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POWRóT dO „euROPY”

Nie ma 
bohaterów?

Dla Polaków nie ma chyba bar-
dziej wspólnego święta niż to, któ-
re wypada 1 listopada. Żal i smutek 
po stracie bliskich, bliższych i naj-
bliższych zaczarowujemy słowami: 
tam gdzie jest, jest mu lepiej. Już 
nie cierpi. Odszedł, bo Bóg także 
chciał go mieć koło siebie…

Piękne to opinie, choć nie za-
wsze prawdziwe, nie zawsze szcze-
re, ale inaczej mówić nie wypada: 
opowieść o odchodzeniu wymusza 
szacunek, łagodzi oceny, zmiękcza 
serca. Po śmierci wszyscy stają się 
lepsi niż byli. A może byli lepsi, a na 
co dzień tego nie widzieliśmy?

1 listopada weryfikuje także 
pamięć o bohaterach. I paradok-
salnie, choć mamy szacunek do 
śmierci, przy ocenach bohaterów 
jego nie mamy. Więcej nawet, nic 
tak nie zacietrzewia dyskutantów 
jak podział: bohater – zdrajca. 

A przecież w polskich warun-
kach kandydatów na bohaterów 
mamy obfitość. Historia wymusza-
ła na nas heroiczne czyny, więc  
i bohaterów powinno być wielu.  
I mogłoby być, gdyby nie to na-
sze słynne „tak, ale…” Poszedł  
z gołymi rękami na obce czołgi, ale  
w życiu prywatnym był babiarzem 
i pił wódkę z kolegami. Dyskwali-
fikacja. Dotarł do samego ośrodka 
dowodzenia wroga i sparaliżował 
jego pracę. Ale po „drodze” pod-
pisał dokument, że godzi się na 
ewentualną współpracę. Agent? 
Spryciarz? Na wszelki wypadek; 
„nie bohater”. 

I tak drogą redukcji dochodzi-
my do wniosku, że prawdziwych 
bohaterów już nie ma. A przecież 
są. Choćby w kwaterach powstań-
czych...

Tomasz Szymański
czytaj na str. 9
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Zatrzymana za kra-
dzież w szpitalu 

Mokotowscy policjanci 
zatrzymali kobietę podejrzaną 
o kradzież w szpitalu. 25-latka 
zabrała z gabinetu lekarskiego 
telefon komórkowy, należący 
do pracownika. Funkcjonariu-
sze odzyskali skradziony apa-
rat, a Katarzyna L. usłyszała 
już zarzut. Za kradzież grozi 
kara do pięciu lat pozbawienia 
wolności. Na jej trop policjan-
ci wpadli przypominając sobie 
wcześniejsze powody zainte-
resowania Katarzyną L. Po-
dejrzenia okazały się słuszne.

Policjanci w walce 
z „pajęczarzami”
Najpierw nie płacili ra-

chunków, potem stracili licz-
niki i dostęp do prądu. Posta-
nowili więc radzić sobie sami. 
Nielegalnie doprowadzili 
energię elektryczną do swoich 
mieszkań. Policjanci z wydzia-
łu do walki z przestępczością 
gospodarczą i korupcją oraz 
funkcjonariusze komisariatu 
w Rembertowie tylko w prze-
ciągu dwóch dni ujawnili trzy 
takie przypadki. Policjanci za-
trzymali w sumie trzy osoby, 
usłyszały one zarzuty i teraz 
odpowiedzą przed sądem za 
popełnione przestępstwo.

Dwie interwencje, 
czterech zatrzymanych

W przeciągu zaledwie 
dwóch godzin południowo-
prascy policjanci z prewencji 
dwukrotnie interweniowali 
w sklepach w związku z uję-
ciem osób podejrzewanych  
o kradzieże. Mundurowi za-
trzymali 4 osoby. Najpierw 

w ich ręce wpadli 25-letni 
Damian K. i Krzysztof R. 
Mężczyźni wynieśli ze skle-
pu mleko modyfikowane dla 
dzieci. Z kolei 27-letni Konrad 
S. i 30-letnia Emilia S. nie po 
raz pierwszy zaopatrzyli się  
w artykuły spożywcze, za któ-
re nie uregulowali rachunku.

Z zazdrości bił 
drewnianą pałką

Policjanci z komisariatu 
na warszawskiej Białołęce 
zatrzymali mężczyznę po-
dejrzanego o pobicie innego 
mężczyzny. Sprawca wyjął  
z bagażnika drewnianą pałkę  
i rzucił się z nią na mężczy-
znę, który chwilę wcześniej 
„zaczepiał” jego dziewczynę. 
Pokrzywdzony trafił do szpi-
tala z obrażeniami ciała. Szy-
mon P. usłyszał zarzut. Decy-
zją prokuratora 32-latek został 
objęty dozorem policyjnym.

54 bezpłatne tankowania
Policjanci z wydziału do 

walki z przestępczością prze-
ciwko mieniu zatrzymali na 
Pradze-Południe 30-letniego 
Bartłomieja F. Mężczyzna od 
początku tego roku, co naj-
mniej 54 razy podjeżdżał na 
stacje benzynowe i dokony-
wał kradzieży paliwa. Łączna 
wartość strat wyniosła ponad 
16 tysięcy złotych. Sprawa ma 
charakter rozwojowy, ponie-
waż wszystko wskazuje na to, 
że 30-latek ma na swoim kon-
cie większą ilość podobnych 
kradzieży. Sąd zastosował 
wobec podejrzanego tymcza-
sowy areszt.

toms
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PAmięTAjmY O ZAPOmNiANYCH
Wszystkich świętych, to jed-
no z najbardziej „rzucających 
się w oczy” świąt. Biernie lub 
czynnie uczestniczy w nim 
każdy z nas. Bo nikt nie wziął 
się z próżni, każdy ma i miał 
przodków, z których część już 
odeszła. Każdy miał 
rodzinę, przyjaciół, 
których już nie ma na 
tym świecie i przy-
najmniej w ten jeden 
dzień, 1 listopada, 
chciałby, aby płomień 
pamięci o nich tlił się 
w wieczornym mroku. 
Każdy też uczestni-
czy biernie w święcie 
Wszystkich świętych. 
Bo przecież, nie spo-
sób nie zauważyć łun 
nad cmentarzami, nie 
sposób nie spotkać 
tego dnia innych osób, 
które idą ze zniczami 
lub wiązankami kwia-
tów. Nie sposób omi-
nąć tego święta. 
To właśnie unoszący 
się nad cmentarzami blask 
płomieni „lampek”, rozcho-
dzący się zapach topionej ste-
aryny i lekko unoszące się ob-
łoki dymu są tak widocznym, 
odczuwalnym i powszechnym 
atrybutem Wszystkich świę-
tych. Atrybutem, który często 
sprawia, że, mimo iż rano za-
paliliśmy znicze swoim naj-
bliższym, to wieczorem, po 
raz kolejny, wybieramy się na 
cmentarze…
Ale nie wszystkie cmentarze 
są tak pięknie i nastrojowo 
rozświetlone. Są miejsca po-

chówku, na których zwykle 
pojawiają się tylko pojedyn-
cze „lampki”. I nie pisze-
my tu o jakimś zagubionym  
w ciemnym lesie, zapomnia-
nym zgrupowaniu mogił, ale 
o cmentarzu w środku mia-

sta, praktycznie w centrum 
stolicy – cmentarzu ka-
mionkowskim. To najstarsza 
chrześcijańska nekropolia 
prawobrzeżnej Warszawy. Tu-
tejsze mogiły są tak stare, że, 
przez burzliwą historię Pragi  
i Kamionka, w sposób natural-
ny, w większości, przerwana 
została więź rodzinna łącząca 
dawne i obecne pokolenia. Na 
znacznej części nagrobków 
po prostu nie ma kto zapalić 
symbolicznego znicza, bo po-
tomkowie tutaj pochowanych, 
albo zginęli w kolejnych, 

przetaczających przez te re-
jony walkach, albo zmuszeni 
byli wyjechać gdzieś bardzo, 
bardzo daleko…
A przecież ten cmentarz, 
przy którym stoi Konkatedra 
Diecezji Warszawsko-Pra-

skiej (ul. Grochowska 365), 
czyli „kościół na Kamion-
ku”, jest pomnikiem naszej 
historii, naszego dziedzic-
twa. Jest dowodem na to, 
że już na przełomie XIII  
i XIV wieku istniała tutaj 
wspólnota parafialna. To na 
tym cmentarzu byli i są po-
chowani uczestnicy walk ze 
Szwedami z 1656 r., ofiary 
rzezi Pragi, której lada mo-
ment będziemy obchodzili 
220.rocznicę (4 listopada 
1794 r.). Tutaj znajdują się 
symboliczne mogiły genera-

łów insurekcji kościuszkow-
skiej – Jakuba Jasińskiego  
i Tadeusza Korsaka. Tutaj też 
spoczywają ci, którzy ginęli 
w Powstaniu Listopadowym 
1830 r., a także ci, którzy kilka 
miesięcy później stawili pod 

Olszynką Grochow-
ską opór rosyjskiej ar-
mii, która ciągnęła na 
Warszawę.
To między innymi 
właśnie dzięki tym, 
którzy są pochowani 
na kamionkowskim 
cmentarzu, cywilom  
i powstańcom, może-
my mieszkać w tej czę-
ści stolicy. I to jest ta 
więź „rodzinna”, któ-
rą warto przypomnieć 
i odbudować. Że tutaj 
rodziły się początki 
osiedli prawobrzeżnej 
Warszawy. Nie tylko 
Kamionka, ale także 
Saskiej Kępy i Gro-
chowa. Warto przyjść 
wieczorem i przed 

jedną z kruszejących płyt za-
palić symboliczne światełko. 
Takie lampki na pewno zapło-
ną przed grobem gen. Jasiń-
skiego, patrona pobliskiego 
liceum. Takie lampki zapew-
ne zapłoną przed pierwszą 
zrekonstruowaną w tym roku 
płytą nagrobną rodziny Ba-
liszewskich. I niechby w to 
święto takie lampki zapłonęły 
przed innymi mogiłami, bo 
warto pamiętać o tych, którzy 
byli tu przed nami…

Adam Rosiński

ZA KILKA DNI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – ŚWIĘTO SMUTNE, ALE I CIEPŁE ZARAZEM. ŚWIĘTO, KTÓRE NASTRAJA 
DO REfLEKSJI NAD UPŁYWEM CZASU…

Cmentarz kamionkowski został zamknięty w 1887 r. Jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków Mazowsza.
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KOBieCYm OKiem
Jesień, to najlepszy czas na spokojne, 

kameralne spotkania i rozmowy. Rozmo-
wy mądre i nie tylko, bo przecież musimy 
czasem pożartować, podokazywać, albo 
pomartwić się bez powodu.

Dzieci w XIX wieku (w tym wypadku 
dziewczynki) miały zabawki na każdą oka-
zję. Oczywiście, tylko te bardzo zamożne. 
Na przykład kompletne wyposażenie wy-
twornego salonu mebelkami z porcelany 
ręcznie malowanej, zdobionej prawdzi-
wym złotem. Jesienią mogły bawić się, 
naśladując swoje mamy jak przyjmować 
gości, prowadzić lekką, salonową konwer-
sację, którą dziś, w pewnym uproszczeniu, 
nazywamy „small talk”. 

Dziś dzieci mają inne zabawki, ale też 
inne wzorce. Rzadko siadamy w przestron-
nym salonie z kruchą filiżanką z wytwornej 
porcelany w ręku, delektując się herbatką  
i ploteczkami. Znacznie częściej można nas 
spotkać przy stole kuchennym lub lubimy 
zapadać się w przyjemne objęcia kanapy  
z ulubionym kubkiem, z kimś miłym u boku, 
i rozmawiamy. O czym? O tym, że dzisiaj  
w pracy było tyle pracy. Że już tego nie wy-
trzymam. Że trzeba zrobić mały remont, już 
naprawdę koniecznie, ale pieniędzy brak! 
Że Ewa kłóci się z mężem i nie wiadomo, 

jak to się skończy. A Franio znów choruje. 
Że znowu muszę…

Inaczej mówiąc, zwykle monologuje-
my o sobie samych, traktując rozmówcę 
niemal jak psychoterapeutę, i wylewamy 
wszelkie żale, obawy, czasem dobre wieści. 
Ja, ja, ja. Rzadko po prostu słuchamy in-
nych. Może dlatego, że skupieni na sobie, 
rzadko się na nich otwieramy? Lubimy też, 
w towarzystwie, rozmawiać o polityce. No 
i o medycynie, ale na polityce – wiadomo – 
każdy zna się o wiele lepiej. 

A tymczasem wokół dzieje się tyle  

naprawdę interesujących rzeczy! Spół-
dzielnie mieszkaniowe, w których mieszka 
większość z nas, zwarły szeregi i walczą 
o znaczące bonifikaty podczas przekształ-
cania użytkowania wieczystego w prawo 
własności. Petycję do władz miasta podpi-
sało kilkadziesiąt tysięcy osób.

A tymczasem niezwykle ważnym tema-
tem, zwłaszcza dla osób starszych, osła-
bionych i dzieci, jest kwestia szczepień 
przeciw grypie. Nie ma gwarancji, że to 
uchroni przed zachorowaniem, ale może 
złagodzić przebieg ewentualnej infekcji  
i zapobiec powikłaniom, niezwykle groź-
nym dla zdrowia, a nawet życia.

A tymczasem kto chce, mógłby pomy-
śleć o zimie, która dla jednych będzie cza-
sem harców na śniegu, a dla innych ciężką 
próbą przetrwania. Ludzie starsi, często 
samotni, nie umieją i nie chcą prosić o po-
moc, nawet, gdy może być im niezbędna. 
Gdy przyjdzie lód, śnieg, mróz czy po pro-
stu fatalna pogoda, warto wyjść z inicja-
tywą: zrobić zakupy, wyprowadzić pieska, 
pomóc dostać się do lekarza.

Mówią, że dobro wraca. Ale nawet, je-
śli nieprędko i nie zawsze, uczmy młodych, 
że to właśnie znaczy być człowiekiem. 

żu

GdY PRZYCHOdZi jeSień…

W porównaniu z kakofonią dźwięków, jaka do niedawna spadała 
na bazar Szembeka, to, co słychać w tej fazie rozbudowy, to szem-
rzący „Czterema porami roku” Vivaldiego, leśny strumień.
- Wreszcie ciszej, co?… Ni to pytał, ni to stwierdzał pan Kazimierz 
Główka, zwracając się do swego kolegi, miejscowego kupca, pana 
Eustachego Mordziaka.
- Fakt, faktem. Ale ciasnota dalej niemiłosierna.
- A jakie wyjście? Chyba tylko takie, żeby zamknąć interes na czas 
budowy. Ale, kto się na to zgodzi? 
- Jak to, kto? Nikt. Wszyscy by stracili. 
- Kupców ten remont poprzestawiał, jak jakieś tsunami.
- Powiem panu, panie Kaziu, że spokojnie na bazarze to jednak nie 
jest. 
- Jak to na bazarze. Jak ktoś chce spokoju, niech idzie na wystawę, 
albo do muzeum. Tu się handluje i się zarabia. 
- Tyle, że z tymi zarobkami, to nie wiadomo, jak będzie. Na razie 
sezon w pełni, to jakoś idzie, ale podobno kupcom drożej przyjdzie 
za stragany płacić.
- E, strach ma wielkie oczy. 
- No, nie wiem.
- Panie Kaziu, przecież wy jesteście dla właścicieli bazaru, jak 
kura znosząca złote jaja. Po co zarzynać was wysokimi czynszami, 
skoro o wiele lepiej dla wszystkich jest, jak żyjecie. Ludzie różnie 
mówią, ale weź pan tak na logikę. 
- Niektórym jednak głęboko rękę do kieszeni wsadzą.
- Obiło mi się o uszy, że tak jest, jak pan mówi. Ale też słyszałem, że 
to jest bardziej skomplikowane niż się na pierwszy rzut oka wydaje.
- Co tu skomplikowane, panie Kaziu?! Płacili, dajmy na to 
przykładowo 100 złotych, a teraz mają płacić ponoć… nie 
wiadomo, ile.

- Tylko, że – tak słyszałem, więc głowy nie dam – te sto złotych 
ustalano wiele lat temu, kiedy nie tylko inne ceny były, ale i świat 
był inny. To, co wtedy było za sto, teraz jest powiedzmy za trzysta. 
Zresztą zainteresowani – znów sprzedaję, jak kupiłem – już interes 
wyczuli i sami płacą sto, ale część swojego podnajmują innym za 
te przykładowe trzysta. Znaczy, tak po prawdzie handlowanie na 
bazarze ich nic nie kosztuje. To pan się dziwi, że ktoś, kto wyłożył 
taką kasę na budowę, nie chce tego dłużej utrzymywać. 
- Oj tam, wyłożył kasę. Filantropi jeden z drugim, to oni nie są. 
- Pewnie, że nie. Popatrz pan tam, o… 
- Tam gdzie przy schodach ruchomych budy kiedyś były?
- No właśnie. Dach na tym placem robią, na głowę już nikomu 
kapać nie będzie… To pan chce, żeby tak za frajer to było? Panie 
Eustachy, nie tylko nie ma darmowego dachu, ale nawet darmo-
wego obiadu nie ma, musimy to wreszcie przyjąć do wiadomości. 
Komuna umarła – baj, baj. Jeździliśmy kiedyś za darmo, ale po 
byle jakich drogach. Teraz mamy autostrady, ale nie za frico, 
niestety. I tak na każdym kroku. Na Szembeku też. A wie pan, czego 
kapitalista najbardziej nie lubi? Jak inny kapitalista zarabia na 
nim i się nie dzieli. Tak jest z niektórymi kupcami. Oni też przecież 
są kapitalistami, tylko mniejszymi. Ale, jak to mówią – żarło, żarło 
i zdechło. 
- Aleś pan dziś radykalny ekonomicznie, jak jakiś Balcerowicz. 
Ludzie tak łatwo się nie poddadzą, tyle panu powiem. 
- Wie pan co, panie Eustachy – dowcip mi się taki przypomniał: 
Dwóch starozakonnych spotkało się w saunie. Po chwili jeden do 
drugiego mówi: ty Boruch się zdecyduj – albo zdejmij krzyżyk, 
albo się owiń ręcznikiem… Trzeba się zdecydować – albo rybki, 
albo akwarium. 

Szaser        

Kadencja 2010-2014 dobiega koń-
ca, warto więc pokusić się o parę słów 
podsumowania ostatnich czterech lat 
samorządu. Na początek trzeba zazna-
czyć, że po wyborach w 2010 r. Plat-
forma Obywatelska przejęła całkowitą 
odpowiedzialność za miasto, zdobywa-
jąc samodzielną większość w Radzie 
Miasta i mając swojego prezydenta.  

Współrządzący z nią wcześniej Sojusz Lewicy Demokratycznej 
znalazł się w opozycji obok Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie 
jak cztery lata wcześniej, tylko te trzy formacje zdobyły manda-
ty do Rady Warszawy. Na szczeblu dzielnicowym sytuacja wy-
glądała trochę inaczej, bo w kilku dzielnicach – w tym na obu 
Pragach – koalicja SLD-PO  była kontynuowana, aby dokończyć 
rozpoczęte wspólnie projekty.

W podziękowaniu za oddanie Platformie Warszawy miesz-
kańcy  dość szybko otrzymali kubeł zimnej wody na głowę. 
Cztery lata samodzielnych rządów PO w mieście przyniosło 
bowiem szereg podwyżek praktycznie wszystkiego: czynszów, 
opłat za użytkowanie wieczyste, cen biletów komunikacji miej-
skiej, opłat za przedszkola i żłobki, wodę,  nieczystości i śmie-
ci. Władze miasta sprywatyzowały Stołeczne Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej co już skutkuje – przed czym ostrzegali-
śmy – wzrostem cen ciepła o 20%. Doprowadzono do likwi-
dacji szkolnych stołówek, zmniejszenia dodatków motywacyj-
nych dla nauczycieli oraz cięć w komunikacji miejskiej. Po raz 
kolejny skrzywdzono Pragę,  rezygnując z wielu niezbędnych 
inwestycji drogowych, jak chociażby obwodnica śródmiejska, 
czy trasa świętokrzyska. Ale największym zarzutem, jaki trzeba 
postawić ekipie Hanny Gronkiewicz-Waltz to ogromna arogan-
cja władzy w kontaktach z mieszkańcami. To ona doprowadziła 
do referendum w sprawie odwołania pani prezydent i dopiero 
wtedy Hanna Gronkiewicz-Waltz zmieniła swoją retorykę. Na-
gle okazało się, że można wprowadzić budżet partycypacyjny, 
o co SLD zabiegało od lat, można zrobić konsultacje społecz-
ne, można zadbać o lokatorów z reprywatyzowanych kamienic  
i wiele innych rzeczy, które Platforma dotąd ignorowała. 

Oczywiście nie jest tak, że wszystko było robione źle. Prezy-
dentury Hanny Gronkiewicz-Waltz nie da się ocenić w prostych 
kategoriach „czarne” albo „białe”. Prowadzonych jest wiele 
inwestycji i mimo, że często ciągną się ślamazarnie, to jednak  
w końcu się skończą i życie nam ułatwią. Najważniejsza z nich 
to budowa metra na Pragę, co dla tej części miasta może być sko-
kiem cywilizacyjnym – o ile będzie szybko i mądrze kontynu-
owana. W tej dziedzinie Hanna Gronkiewicz-Waltz zawsze miała 
nasze pełne wsparcie i będzie je miał każdy, kto po 16 listopa-
da będzie sprawować urząd prezydenta miasta. To samo tyczy 
się kontynuacji budowy Marsa oraz rozpoczęcia realizacji trasy 
świętokrzyskiej i obwodnicy śródmiejskiej. Dla mnie są to prio-
rytety w inwestycyjnej polityce miasta. Podobnie jak co najmniej 
jeden nowy most, szpital wschodni i nowe linie tramwajowe: na 
Gocław i Tarchomin. To także dodatkowe środki na remonty pra-
skich kamienic, budowę mieszkań komunalnych i podłączenie 
do kanalizacji wszystkich budynków na terenie miasta. 

Praga potrzebuje tych inwestycji, bo przez lata stała zapo-
mniana. Podobnie jak jej mieszkańcy, których nie widać z okien 
ratusza przy Pl. Bankowym. Najwyższy czas to zmienić i szan-
sa na to już niedługo, bo wybory samorządowe już 16 listopada. 
Wszystko w Państwa rękach.

Sebastian Wierzbicki
Przewodniczący SLD w Warszawie

Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy

CZTeRY TRudNe lATA

REKLAMA REKLAMA

Co tam panie na Pradze... SAuNA
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– Przed nami prace wy-
kończeniowe w postawionych 
już budynkach. Potrwają dwa-
trzy miesiące. Inwestycja jest 
dobrze przygotowana pod 
względem  finansowym (zaan-
gażowane zostały środki wła-
sne inwestora, współinwesto-
ra i kredyt konsorcjów banków 
z  SK bank SBRiR na czele). 
Ostatnio głównie koncentru-
jemy się na patio i przyległych 
terenach przed wejściem do 
głównego budynku, na którym 
według zamysłu będą odbywa-
ły się m. in. kiermasze produ-
centów żywności takich jak: 
chleba, serów, miodów, win, 
wędlin. 

Dzięki zastosowaniu drew-
nianej architektury w tej części 
budynku został podkreślony 
wyjątkowy charakter tego 
kultowego miejsca na han-
dlowej mapie stolicy. Wraz  
z postępem prac można dziś już 
powiedzieć, że wiosną zakoń-
czymy i oddamy odmienione 
Centrum Handlowe Szembeka 
handlującym i kupującym  – 
mówi Zenon Tabor. 

Wciąż otwarte pozosta-
je pytanie, co dalej? Przyję-
ta przez radnych dzielnicy  
i miasta koncepcja  zagospo-
darowania tego terenu wła-
ściwie daje tylko jedną od-
powiedź: trzeba inwestycję 
kontynuować, obejmując nią 
kolejną część terenu, tę bliższą 
ulicy Grochowskiej.  Inwestor, 
Centrum Handlowe Szembeka 
ma gotowy plan inwestycyjny. 
Powstanie zadaszony pasaż 
handlowy, wzdłuż którego zo-
staną usytuowane stoiska han-
dlowe. Obok zlokalizowany 
będzie kilkupoziomowy par-
king dla klientów. Z informa-
cji „Mieszkańca” wynika, że  
i inwestor i wykonawca zde-
cydowani są na dalszą część 
rozbudowy. Realizacja tej 
fazy ostatecznie zmieni stare 
oblicze, przeobrażając dawny 
bazar w nowoczesne targo-
wisko jakie można spotkać w 
wielkich metropoliach takich 
jak Barcelona czy Paryż.

Inwestycja ta zapewni 
miejsca pracy większej niż do-
tychczas  liczbie handlujących 
(liczba podmiotów gospodar-
czych tu działających zwięk-
szy się blisko o sto, i właściwie 
nikt z dotychczasowych na-

jemców powierzchni targowej 
nie straci szansy podjęcia dal-
szej działalności zapewniając 
wysoki poziom obsługi klien-
tów). Wraz z rozbudową Cen-
trum Handlowego Szembeka  
poprawi się także komfort  
w istniejącym od 2002 roku 
budynku. Nastąpi jego rewita-
lizacja zarówno wewnątrz jak  
i na zewnątrz.

Dotychczasowy zakres 
prac inwestycyjnych ma także 
dodatkowy wymiar społeczny. 
Do powstającej inwestycji trze-

ba było dostarczyć ciepło nową 
magistralą. Tym samym otwo-
rzyła się szansa przed mieszkań-
cami okolicznych budynków,  
by wykorzystać tę sprzyjającą 
okoliczność i zamienić dotych-
czasowe lokalne ogrzewanie 
węglowe i gazowe na pobór  
z sieci ciepłowniczej miasta. 
Co niniejszym się dzieje.

Już wkrótce Centrum Han-
dlowe Szembeka stanie się nie 
tylko wizytówką Pragi-Połu-
dnie, ale  całej Warszawy.
(AS)   (toms)

Na terenie Centrum Handlowego Szembeka prace niebawem wejdą w ostatnią fazę  czyli roboty wykończeniowe – mówi „Mieszkańcowi” Zenon Tabor, prezes Zarządu Towarzystwa Budowlanego 
Probud SA, głównego wykonawcy robót przy rozbudowie Centrum Handlowego Szembeka. 

PRZeBudOWA BAZARu SZemBeKA NA fiNiSZuPRAGA POŁudNie

REKLAMA REKLAMA

 ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY
 SO CZEW KI KON TAK TO WE
 LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU
 DU¯Y WYBÓR OPRAW

 672-77-77 

Al. Wa szyng to na 44
    przy Mię  dzy na ro do wej   

RABATY!
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juBileuSZ PRZY mińSKiej

Historia Centrum, a wcze-
śniej warsztatów rozpoczyna 
się w 1946 roku... przy ul. 
Bliskiej 17. Stał tam zdewa-
stowany budynek z nader 
skromnym wyposażeniem, 
który sukcesywnie remon-
towali nauczyciele wraz  
z uczniami. W tym czasie 
budowany był obecny budy-
nek warsztatów, do którego 
w latach 1954-55 przenie-
siono działy szkoleniowo-
produkcyjne. W 1999 roku. 
warsztaty szkolne Zespołu 
Szkół Mechanicznych nr 1 
zostały zaś przekształcone  
w Centrum Kształcenia Prak-
tycznego.  

W roku szkolnym 
2000/2001 w dziewiętnastu 
oddziałach uczyło się 486 
uczniów. Liczba osób odby-
wających praktyki w placówce 

jednak systematycznie wzra-
stała. Obecnie w 67 oddziałach 
kształci się 1313 uczniów i słu-
chaczy z osiemnastu warszaw-
skich szkół i placówek. CKP 
przygotowuje uczniów do pra-
cy w dziewiętnastu zawodach 
m.in. w branży budowlanej, 
gastronomicznej oraz mecha-
nicznej. Centrum proponuje 
uczniom i nauczycielom za-
graniczne staże zawodowe 
oraz wymianę doświadczeń w 
ramach programu Leonardo 
Da Vinci, EFS oraz Erasmus+. 
Aktywnie uczestniczy rów-
nież w Warszawskim Syste-
mie Doradztwa Zawodowego, 
m.in. poprzez organizację dni 
otwartych dla uczniów gimna-
zjów. W tym roku nauczyciele 
i uczniowie mają powody do 
zadowolenia, gdyż zdawalność 
egzaminów wyniosła około 90 

procent. Jakość prezentowana 
przez Centrum zaowocowała 
wyróżnieniem dla jej dyrekto-
ra – jedną z dziewięciu nagród 
ministra edukacji przyznanych 
w województwie mazowiec-
kim. Dyrektor podziękował za 
zgłoszenie swojej kandydatury 
władzom dzielnicy i stwierdził, 
że ta nagroda należy się nie 
tylko jemu, ale całej szkolnej 
załodze za włożoną pracę i po-
niesiony trud. 

– W Warszawie przyznano 
pięć takich nagród, a w naszej 
dzielnicy aż trzy z nich. To duże 
osiągnięcie biorąc pod uwagę, 
że na Pradze-Południe pracuje 
ponad dwa tysiące nauczycieli, 
a w całej stolicy kilka tysięcy – 
podkreślił zastępca burmistrza 
dzielnicy Praga-Południe Jaro-
sław Karcz.

W zeszłym tygodniu  

w siedzibie Centrum odbyły się 
uroczystości jubileuszowe. 
Uczestniczyli w nich m.in. 
przedstawiciele: ministra edu-
kacji narodowej, urzędu mar-
szałkowskiego, biura edukacji 
urzędu miasta i dzielnicy, Koła 
Nr 387 NSZZ „Solidarność” 
oraz dyrektorzy szkół współ-
pracujących z placówką i Cen-
trów Kształcenia Praktycznego 
na Mazowszu. Spotkanie stało 
się dobrą okazją do dokona-
nia oceny dotychczasowych 
osiągnięć, składania gratulacji 
i życzeń dalszych sukcesów 
ze strony zaproszonych gości 
a także skłoniło do refleksji, 
wspomnień i przemyśleń. – 
Piętnaście lat to niby niewiele, 
ale zrobiliście Państwo bar-
dzo wiele i za to należą się po-
chwały i podziękowania - po-
wiedział Mazowiecki Kurator 
Oświaty Karol Semik.

– W Centrum uczniowie 
otrzymują wykształcenie na 
najwyższym poziomie, co po-
twierdzają osiągnięte wyniki. 
Przez te piętnaście lat CKP 
zmieniło się diametralnie. Po-
wstała nowoczesna placówka 
ze świetną bazą. To ogromny 
sukces. Takie miejsca warto 
wspierać – stwierdził zastępca 
burmistrza Jarosław Karcz.

Z okazji jubileuszu zarząd 
dzielnicy podarował 2,5 tysią-
ca złotych z przeznaczeniem 
na wykonanie nagłośnienia sali 
konferencyjnej, zaś dyrektor 
placówki Stanisław Karolkie-
wicz wręczył okolicznościowe 
nagrody i dyplomy uznania dla 
nauczycieli.

 
(AS) ak

Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 – jedyna tego typu placówka w Warszawie – 
świętuje 15-lecie swojego istnienia, zaś Warsztaty Szkolne – fetują swoje 60-lecie.

TARGOWĄ PO SZYNACH

Stąd dojeżdżają do ul. Ratuszowej i 11 Listopada oraz w al. Solidar-
ności. Nie ma natomiast bezpośredniego połączenia z al. Solidarno-
ści przez Plac Wileński w kierunku ul. Ratuszowej i 11 Listopada 
– tramwaje z al. Solidarności na Targówek kursują tak jak dotych-
czas czyli przez ul. Jagiellońską. Powstały dwa tymczasowe przy-
stanki – jeden na ul. Targowej na wysokości dyrekcji kolei, drugi  
w al. Solidarności naprzeciwko poczty. 

Na swoje „stare” trasy wróciły tramwaje linii 3, 6, 18, 25 i 26, 
została uruchomiona linia 13, a trasy zmieniły linie 18 i 28. Po 
przywróceniu ruchu tramwajowego zlikwidowana została linia 
autobusowa 226. 
Tramwaje Warszawskie, które remontowały trasę na ul. Tar-
gowej przygotowały nowe przejścia dla pieszych. Po pa-
sach można przechodzić ul. Ząbkowską przy Targowej, rów-
nież przez obydwie jezdnie ul. Targowej przy Ząbkowskiej 
(przez przystanki tramwajowe) oraz ul. Okrzei przy Targowej.  
Nadal trwają roboty wykończeniowe oraz prace przy remoncie 
chodników na ul. Targowej, w planach jest także wymiana na-
wierzchni na jezdni i wprowadzenie nowej organizacji ruchu. 
Dokładne  informacje o zmianach w organizacji ruchu, któ-
re spowodowane są remontami i inwestycjami można znaleźć 
na stronie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie 
Drogowym pod adresem: www.infoulice.um.warszawa.pl,  
www.facebook.com/infoulice. Więcej informacji na temat zmian 
w komunikacji miejskiej na stronie:www.ztm.waw.pl                                 

(um)

W sobotę 25 października przywrócony został ruch tramwa-
jowy na ul. Targowej. Dla pieszych zrobiono nowe przejścia 
przez ul. Ząbkowską, Okrzei i Targową.  Od początku kursowa-
nia tramwaje jadą prosto ul. Targową do Placu Wileńskiego. 
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili  
wytchnienia, uśmiechu, po prostu - luzu!na luzie

  





 




 

  

 

Spotykają się dwaj właściciele firm:
- Słuchaj, ty swoim pracownikom jeszcze 
wypłacasz pensje?
- Nie. A ty?

- Ja też nie.
- A oni i tak przychodzą do pracy, prawda?
- No przychodzą.
- U mnie też...
- Hmm, a jakby zacząć pobierać opłaty za wejście? 

* * *
Kobieta wraca do domu. Wchodzi z torbą do pokoju,  
wykłada masę zakupów, w tym różne przysmaki  
i mówi do męża:
- A ty, kochanie, czemu meczu nie oglądasz? Może jakiś 
pyszny obiadek ci zrobić? Może coś do picia?
- Mocno?
- Nie bardzo. Reflektor, zderzak i maska. 

* * *
Mówi żona do męża:
- Kochanie, sprawmy sobie wyśmienity weekend!
- Cudowny pomysł, moja droga. Do zobaczenia w ponie-
działek. 

RADY
WUJKa
StaSzKa

dziś pozbywamy się moli ubranio-
wych. Jest na to kilka domowych 
sposobów, które każdy z nas 
może wykorzystać, aby pozbyć 
się tych latających szkodników. 

Każdy z nas zbierał kiedyś kasz-
tany i robił z nich ludziki. Warto 
wiedzieć jednak, że nie muszą 
one służyć wyłącznie zabawom, 
a mogą również ochronić twoją 
szafę przed molami. Wystarczy 
wrzucić kilkanaście z nich na dno 
szafy, którą mają „ochraniać”.  
z pewnością masz w domu jakieś 
przyprawy! Można znaleźć dla 
nich alternatywne zastosowanie, 
takie jak np. odstraszanie moli. 
Najlepiej do tego zadania nada-
wać się będą: ziele angielskie, li-
ście laurowe, liście mięty i goździ-
ki. Lubisz pić herbatę z cytrynką? 
Skórkę cytryny zamiast wyrzu-
cać do kosza można pożytecznie 
wykorzystać. Niech przyozdobi 
wnętrze twojej szafy chroniąc 
ją przed molami. to samo tyczy 
się kwiatów lawendy – ususzone 
i powieszone w szafie sprawią, że 
będzie wolna od moli.
Warto pamiętać jednak, że wyżej 
wymienione sposoby są nieza-
wodne i odstraszają mole tylko 
wtedy, gdy czuć ich zapach. Gdy 
wywietrzeją warto je wymienić.

Dzień Wszystkich Świętych obchodzą katolicy, anglikanie, lutera-
nie i metodyści. Pierwotnie dniem czci, oddawanej męczennikom  
i świętym, był 13 maja. Dopiero Papież Grzegorz III w roku 731 
przeniósł tę uroczystość na dzień 1 listopada. Tego dnia odwiedza 
się groby bliskich, nawet te odległe, zapala na nich światełko – 

znicz, kiedyś gliniany lub ceramiczny; dziś – najczęściej szklany lub plastikowy.
Nazajutrz przypadają Zaduszki, dzień pamięci i modlitwy za dusze wszystkich 
zmarłych, zwłaszcza te przebywające jeszcze w czyśćcu. Wywodzi się z pogańskiego 
święta, zwanego Dziady. Dawniej tego dnia rozpalano na grobach ogniska, by dusze 
wędrujące mogły się przy nich ogrzać; dziś zapalamy znicze. W dawnych czasach 
był to dzień pełen ważnych zakazów - przesądy nakazywały unikać maglowania 
i przędzenia, siekania sieczki, ale także ubijania masła czy kapusty w beczce. Nie 
wolno było też spluwać czy wylewać nieczystości! Dziś Zaduszki to ulubiony dzień na 
koncerty jazzowe, poetyckie i inne.

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 17/2014: „Biały jak wrona”.  
Zestaw upominków wylosowała p. Krystyna Nowak z ul. Bródnowskiej.  
Po odbiór zapraszamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 7 listopada br.

Krzyżówka Mieszkańca Nr 21
Baran 21.03-21.04 m

Czas zabrać się za sprawy, które do tej pory odkłada-
łeś na później. Dobra passa pozwoli ci na rozwiąza-
nie wielu zdawałoby się beznadziejnych problemów. 
Wykorzystaj to i domknij wszystkie niedokończone 
sprawy zawodowe. W życiu prywatnym trzeba bę-
dzie podjąć kilka ważnych decyzji – nie będzie to 
łatwe, ale wiesz co jest dla ciebie najlepsze, więc  
z pewnością sobie poradzisz.

Byk 22.04-21.05 n
Na początku listopada uda ci się zaliczyć kilka spek-
takularnych sukcesów. Niespożyte zapasy siły pozwo-
lą ci wziąć na swoje barki więcej niż zazwyczaj - i ze 
wszystkim dasz sobie radę bez najmniejszych proble-
mów. Szczęście uśmiechnie się też do ciebie w kwestii 
finansowej, uda ci się podwoić swoje zyski i przy okazji 
zdobyć trochę nowego doświadczenia. Nieoczekiwa-
ne spotkanie z kimś, kogo bardzo cenisz wpłynie po-
zytywnie na twoje poczucie własnej wartości.

Bliźnięta 22.05-21.06 o
Kolejne nowe wyzwania z którymi przyjdzie ci się 
zmierzyć, okażą się nie tylko pouczające, ale również 
pozytywnie rokujące na przyszłość, także finansowo. 
Nadchodzące wydarzenia nie pozwolą ci zaznać je-
siennej nudy, ale pamiętaj, by znaleźć chwilę czasu 
dla siebie i szczególnie zadbać o swoje zdrowie. Jeśli 
planujesz teraz dłuższe wyjazdy – uważaj na drodze, 
zarówno na portfel jak i na fotoradary…

Rak 22.06-22.07 p
Szczera rozmowa z najbliższymi może pomóc  
w rozwiązaniu wielu trudnych sytuacji. Nie obawiaj 
się konfrontacji. Dobre relacje z rodziną pozwolą ci 
na większe zaangażowanie w obowiązki zawodowe, 
co przyniesie niespodziewane korzyści. Uważaj jed-
nak na ludzi, którzy mogą chcieć wykorzystać twoją 
bezinteresowną chęć pomocy. Za to w miłości – idź 
na całość bez żadnych hamulców.

Lew 23.07-23.08 q
Nie lubisz przegrywać, ale tym razem czeka cię za-
ledwie połowiczny sukces. Korzystaj z dobrej passy 
finansowej, by jak najlepiej zabezpieczyć się na przy-
szłość. Nie oszczędzaj na drobnych przyjemnościach 
dla siebie i najbliższych, to nie stan konta, ale zado-
wolenie ukochanych osób przyniesie ci prawdziwą 
satysfakcję. Nie zapominaj o badaniach kontrolnych 
siebie i swojego pojazdu.

Panna 24.08-23.09 r
Pozytywne nastawienie to podstawa, która pozwo-
li ci stawić czoła trudnościom. Zawód, który może 
cię spotkać ze strony bliskiej osoby może okazać 
się bolesny, jednak nie zepsuje dobrego nastroju 
na długo. Nowe doświadczenia w pracy pomimo 
początkowego sukcesu mogą zacząć sprawiać kło-
poty - zwróć większą uwagę na detale, które mogą 
okazać się kluczem do sukcesu. Jeśli planujesz te-
raz jakąś inwestycję – gwiazdy ci sprzyjają.

Waga 24.09-23.10 s 
W każdym związku zdarzają się gorsze momenty, nie 
pozwól by chwilowe poczucie rutyny pozostawiło cię na 

dłużej w niekomfortowym położeniu. Spontaniczność 
i otwartość mogą niespodziewanie przynieść poprawę 
sytuacji. Jesienna aura może niekorzystnie wpłynąć 
na samopoczucie, dlatego zadbaj o odpowiednią ilość 
snu i ograniczaj stres. odpoczynek może okazać się 
lekarstwem na wiele kłopotów dnia codziennego.

Skorpion 24.10-23.11 t
Cierpliwe i wytrwałe dążenie do celu to w wielu sy-
tuacjach przepis na sukces, dlatego nie zrażaj się 
chwilowymi niepowodzeniami. Nie pozwól sobie na 
poddawanie się na ostatniej prostej. Bliższe kontak-
ty z osobą, na której naprawdę ci zależy, dodadzą ci 
jeszcze więcej sił, ale bądź ostrożny, gdyż związek 
ten może nie spodobać się innym. Słuchaj jednak 
serca, nie rozumu.

Strzelec  24.11-22.12 u
Poprawa atmosfery w gronie najbliższych jest na wy-
ciągniecie ręki, musisz tylko przełamać swoje zaha-
mowania i przestać skupiać się na drobnostkach. Nie 
zaprzątaj sobie głowy sprawami, na które nie masz 
wpływu. Lepsza sytuacja finansowa i realizacja od-
kładanych od dawna planów to tylko kwestia czasu. 
Skup się na dokładnym realizowaniu swoich zadań,  
a pozostałe sprawy pozostaw swojemu biegowi. 
Uważniej przyjrzyj się ludziom, którym ufasz. Nie 
wszyscy są tego godni.

Koziorożec 23.12-20.01 v
Niespodziewanie możesz napotkać trudności finan-
sowe. W obliczu podjęcia radykalnej decyzji zdaj się 
na intuicję, nikt w tej sytuacji nie doradzi ci lepiej.  Nie 
podejmuj pochopnych decyzji, wsłuchaj się w swój 
wewnętrzny głos. Wsparcie ukochanej osoby okaże 
się bezcenne, jednak nie pozwól, by twoja druga 
połówka odczuła ciężar twoich problemów. Kiedy sy-
tuacja się unormuje, znajdź czas i siły na kreatywny 
odpoczynek we dwoje. 

Wodnik 21.01-19.02 w
Szczęście odnalezione w życiu prywatnym przełoży 
się na sukcesy zawodowe. Wsparcie najbliższych 
pozwoli ci na pełne wykorzystanie swoich możliwo-
ści, co spodoba się przełożonym. Uważaj jednak 
by nie spocząć na laurach, tylko ciągły rozwój po-
zwoli ci na jeszcze większą satysfakcję. Nie popa-
daj w skrajności, przenoszenie obowiązków zawo-
dowych do życia prywatnego nigdy nie wychodzi 
na dobre. Postaraj się mieć też chwile dla siebie, 
odnalezienie na nowo starej pasji może wnieść do 
twojego życia wiele pozytywnej energii.

Ryby 20.02-20.03 x
Nawet najbliżsi przyjaciele potrafią zawieść nasze 
zaufanie, tym razem jednak może okazać się, że 
to ty nie zadbałeś należycie o wasze dobre relacje. 
Wszystko da się jednak naprawić, musisz tylko spoj-
rzeć na sytuację z innej perspektywy. Postaraj się 
odnaleźć zagubiony spokój, nadmiar wrażeń zbyt 
często wyprowadza cię z równowagi, a to nie służy 
ani tobie, ani otoczeniu. Upragniona równowaga jest 
bliżej niż myślisz. 

Smakosz
Ciekawski

Wesoły Romek

Astrolog

zaJrzYJMY do KUCHNi
ŚLiWKoWe przYSMaKi
 d  Ciasto 1
600 gram mąki przesiej z cukrem pudrem (200 g) i proszkiem do 
pieczenia (3 łyżeczki). Następnie dodaj masło i drobno posiekaj. Wlej do miseczki dwa 
jajka i 5 stołowych łyżek kwaśnej śmietany. Całość wymieszaj. W mące wydrąż zagłę-
bienie i wlej w nie śmietanę. Z otrzymanej masy wyrób ciasto. Owiń je folią i na 10 minut 
umieść w zamrażalniku. Potem otrzymane ciasto rozwałkuj i wyjmij na blaszkę wyścieła-
ną papierem do pieczenia. Na wierzchu układaj śliwki. Całość posyp cukrem waniliowym 
i piecz przez około godzinę w temperaturze 180 stopni.

   d  Ciasto 2
Z następujących składników przygotuj ciasto: czubata szklanka mąki, 1/4 szklanki cu-
kru, 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia, 100 gram masła. Możesz dodać szczyptę soli. 
Ciasto zagniataj na spód, tak, aby wyłożyć nim blaszkę do pieczenia. Umyj i przekrój 
na pół śliwki. Pamiętaj o wyjęciu pestek! Następnie owoce ułóż na cieście. 3/4 szklanki 
śmietany 18% wymieszaj z otartą skórką cytryny, trzema łyżkami cukru pudru, łyżeczką 
mąki ziemniaczanej, cukrem waniliowym (2 opakowania) oraz dwoma żółtkami i jednym 
jajkiem. Gotową masą kremową zalej śliwki i ciasto. Piecz w temperaturze 180 stopni 
przez okrągłą godzinę. Najlepiej podawać na ciepło!

 d  Ciasto 3
150 g masła utrzyj z taką samą ilością cukru. 2 łyżeczki proszku do pieczenia wymie-
szaj z czubatą szklanką mąki. Następnie dosypuj stopniowo do utartego masła i cukru, 
dodając pojedynczo jajka. Wysmaruj masłem tortownicę. Posyp ją mąką i przelej do 
niej ciasto. Potem wstaw tortownicę do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Gotowość 
ciasta sprawdzaj drewnianym patykiem – ciasto gotowe, gdy patyk suchy. Galaretkę  
o preferowanym smaku rozpuść w 200 ml wrzącej wody. Poczekaj aż ostygnie. Ubijaj 3/4 
szklanki śmietany kremówki dodając do niej wystudzoną galaretkę. Gotowe ciasto pozo-
staw w blaszce, a kiedy ostygnie wylej na nie kremową masę. Wstaw do lodówki na 1,5 
godziny. Umyj śliwki, pokrój je i pozbaw pestek. Ułóż owoce na patelni i posyp cukrem 
zwykłym i żelującym oraz cynamonem. Smaż około pięciu minut stale mieszając. Gdy 
gotowe poczekaj, aż przestygnie i rozłóż na cieście. 
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Blaszaki pomnikiem odzyskania Niepodległości?
– Ostatnio dość głośno zrobiło 
się o bazarku, który znajduje 
się na należącej do Pana dział-
ce. Proszę nam powiedzieć, jak 
aktualnie wygląda sytuacja 
prawna tej nieruchomości…
– Jestem właścicielem tego pla-
cu, a dostałem go z dobrodziej-
stwem inwentarza, czyli z ist-
niejącym targowiskiem. Miałem 
plany przebudowy tego miejsca. 
Nawet dwa razy występowałem 
o warunki zabudowy, ale nie do-
stałem zgody i w związku z tym 
ten bazarek nadal istnieje. Od 
razu Panu powiem, że wszystkie 
naniesienia na tym terenie sto-
ją nielegalnie. Tak samo, jak to 
było na „Jarmarku Europa”.
– Podobno ma się Pan starać  
o wpisanie tego bazarku do re-
jestru zabytków...?
– Nie, to błędna informacja. 
Chodzi o wpisanie na listę nie-
materialnego dziedzictwa kultu-
ry UNESCO.
– Kto wpadł na ten pomysł i co 
to ma dać Warszawie?
– To szerokie pytanie, które od-
wrócę. Od początku żal mi było 
likwidować ten bazarek, ale 
pogodziłem się z tym, że będę 
musiał. Pomyślałem, jak chcą, to 
niech mi ten teren zabierają. Do-
stanę odszkodowanie, które star-
czy mi do końca życia. Ale przez 
tyle lat władza jakoś się nie kwa-
piła do wykupienia tej działki. 
Mało tego, nawet drogę, która w 
planach miała przebiegać przez 
to targowisko poprowadzono 
obok. W międzyczasie zgłosił się 
do mnie pan Filip Skrońc, który 
z Ministerstwa Kultury dostał 30 
tysięcy na zrobienie dokumen-

tacji fotograficznej targowiska. 
Ja czułem, że to targowisko,  
w takim stanie, jak jest, może 
mieć dużą wartość dla Warsza-
wy, bo jest kontynuacją „Jar-
marku Europa”, i tu zadam Panu 
pytanie – niech mi Pan wskaże  
w Warszawie chociaż jeden 
materialny obiekt, który by 
upamiętniał odzyskanie przez  

Polskę niepodległości w 1989 
roku...
– Idąc tym tokiem rozumo-
wania, to, niestety, podobnych 
obiektów w tej części Warsza-
wy mamy kilka – choćby tar-
gowisko „Rogatka” przy Gro-
chowskiej, czy bazarki przy 
Universamie Grochów…
– Budy na „Rogatce” trudno 
nazwać targowiskiem.

– Wie Pan, to, że „Rogatka” 
umiera, to doskonale wiemy, 
natomiast powstała w analo-
gicznym czasie, jak bazar przy 
ówczesnym Stadionie Dziesię-
ciolecia.
– No tak, ale „Rogatka” nie 
zyskała akceptacji społecznej, 
a moje targowisko zyskało 
wielką akceptację.

– A tu całkowicie się nie zgo-
dzę, gdyż Pan akceptację  
społeczną mierzy ilością klien-
tów, a trudno porównywać  
z innymi pańskie targowisko, 
które ma tak znakomitą loka-
lizację. Dla mnie natomiast ak-
ceptacja społeczna wyrażana 
jest poprzez opinie okolicznych 
mieszkańców i powiem Panu 
szczerze, że o ile mieszkańcy 

chcą modernizacji i utrzyma-
nia na przykład „Rogatki”,  
o tyle opinie o funkcjonowa-
niu targowiska przy ul. Za-
moyskiego są w zdecydowanej 
większości nieprzychylne.
– To ja odpowiem tak – Fran-
ciszek I w Krakowie nakazał 
rozbiórkę murów obronnych. 
Mieszkańcy się ucieszyli, bo 

mieliby materiał budowlany. 
Sprzeciwił się temu tylko jeden 
profesor Różański i dzięki temu 
te mury stoją do dziś. Nie zawsze 
vox populi vox dei.
– Ha, udowodnię Panu rzetel-
ność dziennikarzy „Mieszkań-
ca” i lejąc wodę na Pana młyn, 
przywołam paskudną, metalo-
wą, tymczasową konstrukcję  
z Paryża, która miała być roze-

brana szybko po jej ustawieniu 
– mówię o wieży Eiffla – a stała 
się symbolem stolicy Francji. 
Niemniej, w paryskiej wieży, 
czy krakowskich murach, od 
początku był jakiś pierwiastek 
artyzmu, którego nie widzę  
w blaszakach przy Zamoyskie-
go…
– Ja kiedyś też myślałem o tym 
bazarku wstydliwie, podobnie, 
jak większość Czytelników,  
o których Pan wspomniał. Zmie-
niło się to po wizycie wspomnia-
nego fotografika, Filipa Skrońca. 
I pomyślałem, że skoro on do-
stał takie stypendium, z gratula-
cjami ministra Zdrojewskiego,  
to ja nie mam się czego wsty-
dzić. A skoro Polska podpisała 
konwencję UNESCO o ochronie 
dziedzictwa niematerialnego,  
to mogę spróbować iść w tę stro-
nę. Złożyłem stosowny wniosek, 
który w ubiegłym tygodniu zo-
stał rozpatrzony przez radę po-
wołaną przez ministra kultury. 
Nie znam wyników tych obrad, 
bo były tajne, a ostateczną de-
cyzję podejmuje minister. Jeśli 
decyzja będzie na „nie”, to ja 
to rozbiorę i „Jarmark Europa” 
przejdzie do historii. Natomiast, 
jeżeli decyzja będzie na „tak”, to 
te dziedzictwo niematerialne bę-
dzie chroniła międzynarodowa 
konwencja. I wtedy zamierzam 
przebudować te targowisko. Już 
przed EURO 2012 myślałem  
o przykryciu całego bazarku 
wielkim namiotem.

Rozmawiał ar.

- fragmenty rozmowy z Tomaszem Rusinowiczem, właścicielem targowiska będącego pozostałością „Jarmarku Europa.”
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POWRóT 
dO „euROPY”

A wracamy w sposób dwo-
jaki. Po pierwsze rozmową 
z Tomaszem Rusinowi-
czem, właścicielem terenu, 
na którym znajduje się tar-
gowisko przy ul. Zamoy-
skiego, pozostałość daw-
nego „Jarmarku Europa”, 
a po drugie, publikacją  
w dziale listów opinii  
Czytelników o tej sprawie.
Na temat istnienia i funk-
cjonowania bazarku ze 
Stadionem Narodowym  
w tle można mieć różne 
zdania, ale na temat le-
galności funkcjonujące-
go w okolicy handlu nie 
ma wątpliwości nikt, kto 
choć raz znalazł się w tym  
rejonie. 
Ze swojej strony mogę 
jedynie napisać, że  
w ostatnią niedzielę, gdy 
ponownie odwiedziłam 
targowisko, faktycznie, nikt 
mi nie proponował przed 
bazarkiem alkoholu. 
Za to spotkałam się z kil-
kudziesięcioma ofertami 
sprzedaży bezakcyzowych 
papierosów pochodzą-
cych z kontrabandy. I to  
w czasie, gdy przy tym 
zgrupowaniu targowych 
stolików stał samochód 
Straży Miejskiej…

Magda Kato

KKW
 SLD Lewica Razem
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Oj, przed wyborami namnożyło nam się reklam i ulotek, któ-
re zgrabnie udają czasopisma… Gazetka taka, tygodnik śmaki, 
periodyk owaki… A wszystko tylko po to żeby biednego miesz-
kańca skołować, omotać, zbałamucić, aby uwierzył, że czyta nie 
partyjną, czy komitetową ulotkę wyborczą, a rzetelną prasę…  
I w konsekwencji zagłosował 16 listopada na kandydata, który 
na stronach swojej „gazetki” rozumie wszystkie bolączki samo-
rządu, a sam jest jedynym na te bolączki lekiem. „Rozumiem, 
że jesteście w trudnej sytuacji, bo ktoś może „Mieszkańca” po-
sądzić o obawę przed konkurencją, ale ostrzeżcie, Droga Re-
dakcjo, czytelników prasy lokalnej przed tym wysypem niby-ga-
zet…” – apeluje w mailu do redakcji pan Robert z Pragi-Południe  
i wymienia tytuły, które narodziły się w tym „przedwyborczym 
grzybobraniu”. – Panie Robercie Szanowny! – odpowiadamy – 
„Mieszkaniec” przez ponad dwie dekady towarzyszy mieszkań-
com prawobrzeżnej Warszawy i wierzymy w to, że nasi Czytel-
nicy odróżnią papierowe (w znaczeniu wagi) krypto-wyborcze 
pisemka, od rzetelnej prasy, która ma ugruntowaną pozycję  
i opinię. Aczkolwiek, za troskę o Czytelników bardzo dziękuje-
my. A tak na marginesie, to właśnie m.in. kontakt z Czytelnika-
mi, a temu właśnie poświęcona jest ta rubryka „Mieszkańca”, 
świadczy właśnie o wiarygodności i rzetelności tytułu…

A oto, co jeszcze znajdujemy w „Mieszkańcowej” poczcie… 
Po naszej publikacji o problemach parkingowych na Saskiej Kę-
pie („Saska Kępa to nie parking”, nr 18/2014) sprawa trafiła na de-
batę dotyczącą bezpieczeństwa w dzielnicy Praga-Południe, jak  
i odbyło się spotkanie władz z mieszkańcami, na którym po-
chylano się nad tym problemem. Gotowe rozwiązanie pro-
blemu podesłał do redakcji pan Leszek Korolkiewicz: „Nie 
widzę problemu z rozwiązaniem kłopotów (przynajmniej po 
części) mieszkańców S.K. Zrobić tam strefę płatnego par-
kowania. Tym bardziej, że jest to na tyle bogate osiedle,  

że mieszkańców chyba stać na abonament parkingowy.  
W odróżnieniu od centrum Pragi-Północ (dzielnica z dużym 
odsetkiem ubogiej ludności), gdzie takie abonamenty wprowa-
dzono…” Czytelnik zadaje też retoryczne pytanie: „Skąd taka 
stronniczość?”. Cóż, choć trudno Panu Leszkowi odmówić 
racji, to w naszej ocenie wypracowanie jednolitego rozwią-
zania problemów z parkowaniem na Saskiej Kępie, rozwią-
zania, które zadowalałoby wszystkich mieszkańców, jest po 
prostu niemożliwe. Ale władze dzielnicy podjęły taką próbę,  
o czym zresztą pisaliśmy w „Mieszkańcu” nr 20 na stronie 9. 

* * *

„Senior z 50–letnim stażem członka warszawskich spółdziel-
ni mieszkaniowych”, jak się przedstawia w ręcznie pisanym  
liście – „członek SM Przyczółek Grochowski” podjął próbę  
polemiki z akcją, o której w wywiadzie „Spółdzielcy karani 
opłatami” („Mieszkaniec nr 18/2014) opowiadał Andrzej Pół-
rolniczak, prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych. Przy-
pomnijmy, że chodziło o umożliwienie uzyskiwania dużych 
bonifikat (95%) przy przekształcaniu prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności. Niestety, anonimowy Czytelnik  
z „Przyczółka Grochowskiego” nie odróżnił formy wywiadu od 
autorskiego artykułu i w konsekwencji (nie zgadzając się chyba 
z poglądami prezesa Półrolniczaka i kilkudziesięciu tysięcy sto-
łecznych spółdzielców) „zrugał” prowadzącego wywiad dzien-
nikarza „Mieszkańca”, Adama Rosińskiego, którego określił 
„najlepszym przykładem reliktu epoki socjalistycznej – epoki 
ciągle funkcjonującej w strukturach spółdzielczości mieszka-
niowej”. No cóż, ponieważ redaktor Rosiński ma duży dystans 
do siebie, to nawet się ucieszył, że został nazwany „reliktem”, 
bo, jak powiedział, „to jednak pewna forma kultowości jest”… 
A na poważnie dodał, że nie funkcjonował nigdy w strukturach 
spółdzielczych, a i z socjalizmem, delikatnie pisząc, niewiele 
go łączyło.

* * *

„śmieci – tak wygląda na Pradze!!! POMOCY” – tytuł 
maila, jakiego dostaliśmy od pani Grażyny z Grochowa mówi 
chyba wszystko. Czytelniczka do listu dołączyła zdjęcia i krót-
ki opis sytuacji. Chodzi o to, że od 4 lat pomiędzy budynkami 
przy ul. Paca 43, a Rębkowską 11 stoi śmietnik należący, wg 
relacji Czytelniczki, do budynku Siennicka 34. „Ten śmiet-
nik jest po prostu ohydny, latem nie da się przejść obok niego, 
wydobywa się smród. W nocy (ponieważ śmietnik stoi luzem) 

osoby przyjezdne dokładają obok olbrzymie ilości śmieci…” 
Pani Grażyna prosi o interwencję, aby śmietnik znalazł się na 
miejscu wyznaczonym dla budynku, do którego śmietnik przy-
należy. 

* * *

No i ostatnia partia z przygotowanych na dzisiaj listów, to 
duży odzew Czytelników na publikację Magdy Kato „Komu 
fajki? Komu spiryt?”(również „Mieszkaniec” nr 18) o handlu 
na i przy targowisku przy ul. Zamoyskiego. Ale ponieważ temu 
tematowi poświęcamy miejsce na stronie 9, to już bez komen-
tarza zacytujemy tylko fragmenty z kilku listów Czytelników. 
Za krzywdzący bazarek uznała nasz artykuł pani Monika Żan-
darowska: „Często robię zakupy na bazarze i o ile papierosy są 
mi oferowane niemal za każdym razem, to od kilku lat nikt mnie 
nie zaczepił, abym kupiła jakikolwiek alkohol. Co do szpetoty 
opisywanego bazaru, to jest pojęcie z gatunku urody, a od sta-
rożytnych Rzymian wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje. 
Dla mnie na przykład szpetnie wygląda olbrzymia pustynia roz-
ciągająca się od bazaru po Stadion Narodowy. Ja i moi znajomi 
jesteśmy stałymi bywalcami bazarku i prawie nic nielegalnego 
tam nam nie oferowano, smrodu tam nie czujemy i brud w oczy 
się nie rzuca.” Jednak większość korespondencji, którą otrzy-
maliśmy w tej sprawie, była w zdecydowanie odmiennym tonie 
niż list pani Moniki. Ot, choćby weźmy fragment przekazanego 
nam listu grupy mieszkańców skierowanego do prezydent Han-
ny Gronkiewicz-Waltz: „Szanowna Pani Prezydent! Dotyczy: 
nielegalnego handlu przemycanymi papierosami i bezakcyzo-
wym alkoholem. Na początku naszego pisma pragniemy bardzo 
przeprosić Panią Prezydent, ale w pierwszej kolejności musi-
my bardzo serdecznie podziękować Pani Redaktor Magdzie K. 
z czasopisma „Mieszkaniec”, która błyskawicznie zajęła się 
przedmiotowym problemem…”

Redakcja

- Ludzie listy piszą... a    odpowiada

  Zapraszamy  
na ZESTAWY LUNCHOWE  
od 13 zł  

  Zadzwoń, zamów i odbierz
  Obiady dla rm
  Mamy wolne terminy  
na zorganizowanie komunii

  Ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070;  
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJDŹ NAS NA 

NAPRAWA-RENOWACJA MEBLI
tel. 502 221 045

www.meble-wierzbowski.pl
WARSZAWA  ul. Krypska 19

MEBLI Z DREWNAMEBLI Z DREWNAMEBLI Z DREWNA
KLINIKA

ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340
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27 października w Sali Plenarnej 
konferencji Episkopatu Polski za-
prezentowano niezwykłe dzieło, 
jakim jest Biblia Jubileuszowa. 
Jest to ponadepokowy ekspery-
ment połączenia Biblii Paulistów, 
czyli współczesnego przekładu 
Pisma świętego oraz pięknej 
XV-wiecznej ornamentyki i styli-
zacji Biblii gnieźnieńskiej. Biblia 
sacra, bo tak również jest nazy-
wany średniowieczny starodruk, 
należy do niewielkiej w polskich 
zbiorach grupy luksusowych rę-
kopisów czeskiego pochodzenia i 
prezentuje bardzo wysokie walo-
ry artystyczne. Dzieło ozdobiono 
misternymi iluminacjami figural-
nymi w inicjałach oraz ornamen-
tami roślinnymi i zwierzęcymi 
na marginesach, które wyszły 
spod ręki wysokiej klasy malarzy 
miniaturzystów. Oryginał Biblii 
gnieźnieńskiej, ze względu na 
dbałość o jego stan, przechowy-
wany jest w specjalnych warun-
kach w gnieźnieńskim Archiwum 
Archidiecezjalnym, dlatego po-
dziwiać go mogą tylko nieliczni.

* * *
W ubiegłym tygodniu po raz 
pierwszy w LXXII LO im. gen. 
Jasińskiego przeprowadzona 
została tzw. debata oksfordzka. 
Dwie szkolne, przeciwne druży-
ny mówców musiały przekonać 
publikę do poparcia lub zanego-
wania tezy, że „Powstanie Ko-
ściuszkowskie było szansą na 
samowładność narodu”. W de-
bacie oksfordzkiej liczy się siła 
przekazu mówców i, odwrotnie 
niestety niż często jest w życiu 
publicznym, nie można obrażać, 
ani wyśmiewać przeciwników. 
Po zakończeniu debaty następuje 
głosowanie publiczności. Słucha-
cze siadają przed drużyną, której 
siła przekazu była mocniejsza. 
Zdecydowana większość pu-
bliczności (na zdjęciu) zasiadła 
przed drużyną popierającą tezę 
debaty.

* * *
Warszawskie Centrum Odwyko-
we SPZOZ na Pradze-Południe 
obchodziło 16 października br. 
20-lecie działalności. Od 1991 
roku Centrum świadczy pomoc 
terapeutyczną osobom uzależnio-

nym od alkoholu, narkotyków, 
leków, hazardu, prowadzi terapię 
dla członków rodzin osób uzależ-
nionych, Dorosłych Dzieci Alko-
holików. Osoby zgłaszające się 
do poradni przyjmowane są na 
bieżąco. Wykwalifikowana ka-
dra pracownicza w profesjonalny 
sposób pomaga im wyjść z nało-
gów. W ciągu roku w pięciu pla-
cówkach na terenie Warszawy: 
przy ul. Zgierskiej 18a, Zako-
piańskiej 33, Al. Jerozolimskich 
47, ul. Jagiellońskiej 32, ul. Wł. 
Łokietka 11 leczy się 6 tysięcy 
pacjentów. 
Więcej informacji na stronie: 
www.centrumodwykowe.waw.pl

* * *
W sobotę i niedzielę 25 i 26 paź-
dziernika Muzeum Warszawskiej 
Pragi otworzyło swe podwoje dla 
zwiedzających. Podczas dwu-
dniowej „Parapetówki” można 
było zwiedzać trzy zabytkowe 
kamienice przy ul. Targowej, 
które należą do jednych z najstar-
szych kamienic na Pradze. Ich 
początek wiązano z XIX stule-
ciem, ale badania archeologicz-
ne z lat 2008-2009 wykazały, że 

budowę jednej z nich rozpoczęto 
jeszcze pod koniec XVIII wie-
ku, przed tragicznym dla Pragi 
rokiem 1794. W oficynie zacho-
wała się żydowska modlitewnia  
z odkrytymi pod koniec XX wieku  
i odsłoniętymi w 2005 roku ma-
lowidłami. Zwiedzający mogli 
również posłuchać koncertów ze-
społów związanych z warszaw-
ską i praską tradycją.

* * *
11 listopada odbędzie się Wa-
werska Parada Niepodległości. 
Obchody rozpocznie o godz. 
10.30 Msza św. w intencji Oj-
czyzny w kościele św. Wacława 
przy ul. Korkowej, również msza 
św. w intencji Ojczyzny odpra-
wiona zostanie o godz. 13.30  
w kościele Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Falenicy przy  
ul. Narcyzowej. O godzinie  
14.30. z ronda w Radości przy 
ul. Walcowniczej ruszy Sztafeta 
Patriotów. Organizatorzy Fale-
nickie Towarzystwo Kulturalne 
i Urząd Dzielnicy Wawer za-
chęcają do przybycia w strojach  
o barwach narodowych.  

O godzinie 15.00 rozpocznie się 
część artystyczna, w tym m.in. 
pokaz kawalerii, koncert pieśni 
patriotycznych, pokaz najcie-
kawszych strojów patriotycz-
nych. Na uczestników będzie 
czekała gorąca grochówka. 

(ab) (ar) (um)

ZAPROSZeNiA dlA mieSZKAńCóW

OGŁOSZENIE REKLAMA

n Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe  
ul. Podskarbińska 2 – 4.11. godz. 18.30 – „Elegia o chłop-
cu polskim”. Sławomir Zygmunt śpiewa wiersze Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, wstęp wolny; 5.11. godz. 17.00 –  
W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Profesor Kazimierz 
Michałowski – archeolog i odkrywca”, wstęp wolny; 8.11. 
godz. 19.00 – Pokaz Spektaklu Finałowego Projektu PODAJ 
DALEJ. Głównym animatorem projektu jest Stowarzysze-
nie „Sztuka Nowa”, wstęp wolny; 9.11. godz. 19.00 – Pokaz 
Spektaklu Finałowego Projektu PODAJ DALEJ, wstęp wol-
ny; 12.11. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuką” wy-
kład pt. „Malowidła odkryte w piaskach pustyni. Zaproszenie 
do Galerii Faras”. Wykład przedstawi Edyta Rubka-Kostyra, 
wstęp wolny; godz. 18.00 – Konsultacje literackie z krytykiem 
i redaktorem Janem Zdzisławem Brudnickim. Zaproszenie dla 
wszystkich piszących. Wstęp wolny;
n Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 6.11. 
godz. 12.00-13.00 – Sandro Botticelli i renesans we Florencji.  
Historia sztuki. Wstęp wolny; 7.11. godz. 10.00-12.00 – Piątek 
z grami planszowymi i kartami. Wstęp wolny; godz. 12.00-
13.00 – Jak zapobiegać nowotworom? Gocławska Akademia 
Zdrowia. Prowadzenie: prof. Z. Wronkowski. Wstęp wolny; 
12.11. godz. 12.00-13.00 – Szkodniki sanitarne w miesz-
kaniach: karaczany, mole, mrówki i metody ich zwalczania. 
Działka Twoja Pasja? Przyjdź do nas! Prowadzenie: Hanna 
Legutowska – wykładowca SGGW oraz ekspert miesięcznika 
„Działkowiec”. Wstęp wolny; 13.11. godz. 17.00-20.00 – Wie-
czorek taneczny. Prowadzenie: DJ Marcel. Wstęp 5 zł; 14.11. 
godz. 10.00-12.00 – Piątek z grami planszowymi i kartami. 
Wstęp wolny;
n Dom Kultury „Praga” ul. Dąbrowszczaków 2 – 4.11. 
godz. 18.00 – Praskie wieczory filmowe. „Wspomnienia… 
o Tych, którzy odeszli”. Prowadzenie – Janusz Horodniczy, 
wstęp wolny; 14.11. godz. 17.30 – Koncert uczniów klas for-
tepianu i kameralistyki prof. Zofii Antes i prof. Katarzyny 
Sokołowskiej (ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie).  
W programie m.in.: L. van Beethoven, Fr. Chopin, I. Paderew-
ski, D. Szostakowicz, wstęp wolny; 18.11. godz. 18.00 – Pra-
skie spotkania z Gwiazdą. Gościem będzie Piotr Polk. Aktor 
teatralny i filmowy, także piosenkarz. Obecnie współpracuje  
z Teatrem Syrena w Warszawie. Wstęp wolny;
n Dom Kultury „Świt” ul. Wysockiego 11 – 9.11. godz. 
12.00 – Imprezy dla dzieci Rodzinny Poranek Teatralny „Cali-
neczka” Spektakl w wyk. Teatru Mer. Bilety 12 zł. Rezerwacje 
pod numerem tel. 22 811 01 05; 9.11. godz. 19.00 – Teatr Ama-
torski „Dzieło sztuki”; Bilety w cenie 20 zł, rezerwacja biletów 
tel. 22 811 01 05; 
n Dom Kultury Śródmieście, Scena na Smolnej – 3.11. 
godz. 11.00 – „święto Zmarłych w Meksyku”, wykład Teresy 
Walendziak – etnologa, amerykanistki, wstęp wolny;  
n Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 06.11.br.-11.11.
br. – Pokazy serialu dokumentalnego „Apokalipsa: pierwsza 
wojna światowa” w reż. Isabelle Clarke i Daniela Costelle; hi-
storyk i pisarz próbują udzielić odpowiedzi na pytania: w jaki 
sposób doszło do tak okrutnego i dalekosiężnego w skutkach 
konfliktu, w którym zginęło blisko 19 milionów żołnierzy  
i cywilów, a 21 milionów zostało rannych? 08.11.godz. 11.00 
– Spacer po Warszawie śladami Ignacego Paderewskiego i po-
kaz filmu „Paderewski – człowiek czynu, sukcesu i sławy”. 
Spacer rozpocznie się przed hotelem Bristol. Po spacerze  
w DSH pokaz filmu „Paderewski – człowiek czynu, sukcesu  
i sławy” (2013, 41’) w reż. Wiesława Dąbrowskiego. 
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PRAWNIK RADZI' Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.
Po śmierci rodziców prawo do grobu rodzinnego mam ja i brat. Niedawno brat mi po-

wiedział, że mam sobie szukać innego grobu, bo on chce się tam pochować z obecną żoną. 
Czy może pochować żonę w grobie rodzinnym bez mojej zgody?

O charakterze prawa do grobu była mowa w wydaniu niniejszego czasopisma z dnia 6 marca 
2014 roku, dostępnym na stronie http://mieszkaniec.pl/Archiwum/PDF/2014/05.pdf. Jedynie dla 
przypomnienia warto wskazać, że prawo do grobu ma dwojaki charakter: osobisty i majątkowy, 
przy czym elementom osobistym przypada rola wiodąca, bez względu na to, jaka jest wartość 
elementów majątkowych tego prawa i na czym one polegają. Do uprawnień osobistych, zalicza 
się przede wszystkim pochowanie po śmierci zwłok uprawnionego w wybranym przez niego 
miejscu w grobie jednoosobowym lub wieloosobowym rodzinnym, obok zwłok osób mu bliskich 
oraz kult pamięci zmarłych, który polega na przysługujących człowiekowi różnych wolnościach, 
wypływających ze sfery uczuć i odczuć odnoszącej się do postaci osoby zmarłej, okazywania 
szacunku dla wspomnień i pamięci o niej, urządzenia pogrzebu oraz grobowca i decydowania o 
jego wystroju, załatwiania spraw z zarządem cmentarza, ochronie przed naruszeniami, składania 
wieńców, palenia zniczy, decydowania lub współdecydowania o przeznaczeniu wolnych miejsc 
w grobowcu dla pochowania dalszych zmarłych itp. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, prawo pochowania 
zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 

1) pozostały małżonek(ka); 
2) krewni zstępni; 
3) krewni wstępni; 
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa; 
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Wskazany przepis określa osoby, którym przysługuje prawo do pochowania w grobie, ale nie 

stanowi on źródła powstania prawa do grobu. Trzeba bowiem zaznaczyć, że nawet osoba, któ-
ra nie jest formalnie spokrewniona bądź spowinowacona z osobami pochowanymi w grobach, 
może być – w pewnych okolicznościach – uznana za uprawnioną (współuprawnioną) do grobu. 

Z przedstawionej sytuacji wynika, że prawo do grobu przysługuje osobom najbliższym zmarłe-
go. O pochowaniu zwłok w grobie mającym charakter grobu rodzinnego powinny zatem decydować 
wspólnie członkowie najbliższej rodziny, dla której grób został przeznaczony. Należy jednocześnie 
zaznaczyć, że do prawa samodzielnego dysponowania grobami rodzinnymi stosuje się odpowied-
nio – w drodze analogii – przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności rzeczy w częściach ułam-
kowych, m.in. także co do zarządzania rzeczą wspólną w granicach czynności zwykłego zarządu  
i czynności przekraczających te granice. Zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego do rozporządzania 
rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna 

jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwła-
ściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać roz-
strzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej 
czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

W świetle powyższego, pochowanie osoby w grobie należy uznać 
za czynność przekraczającą czynność zwykłego zarządu, co wymaga 
zgody wszystkich uprawnionych osób. W razie braku porozumienia, 
każda z wymienionych osób może się zwrócić o rozstrzygnięcie do 
sądu. 

P R Z E T A R G
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” w Warszawie ul. Orlego Lotu 6 ogłasza:
przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Spółdzielni:
BOŚ 69 1540 1102 2049 5706 1838 0007

Wpłacone wadium zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia 
przetargu za wyjątkiem wadium wniesionego przez oferenta, który wygrał przetarg.

Oferta na ustanowienie odrębnej własności lokalu powinna zawierać:
3 imię i nazwisko oferenta, adres, nr telefonu kontaktowego,
3 oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu,
3 oświadczenie o zaakceptowaniu wysokości wskazanej w ogłoszeniu wartości rynkowej prawa  
  odrębnej własności lokalu oraz wysokości postąpienia (minimum 1% wartości rynkowej lokalu),
3 dowód wpłaty wadium,
3 oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i nie wnosi do niego żadnych  
zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na przepadek wadium, jeżeli po wygraniu przetargu nie wpłaci w ciągu 
14 dni całej zadeklarowanej kwoty,
3 datę złożenia oświadczenia – oferty.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” i podaniem adresu lokalu, którego 
oferta dotyczy, w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” ul. Orlego Lotu 6  
w terminie do dnia 17.11.2014 r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2014 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Lokale będące przedmiotem przetargu można oglądać w terminie od 03.11.2014 r. do 13.11.2014 r. 
po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją osiedla „Wilga-Iskra” (ul. Umińskiego 3a) 
tel. (22) 613-72-55.
SM „Gocław-Lotnisko” zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Uwaga:
3 Pierwszeństwo nabycia mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb  

mieszkaniowych (członkowie „oczekujący”).
3 Wygrywający oferent zobowiązany będzie przed ustanowieniem prawa do lokalu złożyć deklarację 

członkowską i wnieść określone w statucie Spółdzielni opłaty członkowskie (o ile nie jest członkiem 
Spółdzielni).

1. Lokal nr 25 przy ul. F. Znanieckiego 8, 
powierzchnia 68,4 m2.

(+ 2 pomieszczenia przynależne 2,0 m2 i 1,0 m2)
Cena wywoławcza 302.600, - zł.

2. Lokal nr 3 przy ul. Wł. Umińskiego 5, 
powierzchnia 59,3 m2.

(+ 1 pomieszczenie przynależne 1,7 m2)
Cena wywoławcza 280.100, - zł.




