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ffiffiffi§ffiffi Politycy mają 3 miesiące,by odchwaścić pra-
wo, Czy zamiast plewić, załatwiają swoje interesy?

pIenumerfia odl§?zl

W cerrtru
wyrosĘt
*gRzów rąILKp. _ od
września do I paźńńen
firma TEW nie wywiozl
centrum miasta ą.rl jedl
kilograma śmieci na wys
sko do chróścika - mórc
środę wojewoda |erzy Os
uch. Danymi z sanepidu
maczyl sytuację, jaka
ostatnich dniach ma mie

ustazł,strzeżnńmie§zł
ców jest długa. Czytelnic
Iwona Rodzeń zaalarmo
nas, że od kilku dni nie
śmietników przed jej l
kiem u zbiegil ttlic łłżlcł
Spichrzowej. Robert Skrt
z. rrl. Korczaka zulrćń, z k
uwagę, że na jego ulicy kt
są, ale jest ich z,a duia
prz,ezto, że nie mieszcą
w altance śmieciowej, ti
sują miejsca parkingo
Maria Dobosryńska i l

Fotoradar
WTeSZCle s

REfiIO§ Pisaliśmy o woir
cW z fotoradarami sfi
miejskiej Emilu i o zielo
górzaninie, który wyl
wszelkie moż:liwe proce§:
stmznikami z pdmorzą c
twierdzą że trz,eba w alczr
poszanowanie prawa- Sd
nicy mólłią, że walczą l
samo. łmczasem do S
Naiw5rźszego trafiła pieru
kasacja w sprawie ukaru
kierowcy przez straż mie
napodstawie ńjęćznsta
rutrnego fotoradaru. Wet
Prokuratury Genćra
strażnicy nie mają prawa

r pod nogi. I czuią się odrobinę uspokojeni,
bo rra spotkaniu pńąydent Janrrsz Ifubicki
zapewniał, że przez najbliźsze dziesięć lat
miasto nie będzie dybało na ich ary,

Piotr Cauchla zrywa ostamie kiscie wi-
nogron. I mówi, żre przysńńć ogńdków
nie spędza mu snii z powiek Gospodaruje
tu40lat, ZastanawiasĘ, co sięzdaruy, gdy
do 21 stycania 2014 nie będzie nowych
przepisów, ale...

- Nie wierĘ, że ktoś będzie chciń zabtać
nam, emerytom, te skawki ziemi - stwier-
da,

Działkorrrlcy pokazują wlpieszcmne al-
tany, uprąnrięte już warzywniki. I nie wy-
obrażają sobią źe mogą tu stanąć miesz-
ka]:re bloki. }akim prawem?

- Titk, to rzeczywście interesująryteren,
ale już kiedyś mówiono nam, że będą nasz
ogródek likwidować, ale na szcĘście do
tego ńe doszło - przypominaHenrykSzy-
mański. - Mam działkę od 37lat, i co, i te-
raz wsa^tko takoddać?

- Ieśli ustawy nie będzie, odczytam to ja-
ko zamach na &żialki, na mnie osobiście i
będę, delikatrie mówiąc, zbulwersowarry
- z,azrncza, Zlńskiw Urbańsk. - Potrzebne
grrrnty pod inwesĘcje? Moźna lvyciąć lasy,.
Nie pozrłalają leśniry? Czy naprawdę le-
śniry mają tak emocjonalny stosunek do
lasów jakmydo działek?

pańsnłlo sżapkowie ni działkę przyje-
.*,:" prary. I jak mówĘstarają się już

\s-

:rO

-r
-F

Ęn

kowcyprzeszli juz małąwprawę wwalce o
rabad<i, gdy powstawała droga Ęcząca uli-
ce Botaniczną i \ĄĄrszyńshąo. Jak podkre-

fu sarnolządowcom nie rzucali kłód

astalowskie ogródki w Zelonej
Górze są atrakcyinie położone.
Wcśnięte między park Piastow-
ski, tilicę Botanicną a powsĘą-
ce nowoczesne osiedle. Tu dzial-

nie denerwować kolejnymi doniesieniami
ze stolicy, Ogńdek odziedziczyli po roiŁi-
cach i nie uwaźaj ą ire tapasja jest zastze-
żona dla najstarszej generacji. Co,taz cą-
ściej młodzi ludzie chodzą i pytają o wolne
działki.

- Ale nie wyobraź;am sobie, żeby kźdy
Ę łvłaścicielem swojej działki - dodaje
Henryk Szlapka. - Owszem, uwłaszczenire
to dobry pomysl, ale nadal powinna isc
nieć jakŃ organizacja zavądzającą żnby
ktoś panowal nad tt/m, co dzieje się w
ogrodzie.

Inny działkowicz (nie chce naałdska w
gazecie) twierdzi, że jń nawet nie śledzi
tego calego zamieszania lego zdaniem to
koĘrra huęa poliĘczrra Z jednej strony
działacze Polskiego Zwiąku Dżalkowów
boją się, że stracąwygodneposadki. Zdru-
giej PO chce oslabić tradycyjnie lewicującą
organizację, kokietując jednocześnie sa-
morządowców i środołvisko biznesową
które dręlrie na działki wpŃciloĘ ma-
sąmybudołvlane.

- PrzysĄch emerytów oszukiwano, po-
kazując filmiki z wakacji pod palmami,
obecnych chce się ujaić, zabierając im
działki - podłreśla. - Nie, to nie jest i nie
będzie laaj dla starych ludzi

Ęmczasem z Warszawy dobiegaią in-
formacje o pracach sejmowej podkomisji,
która zajmuje się rlzjąłkarrri. Tirrn też nie
brakuje emocji, włłaszcza że na crwartek
planowana jest wielka manifestacja dział-
kowcóww stolicy. Ale nasi roanrówcy nie
wybierają się na nią

- Daj pan spokój, idąmrozy, trzebatutaj
zrobić porądek - komentuje pani Antoni-
na. - My na naszej robocie się znamy.Zeby
takjeńznciwWarszawie...' taeOÓ
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Dostałem mail od Magdy: ,,Pewnie mnie Pan nie pamięta,

rozmawialiśmy przed rokiem. Udało się, po 29 latach odnala-
złam siostrę!". Pewnie, że pamiętam, chociaż rozmawialiśmy
tylko pnł telefon. Pisałem o ludziach, którzy poszukują bio-
logicznych rodzicó,vv. Zna lazłem wówczas ogłoszen ie Magdy.
Sympatyczńa gadatliwa trzpio|fia. Pamiętam, z jaką miłością
mówiła o rodzitach, któą ją adoptowali. l - z taką samą,
zadziwiającą czułością - o swojej matce, Kóra urodziła ją w
wigzieniu i pozostawiła w szpitalu. >>6
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I Tam mówi Janun Kapusta, zn

I komity rysownik, wspriłpncot

| ,,New Yo* Times"., ,;Washingtl
I Post". ltwórca hitu zwanego I

| -drcnem. - Ma 168 zastosowa

I cztery z nich udało mi się dop
I wadzićdo masowej produkcji.

I Jedno to 1l-ścienny... pustak l

I dowlany - opowiada.


