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Dlatego te¿ ,,róbmy swoje (...)
mo¿e to co da? Kto wie? 

LES£AW ÆMIKIEWICZ

Nigdy nie gra³ "pod publikê", ale za to
wietnie taktycznie, a co najwa¿niejsze skutecznie dla dru¿yny. W reprezentacji Polski zadebiutowa³ w 1970r. Zdoby³ z reprezentacj¹ z³oty medal na Olimpiadzie w 1972r. , srebrny na Mistrzostwach wiata w 1974r. w Niemczech, gdzie Polska zajê³a 3 miejsce przegrywaj¹c w pó³finale z
Niemcami 0-1 w historycznym meczu "na wodzie"
i zdoby³ srebrny medal w 1976r. na olimpiadzie w
Montrealu. W sumie w dru¿ynie narodowej rozegra³ 61 meczy. Pan Les³aw Æmikiewicz goci³ w
Ró¿anie w dniu 12.06.2000r na zaproszenie
UPKS ,,Victoria" Ró¿an. Po spotkaniu z burmistrzem Panem Jerzym Parciñskim, w którym
uczestniczyli równie¿ Pan Czes³aw Wójcik trener
pi³karzy ,,Victorii", prezes klubu ks. Franciszek
Bieñkowski i cz³onek zarz¹du gminy Pan Andrzej
Wasielewski nastapi³o spotkanie z m³odzie¿¹ na
stadionie. Pozowano do pami¹tkowych fotografii, rozdawano proporczyki itp. Nastêpnie odby³o
siê spotkanie w Gminnym Orodku Upowszechniania Kultury,
gdzie rozmawiano i debatowano
o kondycji polskiej pi³ki no¿nej.
(red.)
Fot. Kruszewski

Obchody I rocznicy powstania
Publicznego Gimnazjum i II rocznicy powstania Klubu Sportowego
,,Victoria" w Ró¿anie.
26 padziernika w godz. 1030 - 1400 (pl.Obroñców Ró¿ana i Dom Kultury)
-Marsz m³odzie¿y przeciw uzale¿nieniom,
-Uroczyste otwarcie obchodów w Domu Kultury w
Ró¿anie,
-Wystêpy m³odzie¿y z gimnazjum,
-Spotkanie z ludmi sportu,
-Pokazy karate,
-Aukcja pami¹tek sportowych i obrazów wykonanych przez m³odzie¿
27 padziernika w godz. 830 - 1300 ( Gimnazjum)
-Og³oszenie wyników konkursu poetyckiego ,,Moje
miasto" i recytatorskiego o tematyce sportowej, wrêczenie nagród,
-Turniej klas gimnazjalnych,
-Najpopularniejsi sportowcy gimnazjum,
-Konkurencje sportowe
-Pokazy gry tenisa sto³owego.
28 padziernika w godz.900 - 1200 (pl.Obroñców
Ró¿ana i Gimnazjum)
-,,Zarabiamy na ksi¹zki do naszej biblioteki" - gie³da kwiatów doniczkowych, sprzeda¿ pami¹tek sportowych,
-Mecz pi³ki koszykowej - nauczyciele gimnazjum
kontra uczniowie,
29 padziernik godz. 1210 msza w. w intencji
dzieci i m³odzie¿y (koció³ w Ró¿anie)

Fot. Kruszewski

-tanio
TAXI
-szybko
-bezpiecznie

Rados³aw
Napiókowski
tel.kom.
0 603 818 258
tel.dom.
(029)766-98-20

Atrakcyjna praca dla
osób ze rednim i
wy¿szym wykszta³ceniem z Ró¿ana i
okolic.
Spotkanie rekrutacyjne z
p. Iren¹ Mróz odbêdzie
siê w dniu 27 pa¿dziernika w GOUK w Ró¿anie w
godz. 15-17.
tel.0 602 515 580
0 29 742 08 68

AMPLICO
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W kilku zdaniach jednym tchem

Zarz¹d Uczniowsko-Parafialnego Klubu Sportowego ,,Victoria" Ró¿an w
imieniu wszystkich tenisistów sto³owych zrzeszonych w klubie sk³ada podziêkowanie v-ce prezesowi Polskiego
Zwi¹zku Tenisa Sto³owego Panu Markowi Wnukowi za pomoc w pozyskaniu czterech sto³ów do tenisa sto³owego.
UPKS ,,Victoria" Ró¿an przekazuje w
u¿ytkowanie sto³y do tenisa sto³owego:
- dzieciom i m³odzie¿y wsi Za³ê¿e Wielkie parafii Ró¿an,
-dla dzieci ze wietlicy socjoterapeutycznej przy Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowy0ch w Ró¿anie,
-Publicznej Szkole Podstawowej w Ró¿anie,
-Publicznemu Gimnazjum w Ró¿anie.
Prezes UPKS ,,Victoria"
ks. Franciszek Bieñkowski
***

Gminny Orodek
Upowszechniania Kultury
w Ró¿anie

zaprasza do wziêcia udzia³u w sta³ych
formach zajêæ:
* nauka gry na akordeonie
* nauka gry na instrumentach
klawiszowych
* nauka gry na gitarze
* nauka gry na perkusji
Orkiestra dêta OSP w Ró¿anie og³asza zapisy na naukê gry na instrumentach dêtych. Przes³uchania kandydatów (powy¿ej 12 roku ¿ycia)
odbêd¹ siê 14 listopada 2000r o
godz.16 00 w Gminnym Orodku
Upowszechniania Kultury w Ró¿anie.

W padzierniku bie¿¹cego roku mija
dwa lata od
za³o¿enia
UczniowskoParafialnego
Klubu Sportowego
,,Victoria" Ró¿an.
Za³o¿ycielami i g³ównymi
inicjatorami tego przedsiewziêcia s¹ ks.
Franciszek Bieñkowski, Piotr widerski,
Zenon S³awiñski, Teresa Bialik i Bogus³aw S³awiñski. G³ównymi zadaniami klubu jest wychowywanie w duchu chrzecijañskim, podnoszenie sprawnoci fizycz-
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W kilku zdaniach jednym tchem

W trosce o rozwój najm³odszych
Rok szkolny 2000/2001

Przedszkole Samorz¹dowe w Ró¿anie ul. Szkolna 10 tel.(029)7669 526
dysponuje wolnymi miejscami w oddzia³ach 3-4-5-6 latków.
Oprócz programowych zajêæ dydaktyczno - wychowawczych placówka oferuje:
·
æwiczenia logopedyczne
·
naukê jêzyka angielskiego
·
mo¿liwoæ zorganizowania zajêæ rytmiczno - muzycznych
·
liczne imprezy dla dzieci i ich rodzin
teatrzyki w wykonaniu aktorów scen warszawskich
edukacyjne koncerty muzyczne w wykonaniu muzyków i kompozytorów
Akademii Muzycznej w Warszawie
bale karnawa³owe
bale maskowe
zabawy choinkowe itp.
uroczystoci z okazji Dnia Babci i Dziadka
uroczystoci z okazji Dnia Matki
wyjazd do Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle
Przedszkole mieci siê w nowoczesnym, dobrze wyposa¿onym budynku.
Dysponuje du¿ym, bezpiecznym terenem zabaw.
Oferuje dzieciom bardzo smaczne i urozmaicone trzy posi³ki.
O prawid³owy przebieg nauczania i wychowania dzieci troszczy siê zespó³ wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola

W dniu 15.08.2000 r. Orkiestra Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Ró¿anie w sk³adzie: Waldemar
Krukowski, £ukasz Tabor, Patryk
Pielach, Tomasz Banaszek, Tomasz Grzekowicz, Sebastian Podolak, Zbigniew Jab³oñski, Patryk
Lewandowski, Kazimierz Mo³odziejko, Marek Kacprzycki, Marek
Lewandowski, Pawe³ Smoliñski,
Stanis³aw Zegarowski, Sylwester
Mo³odziejko, Andrzej Osoliñski,
Pawe³ Gawianowski i Pawe³ Zegafot.W.Soin
rowski bra³a udzia³ w Powiatowym
Przegl¹dzie Orkiestr Dêtych w Krasnosielcu, gdzie zajê³a II miejsce. Kapelmistrzem
orkiestry jest Pan Janusz Chojnowski.
red.
nej dzieci i m³odzie¿y oraz organizowanie imprez sportowych, turystycznych i
wypoczynkowych. W chwili obecnej klub
zrzesza 200 cz³onków. W ci¹gu 2 lat dzia³alnoci zorganizowa³ kilkanacie imprez
i spotkañ o charakterze i tematyce sportowej. Miêdzy innymi by³y to turnieje tenisa sto³owego, spotkania ze znanymi
ludmi zwi¹zanymi ze wiatem sportu,
wycieczki do sejmu i telewizji. Klub bra³
udzia³ w sportowych imprezach diecezjalnych i wojewódzkich (turnieje pi³karskie).
Zorganizowa³ wypoczynek letni dla 40
dzieci w Grajewie. Klub sprowadzi³ sprzêt
sportowy z Polskich Zwi¹zków Sportowych, który przekaza³ dla dzieci i m³odzie-

¿y z Za³uzia, Szyg, Mroczk Rêbiszewo,
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Ró¿anie. Dzia³alnoæ klubu nie by³aby tak
dynamiczna, gdyby nie ofiarni sponsorzy,
którzy wspieraj¹ dzia³alnoæ klubu. S¹
nimi miêdzy innymi: prezes GS Józef Banaszek, dyr. Banku Spó³dzielczego Pan
Biernacki, Mieczys³aw Wojtkowski, Ireneusz Napiórkowski, Krzystof Deptu³a.
W dniach 26-27.padziernika UPKS ,,Victoria" obchodziæ bêdzie rocznicê za³o¿enia. Z tej okazji wszystkim dzia³aczom,
sponsorom i sportowcom ¿yczymy jak
najwiêkszych osi¹gniêæ sportowych.
(red)
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nani i nie znani

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
w Ró¿anie i Gminie

Stanis³aw Celestyn Napiórkowski

Miasto

2

15

0

5

Jan
£opuszañski

Dariusz
Grabowski
Miasto

2

Miasto

Gmina

0

Gmina

52

28

Miasto

Gmina

153

42

Andrzej
Lepper

Piotr
Ikonowicz
Miasto

Gmina

146

148

Andrzej
Olechowski

Jaros³aw
Kalinowski

Miasto

7

Miasto

Gmina

4

4

Janusz
Korwin-Mikke

Gmina

0

Bogdan
Paw³owski
Miasto

Gmina

197

144

Marian
Krzaklewski

Aleksander
Kwaniewski

Miasto Gmina

Gmina

Miasto

2

Gmina

2

Ojciec Stanis³aw Celestyn Napiórkowski kap³an
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych urodzi³ siê
3 wrzenia 1933 roku we wsi Mroczki Ma³e parafii Ró¿an (obecnie parafia
Rzewnie) w rodzinie
rolniczej. Kierownik
Katedry Mariologii
Wydzia³u Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pe³ni te¿ wiele innych
funkcji na KUL oraz
jest niezwykle czynny
w dzia³alnoci wydawniczej. Profesor
zwyczajny teologii dogmatycznej. Ukoñczy³
studia na Sekcji Teologii Dogmatycznej
na Wydziale Teologii
KUL. W 1961 r. uzyska³ licencjat i magisterium, w 1965
- doktorat teologii dogmtycznej. W 1974 habilitowa³ siê,
za w 1983 zosta³ profesorem nadzwyczajnym, a w
1989 profesorem zwyczajnym na Wydziale Filozofii
Chrzecijañskiej KUL.
Z³o¿y³ w Zakonie luby wieczyste w 1954 r. za
wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1957 roku.
Ojciec prof. Celestyn Napiórkowski opublikowa³
ponad 600 prac naukowych, wiele podrêczników i ksi¹¿ek z zakresu swojej specjalnoci. S¹ to prace fundamentalne z teologii dogmatycznej o specjalnociach
mariologii, ekumenizmu i metodologii dogmatycznej.
Jest redaktorem i wspó³redaktorem ,,¯ycia i myli" oraz
innych ksi¹¿ek i kompediów o tematyce religijnej i historii religii. Opublikowa³ prace ,,Szkice o teologii polskiej"(1988r.) ,,Jak uprawiaæ teologiê" (1991r.), cykl
Ojcowie Kocio³a ³¹cznie 10 tomów. Twórca, wspó³redaktor wielu serii wydawniczych w jêzyku polskim i obcojêzycznych. Jako ulubione zajêcia o. Napiórkowski
podaje, ¿e kiedy siatkówka i konie, za obecnie to
,,moja praca = moja pasja = moje hobby". Jako posiadane wyró¿nienia o.Napiórkowski poda³ ¿artobliwie w
ankiecie, ¿e 21 razy odmawiano mu w czasach PRL
paszportu.

Tadeusz
Wilecki
Miasto

Gmina

685

199

Lech
Wa³êsa

Miasto

Gmina

7

5

Do druku poda³ na podstawie ksi¹¿ki ,,Kto
jest kim w kociele" autor G. Polak, wyd.
Katolicka Agencja Informacyjna 1999 r.
Jan M. ¯ytowiecki
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Podzielniki
kosztów ogrzewania
Pierwsze indywidualne systemy rozliczania kosztów energii cieplnej i zu¿ycia wody wprowadzono
pod koniec lat trzydziestych w krajach Europy Zachodniej. Kolejne piêædziesi¹t lat
to okres popularyzacji idei opomiarowania,
powstawania i rozwoju firm produkuj¹cych
urz¹dzenia pomiarowe i rejestruj¹ce zu¿ycie ciep³a. Na rynku mo¿na spotkaæ ró¿norakie konstrukcje podzielników ró¿nych
firm. W krajach Europy Zachodniej na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych zaczêto wprowadzaæ powszechny obowi¹zek podzia³u i
rozliczenia kosztów ogrzewania zale¿nie
od iloci zu¿ytego ciep³a. Jak siê okaza³o
system ten zda³ doskonale egzamin i jest
doceniany przez u¿ytkowników.
W Polsce w naszym rodzinnym
bud¿ecie energetycznym tylko 10-20%
energii rozliczane jest indywidualnie. Najczêciej s¹ to koszty zu¿ycia gazu i pr¹du. Stanowi¹ one praktycznie jedyne ród³a energii, którymi mo¿emy we w³asnym
zakresie gospodarowaæ. Pozosta³e 8090% kosztów energii jest niezale¿na od
rzeczywistego zu¿ycia. Rycza³towo p³acimy np. za centralne
ogrzewanie (zale¿nie od powierzchni lokalu). Jedynie zwi¹zek
wielkoci op³at za c.o. ze zu¿yciem ciep³a mo¿e byæ bodcem,
by j¹ oszczêdzaæ. Mniej zu¿ywasz, mniej p³acisz.
Jak siê mierzy zu¿ycie ciep³a?
Najprociej by³oby zainstalowaæ
tzw. ciep³omierz mieszkaniowy. Jednak
jest to mo¿liwe jedynie w przypadku gdy
mieszkania s¹ zasilane punktowo tzn. do
ka¿dego mieszkania jest doprowadzona
indywidualna instalacja grzewcza. Najczêciej jednak w naszym budownictwie
blokowym instalacje c.o. poprowadzone
s¹ w uk³adach tzw. pionowych. Znaczy to,
¿e ka¿de mieszkanie jest zasilane wielopunktowo - przez du¿¹ liczbê pionów - co
wyklucza zastosowanie jednego licznika
ciep³a bezporednio mierz¹cego strumieñ
energii cieplnej. W³anie w takich sytuacjach by zmierzyæ iloæ zu¿ywanego ciep³a konieczne jest zamontowanie na ka¿dym grzejniku specjalnych urz¹dzeñ
wskazuj¹cych zu¿ycie energii - podzielników kosztów ogrzewania.
Aby system ten móg³ dzia³aæ obok
podzielników nale¿y zainstalowaæ ciep³omierz w wêle cieplnym i automatyczne
zawory regulacyjne przy ka¿dym grzejniku. Ciep³omierz (licznik ciep³a) montowany na wêle cieplnym mierzy iloæ ciep³a
zu¿ytego na ogrzanie ca³ego budynku. Zawory termostatyczne
przy grzejnikach umo¿liwiaj¹ regulacjê temperatury w danym
pomieszczeniu. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia pomiar faktycznego zu¿ycia ciep³a oraz mo¿liwoæ indywidualnego oszczêdzania energii. Podzielniki kosztów ogrzewania s¹ to przyrz¹dy wskanikowe. Znaczy to, ¿e ich wskazania nie s¹ okrelone

w jednostkach fizycznych - s¹ bezwymiarowe. Stanowi¹ jednak, po ich odpowiednim przeliczeniu, podstawê do okrelenia
indywidualnego udzia³u odbiorców w zbiorczych kosztach ogrzewania. S¹ dwa typy podzielników - cieczowe (wyparkowe) i elektroniczne (du¿o dro¿sze). Cieczowe podzielniki kosztów ogrzewania pracuj¹ bez pomocniczego ród³a zasilania. Sk³adaj¹ siê
z korpusu, ampu³ki z ciecz¹ pomiarow¹, obudowy i plomby. Tylna czêæ podzielnika jest wykonana z materia³u dobrze przewodz¹cego ciep³o. Zazwyczaj jest to aluminium. Do korpusu
cile przylega ampu³ka szklana, wewn¹trz której znajduje siê
ciecz pomiarowa. Najczêciej jest to benzoesan metylu lub inny
rozpuszczalnik organiczny zupe³nie neutralny dla rodowiska
naturalnego i cz³owieka. Ampu³ka jest u góry otwarta. Niektóre
rozwi¹zania podzielników przewiduj¹ drug¹ ampu³kê - kontroln¹, dla celów porównawczych, najczêciej z poprzedniego roku
pomiarowego. Znajduj¹cy siê w niej p³yn jest innego koloru ni¿
p³yn w ampu³ce wskazuj¹cej aktualne zu¿ycie, bowiem co roku
do cieczy pomiarowej dodaje siê inny barwnik. Na pokrywie
przedniej , wykonanej z tworzywa sztucznego, znajduje siê skala
zu¿ycia wskazuj¹ca aktualn¹ wartoæ zu¿ytego ciep³a. Czasami znajduje siê te¿ dodatkowa skala kontrolna dla sprawdzenia
odczytu. Ma ona inn¹ podzia³kê ni¿ skala w³aciwa. Wskazania
odczytane z obu skal wpisywane s¹ do komputerowego programu rozliczeniowego. W wypadku b³êdnego odczytu, program
natychmiast to zarejestruje. Na pokrywie mo¿e równie¿ znajdowaæ siê numer urz¹dzenia, znak fabryczny, okienko pryzmatyczne, kod dla urz¹dzenia elektronicznego itp. Plomba zabezpiecza przed ingerencj¹ osób niepowo³anych. Podzielnik przymocowany jest do grzejnika za pomoc¹ specjalnych urz¹dzeñ
mocuj¹cych.
Prawid³owe rozliczanie kosztów ogrzewania jest
mo¿liwe tylko wtedy, gdy w obrêbie jednego budynku stosuje siê podzielniki tego
samego typu i tego samego producenta.
Instaluje siê je zazwyczaj na wysokoci 2550% od góry grzejnika i w rodku jego szerokoci.
Pomiar opiera siê o dyfuzyjne parowanie
cieczy pomiarowej z ampu³ki lub kapilary.
Zarówno czas jak i stopieñ nagrzania grzejnika wp³ywaj¹ bezporednio na iloæ odparowanego p³ynu. Poziom p³ynu pomiarowego odczytany na bezwymiarowej skali
informuje o zu¿yciu energii cieplnej i stanowi podstawê do podzia³u kosztów ogrzewania. Podzia³ka podzielników nie jest równomierna. Zagêszcza siê ku do³owi. Prêdkoæ parowania cieczy zale¿y od odleg³oci do otwartego koñca ampu³ki. Dlatego
skala jest tak dobierana, aby ka¿da jednostka cieczy wyparowa³a w tych samych warunkach i w takim samym czasie.
Gdy ogrzewanie nie dzia³a, ciecz paruje
równie¿ pod wp³ywem temperatury powietrza w pomieszczeniu. Aby zapobiec jego
wp³ywowi na odczyt rzeczywistego zu¿ycia ciep³a, dope³nia siê
kapilarê ciecz¹ pomiarow¹ ponad poziom zerowy. Jest to okrelona iloæ p³ynu wyparowuj¹ca z ampu³ki w ci¹gu jednego roku,
w temperaturze pokojowej i przy wy³¹czonym ogrzewaniu. Jako
d³ugoæ sezonu rozliczeniowego przyjmuje siê standardowo
okres jednego roku. Ciep³omierz mierzy liczbê jednostek zu¿ytej energii i na podstawie jego wskazañ obliczone zostaj¹ energetyczne koszty eksploatacyjne ca³ego budynku. Dolicza siê
do nich koszty obs³ugi podzielników i otrzymuje wyjciow¹ kwotê
do rozliczenia. Mo¿emy przyk³adowo za³o¿yæ, ¿e na blok mieszkalny o powierzchni 1000 m2 wydalimy na ogrzewanie 20 tys
z³. Nale¿y równie¿ przewidzieæ w rozliczeniu tzw. koszty sta³e, a
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wiêc te, które uwzglêdniaj¹ ogrzewanie pomieszczeñ wspólnych dla wszystkich lokatorów jak: klatki schodowe, piwnice,
suszarnie itp. Dzieli siê je na poszczególnych mieszkañców proporcjonalnie do powierzchni u¿ytkowych lokali. A wiêc rozliczenie wygl¹da nastêpuj¹co:
20 000 z³ x 50% = 10 000 z³
10 000 z³ : 1000 m2 = 10 z³/m2
Przyk³adowo pan x zajmuje lokal o powierzchni 47 m2. Sta³y
koszt centralnego ogrzewania p³acony przez pana x wyniesie
47m2 x 10 z³/m2= 470 z³. Ale to jeszcze nie wszystko. W ca³ym
budynku sumaryczna liczba jednostek wskazana przez podzielniki wynosi np. 2000 (przeciêtnie jest to 100 jednostek na mieszkanie ok.50 m2) czyli 10000 z³ : 2000= 5 z³ za jednostkê. A wiêc
pan x u którego odczytano z podzielnika przyk³adowo 47 jednostek bêdzie to 47 jednostek x 5 z³ za jednostkê = 235 z³. Tak
wiêc ca³kowite roczne koszty ogrzewania wynios¹ 470 z³ (koszty sta³e)+235 z³ = 705 z³.
S¹siad pana x , który lubi wysok¹ temperaturê podzielniki wykaza³y np. 80 jednostek, a wiêc roczne koszty wynios¹ 470 z³
(koszty sta³e)+ (80x5 z³)= 870 z³.
Tak w³anie w du¿ym uproszczeniu przedstawia siê rozliczenie kosztów ogrzewania przy stosowaniu podzielników c.o.
Praktycznie wskazania odczytane z podzielników s¹ przeliczane w pamiêci komputera i poddawane kontrolom rachunkowym.
Ka¿dy lokator otrzymuje precyzyjne rozliczenie kosztów. W wypadku mieszkañ usytuowanych na najwy¿szych kondygnacjach,
naro¿ach budynków, nad nieogrzewanymi piwnicami uwzglêdnia siê ich po³o¿enie stosuj¹c wspó³czynniki redukcyjne, które
zmniejszaj¹ ró¿nice we w³aciwociach cieplnych lokali.
Oczywicie ca³y ten system nie przyniesie wymiernych
efektów ekonomicznych bez codziennego energooszczêdnego dzia³ania. Dlatego te¿:
-mieszkanie powinnimy wietrzyæ intensywnie tylko przez kilka minut, by go zbytnio nie wych³odziæ.
-nie powinno siê przegrzewaæ pomieszczeñ,
-w ci¹gu dnia utrzymywaæ temperaturê na
poziomie 20 0C,
-w ci¹gu nocy utrzymywaæ temperaturê
16 -17 0C,
-nale¿y uszczelniæ okna i drzwi (równie¿
te do piwnic i na klatki schodowe, okienka piwnic),
-temperatura pomieszczeñ wykorzystywanych okresowo powinna wynosiæ 10 0C,
-zas³anianie grzejników obudowami, ciê¿kimi zas³onami czy nawet suszenie na
nich mokrych rzeczy zawy¿a rachunki za
ogrzewanie.
Istniej¹ osoby, które stawiaj¹ zarzuty systemom podzia³u kosztów ogrzewania argumentuj¹c, ¿e nie s¹ to dobre
rozwi¹zania. Na pewno po czêci maj¹ racjê, ale systemów idealnych po prostu nie ma, a ten opisany powy¿ej umo¿liwia (pod
warunkiem jednak¿e spe³nienia kryteriów i rzetelnego podchodzenia do tematu obs³uguj¹cych ten system)naprawdê racjonalne gospodarowanie ciep³em.
Na podstawie miesiêczniaka Muratora i inf.ród³owych
K.Kruszewski
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Czym zajmuje siê logopedia ?
Logopedia jest dzia³em nauki
o interdyscyplinarnym charakterze. Skupia wokó³ siebie tych,
którzy teoretycznie lub praktycznie zajmuj¹ siê zagadnieniami mowy, a wiêc: jêzykoznawców, nauczycieli, lekarzy, psychologów, instruktorów ¿ywego s³owa.
Zgodnie ze ród³os³owem greckim ( logos - s³owo,mowa; pedia - wychowanie), logopedia - znaczy - wychowanie pod wzglêdem
mowy, czyli czuwanie nad prawid³owym rozwojem sprawnoci jêzykowej i ci¹g³e jej doskonalenie.
Obejmuje równie¿ dzia³ania profilaktyczne i wreszcie korygowanie zaburzeñ mowy, które mog¹ siê pojawiaæ w mowie dzieci i
ludzi doros³ych.
Specjalist¹ zajmuj¹cym siê ocen¹ pozimu sprawnoci jêzykowej, okrelaniem zaburzeñ w rozwoju mowy oraz korygowaniem wad
wymowy i zaburzeñ w jêzykowym porozumiewaniu siê jest logopeda.
W Polsce logopedzi zatrudnieni s¹ w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w niektórych
Przychodniach Opieki Zdrowotnej. W licznych szko³ach podstawowych na terenie ca³ego kraju tworzone s¹ gabinety logopedyczne, w
których logopedzi prowadz¹ æwiczenia mowy z dzieæmi maj¹cymi wady
wymowy ( np. seplenienie, be³kot, mowa bezdwiêkowa i inne).
Sztuk¹ mówienia, dykcj¹, estetyk¹ mówienia zajmuj¹ siê instruktorzy ¿ywego s³owa pracuj¹cy z dzieæmi i m³odzie¿¹ w Domach Kultury i klubach prowadz¹c amatorskie zespo³y teatralne, kabaretowe i inne.
Czy warto mówiæ starannie ?
Ka¿dy z nas niejednokrotnie przekona³ siê o
tym jak wa¿n¹ spraw¹ w ¿yciu jest umiejêtnoæ swobodnego wys³awiania siê. Owa sztuka mówienia, wrodzona lub wypracowana poprzez ¿mudne æwiczenia,
mo¿e w znacznym stopniu u³atwiæ nam ¿ycie, przyczyniæ siê do osi¹gania sukcesów szkolnych, zawodowych i ¿yciowych. Brak zdolnoci
wypowiadania swoich myli w sposób poprawny, komunikatywny dla
s³uchaj¹cych i oceniaj¹cych nas ludzi, mo¿e byæ ród³em licznych niepowodzeñ w nauce czy realizacji planów zawodowych.
To, ¿e czyja mowa jest wadliwa, be³kotliwa, niep³ynna mo¿e
byæ przyczyn¹ pora¿ek i upokorzeñ ¿yciowych. Nie korygowane wady
wymowy, w subiektywnej ocenie osób cierpi¹cych na zaburzenia jêzyków utrudniaj¹ im lub uniemo¿liwiaj¹ osi¹ganie celów i ambicji
¿yciowych, zani¿aj¹ samoocenê, która jest tak wa¿na dla harmonijego
rozwoju osobowoci ka¿dego z nas.
Nikogo nie trzeba przekonywaæ, ¿e sposób wyra¿ania swoich
myli poprzez mowê (¿ywe s³owo), jest swoist¹ wizytówk¹ nas samych. Informuje s³uchaj¹cych nas ludzi o naszym wykszta³ceniu, pochodzeniu spo³ecznym, ogólnej kulturze. Sprawne pos³ugiwanie siê
jêzykiem to z jednej strony wiadome i celowe u¿ywanie s³ów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami gramatycznymi w danym jêzyku, a z
drugiej strony sztuka mówienia, która rozumiana jest jako prawid³owa technika i estetyka s³ownego porozumiewania siê.
Posiadanie daru ³adnego mówienia lub jego brak decyduje o
tym, ¿e jednych ludzi s³ucha siê z przyjemnoci¹, ³atwo i chêtnie, a
inni mêcz¹ nas swoim monotonnym, nudnym lub nerwowym, zbyt
szybkim, be³kotliwym sposobem mówienia.
Zastanówmy siê czy jestemy zadowoleni ze swojego sposobu mówienia ? Czy inni ludzie s³uchaj¹ nas chêtnie ? Szczególnie ci z
nas, którzy u¿ywaj¹ swojej mowy zawodowo lub pe³ni¹ funkcje spo³eczne wymagaj¹ce publicznego zabierania g³osu
winni zwracaæ uwagê nie tylko na treæ (a wiêc na to co
mówi¹) ale w równej mierze na formê (a wiêc jak mówi¹).
Na czym polega proces uczenia siê mowy ?
W toku rozwoju osobniczego dziecko przyswaja so-
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bie jêzyk ojczysty, to znaczy: uczy siê rozumienia znaczeñ poszczególnych s³ów oraz budowania wypowiedzi. Ci¹gle æwiczy sprawnoæ
przekazywania i odbierania informacji s³ownych.
Prawid³owo rozwijaj¹ce siê dziecko przyswaja sobie umiejêtnoæ mówienia w ci¹gu pierwszych 5-6 lat ¿ycia. Poprzez s³uchanie
mowy matki i innych osób bliskich z jego otoczenia (ojca, rodzeñstwa, dziadków i innych), a nastêpnie naladowanie zas³yszanych
dwiêków, s³ów, po³¹czeñ wyrazowych, zwrotów czy wreszcie zdañ
kszta³tuj¹ siê u dziecka nawyki s³uchowe, wzrokowe i motoryczne stanowi¹ce podstawê do wykszta³cenia siê umiejêtnoci mówienia.
W korowych orodkach mowy w mózgu zostaj¹ jakby ,,zmagazynowane" wzorce wyrazowe, wykorzystywane w sposób automatyczny, ka¿dorazowo podczas mówienia lub s³uchania ze zrozumieniem wypowiadania tekstów s³ownych.
Inaczej mówi¹c: dziecko opanowuje jêzyk ojczysty dziêki temu,
¿e stopniowo poznaje znaczenie s³ów i zwrotów s³ownych kojarz¹c je
z konkretnymi przedmiotami, osobami, zjawiskami i sytuacjami dziej¹cymi siê w otoczeniu dziecka ( dom, podwórko, przedszkole...). W
taki sposób uczy siê rozumienia mowy, a wiêc osi¹ga biern¹ znajomoæ jêzyka. Czynna znajomoæ jêzyka jest nastêpnym, trudniejszym
etapem na drodze do opanowania jêzyka. Wymaga bowiem nie tylko
umiejêtnoci rozumienia mowy, ale równie¿ sprawnej i poprawnej zdolnoci wyra¿ania swoich myli w sposób werbalny to znaczy za pomoc¹ s³ów u¿ytych zgodnie z normami obowi¹zuj¹cymi w danym jêzyku
(poprawnie pod wzglêdem wymowy i gramatyki).
Na czym polega kierowanie rozwojem mowy
dziecka ?
Jeli chcemy, aby nasze dziecko mówi³o dobrze, nale¿y dostarczyæ mu ju¿ od pierwszych dni
¿ycia, prawid³owych wzorców jêzykowych.
Matka, bo ona zazwyczaj najwiêcej czasu spêdza z niemowlêciem, przemawia najczêciej do niego w przeró¿nych
okolicznociach ¿ycia codziennego (np. karmienie, przewijanie, k¹panie). Od matki dziecko uczy siê przewa¿nie poszczególnych s³ów.
Wa¿ne jest to, aby matka i inne osoby opiekuj¹ce siê pociech¹, mówi³y do niego du¿o i jednoczenie wyranie to znaczy: poprawnie pod
wzglêdem artykulacyjnym (brzmieniowym), bez zbêdnego pieszenia
i naladowania mowy ma³ych dzieci.
Prawid³owa mowa jest wtedy, gdy jest poprawna pod wzglêdem artykulacyjnym. Artykulacja to inaczej wymowa poszczególnych
g³osek: samog³osek (np. a,o,e,u,¹,ê), spó³g³osek (np. p,b,k,g,f,z,cz,r,æ).
Wymowê oceniamy na podstawie brzmienia pojedynczych g³osek (np.
s,z,c,dz,r,cz,d,,æ), trudniejszych do wypowiedzenia grup spó³g³oskowych (np. trz, szcz, k³, prz) i wreszcie wyrazów.
Sama znajomoæ, nawet du¿ej iloci s³ów, nie wiadczy jeszcze o umiejêtnoci pos³ugiwania siê mow¹. Dopiero zdolnoæ dobierania odpowiednich s³ów i u¿ycie ich w wyra¿eniach lub zdaniach w
taki sposób, aby oddawa³y sens pomylanej treci i by³y zrozumia³e
dla osób s³uchaj¹cych, nazywamy mówieniem. Tak wiêc nie wystarczy znaæ znaczenie s³ów np. koñ, ³¹ka, trawa, jeæ i umieæ je poprawnie wypowiadaæ, aby wyraziæ za ich pomoc¹ treæ informuj¹c¹ o tym,
¿e ,,Koñ je trawê na ³¹ce".
Aby zbudowaæ tak¹ wypowied, nale¿y u¿yæ wyrazów zgodnie z prawid³ami gramatyki. Dziecko ucz¹ce siê mowy nie zna teoretycznie zasad gramatyki. We w³asnym próbach budowania zdañ wykorzystuje wzorce jêzykowe zas³yszane w mowie osób bliskich. Pocz¹tkowo sprawia to dziecku du¿e trudnoci. Zdania bywaj¹ nieporadne, b³êdne, a czasem mieszne dla doros³ych. Proces uczenia siê
mowy jest d³ugotrwa³y.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e dostarczaj¹c dziecku dobrych wzorów mowy przypieszamy jego rozwój na drodze opanowania jêzyka,
a tym samym stymulujemy jego rozwój umys³owy.
Mówi¹c do dziecka niepoprawnie, nerwowo, szybko dostarczamy z³ych wzorców i wp³ywamy na opónienie jego rozwoju mowy.
Równie szkodliwe w skutkach dla rozwoju mowy dzieci mog¹ byæ
obok z³ych wzorców mowy, b³êdy wychowawcze rodziców lub opie-

kunów polegaj¹ce na zbyt du¿ych wymaganiach jêzykowych stawianych dziecku. Ci¹g³e krytykowanie, poprawianie, wymiewanie nieporadnej mowy dzieci mo¿e spowodowaæ niechêæ do mówienia, lêk
przed mówieniem lub w skrajnych przypadkach regres (cofanie siê
rozwoju mowy), a nawet zanik porozumiewania siê dzieci za pomoc¹
mowy (mutyzm).
Aby unikn¹æ b³êdów w ocenie poziomu rozwoju mowy dziecka, nale¿y poznaæ ogólne zasady jej rozwoju. Charakterystyczne cechy mowy dzieci w poszczególnych fazach rozwoju zosta³y szczegó³owo opisane w literaturze przedmiotu. Przybli¿eniem tych zagadnieñ
zajmiemy siê w kolejnych artyku³ach.
Specjalista logopeda
mgr Hanna Duda

HYDE PARK HYDE PARK HYDE PARK HYDE PARK
K³uj¹cy doping
Do oryginalnej formy dopingu przyzna³a siê Japonka Naoko Takahashi, która wygra³a maraton podczas Olimpiady w Sydney.
Zawodniczka pi³a p³yn pobrany z ¿o³¹dków gigantycznych szerszeni, lataj¹cych z prêdkoci¹ 35km/godz na odleg³oæ do 100
km. W Japonii te 10-centymetrowej d³ugoci owady zabijaj¹ 40
osób rocznie. Takahashi pi³a gorzkawy wyci¹g podczas treningów i w czasie zwyciêskiego biegu. Naukowcy z Tokio udowodnili, ¿e sok ten wzmacnia ponad dwukrotnie wytrzyma³oæ organizmu. P³yn jest produkowany przez larwy szerszenia, które
karmi¹ nim doros³e owady. Ca³kowicie legalny rodek przyjmowany by³ tak¿e w Sydney przez innych Japoñczyków. Specyfikiem zainteresowali siê teraz naukowcy i sportowcy z innych
krajów.(int)
Uzale¿nieni od SMS-ów
350 tys. Niemców jest uzale¿nionych od wysy³ania SMSów przez telefon. Tak szacuje dr Andreas Herter z Hanoveru,
który od kilku lat zajmuje siê zjawiskiem uzale¿nienia od wysy³ania elektronicznych wiadomoci tekstowych. Przez ten czas
przebada³ setki osób. Wed³ug niego, 50% Niemców wieku 2029 lat wysy³a co najmniej jednego SMS-a dziennie. Rocznie w
Niemczech wysy³a siê 4,5 mln tych wiadomoci. Herter poda³
przyk³ady uzale¿nienia. Jeden z jego pacjentów, kierowca ciê¿arówki, wysy³a³ tysi¹c SMS-ów dziennie, czêsto do nieznajomych osób. Aby go wyleczyæ, psycholog potrzebowa³ a¿ 9 miesiêcy. Innym razem ma³¿eñstwo, siedz¹c naprzeciwko siebie,
komunikowa³o siê tylko za pomoc¹ SMS-ów.
Ludzie ci potrzebuj¹ natychmiastowej pomocy. Powinni
byæ leczeni w specjalnych klinikach. Uzale¿nienie od SMS-ów
jest zawsze przejawem jaki powa¿nych k³opotów psychicznych
- doda³ Herter.
Gadki paralityczne

***

Odby³y siê wybory pretendenckie. wierszcz jak zwykle chcia³
mieæ ucho na pulsie najwa¿niejszych spraw i s³ucha³ dok³adnie, co
naród piszczy. W zwi¹zku z tym przeankietowa³ 102 dojrza³ych ró¿aniaków, w tym 10 obcogminnowców przebywaj¹cych w Ró¿anie z
wycieczk¹ krajoznawcz¹ zorganizowan¹ przez Siennik Krajoznawczy
. Pytanych pytano pytaniem: "Z jakiej partii pochodzi pañski ulubiony
kandydat na pretendenta?". Poni¿ej przestawiamy wyniki poszczególnych partii wraz z obszern¹ parti¹ informacji na temat ka¿dej partii.
SLD (35%) - Sojusz Lewicy Demagogicznej. Organizacja powsta³a
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po rozpadzie zwi¹zku P³atnych Zdrajców,
Pacho³ków Rosji. Jej podstawowym celem politycznym jest utrzymanie stanu posiadania,
a cilej przejêcie maj¹tku rozgrabionego
przez pañstwo w 1990. W tym celu SLD prowadzi skomplikowan¹ politykê polegaj¹c¹ na
nie prowadzeniu ¿adnej polityki. Przejawia
siê to brakiem jakichkolwiek dzia³añ w sytuacji posiadania w³adzy oraz dzia³aniami pozorowanymi (spaniem w ³awach) w sytuacji
zasiadania w opozycji. Na czele partii stoi
Lech Wa³uller, by³y producent betonu, za najwa¿niejsz¹ postaci¹ jest Olek K., obecnie organizuj¹cy mieszkania dla m³odych w orodku wypoczynkowym w Cetniewie.
AWS (17%) - Akcja Wyborcza "Solimarnoæ". Partia ludzi o zerowych zdolnociach,
lecz wysokich ambicjach. Nie toleruje niekatolików za wyj¹tkiem niektórych profesorów.
W programie tego ugrupowania znajduje siê
genialny pomys³ na poprawienie rentownoci PKP przy jednoczesnym rozpropagowaniu Internetu. Polega on na wprowadzeniu zakazu pornografii, który to zmusi Polaków do
pod³¹czenia siê do sieci tudzie¿ czêstszego
kursowania kolej¹ po "wierszczyki" do Niemiec. AWS szczyci siê te¿ wprowadzeniem 4
katastrofalnych reform, podniszczeniem
ZUSu oraz perfekcyjnymi umiejêtnociami
tracenia popularnoci poprzez omieszanie siê
(sprawa Pa³óbicki-Petelicky, "narkoman" Jankowsky, Dembski). Liderem partii jest Maniek "Krzak" Lewski, ale d³ugo nim nie pobêdzie - koledzy wrobili go, jak wiadomo w
wybory prezydenckie.
UW (13%) - Uni Walnoæ jest odpowiedzialna za szybkie opadanie stawek podatkowych,
co pozwala w adekwatnym tempie podnieæ
wszystkie podatki. Jednym z podstawowych
politycznych zamierzeñ UW jest rozdanie
maj¹tku narodowego zagranicznym korporacjom, tak by te mog³y wywieæ go z kraju.
Poprzez sieæ nieformalnych powi¹zañ z szejkami arabskimi politycy ugrupowania zdo³ali w 1999 roku podnieæ kilkadziesi¹t razy
cenê benzyny. Jednym z ciekawszych polityków UW jest Leszek Bal - Cel - Pal!, który
zarz¹dza³ niedawno Ministerstwem Braku Finansów Na Wszystko.
PSL (11%) - Polskje Stlonniætwo Lolnice,
jedyny zwi¹zek zawodowy wród licz¹cych
siê ugrupowañ politycznych. Jednoczy produkuj¹cych drog¹ ¿ywnoæ rolników, którzy
to dziwi¹ siê, ¿e ludzie wol¹ kupowaæ tañsze

zagraniczne jab³ka, pyry czy w³oszczyznê.
Przez cztery lata rz¹dów PSL nie wypracowa³o ¿adnego skutecznego paktu dla rolnictwa, obecnie dziwi siê, ¿e rz¹dz¹ca kaolicja
zrobi³a tyle samo w przeci¹gu dwóch lat. Najwiêksz¹ zagadk¹ PSL s¹ jej liderzy - Waldemar Kargul i Jaros³aw Kaliberski - niby rolnicy, a nikt ich nigdy w polu nie widzia³.
UP (6%) - Unia P³acy, twórcy perfekcyjnego
programu pe³nego zatrudnienia. W ich koncepcji nale¿a³oby nakazaæ przedsiêbiorstwom
zatrudniaæ wszystkich zg³aszaj¹cych siê doñ
ludzi, za p³acê minimaln¹ ustaliæ na poziomie 5000 z³ / miesi¹c (st¹d nazwa ugrupowania). W efekcie wszystkie przedsiêbiorstwa
poupada³yby w ci¹gu roku, za ich kadra kierownicza wyl¹dowa³aby na bruku. Posiadacze kapita³u - to jest dotychczasowi pracownicy - za³o¿yliby swoje przedsiêbiorstwa i
zatrudnili za t¹ sam¹ stawkê bezrobotn¹ kadrê kierownicz¹. Po roku przysz³aby kolejna
fala bankructw, co tylko potwierdzi³oby idealnie ("jak w zegarku") funkcjonuj¹cy plan
UP. Wszak i p³ace by³yby wysokie, i niskie
bezrobocie, i ka¿dy mia³by okazjê poczuæ siê
w³acicielem! Liderem partii jest jaki bezrobotny goæ, który to nie dosta³ siê do Sejmu
podczas ostatniej rekrutacji.
ROP (5%) - Ruch Odbudowy Partii, kanapowa organizacja polityczna o programie prawicowo - socjalistycznym. Jest w stanie istnieæ zarówno w Parlamencie, jak i poza nim,
a wszystko to dziêki znakomicie przygotowanemu programowi. Zak³ada on, i¿ partia co
najmniej raz w miesi¹cu podzieli siê, to znaczy kilku ludzi opuci j¹ celem za³o¿enia nowej partii, po czym wróci z powrotem w nadziei odzyskania utraconych krzese³. W zwi¹zku z tym tak na dobr¹ sprawê nie wiadomo,
kto w patii jest - chodz¹ plotki, ¿e cz³onkami
ROPu s¹ Britney Spears, Eugenia i Eugeniusz
oraz ¿aba Monika. Jednym z najwiêkszych
sukcesów ROPu jest przygotowana przez
Antoniego Macieja Rawicza lista wspó³pracowników SB, która co prawda okaza³a siê
fa³szywk¹, ale za to doæ skutecznie zam¹ca³a scenê polityczn¹ przez dobrych kilka lat.
UPR (3%) - Unia Polityki "Realnej", anarchistyczne ugrupowanie dowodzone przez cz³owieka z much¹ u brody. Jej sympatycy domagaj¹ siê likwidacji pañstwa i zniesienia podatków, chc¹ wymordowaæ wszystkich morderców, a tak¿e zag³odziæ biednych. Popieraj¹ rynkowy chaos i kochaj¹ gorycz pora¿ki.

Nie odnieli ani jednego sukcesu politycznego od ponad 10 lat. Najwy¿szy czas wymieniæ liderów ugrupowania - s¹ nimi cz³onkowie polskiej kadry olimpijskiej w bryd¿u atletycznym.
UWAGA! Wszystkie postacie, partie i ugrupowania przedstawione powy¿ej s¹ przedstawione powy¿ej. Nie ma ich poni¿ej, nie ma
ich te¿ z boku. Powy¿sza uwaga jest nielegalna i nieprawdziwa.
Na podst. Magiel napisa³ Kruhy

*****

Drodzy laicy medyczni!
Bêdziecie mogli zaspokoiæ swoj¹ ciekawoæ i poznaæ tajniki funkcjonowania waszego organizmu oraz zachwyciæ siê sukcesami wspó³czesnej medycyny. Dzi porozmawiamy sobie na temat filtrów.
Filtr - dobra rzecz, jak siê mo¿e wydawaæ jest od tego ¿eby co oczyszczaæ, ale nie
wydaje siê niezbêdny. Istnieje jednak taki jeden filtr, bez którego nie mo¿emy ¿yæ. Gdybycie drodzy czytelnicy rozchylili nieco po³ów swojej garderoby i z³o¿yli swoj¹ d³oñ pod
prawym pod¿ebrzem, moglibycie w przybli¿eniu powiedzieæ, ¿e go trzymacie. Wasz prywatny filtr - w¹trobê.
W³anie to ciche, cudowne urz¹dzenie
pozwala wam wlewaæ w siebie wszelkie szkodliwoci i paskudztwa naszych czasów. Nie
skar¿y siê, nie robi wymówek - po prostu robi
swoje. A robi wiele. Gdyby spróbowaæ zbudowaæ urz¹dzenie maj¹ce zast¹piæ funkcje
w¹troby, wype³ni³oby ono kilkupiêtrowy dom.
A tu - ma³a w¹tróbka mieci siê w ciasnym
brzuchu. Jak to z filtrami bywa, z jednej strony co wp³ywa, a z drugiej, ju¿ czystsze wyp³ywa. W¹troba zbiera z krwi¹ wszystko, co
zostanie przez was wch³oniête. Tak trafia do
niej wszystko, co sobie "wrzucisz na ruszt".
W¹troba jest jak celnik na granicy; "to siê
przyda, to wyrzuciæ, to przerobiæ, znowu alkohol do oclenia..." A w³anie, tu dotarlimy
do sedna naszej pogadanki, któr¹ mo¿na by
zatytu³owaæ: "aspekty kaca w obliczu w¹troby." Wóda. Piwo. O w¹trobie przypominamy
sobie czêsto przy okazji konsumpcji napojów
wyskokowych ale najczêciej po. A w¹troba
ma to do siebie, ¿e nie skar¿y siê na swój los,
i nie boli. Jednak jak zaboli, to jest le.
Omówmy sobie tê paskudn¹ truciznê,
zwan¹ alkoholem. Nap³ywa ona szerokim
strumieniem do w¹troby, co gorsza jej czeæ
wch³ania siê do krwi ju¿ w ¿o³¹dku. W¹troba
cd.na str.8
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Wywiad z Magd¹ Dureck¹; piosenkark¹,
która wyst¹pi³a w Ró¿anie podczas
tegorocznych obchodów ,,Dni Ró¿ana".

scenê zapiewam i ju¿. A jest jeszcze to wszystko przedtem.
Trzeba dojechaæ, trzeba piosenkê nagraæ, zap³aciæ ,,tekciarzowi", zap³aciæ kompozytorowi ok.1000-2000 z³, zaaran¿owaæ
i o tym nikt nie mówi. Widz¹ tylko pieni¹dze, które zarabiam.
R. - Jak siê Pani podoba Ró¿an ?

R. - Kiedy czêciej moglimy Pani¹ zobaczyæ w telewizji czy
us³yszeæ w radiu ?
M. Durecka - Jak by to powiedzieæ. W tej chwili jest kilka obozów, w³aciwie mo¿e nawet tylko dwa, które dyktuj¹ warunki na
rynku estradowym. Jest to ,,disco polo" i muzyka jak ja to nazywam ,,m¹dry pop" . Potem jest tylko rock. Wytworzy³a siê ,,dziura" muzyczna. Kiedy wype³nia³y j¹ takie nazwiska jak Jarocka, Sonicka teraz nie ma
nic. Disco Relaks ze swoj¹ lekk¹, ³atw¹ i przyjemn¹ piosenk¹ w t¹ dziurê wskoczy³ dlatego,
¿e ludzie s¹ g³odni piosenek, które by sobie mogli popiewaæ
na przyk³ad
przy piwku, na
imprezie u cioci. Jednak nie
jest to piewanie wykszta³cone. Tylko czêæ muzyków tam wystêpuj¹cych pracuje nad swoim g³osem. Pozostali piewaj¹ bardzo normalnie. Jestemy bardzo muzykalnym narodem i zawsze lubilimy piewaæ. Ja nie
negujê tego ca³ego Disco Relaksu w ca³ym tego s³owa znaczeniu tyle tylko, ¿e uwa¿am, i¿ powinna istnieæ jaka komisja, która powinna to weryfikowaæ.
R. - Prawdopodobnie ¿ycie samo to zweryfikuje. A jak tam w
¿yciu prywatnym ?
M.Durecka - Najczêciej na koncerty wozi mnie ma³¿onek, ale
dzi do Ró¿ana przywióz³ mnie m¹¿ mojej siostry. Ostatnio coraz czêciej siê tak dzieje, gdy¿ mój m¹¿ ma k³opoty sercowe.
Niestety zawód, który wykonujê zwi¹zany jest z czêst¹ nieobecnoci¹ w dni wolne, a wiêc w soboty i w niedziele. Wystêpujê
praktycznie w ca³ej Polsce. Mieszkam w Kluczborku (woj. opolskie). Mam syna.
R. - Co Pani s¹dzi o kolorowych czasopismach, w których
zamieszczane s¹ informacje, wywiady z ró¿nymi popularnymi
ludmi jednak zawsze z posmakiem sensacji z ¿ycia gwiazdy ?
M.Durecka - Ludzie s¹ ciekawi ¿ycia ludzi popularnych. Oni
chc¹ wiedzieæ wszystko pocz¹wszy jak¹ bieliznê nosz¹, o której chodz¹ spaæ i dlaczego dziecko dosta³o dwójê w szkole. A
jeli chodzi o stronê artystów to s³ysza³am kiedy takie zdanie,
¿e ,,niewa¿ne jak o tobie mówi¹, wa¿ne, ¿e mówi¹". I dopóki w
tych gazetach ten anonsik siê ukazuje, to ludzie pamiêtaj¹, ¿e
kto taki istnieje. Jest to sposób na podtrzymywanie popularnoci.
R. - Czy ma Pani powody do narzekania bior¹c doæ du¿e
pieni¹dze za godzinny wystêp?
M.Durecka - Sk³ama³abym chyba, gdybym powiedzia³a, ¿e nie.
Ka¿dy ma jak¹ tam potrzebê do narzekania. Ja równie¿. Ka¿dy patrzy tylko na ten jeden wyrywek, ¿e wyjdê na godzinê na

M.Durecka - Jestem tu pierwszy raz. Jest mi³o i bardzo sympatycznie. Proszê wybaczyæ, ale by³am w tylu miejscach najczêciej tylko na chwilê, ¿e pamiêtam tylko domy kultury, jakie
plenery i hotele. Zawsze brakuje czasu na zwiedzanie.
R. - Dziêkujê za rozmowê
Kruhy

HYDE PARK HYDE PARK HYDE PARK HYDE PARK
jednak walczy. Zbiera w siebie tyle wódy, ile tylko mo¿e, próbuje roz³o¿yæ i podes³aæ nerkom, ¿eby wydali³y to paskudztwo. Ale niestety,
jej mo¿liwoci przerobowe s¹ ograniczone. Czeæ alkoholu rozlewa
siê po organizmie, a jego stê¿enie w samej w¹trobie jest kilkukrotnie
wy¿sze ni¿ we krwi. No i dop³ywa wreszcie ten alkohol tam, gdzie
chcielimy, czyli do konsumenta (zakutej) mózgownicy, któr¹ wprowadza w upragniony stan euforii i ograniczonej percepcji. Na szczêcie w¹troba nie ustaje w swej pracy filtrowania. Prowadzi to w koñcu
do usuniêcia po jakim czasie ca³ej trucizny do ma³ego naczynka,
zwanego pêcherzem moczowym, a stamt¹d wiadomo.
Mêczy siê ta nasza w¹troba, a cz³owiek nawet nie podziêkuje,
nie obieca poprawy, a jeszcze narzeka na kaca. Ju¿ od dawna m¹dre
g³owy zastanawiaj¹ siê jakby tu przyspieszyæ trzewienie... I w tym
momencie zapewne z wiêksz¹ uwag¹ wczytujecie siê w tekst, zbli¿acie wzrok ku gazecie, by otrzymaæ bezcenn¹ tajemnicê. Ale nic z tego.
Nauka obecnie nie jest w stanie nic pomóc. Oczywicie mo¿na usun¹æ
procenty z krwi , ale kto chcia³by traciæ ca³¹ przyjemnoæ bycia na
bañce. W zwi¹zku z tym na nic aspirynki, witaminki przed piciem.
Przy nadmiarze alkoholu kacyk bêdzie i ju¿. S¹ za to inne mo¿liwoci.
Po pierwsze: alkohol szkodzi zdrowiu, dlatego odradzam, lub
radzê ograniczyæ. A jeli ju¿, to po drugie: jakoæ spo¿ywanego alkoholu. Kaca wywo³uj¹ g³ównie zanieczyszczenia towarzysz¹ce alkoholowi. Wiêkszy ból bêdzie po winie, piwie, ni¿ po wódce. Z kolei im
czystszy alkohol, tym szybciej upija, ale i szybciej podlega roz³o¿eniu. Po trzecie iloæ. Ze wzglêdu na to, ze w¹troba zbiera w sobie
g³ównie pierwsze partie alkoholu, zaczynamy odczuwaæ jego dzia³anie dopiero po d³u¿szej chwili od rozpoczêcia konsumpcji. Zachlani
bezmylnie dopijaj¹ w tej pierwszej fazie coraz wiêcej, chc¹c niejako
popêdziæ organizm, by szybciej siê wstawiæ. I to rzeczywicie skutkuje, ale koñczy siê najczêciej pod sto³em - zwiêkszona fala alkoholu
idzie do krwi w nastêpstwie przekroczenia mo¿liwoci przerobowych
w¹troby. Dlatego pierwsze drinki spo¿ywaj powoli, drogi czytelniku,
oczekuj¹c na pierwsza reakcje. Jeli nie masz co zrobiæ z rêkami (narodowa nerwica gestu picia), popijaj rozcieñczalnik (nie dos³ownie),
czyli np. soczek. Po czwarte, ka¿dy ma swoj¹ indywidualna szybkoæ
przerabiania alkoholu. Jednak¿e jedno piwo "schodzi" poni¿ej 0,02
promila po oko³o 1 godzinie. Ta zasada nie stosuje siê jednak do wiêkszej iloci trunków! Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e ruch w znikomym
stopniu przyspiesza metabolizowanie alkoholu. Intensywne podrygi
na parkiecie usuwaj¹ jedynie 10% skonsumowanej objêtoci (przez
pocenie i wydychane powietrze). Reszta to znowu robota w¹tróbki.
Po pi¹te: rano po imprezie, nawet jeli spa³e, alkohol jest stale we
krwi. A zatem jeli ju¿ musicie, popijajcie markowy alkohol, powoli,
na pe³ny ¿o³¹dek i pamiêtajcie o w¹trobie. Dbajcie o ni¹. Jedna jest.
Medyk (int)

