mienia partnerstwa publiczno-
-prywatnego do wspólnego budo-
wania lokali mieszkalnych. To po-
wszechnie obowiązująca praktyka

na całym świecie i nie mogę zro-
zumieć, dlaczego Warszawa z te-
go rozwiązania nie skorzystała!

– To przecież za rządów Hanny
Gronkiewicz-Waltz powstało naj-
więcej mieszkań komunalnych
w Warszawie po 1989 r…

– A ile mieszkań komunalnych
ubyło z powodu reprywatyzacji?
Dziś właśnie reprywatyzacja jest
największym problemem Warsza-
wy. Pilnie potrzebna jest ustawa
w tej sprawie. Jej brak pokazuje
niemoc Hanny Gronkiewicz-
-Waltz. Miasto zwraca spadko-
biercom byłych właścicieli, lub co
gorsza handlarzom roszczeń, te-
reny szkół, boiska, parki i kamie-
nice z lokatorami. Wydaje ogrom-
ne pieniądze na odszkodowania.
My natomiast uważamy, że trzeba
przede wszystkim zadbać o inte-
resy lokatorów mieszkających
w budynkach zwracanych byłym
właścicielom lub ich spadkobier-
com. W tym jest różnica: przez
pryzmat czyich interesów patrzy-
my na miasto.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał bw

Warszawą chcę zarządzać z mieszkańcami
� Rozmowa z Sebastianem Wierzbickim, kandydatem na prezydenta Warszawy.

Priorytetem musi stać się rozwój budownictwa komunalnego i remonty istniejących kamienic
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– Czy darmowa komunikacja,
którą Pan proponuje, jest w ogóle
możliwa?

– Oczywiście. Mój projekt wpro-
wadzenia całkowicie bezpłatnej ko-
munikacji jest rozłożony na cztery
lata. Jeśli warszawiacy zdecydują się
mnie wybrać na prezydenta War-
szawy, to w 2018 roku będą jeździć
za darmo.

– A skąd wziąć na to pieniądze?
– Nie będę podwyższał żadnych

podatków ani opłat, ponieważ one
i tak są już w Warszawie za wysokie.
Pieniądze na bezpłatną komunika-
cję będą pochodzić z udziału miasta
w podatkach tych osób, które
mieszkają i pracują w Warszawie,
ale nie są warszawskimi podatnika-
mi. Szacuje się, że takich osób jest
nawet 750 tysięcy. Wystarczy, że
około 250 tysięcy z nich zdecyduje
się płacić swoje podatki w stolicy,

a darmowa komunikacja będzie za-
pewniona. Oczywiście osoby, które
nie zdecydują się płacić w Warsza-
wie podatków, czy turyści, będą mu-
sieli opłacać swój przejazd.

– Jak chce Pan skłonić do płace-
nia podatków w Warszawie?

– To się będzie po prostu opła-
cać. Tylko dzięki temu, iż nie bę-
dzie opłat z tytułu korzystania
z miejskiej komunikacji, każdy
mieszkaniec zaoszczędzi rocznie
około 1300 złotych. Mieszkańcy
stolicy, w szczególności ci, którzy
jeżdżą samochodami, tracą tygo-
dniowo w korkach wiele godzin,
które w skali roku dają blisko 20
dni. Chcę im zaoszczędzić czasu
i pieniędzy. Darmowa komuni-
kacja to mniejsze korki, czyste
powietrze, zadowoleni mieszkań-
cy i zdrowsza przestrzeń do ży-
cia.

– Podejmowano już próby prze-
konywania mieszkańców do płace-
nia podatków w Warszawie. Bez za-
uważalnych efektów.

– Niezbędna jest konkretna
i atrakcyjna oferta – taka, jaką ja
przedstawiam w moim programie.
Ta obecna, adresowana do posiada-
czy Karty Warszawiaka, niczego
przecież nie obniża, a jedynie chro-
ni przed skutkami ostatnich podwy-
żek. Dodam też, że ta swoista zmia-
na podatkowej przynależności jest
dość prosta i nie wymaga przecież
ani zmiany meldunku, ani wymiany
dokumentów.

– Co poza darmową komuni-
kacją ma Pan do zaoferowania
warszawiakom: rodzicom i dzie-
ciom?

– Chcę, aby miejsce w
przedszkolu przestało być towarem
deficytowym, aby dla każdego

dziecka było ono dostępne. Uwa-
żam, że należy postawić na szybkie
technologie budowy nowych przed-
szkoli, które umożliwią ich powsta-
wanie tam, gdzie są teraz najbar-
dziej potrzebne. Co więcej, dopro-
wadzę do tego, że rodzice nie będą
ponosili opłat z tytułu uczęszczania
dziecka do przedszkola. Edukacja,
także ta przedszkolna, musi być
po prostu bezpłatna i dostępna dla
wszystkich.

– Warszawa się starzeje. Jest Pan
na to przygotowany?

– Rzeczywiście, coraz większa
liczba warszawiaków to seniorzy,
którzy z jednej strony potrzebują
opieki oraz pomocy w różnych
sferach, a z drugiej – jako pełno-
prawni mieszkańcy Warszawy
– mają prawo oczekiwać oferty
godnego i ciekawego życia. Będę
rozwijał ofertę adresowaną spe-
cjalnie do seniorów i nie mówię
tu tylko o wsparciu dla Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku. Położę
duży nacisk na wykreowanie spe-
cjalnych propozycji dla tej grupy
mieszkańców. Od systemu zniżek
w ramach Karty Warszawiaka,
przez wzbogacenie programu do-
mów kultury i zapewnienie dostę-
pu do obiektów i infrastruktury
szkolnej, programy wolontariatu,
aż po wdrożenie programu obsłu-
gi administracyjnej samotnych se-
niorów przez telefon i z dojazdem
do domu.

– Czy na poziomie miasta można
poprawić sytuację warszawskich
pacjentów?

– Przede wszystkim nie uważam,
aby panaceum na wszelkie proble-
my była postępująca komercjaliza-
cja placówek służby zdrowia. Zdro-
wie nie może być traktowane jak to-
war. Samorząd musi za to wykorzy-
stywać te instrumenty, które ma,
np. profilaktykę, która zmniejsza
przecież zapotrzebowanie i koszty
opieki zdrowotnej. Tu w sposób
szczególny zadbam o odbudowanie
medycyny szkolnej, w tym zwłaszcza
o profilaktykę stomatologiczną.
Przecież już przeszło 80% warszaw-
skich sześciolatków ma próchnicę!
Opieką i specjalnymi programami
chcę też objąć osoby w grupie wie-
kowej 50+, gdzie zagrożeniem są
zwłaszcza choroby cywilizacyjne i
choroby układu krążenia. Zapropo-
nuję też stworzenie systemu moni-
torowania dostępności świadczeń
zdrowotnych we wszystkich placów-
kach służby zdrowia – niezależnie
od tego, czy podlegają samorządowi
Warszawy czy województwa mazo-
wieckiego. Chciałbym, aby łatwiej
było się dostać po raz pierwszy
na wizytę do lekarza specjalisty. To
często decyduje o pomyślności całe-
go procesu leczenia.

Rozmawiał jk

Opłaci się być warszawiakiem
� Rozmowa z Jackiem Sasinem, kandydatem na prezydenta Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości.

Jeśli warszawiacy zdecydują się mnie wybrać na prezydenta,
to w 2018 roku będą jeździć za darmo
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Najważniejszy jest plan dla Żoliborza Południowego
Rozmowa z Joanną Tucholską, radną dzielnicy ubiegającą się ponownie o mandat z listy PO.
Jest Pani radną od ośmiu lat.

Nie ma Pani dosyć?
Absolutnie nie. Przed nami bar-

dzo ważne lata, które trzeba jak
najlepiej wykorzystać. Wiele zmie-
niło się na Żoliborzu na lepsze,
zwłaszcza w mijającej kadencji
pod rządami burmistrza Krzyszto-
fa Bugli, ale przed nami mnóstwo
nowych wyzwań.

Na przykład...
Najważniejszy jest plan zagospo-

darowania Żoliborza Południowe-
go. Nie możemy dopuścić do cha-
otycznej zabudowy każdego skraw-
ka terenu przez deweloperów.
Miasto jest właścicielem wielu
działek w tym rejonie. Nie można
zgodzić się na to, by zostały sprze-
dane wyłącznie na cele deweloper-
skie. Tysiące nowych mieszkańców,
którzy już zamieszkali i w przyszło-
ści zamieszkają w tym rejonie, po-
trzebują szkoły, przedszkola, pla-
ców zabaw, parku, nowych ulic,
ścieżek rowerowych. To wszystko
musimy zapisać w planie zagospo-
darowania, a władze miasta muszą
pogodzić się z faktem, że nie każda
działka na Żoliborzu Południo-
wym będzie zastrzykiem finanso-
wym dla budżetu. W Warszawie
jest bardzo wiele przykładów
na to, że zabudowywanie terenów,
dla których nie sporządzono wcze-
śniej planów zagospodarowania,
przyniosło więcej szkody niż pożyt-
ku. Na Żoliborzu Południowym
chcemy tego uniknąć za wszelką
cenę. Przecież jeśli nie zagwaran-
tujemy terenu pod przyszłą szkołę,
a miasto sprzeda wszystko dewelo-
perom, to za kilka lat dzieci na Za-
trasiu będą uczyły się na trzy zmia-
ny!

Już dziś skrzyżowanie Krasiń-
skiego z Broniewskiego jest co ra-
no zakorkowane.

Dlatego jednym z naszych prio-
rytetów jest przebudowa tego
skrzyżowania, tak aby poprawić
przepustowość prawoskrętu z Kra-
sińskiego w Broniewskiego dla

mieszkańców Żoliborza Południo-
wego. Chcemy to zrobić przy oka-
zji remontu torowiska tramwajo-
wego na Broniewskiego, które ma
się wkrótce rozpocząć.

Mieszkańcy Żoliborza Połu-
dniowego nie wsiadaliby masowo
do samochodów, gdyby mieli lep-
szą komunikację.

To prawda. Dlatego będę z ca-
łych sił wspierać działania zmierza-
jące do uruchomienia na sąsied-
niej linii kolejowej regularnych po-
łączeń SKM. Jeśli szybko powsta-
nie stacja przy Powązkowskiej, to
będzie znakomity dojazd do
pierwszej linii metra, a za kilka lat
także do drugiej.

A co z placem Wilsona i szum-
nymi zapowiedziami jego przebu-
dowy?

W najbliższym czasie ruszy spra-
wa parkingu podziemnego w ra-
mach partnerstwa publiczno-pry-
watnego. Żoliborz, dzięki stara-

niom burmistrza Bugli i radnych,
jest na bardzo krótkiej liście do re-
alizacji w pierwszej kolejności.

Rowerzyści na Żoliborzu mają
coraz więcej ścieżek, ale chyba
najwyższy czas, aby połączyć ka-
wałki tras w spójną całość.

Tak. To zadanie na najbliższą
kadencję. Planujemy w wielu
miejscach nowe ścieżki i kontra-
pasy. Spójną sieć tras rowerowych
będziemy mieli naprawdę szybko.
To również jeden z naszych prio-
rytetów. Musimy się też w końcu
skupić na remontach chodników,
przejść dla pieszych, likwidacji ba-
rier architektonicznych, a przy
okazji dopilnować wymiany wiat
przystankowych.

Wzorem Bemowa w całym mie-
ście powstały siłownie plenerowe.
Jednak po pierwsze nie jest ich
tak wiele, a po drugie na siłow-
niach rekreacja się nie kończy.
Czy na żoliborski grunt przenie-

siecie Państwo kolejną bemowską
inicjatywę, czyli Street Workout
Park?

Wyjaśnijmy, że jest to zestaw
drążków do ćwiczeń. W oficjal-
nych planach dzielnicy jest jeden
Street Workout Park. Ponieważ
jednak bemowski przykład poka-
zał, że urządzenia te kosztują bar-
dzo mało – ok. 50 tys. zł, więc będę
chciała namówić władze, aby zre-
alizować plan „Street Workout
w każdym osiedlu” i zbudować co
najmniej kilka takich zestawów.
Biorąc pod uwagę, jaką popular-
nością cieszy się to na Bemowie
– nie ma wątpliwości, że chętnych
będzie dużo.

Inną ważną inwestycją sportową
będzie zadaszenie lodowiska i ska-
teparku, o co mieszkańcy proszą
od kilku lat, więc zostało to już za-
planowane w budżecie. Nowość,
której nie ma jeszcze w żadnych
planach chciałabym stworzyć
nad Wisłą. To tzw. Runmageddon,
czyli zestawy do ćwiczeń, a właści-
wie utrudniania biegania, a nawet
czołgania się w błocie. Amatorów
takiego „sponiewierania” jest na-
prawdę dużo i chcę, aby mieli swo-
je miejsce na Żoliborzu. Bieganie
jest coraz bardziej popularne,
zwłaszcza na Kępie Potockiej, więc
jestem przekonana, że Runmaged-
don sprawdzi się nad Wisłą. Urzą-
dzenia można bez problemów de-
montować przed falą powodziową.
Są tanie, więc mogą powstać na-
prawdę szybko, finansowane np.
z programu „Wisła”.

Jakiś czas temu na terenie sta-
rych warsztatów autobusowych
miał powstać tzw. Arthouse, czyli
nowa scena dla przedsięwzięć
Opery Kameralnej. Dlaczego się
nie udało?

Rzeczywiście niewiele brakowa-
ło a mieszkańcy Żoliborza i Bielan
mieliby na miejscu nową ważną
stołeczną instytucję kultury. Była-
by to znakomita lokalizacja w bez-
pośrednim sąsiedztwie Trasy AK.

Rozmowy były zaawansowane, ale
ostatecznie MZA powiedziały
„nie”, a dyrekcja Opery Kameral-
nej zaczęła szukać nowego miej-
sca. Jako pracownikowi Opery
i radnej Żoliborza zależy mi
na tym, by jednak to u nas ta nowa
scena powstała. I myślę, że sprawa
nie jest całkowicie przegrana.
Po kilku miesiącach MZA powró-
ciło do rozmów.

Jak wyglądałaby ta nowatorska
przestrzeń na mapie kulturalnej
Warszawy?

Przede wszystkim stare hale
warsztatowe są świetnym miej-
scem do pokazania opery w niety-
powej scenografii i otoczeniu.
Mielibyśmy tam, według wstęp-
nych szacunków, od 400 do na-
wet 800 miejsc na widowni, a więc
bardzo dużo. Moglibyśmy prezen-
tować zarówno opery, jak i spekta-
kle muzyczne. Myślimy także
o koncertach oraz filmach. Ale
przede wszystkim chcemy otwo-
rzyć tę scenę dla młodych
i na młodych. Dajemy szansę
na rozwój absolwentom uczelni ar-
tystycznych, bo oni maja całą masę
zapału i mnóstwo pomysłów. Poza
tym, jeśli to się w ogóle uda na Żo-
liborzu, to należałby zrobić „burzę
mózgów” dyrektorów szkół i na-
uczycieli przedmiotów artystycz-
nych i zebrać pomysły na wykorzy-
stanie tego miejsca. Przedpołu-
dniami mogłyby się tam odbywać
warsztaty dla młodzieży szkolnej.
Możliwości jest mnóstwo.

A skąd na to pieniądze?
Opera Kameralna ma je zagwa-

rantowanie z Unii Europejskiej
i od roku nie może znaleźć odpo-
wiedniego terenu. Dawne warszta-
ty autobusowe to świetna lokaliza-
cja. MZA jest spółką miejską,
a skoro teren warsztatów nie jest
jej już potrzebny, to należy zrobić
wszystko, by nie trafił w ręce kolej-
nych deweloperów.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał bw
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Każdy z kandydatów startują-
cych do wyborów, niezależnie czy
niższego, czy wysokiego szczebla
ma w głowie temat, który wydaje
mu się być ważny. Dla mnie takim
zagadnieniem zawartym w pro-
gramie wyborczym Warszawskiej
Wspólnoty Samorządowej jest
profilaktyka w zakresie opieki
zdrowotnej, a konkretyzując –
szczepienia profilaktyczne. Jako
radna starałabym się przekonać
koleżanki i kolegów do wprowa-
dzenia bezpłatnych szczepień
przeciw wirusowi HPV (wirus
brodawczaka ludzkiego) dla

dziewcząt w wieku 13–18 lat.
Wiem, że natychmiast narażam
się na zarzut, dlaczego spośród
wielu dostępnych i zalecanych
przez lekarzy dodatkowo płatnych
szczepień wybrałam właśnie to.

Wirus HPV jest w 80% odpo-
wiedzialny za raka szyjki macicy,
jest najczęstszym czynnikiem za-
kaźnym przenoszonym drogą
płciową, zakażenie wirusem naj-
bardziej rozpowszechnione jest
u młodych dorosłych w wie-
ku 18–28 lat. Szczepionka jest
działaniem profilaktycznym
i chroni przed dwoma rodzajami

wirusów HPV, które są odpowie-
dzialne za 70% zachorowań
na raka szyjki macicy. Szczepion-
ka przeciw tym dwóm wirusom
jest prawdziwym sukcesem medy-
cyny. Jest to jedyny nowotwór
przeciw, któremu możemy zabez-
pieczyć nasze córki i wnuczki
w postaci trójstopniowego szcze-
pienia. Jestem Warszawskiej
Wspólnoty Samorządowej prze-
kona wiele rodzin do oddania gło-
su na moją osobę.

Musimy korzystać z dobro-
dziejstw nauki i medycyny, aby
dać naszym bliskim poczucie bez-
pieczeństwa, że ich chronimy.
Musimy iść za przykładem nie tyl-
ko większości krajów europej-

skich, w których te szczepienia
od wielu lat są obowiązkowe, ale

czerpać z dorobku naszych
rodzimych gmin, w których
świadomi radni dali swoim
wyborcom najcenniejszy dar:
zdrowie.

Ewa Zaborowska
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Profilaktyczne bezpłatne szczepienie…
…przeciw wirusowi HPV dla nastoletnich dziewcząt z Żolibo-

rza – moim celem wyborczym.

Z analiz statystycznych wynika,
że faktycznie Żoliborz może ucho-
dzić za najbardziej inteligencką
dzielnicę Warszawy, bowiem tu no-
towany jest najwyższy wskaźnik czy-
telnictwa. Na każdego mieszkańca
przypada 20 wypożyczonych ksią-
żek, najwięcej w Warszawie. Czy ta
statystyka się utrzyma, skoro stan-
dard nauczania w szkołach jest gor-
szy niż w innych dzielnicach.
Za kryterium przyjęto liczbę
uczniów mających dostęp do jedne-
go komputera z internetem w szko-
le i niestety plasujemy się na końcu.

Jesteśmy wyjątkową dzielnicą
pod względem struktury demo-
graficznej. Tylko 59% mieszkań-
ców jest w wieku produkcyjnym,
aż 28% osób zameldowanych nie
pracuje. Te wskaźniki znów sytu-
ują nas na końcu stawki. Dalsze
konsekwencje tego stanu rzeczy
widać w dziedzinie medycy-
ny. 47% porad udzielono osobom
powyżej 65 roku życia, jedna ap-
teka przypada na 2,2 tys. osób
(dla porównania na Bemowie
na 3,9 tysiąca). Mamy dużą nad-
wyżkę kobiet. Na 100 mężczyzn

przypada 125 kobiet. Niestety, nie
skutkuje to dobrym wskaźnikiem
urodzeń. Mamy ujemny przyrost
naturalny – tylko 5 osób na 1000
mieszkańców. Poziom bezrobocia
nie odbiega od innych dzielnic,
niepokoi jednak duży odsetek lu-
dzi długotrwale pozostających bez
pracy. Aż 47% wszystkich bezro-
botnych. Na każde 100 osób 37
pobiera zasiłek, najczęściej sa-
motni emeryci i renciści.

Żoliborz jest najmniejszą dziel-
nicą, niezbyt silnie zaludnioną.
Na 1m2 przypada 5,7 tys. miesz-
kańców (dla porównania na
Ochocie 8,7 tys.). Parki i zieleńce
zajmują 24% powierzchni; tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe kolej-
ne 19%.

Według tych statystyk GUS
sporządził ranking dzielnic
w trzech kategoriach. Żoliborz
znalazł się na dość wysokiej pozy-
cji. W rankingu rodzin z dziećmi
na piątym miejscu, w rankingu
przyjaznego miejsca dla singli
oraz seniorów na czwartym.

Dane przywołane pochodzą
z listopada 2013, źródło GUS.

Ewa Zaborowska

Żoliborz w liczbach i ocenach
„Dzielnica dobra dla singli i dla seniorów, i dla ludzi z dziećmi”

– wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego. Brzmi pięk-
nie, ale czy na pewno mamy wyłącznie powody do zadowolenia?

Fot. Sergiusz Kornatowski Na Sadach Żoliborskich ogarnęli w końcu temat śmieci. Proszę nie
mylić z odgarnęli. Na to drugie przyjdzie jeszcze czas. Jest segregacja
na suche, mokre i szklane. W końcu jesteśmy w Unii. Porządek musi
być. I jak widać jest. Aż miło popatrzeć. Widać i czuć rękę gospodarza.

Sergiusz Kornatowski

Na Sadach ogarnęli temat śmieci
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Dla kadry Józefa Piłsudskiego
Żoliborz Oficerski, dla wolnej
i niezależnej prasy i kultury Żoli-
borz Dziennikarski, dla pań-
stwowców i urzędników Żoliborz
Urzędniczy, także słynne kolonie
Warszawskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, kościół św. Stanisława
Kostki, teatr i inne ważne frag-
menty dzielnicy i obiekty. Czy te
części zachowały nadal swój pier-
wotny charakter? Niełatwo zna-
leźć na Żoliborzu Oficerskim po-
tomków legionistów, ale mamy
tam za to skupisko artystów, akto-
rów, filmowców, reżyserów, mó-
wiąc nieco żartobliwie – polskie
Beverly Hills. A Żoliborz Dzien-
nikarski? Też wiele się zmieniło.
Dużo domów przeszło w nowe rę-
ce. Dobrze, że zachował się dom
Melchiora Wańkowicza, skromnie
nazywany przez pisarza „Domecz-
kiem”. Choć Wańkowiczów już
tam niestety nie ma, cieszy cho-
ciaż tablica upamiętniająca obec-
ność wybitnego twórcy.

Ponieważ wspomnienia mają
charakter osobisty, smutno mi, że
na Żoliborzu Dziennikarskim nie
ma już gościnnego salonu śp. Ma-
rii Ginter – pisarki, malarki, spor-
tsmenki, uczestniczki powstania
warszawskiego, więźniarki Pawia-
ka, współautorki naszych żolibor-
skich książek. Jej znacząca postać
przywracała pamięć o brutalnie
amputowanej z tkanki społecznej
grupie, jaką było polskie ziemiań-

stwo – zasłużone dla kultury i hi-
storii naszego kraju.

A Żoliborz Urzędniczy? Wszę-
dzie dużo przypadkowości. Także
WSM-y, kiedyś najbardziej spo-
łeczna forma mieszkalnictwa, da-
leko odeszły od szlachetnych pier-
wowzorów.

Zarówno w okresie międzywo-
jennym, jak i po wojnie Żoliborz
miał opinię dzielnicy inteligenc-
kiej. Co się stało z księgarniami?
Poza Empikiem i Antykwariatem
K. Jastrzębskiego, nie ma już żad-
nej. Szczególnie szkoda starej
księgarni, która znajdowała się
przy pl. Wilsona, a miejsce której
zajął pewien zakład gastrono-
miczny. Boleję nad brakiem księ-
garni ojca i syna Walewskich
o pięknej nazwie „Sarmacka”.
Właśnie tam najczęściej sprzeda-
waliśmy nasze żoliborskie książki.
Zamiast księgarni jest sklep pro-
pagujący zdrowe produkty i zdro-
we życie. No cóż, niby w zdrowym
ciele zdrowy duch, tylko niestety
tego ducha coraz mniej.

Tradycyjnie z „inteligencko-
ścią” wiązała się wrażliwość
na piękno i dobre poczucie este-
tyki. Pod tym względem Żoliborz
miał dużo szczęścia, że w czasach
PRL-u nie został zeszpecony
w takim stopniu jak to miało
miejsce w innych częściach War-
szawy czy całej Polski. Mam na-
dzieję, że dalsze procesy moder-
nizacyjne nie będą się odbywać

kosztem tradycji, tylko ją konty-
nuować, i nie będą na Żoliborzu
powstawać takie straszydła, jak
od wielu lat pusty budynek
przy Hali Marymonckiej. Było to
kiedyś atrakcyjne miejsce do za-
budowy, które na małym Żolibo-
rzu, gdzie walczy się o każdy skra-
wek ziemi, zostało tak źle wyko-
rzystane. I to już nie w czasach
PRL-u, ale oświeconej liberalnej
demokracji.

Trudno nie odnotować powsta-
nia na Żoliborzu ważnego budyn-
ku jakim jest Dom Pielgrzyma
Amicus przy kościele św. Stanisła-
wa Kostki. Odbywa się tam wiele

ważnych i ciekawych spotkań, wy-
kładów, w których miałam za-
szczyt i przyjemność uczestniczyć.
Prowadziłam tam warsztaty psy-
chologiczne dla seniorów z Uni-
wersytetu III Wieku, spotkanie
i promocję książki poświęconej
pamięci tragicznie zmarłego księ-
dza Indrzejczyka, uczestniczyłam
w wielu fascynujących spotka-
niach i wykładach, jak choćby wy-
kłady historyka prof. Andrzeja
Nowaka z UJ z Krakowa.

Kiedy działałam w stowarzysze-
niu „Zachować pamięć”, zapra-
szaliśmy niezwykłe osoby na na-
sze spotkania, dzięki uprzejmości
i życzliwości śp. ks. prałata Tade-
usza Malackiego właśnie do Ami-
cusa. Najbardziej udanym spotka-
niem, z ponad 200-osobową pu-

blicznością było spotkanie z Jaro-
sławem Kaczyńskim.

Jak wszyscy wiemy, smutne są
tylko okoliczności powstania tego
budynku. Powstał z myślą o piel-
grzymach (jest tam także mały
hotel i restauracja) przybywają-
cych do grobu zamordowanego
przez SB błogosławionego księ-
dza Jerzego Popiełuszki.

Żoliborz ma wiele tradycji i budzie
wiele skojarzeń. Dla jednych inteli-
gencki, dla innych zielony, dla niektó-
rych laicki, spółdzielczy, solidarno-
ściowy. Warto też pamiętać, że ma
silną tradycję chrześcijańską i nie-
podległościową, szczególnie, że trud-
no je obecnie zanegować. Ma także
wymiar symboliczny, gdyż jak w so-
czewce odbijają się w nim losy Polski.

Izabella Anna Zaremba

Żoliborz ma wiele tradycji
W okresie Polski międzywojennej, tak krótkim, a tak twór-

czym jednocześnie, powstał nowy Żoliborz – dzielnica ogród,
o niezwykłych jak na owe czasy urbanistycznych pomysłach.

Obchody 30-lecia śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki Fot. Ramzes
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Tuż przed Świętami Wielkanocny-
mi pojawiły się w naszych skrzynkach
pocztowych, pod płaszczykiem świą-
tecznych życzeń, zaproszenia na spo-
tkania z burmistrzem Żoliborza z cy-
klu „Porozmawiajmy o Żoliborzu”.
Na początku maja Projekt Żoliborz
tą samą drogą rozesłał mieszkańcom

dzielnicy ulotkę z prośbą o przedsta-
wienie problemów i propozycje
zmian dotyczących poszczególnych
osiedli. Minęło pół roku. Z rozmów
nic nie wynikło i z tego, co wiemy
trwają nadal. I mam nadzieję, że nie
będą trwały kolejne cztery lata. Pro-
jekt to tylko projekt, potem jak znaj-

dą się środki (w co wątpię) powsta-
nie jakiś model a może prototyp…

Jednym słowem od projektu
do gotowego rozwiązania droga jest
bardzo, bardzo daleka. Możemy się
o tym przekonać na własne oczy.
Na próżno bowiem szukać strony in-
ternetowej z obietnicami wyborczy-
mi (projektami) Projektu sprzed
czterech lat. Jak za dotknięciem cza-
rodziejskiej różdżki zniknęła z sieci.
To znaczy jest w przebudowie, ale to
dokładnie to samo, jakby jej nie było.

Problemy pozostały. Jednym z nich,
i to bardzo dotkliwym, jest brak in-
frastruktury na Żoliborzu Przemy-
słowym, ostatnio zwanym Południo-
wym. Powstaje tam olbrzymie bloko-
wisko, ale niestety bez zaplecza
w postaci szkoły, przedszkoli czy
przychodni zdrowia.

Brakuje jeszcze jednego elementu
dla kilkunastotysięcznego osiedla –
nawet w planach nie ma kościoła. Je-
śli byłby kościół, byłaby szansa
na przychodnię, przedszkole czy

choćby świetlicę. Oczywiście budowa
kościoła nie leży w gestii urzędu. Ale
może ktoś powinien wykazać się do-
brą wolą, podać komuś rękę, zaini-
cjować akcję i spowodować jakieś
działania? Może nie wszystko od ra-
zu i na początek jakaś kaplica, w któ-
rej można by odprawiać msze? Wy-
daje mi się, że byłoby to do zrobie-
nia. Cztery lata wystarczą. Pod wa-
runkiem, że nie zabraknie dobrych
chęci. Ze strony urzędu również.

Sergiusz Kornatowski

9 listopada będzie huczne otwarcie drugiej linii metra. Będą koncer-
ty i darmowe przejazdy. Tylko dobrze by było tam trafić. Bo jak widać
ta pierwsza linia wymaga pewnych napraw. Może się uda zdążyć
przed otwarciem? Ciekawe, czy ktoś zgadnie co to za stacja? Prawda,
że wygląda znajomo?

Sergiusz Kornatowski

Pomiędzy pierwszą a drugą linią metra…

Około jedna trzecia naszej dzielnicy to tak zwane tereny zielo-
ne. Z działką na kościół nie powinno być problemu.

Rada dzielnicy z troską i uwagą
pochyliła się nad sprawami repry-
watyzacji na terenie parku Kępa
Potocka.

Zdaniem przewodniczącego
komisji planowania przestrzenne-
go znajdują się tam trzy działki,
do których spadkobiercy przed-
wojennych właścicieli mają rosz-
czenia o ich zwrot. Działki te
znajdują się między ulicą Gwiaź-
dzistą, a starorzeczem. W planach
zagospodarowania przestrzenne-

go działki te przeznaczone są
na cele parkowe. Jeśli właściciele
ewentualnie odzyskaliby je, mo-
gliby je tylko ogrodzić. Istnieje też
możliwość zwrotu działek zamien-
nych, jeśli spadkobiercy wyrazi-
liby na to zgodę. Na bardzo cieka-
wy projekt ustawy reprywatyzacyj-
nej, zaproponowany przez przed-
stawicieli m.st. Warszawy, zwrócił
uwagę przewodniczący rady dziel-
nicy. W projekcie tym ciężar rosz-
czeń reprywatyzacyjnych, pocho-

dzący od spadkobierców przed-
wojennych właścicieli, zostałby
przeniesiony na skarb państwa.

Po debacie radni przyjęli stano-
wisko w sprawie ochrony parku
Kępa Potocka przed dziką repry-
watyzacją. A potem, na zakończe-
nie sesji były wolne wnioski…

W wolnych wnioskach zastępca
burmistrza zwrócił uwagę, że za-
grożone reprywatyzacją działki,
o których dyskutowali radni, znaj-
dują się gdzie indziej, to znaczy bli-
żej Wisłostrady na terenie ogród-
ków działkowych. Zdenerwowany
sytuacją przewodniczący rady
dzielnicy trafnie zwrócił uwagę
wiceburmistrzowi, żeby ten w porę
ujawniał istotne informacje.

W jakiej sprawie zatem radni
podjęli uchwałę, nie wiadomo…

Trzej wymienieni funkcjonariu-
sze reprezentują wszystkie ugru-
powania z rady dzielnicy. Na za-
kończenie kadencji radni odbiorą
ostatnie diety, burmistrzowie
pewnie dostaną premię, a wszyscy
dyplomy uznania.

Robert Napiórkowski

Somnambulicy i reprywatyzatorzy
nad kanałkiem

Luźny projekt: kościół na Żoliborzu Południowym

Na zdjęciu: okolice ulicy Przasnyskiej
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USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
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BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Hydraulik 507-020-870
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·Naprawa Okien PCV. 796-698-555
·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Tapetowanie Malowanie Remonty 514-062-446
www.pwdekor.pl

DAM PRACĘ
·Firma zatrudni Panów do sprzątania/odśnieżania
zamkniętych osiedli mieszkaniowych na
Białołęce, praca od zaraz, tel. 603-924-842
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RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, orzełki, szable, bagnety, książki,
pocztówki, bibeloty, tel. 601-336-063
·OBRAZY, PLATERY, PORCELANĘ ORAZ INNE
KUPIĘ 501-050-948
·ZNACZKI, POCZTÓWKI, MONETY, MEDALE
ORDERY ZA GOTÓWKĘ 516-400-434

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez dokumentów
519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

Drobne nadasz przez internet!
www.echodrobne.pl
Krok 1. Wejdź na www.echo drob ne.pl
i wy bierz DO DAJ OGŁO SZE NIE
Krok 2. Wy bierz od po wied nią ru bry kę
i zleć druk w ga ze cie
Krok 3. Wpisz treść ogło sze nia. Za -
znacz ga ze ty, w któ rych ma się uka zać
Two je ogło sze nie i zde cy duj, w ilu ko -
lej nych nu me rach ma się uka zy wać.
Je śli chcesz – wy bierz wy ró żnie nie
ogło sze nia.
Krok 4. Je śli chcesz fak tu rę VAT – wy -
peł nij wszyst kie po la, je śli nie – po daj
tyl ko da ne kon tak to we.
Krok 5. Wpłać wy ge ne ro wa ną kwo tę
na po da ne kon to, ja ko ty tuł wpła ty
wpi su jąc nu mer zle ce nia.

Najbliższe wydanie 7.11,
potwierdzenie wpłaty należy

przesłać do 31.10
e-mailem: drobne@gazetaecho.pl

do godziny 17.00

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-72010

Jak wie my, al ko hol nie tyl ko
roz ja śnia umysł i po pra wia na -
strój, ale rów nież przy tę pia słuch,
co po wo du je, że mo wa sta je się
cał kiem beł ko tli wą, i nie ste ty,
bar dzo do no śną, czę sto okra szo -
ną nie cen zu ral nym słow nic -
twem. I o ile do te go miesz kań cy
mu szą się przy zwy cza ić, to już
trud no za ak cep to wać ude ko ro wa -
ne wsze la ki mi od cho da mi chod ni -
ki, oraz ogól nie pa nu ją cy śmiet nik
z roz bi tym szkłem włącz nie. Po -
mi nę bar dziej dra stycz ne szcze gó -
ły. Wszy scy je zna my. 

Ab so lut nie nie mam za mia ru
pro po no wać ogra ni cza nia sprze -
da ży al ko ho lu. Wręcz prze ciw nie,
je stem zda nia, że jest to dla wie lu

ar ty kuł pierw szej po trze by i skle -
py te są bar dziej po trzeb ne niż
ap te ki. Na wet je śli teo re tycz nie
spo ży cie w miej scach pu blicz nych
jest za bro nio ne, to nie ma to za -
sto so wa nia w prak ty ce. Prze pis
nie jest ani prze strze ga ny ani eg -
ze kwo wa ny. Tym bar dziej w go -
dzi nach wie czor no -noc nych. Stąd
po pra co wał bym tro chę nad kul tu -
rą pi cia. Ma ły mi kro ka mi, ale
kon se kwent nie. W new ral gicz -
nych miej scach po sta wił bym prze -
no śne ka bi ny to a le to we. Oczy wi -
ście na koszt urzę du dziel ni cy.
Wszak to urząd wy da je kon ce sje
na sprze daż al ko ho lu, to i dys po -
nu je od po wied ni mi środ ka mi.
Tym bar dziej że te kosz ty są nie -

wiel kie. Z cza sem mo że ja kaś
wia ta lub al tan ka? To nie jest ak -
cja na mie siąc czy rok a ra czej
na la ta. Ale mo że z cza sem przy -
nie sie za mie rzo ne skut ki? Zdą ży -
my przed za gła dą?

Ser giusz Kor na tow ski

Na uwa gę za słu gu je rów nież
ko men tarz ano ni mo we go miesz -
kań ca, umiesz czo ny pod tym ar ty -
ku łem na na szym por ta lu iżo li -
borz.pl, któ ry Pań stwu cy tu je my:

„Skan dal! co ty dzień z okien ob -
ser wu ję jak stu den ci szko ły po żar ni -
czej urzą dza ją pi jac kie li ba cje
w oko li cy, zwłasz cza w za uł ku
przy pu bie „Pra cow nia” i przed szko -
lu „Aka de mia Uśmie chu”. To wręcz
skan da licz ne i nie do po my śle nia, by
przy szli pol scy ofi ce ro wie stra ży po -
żar nej co ty dzień by li tak bez kar ni
i na oczach spo łe czeń stwa w bia ły
dzień – już w piąt ki od godz. po ran -

nych – tak się za cho wy wa li. To nie
szko dzi, że są oni mo że stu den ta mi
za ocz ny mi, ale i tak hań bią do bre
imię tak zna nej, ce nio nej i pre sti żo -
wej szko ły! Ocze ku ję że Pan, Pa nie
Ko men dan cie z ra cji au to ry te tu,
bądź wy so kiej ran gi ofi cer, sta nie
na wy so ko ści za da nia i po skro mi ja -

koś swych adep tów! Ocze ku ję też, że
i Pa na wy kła dow cy rów nież zwró cą
na ten fakt uwa gę i wy cią gną wnio -
ski jak też od po wied nie kon se kwen -
cje nie wpusz cza jąc ta kich pi ja nych
na za ję cia, a co za tym idzie nie za li -
czą se me stru lub za gro zi im Pan wy -
rzu ce niem ze szko ły!.”

Al ko hol Za gła dą Po la ków
Co cie ka we, za gła da nie do ty ka bez po śred nio ko ne se rów moc -

niej szych trun ków, a oto cze nie. Oko li ce noc nych skle pi ków z al -
ko ho lem sta ją się po zmro ku miej scem spo tkań tak lo kal ne go,
jak i czę sto przy jezd ne go, na pi te go es ta bli sh men tu.

Za pro po no wa no, aby pro ble -
mem tym za ję ła się ra da War sza -
wy. Żo li bor scy rad ni za pro po no -
wa li, po dłu giej i emo cjo nu ją cej
dys ku sji, wpro wa dze nie trzech
wzo rów ko szy na śmie cie w ca łej
War sza wie. Pierw szy wzór miał by

być sta wia ny na te re nach za byt ko -
wych, dru gi na osie dlach mo der -
ni stycz nych, a trze ci w par kach.

Jak wi dać, rad ni dziel ni cy
przed wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi
bar dzo przy spie szy li swo je pra ce.

Ro bert Na piór kow ski

No we śmiet ni ki. Rad ni na fi ni szu
Na ostat nim po sie dze niu ra dy dziel ni cy za ję to się pro ble mem

ko szy na śmie cie. Rad ni do szli do wnio sku, że obec ne ko sze
na śmie cie są brzyd kie i jest ich zbyt ma ło.

Na ostat niej se sji ra dy dziel ni cy
roz pa trzo no skar gę na dzia ła nie
dy rek to ra Ośrod ka Spor tu i Re -
kre acji do ty czą ce ba se nu przy uli -
cy Po toc kiej.

Dzia ła nie ko mi sji re wi zyj nej jest
co do za sa dy taj ne. Jed nak nie któ -
re in for ma cje są prze ka zy wa ne
przez człon ków ko mi sji re wi zyj nej
w trak cie po sie dze nia ra dy, gdzie

skar gi tej ko mi sji są roz pa try wa ne
i oce nia ne w gło so wa niu.

W pi śmie cho dzi ło o to, że je den
z użyt kow ni ków ba se nu po ska rżył
się na na zbyt sła bą kli ma ty za cję.
W je go oce nie kli ma ty za cja po wo -
du je, że na ba se nie jest zbyt zim no
i jest za sła by prze pływ po wie trza.

Dy rek tor OSiR Sła wo mir Mag -
dziak w od po wie dzi prze ko ny wał, że
na pra wa kli ma ty za cji mo że od by wać
się tyl ko w cza sie pla no wych przerw
tech no lo gicz nych, w związ ku z tym
na pra wy ta kie mo gą się przed łu żać.

Ra da dziel ni cy w gło so wa niu
uzna ła skar gę za za sad ną.

Ro bert Na piór kow ski

Zim no i dusz no na ba se nie



Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Pi szę do Pa na ja ko zwierzch ni ka

pa na Goz da wy i do brze by ło by, że -
by ktoś au to ry zo wał ra do sną twór -
czość osób pro du ku ją cych się w In -
for ma to rze.

Wy ra żam swo je obu rze nie ar ty -
ku łem na pi sa nym przez pa na An -
drze ja Goz da wę (In for ma tor Żo li -
bo rza z dnia 10.10.2014 r. pt. „Pre -
zes WSM ŻC, Bar ba ra Hru szo wiec
– Pierw szym Bart ni kiem Żo li bo -
rza). Oso ba, któ ra chce ka żdym
spo so bem i za wszel ką ce nę znisz -
czyć rój pszczół – za słu gu je na po -
tę pie nie – jest czło wie kiem al bo
bar dzo mło dym, któ ry za pew ne nie
miał ni gdy kon tak tu z praw dzi wą
przy ro dą, al bo zgorzk nia łym star -
cem, któ re mu wszyst ko prze szka -
dza…

Pszczo ły na ca łym świe cie są
obec nie na wy mar ciu i po win ni śmy
się cie szyć, że są jesz cze w Pol sce
i to w ta kiej pięk nej dziel ni cy jak
Żo li borz. Świad czy to o tym, że na -
sze żo li bor skie śro do wi sko nie jest

jesz cze ska żo ne, je że li chcą w nim
miesz kać pszczo ły w dzi kim sta nie.

My ślę, że ka żde wol ne miej sce
po win no się za go spo da ro wy wać
ula mi – pszczo ła, któ rej się nie
prze szka dza ni ko go nie za ata ku je,
a ile po żyt ku z jej do bro czyn nej
pra cy… Nie wiem czy Pa no wie wie -
dzą, że na wie lu da chach bu dyn -
ków War sza wy stoi mnó stwo uli
– na szczę ście bę dą mo gły „zejść
na zie mię” dzię ki mą drej de cy zji
rad nych m.st War sza wy.

Pan An drzej Goz da wa za po mi -
na, że pszczo ły by ły na świe cie
wcze śniej niż On i to czło wiek za -
bie ra im bru tal nie na tu ral ne śro do -
wi sko – za bu do wu jąc te re ny le śne,
pry ska jąc ro ślin ność che mi ka lia mi,
pro du ku jąc spa li ny sil ni ko we itp.

To co opu bli ko wa no w In for ma -
to rze Żo li bo rza jest hań bą dla ca łe -
go ze spo łu re dak tor skie go, że do -
pusz cza do pu bli ka cji ta kie ar ty ku ły.

To nie wy cho waw cze za rów no dla
ro dzi ców, jak i dzie ci, któ re z nich
bio rą przy kład.

Naj le piej by ło by, gdy by kil ka do -
rod nych pszczół po święci ło swo je
ży cie w imię ro ju i uka ra ło Pa na re -
dak to ra Goz da wę za te go ty pu po -
my sły.

Od po ko leń miesz kan ka Żo li bo -
rza

P.S. Pa ni Pre zes WSM ŻC, Bar -
ba rze Hru szo wiec te le fo nicz nie ser -
decz nie po gra tu lo wa łam za mą drą
de cy zję ostrze że nia miesz kań ców
przed zbli ża niem się do praw dzi we -
go ula, a nie znisz cze nia ro ju, jak
to usi łu je wy mu sić na ła mach In -
for ma to ra pan An drzej Goz da wa.

Od re dak cji
„My ślę, że po win no się ka żde

wol ne miej sce za go spo da ro wy wać
ula mi” – sza now na Pa ni, na wet
naj za go rzal si zwo len ni cy i mi ło -
śni cy da ne go ga tun ku nie po su nę -
li by się do ta kie go stwier dze nia.
Świat, w któ rym ka żde wol ne
miej sce za ję te by ło by ulem, był by
po pro stu strasz ny. Po za tym nie
mo że być dla na sze go ze spo łu re -

dak cyj ne go men to rem oso ba, któ -
ra boi się pod pi sać pod li stem.
Pu bli ka cja An drze ja Goz da wy,
skąd inąd blo ge ra na na szym por -
ta lu, a nie człon ka re dak cji, nie za -
le żnie od je go in ten cji, po ka za ła,
że wła dze spół dziel ni wca le się
nie kie ru ją ochro ną pszczo ły, tyl -
ko nie wie dzą, co na le ży ro bić.

Je że li cho dzi o na szą re dak cję,
to je ste śmy wiel ki mi mi ło śni ka mi

zwie rzat, bo sta ty stycz nie ma my
ich mniej wię cej po trzy, ró żnych
ga tun ków, na go spo dar stwo do -
mo we, przy do mo wych uli nie li -
cząc.

Zbi gniew Du szew ski
re dak tor na czel ny

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

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

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

JAK POKONALIŚMY BÓL

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

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

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

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

Po trze bu jesz po mo cy?

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

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach od 8 do 22 października.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 11

List do Informatora

Pszczo ły

Ate lier Żo li borz – mo je po dwór ko
Ma my pięk ne wi do ki i pięk ne za pa chy. Wia do mo, Ate lier Żo li -

borz.
Ser giusz Kor na tow ski




