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Mimo wieloletnich zapewnieñ sto³ecznych
w³adz kilku kadencji, ¿e zniknie nielegalny
handel kojarzony z targowiskami przy Sta-
dionie Dziesiêciolecia, handel ten kwitnie
w bia³y dzieñ. A szczególnie, jeœli tym dniem
jest sobota lub niedziela…

Ale za to niedziela...
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Osiedla
w uœcisku

Na warszawskie osiedla –
sypialnie wybudowane w la-
tach 60–70. ubieg³ego wie-
ku, wielka polityka zwi¹zana
ze zbli¿aj¹c¹ siê elekcj¹ pre-
zydenck¹ dochodzi przede
wszystkim medialnie. Wœród
licz¹cych siê kandydatów
nie ma takiego, który by nie
zas³ugiwa³ na pierwsze miej-
sce. Kto nie wygra – wstydu
nie bêdzie.

Natomiast wstyd bêdzie,
jeœli nie za³atwimy spraw,
którymi te osiedla – sypialnie
naprawdê ¿yj¹. To nie temat
na tê kampaniê, ale krzyczeæ
trzeba ju¿ dziœ. Otó¿ te osie-
dla za chwilê siê udusz¹.

Nie by³y planowane na
przyjêcie takich iloœci samo-
chodów. Nie ma rozleg³ych
parkingów i nie wiadomo,
kto mia³by zaj¹æ siê znale-
zieniem rozwi¹zañ zastêp-
czych. Spó³dzielnie ogl¹daj¹
siê na miasto, w³adze miej-
skie mówi¹ – nie nasz te-
ren... Osiedlowe uliczki nie
s¹ ju¿ w stanie przyjmowaæ
zaparkowanych aut, staj¹
siê niedro¿ne!

„Na œwiecie” radz¹ sobie
w ten sposób, ¿e istniej¹ce
parkingi zamieniane s¹ na
wielopoziomowe parkingowi-
ska. U nas te¿ musz¹ zebraæ
siê konsylia: mieszane ze-
spo³y spó³dzielniane, wspól-
notowe, dzielnicowe i miej-
skie. I razem zapaliæ zielone
œwiat³o dla takich parkingów.

Tomasz Szymański
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P O L E C A :
●● pe³en asortyment szkie³ 

(do komputera, dla kierowców)
●● du¿y wybór opraw
●● realizacja recept
●● wszelkie naprawy okularów
●● szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Pijak i awanturnik
Policjanci pojechali do pijanego awanturnika. Na miejscu zastali

mê¿czyznê, który nie móg³ utrzymaæ równowagi. W trakcie roz-
mowy przyzna³, ¿e jest pijany i nie ma si³y wróciæ do domu. Stró¿e
prawa chcieli odwieŸæ 37-letniego Rafa³a S. pod wskazany przez
niego adres. W trakcie jazdy mê¿czyzna wpad³ w sza³, by³ agresy-
wny, wyzywa³ policjantów, posun¹³ siê nawet do uderzania ich,
szarpa³ za mundury. Stró¿e prawa b³yskawicznie opanowali sytu-
acjê. Mê¿czyzna trafi³ do komendy przy ul. Grenadierów, a nastêp-
nie z ponad 2 promilami alkoholu we krwi zosta³ umieszczony w
oœrodku dla osób nietrzeŸwych. 

Pobi³ ¿onê, bo go poucza³a
33-letni Micha³ B. zdenerwowa³ siê, bo ¿ona zwróci³a mu uwagê,

¿e je brudnymi rêkoma i do tego wyjada z lodówki jedzenie córki.
Wzi¹³ siê do rêkoczynów, grozi³ ma³¿once, ¿e j¹ zabije, a gdy ta wziê-
³a do rêki telefon komórkowy, by zawiadomiæ policjê, wyrwa³ jej z rê-
ki „komórkê” i... uciek³ z ni¹. Funkcjonariusze, którzy ostatecznie zo-
stali zawiadomieni z innego aparatu telefonicznego, po przyjeŸdzie
udzielili pomocy pokrzywdzonej, a zaraz potem rozpoczêli poszuki-
wania Micha³a B. Szybko da³ siê odnaleŸæ, mia³ ponad 3 promile al-
koholu we krwi. Kobieta z³o¿y³a zawiadomienie o pope³nieniu prze-
stêpstwa. Okaza³o siê równie¿, ¿e poza znêcaniem siê psychicznym
i fizycznym, zatrzymany nie p³aci zas¹dzonych alimentów.

Chcia³ przechytrzyæ policjantów
Jecha³ tico, spowodowa³ kolizjê z volkswagenem passatem, po

której porzuci³ samochód i uciek³ z miejsca zdarzenia. Potem, by od-
daliæ od siebie podejrzenia... zg³osi³ kradzie¿ samochodu. Policjanci
od pocz¹tku odnosili wra¿enie, ¿e zg³aszaj¹cy kradzie¿ tico 30. latek
nie mówi ca³ej prawdy. Praca dochodzeniowa przynios³a wa¿ne do-
wody, nie mo¿na ich jednak by³o przedstawiæ podejrzanemu, bo ten
zacz¹³ unikaæ spotkañ z policjantami. W koñcu uda³o siê go zatrzy-
maæ i przedstawiæ zarzut spowodowania kolizji i z³o¿enia fa³szywe-
go zawiadomienia o kradzie¿y pojazdu.

Zaparkowa³ w domu
W nocy, na Trakcie Lubelskim rozpêdzone BMW z du¿¹ si³¹

wbi³o siê w dom. Kierowca na ³uku drogi nie zapanowa³ nad poja-
zdem, auto przebi³o œcianê domu, wpadaj¹c do jednego z pomie-
szczeñ. Kilka metrów dalej sta³o ³ó¿ko w³aœcicielki posesji... Ran-
ny w wypadku zosta³ pasa¿er samochodu. Okolicznoœci zdarzenia
badaj¹ policjanci z Wydzia³u Ruchu Drogowego.

W rozliczeniu - stó³ pingpongowy
Do komisariatu w Rembertowie zg³osi³ siê mê¿czyzna, który po-

wiadomi³ o kradzie¿y sto³u do gry w ping-ponga wartego 700 z³o-
tych. Stó³ sta³ w przedsionku jednej z kamienic. Trop prowadzi³ do
dalekiego krewnego pokrzywdzonych. Faktycznie - policjanci odna-
leŸli stó³ w mieszkaniu 33-letniego Miros³awa C. Mê¿czyzna stwier-
dzi³, ¿e zabra³ stó³, bo uwa¿a³, ¿e tym sposobem wyrówna z rodzin¹
zaleg³e rachunki finansowe... toms
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Tu¿ po przejœciu drugiej fa-
li kulminacyjnej, w œrodê ra-
no, przy pomniku Syrenki
rozmawialiœmy z wojewod¹
mazowieckim Jackiem Ko-
z³owskim. - Wis³a okaza³a siê
dla Warszawy mniej groŸna,
ni¿ dla pozosta³ych obszarów
Mazowsza - oceni³ wojewoda. 

My zaœ oceniamy, ¿e przy
czerwcowej powodzi, ujmu-
j¹c ogólnie, samorz¹dowe
w³adze lepiej informowa³y
mieszkañców o zagro¿eniach
i utrudnieniach, ni¿ w czasie
majowej wielkiej wody. Za-
pewne jest to wynikiem zdo-
bytego wczeœniej doœwiad-
czenia. 

W oczekiwaniu na falê kul-
minacyjn¹ spokojnie przygo-
towano zamkniêcie odcinka
Wa³u Miedzeszyñskiego
i z wyprzedzeniem podana
zosta³a do wiadomoœci lista
czasowo zamkniêtych szkó³,
przedszkoli i ¿³obków. Przy
drugiej fali powodziowej po-
przednie b³êdy stara³ siê przy-
kryæ tak¿e Zarz¹d Transportu
Miejskiego, który na okres za-
mkniêcia Wa³u Miedzeszyñ-
skiego uruchomi³ Szybk¹ Ko-
lej Miejsk¹ na trasie Falenica
– Dworzec Wschodni. Aby
u³atwiæ dojazdy mieszkañcom
po³o¿onych nad Wis³¹ wawer-
skich osiedli ZTM uruchomi³
specjaln¹ liniê autobusow¹
dowo¿¹c¹ pasa¿erów do kole-

jowych przystanków w Fale-
nicy i Miedzeszynie. – Czy
jest szansa, ¿e tak potrzebna
SKM-ka zostanie po powodzi?
– z nadziej¹ w g³osie pytaj¹
„Mieszkañca” pasa¿erowie
tzw. linii otwockiej. O to sa-

mo pytamy Igora Krajnowa,
rzecznika ZTM. - W trybie
awaryjnym staramy siê po-
móc mieszkañcom zagro¿o-
nych osiedli, na których wy-
stêpuj¹ utrudnienia w komu-
nikacji. Po tej sytuacji bêdzie-
my musieli wycofaæ SKM-kê
z tej trasy, gdy¿ to s¹ rezerwo-
we poci¹gi dla sta³ej linii
SKM. Jednak rzecznik obieca³
„Mieszkañcowi”, ¿e na sta³e

SKM wróci na liniê otwock¹
pod koniec 2011 roku.

Powodziowe problemy sto-
licy potêgowane s¹ przez
ulewne deszcze i stan miej-
skiej kanalizacji. W Wawrze,
Weso³ej i na Pradze Po³udnie
dosz³o w ubieg³ym tygodniu
do podtopieñ wielu piwnic
i zalañ wielu ulic. Wystarczy-
³a jedna nawa³nica, by p³ynê-
³o ca³e miasto. Niestety, zie-

mia nasi¹kniêta wod¹
z pierwszej fali powodziowej
i wczeœniejszymi opadami nie
wch³ania wiêkszej iloœci de-
szczu. Szwankuje te¿ miejska
kanalizacja. 

Ewa Gawor, dyrektor sto-
³ecznego Biura Bezpieczeñ-
stwa i Zarz¹dzania Kryzyso-
wego przyznaje, ¿e wiele
z warszawskich studzienek
kanalizacyjnych po prostu by-

³o niedro¿nych lub mia³o za
ma³¹ przepustowoœæ. Trwa
usuwanie skutków tych lokal-
nych podtopieñ. Odnosz¹ za
to skutek apele o profilaktycz-
ne zabezpieczenia piwnic
i ni¿szych kondygnacji bu-
dynków. – Przy majowej po-
wodzi wybi³a nam jedna ze
studzienek – kilka dni temu
powiedzieli „Mieszkañcowi”
pracownicy z po³udniowopra-
skiego Zespo³u Szkó³ przy ul.
Szczawnickiej. – Na wszelki
wypadek przenosimy z piwnic
archiwum ze szkolnymi doku-
mentami. 

Deszcze dope³ni³y tak¿e ta-
flê wody, któr¹ od kilku tygo-
dni pokryty jest fragment ³¹-
cz¹cej Rembertów z Targów-
kiem ul. Stra¿ackiej. Woda na
Stra¿ackiej sta³a ju¿ przed po-
wodzi¹. U¿ytkownicy ulicy
oddanej do ruchu pó³ roku te-
mu nie kryj¹ oburzenia, ¿e
praktycznie ta inwestycja ju¿
wymaga przeróbki lub popra-
wek. Pytaliœmy w poprze-
dnim numerze („Stra¿acka
pop³ynê³a…” Mieszkaniec Nr
10 z 2010 r.) Marcina Zieliñ-
skiego, p.o. rzecznika Zak³a-
du Remontów i Konserwacji
Dróg, czy nie podejrzewa, ¿e
zalanie Stra¿ackiej wodami
gruntowymi wynika z b³êdów
pope³nionych na etapie pro-
jektowania ulicy. Przypo-
mnijmy, ¿e rzecznik odpo-
wiedzia³, ¿e raczej nie.
W miêdzyczasie, odnosz¹c
siê do tragicznego stanu na
jezdni zalanej ulicy, przes³a³
nam równie¿ informacjê, ¿e
„ZRiKD nie ponosi za to od-
powiedzialnoœci, poniewa¿
droga zosta³a zbudowana
zgodnie z projektem”.

Adam Rosiński

WWWWOOOODDDDOOOO    DDDDAAAAJJJJ     ŻŻŻŻYYYYĆĆĆĆ!!!!
Warszawsk¹ Wis³¹ przep³ynê³a druga fala 
powodziowa. Tym razem oby³o siê bez 
wiêkszych strat, ale od tygodnia nasili³y siê
problemy z lokalnymi podtopieniami…

Ul. Stra¿acka
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Sprzed „Teatru Powszech-
nego”, w³aœnie w te dni, trud-
no przecisn¹æ siê chodnikiem
zarówno do Dworca PKS Sta-
dion, jak i chodnikiem ulicy
Zamoyskiego w stronê Pragi
Pó³noc. Trudno równie¿ prze-
jœæ jezdni¹ ulicy prowadz¹cej
do dworca. Zastawiona jest
samochodami handlarzy
(g³ównie z krajów ba³kañ-
skich), a i ruch na niej spory,
bo ta ulica prowadzi nie tylko
do dworca PKS, ale tak¿e na
legalne, po³o¿one w g³êbi
przystadionowych terenów,
targowisko „Kupca Warszaw-
skiego”. 

Nielegalny handel mia³
znikn¹æ z ca³ych terenów nie-
przeznaczonych do handlu.
tzn. mniej wiêcej pomiêdzy
dworcem PKS, ul. Zamoy-
skiego i al. Zielenieck¹. W³a-

dze Pragi Po³udnie podkreœla-
j¹, ¿e skutecznie z tym walcz¹
i ju¿ siê udaje. Czy rzeczywi-

œcie? Fakt, prawie wszystkie
klepiska (tj. zadeptane przez
lata przez handlarzy trawniki)

zosta³y ogrodzone wysokim
p³otem i na nich handel siê
nie odbywa. Sk¹d wiêc
w tych zagrodzonych miej-

scach, ka¿dego tygodnia,
zbieraj¹ siê stosy œmieci szpe-
c¹ce Pragê Po³udnie? Otó¿

jest to w³aœnie wynikiem nie-
legalnego handlu w weeken-
dy, który kwitnie przy posta-
wionych ogrodzeniach. Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e przez 5 dni
w tygodniu w³adza odnosi ja-
kiœ sukces na polu walki
z nielegalnym handlem (co
nie zmienia faktu, ¿e tereny
i tak wygl¹daj¹, jak pobojo-
wisko, a nielegalni handlarze
i tak stoj¹ na chodnikach tyl-
ko w mniejszej iloœci),
a przez dwa dni w tygodniu
w³adza i miejskie oraz pañ-
stwowe s³u¿by ponosz¹ total-
n¹ klêskê w starciu z handla-
rzami z Rumunii, Bu³garii
i krajów dawnego Zwi¹zku
Radzieckiego.

Jedyn¹ umundurowan¹
s³u¿b¹, jak¹ „Mieszkaniec”
spotka³ w weekend na niele-
galnie zajêtych przez handla-
rzy ci¹gach komunikacyj-
nych by³a Stra¿ Miejska. –
Wystawiamy handluj¹cym
mandaty. Tylko tyle mo¿emy
zrobiæ – t³umacz¹ stra¿nicy.
Nasz reporter ju¿ przy al.
Zielenieckiej mia³ kilkana-

œcie propozycji zakupu tanie-
go alkoholu i tanich papiero-
sów. Œniadoskórzy handlarze
i naganiacze niczym siê nie
krêpuj¹ oferuj¹c przemycane
towary. – Kontrolujemy te te-
reny nawet kilka razy w tygo-
dniu – wyjaœnia komisarz
Piotr Ta³a³aj z warszawskiej
S³u¿by Celnej. – Konfiskuje-
my g³ównie przemycone pa-
pierosy, alkohol, podrabian¹
odzie¿ i obuwie, sprzêt elek-
troniczny i pirackie p³yty.
Komisarz dementuje „Mie-
szkañcowi” kr¹¿¹c¹ opiniê,
¿e w weekendy S³u¿ba Celna
nie pracuje. Z nielegalnymi
handlarzami walczy tak¿e
Stra¿ Graniczna i Policja.
Czyli front walki jest dobry.
Pojawia siê pytanie, na które
nikt nie zna odpowiedzi: sko-
ro jest tak dobrze, to dlacze-
go jest tak Ÿle? Tak Ÿle, ¿e
nielegalni zagraniczni han-
dlarze graj¹ wszystkim na
nosie i podœpiewuj¹ sobie
stary przebój „Niebiesko-
Czarnych”, ¿e niedziela jest
dla nich… Adam Rosiński

Po śmierci Maxwella
Po œmierci Nigeryjczyka handluj¹cego przy
Dworcu PKS Stadion zorganizowane zosta³y
pikiety i marsz. Pikietowano m.in. przed ko-
mend¹ przy ul. Grenadierów, a marsz wyruszy³
z miejsca œmierci czarnoskórego Maxwella Itoi.

Przypomnijmy, ¿e 23 maja policjanci z po³udniowopraskiej VII
Komendy Rejonowej prowadzili na przystadionowych targowi-
skach rutynow¹ akcjê wymierzon¹ przeciw handlowi nielegalnymi
towarami. W czasie akcji dosz³o do konfliktu z handlarzami pocho-
dz¹cymi z krajów afrykañskich. Wg relacji policji jeden z legitymo-
wanych zacz¹³ uciekaæ. Dogoni³ go funkcjonariusz i próbowa³ obe-
zw³adniæ, jednak zosta³ zaatakowany przez innych handluj¹cych
emigrantów. Z policyjnego pistoletu pad³ strza³. Kula uszkodzi³a têt-
nicê udow¹ Maxwella Itoi. Mimo reanimacji Nigeryjczyka nie uda-
³o siê uratowaæ. Wed³ug relacji czarnoskórych handlarzy, jeden z po-
licjantów bez powodu strzeli³ do pokojowo nastawionego handlarza.

Jak by³o naprawdê bada zarówno policja, jak i prokuratura. Zaraz po
zdarzeniu zatrzymano 32 obywateli krajów afrykañskich. Do szpita-
la trafi³o szeœciu policjantów. Po œmierci Nigeryjczyka, jego koledzy

zorganizowali pikiety przed Komend¹ Sto³eczn¹ Policji i nasz¹, re-
jonow¹ komend¹ przy ul. Grenadierów. 

30 maja sprzed tunelu przy Dworcu PKS Stadion ruszy³ kilku-
setosobowy marsz solidaryzuj¹cych siê z imigrantami i domaga-
j¹cych siê wyjaœnienia zdarzeñ i ukarania winnych. Has³em „¯a-
den cz³owiek nie jest nielegalny” protestowano przeciw rasizmo-
wi. Koledzy zastrzelonego Maxwella œpiewali u³o¿one dla niego
pieœni, a m³odzi Polacy grali na bêbnach i innych instrumentach
wywodz¹cych siê z kultury afrykañskiej. Marsz asekurowa³a po-
licja. – Mamy informacje, ¿e po drodze do pa³acu Mostowskich
czekaj¹ na nas bojówki faszystowskie…- informowa³ policjantów
jeden z organizatorów marszu. Jednak bez wiêkszych incydentów
pochód dotar³ (ul. Targow¹ i Mostem Œl¹sko-D¹browskim) na
drug¹ stronê Wis³y, a potem przed gmach Komendy Sto³ecznej
Policji.

Po³udniowopraska prokuratura czeka na wyniki sekcji zw³ok
Maxwella Itoi. – Ca³y czas trwaj¹ przes³uchania œwiadków tych
zajœæ – wyjaœnia „Mieszkañcowi” Renata Mazur, rzecznik prokura-
tury – I apelujemy do osób, które by³y œwiadkami o zg³oszenie siê
i z³o¿enie zeznañ. Jeszcze nie wiadomo, kiedy bêd¹ znane wstêpne
ustalenia prokuratorskie. rosa

Ale za to niedziela...
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111
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Impreza mia³a swe lepsze
i gorsze lata, chwilowo nawet
zupe³nie podupad³a, by w 1995
roku prze¿yæ reaktywacjê. Sto-
warzyszenie „Sport Dzieci
i M³odzie¿y” wspólnie z Fun-

dacj¹ Polskiej Lekkiej Atletyki
przejê³y organizacjê imprez,
nadaj¹c jej z czasem charakter
ogólnopolski z warszawskim fi-
na³em. Wœród „ojców – za³o¿y-
cieli” tej reaktywacji trzeba wy-
mieniæ nieod¿a³owanego Piotra
Nurowskiego, póŸniejszego
prezesa Polskiego Komitetu
Olimpijskiego (zgin¹³ tragicz-
nie w katastrofie samolotu pod
Smoleñskiem w kwietniu br.),
Andrzeja Majkowskiego - pre-
zesa Stowarzyszenia „Sport
Dzieci i M³odzie¿y”, a tak¿e -

przypomnijmy by³ego prezesa
Polskiego Zwi¹zku Lekkiej
Atletyki) i Mariana Woronina -
niegdyœ najszybszego bia³ego
sprintera œwiata (10,00 sek. na
sto metrów!!!).

Od szesnastu lat „Czwartki
lekkoatletyczne” obejmuj¹ co-
raz to nowe oœrodki w kraju -
w tym roku przed warszawskim
fina³em do którego dojdzie 12-
13 czerwca na stadionie
„Or³a” (nie sposób nie zauwa-
¿yæ, ¿e „czwartki” po latach
wracaj¹ wiêc na Pragê Po³udnie
- ostatnio fina³y rozgrywano na
AWF-ie...) organizowane by³y
w ponad 60 miastach. 

W zawodach startuje m³o-
dzie¿ ze szkó³ podstawowych,
w trzech rocznikach obejmuj¹-

cych klasy czwart¹, pi¹t¹
i szóst¹. Wielobój sk³ada siê
z konkurencji biegowych (60
metrów, 300 metrów dziew-
czynki i ch³opcy, 600 metrów
dziewczynki i 1000 metrów
ch³opcy) oraz technicznych
(skok w dal, skok wzwy¿, rzut
pi³eczk¹ palantow¹). W elimina-
cjach zawodnikom zalicza siê
po piêæ najlepszych startów
w ka¿dej konkurencji. Wy³a-
niani s¹ mistrzowie poszczegól-
nych oœrodków, a do fina³u kra-
jowego „przechodzi” po trzech
najlepszych uczestników z ka¿-
dej konkurencji.

W sumie na „Orle” w finale
wystartuje oko³o 3 tysi¹ce za-
wodników. To pokazuje jak
rozleg³a baza budowana jest
„Czwartkami lekkoatletyczny-
mi”. Sito obejmuje tysi¹ce
uczestników - wœród nich udaje
siê wy³awiaæ takie diamenty,
jak chocia¿by Kamila Chudzik,
siedmiobojowa br¹zowa meda-
listka ostatnich Mistrzostw
Œwiata w lekkiej atletyce
w Berlinie.  W finale „Czwart-
ków lekkoatletycznych” starto-
wa³a kiedyœ w rzucie pi³eczk¹
palantow¹. Z Pragi Po³udnie
pochodzi inna uczestniczka
czwartkowych imprez, nasza
olimpijka, sprinterka, biegaj¹ca
równie¿ konkurencje p³otkar-
skie Joanna Kocielnik.

Czerwcowy fina³ „Czwartków
lekkoatletycznych”, którego spo-
nsorem strategicznym jest PKN
Orlen odbêdzie siê pod egid¹ Mi-
nisterstwa Sportu, Marsza³ka
Województwa Mazowieckiego
i w³adz Miasta Sto³ecznego War-
szawy. I miejmy nadziejê - przy-
niesie wielki wysyp lekkoatle-
tycznych talentów... (t)

Sportowe czwartki znów na Pradze
Pamiêtacie Pañstwo s³ynne „Czwartki lekko-
atletyczne” - masow¹ imprezê dla m³odzie¿y,
organizowan¹ na Stadionie X-Lecia? Tam ob-
jawi³y siê super talenty Ireny Szewiñskiej,
W³adys³awa Komara, Jacka Wszo³y, naszych
mistrzów olimpijskich i „etatowych” dostaw-
ców medali mistrzostw œwiata i Europy. 

Integracja ze smakiem
Kiedy szko³a wychodzi poza swoje mury staje siê czymœ wiêcej ni¿ tylko budynkiem. Kiedy w swo-

je dzia³ania anga¿uje rodziców, dzieje siê to z korzyœci¹ dla dzieci. Kiedy wychowuje nie tylko naj-
m³odszych ale i doros³ych, wtedy zmienia siê oblicze ca³ej spo³ecznoœci.

Choæ na pocz¹tku nie by³o ³atwo, ju¿ od siedmiu lat staraj¹ siê integrowaæ okoliczn¹ spo³ecznoœæ. Organi-
zuj¹ imprezê, która co roku cieszy siê nies³abn¹cym powodzeniem. To jeden z niewielu momentów, kiedy ra-
zem œwietnie bawi siê kilka pokoleñ. Dorocz-
ny piknik œrodowiskowy pod has³em „Smaki
Mazowsza” odby³ siê na terenie Szko³y Pod-
stawowej nr 215, w sobotê 29 maja. W tym
dniu œwiêtowano te¿ Dzieñ Dziecka. 

W kilku s³owach mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest to mini-impreza w maksi-wymiarze.
Przygotowania do niej trwa³y ju¿ od pocz¹t-
ku roku. Spisali siê zarówno uczniowie jak
i rodzice, którzy podo³ali przedsiêwziêciu
od strony organizacyjnej. O atrakcje zadba-
li oczywiœcie najm³odsi. Oprócz pysznego
jedzenia, mo¿na by³o popatrzeæ na pokaz
karate w wykonaniu dzieci, a tak¿e pos³u-
chaæ szant. O sukcesie pikniku mo¿e œwiad-
czyæ znakomita frekwencja. Zjawili siê nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale tak¿e okoliczni mieszkañcy. 

- Takie imprezy pojawi³y siê stosunkowo niedawno. My byliœmy jedn¹ z pierwszych szkó³, które zaczê³y je
organizowaæ. Jednak widzimy efekty. Dochód, który dziœ uzyskamy, zainwestujemy w³aœnie w dalsze dzia³a-
nia o tym charakterze. Atmosfera w szkole jest du¿o przyjemniejsza. Rodzice wiedz¹, kim s¹ koledzy i kole-
¿anki ich dzieci. My znamy siê tu osobiœcie, to wprowadza zupe³nie now¹ jakoœæ kontaktu. W ostatnich la-
tach zauwa¿y³am bardzo pozytywne zmiany w okolicy. Wyremontowana ulica Szaserów, nowe osiedla, które
przy niej powstaj¹ i lepsza infrastruktura. To wp³ywa na nowy, pozytywny obraz dzielnicy - mówi³a Ma³go-
rzata Rydzewska, dyrektorka SP nr 215. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e szko³a przy Kwatery G³ównej 13 ma swój
udzia³ w tym pozytywnym zjawisku. Olga Kamionek

Zanim wyfrun¹…
Zanim m³odzi wyfrun¹ z gimnazjum nr 23

przy ul. Tarnowieckiej 4 do liceów czy na waka-
cje, co roku bêd¹ mieli okazjê popatrzeæ na…
prawdziw¹ pasjê.

W tym roku dyrekcja szko³y zainaugurowa³a cykl
dorocznych, przedwakacyjnych wystaw, ilustruj¹-

cych artystyczne pasje najzdolniejszych gimnazjali-
stów. W obszernej sto³ówce zaaran¿owano bardzo
udan¹ salê wystawow¹, na której prezentowano prace
m³odych autorów (na zdjêciu): Joanny Ko³odziejczyk
(malarstwo), Marty D¹browskiej (tkactwo, bi¿uteria
artystyczna) i Joela Pob³ockiego (malarstwo, grafika).

Joanna pokaza³a prace niezwykle dojrza³e, nasy-
cone nostalgi¹, romantyzmem, cisz¹; Joel – portrety
i obrazy pe³ne wyobraŸni, ods³aniaj¹ce te¿ jej
mroczne obszary. Rêkodzie³o Marty to nie tylko go-
beliny, ale te¿ dziewczêca, zabawna bi¿uteria –
dziergane kolczyki w wielu ods³onach.

Gimnazjum nr 23 jest szko³¹, której wielu absol-
wentów wyrasta ponad przeciêtnoœæ: dyrektor Anna
¯ytkiewicz wspomina, ¿e to w tych murach kszta³-
cili siê nasi s³ynni pi³karze, bracia ¯ew³akowowie,
wielu tancerzy o miêdzynarodowej s³awie i utytu³o-
wani judocy.

Nale¿y doceniæ i starannie pielêgnowaæ tego ro-
dzaju szkolne tradycje wskazuj¹ce m³odym lu-
dziom, jak bardzo warto ¿yæ z pasj¹, a nam, doro-
s³ym, pokazuj¹ce jak fantastycznie wszechstronna
jest nasza zdolna m³odzie¿. Ciekawe, czyje prace
obejrzymy za rok? eGo
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- A¿ mnie trzêsie ze z³oœci, panie Kaziu… Eustachy Mor-
dziak bez ¿adnego „dzieñ dobry”, przyst¹pi³ z kopyta do
rzeczy. 

Kazimierz G³ówka jak zwykle stara³ siê zachowaæ spokój.
- Znowu podwy¿ki gazu bêd¹. Panie Kaziu, to ju¿ jest gran-
da w bia³y dzieñ! Tem gazownikom w z¹bek czesanym ci¹-
gle ma³o i ma³o. Jakaœ ich rzeczniczka t³umaczy w gazecie,
¿e musz¹ ceny podnieœæ, bo koszty im rosn¹. 

- Nie mogê zaprzeczyæ panie Eustachy, masz pan racjê.
Mój znajomy pokaza³ mi rachunek na 660 z³otych. I wiesz
pan, ile w tym by³o za gaz? 349 z³otych. Po³owa! Drug¹ po-
³owê doliczaj¹ siebie pañstwo gazownicy: koszty sta³e, ko-
szty zmienne, VAT, a jak¿e… Drugie tyle p³acimy na urzê-
dasów, na ich samochody, pensje, gabinety i sekretarki. 

- Faktycznie, bo jak znam ¿ycie, to technicy, monterzy,
znaczy lud pracuj¹cy, ma z tego tyle, co nic. 

Eustachy Mordziak ju¿ siê trochê uspokoi³ i zacz¹³ myœleæ
analitycznie. 

- Patrz pan, panie Kaziu, co siê bêdzie dzia³o dalej. Wa-
cha roœnie, jak cholera. Benzyna pod piêæ z³otych podcho-
dzi, ropa niewiele tañsza. Widzisz pan tych kupców – ka¿-
den jeden pó³ciê¿arówk¹ z towarem przyje¿d¿a. Jak pan
myœlisz – on za to paliwo zap³aci, czy klient? Dodaj pan
pr¹d, co te¿ nie stoi w miejscu, wode, œcieki… 

- No, ale w zamian mo¿e pana duma narodowa rozpieraæ,
panie Eustachy. To nie jest ma³o.

- ¯e co? Jaka duma, co pan znowu? 

- To nie widzia³eœ pan tego naszego Tuska, jak siê puszy³,
¿e u nas jest najlepiej w ca³ej Europie. 

- A wiesz pan, ¿e u nas na bazarze mówi¹ na niego Ro-
naldinio? Znakiem tego, ¿e pi³ke kopan¹ uprawia. 

- Pi³ki to on akurat nie pokazywa³, ale mapê Europy. Pol-
ska na zielono, a Europa na czerwono, jakby siê ze wstydu
przy nas chcia³a spaliæ. 

- Ja siê, panie Kaziu na kartografii nie znam, ale czytaæ
umiem. I w³aœnie przeczyta³em, ¿e wed³ug europejskiego
urzêdu statystycznego ceny gazu spad³y w Unii œrednio a¿
o 16 proc. Za to w Polsce wzros³y o szeœæ procent. Eurostat,
znaczy ten europejski urz¹d statystyczny dodaje, ¿e po
uwzglêdnieniu si³y nabywczej w Polsce ceny gazu nale¿¹ do
najwy¿szych w Unii Europejskiej. Z pr¹dem jest zreszt¹ tak
samo. Znaczy siê za energiê p³acimy najwiêcej ze wszyst-
kich. I oni mi mówi¹, ¿e jest OK?! 

- To mi, panie Eustachy, przypomina pewne zdarzenie
z ¿ycia Sherlocka Holmesa i doktora Watsona. Wybrali siê
oni mianowicie na piknik. Rozbili namiot na polance i po-
³o¿yli siê spaæ. W nocy Holmes budzi doktora i pyta:  - Dro-
gi Watsonie spójrz w niebo, i powiedz mi, co widzisz? - Wi-
dzê miliony gwiazd. 

- I co ci to mówi?
- Z astronomicznego punktu widzenia mówi mi to, ¿e s¹

miliony gwiazd i prawdopodobnie miliardy planet. Z astro-
logicznego, ¿e Saturn jest w znaku Lwa. Z teologicznego, ¿e
Bóg jest wielki i wszechmocny, a my jesteœmy malutcy i s³a-
bi. Z chronologicznego punktu widzenia mówi mi to, ¿e jest
oko³o 3 w nocy. Z meteorologicznego, ¿e jutro bêdzie ³adna
pogoda… A co tobie Sherlocku?

- A mnie to mówi, drogi Watsonie, ¿e ktoœ ukrad³ nam na-
miot. Szaser

Co tam panie na Pradze...

Gaz i gwiazdy

partiê. Starej te¿ nie pozwo-
lê!”

Ot, demokracja. A potem
kraj siê zastanawia, czemu wy-
niki wyborów s¹ jakieœ dziwne. 

Ale nie ca³a kampania dzie-
je siê w mediach, ulotkach i na
bilbordach. Czasem znaj-
dziesz j¹ tu¿ za w³asnym pro-
giem…

Po szesnastej odezwa³ siê
dzwonek do drzwi. Spojrza³am

w wizjer: pani z panem, porz¹-
dnie ubrani, na oko zwykli lu-
dzie. Gdy tylko otworzy³am,
pani, b³yskawicznie przyklei³a
uni¿enie przymilny uœmiech
i wyrecytowa³a wyuczon¹ for-
mu³kê:  - Proszê pani, mamy
za sob¹ tragediê w Smoleñsku,
nadchodz¹ wybory, chcia³aby
pani ¿eby by³o lepiej, czy go-
rzej? Nie, nie chcia³am s³u-
chaæ znowu o tym, kto jest ca-

cy a kto be, na kogo powinnam
g³osowaæ i ¿e ich zdaniem Pan
Bóg naucza³, by kochaæ bli-
Ÿniego swego, ale tylko pod
warunkiem, ¿e jest z NASZEJ,
jedynie s³usznej partii. 

Nie przebili pana, który
startuj¹c w czasach raczkuj¹-
cej demokracji do Rady Dziel-
nicy, w b³yszcz¹cym garnitu-
rze, z czarn¹, skajow¹ teczk¹
typu neseser (by³y bardzo
modne) oraz z w³osami spiêty-
mi w rachityczny kucyk na kar-
ku (ju¿ nie by³y modne), po-
brzêkuj¹c solidnymi ³añcucha-
mi na klacie i masywnym prze-
gubie, puka³ od drzwi do
drzwi, by ludzie wpuszczali go
do mieszkania i pos³uchali,
dlaczego powinni g³osowaæ
w³aœnie na niego.

Ka¿dy z nas g³os do oddania
ma tylko jeden. Koniecznie
trzeba bêdzie pójœæ z nim do
urny. No i najwa¿niejsze – nie
zmarnowaæ!

„Gdy rozum œpi, budz¹ siê
upiory…” Có¿… To tylko tytu³,
jaki nada³ swojemu obrazowi
Francisco Goya. Jakieœ dwie-
œcie lat temu. żu

Kobiecym okiem

Powoli, ale ze znajomo brz-
mi¹cymi zgrzytami ruszy³a
machina wyborcza. Ludzie s³u-
chaj¹, czytaj¹, rozmawiaj¹. 

Chwilami mam wra¿enie,
¿e te dyskusje przedwyborcze
na poziomie nas, zwyk³ych lu-
dzi a nie ¿adnych polityków,
biznesmenów, b³yskotliwych
komentatorów, to dla wielu
fantastyczna terapia leczenia
siê z kompleksów. Bo jak ina-
czej rozumieæ komentowanie
telewizyjnej wypowiedzi wy-
bitnego, m¹drego profesora
przez wa³konia z flaszk¹ piwa
s³owami: „Du¿o on tam wie,
stary dziad! Za to, ¿e tak ga-
da nie oddam g³osu na jego

Daj mi 
ten g³os,
ten jeden
g³os…
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

W Sali Kongresowej Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie odby³ siê 28 maja 2010
roku Uroczysty Koncert Galowy z okazji XX-lecia Polskiego Klubu Biznesu. Na cze-
le Klubu stoi jego za³o¿yciel, prezes Ryszard Konwerski, który równoczeœnie jest
twórc¹ Oskarów Polskiego Biznesu, przyznawanych wybitnym osobistoœciom Polski
i œwiata. Zarz¹d Klubu mieœci siê „po naszej stronie”, przy ul. Kompasowej. By³o dla
mnie zaszczytem napisanie w l¿ejszym tonie wiersza o historii tego Oskara, z które-
go podajê wyj¹tki.

„Drogi Panie Prezesie i Drogi Ryszardzie //Kochamy Ciebie bardzo albo jeszcze
bardziej”. Tak mówi¹ Twoi bliscy a wœród ich zamiarów // Jest uczczenie Dwudzie-
stu i Jednego Twych Wielkich Oskarów // Ja tylko mam na myœli ten jedyny w¹tek
// Jaki za oceanem by³ tego pocz¹tek.

Bush senior w Waszyngtonie, sam nie wierz¹c w cuda // Pyta mnie na koktaj-
lu, czy siê Polsce uda // Czy Wa³êsa jest pewny, czy Michnik nie s³abnie // Czy Pol-
ska w pewnej chwili nie znajdzie siê na dnie // Ja mu na to: „Ich nie znam, Panie
Prezydencie // I nie wiem, czy nie zniknie któryœ na zakrêcie // Lecz wiem, ¿e
w tym jednym nikt mnie nie omami //Bo maj¹c ¿onê z Wawra, znam te¿ dobrze
Anin // A tam jest wprost opoka, nikt siê tam nie miga // Przy niej ca³kiem wy-
siada wrêcz Narodów Liga // Bo tam dzia³a bezb³êdnie Ryszard i Jadwiga // A je-
œli Pan nie wierzy w treœæ wyznania mego // To niech siê Pan zapyta Zbiga Brze-
ziñskiego”.

Bush zadzwoni³ natychmiast – dosta³ potwierdzenie // A w Aninie - myœl nowa,
jak na zamówienie// Tam powstaje idea o skutkach bez kresu // Daæ œwiatu Oska-
ra Polskiego Biznesu // Ustala siê te¿ w tym¿e regionie aniñskim// ¯e pierwszym
laureatem zostanie Brzeziñski.

A po tym wszystko posz³o dok³adnie jak z p³atka // Ka¿dy uzna³, ¿e Oskar to nie
lada gratka// ¯e to honor, ¿e zaszczyt, ¿e to fakt a nie mit // Tak oceni³ go Gie-
droyæ w swoim Maison Laffitte // Tak go przyj¹³ Herr Genscher, który choæ jest
Niemcem // Uzna³ Odrê i Nysê i to, ¿e „nigdy wiêcej”. 

Gdy czas nadszed³, Oskara dostali dwaj „macho” // Wiem, ¿e Pañstwo zgadliœcie
– Reagan i Gorbaczow // A jak ³adnie orzek³a s³ynna pani Thatcher: „Ja dziêki
Oskarowi du¿o wiêcej znaczê”.

Lech Wa³êsa to cz³owiek od Piastów i Rejów // Najlepszy w ka¿dym calu wybór
naszych dziejów // To elektryk tak dobry w swym pierwszym zawodzie // ¿e nam
zapali³ œwiat³o w Polsce i na Wschodzie // I on dosta³ Oskara, bo swym m¹drym
tempem// Wspó³pracowa³ najœciœlej z kardyna³em Glempem // A Ryszard im z ra-
doœci¹ przyzna³ po Oskarze // Bo bez wojny domowej dopiêli swych marzeñ: Czy¿-
by to by³ ju¿ koniec naszej laudacji? // Czy¿ byœmy wyczerpali listê naszych racji?
Bynajmniej, proszê Pañstwa, wiêc wspomnijmy teraz // Moment, gdy dla Oskara
wzesz³a nowa era // Bo przecie¿ nasz Pan Prezes, Panowie i Panie // Znalaz³ siê
wraz z Oskarem. Gdzie? A¿ w Watykanie // Tam go przyj¹³ nasz Papie¿ i przyj¹³
Oskara // Za to, ¿e go przywiod³a jego trwa³a wiara // Lecz by³o tam coœ jeszcze
- zaraz to wyjaœniê // I niech w Ryszarda wrogów nawet piorun trzaœnie // Bo gdy
Ryszard siê stara³ o zgodê Papie¿a // Na przyjêcie Oskara, On mu siê tak zwierza³:
// „Ryszardzie, ja siê zgodzê i z ca³ym szacunkiem // Przyjmê Ciê w Watykanie
pod jednym warunkiem // ¯e przyjedziesz do Rzymu nie tylko z Oskarem // Gdy¿
Oskar nie jest dla mnie najwa¿niejszym darem // Ty musisz byæ tu, u mnie, mój
drogi i luby // Z t¹, z któr¹ tak niedawno odnowi³eœ œluby // Bo ja wezmê Oskara
– lecz tak brzmi mój wyk³ad // Dlatego, ¿e dajecie œwiatu œwiat³y przyk³ad // I oto
moj¹ zgodê na Oskara macie // ¯e siê tak – tak gor¹co – tyle lat kochacie // I to
Wam – jak mi mówi wprost Opatrznoœæ Boska // Du¿o bardziej ni¿ mnie, nale¿y
siê Wasz Oskar”.                                    

Zygmunt Broniarek 

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Marysin Wawerski” 
w Warszawie ul. Begonii 9

og³asza przetarg nieograniczony na lokale mieszkalne
z odzysku o statusie: wyodrêbniona w³asnoœæ. 

1. Korkowa 139/145 m 2  
Powierzchnia u¿ytkowa – 37,50 m kw. (2 pokoje, ciemna
kuchnia, parter).  
Cena 195.825 z³.

2. Koœciuszkowców 99 m 36 
Powierzchnia u¿ytkowa - 26,00 m kw. (1 pokój, widna
kuchnia, parter). 
Cena 141.232 z³.

Druki do przetargu do pobrania w siedzibie Spó³dzielni.

Oferty nale¿y sk³adaæ do 25 czerwca 2010 r. do godz. 14.00
w sekretariacie – pok. nr 4 

Przetarg odbêdzie siê w dniu 28.06.2010 r. o godz.12.00
w siedzibie Spó³dzielni – pok. nr 4

Informacje mo¿na uzyskaæ pod nr (22) 812-02-78 wew. 12.

ZAPRASZAMY 
wszystkich zainteresowanych sztuk¹ aran¿acji wnêtrz na wystawê prac pro-
jektowych absolwentów Studium Edukacji ELITA o kierunku dekorator wnêtrz. 
� Najnowsze trendy, profesjonalna dokumentacja, opracowanie przy-

k³adowych projektów wnêtrz mieszkañ i domów.
� Mo¿liwoœæ uzyskania praktycznych porad dotycz¹cych aran¿acji wnêtrz.

Zapraszamy równie¿ osoby chc¹ce zdobyæ wykszta³cenie o kierunku dekora-
tor wnêtrz. Wernisa¿ odbêdzie siê 19 czerwca 2010 r. o godzinie 10.00 
w Studium Edukacji.

ELITA, al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 506. Wstêp wolny.
tel. 22 517 77 40; 602 232 879

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
�� renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
�� nowe meble na wymiar, wersalki, 

tapczany, fotele, naro¿niki itd. 
wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
�� szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan

³¹cznie z monta¿em karniszy
�� zabudowy z p³yt meblowych 

i meble uzupe³niaj¹ce
�� posiadamy wybór tkanin i transport

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

Zarz¹d Dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawy
oraz

Zarz¹d Œrodowiska b. ¯o³nierzy 1 Dywizji
Grenadierów Francja 1940

serdecznie zapraszaj¹ 

na uroczystoœæ Œwiêta Dywizji
17 czerwca 2010 roku (czwartek)

przy pomniku Grenadierów
(na skrzy¿owaniu Alei Stanów Zjednoczonych i ul. Grenadierów)
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W obliczu skutków powodzi
Zarz¹d Województwa Mazo-
wieckiego podj¹³ decyzjê
o przeznaczeniu jeszcze
w tym roku 45 mln z³o-
tych unijnego wsparcia
m.in. na odbudowê
i modernizacjê uszko-
dzonych przez wodê wa-
³ów przeciwpowodziowych.
Szczegó³owe informacje na te-
mat terminu i charakteru kon-
kursu zapadn¹ po analizie zni-
szczeñ na Mazowszu i konsul-
tacjach z w³aœciwymi s³u¿bami. 

� � �
Po raz kolejny przez boisko

KS Drukarz Warszawa w Parku
Skaryszewskim przelatywaæ
bêd¹ strza³y z ³uków najlep-
szych polskich i europejskich
zawodników. 19 i 20 czerwca
odbêdzie siê 27. Memoria³ im.
Ireny Szyd³owskiej. Wiadomo,
¿e prócz polskich sportowców
przyjad¹ ³ucznicy z Wielkiej
Brytanii, Ukrainy, S³owacji,
Estonii, a nawet Indii. Wœród
naszych zawodników zobaczy-

my Iwonê Marcinkiewicz
(olimpijkê, Mistrzyniê Europy,
kilkukrotn¹ finalistkê Mi-

strzostw Œwiata). Rozgrywany
po raz 27 Memoria³, prócz uzy-
skania sportowych kwalifikacji,
ma przypominaæ sylwetkê Ire-
ny Szyd³owskiej, zmar³ej

w 1983 r. wybitnej polskiej
³uczniczki, która by³a zawo-
dniczk¹ i dzia³aczk¹ „Druka-
rza”. Uroczyste otwarcie zawo-
dów w sobotê 19 czerwca ok.
godz. 14.00. Wstêp wolny.

� � �
W sobotê 19 czerwca br.

w godz.12.00 -18.00 - TKKF
Grochów Podskarbiñska 7B
i Rada Osiedla Kamionek orga-
nizuj¹ zawody w wyciskaniu
sztangi le¿¹c amatorów o pu-
char Kamionka w kategoriach
do 16 lat, 16-18 lat oraz open.
Wszyscy chêtni proszeni s¹ 
o kontakt tel. 22 870-52-72. 

Zawody obj¹³ honorowym pa-
tronatem burmistrz dzielnicy

Tomasz Kucharski.
� � �

Czerwiec to w Ogro-
dzie Botanicznym
w Powsinie królestwo
kwitn¹cych bylin -

kwitnie du¿a kolekcja ta-
wu³ek i piwonie, lilie,

a w pe³ni kwitnienia jest kolekcja
czosnków ozdobnych. 20 czerw-
ca jest Dniem Ró¿ w Ogrodzie.
W jedynej w Polsce Kolekcji Na-
rodowej Odmian Uprawnych
Ró¿ roœnie blisko 700 odmian
i gatunków. Spoœród najstarszych
mo¿na podziwiaæ wspaniale
pachn¹ce np. ró¿e francuskie, da-
masceñskie, stulistne, mchowe,

bia³e oraz chiñskie, o ogromnym
znaczeniu w hodowli.

� � �
8 czerwca 2012 roku, w War-

szawie, uroczystym meczem
otwarcia rozpoczn¹ siê mistrzo-
stwa UEFAEURO 2012. Na dwa
lata przed tym wydarzeniem go-

spodarze rozgrywek przygoto-
wali kwiatowe logo turnieju EU-
RO 2012, które ubarwia miejsk¹
przestrzeñ. 11 tysiêcy kwiatów
ozdobi³o m.in. pasy zieleni

u zbiegu ul. Targowej i Kijow-
skiej (na zdjêciu). Kwieciste
kompozycje stworzy³ warszaw-
ski Zarz¹d Oczyszczania Miasta. 

� � �
W sobotê 12 czerwca

o godz.16.00 w Gander's tea
room na ul. Francuskiej war-
szawscy pisarze uwolni¹ swoje
ksi¹¿ki zgodnie z miêdzynaro-
dow¹ ide¹ bookcrossingu.
Ob³adowana ksi¹¿kami grupka
ludzi pióra, wœród których
m.in. bêd¹ Grzegorz Kasdepke
i Ma³gorzata Karolina Piekar-
ska przejd¹ potem do lokalu
Francuska 30, a nastêpnie na
ulicê Walecznych do „Pikante-
rii”. Autorzy zapraszaj¹ ka¿de-
go, kto chce za darmo przeczy-
taæ jedn¹ z porzuconych przez
nich ksi¹¿ek. (ab) (ar)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA

�� Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2 - 10.06. godz. 18.00 – „Miejsce gdzie powracam do ¿ycia”
wieczór autorski Marii i Mieczys³awa Œmia³ków  po³¹czony z ga-
l¹ artystów niepe³nosprawnych, wstêp wolny; 11.06. godz. 19.00
–„Pieœni rosyjskie” - koncert utworów autorstwa m.in. Bu³ata Oku-
d¿awy, W³odzimierza Wysockiego, Siergieja Jesienina w wykona-
niu ukraiñskiego artysty Borysa ¯abickiego, wstêp wolny; 12.06.
godz. 11.00–18.00 VI Warszawskie Spotkania Ceramiczne, wstêp
wolny; godz. 15.00 – „Legenda Sp. Z.O.O” - Stowarzyszenie Sce-
na 96. Premierowe przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru
Scena, wstêp wolny; 14.06. godz. 19.00 – Spektakl Tañca Nihon
Buyo. Wystêpuje Hana Umeda, wstêp wolny; 16.06. godz. 17.00 –
W cyklu „Spotkania ze sztuk¹” – wyk³ad pt. „Pablo Picasso – Ku-
bizm i Sztuka XX wieku, wstêp wolny; godz. 17.00 – wieczorek
taneczny, wstêp 10 z³; 17.06. godz. 19.00 – Kolumbijski Karnawa³
z Barranquilli – impreza z okazji Obchodów Dwusetlecia Niepod-
leg³oœci Republiki Kolumbii. Wyst¹pi Kolumbijski Zespó³ Pieœni
i Tañca Karnawa³u w Barranquilli oraz Formacja Tañców Latyno-
amerykañskich - Kamion Dance, wstêp za zaproszeniami; 18.06.
godz. 14.00 – Koncert laureatów konkursu „Mikrofon 2010” w ka-
tegorii – przedszkolaki, wstêp wolny; godz. 17.00 – Koncert laure-
atów konkursu „Mikrofon 2010” w kategorii – instrumenty klawi-
szowe, wstêp wolny; 19.06. godz. 18.30 - „Odcienie Ballady” –
koncert akustycznej muzyki gitarowej, wstêp wolny; 20.06. godz.
17.00 – „Bangkok”- spotkanie z podró¿nikiem - Krzysztofem
Dworczykiem, wstêp wolny; 21.06. godz. 19.00 – Noc œwiêtojañ-
ska w CPK – koncert zespo³u „ Beltaine Improved”, wstêp wolny;
22.06. godz. 10.00 – Ocaliæ od zapomnienia – spektakl na podsta-
wie twórczoœci Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego w wykona-
niu artystów Teatru Literackiego Aleksandry Ford, wstêp za zapro-
szeniami – odbiór zaproszeñ w sekretariacie CPK od 15.06.
w godz. 8.00 – 16.00; godz. 19.00 – „Piaskownica” sztuka Micha-
³a Walczaka, wstêp wolny; 23.06. godz. 10.00 – Ocaliæ od zapo-
mnienia – spektakl na podstawie twórczoœci Konstantego Ildefon-
sa Ga³czyñskiego w wykonaniu artystów Teatru Literackiego Ale-
ksandry Ford, wstêp za zaproszeniami – odbiór zaproszeñ w sekre-
tariacie CPK od 15.06.br. w godz. 8.00 – 16.00; godz. 17.00 – Wie-
czorek taneczny, wstêp 10 z³;
�� Klub Kultury „Goc³aw” ul. Abrahama 10 - 20.06. godz.
10.30–15.30 – „Po³¹czy nas rytm” – warsztaty gry na bêbnach et-
nicznych poprowadzi Bogdan Halicki. Iloœæ miejsc jest ograniczo-
na, konieczne jest wczeœniejsze zg³oszenie udzia³u tel. (22) 671-
94-79 lub e-mail:  Koszt udzia³u w warsztatach: 90 z³. Wypo¿ycze-
nie bêbna afrykañskiego (djembe):10 z³ za ma³y i 20 z³ za du¿y.
20.06. godz. 17.00 – „Bajka o leniwym królu” - spektakl dla dzie-
ci w wieku od 3 do 10 lat z udzia³em iluzjonisty, bilety 5 z³; 21.06.
godz. 18.00 – Koncert na zakoñczenie roku – pokaz sekcji KK Go-
c³aw, wstêp wolny; 21.06. godz. 19.30 – „Œlub” Witolda Gombro-
wicza - spektakl goœcinny w wykonaniu Teatru Kosmodrom dzia-
³aj¹cego przy Bemowskim Centrum Kultury, wstêp wolny; 
�� Kluboksiêgarnia Legalna, ul. Terespolska 4 – 12 czerwca
godz. 19.00 - Literatura na peryferiach wieczór 55. „Czefurzy
raus!” Spotkanie poœwiêcone ksi¹¿ce „Czefurzy raus!” Gorana
Vojnovicia, jednej z najg³oœniejszych s³oweñskich powieœci ostat-
nich lat. W programie pokaz filmu Gorana Vojnovicia „Fu¿iny ru-
lez!” oraz kiermasz ksi¹¿ek. Wstêp wolny;
�� Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21 –
12.06. godz. 15.00 Prezentacja dorobku uczestników sekcji dzia³aj¹-
cych w Oœrodku Kultury oraz Oœrodku Dzia³añ Twórczych „Pogod-
na”. Prowadzenie oraz koncert w wykonaniu Ewy i Jurka W³odar-
ków z zespo³u „W³odarki Famili”;18.06. godz. 18.00 „Miêdzy piêtra-
mi” - koncert Katarzyny Szczepanek. W programie: piosenki Jacka
Kaczmarskiego, utwory w³asne oraz z repertuaru innych artystów.
�� Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” ul. Jana Paw³a II
25 (os. Stara Mi³osna) -17.06. godz. 10.30 Koncert Filharmonii
Narodowej dla dzieci pt. „Muzyka na gitarê i smyczki - opowie-
œci na wielu strunach”; godz. 18.00 Rozstrzygniêcie konkursu
plastycznego „Bitwa pod Grunwaldem – Matejko, Kossak, Wy-
spiañski i Ja”; 19.06. godz. 19.00 Koncert Jazzowy zespo³u Mi-
cha³ Kowalik Quartet; 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

P O D Z I Ê K O W A N I E
Cz³onkowie i Zarz¹d Ko³a PZN Praga Po³udnie sk³adaj¹

serdeczne podziêkowanie dla
Pana Prezesa Roberta Zem³a 

i Pana Dyrektora Tomasza Prag³owskiego
z Firmy Bausch & Lomb Polska Sp. z o.o.

za piêknie odnowiony lokal naszego Ko³a przy ul. Paca 39.

Jednoczeœnie dziêkujemy Pani Joannie Przygoda z tej firmy za
pilotowanie spraw zwi¹zanych z odnowieniem naszego lokalu.



8888    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

- Dobiega koñca kadencja
w³adz samorz¹dowych, to do-
bry czas na podsumowania.
Czy patrz¹c wstecz, na ostat-
nie cztery lata swojej pracy
w Radzie Dzielnicy, dostrzega
Pan powody do satysfakcji?

- Jako przewodnicz¹cy zaj-
mujê siê koordynowaniem prac
Rady Dzielnicy, aktywnie dzia-
³am równie¿ w dwóch komi-
sjach: Komisji Oœwiaty oraz
Komisji Zagospodarowania
Przestrzennego i Ochrony Œro-
dowiska. Powodów do saty-
sfakcji jest wiele. Przyspieszy³y
prace nad uchwalaniem planów
zagospodarowania przestrzen-
nego (np. dla okolic Dworca
Wschodniego), uchwalony zo-
sta³ plan zagospodarowania dla
rejonu ul. Zamienieckiej. Opi-
niowaliœmy te plany i wiele na-
szych poprawek zosta³o
uwzglêdnionych. Trwaj¹ dalsze
prace planistyczne, dotycz¹ce
m.in. Kamionka oraz terenów
na pó³noc od ul. Grochowskiej.
Po okresie, kiedy niewiele siê
w tej dziedzinie dzia³o, dziœ
mo¿na powiedzieæ, ¿e za dwa
lata plany zagospodarowania
bêdzie mia³a blisko po³owa ob-
szaru Pragi Po³udnie. To wa¿ne,
¿eby jasne by³o co gdzie mo¿na
budowaæ, do jakiej wysokoœci,
jakie jest przeznaczenie nieru-
chomoœci. Dzisiaj bowiem
w niektórych miejscach war-
sztaty samochodowe, w tym la-
kiernie, s¹siaduj¹ z budynkami
mieszkalnymi. Nie powinno tak
byæ i chocia¿ wydanych ju¿ de-
cyzji nie da siê cofn¹æ, to nowe
plany pozwol¹ unikn¹æ podob-

nych sytuacji w przysz³oœci. Co
wa¿ne, te nowe plany by³y kon-
sultowane z mieszkañcami
i w wielu punktach uwzglêdnia-
j¹ ich pomys³y. Przyk³adem mo-
¿e byæ parking wielopoziomo-
wy na rogu ulic £ukowskiej
i Tarnowieckiej. Mieszkañcy
bardzo zabiegali o jego budowê,
a projekt planu zak³ada³, ¿e po-
wstanie tam kolejny budynek
mieszkalny. W oparciu o apel
mieszkañców, przy wspó³pracy
Zarz¹du i Rady Dzielnicy, a tak-
¿e Spó³dzielni Ostrobramska,
uda³o siê doprowadziæ do zmia-
ny przeznaczenia tego miejsca
w planie i zarezerwowania tere-
nu pod bardzo tam potrzebny
parking wielopoziomowy. 

Jeœli chodzi o oœwiatê, prze-
prowadzono wiele istotnych,
choæ pewnie ma³o spektakular-
nych, remontów w szko³ach.
Z du¿ych inwestycji ukoñczona
zosta³a budowa Centrum Pro-
mocji Kultury oraz p³ywalni
Szuwarek – to ostatnie przed-
siêwziêcie jest przyk³adem
wspó³dzia³ania wszystkich
opcji politycznych: pomys³ Le-
wicy, realizacj¹ najpierw zaj-
mowa³ siê PiS, dzie³a dokoñ-
czy³a Platforma.  W zwi¹zku
z t¹ inwestycj¹ zmieni³o siê tak-
¿e otoczenie Szko³y Podstawo-
wej nr 215 – powsta³y boisko
i plac zabaw. 

Na miejscu poprzedniej sie-
dziby Centrum Promocji Kultu-
ry w Urzêdzie Dzielnicy znaj-
duje siê obecnie Referat Œwiad-
czeñ Rodzinnych, gdzie
w o wiele bardziej komforto-
wych warunkach, ni¿ dawniej,

mieszkañcom udzielana jest po-
moc w rozwi¹zywaniu ich pro-
blemów. Nasz Wydzia³ Obs³ugi
Mieszkañców zaj¹³ drugie
miejsce w konkursie na najbar-
dziej przyjazny WOM w War-
szawie. Du¿ym sukcesem, z in-
nej ju¿ dziedziny, jest zagospo-
darowanie terenów zielonych –
m.in. zakoñczona rewitalizacja
Parku Znicza i realizowana
w³aœnie inwestycja w rejonie
jeziorka Balaton.

- W tym zakresie rzeczywi-
œcie sporo siê w dzielnicy
zmieni³o, chyba jednak nie
wszystko uda³o siê zrobiæ. Je-
den z wa¿niejszych punktów
Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego, budowa kompleksu
rekreacyjno-sportowego przy
ul. Majdañskiej, nie zosta³
zrealizowany.

- To du¿a inwestycja, zapla-
nowana jeszcze przed kryzy-
sem. Mia³y byæ tam sale do
squasha, lodowisko, fitness itd.
- s³owem, du¿y kompleks,
którego budowê wstêpnie wy-
ceniano na ok. 40 mln z³.
PóŸniej mówi³o siê o 60 mln z³.
W dobie kryzysu ten cel okaza³
siê nie do zrealizowania. 

Obecnie projekt przygotowy-
wany jest do realizacji w ra-

mach partnerstwa publiczno-
prywatnego, w zamian jednak
staramy siê realizowaæ mniej-
sze inwestycje, takie jak boiska
i hale sportowe przy szko³ach
oraz Orliki – jeden powsta³
w Parku Poliñskiego, drugi jest
planowany jeszcze w tym roku
przy ul. Tarnowieckiej. 

- Co jeszcze „spad³o” z pla-
nu z powodu kryzysu?

- Je¿eli pewne inwestycje nie
s¹ realizowane zgodnie z pla-
nem, to nie znaczy, ¿e z nich re-
zygnujemy. Mo¿emy mówiæ ra-
czej o nieznacznych przesuniê-
ciach w czasie, tak jak w przy-
padku ulicy Czapelskiej, czy
(w mniejszym stopniu) filii
Centrum Promocji Kultury na
Saskiej Kêpie. 

- A ulice Osiecka i Chrza-
nowskiego, na których nie ma
w ogóle asfaltu?

- Modernizacja obu jest ujêta
w Wieloletnim Programie In-
westycyjnym. Jeœli chodzi
o Chrzanowskiego, to czekali-
œmy na rozstrzygniêcia w kwe-
stii budowy Œródmiejskiej Ob-
wodnicy Warszawy, bo Zarz¹d
Dzielnicy i radni uwa¿ali, ¿e
trzeba ten remont dostosowaæ
do wiêkszej inwestycji. Dziœ
ju¿ wiemy, ¿e nie doczekamy
siê obwodnicy tak szybko i na
ostatniej sesji Rady Dzielnicy
pojawi³y siê g³osy, aby wróciæ
do ul. Chrzanowskiego i robiæ
tê ulicê jak najszybciej (choæ
terminu nie mogê jeszcze dziœ
okreœliæ). Co do Osieckiej, jej
stan wymaga szybkiego prze-
prowadzenia remontu i moder-
nizacja tej ulicy jest zaplanowa-
na na najbli¿sze lata. Nie wie-
my jeszcze jak do obowi¹zuj¹-
cego Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego podejdzie no-
wa Rada Dzielnicy. Nie
spodziewam siê zmian, ale na-
wet gdyby siê pojawi³y, to uwa-
¿am, ¿e remont ulicy Osieckiej
nie powinien schodziæ na dal-
szy plan i nale¿y go zrealizo-
waæ do 2012 r. A niewykluczo-

ne, ¿e nast¹pi to szybciej, bo
dodatkowo w tej sprawie inter-
weniuj¹ mieszkañcy.

- Jakie wyzwania dla dziel-
nicy niesie EURO 2012? Czy
jest szansa na uporz¹dkowa-
nie przed pi³karskim turnie-
jem okolic stadionu? Niele-
galny handel wci¹¿ jest tam
problemem, ostatnio dosz³o
do tragedii, podczas kontroli
policjant œmiertelnie postrze-
li³ nigeryjskiego handlarza.

- Jeœli chodzi o stadion i jego
okolice, to mamy do czynienia
z historycznym momentem -
koñczy siê epoka handlu w tym
miejscu. Uporz¹dkowanie tego
terenu to ogromne wyzwanie,
ale s¹dzê ¿e nie bêdzie z tym
problemu. Dzia³ania w³adz
Miasta, dzielnicy i Centralnego
Oœrodka Sportu s¹ zdecydowa-
ne i skuteczne. Myœlê, ¿e pod
koniec sierpnia teren bêdzie
uprz¹tniêty. 

- Najwa¿niejsze zadania na
nastêpn¹ kadencjê?

- Na pewno du¿ym i bardzo
wa¿nym przedsiêwziêciem jest
rewitalizacja Placu Szembeka,
po jej zakoñczeniu ten rejon
miasta zmieni siê ca³kowicie.
Dziêki urealnieniu czynszów
w zasobach komunalnych
w bud¿ecie pojawi³y siê œrodki
na docieplanie budynków.
Przez ostatnie lata docieplono
tylko piêæ budynków, bêd¹cych
w stu procentach w³asnoœci¹
miasta, tymczasem w samym
tylko 2009 roku docieplono 11
budynków, a na ten rok plano-
wane jest docieplenie ponad 20
nastêpnych. Do prywatnych
w³aœcicieli kamienic i wspólnot
skierowany jest program „Ko-
lorowa Praga”, w ramach które-
go chcemy zachêcaæ w³aœcicie-
li do przeprowadzania termo-
modernizacji budynków. S¹ to
wszystko bardzo wa¿ne zada-
nia, zwi¹zane ze zmian¹ wize-
runku Pragi Po³udnie przed tur-
niejem EURO 2012.

- Dziêkujê za rozmowê.

Marcin KLUŒ
MIESZKAÑCY

Z Marcinem Klusiem, przewodnicz¹cym
Rady Dzielnicy Praga Po³udnie, 
rozmawia Przemys³aw Bogusz.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „STROP” rozpoczê³a realizacjê
budynku w Warszawie przy ul. Grochowskiej 80/82. 

Budynek 3 – 6 kondygnacji.
Mieszkania o powierzchniach od 52 m2 do 114 m2.

Gara¿ podziemny – stanowiska platformowe i na p³ycie.
Doskona³a komunikacja miejska oraz pe³na infrastruktura

handlowo – us³ugowa, szko³a, basen, park.
Budowa  rozpoczêta. 

Planowane zakoñczenie – II kw. 2011r.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W BUDOWIE

SPÓ£DZIELNIA  MIESZKANIOWA  „STROP”
ul. Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa

tel. + 48 (22) 535 00 15,  535 00 21      
fax: + 48 (22) 535 00 60

www.strop.com.pl   e-mail: info@strop.com.pl

BUDYNEK MIESZKALNY 
Z US£UGAMI I GARA¯EM PODZIEMNYM

Warszawa ul. Grochowska 80/82

REKLAMA REKLAMA

OKNA � ROLETY
PROFIL 6−PROFIL 6−ciocio KOMOROWY KOMOROWY 

W CENIE 5−W CENIE 5−ciocio KOMOROWEGOKOMOROWEGO
Szyba termoizolacyjna k=1,0

�� Maty bambusowe �� ¯aluzje �� Verticale

ul. Patriotów 237 tel. 615−40−40, tel. 698 684 133
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

e-mail:marsgips@op.pl www.marsgips.pl

� p³yty gipsowo-kartonowe � styropian
� gipsy tynkarskie � akcesoria � gipsy
� sufity podwieszane � farby � kleje
� systemy dociepleñ�materia³y izolacyjne
�masy samopoziomuj¹ce � TRANSPORT

BUDUJESZ � REMONTUJESZ � MALUJESZ

Administrowanie i Zarz¹dzanie Wspólnotami 
i Spó³dzielniami Mieszkaniowymi ju¿ od

0,60z³/m2.
Posiadamy Licencjê Pañstwow¹ 
oraz d³ugoletnie doœwiadczenie

tel. 508 387 327, 22 745 72 95

� Okna, drzwi � Rolety, ¿aluzje 
� Moskitiery, plisy � Parapety
warszawskieokna.com.pl

ul. £ukowska 27
502-028-554

DYŻURY RADNYCH
I BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
w każdy poniedziałek w godz. 17.00–18.00
ZAPRASZAMY ul. Kordeckiego 66 tel. 22 610 31 54

SALON FIRMOWY
PRODUCENTÓW

POLSKICH 
I ZAGRANICZNYCH

C E N T R U M
G L A Z U R Y

PROMOCJE!
04-866 Warszawa

ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

tel. 612−76−13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14

www.hazym.com.pl

�� kabiny, wanny, 
meble ³azienkowe

�� glazura, terakota, gres
�� panele, parkiet, korek
�� p³ytki elewacyjne, klinkier
�� kleje, fugi, listwy
�� narzêdzia

RADOSNY
JUBILEUSZ

Zdrowie, poczucie humoru,
si³a i wra¿liwoœæ na sprawy
spo³eczne, to tylko niektóre
z cech wyró¿niaj¹cych nasz¹
now¹ stulatkê – pani¹ Zofiê Ja-
niszewsk¹. Czegó¿ przy tych
cechach mo¿na wiêcej ¿yczyæ
Jubilatce? 

Pani Zofia mieszka na Osiedlu
Waszyngtona. I w³aœnie w tym
miejscu, w Domu Kultury „Ka-
mionek”, œwiêtowa³a jubileusz
stulecia. Uroczystoœæ przygoto-
wa³y w³adze spó³dzielni. – Niech
Pan rozpromieni Twoje oblicze! –
cytatem z Pisma Œwiêtego ks.
Zygmunt Podstawka ¿yczy³ Jubi-
latce kolejnych lat w zdrowiu
i pogodzie ducha. Pani Zofia
otrzyma³a ¿yczenia od burmi-
strza Tomasza Kucharskiego re-
prezentuj¹cego w³adze Pragi Po-
³udnie, Rady Nadzorczej i Zarz¹-
du SM „Waszyngtona”, s¹siadów
i przyjació³. Pani Zofia Janiszew-
ska przez wiele lat by³a wyk³a-
dowc¹ w SGGW, dlatego te¿ do
¿yczeñ przy³¹czyli siê przedsta-
wiciele po³udniowopraskiej
oœwiaty i œrodowisk pedagogicz-
nych. Bardzo mi³ym akcentem
by³o uhonorowanie (¿yczeniami,
piosenkami i tañcem) szacownej
Jubilatki przez dzieci z okolicz-
nych przedszkoli nr 166 i 411. 

A tradycyjnie odœpiewane
„200 lat” Pani Zofia skwitowa³a:
- Ja mogê tyle ¿yæ, ale wy razem
ze mn¹, bo inaczej bêdzie nud-
no… rosa



Otaczaj¹cy go tajemniczy
mur, to chyba najlepiej zacho-
wana czêœæ nekropolii. Gdyby
nie stoj¹ce na nim gdzienieg-
dzie znicze, nic nie wskazywa-
³oby na to, ¿e swoimi ceglany-
mi ramionami okala miejsce
kultu zmar³ych.

Trudno wyobraziæ sobie, ¿e
ten znaczny obszar, w swych
podziemnych szczelinach kryje
ludzkie szcz¹tki. Tam nie ma
alei, nagrobków, tablic, ³awek.
Nie mo¿na usi¹œæ przy grobie,
bo tam nie ma grobów... s¹ tyl-
ko porozrzucane fragmenty
rozbitych p³yt nagrobnych.
Bardzo nieliczne w ca³oœci, in-
ne w od³amkach wielkoœci
ludzkiej d³oni - skrawki pamiê-
ci rozsypane tam, gdzie pamiêæ
ludzka odesz³a w zapomnienie. 

Z opowiadañ mieszkañców
wynika, ¿e jeszcze w latach
szeœædziesi¹tych cmentarz mia³
uporz¹dkowan¹ formê. Mur by³
pe³ny, a nagrobki ulokowane na
swoich miejscach. Czas p³yn¹³,
a macewy znika³y. Ponoæ lu-
dzie wykorzystywali je przy
budowie domów i uk³adaniu
chodników. 

Przy „wejœciu” stoi rozpada-
j¹cy siê domek. Niegdyœ by³
miejscem przechowywania
trumien przed ceremoni¹ po-
grzebow¹. Budynek zamie-
szkiwa³a pewna starsza pani,
która opiekowa³a siê kirkutem.
Po jej œmierci dom zosta³ pu-
sty. Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e
znowu jest pe³ny… szczurów

i œmieci regularnie w nim po-
rzucanych.

Zapomnianym cmentarzem
zainteresowa³a siê Fundacja
„Pamiêæ, która trwa”. Fundacja
wraz z mieszkañcami okolic ul.
Kwitn¹cej Akacji i Gimnazjum
nr 104 w Radoœci, podjê³a dzia-
³ania maj¹ce na celu uporz¹d-

kowanie powierzchni nekropo-
lii, oraz objêcie jej opiek¹. 

Rozpoczêto w tej sprawie
rozmowy m.in. z Urzêdem
Dzielnicy Wawer oraz Gmin¹
¯ydowsk¹. Jak siê okaza³o,
sprawa nie jest tak prosta jak by
siê mog³o wydawaæ i mimo
szczerych chêci, od ponad roku
nie ma mo¿liwoœci przeprowa-
dzenia ¿adnych powa¿niej-
szych ruchów. 

G³ówny problem stanowi
kwestia w³asnoœci w/w gruntu.
Mimo ¿e jest to cmentarz,

znaczna jego czêœæ znajduje siê
w rêkach prywatnych. 

W lipcu 2009 r. w³adze Dziel-
nicy skierowa³y pismo do sto-
³ecznego konserwatora zabyt-
ków z proœb¹ o „ustalenie wa-
runków i zaleceñ konserwator-
skich”. W odpowiedzi konser-
wator poinformowa³ o potrzebie
objêcia tego cmentarza ochron¹
konserwatorsk¹, zlecaj¹c jedno-
czeœnie opracowanie inwentary-
zacji terenu. Wynikiem inwenta-
ryzacji by³y sugestie, aby wszy-
stkie pomniki nagrobne zgroma-
dziæ w jednym okreœlonym
miejscu, celem ich wspólnego

wyeksponowania. Zalecono tak-
¿e uporz¹dkowanie obszaru,
zrekonstruowanie muru cmen-
tarnego oraz przeprowadzenie
konserwacji zapobiegawczej.

Samorz¹d lokalny interwe-
niowa³ tak¿e w Stra¿y Miejskiej
w sprawie rozsypuj¹cego siê
domu, zlokalizowanego u wej-
œcia do nekropolii. W rezultacie
Pañstwowy Inspektorat Nadzo-
ru Budowlanego uporz¹dkowa³
na swój koszt przyleg³y do tego
budynku grunt i prowizorycznie
go ogrodzi³. Za ogrodzeniem

postawiono dwie macewy, które
ostatnio zosta³y skradzione.
Urz¹d apeluje do mieszkañców
o informacje mog¹ce pomóc
w wykryciu sprawców. 

W temacie cmentarza trwa
obecnie jedno wielkie oczeki-
wanie. Sprawa trafi³a do Komi-
sji Regulacyjnej ds. Gmin
Wyznaniowych ¯ydowskich.
Urz¹d Dzielnicy nie wystêpo-
wa³ o ochronê konserwatorsk¹,
oczekuj¹c takiego wyst¹pienia
ze strony Gminy ¯ydowskiej.
Gmina ¯ydowska oczekuje na
rozwi¹zanie sprawy w³asnoœci
terenu przez w³aœciwy urz¹d.
W efekcie bezpoœrednio zainte-
resowani ratowaniem cmenta-
rza mieszkañcy, uczniowie
i fundacja, oczekuj¹ na decyzje
ze strony odpowiedzialnych
w³adz, wci¹¿ maj¹c zwi¹zane
rêce w kwestii realizacji zamie-
rzonej inicjatywy.

Jak dot¹d, uda³o siê uzyskaæ
pismo z Komisji Rabinicznej
ds. Cmentarzy, zawieraj¹ce wy-
tyczne prowadzenia prac po-
rz¹dkowych na terenie kirkutu.
W planach jest tak¿e zorganizo-
wanie na miejscu spotkania
z udzia³em wszystkich zaanga-
¿owanych stron i ostateczne
ustalenie przebiegu prac na ob-
szarze nekropolii.

Nale¿y wierzyæ, ¿e ludzka
wra¿liwoœæ w po³¹czeniu z roz-
s¹dnymi decyzjami w³adz, do-
prowadzi do zwieñczenia
wspólnego dzie³a, a ostatni
z rozdzia³ów wielkiej ksiêgi
walki o pamiêæ zap³onie ¿y-
wym p³omieniem wspomnieñ
o ludziach tam pochowanych.

„Istniejemy póki ktoœ o nas
pamiêta” pisa³ Carlos Ruíz Za-
fón. Czy zatem potrafimy pa-
miêtaæ? 
Katarzyna Zielińska−Witek

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC    9999
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

Zapraszamy do sklepu po modernizacji przy 
ul. Olszynki Grochowskiej 11/15

Oferujemy produkty spo¿ywcze 
i przemys³owe w NISKICH CENACH

W ka¿dy czwartek promocja 

„DZIEÑ SENIORA” 
na wszystkie

sprzedawane produkty udzielamy 

5% RABATU (do 30.06.2010r.)
dla osób, które ukoñczy³y 60 lat

Sprzeda¿ konserw rybnych w bardzo atrakcyjnych
cenach np.:
1. Filety œledziowe w sosie pomidorowym 200 g

– cena 2,39 z³
2. Filety z makreli 200 g – cena 3,19 z³
3. Filety œledziowe w oleju 200 g – cena 2,59 z³
4. ŒledŸ w oleju po gdañsku 200 g – cena 2,39 z³
5. Szprot w oleju aromatyzowanym 200 g 

– cena 2,39 z³
Sklep czynny:

� pon.-pt. – 6.00-20.00 � sobota – 7.00-14.00

Sieæ VIA – zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów

Realizujemy: Kartê Klienta „Spo³em” z rabatem, kupony Sodexo

UDANE ZAKUPY
BLISKO DOMU

www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl

SOSNA –  BRZOZA –  OLCHA –  DĄB
KOLONIALNE � STYLOWE � NOWOCZESNE

REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS£ÓW I PROJEKTÓW

ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp.
ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax 813 77 38, 0502 221 045

M E B L EM E B L E
Z LITEGO DREWNA

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

�Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT �

� Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon �
� Prostowanie felg �

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

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

Wawerskie miejsce niepamięci
Wawer – Radoœæ, róg ulic Izbickiej i Kwitn¹-
cej Akacji. Okolica piêkna, nazwy ulic brzmi¹-
ce mi³o i optymistycznie. Ma³o kto wie, ¿e
u ich zbiegu kryje siê smutne miejsce –
cmentarz ¿ydowski. Smutne nie tylko dlate-
go, ¿e jest to cmentarz, ale przede wszystkim
dlatego, ¿e jest to cmentarz zapomniany. 

A „OSIECKA” 
STALE MŁODA!

Najpierw by³a uroczysta msza œwiêta w koœciele przy Placu Szem-
beka, potem oficjalne obchody jubileuszowe ze znamienitymi goœæ-
mi (przedstawiciele w³adz dzielnicy Praga Po³udnie, Mazowieckie-
go Kuratorium Oœwiaty, Spó³dzielni Mieszkaniowej „Ostrobram-
ska”). Jak zawsze, stawili siê ¿o³nierze Batalionu „Zoœka”, bo o „Zoœ-
kow¹” szko³ê tu chodzi – w koñcu maja na ul. Osieckiej œwiêtowano
65-lecie Szko³y Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zoœka”.

Ze wzruszeniem witano emerytowanych nauczycieli oraz pracowni-
ków szko³y i jej absolwentów, by³y wzruszaj¹ce mowy a na rêce dyrek-
tor, Danuty Czarneckiej, sk³adano urodzinowe prezenty, czêstowano
pysznym tortem w kszta³cie szkolnego budynku.

Ma³o kto wie, ¿e placówka pocz¹tkowo mieœci³a siê na rogu ul. Gro-
chowskiej i Zamienieckiej, w zwyk³ym mieszkaniu, potem – na ul. Tar-
nowieckiej 55, wreszcie – przeniesiono j¹ do jednego z budynków po-
wsta³ych w akcji „Tysi¹c Szkó³ na Tysi¹clecie”, w którym funkcjonuje
do dziœ, bardzo dbaj¹c o sam gmach i o jego otoczenie, a zw³aszcza –
o piêkne boisko!

Szkolny teatr i grupa taneczna, wspierane przez klasê III a, przygo-
towa³y wspania³y, multimedialny program, opowiadaj¹cy o historii
szko³y w kontekœcie historii Warszawy i nas samych.

A na koniec, ju¿ w sobotê – wielki, rodzinny festyn! Zawody, mecze
pi³karskie, kawiarenka z pysznymi, domowymi ciastami, kiermasz
uczniowskich prac, dmuchany zamek do zje¿d¿ania – radoœciom
i atrakcjom nie by³o koñca!

W ca³ym tym wirze zabawy i œmiechu nie zapomniano o sprawach
wa¿nych i powa¿nych. W autobusie PCK honorowo oddano ponad 10
litrów krwi, a wolontariusze zebrali pokaŸn¹ sumê datków na pomoc
powodzianom. Bo taka w³aœnie jest ta szko³a. Perfekcyjna, ucz¹ca
œwietnej zabawy, pozwalaj¹ca rozwin¹æ talenty artystyczne i sportowe,
lecz tak¿e wra¿liwoœæ na potrzeby innych. Zawsze z szacunkiem pa-
miêtaj¹ca o przesz³oœci, znakomicie odnajduj¹ca siê w dniu dzisiej-
szym i bior¹ca œmia³o odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ.

Katarzyna Jasiek 

REKLAMA REKLAMA
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MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

CCoo  ppoowwiinnnnaa  zzrroobbiićć  ppaannii  ddoommuu,,  bbyy
oollśśnniićć  ggoośśccii,,  nniiee  ppaaddaajjąącc  zzee
zzmmęęcczzeenniiaa??  OOttoo  kkiillkkaa  ppoommyyssłłóóww
nnaa  uuddaannee  pprrzzyyjjęęcciiee..
� Zadbaj, by poprzedniego

dnia porządnie się wyspać i wy−
począć,
� Menu przygotuj tak, by to−

warzyszyć gościom, nie garnkom,
� Przed przyjęciem zjedz coś

porządnego. Chodzi o to, żebyś
nie była głodna i zmęczona,
� Przygotowując sobie strój,

pamiętaj o wygodnych, choć ele−
ganckich butach (będziesz spo−
ro biegać między stołem a kuch−
nią) i odświeżaniu makijażu (pu−
der, szminka),
� Przed przyjściem gości do−

brze wywietrz mieszkanie, by nie
wkraczali w zawiesiste kuchenne
zapachy,
� Nie każ gościom zdejmować

buty, nie po to zakładali najlep−
sze ubrania. Facet w garniturze
i krawacie nie czuje się komforto−
wo, puszczony w bamboszkach
czy samych skarpetkach…
� Otrzymane prezenty roz−

pakowuj natychmiast po otrzy−
maniu,
� Jeśli dostaniesz coś spo−

żywczego (np. czekoladki, alko−
hol), dołącz je w odpowiednim
momencie do tego, co na stole,
� Zachęcając, nie przymu−

szaj nikogo do jedzenia i unikaj
okrzyków typu „to wszystko
musi być zjedzone” czy „Jedzcie,
bo się to zmarnuje!”

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Lekkie, s³oneczne desery, które chêtnie widzimy te-
raz na naszym stole. Cieszmy siê nimi, póki czas!

✓✓ Bia³o – czerwona s³odycz: truskawki, lody œmietankowe
(nie waniliowe), skropiæ sokiem z limonki, by zamarz³ on w ma-
leñkie, kwaskowe p³atki, rzadko rozsiane po s³odkich lodach

✓✓ Ciasto „Goœcie id¹!” gotowy, okr¹g³y spód biszkoptowy,
taki z rantem dooko³a (warto zawsze mieæ kilka w domu i kilka na dzia³ce), nas¹czyæ
lekko wod¹ z cukrem, sokiem cytrynowym i odrobin¹ alkoholu (³y¿eczka na szklankê);
roztopiæ mas³o orzechowe, a gdy miêkkie, posmarowaæ nim biszkopt. Zamiast mas³a
mo¿e byæ zimny serek waniliowy. U³o¿yæ sezonowe owoce: truskawki, maliny czy ja-
gody. Zalaæ b³yskawicznym budyniem, ubitym energicznie z ³y¿k¹ mas³a.

✓✓ S³odki Piegus: Zmiksowaæ dwa banany ze szklank¹ jogurtu lub maœlanki. Poda-
waæ w pucharkach, wylane na spory kleks gorzkiej czekolady, posypaæ grubo œwie¿y-
mi malinami lub jagodami.

✓✓ Ró¿owoœci: 2 szklanki malin przetrzeæ przez sito, dodaæ odpowiedni¹ iloœæ roz-
puszczonej w ma³ej iloœci wody ¿elatyny, cukier waniliowy, ma³y jogurt i wstawiæ do lo-
dówki. Ubiæ pianê z dwóch bia³ek a gdy masa w lodówce zaczyna gêstnieæ, delikat-
nie wszystko wymieszaæ. Oziêbiæ. Podawaæ z ca³ymi malinami i jagodami.

✓✓ Owocowy Raj 1: wydr¹¿yæ po³ówkê arbuza tak, by zosta³a cienka warstwa czer-
wonego mi¹¿szu, brzeg wyci¹æ w z¹bki. Mi¹¿sz wykroiæ w kszta³t kulek, podobnie
przygotowaæ kulki z melona. Kiwi obraæ, pokroiæ w kostkê. Niewielkie, lecz dojrza³e
truskawki umyæ, odszypu³kowaæ, dodaæ do arbuza z garœci¹ zielonych winogron. Ude-
korowaæ plastrami karamboli. Mocno och³odziæ. Podaj¹c obficie skropiæ ajerkonia-
kiem lub sokiem z limonki, daj¹c w osobnym naczyniu sos z serka waniliowego.

✓✓ Owocowy Raj 2: Du¿¹ pomarañczê porz¹dnie wyszorowaæ, starannie przekroiæ
na pó³, wyj¹æ mi¹¿sz i obraæ go z bia³ych w³ókien a nastêpnie pokroiæ w ma³¹ kostkê.
Jedno jab³ko obraæ, zetrzeæ na tarce o grubych oczkach. Wymieszaæ z pomarañcz¹,
dodaj¹c ³y¿eczkê chrzanu i sok cytrynowy, ewentualnie nieco pos³odziæ cukrem lub
p³ynnym miodem. Prze³o¿yæ do wydr¹¿onych po³ówek pomarañczy, ozdobiæ listkiem
miêty lub melisy. PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Rozmawia dwóch nastolatków: − Moja Krysia

jest jak komórka!
− Jak komórka? Jak to? 
− Jak nie mam pieniędzy, to też jest niedo−

stępna, zero impulsów...
☺ ☺ ☺

Wieczór w barze. Raptem wpada jakaś kobieta, widzi swoje−
go pijanego męża i krzyczy: − Ta knajpa to twój grób, ty alko−
holiku jeden!

− Hela… No to chociaż w grobie daj mi spokój…
☺ ☺ ☺

− Moja ukochana, wybieraj, co chcesz na rocznicę. Brylantową
kolię, Ferrari, willę na Hawajach?

− Najdroższy, wszystko, czego pragnę, to wieczoru z tobą
i twojej miłości…

− Cięcie! − krzyknął reżyser.
☺ ☺ ☺

Komunikat radiowy: − Tu studio wyborcze: kandydaci ze wszy−
stkich list zgodnie deklarują, że pragną dobra wyborców. Wia−
domość z ostatniej chwili! Jak donoszą z kraju nasi reporterzy,
wyborcy natychmiast zaczęli skrzętnie ukrywać swoje dobra.

WWeessoołłyy  RRoommeekk
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H O R O S K O PH O R O S K O P
�� BARAN 21.03-21.04

Niektóre z Twoich pomys³ów mog¹ byæ ca³-
kiem niez³e, lecz niezbyt konkretne. Musisz siê
zmobilizowaæ do bardziej systematycznej pra-
cy. Abyœ móg³ to zrealizowaæ potrzebna bêdzie
cierpliwoœæ i wytrwa³oœæ. Na pocz¹tku nie pod-
dawaj siê zniechêceniu, potem mo¿e byæ ju¿
tylko lepiej. Twój wrodzony optymizm oka¿e
siê bardzo pomocny w przezwyciê¿aniu pierw-
szych trudnoœci. 

�� BYK 22.04-21.05
Zacznie siê dla Ciebie korzystny czas sprzyja-
j¹cy mno¿eniu finansów, ale tutaj najbardziej
skuteczna bêdzie metoda „drobnych kroków”.
Je¿eli bêdziesz skakaæ po dwa stopnie, mo-
¿esz siê w koñcu potkn¹æ. Nie wyznaczaj so-
bie zbyt odleg³ych celów, b¹dŸ realist¹. Drog¹
spokojnych negocjacji osi¹gniesz to, co ze-
chcesz. W sprawach uczuciowych pe³ne zaan-
ga¿owanie z Twojej strony sprawi, ¿e latem
w zwi¹zku bêdzie bardzo gor¹co…

 BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Druga po³owa miesi¹ca up³ynie Ci pod zna-
kiem odrabiania zaleg³oœci i wykonywania
wczeœniejszych zobowi¹zañ. Systematycznie
pozbywaj siê starych spraw, nie licz, ¿e uda Ci
siê wymigaæ od powa¿nych obowi¹zków.
W pracy zaprezentuj siê z jak najlepszej stro-
ny, by prze³o¿eni mogli w pe³ni doceniæ Twoje
kwalifikacje. Czêœæ gotówki zainwestuj w uzu-
pe³nienie swojego wykszta³cenia, poprawienie
swojego wizerunku lub unowoczeœnienie war-
sztatu pracy.

�� RAK 22.06-22.07
Zanim zdecydujesz siê na jakieœ zmiany lub in-
westycje, poproœ wczeœniej o radê kogoœ do-
œwiadczonego. Twoje plany mog¹ siê zakoñ-
czyæ pomyœlnie, jeœli bêdziesz mia³ wsparcie
w kimœ, na kim mo¿esz polegaæ. Szczególnie
teraz uwa¿aj na portfel i wszystkie dokumenty,
bo licho nie œpi.

�� LEW 23.07-23.08
Planety bêd¹ sprzyjaæ towarzyskim i rodzin-
nym spotkaniom. Mo¿esz te¿ uczestniczyæ
w najbli¿szym czasie w uroczystoœciach ta-
kich, jak wesele lub jubileusz. W interesach
zapowiada siê o¿ywienie, przed Tob¹ nowe
mo¿liwoœci lub zlecenia. Staraj siê unikaæ
wszelkich u¿ywek, alkoholu i testowania na
sobie nieznanych leków lub kosmetyków. 

�� PANNA 24.08-23.09
Mo¿esz mieæ sk³onnoœci do poœwiêceñ dla
partnera lub innych bliskich Ci osób. Nie prze-
sadzaj, bo mo¿esz przez to zaniedbaæ wa¿n¹
dla Ciebie sprawê. Zacznij siê zachowywaæ
asertywnie, kiedy coœ przekracza Twoje mo¿li-
woœci, odmawiaj otwarcie i bez cienia wyrzu-

tów. Staraj siê du¿o wypoczywaæ i wysypiaæ –
minie uczucie zmêczenia. 

�� WAGA 24.09-23.10
W najbli¿szym czasie postaraj siê nie starto-
waæ do powa¿niejszych zadañ, bo mo¿esz
ugrzêzn¹æ na pocz¹tku, stracisz czas, a nie-
wiele zdzia³asz i tylko mo¿esz siê zniechêciæ.
Wszystko, co zaplanujesz, wykonuj dok³adnie.
Improwizowanie raczej siê nie sprawdzi. Za-
cznij myœleæ o solidnym wypoczynku, mo¿e
w bardziej sprzyjaj¹cym klimacie?

�� SKORPION 24.10-23.11
Nie poddawaj siê z³udzeniom, zw³aszcza
w sferze spraw mi³osnych. W pracy polegaj na
sobie. W najbli¿szym czasie mo¿esz w swoich
dzia³aniach odnosiæ spore sukcesy, ale nad-
miar obowi¹zków zawodowych mo¿e nieko-
rzystnie odbiæ siê na atmosferze domowej. Re-
kompensat¹ mo¿e byæ ciekawe ¿ycie uczucio-
we, a Twój niepokoj¹cy urok sprawi, ¿e ³atwiej
mo¿esz nawi¹zywaæ nowe znajomoœci. 

�� STRZELEC 24.11-22.12
W sprawach finansowych mo¿e nast¹piæ za-
chwianie równowagi. W pracy powinieneœ po-
stawiæ na wspó³dzia³anie i pracê zespo³ow¹
ni¿ na samodzielnoœæ. Jeœli bêdziesz solidny
i s³owny nie zawiedziesz tych, którzy Ci ufaj¹
i licz¹ na Ciebie. Nie warto braæ sobie do ser-
ca tego, co Ci mo¿e powiedzieæ partner, te
gorzkie s³owa nie bêd¹ mia³y nic wspólnego
z prawd¹.

�� KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Czujesz siê pe³en entuzjazmu? I dobrze – mo-
¿esz mieæ przed sob¹ udany miesi¹c, je¿eli
pozbêdziesz siê swojej wrodzonej ostro¿noœci
– teraz nie bêdzie Ci potrzebna. Planety obda-
rz¹ Ciê sprzyjaj¹cymi okolicznoœciami, a roz-
s¹dek podpowie, z których nale¿y skorzystaæ
w pierwszej kolejnoœci. Wszak sztuka w³aœci-
wego wyboru, to ju¿ po³owa sukcesu. 

�� WODNIK 21.01-19.02
Nadmiar energii powinieneœ wy³adowaæ w pra-
cy. Musisz tylko uwa¿aæ, aby nie robiæ zbyt wie-
lu rzeczy naraz. Mo¿liwe, ¿e propozycje dodat-
kowego zarobienia pieniêdzy i inne finansowe
okazje mogê teraz do Ciebie p³yn¹æ z wielu
stron. Naucz siê wybieraæ te lepsze! Pamiêtaj,
¿e przed wakacjami nie warto zaczynaæ spraw,
których za³atwianie mo¿e siê przed³u¿aæ. 

�� RYBY 20.02-20.03
W domowym zaciszu spróbuj wykrzesaæ z sie-
bie trochê inwencji. Pamiêtaj, abyœ z pracy nie
przynosi³ biurowych niesnasek. Twoj¹ rodzinê
interesuje zupe³nie coœ innego. W Twoim ¿yciu
niewykluczone s¹ twórcze zmiany lub okazje
do podró¿y. Na pewno nie bêdziesz w najbli¿-
szym czasie ziewa³ z nudów. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie
10 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr
9/2010: „Prawda boli”. Nagrodê kupon o wartoœci 100 z³otych na
us³ugi fryzjersko-kosmetyczne w Zoli Studio ul. Naddnieprzañska
26, tel. 22 394-65-55 wylosowa³a p. Jadwiga Przyby³ko z ul.
Planetowej. Kupon wa¿ny do 18 czerwca br. Na wizytê proszê siê
umówiæ telefonicznie i zabraæ dowód to¿samoœci.

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Słynne obiady czwartkowe, które wydawał od 1770 roku król Sta−

nisław August Poniatowski latem jadano w Łazienkach, zaś zimą –
w Zamku Królewskim. Na wzór paryskich salonów literackich, król
gromadził na nich elitę artystyczną – literatów, malarzy, rzeźbia−
rzy, poetów. Nie każdy wie, że równie systematycznie odbywały się

u króla niesłychanie prestiżowe obiady środowe, również cotygodniowe, lecz tym razem
– dla naukowców, polityków, publicystów. 

Taki obiad trwał niespiesznie około 4 godzin i realizował różne cele: kreatywne dys−
kusje o sztuce w czwartki, oraz naukowe dysputy we środy. 

Ale to nie wszystko! Ważnym elementem było wprowadzanie stoły nowatorskiej kuch−
ni; już nie – staropolskiej, tłustej, mięsnej, ciężkostrawnej, lecz chwilami spolszczonej
kuchni francuskiej, lekkiej, finezyjnej, o zupełnie nowych smakach i aromatach. 

Subtelnym sygnałem, że obiadowe spotkanie dobiega końca a zaszczyceni nim goście
powinni żegnać dostojnego gospodarza, było… wniesienie pięknie podanych suszonych
śliwek, nawiasem mówiąc, doskonałych na trawienie. CCiieekkaawwsskkaa
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ADMINISTROWANIE

�� Zarz¹dzanie nieruchomo-
œciami. Tel. 606-970-805

AUTO−MOTO/kupię

� Fabiê lub Opla. 
Tel. 516-533-487

� Daewoo – Fiata. 
Tel. 506-871-924

� Japoñski. Tel. 503-917-057

KUPIĘ

�� AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 516-400-434
�� Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 601-235-118
� Ksi¹¿ki – dojadê. 
Tel. 22 826-03-83; 502-322-705
�Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

RAMKA
Maszyny do szycia na metalo-
wych czêœciach, walizkowe
z gwarancj¹. Cena od 200 z³.
Ul. Czapelska 32. Tel. 22 870-
71-72
� Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria.

Tel. 606-742-822; 
www.odkurzaczerainbow.pl

FINANSE

� Biuro Rachunkowe Krypska
39: Ksiêgi handlowe, podatko-
we, p³ace, VAT, ZUS, Licencja
MF. Tel. 22 813-40-65; 

507-026-741
�� KREDYTY, PO¯YCZKI. 

TEL. 605-92-22-52

MEDYCZNE

�� Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
� Lekarz internista – wizyty
domowe. Tel. 660-594-505

NAUKA

� Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517 77 40; 602 232 879
� Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 
Tel. 22 517-77-40, 22 879-87-66,

fax. 22 879-87-66
RAMKA
Prawo jazdy, szkolenie. Najle-
psi na Pradze. Tel. 22 499-34-
82 Biura: Miñska 7, Tarnowiec-
ka 54, www.abcosk.pl
� Matematyka. 

Tel. 607-163-744

� Szko³a policealna - dekorator
wnêtrz, opiekunka/guwernant-
ka. Tel. 22 517-77-40;

602-232-879
� Szkolenia BHP. 
Tel. 22 879-87-66; 602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

� Mieszkanie nowe 50 m kw.
bezpoœrednio, Weso³a. 

Tel. 502-116-990 
www.mazowiecka36.pl

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

� Dzia³ka budowlana 641
m kw., ko³o Wi¹zownej w Gór-
kach gmina Dêbe Wielkie, cena
65 tys. z³. Tel. 508-175-295
�Mieszk. 2 p. 48 m kw., P 2/3,
Praga P³d. ul. Paca. 

Tel. 794-909-521
�� Mieszkanie 104 m kw. no-
we, bezpoœrednio.  

www.mazowiecka36.pl 
Tel. 502-116-990

� 3 pokoje 65 m kw. Goc³aw
pilnie. Bezpoœrednio. 

Tel. 601-074-533

NIERUCHOMOŚCI/kupię

� Bezpoœrednio - ma³e mie-
szkanie na ul. Kinowej lub
w okolicy. Tel. 519-175-265
� BIURO SASKA PILNIE PO-
SZUKUJE NIERUCHOMOŒCI
NA PRADZE PO£UDNIE.
TEL. 500-027-608, 22 810-18-87, 

e.jankowska@saska.pl

DAM PRACĘ

� Do opieki nad niepe³no-
sprawn¹ osob¹ – na sta³e – pa-
ni¹ do 50 lat. Tel. 604-736-567
� Firma z sektora us³ug finan-
sowych poszukuje ankietera.
Informacje pod numerem tele-
fonu 725-998-348
�� Firma odzie¿owa Besta Plus
w Warszawie Weso³ej zatrudni
pracowników do dzia³u logi-
styczno-magazynowego. CV
wysy³aæ: rekrutacja@besta-
plus.pl
� Kasjerów i sprzedawców do
sieci sklepów spo¿ywczych
w Józefowie ul. NADWIŒLAÑ-
SKA oraz Warszawie. Kontakt:
22 547-05-42; 510-203-907
� Zatrudniê pracownika bu-
dowlanego. Tel. 512-257-162

SZUKAM PRACY

� Kobieta 55 lat, doœwiadcze-
nie zawodowe, praca w ka-

drach, znajomoœæ programu
Modu³ Kadry-P³ace Symfonia
Forte Sage P³atnik; podejmie
pracê w kadrach lub inn¹ admi-
nistracyjn¹. e-mail:gosiat@po-
czta.neostrada.pl 

Tel. 603-695-486; 
22 879-86-68

� Technik dentystyczny – wa-
runek etat. Tel. 510-047-136
� T³umaczenie tekstów tech-
nicznych z niemieckiego. 

Tel. 606-964-522

OGRODNICZE

� Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 0888-906-138

PRAWNE

�� DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, auk-
cje. Warszawa Goc³aw. 

Tel. 22 672-34-34; 
604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
� Kancelaria Prawna, przy-
stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków, ul. Grochow-
ska 207 (Universam nad ban-
kiem).  www.kancelariaosica.pl 

Tel. 509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252 

�� Kancelaria Adwokacka
adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna. 

Tel. 22 613-04-30; 
603-807-481

RAMKA
WYCENA NIERUCHOMO-
ŒCI
RZECZOZNAWCA MAJ¥T-
KOWY
TEL. 600-438-844

RÓŻNE

� Anteny TV/SAT monta¿.
Tel. 508-227-167

�� OPIEKA NAD GROBAMI
W WARSZAWIE - TANIO
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607

SPORT

� Si³ownia, ping-pong. Najta-
niej ul. Podskarbiñska 7 B! 

Tel. 22 870-52-72

TURYSTYKA

RAMKA
Biuro Podró¿y
bilety autokarowe, 
wczasy, wycieczki. 
Warszawa Miñska 7. Tel. 22
497-17-76

USŁUGI

� Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 692 614 577
�� AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 609 105 940
�� ALKO – przeprowadzki. 

Tel. 512-139-430
�Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 602-396-976
�� ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez op³at,
900 programów, w tym 20 pol-
skich (TRWAM, TVP1, TVP2
i TVN), anteny TV – naziemne.
Sprzeda¿, monta¿, naprawa,
gwarancja! 

www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566
� Anteny indywidualne, zbior-
cze i satelitarne. Naprawa RTV,
najwy¿sza jakoœæ us³ug. Igañ-
ska 32. Tel. 22 813-60-33, 

604-506-278
�� ANTENY, TELEWIZORY
– naprawa. Tel. 22 818-07-17
�� Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

Tel. 22 810-67-92; 
605-404-132

� Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03
� Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych -
osobiœcie. Tel. 22 810-70-88; 

609-542-545; 
�� CZYSZCZENIE DYWA-
NÓW, WYK£ADZIN, TAPI-
CERKI – KARCHEREM. 

TEL. 694-825-760
� CZYSZCZENIE 9 lat Kar-
cherem dywanów, materacy, ta-
picerki meblowej i samochodo-
wej. Tel. 22 619-40-13; 

502-928-147
� DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16
� Elektryczne (uprawnienia). 

Tel. 22 870-27-39; 
502-208-813

�� Elektryczne - G³owacki. 
Tel. 22 428-35-53; 

504-61-88-88 
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 22 610-18-53;
662-065-292

�� Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744
�� GEODEZJA. 

TEL. 609-240-602
�� Glazura, malowanie, tape-
towanie, hydraulika, elektry-
ka, panele, gwarancja – Firma
G³owacki. Tel. 22 428-35-53, 

504-61-88-88
� Glazura – remonty. 

Tel. 792-437-883
� Glazura – fachowe porady. 

Tel. 692-885-279
�� Hydrauliczne – G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53, 
504-61-88-88

� Hydrauliczne, gazowe – soli-
dnie. Tel. 22 610-81-21; 

607-773-106
� Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 

660-51-60-10
� Hydraulika wod.- kan.gaz. –
piece, przegl¹dy kominiarskie,
gazowe, remonty. 

Tel. 696-321-228

�� LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 

Tel. 694-825-760
�� Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521
�� Malowanie, tapetowanie.
G³owacki. Tel. 22 428-35-53, 

504-61-88-88
�Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 22 612-21-74;

501-028-073
� Malowanie, tapetowanie, gi-
psowanie, doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22
�� Meble kuchenne, szafy
wnêkowe, garderoby na wy-
miar. Projekt, wycena gratis. 

Tel. 792-093-410
� Naprawa – pralki, lodówki. 

Tel. 603-047-616; 
502-562-444

�� Naprawa telewizorów
u klienta. Tel. 22 671-94-53; 

692-420-605
�� Naprawy i remonty pralek
w domu klienta. Emeryci
50% taniej. 

Tel. 22 672-95-50; 
503-846-135

�� NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 

TEL. 602-216-943

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62 
� Ocieplenia. 

Tel. 660-473-628
�� Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
� Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
� Przeprowadzki najtaniej. 

Tel. 505-900-180
� Remonty – kompleksowo. 

Tel.792-437-883
�� Serwis RTV, LCD – napra-
wy telewizorów, DVD, piloty.
Monta¿, konserwacja anten
TV, SAT. 30 lat na rynku. 

Tel. 22 671-33-22; 
503-71-76-70 

�� Sprz¹tanie piwnic, wywóz
mebli. Tel. 694-977-485
�� STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 

Tel. 22 810-38-04; 
602-126-214

�� Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

� Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771
� ¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
� Rolety antyw³amaniowe i na-
prawy. Tel. 602-228-874
� Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-
lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa.

Tel. 602-228-874
�� WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci, oczy-
szczanie piwnic, strychów. 

Tel. 224 22 63; 888-651-163

USŁUGI/remontowe

� Gres, glazura. Certyfikat za-
wodowy. Tel. 505-925-406
�Malowanie - czysto, solidnie,
drobny remont.

Tel. 601-20-33-13
� Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95;
510-711-163

ZIELARSTWO

� ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA/oddam za darmo

� Czujny, lubi¹cy dzieci, œre-
dniej wielkoœci pies pilnie szu-
ka, po œmierci w³aœciciela,
przyjaznego domu z ogrodem. 

Tel. 22 789-37-62 
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Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Prawo jazdy, szkolenie. Najle-
psi na Pradze. Tel. 22 499-34-
82 Biura: Miñska 7, Tarno-
wiecka 54 www.abcosk.pl

Maszyny do szycia na meta-
lowych czêœciach, walizko-
we z gwarancj¹. Cena od
200 z³. Ul. Czapelska 32. 

Tel. 22 870-71-72

Biuro Podró¿y
bilety autokarowe, 
wczasy, wycieczki. 

Warszawa Miñska 7. 
Tel. 22 497-17-76

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292

WYCENA
NIERUCHOMOŒCI
RZECZOZNAWCA

MAJ¥TKOWY
TEL. 600-438-844

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 

Zak³ad Pogrzebowy 

„„NNIIEEBBOO””
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê

Wawer, ul. Trakt Lubelski 157
tel. 615-31-23 czynny 8-17

�� kompleksowa obs³uga
�� godne warunki ostatniej

pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602-398-417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Ca³odobowo 604-216-738
www.genita .p l

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
� ul. Grochowska 156

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
� ul. Floriañska 12

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
� ca³odobowo – tel. 195 88

(po³¹czenie bezp³atne);
22 836-69-16; 608-054-093

Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA
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Pozosta³oœci¹ starorzecza Wis³y jest dzisiaj
jeziorko Kamionkowskie. Od XIV wieku nale-
¿a³a do Solca i wystêpowa³a pod nazw¹ Kêpy
Soleckiej, albo Kêpy Kawczej, z uwagi na
anektowanie jej przez dzikie kaczki; do XVII
wieku by³a niezamieszkana. Przez wieki wyko-
rzystywana jako naturalny magazyn chrustu
i wikliny, surowca na p³oty, koszyki oraz
wzmacniania wa³ów rzecznych. 

W 1628 roku zamieszkali na Kêpie koloniœci
holenderscy, menonici, uchodz¹cy ze swego
kraju przed przeœladowaniami religijnymi. Od-
t¹d nazywano j¹ Kêp¹ Holendersk¹ lub Olen-
dersk¹. Ci pierwsi, stali osiedleñcy, zajmowali
siê hodowl¹ byd³a, warzywnictwem i rolnic-
twem. W 1656 roku zbudowana przez nich wieœ
znalaz³a siê w zasiêgu bitwy ze Szwedami
i podczas trzydniowych walk zosta³a zniszczo-
na. Pami¹tk¹ tych walk jest dzisiaj obelisk na
resztkach Wa³u Goc³awskiego. Pod koniec
XVII wieku Kêpê Olendersk¹ dzier¿awili Er-
nest Denhoff i królewicz Jakub Sobieski. Kolej-
ne zniszczenia mia³y tu miejsce w latach 1701-
1711, podczas tzw. wojny pó³nocnej, kiedy na
tym terenie stacjonowa³y armie saska i rosyj-
ska. 

Odk¹d w latach 1735-1795 Kêpê dzier¿awi³
król Polski August III Sas, na trwa³e przylgnê³a
doñ nazwa Saskiej Kêpy. W latach dwudzie-
stych XIX wieku sta³a siê miejscem niedzielne-
go wypoczynku. Powsta³y liczne lokale rozryw-
kowe, ustawiono huœtawki, karuzele, krêgielnie
i s³upy zrêcznoœciowe oraz urz¹dzono strzelni-
ce. Wówczas pieszo, powozami, a tak¿e ³odzia-
mi, zje¿d¿ano tutaj od wczesnej wiosny do

póŸnej jesieni w pogodne dni. Z roku na rok
przybywa³o restauracji i gospód serwuj¹cych
ró¿ne dania oraz napitki. Od kiedy w 1864 roku
mieszkañcy uzyskali status w³oœcian nie musie-
li ju¿ miastu p³aciæ czynszu dzier¿awnego. 

Pocz¹tek XX wieku przyniós³ o¿ywienie roz-
woju Saskiej Kêpy, szczególnie przyczyni³a siê
do tego budowa mostu Poniatowskiego, pocz¹t-
kowo nazwanego Miko³ajewskim. Wówczas
zainteresowanie niedzielnym wypoczynkiem
zyska³o nowy impuls, do brzegu podp³ywa³y
coraz liczniejsze ³odzie i statki pasa¿erskie,
z których wysypywali siê liczni pasa¿erowie.
Dopiero wybuch pierwszej wojny œwiatowej
i wysadzenie mostu po³o¿y³y kres rozwojowi
Saskiej Kêpy, która w latach dwudziestych ju¿
w niepodleg³ej Polsce na nowo rozkwit³a, tym
razem jako ekskluzywna dzielnica willowa. Do
wybuchu kolejnej wojny wyrasta³y tu budowle
we wszystkich wówczas panuj¹cych stylach ar-
chitektonicznych, od historyzmu, poprzez mo-
dernizm i funkcjonalizm. Wojna obesz³a siê
z tym miejscem ³agodnie, a po niej, w nowej
rzeczywistoœci polityczno-spo³ecznej, w s¹-
siedztwie zachowanej przedwojennej zabudo-
wy powsta³o kilka osiedli mieszkaniowych z³o-
¿onych z bloków z wielkiej p³yty. To w pigu³ce
s¹ dzieje Saskiej Kêpy.

9 maja br. warszawiacy mogli przeczytaæ
w sto³ecznej prasie notatkê, zilustrowan¹ kilko-
ma kolorowymi zdjêciami, z której wynika³o, i¿
czo³owy developer dzia³aj¹cy na sto³ecznym
rynku - Dom Development SA - rozpoczyna bu-
dowê i sprzeda¿ mieszkañ w osiedlu Saska Kê-
pa. Ma tam powstaæ ogó³em 1.585 nowocze-
snych mieszkañ, w 11 budynkach o wysokoœci
do VII piêtra, a w nich 21 lokali u¿ytkowych.
Inwestycja jest ponoæ jedn¹ z najwiêkszych
w Warszawie, a wartoœæ jej wstêpnie wyszaco-
wano wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych cen
sprzeda¿y na ponad 700 milionów z³otych. Na-
tomiast wartoœæ tylko pierwszego etapu wy-
nieœæ ma 150 milionów z³otych, co prze³o¿y siê
na 672 mieszkania, których oddanie do u¿ytku
przewidziane zosta³o na II po³owê 2011 roku.
Osiedle Saska Kêpa zostanie zbudowane na
dzia³ce licz¹cej 6,5 hektara, po³o¿onej na prze-
strzeni od ulicy Bora-Komorowskiego (tu po-
wstaæ maj¹ pierwsze 4 budynki) po Afrykañsk¹.
Projekt wykona³a pracownia Hermanowicz,
Rewski - Architekci, generalnym wykonawc¹
jest firma UNIBEP SA. Znajduj¹ce siê w bli-

skim s¹siedztwie osiedla naturalne jezioro o po-
wierzchni ok. dwóch hektarów, Dom Develop-
ment zamierza oczyœciæ i przystosowaæ do po-
trzeb rekreacyjnych. Na osiedlu zaplanowane
zosta³y równie¿ place zabaw dla dzieci, œcie¿ki
spacerowe oraz ³awki dla pragn¹cych odpocz¹æ. 

Nazwa nowego osiedla – Saska Kêpa, od po-
cz¹tku wzbudzi³a kontrowersje u mi³oœników
tej jedynej w swym rodzaju i niepowtarzalnej
Saskiej Kêpy, powsta³ej jeszcze przed wybu-
chem drugiej wojny œwiatowej, której trzonem
jest ulica Francuska i jej okolice. Jeœli jeszcze
przyjmiemy, i¿ Afrykañska jest ulic¹ Sasko-
Kêpsk¹, to na pewno nie ulica Bora-Komorow-
skiego. Jedno jest jednak pewne, ¿e gdyby
przedwojenna Warszawa mia³a pieni¹dze, to
Saska Kêpa – Miasto Ogród – zaplanowana
w dwudziestoleciu miêdzywojennym by³aby
pewnie znacznie wiêksza, powsta³aby na rozle-
glejszym terenie, podobnie jak Podkowa Leœna,
czy Miasta Ogrody Czerniaków i Sadyba. Kwe-
stia pierwotnej nazwy i obejmowanego przezeñ
terenu by³aby wtórna. S¹, co do tego zgodni za-
równo historycy-varsavianiœci jak i prawnicy,
ale chyba nie urbaniœci odpowiedzialni za plany
perspektywiczne miasta, których stolica tak na-
prawdê ci¹gle nie mo¿e siê doczekaæ.

Ze swej strony przyznajê, ¿e historyczne na-
zwy odnosz¹ce siê tylko do czêœci mojej dziel-
nicy – Mokotowa, s¹ oznaczone czêsto niepra-
wid³owo. Obejmuj¹ tereny na których nie mo-
g³y ju¿ obowi¹zywaæ, bo tam przebiega³y grani-
ce innych ju¿ zgo³a wsi w³¹czonych w obszar
dzielnicy i w koñcu wielkiej Warszawy.

Niestety po drugiej wojnie œwiatowej wa¿kie
decyzje w stolicy podejmuj¹ ci¹gle ludzie z ni¹
nie zwi¹zani, których czasokres zamieszkiwa-
nia w danej dzielnicy (bo nie urodzenia i posia-
dania w niej kilku pokoleñ) ogranicza siê do
zasiadania w jej w³adzach, a po ust¹pieniu z te-
go stanowiska nic ju¿ ich nie obchodzi rozwój
dzielnicy, której jako burmistrzowie przewo-
dzili, „brn¹ dalej” i usi³uj¹ siê wypowiadaæ
i decydowaæ odnoœnie innych odcinków ¿ycia
gospodarczego i spo³ecznego miasta i pañstwa,
w zale¿noœci od piastowanych stanowisk. To
siê niestety zbyt powoli zmienia mimo zapew-
nieñ, i¿ tak mog³o byæ jedynie do 1989 roku,
a teraz w spo³eczeñstwie obywatelskim, zwi¹-
zanym z miejscem urodzenia (ma³¹ ojczyzn¹)
ju¿ nie. 

Tadeusz Wł. Świątek

SASKA KĘPA
Saska Kêpa le¿y nad sam¹ Wis³¹,
w dzielnicy Praga Po³udnie, miêdzy
al. Poniatowskiego i Waszyngtona,
Kana³em Wystawowym i Goc³awiem.
Obejmuje teren dawnej wyspy – kê-
py odciêtej od lewego brzegu, która
dryfuj¹c z pr¹dem po latach dotar³a
do prawego brzegu Wis³y i tam siê
po³¹czy³a ze sta³ym l¹dem.

ZAU£KI HISTORII Powodziowa 
weryfikacja polityków

Polityka otacza nas zewsz¹d, wlewa siê w ¿ycie
ka¿dego z nas, czêsto wrêcz o naszym ¿yciu decy-
duje… Jak powódŸ. PowódŸ te¿ zreszt¹ sta³a siê
polityczna. Stoj¹c nad rozlewiskami Jaros³aw Ka-
czyñski, z PiS jak powszechnie wiadomo, krytyku-
je rz¹d PO za nieudolnoœæ w prowadzeniu akcji
ratowniczej i za sk¹pstwo, bo podobno powodzia-
nom mo¿na by³oby daæ dwa razy wiêcej ni¿ im
premier obieca³. Krytyka wymierzona jest co
prawda w Tuska, ale przecie¿ ka¿dy widzi, ¿e pre-
mier promuje konkurenta pana Kaczyñskiego do
godnoœci prezydenckiej, Bronis³awa Komorow-
skiego. W gruncie rzeczy wiêc krytykuj¹c rz¹d,
Kaczyñski walczy o prezydenturê dla siebie. 

W Krakowie natomiast, kojarzony z PO woje-
woda, w fali powodziowej chcia³ utopiæ prezyden-
ta miasta - kojarzonego z lewic¹ swego konkuren-
ta w zbli¿aj¹cych siê wyborach samorz¹dowych.
Bo teraz pan wojewoda chce byæ prezydentem
królewskiego grodu, ale dotychczasowy nie ma
zamiaru ust¹piæ. 

Niezale¿nie od wszystkiego, powódŸ rzeczywi-
œcie mo¿e byæ pocz¹tkiem koñca wielu wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast. Ludzie zalani,
zniszczeni, bez domów, nie daruj¹ swej niedoli,
której sprawc¹ jest co prawda ¿ywio³, ale te¿ licz-
ne lokalne w³adze, które niekiedy mog³y zrobiæ
wiêcej ni¿ zrobi³y. Jesienne wybory samorz¹dowe
mog¹ byæ brzemienne w skutkach. 

No dobrze, a kto jest winien temu, ¿e ca³e osiedla
budowano na terenach zalewowych? Przecie¿ nie
akceptowa³ tego tylko wójt, czy burmistrz, ale tak¿e
np. architekci i projektanci zatrudnieni w ró¿nych
urzêdach i biurach? A co z kolejnymi ministrami,
którzy godzili siê, ¿e w³adze lokalne bimbaj¹ sobie
i latami nie opracowuj¹ planów przestrzennego za-
gospodarowania? W rezultacie ka¿dy mo¿e budo-
waæ, co chce i gdzie chce, wystarczy decyzja lokal-
nego urzêdnika. Tak jest na przyk³ad w Warszawie
– stare plany przestrzennego zagospodarowania
nie obowi¹zuj¹, a nowych nie ma. 

Gdy bêdziemy rozmawiali z kandydatami do
objêcia stanowisk, zadawajmy im pytania, czy
zdaj¹ sobie sprawê, jak¹ odpowiedzialnoœæ na
siebie bior¹. Plany przestrzenne s¹ zadaniami dla
tzw. „dobrego gospodarza”, polityka myœl¹cego
nie perspektyw¹ wygrania dla siebie kolejnej ka-
dencji, lecz chc¹cego zagwarantowaæ mieszkañ-
com spokój i bezpieczeñstwo na lata.     (ab)
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Wesoły piknik
Aby tradycji sta³o siê zadoœæ, Weso³a, jak co
roku œwiêtowa³a swój piknik na terenie Hipo-
dromu Szwadronu Jazdy RP przy ul. Szkolnej. 

Rada i Zarz¹d Dzielnicy wraz ze sta³ymi sponsorami, po raz
kolejny zorganizowali imprezê przyci¹gaj¹c¹ prawdziwe t³umy
mieszkañców i goœci. Dochód z symbolicznych op³at parkingo-
wych zosta³ w ca³oœci przekazany na rzecz ofiar powodzi.

Jako, ¿e ten coroczny festyn odbywa siê w miejscu charaktery-
stycznym, g³ówne jego atrakcje tradycyjnie zwi¹zane by³y z jeŸ-
dziectwem. Pasjonaci konnej jazdy mieli okazjê zmierzyæ siê w re-
gionalnych zawodach hippicznych – w skokach przez przeszkody.
Pokazy by³y prawdziwym rajem dla mi³oœników tych przepiêknych
zwierz¹t.

Ca³a majówka by³a wspania³ym familijnym wydarzeniem i oka-
zj¹ do wspólnej rodzinnej zabawy. Dzieci i doroœli integrowali siê
podczas wielu zwariowanych konkurencji sportowych. Nie tylko
maluchy, ale równie¿ ich rodzice, dziadkowie, wujkowie i ciocie,
stawali ramiê w ramiê do rywalizacji. Uczestnicy odkrywali w so-
bie wojowniczych gladiatorów, strzelców wyborowych czy wojow-
ników sumo. Uœmiech na twarzach wywo³ywa³y wyczyny rodzin
pêdz¹cych w dybach, pokonuj¹cych kolorowe tunele i powygina-

nych w twisterowej grze. Mali i wiêksi skauci pokonywali lêk
i sprawdzali swoje si³y w miasteczku survivalowym. Zmêczeni,
g³odni i spragnieni odpoczywali pod chmurk¹, zajadaj¹c pachn¹ce
grillowe przysmaki i kusz¹ce s³odkoœci. 

Po t³ustej kie³basce mo¿na by³o zmierzyæ poziom cholesterolu
i cukru we krwi, a tak¿e dowiedzieæ siê jak uchroniæ organizm
przed negatywnym wp³ywem nieodpowiedniej diety i stylu ¿ycia.
Wszelkie informacje by³y niew¹tpliwie fantastycznym impulsem
do powrócenia na œcie¿kê zdrowia, a przede wszystkim do wziêcia
czynnego udzia³u w kolejnych szalonych konkurencjach. 

Opcja „paru dymków” zamieni³a siê w chêæ wspólnego rodzin-
nego biegu, udzia³u w cyklotrialowych zawodach czy sportowych
zmaganiach futbolowych tudzie¿ siatkówkowych.

Podczas gdy przedstawicieli p³ci mêskiej jak magnes przyci¹ga-
³o „Miasteczko samochodowe”, panie napawa³y zmys³y zapachami
i kolorami kosmetyków na stoiskach kosmetycznych.

Maluchy mia³y do dyspozycji swoj¹ krainê zabaw, a w niej sta-
nowiska sprawnoœciowe, ludowe warsztaty artystyczne i konkursy
plastyczne. Pomiêdzy oddanymi sztuce i gimnastyce przedszkola-
kami, przechadzali siê bajkowi bohaterowie, klowni i cyrkowi arty-
œci, którzy skutecznie zachêcali do udzia³u w przygotowanych
atrakcjach.

Gwiazdami wieczornej sceny by³y znane publicznoœci kapele,
a wœród nich m.in. Oddzia³ Zamkniêty i d³ugo wyczekiwany
w zwi¹zku z technicznymi problemami - Big Cyc.

Piknik rodzinny jak sama nazwa wskazuje jest wydarzeniem fa-
milijnym. Organizatorom w pe³ni uda³o siê przygotowaæ iœcie ro-
dzinne œwiêto. Na kilka godzin zatrzyma³ siê czas... ten, którego
w codziennej bieganinie jest tak bardzo niewiele. 

Sobotni dzieñ po brzegi wype³ni³y liczne atrakcje, jednak naj-
wiêksz¹ wartoœæ stanowi³a mo¿liwoœæ spêdzenia wspólnych chwil
dzieci wraz z ich najbli¿szymi.

Mówi siê, ¿e najcenniejszy na œwiecie jest uœmiech dziecka. Te-
go dnia hipodrom niemal¿e hucza³ radoœci¹ wielu uœmiechniêtych
i rozradowanych dzieci. Nie ma siê jednak czemu dziwiæ - to prze-
cie¿ Weso³a – nie mog³o wiêc byæ inaczej.

enigma

Podczas ostatniego majo-
wego weekendu, mieszkañcy
i goœcie Saskiej Kêpy mieli
mo¿liwoœæ wspomóc dzie³o
Caritasu, podczas rodzinnego
festynu, zorganizowanego
pod has³em „B¹dŸmy razem”,
stanowi¹cego czêœæ ogólno-
polskiej akcji zwi¹zanej
z Dniem Dziecka. G³ówny cel
inicjatywy to niesienie pomo-
cy niezamo¿nym rodzinom,
borykaj¹cym siê z chorobami
i niepe³nosprawnoœci¹ naj-
m³odszych.

Przygotowany przez Caritas
Diecezji Warszawsko – Pra-
skiej piknik, by³ okazj¹ do
wspólnej zabawy, ale przede

wszystkim wielkim darem
serca dla najbardziej potrze-
buj¹cych. Partner akcji – sieæ
sklepów Biedronka, ufundo-
wa³ z tej okazji 2 tysi¹ce pa-
czek.

Œwiêto otwarte przez ksiêdza
biskupa Stanis³awa Kêdziorê
przyci¹ga³o atrakcjami do sa-
mego wieczora. Na scenie
poza przedstawieniami tea-
tralnymi, odby³y siê liczne
koncerty a wœród nich m.in.
wystêp chóru Centrum Myœli
Jana Paw³a II, „Micha³ Nie-
miec Show” i wystêp grupy
Radosfera, fantastycznie aran-
¿uj¹cej przeboje Michaela
Jacksona.

Dzieñ zakoñczy³ siê znako-
mitym koncertem zespo³u
BONEY M, który dos³ownie

i w przenoœni porywa³ pu-
blicznoœæ swoimi wielkimi
œwiatowymi przebojami. 

Sobotni festyn charytatyw-
ny by³ wyrazem pomocy dla
dzieci, a tak¿e apelem
o wsparcie dla osób poszkodo-
wanych w tegorocznej powo-
dzi. Dope³nienie dzie³a stano-
wi³a niedzielna zbiórka do pu-
szek we wszystkich parafiach. 

Warto pamiêtaæ, ¿e pomoc
jest potrzebna nieustannie
i mo¿na j¹ nieœæ nie tylko
podczas jednorazowych akcji,
ale tak¿e na co dzieñ – cho-
cia¿by poprzez wys³anie smsa
o treœci POMAGAM pod
numer 72052. Zebrane w ten

sposób przez Caritas œrodki
finansowe s¹ przekazywane
na ratunek dla powodzian.

Najmniejszy nawet dar, mo-
¿e niekiedy spe³niæ najwiêk-
sze z marzeñ i przywróciæ to,
co najpiêkniejsze… nadziejê
dla tych, którym brak jej naj-
bardziej szczególnie teraz,
kiedy rodzin prze¿ywaj¹cych
tragediê jest tak wiele.

Szeroko otwarte serca po-
trafi¹ otworzyæ choæby naj-
mocniej zatrzaœniête drzwi –
drzwi do uœmiechu skrytego
pod zaciœniêt¹ w trosce o ko-
lejny dzieñ powiek¹. Dziœ oni
potrzebuj¹ nas, jutro wci¹¿
jest niepewne. Pomó¿my.
B¹dŸmy razem. Bo Caritas
znaczy mi³oœæ…
Katarzyna Zielińska−Witek

Caritas znaczy
miłość…
„Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli siê z innymi.”

Jan Pawe³ II
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Czytaæ listy od Pañstwa, to prawdziwa przyjemnoœæ. Tyle w nich
kompetencji, troski o wspólne bezpieczeñstwo, o wygodê na co
dzieñ, o nasze wspólne pieni¹dze. 

Tym razem wybra³em te zwi¹zane z komunikacj¹. Ju¿ widzê poru-
szenie poœród dzielnicowych urzêdników, którzy na pewno mamroc¹
w tym momencie pod nosem: na komunikacji, jak na medycynie – ka¿-
dy Polak siê zna… A zna siê, zna siê! Mo¿e nie ka¿dy koñczy³ in¿y-
nierskie studia, ale codzienna praktyka, to te¿ niez³a Politechnika w za-
kresie in¿ynierii ruchu drogowego.

Pani Wies³awa Sowiñska jest osob¹ starsz¹. Zdrowego rozs¹dku
móg³by pozazdroœciæ jej niejeden in¿ynier. Pani Wies³awa prosi³a nas
o interwencjê w zwi¹zku z sytuacj¹ na skrzy¿owaniu ulic Zwyciêzców
i Miêdzynarodowej (na zdjêciu). Miejsce to jest z miesi¹ca na miesi¹c
ruchliwsze, coraz trudniej pokonaæ je bezpiecznie. Zw³aszcza ludzie
starsi musz¹ d³ugie minuty czekaæ, a¿ któryœ z kierowców zauwa¿y
cz³owieka stoj¹cego przy przejœciu dla pieszych. W sprawie sygnaliza-
cji œwietlnej pani Wies³awa „puka³a” ju¿ do ró¿nych drzwi. Wszêdzie
z jednakowym skutkiem – to nie my, to policja, to nie policja, to oni…
i tak w kó³ko. Tymczasem ludzie sobie nie radz¹. Zdarza siê, ¿e pope³-
niaj¹ groŸne b³êdy. Pani Wies³awa opisuje przypadek przyjezdnej eme-
rytki, któr¹ potr¹ci³ w tym miejscu samochód. Wypadek zdarzy³ siê

z winy kobiety. Policja zareagowa³a bezwzglêdnie - nic to, ¿e pani by-
³a pot³uczona i ciê¿ko przestraszona, nic to, ¿e szczêœliwym trafem,
w gruncie rzeczy nic siê nikomu nie sta³o – wlepili emerytce tysi¹c
z³otych mandatu. Tysi¹c z³otych, emerytce! Trzeba naprawdê byæ poli-
cjantem, ¿eby coœ takiego zrobiæ. Gdyby ta kobieta dosta³a do zap³ace-
nia 100 z³otych, kara i zawinione przez siebie cierpienia, by³yby wy-
starczaj¹c¹ nauczk¹. Tysi¹cz³otowy mandat spowodowa³ jednak ¿al
i poczucie niesprawiedliwoœci. A swoj¹ drog¹, czy panowie policjanci
sami ju¿ tak du¿o zarabiaj¹, ¿e lekk¹ rêk¹ karz¹ emerytów takimi man-
datami? Potem dziwi¹ siê, ¿e obywatele patrz¹ na nich spode ³ba. Tym
bardziej, ¿e na Miêdzynarodowej a¿ roi siê od Ÿle zaparkowanych sa-
mochodów, które skutecznie ograniczaj¹ widocznoœæ w ci¹gu ca³ej uli-
cy i w rejonie tego skrzy¿owania. W tej sprawie policja nie jest suro-
wa, po prostu nic nie robi. Stra¿ Miejska tak¿e. 

Na szczêœcie s¹ jeszcze w³adze dzielnicy. Zainteresowaliœmy je tym
bardzo trudnym dla mieszkañców skrzy¿owaniem. Odpowiedzia³ nam
sam burmistrz, Tomasz Kucharski. Sprawê sygnalizacji œwietlnej prze-
kazano do Zarz¹du Dróg Miejskich, jak rozumiemy – do za³atwienia.
Z parkingami jest jednak gorzej. Postulat pani Wies³awy, by dzielnica
„szarpnê³a siê” na parking piêtrowy jest, okazuje siê, ma³o realny. Bur-
mistrz wyt³umaczy³ nam, ¿e na Saskiej Kêpie nie ma terenów, które
by³yby w³asnoœci¹ miasta. Wykupienie dzia³ki od prywatnych w³aœci-
cieli nie wchodzi w grê – na takie wydatki nie ma pieniêdzy. Ale mo¿e
któryœ z w³aœcicieli dzia³ek pokusi³by siê o tak¹ inwestycjê? Gdyby za-
proponowaæ wieloletnie zwolnienie podatków od nieruchomoœci i ulgi
w innych daninach na rzecz dzielnicy, to kto wie?  

Pan Marcin Zawadka upomina siê o zorganizowanie po³¹czenia ko-
munikacyjnego miêdzy Przyczó³kiem Grochowskim, ulicami Poligo-
now¹ i Motorow¹ a Promenad¹. Sprawa staje siê pilna, bo tylko pa-
trzeæ, jak u zbiegu Nowaka-Jeziorañskiego i Fieldorfa rozpocznie dzia-
³alnoœæ hipermarket TESCO. To rozs¹dny postulat i im szybciej w³adze
komunikacyjne pochyl¹ siê nad nim, tym lepiej.

Skoro ju¿ jesteœmy w tamtej okolicy - pani Barbara Go³aszewska
codziennie zastanawia siê, kto projektowa³ k³adkê dla pieszych przy
ulicy Motorowej? „Stopnie s¹ zbyt wysokie i do tego zbyt w¹skie.

Codzienne pokonywanie ich jest prawdziw¹ udrêk¹. (…) Z przera-
¿eniem przeczyta³am, ¿e ma byæ remontowana k³adka przy ul. Poli-
gonowej (na zdjêciu) i zastanawiam siê czy tutaj te¿ zbuduj¹ nam
taki „bubel”?  Sami jesteœmy ciekawi, pani Barbaro. Mamy nadzie-
jê, ¿e jednak nie. 

Pan Andrzej Dy¿ewski zachodzi w g³owê, jak mo¿na planowaæ li-
kwidacjê wiat na peronach kolejki otwockiej. Ta kolejka to skarb rów-
ny metru. Od lat zaniedbana, opuszczona, niechciana. Dramat komuni-
kacyjny rozgrywaj¹cy siê codziennie miêdzy Falenic¹ a Warszaw¹, po-
winien wrêcz zachêcaæ do pe³niejszego wykorzystania kolejki. Tym-
czasem ktoœ chce dalszej jej degradacji. Linia Otwock-Warszawa, jako
pierwsza w Polsce zosta³a zelektryfikowana w 1936 roku. Z tego okre-
su pochodz¹ te¿ wiaty przystankowe, dziœ prawdziwe pere³ki architek-
tury u¿ytkowej lat 30’. Pomys³ ich likwidacji mo¿e przyjœæ do g³owy
tylko komuœ obcemu. Ktoœ, kto czu³by siê zwi¹zany z naszym miastem
naprawdê, tak sercem, stara³by siê odnowiæ, odbudowaæ, wyposa¿yæ na
wspó³czesn¹ miarê te peronowe budowle, unowoczeœniæ kolejkê. Wi-
daæ nie ma kogoœ takiego. Sami przyjezdni… 

Pani Anna Zwierzyñska odkry³a kultowe miejsce na Saskiej Kêpie (na
zdjêciu). Co prawda dzia³a ono ju¿ prawie 50 lat, ale ostatnio kultura a¿
tam „kipi”. 

Jestem sta³¹ mieszkank¹ Saskiej Kêpy. Chcia³am powiadomiæ Pañ-
stwa o bardzo ciekawych i interesuj¹cych dzia³aniach artystycznych
maj¹cych miejsce w doœæ niecodziennym, jak na takie wydarzenia,
miejscu. (…)

Otó¿ od wielu tygodni, z inicjatywy jednego z mieszkañców naszej
dzielnicy, Zbyszka Jêdrzejczyka w „kultowej” (jak mawiaj¹ starzy by-
walcy) restauracji - barze „FREGATA” na ul. Miêdzynarodowej odby-
waj¹ siê w ka¿dy wtorek spotkania z bluesem. (…)

Koncertom, a w³aœciwie Jamom, towarzyszy zawsze wielki aplauz
i panuje niezwyk³a, ciep³o - rodzinna atmosfera.

Zupe³nie niekulturalny problem maj¹ mieszkañcy Wspólnoty Mie-
szkaniowej „Nasz Dom” z ul. Bia³owieskiej 1. Mamy nadziejê, ¿e ich
b³agania zainteresuj¹ w³adze samorz¹dowe i porz¹dkowe.

Przed oknami naszego bloku po³o¿ony jest pawilon handlowy (przy
ul. Grenadierów 2), z punktem us³ug fryzjerskich, sklepem spo¿ywczym
(...), sklepem monopolowym oraz ma³¹ gastronomi¹ (tzw. catering).
Zarówno produkcja wyrobów garma¿eryjnych, jak i sprzeda¿ alkoholu
prowadzona jest przez ca³¹ dobê – równie¿ w soboty, niedziele i œwiê-
ta.

Nadejœcie ciep³ych, wiosennych dni i nocy oznacza, ¿e kolejny rok
bêdziemy zmuszeni do zamykania okien przed dobiegaj¹cym zgie³kiem,
gwarem, wulgaryzmami i wyzwiskami kierowanymi pod naszym adre-
sem oraz wydobywaj¹cymi siê kuchennymi „zapachami” zza otwartych
drzwi „cateringu”. (…) Tymczasem czujemy siê skrêpowani, poniewa¿
pracownicy „cateringu” przesiaduj¹ za dnia pod naszym balkonami.
Tak¿e wieczorami i nocami biesiaduj¹, g³oœno za³atwiaj¹ swoje pry-
watne sprawy przez telefony komórkowe.(…) Rozmowy z w³aœcicielem
lokalu nie skutkuj¹. (…)

Ponadto sznur samochodów dostawczych, przewijaj¹cy siê ju¿ od
godziny 6 rano, trzaskanie drzwiami, rycz¹ce radia, roz³adunek towa-
rów, to dla nas uci¹¿liwa codziennoœæ od lat. W godzinach wieczornych
i nocnych rozpoczynaj¹ siê libacje alkoholowe. We wnêce pawilonu
(tu¿ przy us³ugach fryzjerskich), non stop zbieraj¹ siê grupki „smako-
szy” piwa i wódki. (…) W tym miejscu niejednokrotnie za³atwiane s¹
tak¿e potrzeby fizjologiczne, a wtedy w powietrzu unosi siê nieznoœny
fetor. Zg³aszanie interwencji do Stra¿y Miejskiej w dzieñ przynosi krót-
kotrwa³e efekty, poniewa¿ wszystko za chwilê powraca. Na nasze noc-
ne wezwania patrol przyje¿d¿a nad ranem, po fakcie, b¹dŸ nie reaguje
wcale. Próbujemy na w³asne ryzyko prosiæ pij¹cych, aby zmienili miej-
sce spo¿ywania alkoholu, ale w zamian przychodz¹ kolejni „amato-
rzy”. Horror!

Jak d³ugo jeszcze mamy to znosiæ?!(…) Dlatego b³agamy o pomoc
i zainteresowanie w³adz samorz¹dowych i porz¹dkowych!

34 podpisy mieszkañców
(dane do wiadomoœci redakcji) 

I na koniec serdeczne wyrazy wspó³czucia. „Mieszkaniec” na-
prawdê serdecznie wspó³czuje mieszkañcom Murmañskiej, Kreso-
wej, Jordanowskiej i okolicznych uliczek, dotkniêtych kataklizmem
komunikacyjnym. Projektanci nowej ulicy Makowskiej zakoñczyli
swe dzie³o ni w piêæ ni w dziewiêæ - w krzakach. Tymczasem udrê-
czeni w korkach w rejonie skrzy¿owania P³owiecka-Marsa kierow-
cy, rozpaczliwie szukaj¹ jakiegoœ wyjœcia z pu³apki. Znajduj¹, zje¿-
d¿aj¹c z Marsa w³aœnie w Kresow¹ do nowej Makowskiej i dalej
przez Szaserów na Grochów lub przez Pabianick¹, Naddnieprzañ-
sk¹, Murmañsk¹, Jordanowsk¹ i Kresow¹ próbuj¹ przebijaæ siê
w drug¹ stronê – na wiadukt w kierunku Wawra i Rembertowa. Co-
dziennie wiêc, tymi ca³kowicie do tego nieprzystosowanymi ulicz-
kami, przesuwa siê bez przerwy nieprzerwana stalowa rzeka samo-
chodów. Spokojna, cicha okolica zmieni³a siê w okolicê z piek³a
rodem. 

Miejskim urzêdnikom i in¿ynierom drogowym powinno siê rozsta-
wiæ w tym miejscu namiot, ¿eby sami na sobie poczuli, jaki los zgoto-
wali Bogu ducha winnym mieszkañcom. Red.

� Ludzie listy pisz¹... a               czyta�




