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Iœæ czy nie iœæ?
G³osowaæ, nie g³osowaæ

w nadchodz¹cych wyborach
parlamentarnych? – oto jest py-
tanie. Moje nie, bo ja do wybo-
rów pójdê na pewno, zawsze
chodzê. Ale wiem, ¿e wiele
osób ma dylemat. Nie mówiê
o tych, którzy z zasady nie inte-
resuj¹ siê ¿yciem publicznym.
Myœlê o tych, którzy sw¹ absen-
cj¹ chc¹ ukaraæ polityków. Po-
kazaæ, ¿e nie maj¹ na kogo g³o-
sowaæ.

Zgoda – polska klasa poli-
tyczna w zbyt du¿ej czêœci wy-
wodzi siê z osób, którym nie
powiod³o siê w ¿yciu zawodo-
wym, s¹ wygadani, z tupetem,
to znaleŸli sobie nowe zajê-
cie niewymagaj¹ce (pozornie)
wielkich kwalifikacji. W skali
kraju ilu mo¿e byæ mê¿ów sta-
nu? Dobrze, jak jest jeden. Re-
szta stanowi wojsko zaciê¿ne,
którego zadaniem jest dener-
wowaæ przeciwnika i g³osowaæ
jak trzeba...

Ale... idealnych kandydatów
nie ma nigdzie na œwiecie. S¹
natomiast, choæ trochê zbli¿e-
ni do naszych wyobra¿eñ. Na
listach dostaniemy do wyboru
dziesi¹tki ró¿nych konfigura-
cji. Nie jest trudno wybraæ z li-
sty partyjnej (a wiêc z ugrupo-
wania o najbli¿szych nam po-
gl¹dach) kandydata roztrop-
nego, pracowitego i odpowie-
dzialnego. 

Œwiat w najbli¿szych latach
bêdzie mierzy³ siê z kryzysem.
Polska nie bêdzie wysp¹ odciê-
t¹ od tych – z³ych i mo¿e lep-
szych – zdarzeñ. Chyba lepiej,
by w naszym imieniu stawali
w polu ludzie godni zaufania ni¿
wybrani w nik³ej frekwencji
przypadkowi pos³owie, z nadañ
partyjnych uk³adów ustalaj¹-
cych miejsca na listach...

Tomasz Szymański
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ZZ PRAGI DO PPRAGI DO PARLAMENTUARLAMENTU
Zmieniona ordynacja wyborcza pozwala na to, abyśmy mieli terytorialnie  „swojego”

Posła i „swojego” Senatora. Warto więc dobrze się zastanowić na kogo oddać głos.
W niedzielę, 9 października, wybieramy skład Parlamentu nowej kadencji. Lokale

wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00. Pamiętajmy o wzięciu ze sobą 
dokumentu tożsamości!
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Z³odziejskie popo³udnie
Policjanci z referatu wywiadowczego za-

interesowali siê par¹ m³odych ludzi, którzy
spotkali siê na stacji benzynowej. Kobieta
pojawi³a siê na spotkaniu z wielkim wy-
pchanym tobo³em, który w³o¿y³a do baga¿-
nika samochodu. Policjanci postanowili
prewencyjnie sprawdziæ, co kry³o siê w ba-
ga¿u kobiety... Mieli nosa. W torbie, któr¹
przynios³a 28-letnia Aleksandra G. znajdo-
wa³a siê pokaŸna iloœæ markowych ubrañ
pochodz¹cych z ró¿nych sklepów. Wszyst-
kie rzeczy mia³y metki. Kobieta udziela³a
pokrêtnych odpowiedzi na pytania sk¹d je
ma. A prawda by³a taka, ¿e 28-latka ca³e
popo³udnie spêdzi³a w dwóch centrach han-
dlowych i krad³a. Wybiera³a kurtki, buty,
bluzki, nawet perfumy, w sumie za 3 tysi¹-
ce z³otych. Odwiedzi³a 6 sklepów. Towar
zosta³ zabezpieczony, a Aleksandra G. trafi-
³a do policyjnej celi. Za pope³nienie tego
przestêpstwa grozi jej do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.

Znêca³ siê i mia³ broñ
Do komisariatu przy ulicy Mrówczej

w Wawrze wp³ynê³o zawiadomienie o znê-
caniu siê psychicznym i fizycznym nad star-
szym mê¿czyzn¹. Sprawc¹ tego przestêp-
stwa by³ Roman P., ziêæ zawiadamiaj¹cego.
Policjanci ustalili, ¿e 51-latek nadu¿ywa al-
koholu i notorycznie wyzywa i poni¿a swe-
go teœcia. Starszy cz³owiek poinformowa³
funkcjonariuszy równie¿ o tym, ¿e w domu
dochodzi tak¿e do przemocy, popychania,
szarpania, przewracania na pod³ogê.  Gdy
policjanci przyjechali do domu pokrzywdzo-
nego, Roman P. by³ pijany. Policjanci zabez-
pieczyli 6 jednostek broni ostrej, w tym dwie
myœliwskie, 1750 sztuk amunicji i kuszê.
Dalsze czynnoœci wykaza³y, ¿e Roman P. ma
pozwolenie jedynie na 5 jednostek. Funkcjo-
nariusze zabezpieczyli arsena³, a Romana P.
zatrzymali. 

Co kryje plecak?
Patrol policyjny skierowany zosta³ do hi-

permarketu, gdzie pracownicy ochrony ujêli
z³odzieja. Na miejscu okaza³o siê, ¿e 39-let-
ni Cezary P. zapakowa³ do plecaka szampo-
ny i lakiery do w³osów oraz... kie³basê.
Wszystko o wartoœci 251 z³otych. Do tego
wzi¹³ soczek za kilka z³otych i tylko ten pro-
dukt poda³ kasjerce. Nie spodziewa³ siê, ¿e
jest obserwowany i tu¿ za lini¹ kas wpad³
w rêce ochrony. Cezary P. zosta³ zatrzymany.

Tym razem chwyci³ nó¿
Policjanci z patrolówki interweniowali

tak¿e w mieszkaniu na Goc³awiu. Dwie ko-
biety wzywa³y pomocy. By³o to ju¿ kolejne
w ci¹gu kilku miesiêcy wezwanie i znów
przyczyn¹ by³ awanturuj¹cy siê, pijany 60-
letni Grzegorz K. Z relacji ¿ony i córki wy-
nika³o, ¿e jedno postêpowanie w zwi¹zku ze
znêcaniem siê nad nimi mê¿a i ojca ju¿ jest
prowadzone w komendzie. Tym razem
„swoim” kobietom grozi³ no¿em. Policjanci
zatrzymali Grzegorza K. Po zbadaniu stanu
jego trzeŸwoœci okaza³o siê, ¿e mia³ 3 promi-
le alkoholu we krwi.  

Skok po 65 tysiêcy z³otych 
Policjanci zajmuj¹cy siê zwalczaniem

przestêpczoœci gospodarczej otrzymali infor-
macjê, ¿e w jednym z banków na terenie
Rembertowa pewna kobieta bêdzie chcia³a
podpisaæ umowê kredytow¹ na kwotê 65 ty-
siêcy z³otych. Wed³ug wiedzy operacyjnej
funkcjonariuszy klientka ta przed³o¿y³a
w placówce sfa³szowane dokumenty po-
œwiadczaj¹ce jej zatrudnienie i zarobki.
Przygotowano zasadzkê. 39-letnia Izabela S.
faktycznie pojawi³a siê w banku i podpisa³a
dokumenty, do wyp³aty gotówki jednak nie
dosz³o. Policjanci zatrzymali kobietê, a tak-
¿e 36-letniego Miros³awa F., który jak
stwierdzi³ pomaga³ Izabeli w za³atwieniu te-
go kredytu. Oboje zostali zatrzymani.   toms

Wra¿enie, niestety, fatalne,
przykre, a wrêcz skandaliczne.
Na turniej sportowy przyby³o
wiele, bardzo wiele osób. Wi-
dzów, uczestników, opiekunów,
sponsorów, goœci honorowych,
tzw. VIP-ów itd., itp. Z ca³ej
Polski i innych krajów. Impreza
renomowana. Idea szczytna.
I organizowana u nas, na czêsto

niedostrzeganym brzegu War-
szawy. Tylko ktoœ zapomnia³
o jednej ma³ej rzeczy. ¯e ci
wszyscy ludzie gdzieœ musz¹
zaparkowaæ! Taki ma³y dro-
biazg. Zarówno Park Skary-
szewski, jak s¹siaduj¹cy z nim
od wschodu Bulwar Stanis³awa
Augusta, to zabytki podlegaj¹-
ce prawnej ochronie. Rozdziela
je w¹ski odcinek ul. Miêdzyna-
rodowej (od Grochowskiej do

al. Waszyngtona). Odcinek ten
nie jest w stanie pomieœciæ kil-
kuset parkuj¹cych aut. Taka
iloœæ samochodów nie zmieœci
siê tak¿e na obiekcie Klubu
Sportowego Drukarz. (Tak na
marginesie, to wstyd, ¿eby
miejski klub, zakwalifikowany
do treningów przed EURO nie
mia³ nale¿ytego parkingu…).

Wiêc skoro nie ma gdzie, to
wszyscy przybyli na turniej par-
kowali gdziekolwiek. Niestety,
to „gdziekolwiek”, to by³y m.in.
trawniki zabytkowego Bulwaru
Stanis³awa Augusta i zabytko-
wego Parku Skaryszewskiego.  

Mo¿e sytuacja by wygl¹da³a
trochê inaczej, gdyby zgodnie
z wczeœniejszymi planami ul.
Miêdzynarodowa zosta³a zbu-
dowana tak, jak nale¿y, a nie

tylko utwardzona destruktem.
Gdyby w tym pasie pieszo-jezd-
nym by³y widoczne i jasno
okreœlone zasady organizacji ru-
chu. Gdyby Park i Bulwar mia-
³y oznaczenia przynale¿ne za-
bytkom. Gdyby organizatorzy
turnieju wykazali siê wyobra-
Ÿni¹. Zbyt du¿o tego „gdyby”. 

Sytuacja by³a skandaliczna.
Ale mleko siê ju¿ rozla³o. Teraz
nale¿y zadbaæ, aby przy nastêp-
nej tego typu imprezie nie rozla-
³o siê po raz drugi. Spraw¹ zaj-
muje siê po³udniowopraska poli-
cja. W dniu wydania tego nume-
ru „Mieszkañca” nad proble-

mem debatuje lokalny samorz¹d.
Ale to nie wystarczy, aby dla ko-
lejnych pokoleñ ochroniæ, to co
mamy cennego i chwaliæ siê tym
przed reszt¹ Polski i ca³ym œwia-
tem. Tu potrzeba wspólnego
dzia³ania równie¿ dzielnicowych
i miejskich w³adz, Zarz¹du
Oczyszczania Miastem, Konser-
watora Zabytków i „Drukarza”.
A czasu do EURO niewiele…

Adam Rosiński

Skandaliczne PARKowanie
Jak dobrze Praga Po³udnie jest przygotowa-
na na imprezy towarzysz¹ce przysz³orocz-
nym mistrzostwom UEFA EURO 2012 mo¿na
by³o przekonaæ siê niedawno. Przy okazji tur-
nieju organizowanego na „Drukarzu” i boisku
na Bulwarze Stanis³awa Augusta.

TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
e−mail: sklep@krasphone.pl
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Skwer przy zbiegu ul. Pary-
skiej, Brukselskiej i Wersalskiej je-
szcze dwa lata temu by³ wyj¹tko-
wo zaniedbanym i niebezpiecznym
miejscem. Teraz, dziêki wybudo-
waniu tu nowej fili CPK, ma szan-
sê staæ siê kulturalnym centrum
Saskiej Kêpy. 

Interesuj¹c¹ bry³¹ budynek na-
wi¹zuje do funkcjonalizmu (fot. 1),
obecnego w zabudowie Saskiej
Kêpy z lat 20. i 30. ubieg³ego wie-
ku. Na przestronnym, przeszklo-
nym parterze znajduje siê galeria
sztuki, sala taneczna z rozsuwany-
mi œcianami, sala konferencyjna,
szatnia oraz miejsce dla funkcjono-
wania kawiarenki. Na piêtrze s¹ sa-
le, w których mo¿na prowadziæ
ró¿nego rodzaju dzia³alnoœæ twór-
cz¹, artystyczn¹, wystawow¹
i warsztatow¹. Niezwykle efektow-

ny jest dach budynku. Przypomina
wyciêty fragment staro¿ytnego
amfiteatru i tak¹¿ te¿ mo¿e pe³niæ
funkcjê. – Piêkny widok! – ze
szczytu dachu komentowa³ Grze-
gorz Jaworski z Samorz¹du Saskiej
Kêpy. Faktycznie, widok nieco-
dzienny, ale ze wzglêdu na bliskie

s¹siedztwo okien wielu budynków
mieszkalnych mo¿e byæ problem
z organizowaniem na dachu wiêk-
szych imprez. – Chyba dyrekcja te-
go domu kultury bêdzie musia³a
chodziæ po okolicznych mieszka-
niach i ka¿demu indywidualnie œci-
skaæ d³onie… – ¿artowa³ na dachu
jeden zaproszony sasko-kêpski ar-
tysta do drugiego artysty.

W inauguracji Klubu Kultury Sa-
ska Kêpa wziê³o udzia³ wielu sza-
cownych goœci. Symbolicznego
przeciêcia wstêgi dokonali: woje-

woda mazowiecki Jacek Koz³ow-
ski, wicemarsza³ek Mazowsza
Marcin Kierwiñski, wiceprzewo-
dnicz¹ca rady Warszawy Ligia
Krajewska i gospodarz, burmistrz
Pragi Po³udnie Tomasz Kucharski
(fot. 2). Okolicznoœciowy list od
prezydent Warszawy, Hanny Gron-
kiewicz-Waltz, odczyta³ zebranym
dyrektor sto³ecznego biura kultury,
Marek Kraszewski, obecni byli te¿
pos³owie RP Alicja D¹browska
i Marek Borowski. Wiele ciep³ych
s³ów o œp. Marzennie Koraszew-
skiej, inicjatorce budowy Klubu
Kultury Saska Kêpa, wieloletniej
radnej i propagatorce kultury na
Pradze Po³udnie, powiedzia³ Ry-
szard Kalkhoff (fot. 3 – pierwszy z
lewej), szef dzielnicowej komisji
kultury. Przy udziale rodziny,
zmar³ej w ubieg³ym roku radnej,
ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹ pa-

miêci „Marzenki”. Inauguracjê sa-
sko-kêpskiej filii CPK prowadzi³a
Laura £¹cz. Uroczystoœci towarzy-
szy³y wystêpy chórów oraz wysta-
wa rzeŸb artystów zwi¹zanych z t¹
czêœci¹ Pragi Po³udnie. Kuratorem
wystawy, któr¹ aktualnie mo¿na
w klubie ogl¹daæ jest Magdalena
Czerwosz, artystka, radna stolicy
i szefowa tutejszego samorz¹du.

- To bardzo wa¿ny moment dla Sa-
skiej Kêpy i Pragi Po³udnie i d³ugo
na niego czekaliœmy – burmistrz To-

masz Kucharski przypomnia³, ¿e
kiedyœ w tej czêœci dzielnicy by³o
kilka oœrodków kulturalnych, ale
znik³y w latach 90. ubieg³ego wieku.
O przysz³oœci klubu „Mieszkaniec”
rozmawia³ z dyrektorem sto³eczne-
go biura Markiem Kraszewskim.-
Je¿eli to bêdzie „¿ywy” oœrodek, je-
œli tu bêd¹ przychodzili ludzie, jeœli
bêd¹ tworzyli artyœci, to to miejsce
wypromuje siê samodzielnie –
mówi³ dyrektor. – Bo to nie jest jakiœ
oœrodek ogólnowarszawski, ale w³a-
œnie taki lokalny, dla tutejszych mie-
szkañców i artystów.

Klub Kultury Saska Kêpa ma po-
nad 1600 metrów kwadratowych
powierzchni u¿ytkowej. Koszt bu-
dowy obiektu wyniós³ ponad 8 mi-
lionów z³otych. Ogólne, bardzo
pozytywne wra¿enie psuj¹ niestety
drobne mankamenty, które nale¿a-
³oby poprawiæ. W kilku miejscach
surowy beton i ods³oniête rury
stwarzaj¹ wra¿enie piwnicy lub
bunkru, powierzchnie porêczy s¹
niezbyt g³adkie, a unikatowy dach
sprawia wra¿enie wykonanego
z ma³o trwa³ych materia³ów. Naj-
wa¿niejsze jednak, ¿e Saska Kêpa
ma szansê na swoje kulturalne
centrum. ar 

Kultura wraca na Kępę!
Saska Kêpa doczeka³a siê nowoczesnego centrum kultury. W œrodê, 
28 wrzeœnia, przy ul. Brukselskiej 23, uroczyœcie otwarto Klub Kultury Saska
Kêpa, nowoczesn¹ filiê po³udniowopraskiego Centrum Promocji Kultury.
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http://www.kawiarniavanilia.pl

TAKIE PIWO TU?!
Jest jedno, jedyne miejsce

po tej stronie Wis³y, gdzie
ju¿ mo¿na siê napiæ znako-
mitego piwa Staropramen,
z licz¹cego blisko pó³tora
wieku s³ynnego, czeskiego
browaru. Piwo Staropra-
men te¿ jest znane - to o nim
s³ynny wojak Szwejk ma-
wia³  „piwo smichowskie”,
od nazwy browaru.

Ale nie tylko to piwo tam serwuj¹! Tradycyjnie wa-
rzone piwa regionalne, ze œwietnych, ma³ych browarów
i manufaktur piwa, piwa klasztorne (np. Klosterbraue-
rei z Neuzelle), pszeniczne jasne i ciemne, polskie, nie-
mieckie, a nawet - uwaga! - rewelacyjne piwo dla bez-
glutenowców! Z piw wyj¹tkowy jest unikalny Staro-
pramen, ale te¿ klasztorny Cornelius, Wiœnia w Piwie,
Piwo z Mazur Œwie¿e niepasteryzowane i wiele innych.
Jest w czym wybieraæ!

Gdzie jest jedyne miejsce po tej stronie Wis³y,
w którym serwuj¹ te znakomitoœci? To Café Vanilia,
na ul. Zwyciêzców 57, blisko Miêdzynarodowej. Klima-
tyczne miejsce, s³yn¹ce nie tylko z zygmuntówek, ale te¿
œwietnych s³odkoœci, lekkiej kuchni lunchowej i przek¹-
sek, a tak¿e markowych alkoholi. No i to ch³odne 
piwo… Czekamy na Ciebie!

- Patrz pan, panie Eustachy na tych ludzi – zapêdzeni,
zgarbieni, zakrêceni… Ka¿dy goni, gdzieœ pêdzi…

Kazimierz G³ówka znowu by³ w nastroju refleksyjnym, co
Eustachy Mordziak, jego serdeczny kole¿ka, nie za bardzo
lubi³. Eustachy by³ cz³owiekiem prostym, dobrodusznym,
w przeciwieñstwie do pana Kazimierza, nie by³ zwolenni-
kiem dzielenia w³osa na czworo.

- Goni¹? A kto dziœ nie goni, panie Kaziu? Czasu siê nie
oszuka. Ludzie zakupy musz¹ zrobiæ raz, dwa, bo gdzieœ na
nich robota czeka. Wiadomo, dziœ nie pracuje siê osiem go-
dzin, jeœli chcesz siê utrzymaæ na powierzchni, musisz zasu-
waæ. 

- No, ale to przecie¿ za oœmiogodzinny dzieñ pracy ludzie
kiedyœ g³owy nadstawiali, bywa³o, ¿e nawet ¿ycie tracili.
Patrz pan – minê³o trochê czasu i znów tyraj¹, ciesz¹c siê,
¿e w ogóle maj¹ robotê. Na naszych oczach œwiat fikn¹³ ko-
zio³ka, panie Eustachy.

- Na szczêœcie z zakupami jako takimi nie ma problemów.
Towaru zatrzêsienie, na bazarze nawet ptasiego mleka nie
brakuje. W pó³ godziny mo¿na siê zaopatrzyæ na tydzieñ.

- Mo¿na, jak siê ma ecie-pecie. Bez kaski klops. A kaski
coraz mniej, niestety. S³ysza³eœ pan, ¿e kryzys ante-portas?
Znaczy: u drzwi.

- Panie Kaziu, to pan chyba na innym œwiecie ¿yjesz. Co
otworzê telewizor, to a¿ siê uginam od fajnych obietnic: do-
p³ac¹ nam do mieszkañ, do dzieci, do przedszkoli, do stu-
diów. Wystarczy do wyborów poczekaæ i ¿ycie zmieni siê

w bajkê … Prezes to nawet obieca³, ¿e jak ju¿ zostanie tym
premierem, to o ch³opów szczególnie zadba. 

- No. Sam go widzia³em w jakimœ gospodarstwie. Rolnik,
jak to rolnik – rêce za³o¿y³ i mówi: a co to ta Unia, panie?
Co ona da³a, tak po prawdzie. Nic, panie…  A w tym czasie
kamera pokaza³a ³¹kê, na której pas³y siê dwie krowy, obie
ufajdane od rogów po ogon. 

- To, co – on czeka, a¿ Barroso przyjedzie i jego krowom
zadki pomyje?

- Barroso mo¿e nie, ale prezes? Czemu nie? Czego siê nie
robi dla paru g³osów? 

- Tym kryzysem wszyscy strasz¹. A wsi¹dŸ pan na ro-
wer i pojedŸ na Grochów. Gdzie kamieniem nie rzuciæ, to
siê w now¹ budowê trafi. Cha³upa na cha³upie… To, co
- buduj¹, ¿eby sta³o, czy buduj¹, bo s¹ pewni, ¿e sprze-
dadz¹?

- A mo¿e nas wszystkich pokrêci³o? Bo jest pytanie: co
sprawia, ¿e bycie normalnym oznacza noszenie kosztow-
nych ubrañ, kupionych dziêki ciê¿kiej pracy, do której trze-
ba siê przebijaæ przez korki, zakupionym na raty samocho-
dem, g³ównie po to, ¿eby zarobiæ na to ubranie i na te raty
i na dom, który zostawia siê pusty na ca³y dzieñ - po to, aby
móc sp³aciæ zaci¹gniêty na niego kredyt? Zna pan odpo-
wiedŸ, bo ja nie?

- Kto wie, mo¿e i coœ jest w tym, co pan, panie Kaziu
mówi. Ale to znaczy³oby, ¿e wszyscy jesteœmy trybikami
w jakiejœ machinie, na któr¹ absolutnie nie mamy wp³ywu,
a ona na nas ca³kowity.

- Dobrze pan, panie Eustachy, kombinuje. U nas w takich
razach pada pytanie proste, niewyszukane: czy pies krêci
ogonem, czy ogon psem? Nigdy nie wiadomo.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Ogon

ku z tym nie bardzo umie po-
móc swoim wspó³czesnym,
nudz¹cym siê wnukom.
A dzieci - jak to dzieci. Nudz¹
siê jak zawsze.

Na przyk³ad napisy - kiedyœ
ukradkiem smarowano kred¹
na drewnianym p³ocie trzy lub
czteroliterowe s³owo, wów-
czas uwa¿ane za nieparlamen-
tarne a dziœ - obecne wszê-
dzie: w mediach, w filmach,
nawet tych dla ma³olatów. Te-

raz z³oœliwie i z premedytacj¹
niszczy siê farb¹ w sprayu
œwie¿e elewacje, które koszto-
wa³y niema³o, i ¿eby tylko to!
Ot, znak czasów…

Co siê zmieni³o? Wiele!
Wszechobecny brak kontaktu
z otoczeniem, uciekanie dziec-
ka (lub odpychanie je przez
doros³ych) w œwiat gier kom-
puterowych, internetu z wszel-
kimi jego zaletami i ogromny-
mi zagro¿eniami, w bezmyœlne

skakanie pilotem po kana³ach
tv. Izolacja - najgorsze, co
mo¿e siê przytrafiæ i po cichu
zniszczyæ rodzinê.

A dawniej? Gdy nie by³o
tych wszystkich „wynalaz-
ków”, dzieci z koniecznoœci
s³ysza³y: Nudzisz siê? No to
chodŸ, pomo¿esz mi! Wspólne
naprawianie ¿elazka czy ro-
weru, pomoc przy lepieniu
pierogów, sma¿eniu placków
czy choæby obieraniu kartofli
(z ostatniego mo¿esz sobie
wystrugaæ ludzika!), szycie,
drobna domowa stolarka…
A przy tym - oczywiœcie, roz-
mowy! Nie mam nic przeciw-
ko wynalazkom, ale te¿ wiem,
¿e nie mog¹ zastêpowaæ
wspólnych chwil.

Dziœ niewiele osób s³ysz¹c
dzieciêce „nudzê siê” zamiast
zastanowiæ siê nad samym
dzieckiem, myœli „znowu bê-
dzie mi przeszkadzaæ”. Niech
lepiej zejdzie nam z oczu!
Dlatego zasmuci³ mnie wi-
doczny na zdjêciu szyldzik
w jednym z domów kultury.
Kultury! O, bogowie…       żu

Kobiecym okiem

„W czasie deszczu dzieci siê
nudz¹, to ogólnie znana
rzecz” - œpiewano przed pó³-
wieczem w Kabarecie Star-
szych Panów. Inne by³y wtedy
dzieci, inne nudy, inni te¿
starsi panowie. Pada³ deszcz -
wiêc nie mo¿na by³o wyjœæ, by
pobawiæ siê lalkami, graæ
w pi³kê czy puszczaæ latawce.
Nie pozwalali w deszcz ³aziæ
po drzewach czy jeŸdziæ na
rowerze. W tamtych czasach -
bez kasku, oczywiœcie! 

Dzisiejsi starsi panowie
(i panie) to ówczesne dzieci.
Niewielu z nich chce sobie
przypomnieæ, ile fantastycz-
nych sposobów na nudê by³o
w tamtych czasach i w zwi¹z-

W czasie
deszczu
dzieci…
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Hanka Bielicka, wielka aktorka teatralna i super gwiazda estrady i kabaretu,
która zmar³a piêæ lat temu, mówi³a o sobie, ¿e jest „rodowit¹ warszawiank¹ z £om-
¿y”. W powszechnym mniemaniu Warszawy – w tym oczywiœcie i Pragi – rodowi-
t¹ warszawiank¹ BY£A, o £om¿y te¿ siê wiedzia³o, bo tam przez d³u¿szy czas mie-
szka³a, ale w rzeczywistoœci, urodzi³a siê ona - 9 listopada 1915 roku -  w Kono-
nówce na Ukrainie. Tam jej rodzice i starsza siostra zawêdrowali jako uchodŸcy
w czasie pierwszej wojny œwiatowej z maj¹tku Boguchwa³a miêdzy Krakowem
a Rzeszowem w zaborze austriackim. Narodziny pani Hanki by³y proste – mamu-
sia zeskoczy³a z furmanki i Hania przysz³a na œwiat. Sta³o siê to pod patronatem
dwóch cesarzy – bo Hania zosta³a poczêta pod patronatem cesarza Austrii, a zna-
laz³a siê na œwiecie pod patronatem cesarza Rosji. Ale „cesarskie ciêcie” nie by³o
potrzebne.

Wiemy o tym, ³¹cznie z t¹ gr¹ s³ów, z ksi¹¿ki pt. „Hanka Bielicka - Umar³am ze
œmiechu”, wydanej przez Prószyñskiego i S-kê (Warszawa, 2011), a napisanej
przez  Zbigniewa Korpolewskiego, artystê estradowego, aktora, prezentera, dyrek-
tora Teatru Syrena w Warszawie w latach 1991-97. To ksi¹¿ka-pere³ka zarówno je-
¿eli chodzi o opis kariery zawodowej jak i prze¿yæ osobistych pani Hanki. A sprawa,
do której nawi¹zuje tytu³ niniejszych „uwag”,  opowiedziana jest w ksi¹¿ce po raz
pierwszy.  

Przede wszystkim jednak aksjomat czyli absolutny pewnik, opisany szczegó³owo
przez Korpolewskiego: jedyn¹ wielk¹ mi³oœci¹ pani Hanki by³ Jerzy Duszyñski,
który, jak siê mówi³o w sferach filmowych w powojennej Polsce, „wieczn¹ s³awê”
zdoby³ w filmie pt. „Zakazane piosenki”. Oboje – Hanka i Jurek - spêdzili czas woj-
ny w Wilnie, dok¹d ich ta zawierucha wypêdzi³a. Tam wziêli œlub. Opis ich powojen-
nego ¿ycia i ich rozwodu w Warszawie to majstersztyk – nie tylko sztuki narracji
Korpolewskiego, ale i jego taktu. A choæ Duszyñski o¿eni³ siê z inn¹ kobiet¹, mi³oœæ
pani Hanki do niego przetrwa³a do jego œmierci, a pamiêæ po nim do jej odejœcia. 

Ale pani Hanka by³a nie tylko artystk¹, by³a te¿ kobiet¹. Wiêc w pewnym mo-
mencie siê zakocha³a. „Pocz¹tkowo niewinny flirt ze znanym radiowcem satyry-
kiem, który napisa³ dla niej tekst do ‘Podwieczorku przy mikrofonie’ – stwierdza
Korpolewski -  przerodzi³ siê w romans. Jak po latach wspomina³a, by³ to mê¿czy-
zna, z którym dozna³a po raz pierwszy pe³nej satysfakcji seksualnej. Odkry³ przed
ni¹ zupe³nie wczeœniej nieznane jej tajniki ¿ycia erotycznego. By³a ju¿ w tym czasie
kobiet¹ w pe³ni dojrza³¹, wiêc to nag³e olœnienie uzale¿ni³o j¹ ca³kowicie od tego
partnera. Ten mê¿czyzna, przystojny, inteligentny i utalentowany, z solidn¹ pozycj¹
zawodow¹, mia³ tylko jedn¹ wadê – by³ ¿onaty. 

„Nieformalny zwi¹zek nabiera³ w œrodowisku coraz wiêkszego rozg³osu, wreszcie
radiowiec zdecydowa³ siê na rozwód, który po d³ugich staraniach, zgodnie z oczeki-
waniami pani Hanki, otrzyma³. Tyle tylko, ¿e celem rozwodu, jak siê okaza³o, by³o
zawarcie ma³¿eñstwa z pewn¹ m³od¹, ma³o w œrodowisku znan¹ dziewczyn¹, która,
jak siê póŸniej okaza³o, powi³a radiowcowi dziecko. 

„Ten zupe³nie nieoczekiwany tok zdarzeñ by³ dla pani Hanki jak grom z jasnego
nieba. Poczu³a siê g³êboko zraniona i publicznie sponiewierana. W wyniku za³ama-
nia psychicznego targnê³a siê na w³asne ¿ycie. Na szczêœcie samobójcza próba zo-
sta³a udaremniona. Po pewnym czasie artystka wróci³a do normalnego ¿ycia, ju¿
bez reszty poœwiêcaj¹c siê ukochanemu zawodowi, który z pe³nym oddaniem upra-
wia³a.

„Ca³y ten epizod – konkluduje Korpolewski – znam z relacji pani Hanki. Przy-
pominam go, zdarza siê bowiem, ¿e uœmiechniêta twarz i bij¹cy na odleg³oœæ opty-
mizm w rzeczywistoœci kryje uczucia znacznie powa¿niejsze, wrêcz tragiczne”. To
myœl g³êboka. Na niej wiêc te „uwagi” zakoñczmy.          

Zygmunt Broniarek

Fot. Jan Goliñski

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
zdrowa ¿ywnoœæ
s³odycze, wêdliny, wina i soki
chemia gospodarcza

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW
obuwie, bielizna poœcielowa, koce
dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
sprzêt AGD
art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!
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Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
Dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00. 

Dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.
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W niedzielê oczy nie tylko
ca³ej Warszawy by³y
zwrócone na nasz¹ dzielni-
cê. Ponad sto tysiêcy osób
przyjecha³o, aby na w³asne
oczy zobaczyæ jak zmieni³
siê teren, na którym jeszcze
trzy lata temu znajdowa³ siê
najwiêkszy bazar Europy.

By³o wiele koncepcji,
gdzie budowaæ Stadion Na-
rodowy. Rozwa¿ano okolice
Otwocka, £omianki, a tu
nad Wis³¹ ko³o Parku Skary-
szewskiego i Saskiej Kêpy
planowano budowê osiedla
apartamentowców. Znaj¹c
¿ycie, gdyby Stadion Naro-
dowy nie powsta³, aparta-
mentowce tak¿e posz³yby
w zapomnienie, a na stadio-
nie nadal sprzedawano by
tylko „myd³o i powid³o”.

Jednak to na miejscu Sta-
dionu Dziesiêciolecia po-
wsta³ obiekt, na który nie
tylko w przenoœni bêd¹ siê
zwraca³y oczy ca³ej Polski
podczas najwiêkszych im-
prez sportowych i rekreacyj-
nych.

Patrz¹c na oœwietlon¹
w bia³o-czerwonych bar-
wach elewacjê trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e budowa stadio-
nu jest zwieñczeniem kilku-
krotnie wiêkszego wysi³ku
finansowego, organizacyj-
nego i inwestycyjnego War-
szawy w ramach projektu
„EURO 2012”. 

W budowie jest Most
Pó³nocny, wêze³ £opuszañ-
ska i po³¹czenie z autostra-
d¹ A1, oczyszczalnia œcie-
ków „Czajka”. Zakup po-
nad 180 nowoczesnych
tramwajów PESA, wymia-
na po³owy taboru autobuso-
wego i po³¹czenie kolejowe
z lotniskiem na Okêciu
w jeszcze wiêkszym stop-
niu uczyni¹ komunikacjê
publiczn¹ przyjazn¹ mie-
szkañcom.

Dla nas, mieszkañców
prawej strony Warszawy
istotne s¹ inwestycje, które
ca³kowicie odmieni¹ tê

czêœæ stolicy, a które po-
wstaj¹ raptem w odleg³oœci
1 km od Stadionu Narodo-
wego. Dworzec Wschodni,
stacja PKP i metra Stadion,
nowy dworzec autobusowy,
remont Teatru Powszechne-
go, ulicy Francuskiej, budo-
wa CPK na Brukselskiej
i Jordanka na Nobla, nowa
siedziba dla Sinfonia Varso-
via. 

W œrodê 5 paŸdziernika
zostanie otwarte Centrum
Edukacyjno-Opiekuñcze na
Goc³awiu ze ¿³obkiem,
przedszkolem i Klubem Se-
niora.

Nie wszystko oczywiœcie
uda siê przeprowadziæ tak
jak by³o zaplanowane, tak
jak byœmy chcieli. Dalsza
budowa wêz³a Marsa i rewi-
talizacja Placu Szembeka
powinny byæ szybciej reali-
zowane. Zabrak³o funduszy

na domkniêcie ma³ej obwo-
dnicy Warszawy, której pro-
jekt jest ju¿ gotowy, ³¹cz¹cej
Rondo Wiatraczna z Tar-
gówkiem.

Mimo, ¿e jestem zwolen-
nikiem otwartej przestrzeni
publicznej, a jednoczeœnie
uwa¿am, ¿e Park Skary-
szewski powinien zachowaæ
swój otwarty, dotychczaso-
wy charakter, to jednak jego
rewitalizacja i odbudowa
ozdobnego ogrodzenia nada-
³aby mu jeszcze wiêkszej
œwietnoœci. I o to trzeba za-
biegaæ. Kiedy EURO 2012
siê skoñczy, kibice wyjad¹,
ale zrealizowane na EURO
2012 inwestycje bêd¹ s³u¿y-
³y warszawiakom przez wie-
le lat.

Paweł LECH 
Przewodniczący 
Komisji Sportu 

Rady m.st. Warszawy

MOJA WARSZAWA
Bieg³am z tob¹ jak po

ogieñ do góry, do s³oñca... za
doliny za szerokie, po mi³oœæ
bez koñca… czerpaliœmy
z siebie sami cuda, cuda, 
cuda… i oczami i ustami jak
ze Ÿród³a…

30 wrzeœnia nie tylko usta-
mi, oczami, ale przede wszy-
stkim uszami i szeroko otwar-
t¹ dusz¹, mogli czerpaæ emo-
cje goœcie recitalu Piotra Wo-
Ÿniaka i Przemys³awa Œledzia
Œledziuhy w Centrum Promo-
cji Kultury przy Podskarbiñ-
skiej 2.

Jak ze Ÿród³a – pod tym ty-
tu³em odby³ siê koncert, pod-
czas którego dwaj artyœci, 
zaprezentowali covery pol-
skich piosenek z pocz¹tku lat
70-tych, jak równie¿ kompo-
zycje Piotra WoŸniaka z Jego
debiutanckiego albumu zaty-
tu³owanego „Dom na dachu”.

Dziêki tym dwóm panom,
ciep³e wczesnojesienne popo-

³udnie wype³ni³o siê pachn¹c¹
mieszank¹ lirycznego œpiewu
i pobudzaj¹cego brzmienia gi-
tar. 

Zupe³nie, jak gdyby na sce-
nie spotka³y siê demony gita-
rowych uderzeñ z anio³ami

szeptu poezji. Zderzenie
dwóch œwiatów – lirycznego
g³osu Piotra WoŸniaka i ¿y-
wio³owoœci muzycznej Œle-
dziuhy, zaowocowa³y absolut-
nie magnetyzuj¹c¹ uczt¹.

Artyœci tworz¹c razem od
stycznia tego roku, pierwszy
koncert zagrali wspólnie
w kwietniu. Kiedy pojawiaj¹
siê na scenie widaæ i s³ychaæ
ogromn¹ radoœæ i tempera-
ment. 

Panowie zaproponowali pu-
blicznoœci utwory bardziej
i mniej znane, niegdyœ wyko-
nywane przez muzyczne oso-
bowoœci, jak miêdzy innymi:
Maryla Rodowicz, Tadeusz
WoŸniak, Czes³aw Niemen,

Skaldowie czy Marek Gre-
chuta. 

Wrzeœniowego wieczora
w CPK-u, pieœni te przekaza-
ne zosta³y nieco inaczej, indy-
widualnie i „po swojemu”.
Czasem a¿ trudno uwierzyæ,
na ile nowa interpretacja s³ów
i melodii, mo¿e odmieniæ
i pozwoliæ odkryæ to, co od lat
wydawa³o siê byæ w pe³ni od-

krytym. 
Oczywiœcie

koncert to nie
tylko mu-
zyczne wspo-
m n i e n i a
i „po¿yczone”
teksty, ale te¿
okno do œwia-
ta twórczoœci
Piotra Wo-
Ÿniaka. Sie-
dem gór i sie-
dem miast...
p r z e m i e r z ê
i znajdê ciê
tam...

O g r o m n ¹
radoœci¹ jest
móc uczestni-
czyæ w wyda-

rzeniu artystycznym pe³nym
emocji. „Dobry” koncert to
koncert nieskoñczony - taki,
który sprawia ¿e czujemy nie-
nasycenie, a g³os i melodia
powracaj¹ w myœlach s³ucha-
cza d³ugo po zejœciu artysty ze
sceny. Dobry koncert dŸwiê-
czy pasj¹ i smakuje wra¿liwo-
œci¹.

To w³aœnie by³ taki koncert.
Smakowa³, pachnia³ i dŸwiê-
cza³. By³ to koncert, który za-
brzmia³ w duszy na tyle moc-
no, aby chcieæ powróciæ do
jego Ÿród³a i choæ raz jeszcze
us³yszeæ, poczuæ i zaton¹æ
w tej poetyckiej, motylej b³o-
goœci...

enigma

U źródła duszy...
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29% warszawiaków uzna³o budowê obwo-
dnicy za najpilniejsz¹ inwestycjê, wiêcej
wskazañ uzyska³o jedynie metro. Obwodni-
ca zostawi³a natomiast w tyle Stadion Naro-
dowy, czy Most Pó³nocny. Tzw. „ringi”
w istotnej czêœci, maj¹ ju¿ Kraków, Wroc³aw,
Trójmiasto. W ostatnich latach buduje siê obja-
zdy (s³usznie!) wokó³ kilkutysiêcznych miaste-
czek, tymczasem w Warszawie s¹ ca³e kilkuna-
stotysiêczne osiedla, wzd³u¿ których przeje¿-
d¿a tranzytem ogromna iloœæ pojazdów. Budo-
wa obwodnicy Warszawy realizowana jest po-
woli. Niestety jest to inwestycja kosztowna,
która w dodatku nie wygl¹da imponuj¹co
w statystykach budowy dróg. Wybudowanie
kilku kilometrów drogi ekspresowej wokó³ sto-
licy kosztuje bowiem tyle, ile kilkunastu kilo-
metrów „w polu”. Jednak¿e budowa obwodni-
cy jest jedn¹ z najwa¿niejszych inwestycji dla
najwiêkszego polskiego miasta i jego mie-
szkañców. Dlatego przyspieszenie obecnego
tempa prac powinno staæ siê priorytetem dla
kolejnego ministra infrastruktury.

Na razie realn¹ szansê na obwodnicê ma je-
dynie zachodnia czêœæ miasta. Zjazd z auto-
strady A2 na stronê pó³nocn¹ przez Bemowo
na Pow¹zki i dalej Tras¹ Toruñsk¹, jest ju¿
praktycznie ukoñczony - odcinek od trasy po-
znañskiej otworzono w tym roku, pozostaje
tylko jego po³¹czenie z autostrad¹, jak ta doj-
dzie do Warszawy. W trakcie budowy jest eks-
presowa trasa odchodz¹ca od A2 przez obrze-
¿a Ursusa i Okêcia do ul. Pu³awskiej. General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
(GDDKiA) deklaruje, ¿e odcinek ten bêdzie
oddany przed EURO 2012, aczkolwiek inwe-
stycja ma ju¿ kilkumiesiêczny poœlizg i nie-
którzy twierdz¹, ¿e bardziej realny jest rok
2013. Budowa pozosta³ej czêœci obwodnicy
i kilku wa¿nych wyjazdów zosta³a jednak
od³o¿ona na bli¿ej nieokreœlon¹ przysz³oœæ.
Od³o¿ona jest te¿ budowa odnogi od A2 do
wylotówek na Katowice (droga nr 8) oraz Kra-
ków (nr 7), dziêki którym mo¿na by omin¹æ
Al. Krakowsk¹ i wyjazd przez Raszyn i Janki,
czyli jeden z najbardziej zakorkowanych od-
cinków w kraju. Budowa ³¹cznika od autostra-
dy choæby do centrum Maximus k. Nadarzyna
powinna byæ realizowana tak szybko, jak to
mo¿liwe.

Równie¿ w¹tpliwym posuniêciem by³o
opóŸnienie budowy nowej wylotówki przez
£omianki, w stronê Gdañska (dopiero po
2013 roku). Przez ostatnie kilka lat poczynio-
no ju¿ do niej pewne przygotowania i mo¿e to
oznaczaæ koniecznoœæ aktualizowania doku-
mentacji oraz ponownego ubiegania siê o de-
cyzjê œrodowiskow¹. Na liœcie rezerwowej
przedsiêwziêæ, które maj¹ szansê rozpocz¹æ
siê przed 2013 roku znajduje siê natomiast

przebudowa Trasy Toruñskiej, od Pow¹zkow-
skiej, do wyjazdu na Marki. Dalszy odcinek
tej drogi (od Marek, w kierunku Bia³egosto-
ku) nie ma ju¿ niestety szans na ten termin.
Konkretnych przygotowañ nie poczyniono
w sprawie budowy dalszej czêœci po³udnio-
wego fragmentu obwodnicy Warszawy, od ul.
Pu³awskiej, tunelem pod P³askowick¹ i mo-
stem przez Wis³ê do szosy na Lublin. W opty-
mistycznym wariancie powinien on powstaæ
przy wsparciu UE z bud¿etu 2014-20, czyli
prawie 20 lat po zainicjowanym przeze mnie
moœcie Siekierkowskim, otwartym w 2002 ro-
ku. Udro¿nienia wymaga wyjazd do Piasecz-
na i Góry Kalwarii. W tej drugiej nieustannie
tworz¹ siê ogromne korki na skrzy¿owaniu
z drog¹ nr 50. 

W priorytetach drogowych znajduje siê m.in.
doprowadzenie autostrady A4 do granicy ukra-
iñskiej. Ta droga jest oczywiœcie potrzebna, ale
iloœæ pojazdów, która tamtêdy przeje¿d¿a jest
nieporównywalnie mniejsza z tysi¹cami samo-
chodów, które codziennie rozje¿d¿aj¹ war-
szawskie ulice. Wed³ug badañ GDDKiA w po-
bli¿u przejœcia granicznego z Ukrain¹ w Kor-
czowie dziennie przeje¿d¿a œrednio 3.210 po-
jazdów, natomiast na wylotówce przez Janki.
ponad 61.000 a na Piaseczno, do £omianek
i Marek – po  50.000 pojazdów na dobê. Przy-
gotowania do Euro nie mog¹ byæ pretekstem
do odk³adania kluczowej inwestycji dla aglo-
meracji licz¹cej 2 miliony mieszkañców. 

Dlatego warto, abyœmy, jako warszawiacy,
mobilizowali nowy rz¹d do jak najszybszego
dokoñczenia obwodnicy oraz przebudowy naj-
wa¿niejszych wylotówek. Mia³oby to bardzo
wyraŸny wp³yw na poprawê komfortu ¿ycia
wielu mieszkañców stolicy i okolicznych po-
wiatów.

Marcin Święcicki
były Prezydent Warszawy 

obecnie radny sejmiku mazowieckiego

WARSZAWA CHCE 
OBWODNIC I WYLOTÓWEK

Park im. p³k Jana Szypow-
skiego „Leœnika” jest jednym
z wiêkszych rekreacyjnych ob-
szarów Grochowa. Jest te¿ ko-
lejnym parkiem Pragi Po³udnie,
który wymaga gruntownych
zmian. – W ostatnich latach
wykonaliœmy tam kilka prac
modernizacyjnych. Zosta³a na-
prawiona znaczna czêœæ alejek,
zmodernizowany plac zabaw  –
mówi wiceburmistrz dzielnicy
Adam Grzegrzó³ka. Faktycz-
nie, ale powa¿niejsze zmiany
w parku poczyniono jesieni¹
2005 r. Pisaliœmy
o tym w „Mie-
szkañcu” (Zmiany
i tajemnice w „Le-
œniku”). Od tego
czasu minê³o
szeœæ lat…

Nadziejê na
gruntown¹ rewita-
lizacjê parku maj¹
samorz¹dowcy
z Rady Osiedla
Grochów Pó³noc-
ny, którzy opraco-
wali i przeprowa-
dzili ankietê, aby
poznaæ oczekiwa-
nia mieszkañców
wzglêdem reno-
wacji parku. An-
kieta uwzglêdnia-
³a zarówno po-
trzeby m³odych u¿ytkowników
parku, jak i seniorów. Wed³ug
odwiedzaj¹cych park najbar-
dziej potrzebna jest tutaj fon-
tanna z mo¿liwoœci¹ pluskania
siê w niej, czyli tzw. „pluskawi-
sko”. Ankietowani chcieliby
te¿, aby w parku znalaz³o siê
miejsce do koncertów (amfite-
atr), miejsce do æwiczeñ dla se-
niorów i plac zabaw dla dzieci
(ale taki z prawdziwego zdarze-
nia). Oczywiœcie, wzd³u¿ alejek
winny stan¹æ wygodne ³awecz-
ki i stylowe latarnie. W parku
powinien znaleŸæ siê wybieg
dla psów (z podajnikami tore-
bek na odchody). - Niepokoj¹ce
jest to, ¿e najmniej osób intere-
sowa³o siê aktywn¹ form¹ wy-
poczynku – komentuje podsu-

mowanie ankiet Renata Zator-
ska, szefowa osiedlowego sa-
morz¹du. - Trochê szkoda, ¿e
nie chce nam siê odpoczywaæ
w ruchu, tylko na jak najwygo-
dniejszych ³aweczkach, przy
szemrz¹cej fontannie i œpiewie
ptaków. Tylko po kilkanaœcie
procent ankietowanych wyrazi-
³o zainteresowanie tartanowym
torem dla „rolkarzy”, budow¹
skate-parku, czy stolików do
gry w szachy. - W latach 2013-
2014 w „Leœniku” zmodernizu-
jemy oœwietlenie  – zapewnia

„Mieszkañca” wiceburmistrz
Grzegrzó³ka. - Pewnie popra-
wimy te¿ stan niektórych alejek
i zastanowimy siê co jeszcze
mo¿na tam zrobiæ. Jeœli ankiety
lokalnego samorz¹du trafi¹ do
urzêdu dzielnicy, to zapewne
weŸmiemy pod uwagê g³osy
mieszkañców.

W³adze dzielnicy przyznaj¹
jednak, ¿e nie ma szansy na
kompleksow¹ rewitalizacjê par-
ku. G³ównie dlatego, ¿e znacz-
na jego czêœæ le¿y na terenach
prywatnych lub „roszczenio-
wych”. Szkoda, gdy¿ park cie-
szy siê du¿¹ popularnoœci¹ mie-
szkañców. W ten rejon Grocho-
wa spacerowiczów przyci¹gaj¹
takie atrakcje, jak korty teniso-
we, ogródek jordanowski, czy

parkowa, kamienna pergola
zbudowana z macew. – Trady-
cja g³osi, ¿e w pobliskim „Pa³a-
cyku Wierzbickich”, w którym
teraz mieœci siê szko³a muzycz-
na, znajdowa³ siê w czasie Po-
wstania Listopadowego sztab
gen. Józefa Ch³opickiego – wy-
jaœnia Renata Zatorska. – Tutaj
umiejscawia siê akcjê „Warsza-
wianki” Stanis³awa Wyspiañ-
skiego. 

Od strony ul. Grochowskiej
znajduje siê pomnik-g³az po-
œwiêcony patronowi parku. Tu-
taj odbywaj¹ siê rocznicowe
uroczystoœci. – We wrzeœniu
Spo³eczny Komitet Pamiêci p³k.
Jana Szypowskiego zorganizo-

wa³ uroczystoœæ, której celem
by³o upamiêtnienie walki sto-
czonej pod Zamoœciem przez
oddzia³ pu³kownika z Armi¹
Czerwon¹ – mówi wiceprzewo-
dnicz¹cy rady dzielnicy Marek
Borkowski. W uroczystoœciach
wziêli udzia³ m.in. pose³ Artur
Górski, by³y prezydent Warsza-
wy, a obecny radny Mazowsza
Marcin Œwiêcicki, wicebur-
mistrz Robert Kempa oraz syn
„Leœnika” Miros³aw Szypow-
ski i wnuk Conrado Moreno (na
zdjêciu), znany jako uczestnik
programu „Europa da siê lu-
biæ”. Park „Leœnika” te¿ da siê
lubiæ, ale choæ nie mo¿na tu
zrobiæ wszystkiego, to mo¿na
zrobiæ wiele, aby dawa³ siê lu-
biæ jeszcze bardziej… ar

„Leśnik” da się lubić
W poprzednim „Mieszkañcu” pisaliœmy o fa-
talnym stanie Parku Skaryszewskiego. Tym
razem zwracamy uwagê na Park „Leœnika”.
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Wspomnień czar
Anegdoty z artystycznych woja¿y – pod takim has³em odby³o siê

w falenickim Klubie Kultury spotkanie z mieszkañcami Falenicy 
Iren¹ i Zbigniewem Rogowskimi oraz Tadeuszem WoŸniakowskim. 

By³o to spotkanie niebanalne, bowiem wielce niebanalni byli jego boha-
terowie. Niejeden m³odzieniaszek zasiedzia³y przed komputerem, móg³by
pozazdroœciæ tej trójce artystów ogromnej energii i radoœci ¿ycia. Spotka-
nie stanowi³o taneczno-œpiewan¹ opowieœæ o ¿yciu, mi³oœci i pasji. 

G³ównym g³osem i przewodnikiem tej sentymentalnej wyprawy by³a pa-
ni Irena, która z uœmiechem na ustach i b³yskiem w oczach mówi³a o minio-
nych latach. Opowiadania sprawi³y, ¿e oczyma wyobraŸni goœcie klubu
przenieœli siê na Œl¹sk – gdzie artystka zaczyna³a swoj¹ sceniczn¹ przygodê. 

„Odwiedziliœmy” tamtejsz¹ Operetkê, poznaliœmy Zespó³ Œl¹skiego
Okrêgu Wojskowego, a¿ wreszcie trafiliœmy pod skrzyd³a Miry Zimiñ-
skiej- Sygietyñskiej i „Mazowsza”. 

Pani Irena wspomina „mazowszañski” czas z ogromnym sentymentem.
Wi¹za³ siê on z licznymi podró¿ami, nagraniami dla telewizji i radia, rau-
tami dyplomatycznymi. By³ to dla artystki okres wytê¿onej pracy, piêk-
nych prze¿yæ, ale i sytuacji komicznych. Poznaliœmy historiê „strzelaj¹-
cych kluseczek” w chiñskiej ambasadzie czy „chiñskich wybawicieli ma-
zowszañskiego pantofelka”.

Kiedy artystka wróci³a na Œl¹sk, odnalaz³a mi³oœæ swojego ¿ycia. Do
Oœwiêcimia przyby³a bowiem wówczas Flotylla - Zespó³ Estradowy Ma-
rynarki Wojennej, a wraz z Flotyll¹ – Zbigniew Rogowski,  który dziœ sie-
dz¹c u Jej boku wspomina tamte czasy. Od tej pory podró¿owali ju¿ razem. 

Pañstwo Rogowscy wspó³pracowali z wielkimi artystami, jak np. Mie-
czys³aw Fogg czy Hanka Bielicka. 

W gronie zaprzyjaŸnionych artystów Ireny i Zbigniewa Rogowskich, jest
tak¿e Tadeusz WoŸniakowski (na zdjêciu) – obecny podczas falenickiego
spotkania. Obecny to zreszt¹ ma³o powiedziane. Pan Tadeusz z niew¹tpli-
wie wrodzonym urokiem osobistym i przenikliwym spojrzeniem, czarowa³
szczególnie damsk¹ czêœæ publicznoœci przyby³¹ na W³ókiennicz¹.

Widzowie dali siê ponieœæ energii artysty i wraz z Nim odœpiewali frag-
menty kilku muzycznych przebojów, bo przecie¿ „piosenka jest dobra na
wszystko!”

I choæ „tak trudno siê rozstaæ..” to przemi³y wieczór z udzia³em wspa-
nia³ych œpiewaków musia³ siê skoñczyæ. Pozostaje po nim wielki apetyt na
dalszy ci¹g  niezwyk³ych opowieœci o muzyce najprawdziwszej… p³yn¹-
cej z serca. kzw

Choæ Narodowe Centrum
Sportu, organizator Wielkiego
Dnia Otwartego na Stadionie
Narodowym, apelowa³o, aby
przyje¿d¿aæ komunikacj¹
zbiorow¹, to wiele osób przy-
by³o na Kamionek w³asnymi
samochodami. A ¿e przy sa-
mym stadionie nie ma parkin-
gu, to liczne sa-
mochody zakor-
kowa³y s¹sie-
dni¹ Sask¹ Kê-
pê. Odchodz¹ce
od ul. Francu-
skiej Lipska
i Berezyñska
sta³y nieprzeje-
zdne, a Walecz-
nych, choæ to
ulica dwukie-
runkowa, mo¿-
na siê by³o po-
ruszaæ tylko
w jedn¹ stronê
(gdy¿ z drugiej
nie da³o rady
wjechaæ). 

W przeci-
wieñstwie do
poprzedniego
Dnia Otwartego
wiele osób,
prócz robi¹cego wra¿enie za-
mykanego dachu, z tej wizyty
wyniesie ma³o przyjemne
wspomnienie korków i zablo-
kowanych ulic oraz t³oku
i œcisku w czasie samego
zwiedzania stadionowej pro-
menady. Warto siê zastano-
wiæ, jak zniwelowaæ tego ty-
pu uci¹¿liwoœci przy kolej-

nych stadionowych fetach
i imprezach. Poprzednie udo-
stêpnienie stadionu by³o zde-
cydowanie lepiej zorganizo-
wane.

W niedzielê, 2 paŸdzierni-
ka, na Stadion Narodowy
przybyli ludzie z ca³ej Polski.
– To œwietna okazja, aby go

zobaczyæ od œrodka – mówi³
„Mieszkañcowi” Wies³aw
Kurek, uczestnik motocyklo-
wego Rajdu Katyñskiego,
który tego dnia zakoñczy³ siê
spotkaniem w Weso³ej. Raj-
dowcy zajechali przed Sta-
dion na swych metalowych
rumakach. – Ja urodzi³em siê
na Grochowie, ale kolega jest

z Wroc³awia, a drugi spod
Krakowa – kontynuowa³ mo-
tocyklista – A stadion jest
bardzo ³adny i atrakcyjny
i chcia³em go pokazaæ kole-
gom.  

Najwiêksz¹ atrakcj¹ tego
dnia by³y pokazy rozk³adania
zadaszenia Stadionu Narodo-

wego. Wszyscy z podziwem
patrzyli w górê, jak p³ócienna
kopu³a zamyka siê i otwiera.
Tylko jakiœ niesforny ch³o-
piec ci¹gn¹³ rêkê rodzica i po-
kazuj¹c w dó³, na betonow¹
p³ytê stadionu, pyta³ naiwnie:
- Tato, dach dachem, ale
gdzie na tym stadionie jest
boisko? 

Widowiskowe, dachowe
spektakle by³y powtarzane co
godzinê, tak ¿e praktycznie
ka¿dy móg³ zobaczyæ stadion
ods³oniêty i zas³oniêty. – To
druga tego typu konstrukcja
na œwiecie – unikatowoœæ
i nowoczesnoœæ naszej areny
podkreœla³ Rafa³ Kapler, pre-
zes NCS. Co godzinê te¿ na
temat samego dachu, kon-
strukcji, jak i budowy stadio-
nu wypowiadali siê specjali-

œci i eksperci. 
Imprezie to-

warzyszy³y ró¿-
ne konkursy
(nagrodami by-
³y bilety na me-
cze UEFA EU-
RO 2012 oraz
wstêpy do lo¿y
prezydenckiej),
a tak¿e stoiska
s p o n s o r ó w
przysz³orocz-
nych mi-
strzostw. Wie-
czorem zosta³a
r o z œ w i e t l o n a
elewacja stadio-
nu oraz w³¹czo-
no oœwietlenie
p³yty boiska.
Prezes Kapler
potwierdzi³, ¿e
prace budowla-

ne na stadionie zakoñcz¹ siê
przed grudniem tego roku.
W przysz³ym roku, jeszcze
przed mistrzostwami UEFA
EURO 2012, odbêdzie siê tu-
taj kilka imprez sportowych
i, byæ mo¿e, jakaœ du¿a im-
preza rozrywkowa.

Adam Rosiński  

Dach dachem, a murawa gdzie?
Oko³o 140 tysiêcy osób odwiedzi³o w ostatni¹ niedzielê Stadion
Narodowy. Tym razem okazj¹ do masowego wejœcia na obiekt
by³y pokazy sk³adania i rozk³adania stadionowego zadaszenia.



8888    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

REKLAMA REKLAMA

WARSZAWA

Jak co roku zaatakuje nas grypa! Zanim jednak
„roz³o¿ymy siê na dobre” warto przypomnieæ, jak
mo¿na siê przed ni¹ obroniæ lub zminimalizowaæ
skutki zachorowania na tê niebezpieczn¹ chorobê.

Grypa to ostra choroba wirusowa uk³adu odde-
chowego cz³owieka. Szybko siê rozprzestrzenia,
nietrudno wiêc siê ni¹ zaraziæ. Nastêpuje to za-
równo drog¹ kropelkow¹ jak i poprzez kontakty
poœrednie np. na d³oniach czy naczyniach. Wirus
jest rozprzestrzeniany tak¿e po ust¹pieniu obja-
wów chorobowych, mniej wiêcej do jednego ty-
godnia. Grypa, oprócz tego, ¿e atakuje drogi od-
dechowe, powoduje dodatkowo ogromne os³a-
bienie ci¹gn¹ce siê czasem ca³ymi tygodniami.
Czujemy siê Ÿle, jesteœmy rozbici i s³abi. To
z pewnoœci¹ choroba, „która zwala ka¿dego
z nóg”.  Jeœli dojd¹ do tego jeszcze powik³ania,
czyli np. zapalenie p³uc, mo¿e to stanowiæ zagro-
¿enie dla ¿ycia.

Na grypê nie wymyœlono jeszcze ¿adnego sku-
tecznego i szybko dzia³aj¹cego lekarstwa. Czêœæ
z nas ratuje siê jak mo¿e korzystaj¹c z porad babæ,
siêgaj¹c po medycynê naturaln¹. U¿ywamy bakte-
riobójczego czosnku, pijemy syrop z cebuli, her-
batkê z miodem, cytryn¹ lub z sokiem z malin. Dla
zwiêkszenia odpornoœci za¿ywamy witaminê C,
wapno, rutinoskorbin. Na rynku dostêpne s¹ tak¿e
wszelkiego rodzaju œrodki ³agodz¹ce objawy gry-
py takie jak: bóle, wysoka temperatura, kaszel, ka-
tar, których notabene nadu¿ywamy. Podczas cho-
roby nale¿y obowi¹zkowo le¿eæ w ³ó¿ku. Niestety
wiele osób nie stosuje siê do tej zasady, nie chc¹c
braæ zwolnienia lekarskiego ze wzglêdu na pracê.

Jest to powa¿ny b³¹d, który pope³niaj¹ praco-
dawcy pozwalaj¹c na to, by osoby chore zara¿a³y
swoich kolegów. W niektórych krajach wprowa-
dzono zasadê obowi¹zkowego noszenia mase-
czek ochronnych przez osoby przeziêbione. 

Aby zminimalizowaæ ryzyko zachorowania po-
winniœmy przede wszystkim wystrzegaæ siê miejsc
publicznych czy du¿ych skupisk ludzi. Nale¿y bar-
dzo czêsto myæ rêce, wietrzyæ pomieszczenia, za¿y-
waæ ruchu na œwie¿ym powietrzu, odpowiednio siê
ubieraæ, w tym g³ównie nie dopuszczaæ do prze-
grzania cia³a. Bardzo wa¿na jest pe³nowartoœciowa
dieta. Grypy nie leczy siê antybiotykami, a ju¿ zw³a-
szcza na w³asn¹ rêkê. Powa¿nym czynnikiem wp³y-
waj¹cym na os³abienie uk³adu odpornoœciowego
jest stres, zmêczenie i z³a kondycja psychiczna.

Inn¹, bardzo wa¿n¹ form¹ zapobiegania zachoro-
waniom oraz powik³aniom pogrypowym jest
szczepienie. Ocenia siê, ¿e szczepionka jest sku-
teczna w 70-90%.Jednak nie wszyscy mog¹ z niej
skorzystaæ. Decyzja o tym czy przyjmiemy szcze-
pienie musi byæ zawsze poprzedzona wizyt¹ i kon-
sultacj¹ u lekarza, gdy¿ istnieje wiele przeciwwska-
zañ do jej zastosowania. Szczepienie powoduje, ¿e
stajemy siê odporni na wirusa grypy tylko przez pe-
wien czas. Jeœli jednak nie przekonuje nas ta forma
zapobiegania grypie, boimy siê szczepieñ i ich
skutków, mo¿na spróbowaæ stymulacji odpornoœci
organizmu poprzez stosowanie takich œrodków jak:
witamina C 1000, witamina E, selen, cynk chelato-
wy, beta-karoten czy mleczko pszczele.                   

Alicja Dąbrowska

lekarz chorób wewnętrznych

Œwiatowa Organizacja
Zdrowia WHO ostrzega, ¿e ten
odsetek wzroœnie w najbli¿-
szym dziesiêcioleciu o dalsze
15%, zw³aszcza w krajach roz-
winiêtych i œrednio zamo¿-
nych. 

Dziœ choroby uk³adu kr¹¿e-
nia s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ przed-
wczesnej œmierci Polaków (po
65 roku ¿ycia); to 45% wszyst-
kich zgonów. Znacznie wiêcej
ni¿ w krajach Europy Zacho-
dniej. Dobra wiadomoœæ:

w Polsce od roku 1991 ten od-
setek maleje: ¿yjemy o oko³o
cztery lata d³u¿ej. M¹drzej ja-
damy, mniej palimy, korzysta-
my z postêpu diagnostyki i tera-
pii kardiologicznej. Skutecz-
noœæ leczenia nadciœnienia têt-
niczego poprawi³a siê oko³o
dwukrotnie, choæ iloœæ choruj¹-
cych na nadciœnienie jest wiêk-
sza: dziœ to ok. 32% doros³ych
Polaków, a ok. 3 mln Polaków
nie wie, ¿e ma nadciœnienie!
Odsetek pal¹cych kobiet

zmniejszy³ siê o 3%, ale mê¿-
czyzn a¿ o 12%! Ponad po³owa
doros³ych Polaków osi¹ga nie-
bezpieczny poziom cholestero-
lu - ponad 190 mg/dl. Proble-
mem staje siê oty³oœæ: to k³opot
1/4 wszystkich mê¿czyzn
w Polsce.

Zakoñczone w³aœnie, szeroko
zakrojone badanie NATPOL
2011 pozwoli³o okreœliæ wiek
serca przeciêtnego Polaka: jest
ono œrednio o 8-9 lat starsze,
ni¿ wskazuje na to wiek metry-
kalny! Proces starzenia zaczyna
siê ok. 30 roku ¿ycia i przebie-
ga inaczej u mê¿czyzn i u ko-
biet: serce 35-letniego mê¿czy-
zny ma lat 40, 50-latka – 60-65
lat, a 70-letniego – 80 lat. Nato-
miast 30-letnie Polki maj¹ ser-
ce, którego wiek jest równy
metrykalnemu, a czêsto - ni¿-

szy! Niestety, serce 70-letniej
Polki ma a¿ 95 lat. 

- Wiek serca kobiet goni wiek
serca mê¿czyzny i finalnie ten
wyœcig przegrywa – mówi prof.
Michael Pencina z Boston Uni-
versity, School of Public He-
alth, Department of Biostati-
stics. – Podsumowuj¹c, (…) jest
jeszcze wiele do zrobienia w za-
kresie edukacji, prewencji. 

Jeœli nie zmienimy stylu ¿y-
cia, iloœæ cukrzyków w ci¹gu
najbli¿szych 25 lat podwoi siê,
iloœæ chorych na nadciœnienie
przekroczy 15 mln, a oty³ych
z 6,5 mln dojdzie do ponad 9
mln! Niestety, dotyczy to tak¿e
osób m³odych. Ju¿ dziœ, co
czwarty z nich ma nadwagê
a co trzeci zbyt wysoki poziom
cholesterolu. Pozdrowienia dla
chipsów, frytek i fastfoodów! 

Koordynator projektu ba-
dawczego NATPOL 2011, 
dr hab. Tomasz Zdrojewski,
ostrzega: - Wyniki dotycz¹ce
nadwagi i oty³oœci oraz wyso-
kiego poziomu ca³kowitego
cholesterolu u ludzi m³odych
wskazuj¹ na koniecznoœæ podjê-
cia pilnych dzia³añ w celu edu-
kacji tej grupy wiekowej oraz
profilaktyki. Tendencje zdro-
wotne u ludzi m³odych, które
zosta³y ujawnione w tym bada-
niu, ka¿¹ równie¿ zastanowiæ
siê nad odpowiednimi progra-
mami i dzia³aniami skierowa-
nymi do najm³odszego pokole-
nia, by jak najwczeœniej wzbu-
dziæ w nich œwiadomoœæ troski
o w³asne zdrowie, odpowie-
dniego od¿ywiania siê i ko-
niecznoœci prowadzenia aktyw-
noœci fizycznej. W przeciwnym
przypadku, ca³e spo³eczeñstwo
bêdzie ponosiæ tego konsekwen-
cje w aspekcie zdrowotnym,
emocjonalnym, spo³ecznym
i ekonomicznym.

W konferencji, podczas
której prezentowano wyniki ba-
dañ NATPOL 2011, wziê³y
udzia³ wielkie autorytety me-
dyczne, m.in. prof. Grzegorz
Opolski (Krajowy Konsultant
ds. Kardiologii), prof. Bogdan
Wojtyniak (Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego), prof.
Zbigniew Gaciong (Kier. Kate-
dry Chorób Wewnêtrznych,
Nadciœnienia i Angiologii
WUM), dr hab. Tomasz Zdro-
jewski (Uniwersyteckie Cen-
trum Kliniczne w Gdañsku),
dr Piotr Bandosz (Uniwersytec-
kie Centrum Kliniczne w Gdañ-
sku), a tak¿e wa¿ny goœæ - An-
drzej W³odarczyk (Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia). 

Có¿ jednak z najlepszych ba-
dañ i najs³uszniejszych wnio-
sków, jeœli nie sami nie zadba-
my o siebie i bliskich, a zw³a-
szcza - dzieci. Bo nigdy nie jest
za wczeœnie na profilaktykê.

eGo

Ile lat ma Twoje serce?
Na d³ugoœæ naszego ¿ycia najwiêkszy
wp³yw ma poziom cholesterolu, cukru, wa-
ga, ciœnienie têtnicze, oraz (nic nowego)
papierosy. Trzy lata temu z powodu chorób
uk³adu kr¹¿enia na œwiecie zmar³o oko³o
17 mln osób, to niemal 30% zgonów z po-
wodu chorób niezakaŸnych. 

Gdy grypa puka do drzwi…
Skoñczy³o siê lato. Kolejny sezon jesienno-zimowy tu¿, tu¿.
Wraz z jego nadejœciem zaczn¹ pêcznieæ poczekalnie
w przychodniach, urosn¹ kolejki w aptekach. 
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Osoby niepe³nosprawne,
które chc¹ g³osowaæ w lokalu
dostosowanym do ich po-
trzeb, a nie maj¹ mo¿li-
woœci dojazdu, bêd¹
mog³y liczyæ na po-
moc Miasta. Urz¹d za-
pewni im specjalistycz-
ny transport, ³¹cznie z po-
moc¹ wyjœcia z mieszkania
i przewozem do lokalu wybor-
czego. Zg³oszenia przyjmowane
s¹ pod nr telefonu 22 870-08-08,
w dni powszednie oraz dzieñ
przed wyborami. Osoby maj¹ce
problem z poruszaniem siê,
a nie wymagaj¹ce specjali-
stycznego transportu mog¹
zg³aszaæ siê do Stra¿y Miejskiej
pod specjalnie uruchomiony
numer tel. 22 598-69-91. Do
dyspozycji bêdzie co najmniej
piêæ radiowozów, a w przypad-
ku wiêkszego zainteresowania,
Stra¿ Miejska jest gotowa uru-
chomiæ kolejne.

  
4 paŸdziernika oficjalnie

otworzono nowy oddzia³ pedia-
trii w Szpitalu im. Œwiêtej Ro-
dziny przy ul. Madaliñskiego.
Powierzchnia nowego 7-piêtro-
wego budynku wynosi 16 tys.
m.kw. Pediatria zajmuje tylko
fragment tej powierzchni.
W przysz³oœci ma powstaæ rów-
nie¿ oddzia³  chirurgii pedia-
trycznej, centralny blok opera-
cyjny oraz jedenaœcie sal poro-
dowych. Zmieœci siê w nim
równie¿ czêœæ ambulatoryjna
i rehabilitacyjna. Na inwestycjê
miasto Warszawa przeznaczy³o
64 mln z³otych. Mali pacjenci
bêd¹ przyjmowani ju¿ od 17
paŸdziernika. Po ukoñczeniu
wszystkich prac, szpital stanie
siê Centrum Zdrowia Rodziny,
a mieszkañcy bêd¹ mogli ko-
rzystaæ z kompleksowej, spe-
cjalistycznej opieki o œwiato-
wym standardzie

  
Sobota 8 paŸdziernika bêdzie

na warszawskim hipodromie
Dniem Rosyjskim. Patronat ho-
norowy nad wyœcigiem o Na-
grodê Pierrota dla czteroletnich
koni czystej krwi arabskiej,
rozgrywanym na dystansie
2000 m, obj¹³ Ambasador Fe-
deracji Rosyjskiej w Polsce
Alexander Alekseev. Barw Ro-
sji w tej gonitwie bêdzie broni³
wyhodowany w s³ynnej na ca³y
œwiat stadninie w Tiersku No-
net, który od pocz¹tku tego ro-
ku jest przygotowywany do
wyœcigów w stajni na S³u¿ew-
cu. Wygra³ on dwie pierwsze
gonitwy, ale w trzeciej, po za-
ciêtej walce, by³ trzeci z nie-
wielk¹ strat¹ do pierwszego
i drugiego konia.

  
Chocia¿ za oknem jesieñ za-

goœci³a ju¿ na dobre, to w Klu-
bie Kultury „Zastów” nadal
trwa wakacyjna atmosfera.
Wspomnieniami przelanymi na

papier mo¿na podzieliæ siê
w VIII Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym „Pocztów-
ka z wakacji”. Konkurs odbywa
siê w szeœciu kategoriach wie-
kowych. Wystarczy mieæ skoñ-
czone trzy lata, aby wzi¹æ

w nim udzia³. Prace nale¿y do-
starczyæ do 19 paŸdziernika br.
Regulamin dostêpny jest na
stronie www.kkzastow.com. 

  
Wojskowy Instytut Medycz-

ny  przy ul. Szaserów 128, zo-
sta³ nominowany jako jedna
z trzech placówek reprezentuj¹-
cych sektor opieki zdrowotnej
do nagrody „Lider Informatyki

2011”. Konkurs, którego wyniki
og³oszono 28 wrzeœnia br.,
organizowany by³ przez maga-
zyn „Computerworld”. Wyró¿-
nienie dla WIM odebrali: dyrek-
tor instytutu gen. bryg. dr hab.
n. med. Grzegorz Gielerak i szef
Wydzia³u Teleinformatyki pp³k
mgr in¿. Piotr Murawski. 

  
Rok 2012 zosta³ ustanowiony

Europejskim Rokiem Aktyw-
noœci Seniorów. Aby prze³amaæ
stereotypowy wizerunek star-
szych osób i zwróciæ uwagê na
ich potrzeby 28 wrzeœnia br.
zorganizowano konferencjê pt.
„Czy Polska jest gotowa na
Rok Seniora?” W spotkaniu,
w którym uczestniczyli m.in.

przedstawiciele Fundacji Eme-
ryt, Polskiego Zwi¹zku Emery-
tów i Rencistów i Inwalidów –
poruszono problemy nurtuj¹ce
polskiego seniora. - W Polsce
jest 340 tysiêcy zad³u¿onych se-
niorów na ponad miliard szeœæ-
set milionów z³otych - powie-
dzia³a prezes Funduszu Hipo-
tecznego Familia, który poma-
ga emerytom w mo¿liwoœci
uzyskania dodatkowych docho-
dów m.in. dziêki tzw. odwróco-
nej hipotece.

  
5 paŸdziernika rusza akcja

„Œródmieœcie gra dla ¿ycia” czy-
li honorowego oddawania krwi
w samym centrum Warszawy.
Ambulanse Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa pojawi¹ siê równie¿
m.in. 6 paŸdziernika na du¿ym
dziedziñcu Uniwersytetu War-
szawskiego (w godz. 10.00-
15.00), 12 paŸdziernika przed
stacj¹ Metro Centrum (w godzi-
nach 11.00-16.00), 18 paŸdzier-
nika przed City Handlowy przy
ul. Senatorskiej 16 (w godz.
9.00-14.00), 19 i 26 paŸdzierni-
ka przy stacji Metro Centrum
(w godz. 11.00-16.00). Ka¿dy,
kto odda krew otrzyma pokaŸn¹
tabliczkê czekolady, ale równie¿
bezp³atn¹ wejœciówkê na kon-
cert Czes³awa Mozila z zespo-
³em. Akcja potrwa do 7 grudnia
br. Koncert zorganizowany spe-
cjalnie dla uczestnicz¹cych
w akcji honorowych dawców
krwi odbêdzie siê 10 grudnia br.
(liczba wejœciówek ograniczo-
na, wydawane bêd¹ do wyczer-
pania).  

  
W niedzielê, 2 paŸdziernika,

na rondzie Waszyngtona tram-
waj linii „9” staranowa³ mitsu-
bishi, w którym jecha³a rodzi-
na chc¹ca obejrzeæ Stadion
Narodowy. Powa¿nym obra¿e-

niom uleg³o troje podró¿uj¹-
cych autem oraz motorniczy
tramwaju.  Wypadek spowo-
dowa³ ca³kowite zablokowa-
nie ruchu na moœcie Poniatow-

skiego. Most na Trasie £azien-
kowskiej równie¿ by³ zapcha-

ny z powodu odbywaj¹cej
siê w tamtej okolicy du-

¿ej imprezy sporto-
wej. Praga Po³udnie
zosta³a odciêta od le-

wobrze¿nej Warsza-
wy.

  
6 paŸdziernika w Auli G³ów-

nej Wojskowego Instytutu Me-
dycznego przy ul. Szaserów 128
odbêdzie siê inauguracja Roku
Akademickiego 2011/2012.
Wyk³ad inauguracyjny pt.
„O medycynie translacyjnej –
czyli o drodze z laboratorium do
³ó¿ka chorego i z powrotem”
wyg³osi prof. dr hab. n.med. To-
masz Jan Guzik z Wydzia³u Le-
karskiego Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego,
laureat Nagrody Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej 2010.  

  
W œrodê 28 wrzeœnia na ulicy

Francuskiej uroczyœcie ods³o-
niêto tablicê upamiêtniaj¹c¹
¿o³nierzy wrzeœnia 1939 roku,
broni¹cych w tym miejscu ba-
rykady, która os³ania³a stanowi-

sko granatników, sk³ad amuni-
cji i jedn¹ z kwater obroñców
odcinka Saska Kêpa. Tablica
poœwiêcona jest bohaterskim
¿o³nierzom 21 Pu³ku Piechoty
Dzieci Warszawy, 336 Pu³ku
Piechoty, 21 Pu³ku U³anów
Nadwiœlañskich i ich dowód-
com. Ufundowali j¹ radni Plat-
formy Obywatelskiej z Pragi
Po³udnie i Zarz¹d Dzielnicy. 

  
We wtorek 11 paŸdziernika

o godz. 10.00 w Centrum Pro-
mocji Kultury dla Pragi Po³u-
dnie przy ul. Podskarbiñskiej 2
odbêdzie siê inauguracja Roku
Akademickiego 2011/2012
Grochowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Wyk³ad inau-
guracyjny wyg³osi mgr Iwona
Majewska-Opie³ka.  

  
W niedzielê 23 paŸdziernika

odbêdzie siê I Mazowiecki
Marsz Nordic Walking pod ha-
s³em „Spotkajmy siê na szla-
kach Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego”. Zg³oszenia
do udzia³u przyjmowane s¹
drog¹ elektroniczn¹, po wype³-
nieniu formularza na stronie:
www.trzykroki.org Organizator
Fundacja Trzy Kroki Original
Nordic Walking Polska zapew-
nia kije wszystkim uczestnikom
marszu. Udzia³ w marszu jest
bezp³atny, pocz¹tek rejestracji
od godz. 9.30. (ab) (ar)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 6.10. godz. 18.00 – „Punkty przeciêcia” - spotkanie
promocyjne nowego tomu poezji Doroty Ryst. Wstêp wolny;
7.10. godz. 19.00 - „Odbicia w zwierciadle - o przesz³oœci w fil-
mie dokumentalnym. Masa - w dokumentalnym niemym kinie
propagandowym”. Wyk³ad i projekcje przedstawi Rafa³ Grzenia.
Wstêp wolny; 12.10. godz. 18.30 - W cyklu „Spotkania ze sztu-
k¹” wyk³ad pt. „Sztuka polska prze³omu XIX/XX wieku” przed-
stawi Bo¿ena Pysiewicz;

Dom Kultury „Rembertów” al. Komandosów 8 – 5.10.
godz. 18.00 – Spotkanie z podró¿niczk¹ Ann¹ Szymczak pt.
„3000 mil do Maroka” w ramach spotkañ z cyklu „Podró¿e po
najciekawszych zak¹tkach œwiata”; 12.10. godz. 18.00 – „Poe-
tyckie impresje jesienne” Wieczór poetycko-muzyczny; 15.10.
godz. 18.00 – W ramach cyklu „Rembertowskie spotkania z mu-
zyk¹ i poezj¹” koncert Antoniny Krzysztoñ;   

Sala Kolumnowa Ratusza w Rembertowie al. Gen. A.
Chruœciela 28 – do 14.10. w godz. 8.00-16.00 czynna jest wy-
stawa fotograficzna pt. „Warszawa nieznana”; 

Biblioteka Publiczna im. Jana Paw³a II w dzielnicy Rem-
bertów ul. Gawêdziarzy 8 – 8.10. godz. 18.00 - W ramach cy-
klu „Rembertowskie spotkania z muzyk¹ i poezj¹” „Jest teœciowa
i ziêæ” – spektakl ma motywach poezji K. I. Ga³czyñskiego
w wykonaniu Katarzyny £aniewskiej i Stanis³awa Górki; 

Dom Kultury „Wygoda” ul. Koniecpolska 14 – 8.10. w godz.
12.00-13.00 – Przedstawienie teatralne pt. „Jak Skrzatynka Gap-
cia dobrych manier uczy³a”; do 31.10. w godz. 14.00-19.30 – wy-
stawa prac plastycznych pt. „Skarby jesieni”; do 28.10. w godz.
14.00-19.30 – Wystawa malarska Wandy Miko³ajewskiej „Moje
malarstwo” obrazy malowane technik¹ olejn¹ i akwarel¹; 

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna”, Osiedle Stara Mi-
³osna, ul. Jana Paw³a II 25, I p. – 13.10.br. godz. 19.00 – „Œcie¿-
kami poezji i malarstwa” – wernisa¿ malarstwa Katarzyny Marci-
niuk po³¹czony z odczytem poezji artystki. Wstêp wolny.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso³a ul. 1. Praskiego Pu³-
ku 31 – 6.10. godz. 18.30 – „Harcerska Poczta Powstañcza” –
otwarta lekcja historii dla tych m³odszych i starszych. Wstêp wolny.

Gimnazjum nr 119 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego ul.
Klimatyczna 1 –  23.10. godz. 18.00 -  Coroczny przegl¹d kaba-
retowy Weso³a Noc Kabaretowa. Wyst¹pi¹ kabarety: ZYGZAK
z Warszawy, goœcinnie MIMIKA z Lublina oraz WE�RZESZ ze
Skar¿yska Kamiennej, a tak¿e Kabarety „ALE” i „ŒCIEMA”
z Oœrodka Dzia³añ Twórczych „Pogodna”. Wstêp wolny.

Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 – do 9.10. – „Gale-
ria na p³ocie” - wystawa fotografii o polskiej Noblistce Marii
Sk³odowskiej-Curie, kobiecie, matce, naukowcu. Jesieni¹ „Gale-
ria na p³ocie” zostanie poszerzona o nagrodzone limeryki o No-
blistce. Wstêp wolny.

Galeria Autograf, ul. Grochowska 342 – do 18.10.br. – wy-
stawa „Obrazy niewidzialnego œwiata” autorstwa Marii Mamczur.
Galeria czynna: wt.-pt. 12.00-19.00; sob, nd. w godz. 11.00-15.00. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM”
ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WYKONUJE:
renowacjê stolarki mebli
nowoczesnych i stylowych
renowacjê tapicerki mebli
nowoczesnych i stylowych
nowe meble na wymiar 
(wersalki, tapczany, fotele,
naro¿niki, stela¿e itd.) 
zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin 
i transport
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Nie daj zrzuciæ na swoje barki spraw, które
w ogóle Ciê nie dotycz¹.  Staraj siê podchodziæ
z dystansem do otaczaj¹cej Ciê rzeczywistoœci.
Ktoœ dla Ciebie bliski mo¿e zwróciæ siê z proœb¹
o pomoc. Zrób wszystko, co w Twojej mocy ¿eby
go nie zawieœæ. Mo¿e to kiedyœ Ty bêdziesz po-
trzebowaæ pomocnej d³oni. Na pocz¹tku miesi¹ca
uwa¿aj, ¿eby niczego nie zgubiæ lub nie zapo-
mnieæ.

BYK 22.04-21.05
Przysz³a pora na nowe wyzwania w sferze zawo-
dowej. Nat³ok obowi¹zków mo¿e sprawiæ, ¿e bê-
dziesz odczuwa³ zmêczenie. Nie daj siê pokonaæ
spadkowi energii! Najlepsz¹ recept¹ mog¹ byæ
spacery i æwiczenia na œwie¿ym powietrzu. Po-
staraj siê spêdziæ jesienne popo³udnia w gronie
najbli¿szych, oni na pewno poprawi¹ Twoje sa-
mopoczucie. 

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Pocz¹tek paŸdziernika powinien sprzyjaæ Twoim
planom. Czeka na Ciebie du¿o niespodzianek.
Uwa¿aj, bo nie wszystkie bêd¹ mi³e. B¹dŸ ostro¿-
ny w kontaktach z Bykami - mog¹ wpêdziæ Ciê
w niepotrzebne k³opoty! W pracy czeka Ciê wiele
zmian. Uwa¿aj na kolegów z pracy, nie ka¿dy jest
wobec Ciebie lojalny.

RAK 22.06-22.07
W paŸdzierniku gwiazdy wyznacz¹ Ci prost¹ drogê
do szczêœcia. Je¿eli jesteœ singlem, masz szansê
na poznanie kogoœ wyj¹tkowego. Popatrz przychyl-
nie na osoby spod znaku Panny i Barana. Postaraj
siê spêdzaæ jak najwiêcej czasu z rodzin¹, bo
w Twoim zabieganym œwiecie ka¿da chwila z nimi
jest cenna. Wykorzystaj dobr¹ aurê w stu procen-
tach! Mo¿e czas sprawdziæ repertuar wydarzeñ kul-
turalnych i wybraæ siê do teatru lub do kina.

LEW 23.07-23.08
Zmiana pogody wp³ynie znacz¹co na Twoje ¿y-
cie. W relacjach rodzinnych mo¿e powiaæ ch³o-
dem, ale nie martw siê, wkrótce wyjdzie s³oñce.
B¹dŸ ostro¿ny w pracy i nie podejmuj zbyt szyb-
ko wa¿nych decyzji. Samotne Lwy mog¹ liczyæ
na uœmiech losu i ciekaw¹ znajomoœæ z sympa-
tycznym Strzelcem. Dla par mo¿e to byæ czas
zbytnio niestabilny, ale nawet sytuacje konflikto-
we powinno siê udaæ zakoñczyæ w pokojowych
warunkach.

PANNA 24.08-23.09
Wreszcie przyszed³ czas na regeneracjê si³. Po-
staraj siê zadbaæ o poprawê kondycji przed d³ugi-
mi, zimowymi wieczorami. B¹dŸ gotowy na wiele
zmian w sprawach osobistych.  Jeœli jesteœ sin-
glem, to mo¿e to byæ sprzyjaj¹cy czas na zmianê
tego stanu. Panny pozostaj¹ce w zwi¹zku mog¹

byæ znudzone, a w³aœnie teraz mo¿e przyjœæ po-
ra, aby znowu poczuæ motyle w brzuchu. 

WAGA 24.09-23.10
Jesienne wieczory odkryj¹ przed Tob¹, jak wspa-
niale jest cieszyæ siê swoim towarzystwem. Mo¿e
to byæ idealna pora na chwilê odpoczynku i refle-
ksji. Postaraj siê wykorzystaæ ten czas jak najle-
piej. Przemyœl wszystkie wa¿ne sprawy i oceñ
czy na pewno s¹ to priorytety. Mo¿liwe, ¿e ktoœ
mo¿e czekaæ na inicjatywê z Twojej strony. 

SKORPION 24.10-23.11
Nadchodz¹ dobre dni na rozs¹dne i inteligentne
dzia³anie, które mo¿e przynieœæ wiele korzyœci.
Masz wspania³¹ okazjê pokazaæ, na co Ciê staæ.
Wykorzystaj to w pracy! Twoja ¿ywio³owoœæ i tem-
perament mo¿e znaleŸæ ujœcie w szalonych zaku-
pach, a nawet pomóc w znalezieniu „drugiej po-
³ówki”. 

STRZELEC 24.11-22.12
Zainwestuj wiêcej czasu w siebie, mo¿e czas na
zmianê fryzury, b¹dŸ ca³kowit¹ metamorfozê.
W pracy mo¿e to byæ idealny moment na rozmo-
wê z szefem na temat podwy¿ki. Je¿eli jesteœ sin-
glem, mo¿e warto wybraæ siê na jak¹œ imprezê.
Mo¿e bêdzie okazja na poznanie kogoœ warto-
œciowego.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Nie bêdzie Ci brakowa³o pomys³ów na najbli¿sze
dni. Przestañ przejmowaæ siê tak bardzo prac¹
i daj sobie odrobinê luzu! Korzystaj z uroków pol-
skiej jesieni. Koniecznie zafunduj sobie chwilê
odpoczynku, która wspaniale poprawi Twój na-
strój. ¯ycie ma naprawdê du¿o uroku, wiêc za-
cznij go dostrzegaæ! Dla par jest to okres pe³en
szczêœcia, natomiast dla singli jest to czas do re-
fleksji nad swoim ¿yciem.

WODNIK 21.01-19.02
Mo¿e wreszcie warto zabraæ siê do pracy! Posta-
raj siê wygoniæ z siebie lenia i wykorzystaæ sprzy-
jaj¹ce chwile na poprawienie swojej sytuacji fi-
nansowej. Masz wiêksze szanse na osi¹gniêcie
ambitnych i trudnych celów. W mi³oœci nie b¹dŸ
zbyt pewny siebie, bo zrazisz tym partnera. War-
to równie¿ zadbaæ o swoj¹ kondycjê, mo¿e czas
zapisaæ siê na basen albo si³owniê.

RYBY 20.02-20.03
Jesieñ mo¿e byæ czasem wielkich zmian! Mo¿e
warto rozejrzeæ siê za now¹ prac¹, która bêdzie
Ciê satysfakcjonowa³a pod ka¿dym wzglêdem.
Ju¿ nied³ugo los mo¿e zes³aæ Ci niespodziankê
w postaci osoby, dla której ¿ywiej zabije Twoje
serce. Je¿eli jesteœ w zwi¹zku mo¿e to byæ dla
was trudny czas, ale wzajemne wsparcie i konse-
kwencja sprawi¹, ¿e wzmocni to wasze uczucie.
Zaufaj swojej intuicji. Esmeralda

OOrrzzeecchhyy  ddoobbrrzzee  nnaamm  ssłłuużżąą,,
ttaakkżżee  ssttoossoowwaannee  zzeewwnnęęttrrzznniiee..
NNaa  pprrzzyykkłłaadd  oorrzzeecchh  wwłłoosskkii  −−
mmoożżnnaa  zz nniieeggoo  ssppoorrzząąddzziićć
śśwwiieettnnąą  ppłłuukkaannkkęę  ddoo  wwłłoossóóww..
W tym celu wykorzystujemy albo
gotowy susz z orzechów wło−
skich, dostępny w sklepach zie−
larskich albo też przygotowuje−
my susz w domu. W tym celu
zdobywamy świeże orzechy wło−
skie, następnie oczyszczamy je
z zielonej łupinki (to ona jest na−
szym surowcem). Owoce suszy−
my na zimę, bądź zjadamy na
miejscu (orzechy włoskie są
bardzo zdrowe, pod warunkiem,
że drzewo nie rosło przy ruchli−
wych jezdniach i nie jest zatru−
te spalinami). Zielone łupinki
rozdrabniamy i suszymy, ale na−
wet te całkiem świeże, natych−
miast po obraniu, możemy za−
parzyć wrzątkiem i po kilkuna−
stu minutach, gdy przestygnie,
odcedzić i płukać nim włosy po
myciu, by zyskały piękny brązo−
wy kolor, blask i zdrowie. Uwaga!
Zarówno napar, jak i skorupki
podczas obierania, trwale bru−
dzą na ciemnobrązowo dłonie
i tkaniny! Lepiej więc robić to
w rękawiczkach, a do wycierania
włosów używać albo bardzo
ciemnego ręcznika albo takiego,
którego już nie będzie szkoda…

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Orzechowo…

✓✓ Makaron lub tost z orzechami: do makaronu, ugotowane-
go al dente dodaæ sos (np. z ma³ymi, gotowanymi klopsikami
drobiowymi): podsma¿ony na oliwie, posiekany czosnek wy-
mieszaæ z kilkoma plasterkami bu³ki obranej ze skórki i namo-
czonej w letnim mleku i odciœniêtymi, zmiksowaæ z dodatkiem
garœci sparzonych, obranych z b³onki orzechów w³oskich, oliwy,
jeœli sos jest zbyt gêsty i soli oraz bia³ego pieprzu. To te¿ pyszny
sos do serów pleœniowych na grzance!

✓✓ Grzanki z orzechami: œwietne na podwieczorek, zdrowy i bardzo po¿ywny.
Orzechy w³oskie posiekaæ, w³o¿yæ na patelniê z odrobink¹ mas³a (wielkoœci migda³a)
i upra¿yæ, nieustannie mieszaj¹c. Gdy lekko rumiane, dodaæ kilka ³y¿ek miodu (pod
wp³ywem ciep³a miód staje siê o wiele rzadszy) i wymieszaæ. Nak³adaæ na grzanki
z pieczywa tostowego pe³noziarnistego lub ¿ytniego. To te¿ wspania³y dodatek do
zdrowych jogurtów naturalnych!

✓✓ Kurczak w orzechach: rozbite na p³asko filety lekko osoliæ i po godzinie panierowaæ
w rozbe³tanym jajku a nastêpnie w mieszaninie posiekanych na drobno i upra¿onych na
suchej patelni orzechów w³oskich i bu³ki tartej z dodatkiem odrobiny tartego parmezanu.
Sma¿yæ w du¿ej iloœci oleju lub oliwy, na œrednim ogniu, po 3-5 minut z ka¿dej strony, po-
dawaæ posypane siekan¹ natk¹ (mo¿e byæ suszona), z ziemniakami z wody i sa³at¹.

✓✓ Ryba na orzechowo: filety, np. z dorsza, u³o¿yæ w naczyniu ¿aroodpornym, ob-
ficie skropiæ œwie¿¹ cytryn¹, osoliæ, polaæ oliw¹, zapiekaæ przez 20-25 minut w na-
grzanym piekarniku. Pó³ szklanki siekanych migda³ów i tyle samo siekanych orze-
chów zrumieniæ powoli, mieszaj¹c, na suchej patelni, dodaæ ³y¿kê mas³a i 2 ³y¿ki mio-
du. Gdy miód wmiesza siê w siekaninê, wlaæ 1/2 szklanki s³odkiej œmietanki, miesza-
j¹c zagotowaæ i wyk³adaæ na upieczon¹ rybê. 

✓✓ Orzechy w cukrze: ³uskane orzechy gotowaæ 2-3 minuty (bez soli!), dobrze od-
cedziæ, as gdy lekko wilgotne - obtoczyæ w cukrze pudrze i roz³o¿yæ pojedyncz¹ war-
stw¹ do wyschniêcia. Gdy suche, sma¿yæ 2-3 minuty na rozgrzanym oleju, ponownie
ods¹czyæ na papierowych rêcznikach i ostudziæ, roz³o¿one pojedyncz¹ warstw¹.
Zdrowe i smaczne! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
SSeezzoonn  nnaa  oorrzzeecchhyy!!  WWłłoosskkiiee  oorrzzeecchhyy − póki zielone − uważano za

lek na potencję. Wspomina o nich już Biblia! Orzechowe drewno ma
piękny, tajemniczy i niepowtarzalny wzór, jaki rysują orzechowe
słoje, zdobi niejeden antyk a także kosztowny, współczesny mebel.

Dojrzałe orzechy to surowiec do produkcji oleju. Bardzo dobrze się przechowują, byle
w przewiewnym miejscu (lubią zapleśnieć). Wzmacniają pamięć pobudzając też pracę
mózgu, zapobiegają niektórym nowotworom (kwasy Omega−3, antyoksydanty i fitoste−
role), spożywane wraz z posiłkami zapobiegają miażdżycy, a w nalewce − leczą niestraw−
ność.

OOrrzzeesszzkkii  zziieemmnnee jadamy od czasów prehistorycznych, dziś – „solo” lub w formie ma−
sła orzechowego. Rosną pod ziemią, służą nam znakomicie (choć prażone i solone obcią−
żają organizm): bogactwo białka i witaminy PP (korzystne działanie na układ nerwowy
i stan psychiczny), resweratrol (przedłuża życie, najwięcej go ma skórka czerwonych wi−
nogron), koenzym Q − wspomaga pracę serca głównie u seniorów. O orzechach laskowych,
zwłaszcza w mlecznej czekoladzie, nie wspomnę… CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od
daty ukazania siê gazety. Nagrodê rzeczow¹ grê „Scrabble” – ufundowa³ kandydat
na Senatora RP Marek Borowski. Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji 
z dowodem to¿samoœci do 20 paŸdziernika br. 

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Wywiad ze znanym piosenkarzem:
− Jak wygląda twój dzień?
− Rano otwieram oczy, wyciągam flaszkę

i piję...
− Ależ nasz wywiad będą oglądać także

dzieci. Proponuję zamiast flaszka mówić na przykład… książ−
ka.

− Spoko. Potem wstaje z łóżka, wyciągam książkę i czytam.
W południe przychodzi nasz basista ze swoją książką, nie−
stety zwykle kolorową i czytamy ją razem. Po południu
w drodze na próbę idziemy do księgarni i kupujemy dwie
nowe książki, które czytamy do wieczora. A wieczorem idzie−
my do naszego perkusisty i tam do upadłego czytamy jego
rękopisy.

☺ ☺ ☺
− No i widzisz, mamy dzisiaj piękny dzień... − mówi po−

ważnym głosem mąż do żony.
− Co z tego? 
− Jak to? Nie pamiętasz?!!! Wczoraj przysięgałaś, że pew−

nego pięknego dnia mnie porzucisz!   WWeessoołłyy  RRoommeekk

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC
CZASOPISMO
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Finał EuroPragi
Przez pó³ roku kilkuset pi³karzy amatorów gra³o na

boiskach Pragi Po³udnie w turnieju EuroPraga – Liga
na Trawie. W ostatni weekend odby³y siê fina³y imprezy.

Turniej zadomowi³ siê w sportowym kalendarzu prawo-
brze¿nej Warszawy. W tej edycji rywalizowano na dwóch
boiskach Pragi Po³udnie, której burmistrz, Tomasz Ku-
charski, obj¹³ imprezê swoim patronatem. 1 paŸdziernika
odby³ siê fina³ ligi graj¹cej przy ul. Zbaraskiej (zespo³y
oœmioosobowe), a dzieñ póŸniej zakoñczenie dwóch lig na
„Orliku” w Parku Poliñskiego (zespo³y szeœcioosobowe).
G³ówn¹ nagrod¹ w rozgrywkach pierwszoligowych by³
Puchar Przewodnicz¹cego Komisji Sportu m.st. Warszawy
ufundowany przez Paw³a Lecha. 

Na zielonej murawie szkolnego boiska przy ul. Zbara-
skiej zwyciê¿y³a dru¿yna Bilfinger Berger Budownictwo
przed Nankatsu W³ochy i Hotel Jab³oñ Team (nagroda Fa-
ir Play). Królem strzelców tej ligi zosta³ Bartosz Podobas.
Na „Orliku” przy ul. Szaserów „lokalsi” nie dali szansy in-
nym zespo³om. Pierwsz¹ ligê wygra³a FC Kobielska przed

Batmezem i Amerik¹. Nagroda Fair Play trafi³a do FC
Aptekarzy, a najlepszym strzelcem zosta³ Tomasz Ru-
sinek z Batmezu. Na „Orliku” gra³a te¿ II liga EuroPra-
gi. Najlepszymi zespo³ami okaza³y siê w niej teamy:
Alcur, Abstynenci (nagroda Fair Play) i Prawie Najle-
psi. Królem strzelców zosta³ Kamil Ma³¿ z Alcuru. 
– W tegorocznym turnieju wziê³o udzia³ 29 dru¿yn –
podsumowuje „Mieszkañcowi” Arkadiusz Kuranowski
z ZHR, który jest g³ównym organizatorem Ligi na Tra-
wie i Praskiej Ligi Pi³ki Halowej.

Do zabawnej sytuacji dosz³o w czasie ceremonii
wrêczania nagród. Prócz pucharów, medali, dyplomów
w zestawie nagród by³y karnety na si³owniê oraz poby-
ty w mazurskim Hotelu Jab³oñ. Te ostatnie losowano
wœród zawodników. Przy ul. Zbaraskiej rolê Sierotki
Marysi powierzono jednej z kibicuj¹cych dziewcz¹t,
która wylosowa³a nr 11. Okaza³o siê, ¿e tym numerem
by³ oznaczony... jej ch³opak. Radoœci by³o co niemiara.
Z wylosowanego numeru cieszy³ siê równie¿ wrêczaj¹-
cy nagrody Pawe³ Lech (na zdjêciu): - To dobry znak,
a 11 to dobry numer – œmia³ siê radny, który w³aœnie z ta-
kim numerem kandyduje do Sejmu z listy PO.       rosa

Kilkanaœcie tysiêcy osób
przebieg³o lub przetruchta³o
w ostatni¹ niedzielê trasy re-
kreacyjno-sportowej imprezy
„Biegnij Warszawo”.

Mi³oœnicy biegania musieli
pokonaæ dystans 10 km. Star-

tuj¹cych by³o dziesiêæ i pó³ ty-
si¹ca, a chêtnych do udzia³u
prawie trzy razy wiêcej. Trzy
tysi¹ce osób uczestniczy³o zaœ
w imprezie towarzysz¹cej
(marszo-trucht) „Maszerujê-
Kibicujê” na trasie o d³ugoœci

5 km. – To œwietna promocja
lekkoatletyki, biegania i zdro-
wego trybu ¿ycia – uwa¿a Ire-
na Szewiñska, legenda œwiato-
wego sportu i szefowa pol-
skiego komitetu olimpijskie-
go. 

Choæ impreza odbywa³a siê
na lewym brzegu Wis³y, to
wœród biegn¹cych i truchtaj¹-
cych by³o wielu mieszkañców
naszych dzielnic. Znakomite,
22. miejsce z czasem 36 minut
i 4 sekund zaj¹³ Tomasz Lipiec
z „Byledobiec Anin”. By³y
chodziarz i minister sportu o 14
minut wyprzedzi³ szefa war-
szawskiej komisji sportu, rad-
nego Paw³a Lecha. 

W imprezie jednak najwa¿-
niejsze by³o wspólne, zbiorowe
bieganie. – Ju¿ po raz trzeci
z synem, Bartoszem,  wystarto-
waliœmy w „Biegnij Warsza-
wo”, a ma³¿onka ju¿ drugi raz
nam kibicowa³a maszeruj¹c –
mówi „Mieszkañcowi” W³o-
dzimierz Pra¿mowski z Goc³a-
wia. Mariola Pra¿mowska za-
pewnia, ¿e w przysz³ym roku
zamiast maszerowaæ pobiegnie
tak, jak mê¿czyŸni z jej rodzi-
ny.  Do biegu w 2012 roku ju¿
zapisa³o siê ponad 500 chêt-
nych. 

„Biegnij Warszawo” wygra³
Shegumo Yared, Etiopczyk,
który od oœmiu lat ma obywa-
telstwo polskie. Najlepszy re-
zultat wœród pañ osi¹gnê³a
Iwona Lewandowska z £ocho-
cina. Za rok impreza ma wy-
startowaæ ze Stadionu Narodo-
wego.

borek 

Pokaz spokoju
w Wawrze

Na niecodzienny widok trafia³y niedawno osoby wychodz¹ce
z wawerskiego OSiR-u. W sobotnie popo³udnie, 24.wrzeœnia, na
placu przed kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Aninie
odby³ siê pokaz Tai Chi.

W pokazie zorganizowanym przez warszawski oddzia³ Stowa-
rzyszenia Taoistycznego Tai Chi w Polsce wyst¹pi³o ok. 40 osób.
Æwicz¹cy ubrani w jednakowe stroje i wykonuj¹cy synchroniczne,
powolne ruchy wzbudzali du¿e zainteresowanie. 

Tai Chi, to system æwiczeñ, powolnych i harmonijnych ruchów,
który wywodzi siê z XI-wiecznych Chin. W krajach Europy jeszcze
nie jest zbyt popularny, ale w opozycji do ci¹g³ego pêdu i stresu
w jakim ¿yjemy, ma szansê staæ siê swoist¹ odskoczni¹ daj¹c¹ wy-
tchnienie, spokój, poprawê zdrowia fizycznego i psychicznego.
Æwicz¹cych Tai Chi mo¿na tak¿e czasami spotkaæ w po³udniowo-
praskim Parku Skaryszewskim.   ar 

WARSZAWA POBIEGŁA

Rodzina Pra¿mowskich prezentuje wybiegane medale.



- Panie Marsza³ku - mamy finisz kampanii
przed wyborami parlamentarnymi. Nie pierw-
szej w Pana ¿yciu... Czy tegoroczna czymœ siê
ró¿ni³a od poprzednich?

- Tak. By³a zupe³nie inna. Jednomandatowe
okrêgi wyborcze do Senatu powoduj¹, ¿e wybor-
cy stawiaj¹ zupe³nie inne wymagania kandyda-
tom - oczekuj¹ skutecznego prezentowania  i roz-
wi¹zywania spraw wa¿nych dla mieszkañców da-
nego okrêgu wyborczego. W moim przypadku -
prawobrze¿nej czêœci Warszawy. Nigdy dot¹d nie
zetkn¹³em siê z tak wyraŸnym przekazem p³yn¹-
cym od wyborców: sprawy kraju s¹ istotne, ale
my oczekujemy tak¿e zainteresowania naszymi
problemami. Odby³em dziesi¹tki spotkañ
z przedstawicielami ró¿nych stowarzyszeñ,
zwi¹zków zawodowych, spó³dzielni mieszkanio-
wych, przedsiêbiorców i kolejne dziesi¹tki spo-
tkañ z mieszkañcami, wspólnotami. I wszêdzie
spotyka³em siê z takim w³aœnie podejœciem -
o tym, co zrobiæ w sprawach kraju, to pan wie,
a skoro siê decydujemy na pana g³osowaæ, to zna-
czy ¿e znamy i akceptujemy pana pogl¹dy. Ale
proszê dbaæ w Senacie o nasze sprawy. I my je
w³aœnie panu powierzamy.

Mnie siê takie postawienie sprawy podoba -
umacnia mnie to w przekonaniu, ¿e dla Pragi
warto zrobiæ naprawdê du¿o. Pra¿anie na to cze-
kaj¹.

- Czy mia³ Pan okazjê uczestniczyæ w deba-
tach z innymi kandydatami do Senatu z nasze-
go okrêgu wyborczego?

- Tylko z panem Krzysztofem Rybiñskim. Se-
nator Zbigniew Romaszewski wyraŸnie unika³
debat ze mn¹, a o panu Rados³awie Piesiewiczu
niczego nie jestem w stanie powiedzieæ, bo po
prostu nikt go nie widzia³ i nic o nim nie wiado-
mo... No mo¿e poza tym, ¿e poza nazwiskiem nic
go nie ³¹czy z senatorem Krzysztofem Piesiewi-
czem, który jednak, jak wiadomo, zrezygnowa³
z kandydowania.

- I jak pan ocenia dyskusjê z panem Krzy-
sztofem Rybiñskim?

- Dyskusja by³a ciekawa, obaj sporo wiemy
o ekonomii. Jednak dobiega³y mnie informacje
o obietnicach,  jakie sk³ada³ prof. Rybiñski: za³a-

twienia konkretnych spraw - tu przy³¹czenia ga-
zu, tam uruchomienia linii autobusowej, s³owem
spraw na kampaniê samorz¹dow¹. Ale nie w tym
rzecz. W pojedynkê ¿aden senator niczego wa¿-
nego nie za³atwi. Otó¿,  aby  skutecznie reprezen-
towaæ wyborców trzeba w Senacie oraz w Radzie
Warszawy umieæ przekonaæ do siebie wiêkszoœæ
senatorów i radnych. Co do mnie, to mam wielo-
letnie doœwiadczenie w porozumiewaniu siê ze
wszystkimi partiami, marsza³kowanie w Sejmie
by³o znakomit¹ szko³¹. Poza tym jestem kandy-
datem popieranym zarówno przez PO, jak i SLD,
mam dobre stosunki z PSL-em, a wiêc z natury
rzeczy ³atwiej mi bêdzie o znalezienie wspólnego
jêzyka z innymi senatorami, a te ugrupowania za-
pewne razem bêd¹ mia³y wiêkszoœæ w Senacie.
To samo dotyczy w³adz Warszawy, w których do-
minuj¹c¹ rolê odgrywa Platforma Obywatelska.
Tymczasem pan Krzysztof  Rybiñski podpisa³ siê
pod apelem, domagaj¹cym siê postawienia  Do-
nalda Tuska przed Trybuna³em Stanu za katastro-
fê smoleñsk¹... To absurdalne ¿¹danie ca³kowicie
wyklucza  mo¿liwoœæ wspó³pracy z senatorami
PO i PSL oraz z Rad¹ Warszawy i czyni obietni-
ce tego kandydata  nierealnymi.

- Czy ten ogrom spraw zg³oszonych przez
Pra¿an i tak zdecydowane oczekiwanie, ¿e bê-
dzie Pan w stanie siê nimi zaj¹æ nie deprymu-
je Pana trochê?

- Odpowiem Panu s³owami Ireny Kwiatkow-
skiej: Jestem kobieta pracuj¹ca i ¿adnej pracy siê
nie bojê...
AS Rozmawiał: toms

„Jestem kobieta pracująca...”
„Mieszkaniec” rozmawia
z Markiem BOROWSKIM, 
popieranym przez Platformê
Obywatelsk¹ i SLD 
kandydatem z Pragi do Senatu.

- Bud¿ety samorz¹dów War-
szawy i Mazowsza s¹ ³upione
przez „Janosika”, którym jest
ustawa okreœlaj¹ca nakazuj¹co
przekazywaæ ogromn¹ czêœæ
pieniêdzy s³abszym samorz¹-
dom. Z czego musia³o zrezy-
gnowaæ Mazowsze ze wzglêdu
na „Janosika”? Co zamierza
Pan z tym zrobiæ?

- Od roku 2003 Warszawa
i Mazowsze z tytu³u subwencji
wyrównawczej wp³aci³y ju¿ pra-
wie 10 mld dla innych samorz¹-
dów. Za te pieni¹dze mo¿na by
zrealizowaæ wiele niezbêdnych
dla Warszawy i ca³ego Mazowsza
inwestycji. 

Jestem przekonany, ¿e zasadê
solidaryzmu mo¿na realizowaæ
lepiej i skuteczniej. Nie mo¿e byæ
tak, ¿e samorz¹d który udziela
wsparcia, po jego dokonaniu jest
tak biedny, ¿e nie staæ go na w³a-
sny rozwój i inwestycje. Dlatego
zasady naliczania „janosikowe-
go” trzeba pilnie zmieniæ i dlate-
go w³aœnie zaanga¿owa³em siê
w zbiórkê podpisów pod obywa-
telskim projektem zmian ustawy
o janosikowym. 

Zasadnicza proponowana zmia-
na polega na przyjêciu nowego
algorytmu obliczania wysokoœci
nale¿nej wp³aty do bud¿etu: za-
miast wskaŸnika dochodów
sprzed dwóch lat – mia³aby byæ
przyjmowana wysokoœæ docho-
dów z roku ubieg³ego, tak aby
móc na bie¿¹co ustalaæ j¹ w za-
le¿noœci od zmieniaj¹cej siê sytu-
acji ekonomicznej. Po drugie –
œrodki pochodz¹ce z „janosiko-
wego” powinny byæ przeznacza-
ne przez samorz¹dy nim zasilane
na ich konkretne inwestycje,
a nie na wydatki bie¿¹ce. Te dwie
zmiany pozwol¹ realnie wspieraæ
rozwój mniej zamo¿nych samo-
rz¹dów. Dzielmy siê rozs¹dnie,
efektywnie i celowo, aby realiza-
cja zasad jakie przyœwieca³y po-
wstaniu „janosikowego” nie wy-
pacza³a jego za³o¿eñ. To jedno

z najwa¿niejszych zadañ Sejmu
nowej kadencji.  

- Nadzoruje Pan Mazowiec-
k¹ Jednostkê Wdra¿ania Pro-
gramów Unijnych. W czym jest
ona pomocna dla mieszkañców
Warszawy?

- Wa¿nym obszarem dzia³alno-
œci Urzêdu Marsza³kowskiego
jest kwestia dystrybucji œrodków
europejskich, tych dedykowa-
nych dla ca³ego naszego regionu.
Mazowiecka Jednostka Wdra¿a-
nia Programów Unijnych przyj-
muje wnioski i rozdziela te fundu-
sze z dwóch najwiêkszych pro-
gramów: Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Z tej oferty mog¹ korzystaæ wszy-
scy mieszkañcy, firmy, organiza-
cje i instytucje z terenu Mazow-
sza. Do najbardziej rozpoznawal-
nych inwestycji, które uzyska³y
wsparcie w ramach RPO WM na-
le¿¹ przebudowa ulicy Modliñ-
skiej, budowa ulicy Nowolazuro-
wej, remont Teatru Powszechne-
go, remont koœcio³a œw. Krzy¿a,
przebudowa al. Wilanowskiej,
budowa parkingów P+R oraz bu-
dowa lotniska w Modlinie.   

Te wszystkie projekty s¹ nie-
zwykle wa¿ne dla ca³ego mia-

sta. Warszawa wzbogaci siê tak-
¿e w przysz³ym roku o kolejn¹
placówkê, na któr¹ czekaj¹
zw³aszcza m³odzi przedsiêbior-
cy, zak³adaj¹cy swoj¹ pierwsz¹
firmê. Mam na myœli inkubator
przedsiêbiorczoœci przy ulicy
Smolnej 6. 

- Co pañskim zdaniem powi-
nien zrobiæ Sejm, aby rodziny
nie ba³y siê mieæ dzieci?

- Ostatnie cztery lata by³y do-
bre dla polityki prorodzinnej, ale
oczywiœcie wiele pozosta³o je-
szcze do zrobienia. To bardzo do-
brze, ¿e wyd³u¿ony zosta³ urlop
macierzyñski, urlop „tacierzyñ-
ski”, wprowadzony zosta³ zakaz
bicia dzieci oraz przyjêta zosta³a
ustawa przedszkolna.

M³ode kobiety czêsto deklaru-
j¹, ¿e chcia³yby po urodzeniu
dziecka wróciæ do pracy choæby
na czêœæ etatu, a jednoczeœnie –
nie maj¹ mo¿liwoœci oddania
dziecka pod opiekê. Dlatego
ustawa przedszkolna przyjêta
przez Sejm tej kadencji jest bar-
dzo dobrym rozwi¹zaniem. Sejm
powinien konsultowaæ z organi-
zacjami pozarz¹dowymi takie
i kolejne pomys³y na u³atwienie
wychowywania dzieci i godzenie
go z prac¹. 
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Z Marcinem Kierwiñskim, wicemarsza³kiem Województwa Mazowieckiego,
mieszkañcem Warszawy rozmawia Andrzej Rogiñski.


