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badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową

Bezpłatna gazeta mieszkańców prawej strony Wisły.

ukazuje się od 1991 r.

STACJA KONTROLI POJAZDÓW do 3,5 t DMC 
ul. Korkowa 77 

(przy rondzie) ZaprasZaMy 
pon.-pt. 7-20 
sobota 8-16

www.stacjastacja.pl 22 613-13-00 

Chopin Wygrał!
Jak człowiek w centrum mia-

sta spotyka dziesiątki świetnie 
ubranych i ze szczególną ogładą 
mówiących Azjatów to znak, że 
trwa Konkurs Chopinowski…

Nie wiem, skąd się biorą te 
wspólne fale do odbioru muzyki 
mistrza Fryderyka, ale faktem 
jest, że dla Dalekiego Wscho-
du jest on kimś absolutnie 
szczególnym. Pamiętam, jak 
w ogromnym deszczu szukałem 
jakiejś przytulnej knajpki w Hi-
roszimie i zobaczyłem witrynę 
z malunkiem filiżanki gorącej 
kawy i plakatem Chopina. Pomy-
ślałem – tu będzie jak w domu. 
I było, tym bardziej, gdy właści-
ciel dowiedział się, że ja jestem 
nie tylko znad Wisły, ale że lubię 
także polski jazz, polskie plaka-
ty. O Chopina już nie pytał, bo to 
wydało mu się oczywiste.

No i wtedy sobie pomyślałem 
(coraz mniej trzeźwy, bo lokal 
miał nie tylko kawę, ale i wino), 
że nie ma co kombinować z te-
matami o promocji kraju, bo 
one są naturalne, tylko trzeba 
je odpowiednio wzmacniać. Bo 
oczywistym jest, że lepiej, by 
Polska kojarzyła się z mazurka-
mi, polonezami i pochylonymi 
wierzbami niż z tym wszystkim, 
co się wydaje politykom, gdy 
jadą reprezentować nasz kraj 
za granicę i wygadują tam takie 
rzeczy, że nawet na Grochowie 
uchodzą za szczególnie gru-
biańskie i mało mądre. A Cho-
pin nie… Tomasz Szymański

 

UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

W numerze:
Co SłyChaĆ W WarSZaWiE 

8 mln z kasy Mazowsza dla 
pragi południe i Wawra str. 5
Warszawska Złota rączka  
dla Seniora str. 7

Targówek pomoże  
dzieciom str. 8
nowy mural na mapie 
rembertowa str. 8
remont schodów  
na wiadukcie str. 8
KroniKa poLiCyJna str. 2

KoBiECyM oKiEM str. 4

Co TaM paniE na praDZE str. 4

praWniK raDZi str. 4

UM inForMUJE
nowe drogi na koszt 
dewelopera str. 5

ZaUłKi hiSTorii
piekarnia rajcherta   
– zrujnowany symbol  
grochowa str. 6
Z MiaSTa      str. 9

WyWiaDy 30-LECia
Tadeusz Mycek str. 12dokończenie nA STR. 3

Festiwal Niepodległości
Na KRaKowsKiM pRZedMieściU

11 listopada, z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości, krakowskim przedmieściem przejdą 
parady muzyczne, taneczne, przejadą samochody retro oraz powozy konne. z balkonów usłyszymy 
grę brass bandów. będą koncerty, warsztaty oraz pokaz orkiestry z mażoretkami. w parku saskim 
odbędzie się edukacyjna gra terenowa. 

 
 

   

  
  
 

   
  

Szwedzka 37

czynne 9-20
Tel. 22 818 07 91 

 Protezy elastyczne

 Cyrkonowe 
korony i mosty

 Implanty

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

EKSPRESOWA
NAPRAWA PROTEZ!

Szczegóły nA STR. 2

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i
 
sprzeda¿ opon 

 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         
tel. 22 610 60 05

Są takie ulice i kamienice w Warszawie, w których 
do tej pory nie ma łazienek, nie ma ogrzewania, nie 
ma toalety. W zasadzie nie wiadomo, czy cieszyć 
się z tego, że ściany jeszcze stoją. a one o tej porze 
roku są takie zimne…

szansa na lepsze życie na Brzeskiej 5

ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23
zaprasza codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i dorosłych
 challange  turnieje

K    RTY TENISOWE
„OLSZYNKA GROCHOWSKA”

www.tenis-olszynka.pl

NOWA KAWIARNIA GEM
Rezerwacja kortów na sezon ZIMOWY: 

osobiście, telefonicznie lub on-line
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Wszystko wskazuje na to, że w tym roku Festiwal 
niepodległa na Krakowskim przedmieściu 2021 or-
ganizowany przez Biuro programu „niepodległa”, 
odbędzie się 11 listopada w trybie „ulicznym”, a nie 
wirtualnym, tak jak to miało miejsce rok temu.

kronika policyjna
groZił DZiEWCZyniE i JEJ MaMUSi

Po 20.00 wóz patrolowy pojechał na interwencję na ulicę 
Grochowską. W jednej z kamienic do mieszkania „dobijał” się  
25-latek. Dziewczyna wyprowadziła się od niego i szukał jej 
u mamusi. Groził pobiciem obu kobiet. Policjanci szybko opa-
nowali sytuację. Mężczyzna, ponieważ zachowywał się agre-
sywnie, został zatrzymany.

piJany i po narKoTyKaCh
Policjanci z wydziału kryminalnego zajmujący się przestęp-
czością narkotykową uzyskali operacyjną informację na temat 
38-latka, który miał przewozić swoim samochodem środki 
odurzające. Policjanci ruszyli do akcji i w kieszeni bocznych 
drzwi oraz przy dźwigni zmiany biegów znaleźli 9 gramów 
zbrylonej amfetaminy. Mężczyzna prowadził auto pomimo 
tego, że wcześniej pił alkohol – miał ponad 1,2 promila. Trafił 
do policyjnej celi.

ZDEWaSToWał KoLEJoWE poMiESZCZEnia
Kilka miesięcy temu do komendy przy ulicy Grenadierów wpły-
nęło zgłoszenie dotyczące dewastacji w wyremontowanych 
pomieszczeniach należących do kolei. Wartość strat została 
oszacowana na kwotę 66 tys. zł. Zniszczone zostały m.in. 
podwieszany sufit, instalacja elektryczna, teletechniczna, kli-
matyzacja, wentylacja, uszkodzono komputery, rolety, drzwi. 
Sprawca na miejscu zdarzenia pozostawił jednak kilka rzeczy 
osobistych. Zostały zabezpieczone. Na podstawie oględzin 
tych przedmiotów policjanci wytypowali podejrzanego obywa-
tela Ukrainy. Wpadł w ręce funkcjonariuszy oddziału prewencji 
podczas legitymowania.

oDnaLEźLi go W gDańSKU
Policjanci kryminalni z Pragi Południe poszukiwali 46-latka, 
który miał do odbycia łącznie karę 9 lat pozbawienia wolności. 
Ukrywał się, opuścił dotychczasowe miejsce zamieszkania, 
często zmieniał adresy, telefony, zerwał kontakty z rodziną. 
Policjanci zlokalizowali go w Gdańsku i we współpracy z po-
licjantami z KWP w Gdańsku zatrzymali go, gdy wyszedł  
na poranny spacer z psem.    policja.waw.pl
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Koncerty na scenie muzycz-
nej, znajdującej się na dzie-
dzińcu Uniwersytetu Warszaw-
skiego, będą się odbywały 
w godzinach 14.00–20.00. 
Wystąpi m.in. Dawid Kwiat-
kowski, Paweł Domagała 
i Grubson.

Scena dla dzieci usytuowana 
na dziedzińcu akademii Sztuk 
pięknych zaprasza od godziny 
13.00 i będzie bawić najmłod-
szych do godziny 18.00. Na 
dzieci będzie czekać Klaun 
Kluseczka, kącik małego 
czytelnika, strefa kreatywnej 
zabawy, warsztaty muzyczne 
i inne atrakcje.

Od godziny 14.00 do 20.00 
scena tańców polskich na dzie-
dzińcu Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa narodowego 
i Sportu zaprosi nas do wspól-
nego tańczenia mazurków, 
oberków, kujawiaków, cho-
dzonych, wiwatów, krako-
wiaków oraz innych tańców 
polskich. Przy scenie będzie 
można się zapoznać z histo-
rią tańców narodowych, po-
chodzących z różnych rejo-
nów Polski. Mniej więcej co 
godzinę będą się tu odbywać 
warsztaty taneczne. 

Przechodząc pomiędzy 
wspomnianymi trzema sce-

spotkajmy się!

* NaRodowe świĘto Niepodległości * 1918-2021 * NaRodowe świĘto Niepodległości * 1918-2020 * 

NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU
Festiwal Niepodległości

szać słynne cytaty Józefa Pił-
sudskiego, Romana Dmow-
skiego, Ignacego Paderew-
skiego, Wincentego Witosa, 
Wojciecha Korfantego i Igna-
cego Daszyńskiego.

Trochę dalej, w ogrodzie 
Saskim, będzie się odbywać gra 
terenowa „Tajna Misja”. Tajem-
nicze zadania, zaszyfrowane 
wiadomości i łamigłówki lo-
giczne to elementy gry edu-
kacyjnej przygotowanej przez 
Muzeum Historii Polski. Gra 
odbędzie się w godzinach 
10.00–16.00. Dla osób, które 
nie będą mogły bądź nie 
zdążą wziąć udziału w grze 
terenowej, przygotowano 
grę internetową. Tematem 
obu gier jest historia polskiej 
kryptologii.

Tego dnia Muzeum udo-
stępni również wystawę 
z jedyną na świecie repliką 
polskiej Enigmy.

oktawia Michałowska

nami, uczestnicy festiwalu 
będą mogli wziąć udział 
w licznych atrakcjach na 
Trakcie Królewskim. Jedna 
z najważniejszych ulic War-
szawy będzie tego dnia 
rozbrzmiewać wspólnym 
śpiewem, tańcami i radością 
z okazji świętowania odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości. Do obchodów 103. 
rocznicy odzyskania niepod-
ległości organizatorzy zapra-
szają wszystkie osoby, które 
będą tego dnia przebywać 
w stolicy. 

na osoby lubiące tańczyć 
będą czekać „balkonowe kon-
certy”. Publiczności zapre-
zentują się kapele Brass Ban-
dowe, wykonujące muzykę 
rozrywkową i taneczną. Na 
balkonie Hotelu Bristol co 
godzinę będą się odbywać 
happeningi, w których akto-
rzy, wystylizowani na Ojców 
Niepodległości, będą wygła-

Czy wiesz, że w Polsce aż 6 milionów 
osób cierpi na niedosłuch? Czy wiesz, 
że 59% Polaków nie miało wykonane-
go badania słuchu w ciągu ostatnich 
5 lat? Z wiekiem nasz słuch może się 
pogarszać. Dotyczy to zarówno męż-
czyzn, jak i kobiet. W młodości słyszy-
my bardzo dobrze i wyraźnie, jednak 
u mężczyzn słuch zaczyna się stopnio-
wo pogarszać po 40. roku życia, a u ko-
biet po 50. Co jednak ważne, nie dzieje 
się to z dnia na dzień, a do pogorszenia 
słuchu dochodzi stopniowo. Z czasem 
musimy zwiększyć głośność telewizora 
i prosić bliskich o to, aby powtórzyli to, 
co mówili do nas przed chwilą. Wcze-
śnie wykryte problemy ze słuchem po-
zwalają jednak zatrzymać niepokojące 
zmiany i przez wiele lat cieszyć się do-
brym słuchem, co znacząco wpływa na 
jakość oraz komfort naszego życia. 

 Kilka dni temu do naszego gabinetu 
przyszła Pani ze wzmacniaczem słuchu, 
poszukując pomocy w ustawieniu tego 
urządzenia. Takie sytuacje zdarzają się 
dość często, ponieważ większość ludzi 
nie zna różnicy między aparatem słucho-
wym a wzmacniaczem słuchu. Ta sytuacja 
zainspirowała nas do tego, żeby napisać 
o tym szerzej i przybliżyć nieco ten temat.

 Zasadniczą różnicą między aparatami 
a wzmacniaczami jest to, że tych drugich 
nie da się ustawić indywidualnie do po-
trzeb pacjenta. Jedyną możliwość jaką 
daje wzmacniacz słuchu jest regulacja 
głośności. Jest to niestety bardzo niebez-
pieczne, ponieważ powoduje to wzmoc-
nienie wszystkich dźwięków np. głośniej 
słyszymy przejeżdżającą karetkę na sygna-
le, zdecydowanie ponad nasze potrzeby. 
Niesie to za sobą ryzyko jeszcze większego 
uszkodzenia słuchu. Aparat natomiast mo-
żemy ustawić indywidualnie do potrzeb 
konkretnej osoby – tam gdzie potrzebne 
jest wzmocnienie aparat odpowiednio to 
reguluje, a tam gdzie np. dobrze słyszymy, 
aparat nie wzmacnia dźwięku. Dzięki temu 

dźwięki brzmią naturalnie oraz zdecydo-
wanie poprawia się zrozumienie mowy.

 Kolejną kwestią są układy, które redu-
kują sprzężenia zwrotne, pogłos i hałas. 
Wzmacniacze takowych nie posiadają, 
dlatego też bardzo często zamiast słyszeć 
to, na czym nam zależy, na pierwszy plan 
wysuwają się różnego rodzaju szumy 
i ogólny hałas, co ponownie prowadzi 
do ryzyka uszkodzenia słuchu. Aparaty 
natomiast odpowiednio wzmacniają czę-
stotliwości odpowiadające za rozumienie 
mowy, przy tym redukując szum i hałas.

 Warto też wiedzieć o tym, że każdy 
z nas ma nieco inny kształt przewodu 
słuchowego, nawet prawe i lewe ucho tej 
samej osoby często się między sobą róż-
nią. W związku z tym wkładka w aparacie 
słuchowym jest indywidualnie dopaso-
wana do ucha pacjenta. Wzmacniacze 
słuchu są uniwersalne i teoretycznie dla 
każdego. W praktyce, przy długotrwałym 
użytkowaniu powodują dyskomfort, ból, 
sprzęgają (czyt. piszczą), nierzadkie są 
też takie przypadki, że wypadają z ucha. 
Niech będzie to przestrogą dla wszyst-
kich, którzy szukają taniego rozwiąza-
nia, które najczęściej ląduje w szufladzie, 
a przy długotrwałym użytkowaniu może 
uszkodzić słuch.

 Ceny profesjonalnych aparatów słu-
chowych zaczynają się już od 1000 zł, 

a daje nam to możliwość indywidualnego 
dopasowania do ubytku słuchu i potrzeb 
Pacjenta. Oferujemy bezpłatne testowa-
nie aparatów słuchowych przed dokona-
niem zakupu. Nie kupujesz kota w worku! 

pomożemy Ci lepiej słyszeć! 
Zadzwoń!  ¥ 517 224 111

Kim jesteśmy?

   Aparaty słuchowe    Ostrobramska 126/u2    04-026 Warszawa
 biuro@akademiaslyszenia.pl   www.akademiaslyszenia.pl    tel. 517 224 111

 Jesteśmy gabinetem medycznym, zajmu-
jemy się badaniami słuchu i dopasowujemy 
aparaty słuchowe. 

 Naszą główną misją jest pomaganie lu-
dziom słyszeć na nowo. Często ludzie słyszą, 
lecz nie rozumieją mowy. Akademia Słyszenia 
pomaga w pokonywaniu codziennych trudno-
ści związanych z niedosłuchem.

 Nasz gabinet mieści się w Warszawie, przy 
ulicy Ostrobramskiej 126/U2 niedaleko Cen-
trum Handlowego Promenada. 

 Można nas znaleźć również w Internecie 
www.akademiaslyszenia.pl

 Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe pytania 
zawsze można do nas zadzwonić pod numer 
¥ 517 224 111.

Nasz specjalista Tomasz Sta-
szewski, posiada 10-letnie do-
świadczenie w badaniu i dia-
gnostyce słuchu oraz w spe-
cjalistycznym dopasowywaniu 
aparatów słuchowych.

Nie DAj siĘ OsZUKAĆ - WyBieRZ APARAt  
sŁUCHOWy A Nie WZmACNiACZ sŁUCHU!
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Dokończenie ze str. 1
Zabytkowa kamienica 

przy ul. Brzeskiej 5 to sporej 
wielkości budynek, którego 
łączna powierzchnia użyt-
kowa wynosi blisko 7 tys. m2! 
Wedle szacunkowych obli-
czeń może w nim zamieszkać 
nawet 100 rodzin! 

W nocy z 6 na 7 lipca 2021 
doszło do zawalenia w ka-
mienicy stropów od trzeciego 
piętra do parteru. Katastrofa 
budowlana dotyczyła ofi-
cyny kamienicy, która już 
wcześniej, bo w marcu 2013 
roku została strawiona przez 
ogień. W wyniku pożaru da-
chu i poddasza oficyny, co za 
tym idzie w związku z zagro-
żeniem budowlanym, ta część 
kamienicy zostały wyłączona 
z użytkowania.

Na chwilę obecną kamie-
nica nie spełnia nawet pod-
stawowych standardów bu-
dynku mieszkalnego! 

Budynek, mimo że jest 
częściowo zamieszkały, 
sprawia wrażenie opuszczo-
nego. O tym, że ktoś w nim 
mieszka świadczą rolety czy 
firanki w niektórych oknach. 
W podwórzu gdzieniegdzie 
wiszą talerze anten satelitar-
nych, pod płotem odgradzają-
cym zawaloną część budynku 
stoją kosze na śmieci.

Spacerując ul. Brzeską 
spotykamy młodą osobę, 
która informuje nas, że część 
lokatorów jeszcze mieszka, 
a życie na podwórku ograni-
cza się do osób, które przy-
chodzą tu zapalić papierosa 
albo coś wypić. Po wyjściu 
z podwórka na ulicę, widzimy 
starszą panią, mieszkankę są-
siadującej kamienicy. 

– Młodzi to tutaj w zasa-
dzie już nie mieszkają, wy-
prowadzili się. No bo jak tu 
mieszkać? Ciepłej wody nie 
ma, ogrzewania nie ma, bu-
dynki się sypią. My starzy tu 
zostaliśmy, gdzie się mamy 
wynieść? Siły już nie takie 
jak kiedyś. Jak się pod piątką 
paliło, to już było wiele 
lat temu, to straż pożarna 
w nocy przyjechała, pożar 

szansa na lepsze życie na Brzeskiej 5

ugasili, ale tamta część ka-
mienicy to już się do miesz-
kania nie nadawała. A jesz-
cze teraz tam się zawaliło. 
Myśmy to wszystko z naszych 
okien widzieli – mówi. 

Idziemy dalej, spotykamy 
w bramie mężczyznę.

– Dzień dobry. Dzień do-
bry – słyszymy odpowiedź. 
– Czy Pan tu mieszka? (po-
krótce tłumaczymy kim je-
steśmy i dlaczego zadajemy 
pytania). – Już nie, mieszka-
łem pod 19-tką, ale się wy-
niosłem. Jak tu mieszkać? 
Z grzybem na ścianach? Tu 
niektórzy do tej pory łazie-
nek nie mają. Jedna osoba 
jeszcze do tej pory korzysta 
z toalety na klatce – odpo-
wiada były lokator kamie-
nicy przy ul. Brzeskiej 19. 
– A w pozostałych kamieni-
cach jest podobnie? – W za-
sadzie tak.

Nie da się zaprzeczyć, że 
warunki życia mieszkańców 
Brzeskiej 5 są bardzo złe. Na 
szczęście jednak ta stara ka-
mienica niedługo przejdzie 
gruntowny remont. Zaplano-
wane prace remontowe Brze-
skiej 5 obejmują:
n remont 7 klatek schodo-
wych,
n przebudowę mieszkań na 
większe i uczynienie ich bar-
dziej funkcjonalnymi,
n budowę toalet i łazienek 
w mieszkaniach,
n instalację w mieszkaniach 
centralnego ogrzewania,
n  doprowadzenie ciepłej 
wody,
n wyposażenie kamienicy 
w windy.

Przewidziany budżet na 
rewitalizację domu to około 
40 mln zł.

Zapytaliśmy mieszkań-
ców, czy lokatorzy zostali 
poinformowani o tym, co 
stanie się z nimi podczas re-
witalizacji. Czy zostaną cza-
sowo przeniesieni do innych 
lokali? Niestety mieszkańcy 
nie umieli nam odpowiedzieć 
na te pytania. Otrzymaliśmy 
za to odpowiedź z Urzędu 
Miasta. 

– Kamienica przy ulicy 
Brzeskiej 5 została prze-
znaczona do generalnego 
remontu, którego koszt sza-
cujemy na 40 mln zł. W tej 
chwili w budynku zamiesz-

kuje 10 rodzin, z czego 3 już 
mają wskazane nowe lokale, 
a wnioski 5 są procedowane. 
Do czasu rozpoczęcia prac 
remontowych budynek bę-
dzie wykwaterowany. Na 
ostatniej sesji Rady War-
szawy zostały przydzielone 
środki, które pozwalają nam 
rozpocząć przygotowania 
do prac. Jednostką odpo-
wiedzialną za inwestycje jest 
Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dziel-
nicy Praga-Północ m.st. 
Warszawy. Mamy nadzieję, 
że na początku przyszłego 
roku zostanie rozstrzygnięty 
przetarg, w którym wyłonimy 
wykonawcę projektu – poin-
formował nas Przemysław 
Łuszczki z Wydziału Admi-
nistracyjno-Gospodarczego 
dla Dzielnicy Praga-Północ 
m.st. Warszawy.          Jn, oM

DZiEJE KaMiEniCy i ULiCy
Kamienica przy ul. Brzeskiej 5 na Pradze Północ była pierwot-
nie budynkiem dwupiętrowym. Przed I wojną światową dobu-
dowano dwie kondygnacje.
Od roku 1932, kamienicę zamieszkiwał poeta i krytyk literacki 
Władysław Sebyła, jeden z założycieli grupy Kwadryga, uczest-
nik I Powstania Śląskiego, wojny 1920 roku, osadzony w Sta-
robielsku, zamordowany przez NKWD w Charkowie w 1940 r. 
Z okazji 110. rocznicy urodzin poety, 
26 kwietnia 2012 r., na fasadzie bu-
dynku odsłonięto tablicę pamiątkową 
poświęconą poecie. Żoną Władysła-
wa Sebyły była Sabina z Krawczyń-
skich, autorka książki „Wspomnienia 
z prawobrzeżnej Warszawy”.
Brzeska wytyczona została około 
1870 roku przy nowym Dworcu Terespolskim, zwanym rów-
nież Brzeskim. To na tej ulicy budowano kamienice dla jednego 
z najbogatszych kupców tamtych czasów – Henryka Kocha, 
który zajmował się handlem węglem.
Ulicę zamieszkiwali kolejarze, kupcy i robotnicy. Do dyspozycji 
mieli lokale użytkowe, liczne sklepy i bary. Najstarszym budyn-
kiem na ulicy był dworek zlokalizowany pod numerem 2.

W tym domu 
W latach 1932-1939 

mieszkał wraz z żoną sabiną z krawczyńskich i synem witoldem 

władysław sebyła 
(1902-1940) 

poeta, krytyk literacki, współtwórca grupy „kwadryga", 

uczestnik i powstania śląskiego, wojny 1920 r., 
żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r., 

osadzony w starobielsku, 
zamordowany przez nkwd w charkowie w 1940 r.

w 110. rocznicę urodzin poety
towarzystwo historyczne im. szembeków

urząd dzielnicy praga-północ m. st. warszawy
muzeum warszawskiej pragi o. mhw

mieszkańcy pragi
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SMUTECZKi
– Jak tam po święcie, panie Eustachy?
– Mówimy o Święcie Zmarłych?
Panowie Eustachy Mordziak, kupiec 
prowadzący stragan z bielizną damską 
– na co dzień i „od wyjścia” – oraz pan 
Kazimierz Główka, emeryt będący od lat 
stałym klientem bazaru na pl. Szembeka 
gawędzili sobie jak zwykle na tle różnych 
damskich fintifluszków.
– Wie pan, panie Kaziu, Święto Zmarłych 
to dla ludzi interesu czas ciężkiej pracy. 
Powiem panu, że wtedy mało kto zastana-
wia się nad przemijaniem. Człowiek myśli 
tylko o tym, żeby mu towaru nie zabrakło 
albo przeciwnie – że mu nie ubywa, tak 
jak sobie wyobrażał.
– No tak, jak zwykle wszystko zależy od 
punktu widzenia. Ale generalnie, powiem 
panu… smuteczek.

– Ani większy, ani mniejszy niż co roku.
– Pozwolę sobie nie zgodzić się z panem. 
Jednak to był rok wyjątkowo paskudny. 
COVID zrobił swoje.
– Fakt, pandemia była.
– Ona jeszcze jest!
– Ale ludzie jakoś w nią nie wierzą.
– Zaczynają wierzyć, jak już leżą z rurą 
w gardle i z jedną nogą na tamtym świecie. 
Wtedy mówią do kamery: szczepcie się!… 
– Na ludzką naturę nic pan nie poradzi, 
panie Kaziu. Żal tylko, że my tak wolno 
uczymy się nawet tego co oczywiste. 
– Żal, to chyba za słabe słowo. W końcu 
w ciągu roku zmarło na COVID prawie 80 
tys. ludzi. A jak pan doda tych wszystkich 
z innymi chorobami, których nie leczono, 
bo z powodu COVID-u przekładano ope-
racje, badania, zabiegi, to będzie grubo 
więcej. 
– Mnie to powiem panu, panie Kaziu, 
zawsze najbardziej żal, jak jakiś aktor od-

chodzi. Takiego Wiesława Gołasa znałem 
od dziecka. W ilu filmach ja go widziałem! 
W kabaretach występował. O, słynny cze-
ladnik u hydraulika, ten co to miał złote 
myśli mistrza podkreślać wężykiem. Albo 
jak śpiewał: „W Polskę idziemy”.
– A Tomuś w „Czterech pancernych”?
– O, to, to…
– Mnie zaś panie Eustachy serce się ści-
ska z powodu Bronka Cieślaka. Poruczni-
ka Borewicza znaczy.
– „07 zgłoś się”?…
– Tak się złożyło, że znaliśmy się osobi-
ście, lubiliśmy się. 
– No, nie ma co, panie Kaziu, bo zasmu-
cimy się na amen. Życie płynie dalej tylko 
dekoracje się zmieniają. Bo życie jest po-
niekąd jak handel – sezonowe dosyć. 
– Co racja to racja. Będę już leciał, panie 
Eustachy. Powodzenia i do następnego 
razu, bo mam nadzieję, że jeszcze jakiś 
następny raz będzie…                  Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'SąSiaDKa

Mieszkam obok niej niemal 
całe życie. Moja sąsiadka. 
Samotna, przez lata straciła 
po kolei wszystkich swoich 
bliskich. 

Zawsze 1 i 2 listopada jest 
ogromnie zajęta, odwiedza 
niezl iczone groby rodziny 
i przyjaciół. Wychodzi z domu 
raniutko, objuczona siatami ze 
zniczami (chryzantemy kupi 
się przy cmentarzu) i jedzie na 
spotkanie z Nimi. Bródno, Po-
wązki, Pyry, Wilanów i jeszcze 
mały cmentarz obok kościoła 
św. Katarzyny. 

Spotkana na schodach 
mówi: „Patrzcie, to jeszcze 60 
dni do końca roku! Jak to znowu 
zleciało!”. Bardzo przestrzega 
rytmu rocznego, z general-

nymi porządkami przed Wiel-
kanocą, starannym przygoto-
waniem domu do samotnych 
świąt Bożego Narodzenia. Ale 
to ostatnie nigdy nie wcześniej 
niż po 11 listopada – Święcie 
Niepodległości. Bo to dla niej 
bardzo ważne święto.

Chętnie opowiada, jak jej 
mama wspominała dzień odzy-
skania niepodległości w 1918 
roku, po 123 latach zaborów! 
Mama miała wówczas ledwie 
kilka lat, ale świetnie pamięta, 
jaki to był w domu jeden krzyk, 
jeden szloch radości! I czy to 
naprawdę jest Polska, ta na-
sza? I że dzieci (czyli moja są-
siadka) nie będą wzrastać pod 
niemieckim czy ruskim batem 
(jej rodzice przeprowadzili się 
z jednego zaboru do drugiego, 
a dokładniej r zecz biorąc 
– uciekli). 

Władza ustanowiła ten dzień 
oficjalnym świętem państwo-
wym i tak było aż do 1945 roku, 
gdy kolejna władza je odwo-
łała. Ale moja sąsiadka uczy 
wszystkich dookoła, że masz 
dwie drogi: świętować tylko 
to, co każe świętować aktualna 
władza, albo mieć swoje zasady 
i świętować to, co w sercu. A jej 
wpojono miłość i szacunek do 
Ojczyzny, do Polski i do dziś 
tak ma. Jej rodzice traktowali 
zawsze ten dzień wyjątkowo. 
Uroczyste ubrania, uroczysta 
w domu kolacja, patriotyczne 
opowieści i rodzinne historie, 
Grób Nieznanego Żołnierza lub 
cmentarz i zostawienie zniczy 
na choć jednej mogile poległego 
żołnierza. Nie było to proste, 
biorąc pod uwagę, że 11 listo-
pada był zwykłym dniem pracy 
i wcześnie robiło się ciemno. 

Ale zaraz po szkole dzieci (czyli 
ona z rodzeństwem) pod opieką 
babci jechały na któryś cmen-
tarz ze zniczami. A dalej – wia-
domo.

Kolejna władza w roku 1989 
przywróciła o święto, lecz to ni-
czego nie zmieniło w jej życiu.

Bo – jak mówi moja sąsiadka 
– każde święto można przeżyć 
w sercu, świadomie i mądrze 
albo – nawet imieniny cioci 
– płytko i bezmyślnie. Ot, dłuż-
sze spanie z rana, jeden lub kilka 
wolnych dni. Bezrefleksyjnie. Po 
prostu folklor.

W naszych rodzinach też byli 
ludzie walczący z zaborcami, 
poświęcili nawet życie, by Oj-
czyzna odzyskała wolność. Byś 
Ty miał ją dziś.

11 listopada to więcej niż 
folklor czy po prostu wolny  
dzień.                                  żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czy decyzje dotyczące grobu zmarłych ro-
dziców powinny być podejmowane wspól-
nie przez wszystkie żyjące dzieci?

Prawo do grobu, mające swoje źródło w umowie zawartej z zarządem 
cmentarza przez osobę uprawnioną do pochowania zwłok, obejmuje 
uprawnienia majątkowe i niemajątkowe (osobiste). Uprawnienia mająt-
kowe związane są głównie z poniesionymi opłatami za grób i wydatkami 
na jego urządzenie, a niemajątkowe dotyczą m.in. pochowania po śmierci 
zwłok uprawnionego w wybranym przez niego miejscu w grobie. 

Uprawnienia niemajątkowe związane są także ze sprawowaniem 
kultu pamięci zmarłych tj. okazywaniem szacunku i pamięci o nich, 
urządzeniem pogrzebu oraz grobowca i decydowaniem o jego wystroju, 
załatwianiem spraw z zarządem cmentarza, ochroną przed naruszeniami, 
składaniem wieńców, paleniem zniczy, decydowaniem lub współdecydo-
waniem o przeznaczeniu wolnych miejsc dla pochowania dalszych zmar-
łych, a także innych czynnościach związanych z zarządzaniem zajętym 
przez osobę pochowaną miejscem. 

W sytuacji, kiedy w grobie pochowano już zmarłe osoby to oddzielenie 
od siebie uprawnień majątkowych i niemajątkowych staje się niemożli-
we. Wówczas dominują uprawnienia niemajątkowe, przysługujące naj-
bliższym zmarłego sprawującym kult jego pamięci. Uprawnienia te mogą 
przysługiwać niezależnie kilku osobom i każda z nich może dochodzić 
ich ochrony na drodze sądowej. Od uprawnień dotyczących zarządzania 
grobem, w warunkach jego zajęcia przez osoby bliskie, należy odróżnić 
uprawnienia do dysponowania grobem, wywodzące się z faktu ufundo-
wania grobu, decyzji o jego rodzaju i formie i mające głównie charakter 
majątkowy. 

W sytuacji kiedy między osobami dysponującymi prawem do grobu 
następuje konflikt co do zarządu grobem należy odpowiednio stosować 
przepisy o współwłasności. W związku z powyższym o czynnościach nie-
przekraczających czynności zwykłego zarządu decyduje wola większości, 
natomiast do tych, które przekraczają ten zakres w tym do rozporządza-
nia rzeczą wspólną, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicie-
li. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co 
najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie 
mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich 
współwłaścicieli.

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, 
spadkowych, odszkodawczych, dotyczących „umów frankowych” i karnych.

REALIZUJEMY 

INDYWIDUALNE 

ZAMÓWIENIA

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

meble@meblesosnowe.eu

ŁÓŻKA ●  MATERACE ●  SZAFY ●  KOMODY
BIURKA ●  WITRYNY ●  STOŁY ●  KRZESŁA

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 22 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

Pw³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

 HURT DETAL
Metal-Market

    501  089 898
      biuro@tadwil.pl   
   www.tadwil.pl

Ó SpraWaCh  
SpaDKoWyCh 

Ó SprZEDaży SpaDKóW 
Ó SprZEDaży UDZiałóW 

W niErUChoMośCiaCh  
Ó ZaMianiE  

niErUChoMośCi

pomożemy przy:

oFErUJEMy BEZpłaTną 
poMoC praWną

Ó SKUP 
Ó SprZEDaż 
Ó ZaMiana 

pośrEDniCTWo 
W oBroCiE 

niErUChoMośCiaMi
* USŁU GI
* Narożniki wg wymiarów klienta     
* Ma te ria ły obi cio we
Warszawa, ul. Krypska 52/54

     przy GRO CHOW SKIEJ 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

Za kład prze nie sio ny z ul. Zna  niec kie go 8

Tel. 22 612-53-88
691-75-50-50

TAPICER

 skup 
 sprzedaż 
 sim-locki
 akcesoria 
 naprawy

TELEFONY KOMÓRKOWE

czynne pn.-pt. 9.30-18.00
¥ 22 333 23 11, 501 51 66 60

www.krasphone.pl

ch szembeka
ul. zamieniecka 90 

paw. 311

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą
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Władze Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
podpisały z przedstawicie-
lami Wawra i Pragi Południe 
umowy dotyczące wsparcia 
realizacji czterech bardzo 
ważnych inwestycji. 

praga południe: 
rozBudoWa szkoły 

i skatepark
Szkoła Podstawowa nr 215  

na Olszynce Grochowskiej 
otrzyma 14 nowych sal lek-
cyjnych, salę gimnastyczną, 
dodatkowe szatnie, nową 
świetlicę i większą jadalnię. 

Rozbudowa tej placówki 
jest niezwykle ważną inwe-
stycją. Do szkoły tej uczęsz-
cza bowiem blisko 700 dzieci. 
To ponad dwa razy więcej 
niż powinno! Po zrealizo-
waniu planów rozbudowy, 
w znacznym stopniu popra-
wią się warunki pracy i nauki 
nauczycieli i uczniów. Dziel-
nica zakupiła już działkę pod 
budowę. Następnym krokiem 
będzie przeprowadzenie sto-
sownych analiz oraz rozpisa-
nie przetargów na wykonanie 
projektu i wykonawstwo. 

Na rozbudowę szkoły pod-
stawowej Praga-Południe 

otrzyma z budżetu Mazow-
sza 3 mln 790 tys. zł.

Część pozyskanych fun-
duszy przeznaczona zosta-
nie na stworzenie dużego 
skateparku, który – według 
założeń – stać ma się jedną 
z wizytówek dzielnicy. Obiekt 
przeznaczony będzie do jazdy 
na deskorolkach, hulajnogach, 
rowerach i rolkach. Znajdą się 
w nim liczne przeszkody oraz 
rampy urozmaicające jazdę. 
Zgodnie z planami obok no-
wego skateparku pojawi się 
pumptrack, czyli tor do jazdy, 
ciągi komunikacyjne i inne 
elementy małej architektury. 

Nowy kompleks znajdzie się 
przy Wale Miedzeszyńskim 
646. Na jego budowę Ma-
zowsze przekaże dzielnicy 
200 tys. zł.

WaWer: park oraz 
rozBudoWa „syrenki”
Dzielnica Wawer otrzy-

mała dofinansowanie w wy-
sokości 4 mln zł, z czego 
3 mln 850 tys. zł przezna-
czone jest na budowę Parku 
Aktywności Rodzinnej. Ma 
być to nowoczesne miejsce, 
w którym okoliczni miesz-
kańcy – i nie tylko – będą mo-
gli odpoczywać. Co ciekawe, 
projekt obiektu powstaje przy 
współudziale mieszkańców 
dzielnicy, zarówno młod-
szych, jak i starszych. Obej-
muje on również stworzenie 
niezbędnej infrastruktury 
drogowej, parkingu oraz 
przyłączenie mediów.

Drugą inwestycją jest mo-
dernizacja istniejącego już 
obiektu sportowego „Sy-
renka”. Projekt przebudowy 
przewiduje przekształcenie 
starych letnich szatni na cało-
roczną salę gimnastyczną. Na 
ten cel z budżetu Mazowsza 
pójdzie 150 tys. zł.        Jana

8 mln z kasy mazoWsza  
dla pragi południe i WaWra

UrZąD M.ST. WarSZaWy inForMUJE

Warszawa dynamicznie się rozwija, 
powstają nowe osiedla, biurowce, sklepy 
i inne inwestycje komercyjne. Inwesto-
rzy muszą pamiętać, że ich inwestycje 
mają wpływ na funkcjonowanie miasta. 
Dlatego zgodnie z artykułem 16. ustawy 
o drogach publicznych mają obowiązek 
przebudowy układu drogowego tak, aby 
dostosować go do zwiększonego ruchu 
wywołanego nową zabudową. Im wię-
cej nowych mieszkańców, pracowników 
i miejsc postojowych, tym ten wpływ jest 
większy.(…)

Dlatego, decyzją prezydenta Rafała 
Trzaskowskiego, wprowadzona została 
nowa, jednolita i uproszczona procedura. 
Będą z niej mogli skorzystać inwestorzy 
obiektów handlowych powyżej 1 tys. m 
kw. lub innej zabudowy o powierzchni 
powyżej 5 tys. m kw. Obsługą wniosków 
składanych przez inwestorów zajmie się 
specjalny zespół pod przewodnictwem 
Zarządu Dróg Miejskich.(…)

Jednolity system przynie-
sie liczne korzyści dla miasta 
i jego mieszkańców. Inwestorzy 
będą partycypować finansowo 
w przebudowie układu drogo-
wego adekwatnie to tego, jak 
dużą inwestycję planują i jaki 
wpływ będzie ona miała na 
funkcjonowanie miasta. Stawki 
zostały ustalone zarządzeniem 
prezydenta w taki sposób, aby 

premiować zabudowę mieszkaniową 
bliżej centrum: na przedmieściach prze-
licznik ten będzie odpowiednio większy. 
Przykładowo, deweloper planujący osie-
dle o powierzchni użytkowej 10 tys. m 
kw. w centrum będzie zobowiązany do 
zainwestowania 1,25 mln zł w przebu-
dowę dróg. Budując na przedmieściach, 
będzie musiał wyłożyć 1,93 mln. Wynika 
to z faktu, że koszt odpowiedniego sko-
munikowania takich osiedli na przedmie-
ściach jest dużo większy.

Nowe reguły mają też przestać promo-
wać dojazdy autem do centrum. Każde 
nowe miejsce postojowe w zabudowie 
hotelowej, biurowej i usługowej na ob-
szarze centralnym będzie się wiązało 
z dopłatą 10 tys. zł. Budując w centrum 
biurowiec o powierzchni 10 tys. m kw. 
z 200 miejscami parkingowymi, inwestor 
musi się liczyć z wkładem na poziomie 
4 mln zł. (…)                                /um/

noWe drogi na koszt deWelopera

które łączą ludzi

Redakcja „Mieszkaniec”ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa
pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 604-77-55-98 Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniuKoszulki kupisz w sklepie: www.pragaunited.pl

5 wzorów: damskie i męskie; od S do XXXL
2 kolory: biały i czarny

Obecnie, z upraw nie stosujących 
pestycydów i dodatków chemicznych 
do nawozów, w oparciu o metody 
bardziej przyjazne ekologicznie, 
uzyskuje się bawełnę organiczną. pragaunited

Chcesz poznać więcej 
ciekawostek? Zajrzyj na

cena
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Zaułki historii

zrujnoWany symBol 
grochoWa

piEKarnia raJChErTa

Budynek, znany jako piekarnia Teodora rajcherta 
przy ul. grochowskiej 224 (róg Wiatracznej), ob-
chodził parę lat temu swoje stulecie. 

W 2012 roku budynek piekarni (po 67 la-
tach) został odzyskany przez potomków Teo-
dora Rajcherta, którzy wystąpili do dzielnicy 
o pozwolenie na rozbiórkę. Spotkali się jednak 
z odmową stołecznego konserwatora zabyt-
ków. Rodziny nie było stać na remont budyn-
ku, w związku z czym poszukiwała inwestora. 
Nieruchomość od wnuczki Teodora Rajcherta 
chciała kupić firma Bouygues Immobilier Pol-
ska. Zawarto umowę przedwstępną. Dewelo-
per planował przeprowadzenie tam inwestycji 
podobnej do tej zbudowanej przy ul. Gro-
chowskiej 230, gdzie firma prawie całkowicie 
zburzyła piętrową kamienicę z początku XX 
wieku, zostawiając dwie ściany zewnętrzne. 

W 2012 roku piekarnia została wpisana 
do rejestru gminnej ewidencji zabytków. Ele-
wacje frontowe piekarni zostały wpisane do 
rejestru zabytków w roku 2017.

Pod koniec 2019 roku Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków wyraził zgodę na roz-
biórkę budynku piekarni i zastąpienie go 
pięciopiętrowym budynkiem, w konstrukcję 
którego miały zostać włączone dwie elewa-
cje piekarni, brama i część ogrodzenia. 

Na wniosek Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami, w lutym 2020 roku, konserwator 
wznowił postępowanie o wpis do rejestru 
zabytków nieobjętej wpisem z 2017 części 
budynku. W marcu 2021 postępowanie zo-
stało jednak umorzone. Interwencję podjął 
wówczas Generalny Konserwator Zabytków, 
wstrzymując w maju 2021 wykonanie wyda-
nego pozwolenia na rozbudowę. 

Sprawa zabytkowej piekarni Rajcherta na 
warszawskim Grochowie i skali planowanych 
tam prac wyburzeniowo-budowlanych budzi 
bardzo wiele emocji, ale również wątpliwo-
ści natury formalnoprawnej. Jest to niestety 
smutny przykład, jak traktowana bywa prze-
strzeń miejska nie tylko w stolicy, ale całej 
Polsce. (...)

Dlatego też podjęłam decyzję o stwier-
dzeniu nieważności decyzji konserwatorskiej 
z 17 grudnia 2019 r., pozwalającej na roz-
budowę, nadbudowę i przebudowę obiektu 
przy ul. Grochowskiej 224 w Warszawie.

Podstawą mojej decyzji było prawidło-
we ustalenie zakresu ochrony konser-
watorskiej – oprócz elewacji frontowych 
budynku wpisanych do rejestru w 2017 r., 
obiekt ten chroniony jest również zapisa-
mi przewidzianymi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego rejonu 
Ronda Wiatraczna – część I, gdzie ustalono 
ochronę wpisanego do ewidencji zabytków 
zespołu dawnej piekarni przy ul. Grochow-
skiej 224. Zatem w tym przypadku mamy do 

czynienia ze zbiegiem dwóch form ochrony 
przewidzianych w art. 7 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami – czytamy 
na FB Magdaleny Gawin, wiceminister Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego 
Konserwatora Zabytków.

Ta decyzja oznacza wstrzymanie planów 
rozbiórki historycznego symbolu Grochowa 
– ostatniego, zachowanego w oryginalnej 
formie budynku architektury przemysłowej 
w tej części miasta. 

Solidne ceglane mury i wysmukły komin 
były dla Grochowa okresu międzywojennego 
takim samym symbolem dzielnicy, jak dla 
Starówki kolumna Zygmunta i Zamek Kró-
lewski – pisał przed laty varsavianista Jerzy 
Kasprzycki.

15 października 2021 r. na Facebooku po-
jawiła się informacja o tym, że na budynku 
zabytkowej piekarni pojawił się baner o tre-
ści: Sprzedam dom. 

Taka informacja zamieszczona na elewacji 
budynku prawdopodobnie świadczy o tym, 
że umowa z deweloperem, który planował 
wbudować elewację piekarni w nowy budy-
nek, nie doszła do skutku. 

Czy znajdzie się ktoś (instytucja, prywatny 
inwestor, a może Miasto Stołeczne Warsza-
wa), kto kupi zabytkowy, jednak mocno znisz-
czony budynek, który znajduje się pod opieką 
konserwatorską? Czy znajdzie się ktoś, kto 
przywróci temu miejscu dawny blask? Czy 
Miasto Stołeczne Warszawa skorzysta z pra-
wa pierwokupu? (pozwala na to art. 109 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami).

Trudne wyzwanie. Rewitalizacja tego bu-
dynku nie będzie należeć do łatwych, ale nie 
jest niemożliwa. Sam budynek mógłby speł-
niać funkcje społeczno-kulturalne, o co apelu-
ją mieszkańcy Grochowa. Wydaje się, że naj-
lepszą dla tego miejsca decyzją, byłby zakup 
i rewitalizacja zabytku przez Miasto Stołeczne 
Warszawa. Taką inwestycję mógłby także 
wesprzeć inwestor prywatny, np. za możli-
wość zabudowy pozostałej części działki.

24 października pojawiły się nowe infor-
macje w internecie. Stowarzyszenie „Ka-
mień i co?” zamierza apelować do władz 
Warszawy o podjęcie działań, które miałyby 
na celu uratowanie obiektu. Stowarzyszenie 
razem z innymi organizacjami przygotowuje 
wspólną petycję, skierowaną do Ratusza. 
Ten może mieć jednak problem z zakupem 
nieruchomości na własność. Miasto będzie 
chciało zająć się najpierw obiektami, które 
już posiada, a które również wymagają pil-
nego remontu, np. garbarnia przy Lubelskiej 
czy Młyn Michla przy Objazdowej.

Zbudowany z cegły 
w stylu charakterystycznym 
dla obiektów przemysło-
wych końca XIX i początku 
XX wieku, rozbudowywany 
w latach 1918–1926, losy 
świetności ma dawno za sobą. 
Przetrwał ostrzał artyleryjski 
w trakcie obrony Warszawy 
w 1939 roku (na elewacji 
widoczny jest ślad ostrzału), 
niestety może nie doczekać 
kolejnych lat. Budynek jest 
bardzo zniszczony. 

Rajchert z żoną Aleksan-
drą z Kraszewskich kupił 
w 1913 roku posesję powstałą 
w wyniku podziału osady 
Grochów II. Zbudowana 
piekarnia była przed wojną 
jedynym mechanicznym za-
kładem tego typu na prawym 
brzegu Warszawy. Mąka do 
piekarni była kupowana m.in. 
w Słodowieckim Młynie Pa-
rowym Mayzera i Goldflama 
przy ul. Marymonckiej.

Na Grochowie można 
usłyszeć, że Teodor Raj-
chert był bardzo dobrym 
sąsiadem. Podobno przed 
świętami mieszkańcy przy-
nosili wyrobione przez siebie 
ciasta do piekarni i piekli je 
w udostępnionych przez Raj-
cherta piecach.

Właściciel piekarni (Teo-
dorówki), Teodor Rajchert, 
mimo niemieckiego pocho-
dzenia, odmówił podpisa-
nia volkslisty, przez co jego 
życie było w czasie wojny 
utrudnione. Rajchert został 
uznany za wrogiego Polaka. 
Mimo osobistych zawirowań, 
Rajchert, w czasie II wojny 
światowej, przechowywał 
cenne dokumenty cechowe 
o dużej wartości historycz-
nej, w tym przywileje królów 
Zygmunta Augusta, Włady-
sława IV i Jana Kazimierza. 
W latach 1942–1943 przeka-
zywał pieczywo organiza-

cjom udzielającym pomocy 
biednym. Mieszkańcy wiele 
razy chronili się w murach 
piekarni podczas łapanek 
w mieście. Teodor Rajchert 
pomagał również działaczom 
konspiracyjnym.

Piekarnia, pomimo trud-
ności spowodowanych oku-
pacją, funkcjonowała do 
śmierci Teodora Rajcherta 
– 25 lipca 1944 r. Gdy żona 
Aleksandra Rajchert wróciła 
razem z córkami do War-
szawy pod koniec stycznia 
1945 roku, okazało się, że 
budynek piekarni jest opie-
czętowany. W komisariacie 
dowiedziała się, że nie jest 
już właścicielką budynku, 
a wyjazd uchroni ją przed 
wywozem do obozu NKWD 
w Rembertowie.

Po wojnie piekarnia zo-
stała przejęta przez spół-
dzielnię Społem, a później, 
w 1947 roku, przez Spół-
dzielnię Piekarsko-Ciast-
karską, która zamknęła ją 
1 czerwca 2013 roku. 

Jerzy podniesiński

dalsze losy zaBytkoWej kamienicy

Twoje mieszkanie jest zadłużone? 
Stanowi przedmiot zastawu lub innych zabezpieczeń?
Została wszczęta procedura komornicza?

poMożEMy W nEgoCJaCJaCh  
Z WiErZyCiELaMi, oDDłUżaniU

SKUp – SprZEDaż – ZaMiana
pośrEDniCTWo W oBroCiE
niErUChoMośCiaMi

BEZpłaTna poMoC praWna

  501 089 898     biuro@tadwil.pl     www.tadwil.pl

pyrylandia Sp. z o.o.
Firma o ugruntowanej pozycji na rynku z branży elektronicznej 

i radiowej, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby 
na stanowisko:

ELEKTroniK/SErWiSanT
Miejsce pracy: Warszawa / bliski Wawer

opis stanowiska:
 Diagnostyka, naprawa, przeglądy urządzeń;
 Uruchamianie urządzeń i kontrola parametrów;
 Wykonywanie pomiarów, testów.
Wymagania:
 Umiejętność posługiwania się specjalistycznym sprzętem 

pomiarowym;
 Prawo jazdy kat. B;
 Mile widziana znajomość radiołączności;
 Doceniamy wieloletnia doświadczenie /praktykę.
oferujemy:
 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub b2b;
 Możliwość rozwoju i nabywania nowych kwalifikacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:  
beata.bohdan@pyrylandia.com.pl

OKULARY TYLKO 59 ZŁ
Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

Warszawa, ul. Majdańska 7
Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE
TYLKO 199 zł
„Trzy w Jednym” (dal, komputer, czytanie)

Sfera –2 do +3,0
Dodatek do bliży 1– 3

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 9-19 
sobota od 9 do 13
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Część starszych osób nie 
jest w stanie samodzielnie 
poradzić sobie nawet z naj-
drobniejszymi usterkami, 
dlatego z dnia na dzień Mia-
sto odnotowuje coraz więcej 
zgłoszeń. Świadczy to o tym, 
że seniorów, potrzebujących 
tego typu pomocy, jest coraz 
więcej.

Najczęstsze prośby ze 
strony mieszkańców do-
tyczą cieknącego kranu, 
udrożnieniu odpływów 
i toalet, wymiany przepa-
lonych żarówek, gniazdek 
czy dzwonków do drzwi. 
Warszawską Złotą Rączkę 
można także wezwać do pod-
łączenia pralki, zawieszenia 
obrazka na ścianie, zamoco-
wania karniszy czy do za-
montowania żyrandola.

ile kosztują usługi
Usługi dotyczą pomocy 

przy drobnych naprawach do-
mowych i są BEZPŁATNE, 
ale w przypadku gdy koszt 
wykonania naprawy prze-
kroczy 200 zł, osoba, u któ-
rej jest realizowana usługa, 
musi dopłacić różnicę. Gdy 
istnieje konieczność zakupu 
dodatkowych materiałów do 
wykonania usługi – możliwa 
jest druga wizyta pracow-
nika technicznego w ramach 
jednego zgłoszenia. Przy 
realizacji usługi, w ramach 
jednego zgłoszenia, koszt 
zakupu materiałów nie może 
przekroczyć 80 zł. A jeżeli 
przekroczy, wówczas koszt 
zakupu materiałów przekra-
czający 80 zł pokrywa senior 
zgłaszający usterkę.

jak często można 
korzystać z pomocy
Senior może skorzystać 

z usługi jeden raz w mie-
siącu. W wyjątkowych sy-

WarszaWska złota 
rączka dla seniora

Cieknący kran, zepsute gniazdko czy przepalona 
żarówka nie powinna być już problemem dla war-
szawskich seniorów. Stołeczny ratusz uruchomił 
jakiś czas temu program Warszawska Złota rącz-
ka dla Seniora.

tuacjach koordynator usługi 
może zdecydować o zwięk-
szeniu liczby usług. 

W 2020 roku z usługi ofe-
rowanej przez Miasto senio-
rzy skorzystali ponad 1600 
razy, a w roku 2021 tylko 
do kwietnia usunięto prawie 

1000 usterek w domach war-
szawskich seniorów. Projekt 
Warszawska Złota Rączka 
dla Seniora będzie realizo-
wany do 31 grudnia 2023 r. 
Nie mamy jeszcze informa-
cji, czy będzie funkcjonować 
po tym terminie.      okMi

gDZiE ZaDZWoniĆ, żEBy UZySKaĆ WSparCiE
Seniorze wytnij i zachowaj numery telefonów, pod którymi 
możesz uzyskać wsparcie w programie Warszawska Złota 
Rączka dla Seniora. Poinformuj swoją rodzinę, znajomego, 
sąsiada, że też mogą skorzystać z tego programu! Wpuść 
do domu Złotą Rączkę tylko w umówionym przez siebie 
terminie.
Zgłoszenia usterek przyjmowane są telefonicznie przez 
trzy instytucje:
4 Mazowiecki Okręgowy Oddział PCK – tel. 507 978 378,
4 Fundację Pomoc Potrzebującym – tel. 22 614 13 16 
4 Fundację Edukacji Nowoczesnej – tel. 729 834 448.

WyMagania:
n wykształcenie min. średnie techniczne,
n dobra znajomość pakietu OFFICE,
n prawo jazdy kat. B,
n min. roczne doświadczenie w pracy na 

podobnym stanowisku,
n znajomość przepisów dotyczących zarządzania 

nieruchomościami i ustawy o własności lokali,
n dobra organizacja pracy,
n Licencja Zarządcy Nieruchomości będzie 

dodatkowym atutem.
ZaKrES oBoWiąZKóW:
n nadzór nad nieruchomościami,
n koordynacja prac konserwacyjnych, awarii 

i remontów w budynkach mieszkalnych,
n prowadzenie dokumentacji nieruchomości,
n rozliczanie kosztów mediów i analiza zużycia.
oFErUJEMy:
n stałe zatrudnienie na umowę o pracę, pełny etat
n możliwość skorzystania z kursów i szkoleń 

podnoszących kwalifikacje i umiejętności
n zapewniamy samochód służbowy

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„groChóW” w Warszawie 

z siedzibą przy ul. Kobielskiej 1 
zatrudni 

aDMiniSTraTora  
niErUChoMośCi

CV wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych prosimy przesłać na adres 

e-mail: sekretariat@wsmgrochow.pl

Z prograMU Mogą 
SKorZySTaĆ SEniorZy, 

KTórZy UKońCZyLi 
75 LaT i MiESZKaJą 

W WarSZaWiE. 

Więcej informacji www.dziecipragi.org.pl 

W maju 2019 roku w jednej ze szkół w warszawskim 
Wawrze 15-letni Emil B. zamordował nożem swojego 
kolegę Kubę K. Tragedia obu rodzin. Przemoc, do któ-
rej nigdy nie powinno dojść. 

W psychologii uczymy się o tym, że przemoc stosowa-
na wobec drugiej osoby jest niemal na samym końcu 
całego procesu. Dalej, zgodnie z piramidą nienawiści 
Gordona Allporta jest już tylko EKSTERMINACJA, czyli 
wyniszczenie, masowa zagłada ludzi, ludobójstwo; 
zbrodnia przeciwko ludzkości zmierzająca do wytę-
pienia określonych grup ludności z powodu ich rasy, 
narodowości, religii bądź przekonań, statusu społecz-
nego, stanu zdrowia przez zabijanie, okaleczanie lub 
uniemożliwienie rozrodczości; również niszczenie do-
robku kulturowego. Zdaniem Allporta zanim przemoc 
dojdzie do skutku są takie etapy jak: DYSKRYMINA-
CJA, czyli traktowanie osób, które ze względu, płeć, 
rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wy-
znanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną znajdują się w położeniu mniej 
korzystnym niż inne osoby w porównywalnej sytua-
cji. Wcześniej pojawia się UNIKANIE, czyli wyklucza-
nie danej osoby czy grupy społecznej. W przypadku 
rodzin czy szkół mowa tu o takich zachowaniach jak 
poniżanie, wykluczanie czy ignorowanie. Jednak na 
samym początku tego procesu znajduje się SŁOWO.

Zanim Emil zdecydował się na ten czyn prawdopodob-
nie mógł doświadczyć wykluczania z grupy rówieśni-
ków, poniżania, dyskryminacji, a to wszystko mogło 
zacząć się od słowa – niewinnych żartów, złośliwości 
czy plotek. 

Co możemy zrobić?
W ramach Lokalnego Systemu Wsparcia realizowa-
nego przez Partnerstwo dla dzieci Pragi Południe, 
w skład którego wchodzą Stowarzyszenie “Wspólne 
Podwórko”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział 

Terenowy Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA oraz 
Stowarzyszenie Gradiam proponujemy naszym miesz-
kańcom – dzieciom, a także ich opiekunom – rodzicom 
i nauczycielom WARSZTATY zatytułowane Mów do 
mnie grzecznie. Projekt jest współfinansowany z bu-
dżetu m.st. Warszawy. 

Kampania Mów do mnie grzecznie jest naszą odpo-
wiedzią na hejt, mowę nienawiści i pogardy. Kampa-
nia ma charakter informacyjno – edukacyjno – badaw-
czy i współtworzą ją naukowcy i badacze z różnych 
dziedzin życia i z różnych organizacji. Kampania 
skierowana jest zarówno do nadawców agresywnej 
komunikacji, jej odbiorców, jak i obserwatorów. Na-
dawcom chcemy przekazać, że istnieje inna, lepsza, 
bazująca na równowadze i szacunku forma komuni-
kacji, a mianowicie asertywność. Odbiorcom agre-
sywnej komunikacji chcemy pokazać narzędzia do 
obrony przed nią, natomiast obserwatorom chcemy 
tłumaczyć dlaczego muszą reagować na nią, bowiem 
brak reakcji prowadzi do jej akceptacji. Kampania 
bazuje na modelu Porozumiewania się bez przemocy 
(ang. Nonviolent Communication) Marshalla Rosen-
berga. Wszystkie działania realizowane w ramach 
kampanii są planowane zgodnie z naszymi założenia-
mi, opisanymi w Kodeksie Grzecznej Komunikacji. 
Mów do mnie grzecznie, czyli jak? Po pierwsze, do 
rzeczy – mów wprost o swoich potrzebach i oczekiwa-
niach; Po drugie, z szacunkiem dla siebie, lecz także 
dla innych; Po trzecie, o sobie – mów co czujesz i ja-
kie są fakty zamiast krytykować i oceniać innych; Po 
czwarte, empatycznie – myśl o tym, jak Twoje słowa 
mogą zrozumieć inni; Po piąte, będąc w zgodzie ze 
swoimi uczuciami. To one jako pierwsze poinformują 
Cię o niezaspokojonych potrzebach; Po szóste, z ak-
ceptacją i tolerancją dla innych, którzy mają prawo 
się od Ciebie różnić, a także czuć i myśleć inaczej niż 
Ty; Po siódme, masz prawo do wolności słowa, lecz 
granicą tej wolności jest godność drugiego człowie-
ka, a tej granicy nie wolno nam przekroczyć. Motto 
kampanii brzmi: Zmieniamy sytuację przez edukację, 
przez co podkreślamy, że celami kampanii jest pro-
mowanie w społeczeństwie modelu komunikacji aser-
tywnej, bez agresji i przemocy, opartej na prawach 
człowieka; kształtowanie postawy otwartej na różno-
rodność, opartej na wzajemnym zrozumieniu i sza-
cunku wobec siebie i innych oraz badanie możliwych 
przyczyn i konsekwencji nieasertywnej komunikacji 
oraz zaproponowanych skuteczności alternatywnych 
form komunikacji.

Słowa kreują naszą rzeczywistość...
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o B W i E S Z C Z E n i E
Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 i 2, art. 11 g ust. 1 pkt 1, art. 12 
ust. 1–3 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 
§2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku 
z art. 1 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego War-
szawy (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1817)

z upoważnienia prezydenta m.st. Warszawy 
zawiadamiam,

że 15 października 2021 r., po zakończeniu postępowania wszczętego na 
wniosek  Burmistrza Dzielnicy Białołęka, działającego z upoważnienia Prezy-
denta m. st. Warszawy, podjętego 04.10.2021 r. po zawieszeniu 16.08.2021 
r., została wydana decyzja nr 521/2021/ZriD  Prezydenta m. st. Warszawy, 
udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na 
budowie odcinka drogi publicznej, kategorii gminnej, klasy lokalnej 6.2.KD-
-L wraz z budową kanału ogólnospławnego, oświetlenia ulicznego i kanału 
technologicznego
Inwestycja drogowa wraz z infrastrukturą będzie realizowana na terenie dzia-
łek oznaczonych w ewidencji gruntów: nr: 8/36 (wydzielonej z działki ew. nr 
8/18), 8/37 (wydzielonej z działki ew. nr 8/29), 11/7, 11/8, 12/7 (wydzielonej 
z działki ew. nr 12/6), 17/9 (wydzielonej z działki ew. nr 17/7), 18/1 (wydzie-
lonej z działki ew. nr 18) z obr.  4-03-10
W ramach ww. inwestycji występuje obowiązek:
1. budowy kanalizacji ogólnospławnej na terenie objętym inwestycją oraz 
na działce ew. nr 11/4 i 11/5 z obr. 4-03-10,
2. przebudowy ul. Kościeszów w ramach której będą wykonane: przebudowa 
jezdni, przebudowa chodników, budowa oświetlenia ulicznego z zasileniem 
na działkach ew. nr: 8/27, 8/28, 8/31, 8/32, 11/4, 11/5, 12/4, 12/5, 17/4, 
17/6 z obr. 4-03-10 
W momencie kiedy decyzja stanie się ostateczna działki nr ew. 8/37, 11/7, 
11/8, 12/7, 17/9, 18/1 z obr. 4-03-10  stają się własnością Miasta Stołecznego 
Warszawy.

pouczenie
Zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią 

powyższej decyzji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka: decyzja dostępna w Wy-
dziale architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka (po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym tel.: 22/4 438 283) 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 
Kpa. (za dzień publicznego obwieszczenia przyjmuje się datę ukazania się 
niniejszego zawiadomienia w prasie lokalnej).

Miejsce złożenia odwołania: Urząd Dzielnicy Białołęka, Wydziale Architektury 
i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa. 

Na podstawie art. 136 §3 Kpa strona w odwołaniu może zawrzeć wniosek 
o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego 
w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Na podstawie art. 17 ust. 3 powołanej specustawy drogowej decyzja o usta-
leniu lokalizacji drogi zaopatrzona w rygor natychmiastowej wykonalności:

– uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
– zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,
– uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie właści-

wego zarządcy drogi,
– uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.
na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-

gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, decyzja podlega doręczeniu wnioskodawcy. pozostałe strony 
otrzymują zawiadomienia o jej wydaniu na adres widniejący w ewidencji 
gruntów. ponadto, zawiadomienia o wydaniu decyzji wywieszone zostaną 
w Urzędzie Dzielnicy Białołęka oraz umieszczone w Biuletynie informacji 
publicznej Urzędu m. st. Warszawy i w prasie lokalnej. 

W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wie-
czysty nieruchomości objętej niniejszą decyzją, wyda swą nieruchomość 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania zostanie 
powiększona o kwotę równą 5 proc. wartości nieruchomości lub wartości 
prawa użytkowania wieczystego (art. 18 ust. 1e pkt 1 specustawy drogowej).

Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania będzie pro-
wadzone przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, 
ul. Chałubińskiego 8.

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

w w w . j a s k r a . o r g

Warszawa ul. Grenadierów 51/59
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Z A P R A S Z A M Y: 

pon.-pt. w godz. 800-1700

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

e-mail: redom@redom.pl
 tel. 693-377-081

WYKONUJE:
 renowacjê tapicerki 

i stolarki mebli stylowych
i współczesnych

 nowe meble na wymiar 
(wersalki, tapczany, fotele,
narożniki, stelaże itd.)

 

 zabudowy z płyt meblowych
i meble uzupełniające
POSIADAMY WYBÓR TKANIN

I TRANSPORT

Nowy ośrodek tworzony 
jest z myślą o młodych lu-
dziach zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, prze-
mocą czy pochodzących 
z rodzin borykających się 
z problemem alkoholowym. 
Powstającą właśnie pla-
cówką opiekować się będzie 
Centrum Wspierania Rodzin 
„Rodzinna Warszawa” – or-
ganizacja, która prowadzi 
już 10 podobnych ośrodków 
w stolicy.

Na pot rzeby nowego 
ośrodka adaptowane są po-
mieszczenia w budynku przy 
ul. Suwalskiej 11. Szeroko 
zakrojone prace remontowe 

obejmują całkowitą przebu-
dowę wnętrza lokalu: wy-
burzenie istniejących ścian 
i wstawienie nowych, wy-
mianę instalacji elektrycz-
nej, teletechnicznej, wodno- 
-kanalizacyjnej i grzewczej 
oraz zamontowanie wenty-
lacji i klimatyzacji. Oczy-
wiście wymienione zostaną 
także drzwi i okna.

Zgodnie z planem prace 
mają zostać zakończone 
3 grudnia tego roku, ale do-
kładny termin otwarcia pla-
cówki nie jest jeszcze znany. 
Budżet przeznaczony na 
stworzenie nowej placówki 
wynosi 1,5 mln zł. paweł Bień

targóWek pomoże  dzieciom
Już wkrótce dzieci i młodzież z problemami będą 
mogły uzyskać pomoc w nowym ośrodku wsparcia 
dziennego. placówka będzie się mieścić w budyn-
ku przy ul. Suwalskiej 11 na Bródnie.

Burmistrz Tar-
gówka Małgorzata 
Kwiatkowska oraz 

wiceburmistrz Jacek 
Duczman wizytują 
pomieszczenia re-

montowanego lokalu 
użytkowego przy ul. 

Suwalskiej 11.

Fot. UM Targówek

Fot. Projekt Rembertów

„Mural dla 217” powstał 
w Rembertowie na terenie 
boiska Szkoły Podstawowej 
nr 217 im. Obrońców Radio-
stacji AK przy ul Paderew-
skiego. Inspiracją do jego 
stworzenia była potrzeba 
ożywienia i wkomponowa-
nia w ponurą ścianę żywych 
i wesołych kolorów. Mural 
powstał w miejscu ogólno-
dostępnym dla wszystkich 

dzieci, które przebywają 
na boisku w czasie przerw 
lekcyjnych, a także w trak-
cie zajęć sportowych i uro-
czystości szkolnych. Ściana, 
którą ozdobił mural, była 
wcześniej pełna bazgrołów, 
które szpeciły szkolny teren. 

Mural nawiązuje do te-
matyki sportowej, nie tylko 
grafiką, zawierając także 
motywujący cytat Roberta 

Lewandowskiego – „ Ni-
gdy nie przestawaj marzyć. 
I nigdy się nie poddawaj” 
i sprawi, że dzieci z więk-
szą przyjemnością będą 
angażowały się w aktyw-
ność fizyczną i realizowały 
swoje marzenia, nie tylko 
związane ze sportem. 

W Rembertowie jest jesz-
cze wiele ścian, które zostały 
zniszczone przez wandali. 

Pomysłodawcy planują reali-
zację podobnych inicjatyw 
w przyszłości. Zachęcają 
więc mieszkańców Rem-
bertowa do przekazywania 
zdjęć lub informacji, gdzie 
znajdują się ściany, które 
uważają za idealne do wyko-
nania kolejnych murali. Pro-
pozycje należy wysyłać na 
maila projektrembertow@
gmail.com                      ag

noWy mural na mapie remBertoWa

Obiekt ma ponad 200 m 
długości, a jego szerokość 
waha się od 15 do 21 metrów. 
W miejscu zatok przystan-
kowych szerokość jezdni 
wynosi od 9 do 15 m.

Przy okazji całościowego 
remontu wiaduktu, odna-
wiane są elementy konstruk-
cji przeznaczone dla prze-
chodniów, dla poprawy ich 
bezpieczeństwa i komfortu.

Po obu stronach wymie-
niono chodniki, a w miejsce 
starego asfaltu położono na-
wierzchnię z tzw. jastrychu 
żywicznego. Dodatkowo 
poprawiono odwodnienie 
i zrewitalizowano dwa ciągi 
schodów po zachodniej stro-
nie wiaduktu.

Od 26 października 2021 r. 
trwa remont dwóch ciągów 
schodowych po wschodniej 

remont schodóW 
na Wiadukcie

Wybudowany w latach 1973–1974 wiadukt nad al. 
Stanów Zjednoczonych, w ciągu ul. Saskiej, jest 
w trakcie remontu. pierwsza gruntowna moderni-
zacja wiaduktu miała miejsce w 1995 roku, kolejna 
w ubiegłym.

stronie wiaduktu. Wymia-
nie ulegną stopnie oraz ba-
lustrady.

Po południowej stronie 
al. Stanów Zjednoczonych, 
które będą zamknięte przez 
około miesiąc, poprawiony 
będzie stan schodów.

Schody po północnej stro-
nie również będą odnowione 
(ten odcinek będzie niedo-
stępny dla pieszych w trak-
cie prac).

Całość remontu zapla-
nowana jest do końca roku. 

alina Krosnowska

Fot. ZDM
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oBWiESZCZEniE WoJEWoDy MaZoWiECKiEgo
Działając na podstawie 9 i 10 §1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze 
zm.) dalej Kpa, oraz art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043), zawiadamia się, że w dniu 12 maja 
2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 303/SAAB/2021, 
o zmianie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 462/II/2018 z dnia 
16 sierpnia 2018 r. znak: WI-II.7840.9.2.2018.MS2(MS1), o pozwoleniu 
na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap 
realizacji odcinka wschodniego – północnego, od szlaku za stacją C18 
„Trocka” do torów odstawczych za stacją C21. Zamierzenie budowlane 
nr W4 w zakresie hektometraży od L 208+53.770, P 208+78.795 do 
L 210+57.917, P 210+75.561, polegające na budowie wentylatorni 
szlakowej V20 (ul. Blokowa ~ pomiędzy ul. Czerwińską a ul. Kanałową), 
budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów 
towarzyszących w tym czerpnio-wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia 
terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra”, 
Adres zamierzenia budowlanego: 
jednostka ew. 146511_8, Dzielnica Targówek, w m. Warszawa, 
województwo mazowieckie
obręb 4-09-13: 133/2, 133/3;
obręb 4-09-12: 3/141, 3/142, 3/146

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać 
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie. Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, 
może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 
1300 – 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 1200 po wcześniejszym umówieniu 
się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. osoby nieumówione nie będą 
obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie 
może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna 
osoba do jednej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m 
odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek 
jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania usti nosa.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach 
tutejszego organu, strony postępowania będą informowane w drodze 
publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 §1 ww. ustawy.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie. 

pouczenie
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: 

„§ 1. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej 
zmianie swego adresu.

§2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma 
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

WI-II.7840.9.2.2018.MS2,MS1(MP)zm.

Słynna falenicka sosna, 
rosnąca przy ul. Patriotów 
w Wawrze, może się stać 
pomnikiem przyrody! Ge-
neralny Dyrektor Ochrony 
Środowiska uchylił bowiem 
wcześniejsze postanowienie, 
w którym odmawiano wa-
werskiemu drzewu takiego 
statusu.

O nadaniu sośnie falenic-
kiej statusu pomnika przy-
rody zabiegają okoliczni 
mieszkańcy oraz Biuro 
Ochrony Środowiska Urzędu 
m.st. Warszawy. Jeszcze 
w kwietniu tego roku Re-
gionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska (RDOŚ) otrzy-
mał projekt odpowiedniej 
uchwały Rady Miasta, ale go 
nie przyjął. W tej sytuacji Pre-
zydent m.st. Warszawy zło-
żył zażalenie, co przyniosło 
pożądany skutek.

21 października tego roku 
Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w całości uchylił 
wcześniejsze postanowienie 

RDOŚ, umożliwiając tym 
samym nadanie falenickiej 
sosnie statusu pomnika przy-
rody. Wkrótce Rada Miasta 
otrzyma projekt uchwały 
w tej w sprawie.

***
14 października Rada Mia-

sta Stołecznego Warszawy 
podjęła uchwałę w sprawie 
stworzenia planu przestrzen-
nego zagospodarowania te-
renu Nowego Rembertowa, 
który ma obejmować teren  
pomiędzy ulicami: Cyruli-
ków, Działyńczyków, Grzy-
bową, Wspólną, Płatnerską 
oraz Dowódców. Dzięki de-
cyzji władz stolicy możliwe 
będzie stworzenie ogólnego 
planu zagospodarowania 
tego rejonu. 

***
Białołęka modernizuje 

uliczne oświetlenie. Stare 
oprawy rtęciowe zastępo-
wane są nowoczesnymi 
i energooszczędnymi żarów-
kami ledowymi. Zgodnie 
z planem, do 25 listopada, 
wymienionych zostanie 149 
opraw.

Już niedługo 31 ulic Bia-
łołęki rozbłyśnie nowym 
światłem. Dzięki wymianie 
oświetlenia na ledowe koszty 

zużycia energii znacznie się 
obniżą. Żarówki LED są rów-
nież proekologiczne. Budżet 
przewidziany na tę inwesty-
cję wynosi 198 849,27 zł.

***

Serwis mapa.um.war-
szawa.pl wzbogacił się 
o informacje dotyczące wy-
danych decyzji środowisko-
wych dla Warszawy. Od teraz 
każdy mieszkaniec stolicy 
będzie mógł szybko i łatwo 
sprawdzić, jaka zabudowa ma 
powstać w jego okolicy.

Wystarczy wejść na stronę 
mapa.um.warszawa.pl, a na-
stępnie w zakładkę „War-

szawa dzisiaj” i zaznaczyć 
opcję „decyzje o środowisko-
wych uwarunkowaniach”. 
Znajdują się tam informacje 
dotyczące wszystkich decy-
zji o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla przedsię-
wzięć planowanych do reali-
zacji na terenie Warszawy, 
które od 1 stycznia 2021 r. 
wydało Biuro Ochrony Śro-
dowiska. Mieszkańcy znajdą 
tam numer decyzji, datę jej 
wydania, skróconą nazwę 
przedsięwzięcia oraz jego 
lokalizację. Co istotne, dane 
w serwisie dotyczą wyłącz-
nie inwestycji, dla których 
wymagana jest decyzja 
o środowiskowych uwarun-
kowaniach.

***
Warszawska Rada Senio-

rów razem z Urzędem m.st. 

Warszawy po raz kolejny 
rozdali certyfikaty Miejsca 
Przyjaznego Seniorom. Wy-
różnienie to przyznawane jest 
instytucjom, które zapew-
niają starszym osobom przy-
jazną i życzliwą atmosferę, 
uwzględniają ich potrzeby 
i oczekiwania oraz odpo-
wiednio dostosowują swoją 
infrastrukturę. W tym roku 
wśród laureatów znaleźli się 
między innymi Urząd Dziel-
nicy Wesoła oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Dziel-
nicy Wawer. 

***
Masz niepotrzebne koce, 

kołdry bez pierza, prześciera-
dła, ręczniki i inne tekstylia? 
A może dywany, wykładziny 
lub stare gazety? Podaruj je 
bezdomnym zwierzętom! 
Rzeczy te doskonale nadają 

się do ocieplenia ich po-
mieszczeń oraz sprawdzają 
się jako legowiska. 

Pomysłodawcą akcji 
„Zima na Paluchu” jest 
MPO. Na potrzeby zbiórki 
ustawione zostały specjalne 
kontenery w pięciu punktach: 
Obozowa 43, ul. Tatarska 2/4, 
ul. Sosnkowskiego 4, ul. Za-
braniecka 4 oraz ul. Kam-
pinoska 1. Można do nich 
wkładać nie tylko tekstylia, 
ale również zabawki dla psów 
i kotów. 

Akcja potrwa do 30 listo-
pada 2021 roku.            ag, Bn

Zgłoś, czym 
ogrzewasz
Zgłoszenia na zone.gunb.gov.pl

Jako właściciel lub administrator budynku
masz ustawowy obowiązek zgłoszenia
źródła ogrzewania Twojej nieruchomości.
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na luzie

Pyszna Józia

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili  
wytchnienia, uśmiechu, po prostu – luzu!

Listopad to miesiąc, który 
przypomina nam o nieuchron-
nym nadejściu zimy!
Może, póki dni bywają pogod-
ne, warto znaleźć czas na kilka 
przygotowań do słoty i mrozu.
Przede wszystkim − spiżarnia. 
Co się da − mrozimy, najlepiej 
po uprzednim zblanszowaniu, 
czyli zagotowaniu w nieoso-
lonej wodzie i po minucie 
schłodzeniu w wodzie z lodem. 
Po dokładnym osączeniu paku-
jemy w woreczki z atestem do 
produktów spożywczych i mro-
zimy: fasolę szparagową, zielo-
ny groszek, dynię w obranych 
kawałkach, krojoną w kostkę 
włoszczyznę bez kapusty, ob-
rane pomidory, grzyby, owoce, 
siekane i nie blanszowane 
zioła, koper, natkę pietruszki 
i − koniecznie − selera.
Zapasy to także susz: ziołowy, 
ale też − z włoszczyzny! Utarta 
na grubej tarce, suszona po-
woli, cienką warstwą w ledwie 
letnim piekarniku, może być 
następnie doprawiona w wielu 
wariantach (z mielonymi su-
szonymi grzybami, z solą, pie-
przem, papryką), by dodawać ją 
wprost do zup i sosów, z zioła-
mi do makaronów czy ryb.

Wesoły Romek

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

Merlin

  
 





  


 
H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

Krzyżówka Mieszkańca nr 21
W pracy sporo zajęć, ale na pewno poradzisz sobie bez trudu. W sprawach domowych 
przez zmienną pogodę i skoki ciśnienia możesz odczuwać pewne zniechęcenie. Musisz 
popracować też nad swoim zachowaniem, bo zbyt łatwo unosisz się gniewem.  
Udało ci się jakoś złapać kontrolę nad zaległymi sprawami, ale ciągle masz uczucie, że 
czasu wciąż za mało, aby je zrealizować. W pracy szykuje się jakaś podwyżka, możliwe 
że twoja pracowitość zostanie doceniona.   
Twoje poczucie humoru i dobry nastrój udzielą się całemu otoczeniu. Jesteś postrzega-
ny jako człowiek pogodny i chętny do pomocy. Cieszysz się sukcesami swoich przyja-
ciół i kolegów i z nadzieją patrzysz w przyszłość. Zadbaj o swoje zdrowie. 
Z utęsknieniem czekasz na weekendy, aby nacieszyć się towarzystwem bliskich. 
W pracy masz sporo zajęć, ale spotykasz się też z interesującymi ludźmi. Uważaj tylko 
na swoje gardło i zacznij ubierać się odpowiednio do temperatury. 
Masz teraz sporo ciekawych pomysłów, które warto wykorzystać. Najbliższe dni przy-
niosą ci satysfakcję w postaci poprawy finansów. Możesz być trochę przemęczony, ale 
wykorzystaj resztkę energii i korzystaj z uroków jesiennych spacerów. 
Postaraj się, aby to, co zaplanowałeś nie odbiegało zbytnio od rzeczywistości. Kon-
sekwencja i dyplomacja to zalecane w najbliższym czasie sposoby postępowania. 
W sprawach sercowych postaraj się o więcej wyrozumiałości. 
Sprawy finansowe będą w jak najlepszym porządku, a zawodowe godne pozazdrosz-
czenia. Natomiast twoje zdrowie wymaga kontrolnej wizyty u lekarza i nie zapominaj 
o witaminach, zwłaszcza tych naturalnych – w owocach i warzywach. 
Masz nadal sporo spraw do załatwienia. Możesz być zabiegany i odczuwać zmęczenie 
tym całym zamieszaniem. Najbliższe dni będą jednak przychylne dla twoich planów. 
Powinieneś zwrócić baczniejszą uwagę na znajomych, ktoś przygląda ci się uważnie.  
Możliwość nowej pracy, widoki na awans – oto, co może spotkać cię w najbliższym 
czasie. Niewykluczone, że możesz też zmienić miejsce zamieszkania, a nawet spotkać 
osobę, z którą zwiążesz swoje dalsze losy. Szykuje się sporo zmian. 
Masz szanse na dobre samopoczucie. Mogą cię jednak nachodzić różne myśli i wąt-
pliwości, jaką masz podjąć decyzję. Poradź się życzliwej osoby, która będzie umiała 
spojrzeć na problem obiektywnie. Wybierz się wreszcie na jakieś zakupy. 
W najbliższych dniach dopisze ci humor i możesz być nawet w stanie lekkiej euforii. 
Tylko pozazdrościć. Ktoś sympatyczny jest myślami przy tobie, więc nie zaprzepaść 
szansy na ciekawy związek. Wszystko, co teraz zrobisz ma szansę się udać. 
Chociaż możesz czuć się zmęczony skokami ciśnienia i zmiennością aury, to pomyśl 
sobie, ile przed tobą pięknych dni, abyś mógł jeszcze nacieszyć się promieniami jesien-
nego słońca. Wtedy na pewno poczujesz się o wiele lepiej. 

Wywiad ze znanym piosen-
karzem:
− Jak wygląda twój dzień?
− Rano otwieram oczy, wy-
ciągam flaszkę i piję…
− Ależ nasz wywiad będą 
oglądać także dzieci. Propo-
nuję zamiast flaszka mówić 
na przykład… książka.
− Spoko. Potem wstaję 
z łóżka, wyciągam książkę 
i czytam. W południe przy-
chodzi nasz basista ze swoją 
książką, niestety zwykle 
kolorową i czytamy ją ra-

zem. Po południu w dro-
dze na próbę idziemy do 
księgarni i kupujemy dwie 
nowe książki, które czytamy 
do wieczora. A wieczorem 
idziemy do naszego per-
kusisty i tam do upadłego 
czytamy jego rękopisy.

***
− No i widzisz, mamy dzisiaj 
piękny dzień… − mówi 
poważnym głosem mąż do 
żony.
− Co z tego?
− Jak to? Nie pamiętasz?!!! 
Wczoraj przysięgałaś, że 
pewnego pięknego dnia mnie 
porzucisz! 

✓ Przystawka – sałatka z curry: ugo-
towany filet kurczaka pokroić w niezbyt 
drobną kostkę, skropić świeżą cytryną, 
wymieszać. Dodać do niego tyle samo ko-
stek ananasa z puszki oraz dobrych, suszo-
nych śliwek, na przykład kalifornijskich, 
bez pestek, krojonych w paski. Wlać 4–5 
łyżek soku ananasowego, wymieszanego 
z 1–2 łyżkami majonezu. Całość wymie-
szać. Dodać obficie łagodnego curry tak, 
by wszystko było pokryte warstwą żółte-
go proszku. Kto lubi, może dodać też jaja 
na twardo, ale jeśli – to lepiej samo biał-
ko, również krojone w kostkę. Schłodzić, 
wstawiając przykryte do lodówki na około 
2 godziny, co jakiś czas mieszając. Pycha!
✓ Sałatka 2: ugotowany i schłodzony 
ryż wymieszać z kawałeczkami kurczaka 
gotowanego lub pieczonego, drobno po-
krojonym porem (tylko biała część!) i pod-
prażonym na suchej patelni łuskanym 
słonecznikiem. Wymieszać, dodać sos: 
równe ilości majonezu i jogurtu, najlepiej 
greckiego, wymieszanego z 1–2 łyżkami 
(nie łyżeczkami) curry. Można tu łączyć 
curry łagodne z ostrym, wedle upodobañ. 
Gotowe!
✓ Kurczak z curry: filet kurczaka po- 
kroić w paski, osolić, smażyć na oliwie 
wraz z pokrojoną w paski kolorową papry-

ką i jedną niedużą cebulą. Podlewać so-
kiem z pomarañczy. Ugotować ryż pół na 
pół z kukurydzą z puszki. Gdy kurczak się 
lekko zrumieni, zalać go sosem z małego 
kubka jogurtu, wymieszanego z 2 łyżkami 
majonezu i 2 łyżkami curry (jeśli używa-
my ostrego curry, powinno być go mniej, 
ale wówczas, dla koloru, można dodać 
sproszkowanej kurkumy). Poddusić mie-
szając i odparowując, podawać na gorą-
cym ryżu.
✓ Zupa z curry: czosnek, imbir i trochę 
trawy cytrynowej (bo to wszak kuchnia eg-
zotyczna!) posiekać, utrzeć lub zmiksować 
z małą ilością oleju, wyłożyć na głęboką 
patelnię i rozgrzać mieszając. Dodać mleko 
kokosowe pół na pół z wodą, łyżkę (może 
być niecała) lub łyżeczkę curry, poddusić 
około 10–15 minut, zmiksować. Dodać po-
krojonego w różyczki kalafiora (ew. broku-
ła) oraz pokrojonego w kostkę, obranego 
pomidora. Gotować powoli przez 10 minut, 
dodać gorący, ugotowany ryż i podawać, 
koniecznie posypane siekanym szczypior-
kiem. Osolić do smaku już na talerzu!

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
Na chłody, coś słonecznie rozgrzewają-
cego: curry!

Przyprawa w jesiennych ko-
lorach, od złocistego przez 
czerwień do brązów, wcale nie 
odwieczna tylko zaskakująco 
młoda, a w dodatku swoją na-
zwą obejmująca tak naprawdę 
dwie, zupełnie różne rzeczy… 
Curry: po pierwsze, to nazwa krze-
wu z rodziny rutowatych, którego 
liście mają właściwości lecznicze 
(osłabienie, choroby żołądka). 
W języku hindi nazywają się kari 
patta, ale ze znaną nam przypra-
wą curry nie mają nic wspólnego! 
To, co kupujemy pod nazwą curry 
to mieszanka różnych warzyw 

i nie tylko, choć samo słowo kari 
w języku tamilskim oznacza po 
prostu warzywa! Stąd proszek cur-
ry może mieć bardzo różny skład. 
Podstawa to najczęściej kurkuma 
i jej intensywny, złocistożółty kolor, 
imbir i chili nadające specyficzną 
ostrość, a poza tym kolendra, kmin 
rzymski, gorczyca i pieprz.
W różnych odmianach curry moż-
na spotkać dodatkowo cynamon, 
czosnek, gałkę muszkatołową, goź-
dziki, kardamon, a także swojską 
kozieradkę czy cebulę. Najciem-
niejsza odmiana curry powstaje 
z przypraw prażonych, zaś ostrość 
każdej z odmian curry zależy od 
proporcji składników. Z wyjątkiem 
tej „liściastej”. 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą końcowe hasło.
1 2 3 4 5

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

6 7 8 9 10 11 12
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aUTo-MoTo – Kupię

n Autoskup, holowanie.  
Tel. 696-800-500

n Części Fiat 125p i inne auta 
PRL-u: Fiat 126 p, Syrena, 
Warszawa. Tel. 503-401-501

n Kupię Renault osobowe 5d. 
Tel. 603-603-505

DaM praCĘ

n Dozorca. Sprzątanie, drobne 
prace remontowe i naprawy. 
Emeryci i renciści mile widziani. 
Tel. 506-118-235

n Emeryci lub renciści do 
sprzątania budynków w Mię-
dzylesiu, 1/4 etatu. Dzwonić od 
godz. 10–13  
pon.- pt. Tel. 508-332-840

n Spółdzielnia Budowlano 
Mieszkaniowa „grenadie-
rów” poszukuje firm sprzą-
tających do sprzątania bu-
dynków 11-kondygnacyjnych 
wraz z przyległym terenem. 
Szczegółowe informacje 
w tej sprawie otrzymać moż-
na w dziale eksploatacyjnym, 
telefon: 22/514 04 60, 58  
lub 784 495 094.  
oferty składać należy w biu-
rze Spółdzielni (na portierni) 
lub mailem:  
adm@sbm-grenaderow.com.pl  
do dnia 15 listopada 2021 r.

KUpiĘ

n Antyki, obrazy, meble, 
książki, pocztówki, szable, 
bagnety, odznaczenia.  
Tel. 601-336-063

n Książki, plakaty, pocztówki. 
Tel. 501-285-268. Antykwariat 
ul. Inżynierska 1.

MEDyCZnE

n Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal.  
Tel. 22 671-15-79,  
22 613-98-37

MoToryZaCJa

n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

n Skup aut wszystkich.  
Tel. 503-401-501

naUKa

n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-209-341

REKLAMAREKLAMA

następne Wydanie 18.11.2021

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 6 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

REKLAMA REKLAMA

ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 

MIESZKANIEC
GAZETA WARSZAWSKA

Gazeta mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Wawra, Rembertowa, Wesołej, Białołęki, Targówka. 
Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny: Barbara Nowosielska-Piszczyk. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, 

tel. 22 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: Grupa ST-ART Anna Morawska, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 813-43-83.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) redakcja i wydawca nie odpowiadają. 

oBWiESZCZEniE WoJEWoDy MaZoWiECKiEgo
Działając na podstawie 9 i 10 § 1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze 
zm.) dalej Kpa, oraz art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 ze zm.), informuję, iż w dniu 
11 maja 2021 r., została wydana decyzja Wojewody Mazowieckiego 
Nr 300/SAAB/2021 zmieniająca decyzję Wojewody Mazowieckiego 
w sprawie „zmiany” decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 453/II/2018 
z dnia 16 sierpnia 2018 r., znak: WI-II.7840.9.5.2018.MP, o pozwoleniu 
na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap 
realizacji odcinka wschodniego – północnego, od szlaku za stacją C18 
„Trocka” do torów odstawczych za stacją C21. Zamierzenie budowlane 
nr W3 w zakresie hektometraży od L 200+54.500, P 200+70.000 do  
L 208+53.770, P 208+78.795, polegające na budowie Stacji C19 (ul. 
Figara / ul. Rolanda), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie 
i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: 
budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni, budowie palisady 
zabezpieczającej istniejące budynki i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, 
dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra”. 
Adres zamierzenia: 
obręb 4-09-19: 260/5, 260/11, 260/10, 260/7, 262/5, 262/6, 262/7, 
264/5, 264/6, 264/7, 266/5, 266/7, 269/7, 271/1, 271/3, 273/1, 273/3, 
274/1, 274/3, 275/1, 275/3, 276/3, 276/5, 302/2, 302/3, 303/2, 374, 
378/1, 379/14, 379/15, 379/16, 379/24, 389, 390, 411;
obręb 4-09-12: 20/6, 22/1, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 
23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/23, 23/24, 23/25, 
23/26, 23/27, 23/28, 23/29, 23/30, 23/31, 23/34, 23/35, 23/36, 23/37, 
23/42, 23/44, 23/7, 23/8, 23/9, 24/7, 24/6, 24/4, 24/5, 24/8, 25/1, 3/142, 
3/243, 3/246, 3/189, 3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 3/249, 3/250, 3/195, 
3/196, 3/197, 3/198, 3/241, 3/242, 31/28, 31/29, 31/30, 31/31, 31/32, 
31/33, 31/34, 31/35, 31/36, 32, 33, 42, 45/1, 45/10, 47, 48, 71, 72, 73/1, 
73/2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83/2, 83/26, 83/27, 83/28, 83/29, 83/30, 
83/39, 83/52, 83/51;
obręb 4-09-20: 12/1, 12/2, 12/3, 15/1, 16/1, 16/2, 17/4, 17/3, 17/2, 
21/11, 21/13, 21/14, 62/10, 62/5; 
obręb 4-09-13: 133/3, 133/4, 133/5, 223/1, 223/2, 236/3, 237/2, 240/1, 
240/2, 294/1, 294/2; jednostka ew. 146511_8, Dzielnica Targówek, w m. 
Warszawa;

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią decyzji oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale 

Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,  
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Strona chcąca zapoznać się z decyzją oraz aktami postępowania, 
może tego dokonać w siedzibie tutejszego organu na Pl. Bankowym 3/5 
pok. 7 w poniedziałek w godz. 13.00 – 16.00 lub w czwartek w godz. 
8.00 – 12.00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod  
nr 22 695-62-19. osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Czas 
przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może 
zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do 
jednej sprawy. Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 
1,5 m odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek 
jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem organu 
wydającego decyzję, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji lub 
zawiadomienia o jej wydaniu.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

 WI-II.7840.9.5.2018.MPzm.

informacje o szczegółach przetargu zawarte są na stronie internetowej  
Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa ul. Międzynarodowa 44  
ogłasza przetarg nieograniczony na: 

1. Remont budynku garażu podziemnego w zespole zabudowy mieszkaniowej 
„OSIEDLE ZWYCIĘZCÓW” w zakresie robót ogólnobudowlanych w War-
szawie przy ul. Wandy 16.

n Matematyka, dojazd.  
Tel. 691-870-045

n Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i komórki. 
Osoby starsze – promocja! 
Student. Tel. 533-404-404

niErUChoMośCi – Kupię

n KUpiĘ Za goTóWKĘ 
KażDą niErUChoMośĆ, 
Do rEMonTU, Z proBLE-
MEM praWnyM, ZaDłUżo-
ną, UDZiał.  
TEL. 786-805-828

n Skup nieruchomości – miesz-
kania do remontu i działki bu-
dowlane również do przekształ-
cenia – zadłużone itp. szybka 
transakcja tylko bezpośrednio 
– agencjom dziękuję; płatność 
gotówką, Warszawa i okolice 
– Marki, Radzymin itp. Proszę 
o kontakt w godz. 8.00–17.00. 
Tel. 502-904-708

niErUChoMośCi –  
Mam do wynajęcia

n Kwatery prywatne. poko-
je 2 i 3 os. Koszt 500 zło-
tych 1 osoba/mies. Telefon: 
601-350-289. Faktury VaT.

praWnE

n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii Ad-
wokackiej na Grochowie przy ul. 
Grenadierów 12. Sprawy karne, 
cywilne, rodzinne, spadkowe 
(umowy, odszkodowania, roz-
wody, alimenty, nieruchomości, 
inne). Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – kon-
trole podatkowe i sprawdzające, 
porady, wszystkie podatki, 
spadki, darowizny, aukcje, 
nieujawnione dochody. Tel. 
22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

n Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy 
cywilne, karne, rodzinne, 

spadkowe, rozwody. Wawer-Anin 
ul. Ukośna. Tel. 22 613-04-30, 
603-807-481

różnE

n Odbiorę nieodpłatnie karton, 
Praga Południe.  
Tel. 796-371-666

SprZEDaM

n Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria. Tel. 606-742-822, 
www.odkurzaczewodne.eu

TranSporT

n przeprowadzki i magazyno-
wanie 24h/7. Wywóz i utyliza-
cja zbędnych mebli, przedmio-
tów z mieszkań i piwnic.  
Tel. 607-66-33-30

n Przeprowadzki. Wywóz gruzu 
i mebli. Tel. 722-990-444

n Transport – przeprowadzki 
– samochód o wymiarach  
3,9 dł./2,0 wys. – kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ceny. 
Tel. 502-904-708

USłUgi

n agD – LoDóWKi, praLKi, 
ZMyWarKi – napraWa.  
TEL. 694-825-760

n agD, anTEny, TELEWiZory 
– napraWa. TEL. 602-216-943

n Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24 oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa. Tel. 
22 815-47-25, 501-123-566, 
lemag-tvsat.waw.pl

n BaLKonoWE SiaTKi. 
TEL. 514-165-445

n Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, reperacje parkietów 
– Stefan Słomski.  
Tel. 501-126-177, 500-240-976.

n Dezynfekcja instalacji 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 
Tel. 502-904-708

n Dezynsekcja – skutecznie.  
Tel. 22 642-96-16

n Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne.  
Tel. 601-93-68-05

n ELEKTryCZnE inSTaLaCJE 
– noWE, napraWy, MoDErni-
ZaCJa. TEL. 504-618-888

n gaZ, hyDraULiKa. 
napraWy, MonTaż, prZE-
róBKi – 24 h. Tanio. TEL. 
22 610-88-27, 604-798-744

n Hydrauliczne drobne napra-
wy, złota rączka. Tanio.  
Tel. 731-142-599

n Hydrauliczne, gazowe, 
solidnie. Tel. 22 610-81-21, 
607-773-106

n hyDraULiK SoLiDniE, 
USłUgi gaZoWE.  
TEL. 888-329-094

n hyDraULiK.  
TEL. 502-031-257

n Hydraulika wod. kan.-gaz., 
piece – naprawy, przeglądy 
gazowe i kominiarskie. Upraw-
nienia. Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, projek-
towanie, serwis 24 h, sprzedaż 
urządzeń, kompleksowa 
obsługa, doradztwo techniczne, 
szybkie terminy realizacji, 
gwarancja. Tel. 502-904-708

n LoDóWEK napraWa.  
TEL. 602-272-464

n Malowanie, remonty, montaż 
paneli, wymiana armatury.  
Tel. 665-879-100

n napraWa MaSZyn Do 
SZyCia. DoJaZD graTiS. 
TEL. 508-081-808

n Pralki, lodówki – naprawa.  
Tel. 502-562-444, 603-047-616

n Rolety antywłamaniowe 
i naprawy. Tel. 602-228-874

n Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe – produkcja, 
naprawa. Tel. 602-228-874

n SToLarZ – SZaFy, ZaBUDo-
Wy, garDEroBy i paWLaCZE. 
TEL. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

n Zabiorę nieodpłatnie książki, 
gazety. Tel. 796-371-666

n Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery – naprawy, pranie 
verticali. Tel. 22 610-54-19

USłUgi – Budowlane

n Rolety. Tel. 514-165-445

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

USłUgi – Komputerowe

n AAA Tani Serwis Komputero-
wy 18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł.  
Tel. 506-480-505

USłUgi – porządkowe

n Pranie dywanów i mebli 
tapicerowanych. Mycie 
okien. Tel. 796-371-666

n Pranie dywanów mebli 
tapicerowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n Sprzątanie mieszkań.  
Tel. 794-767-860

USłUgi – remontowe

n Abc Malowanie, kafelki itp. 
remonty małe i duże.  
Tel. 509-306-279

n Adaptacje, glazura, hydrauli-
ka, malowanie. Tel. 606-181-588

n Glazura, hydraulika,  
malowanie. Tel. 518-562-380

n Malowanie gładź tapetowanie. 
Tel. 602-221-711

n Malowanie, tapetowanie, 
panele. Tel. 22 615-76-97,  
695-679-521

n Malowanie, tapetowanie. Tel. 
501-028-073, 22 566-17-16

n oKna – napraWy, 
DoSZCZELniEnia.  
TEL. 787-793-700

n Remonty kompleksowo 
i solidnie. Tel. 502-218-778, 
www.remonty4u.pl
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gotowych obiektów. Współ-
uczestniczyłem przy projek-
towaniu południowej części 
Służewca Przemysłowego, 
Żerania Przemysłowego, 
przy ulicy Ostrobramskiej 
projektowałem budynek dla 
potrzeb wojska zakładów 
Tl, Spółdzielczy Dom Han-
dlowy w Pruszkowie i dzie-
siątki innych, mniejszych 
obiektów np. sklepowo-usłu-
gowych dla spółdzielczości 
ogrodniczej. 

– a kiedy ostatni raz pan 
projektował? 

– Wcale nie przesta-
łem. Stale coś robię, 
teraz np. są to domy jed-
norodzinne dla inwesto-
rów indywidualnych. 

– nie brakowało panu 
czasu także na działalność 
społeczną. 

– Starałem się tak so-
bie organizować czas, 
by na wszystko go wy-
starczyło. Byłem więc 
członkiem Towarzy-
stwa Przyjaciół War-
szawy i jednocześnie wice-
prezesem Oddziału Saska 
Kępa, byłem prezesem Koła 
Stowarzyszenia Architektów 
Polskich, w latach 1980–81 

doradzałem „Solidarności” 
Regionu Mazowsze. Przez 
cale lata pisałem także fe-
lietony wraz z rysunkami 
dotyczącymi architektury 

WYWiaDY 30-LECia MiESZKaniEC nr 15/1998

tadeusz mycek

– Wciąż pan rysuje?
– Oczywiście. To moje 

wielkie hobby. Zresztą 
zawsze powtarzam, że ar-
chitektem zostałem jakby 
z przypadku, startując do 
egzaminu wstępnego jeszcze 
w mundurze wojskowym, 
a wahając się między archi-
tekturą, rysunkiem i poloni-
styką. 

– Teraz o Tadeuszu Mycku 
znajomi mówią, że do archi-
tektury wprowadził pojęcie re-
habilitacji, do rysunku swoistą 
kreskę, a wszystko to okraszone 
gawędą. Co to jest ta „rehabili-
tacja” w architekturze? 

– Jest to teraz powszechnie 
już przyjęta norma przy pro-
jektowaniu miast, a niegdyś 
stojąca w poprzek przyjętym 
w Polsce konwencjom, za-
sada rehabilitacji zasobów 
mieszkaniowych w miastach, 
To mądrze brzmi, a kryje się 
pod tym prosta zasada: po 
co budować nowe osiedla 
na obrzeżach miast (co po-

woduje obumieranie tych 
organizmów), kiedy można 
wykorzystać wolne miejsca 
wzdłuż ciągów ulic. Do tego 
dziś nawiązują tak modne 
„plomby”, mniej lub bardziej 
zgrabnie wkomponowujące 
się w zastane otoczenie. Nie 
zawsze udawało mi się prze-
konać moich rozmówców do 
tej koncepcji, ale jeden sukces 
mam: to Słupsk, gdzie śmiało 
to mogę powiedzieć uratowa-
łem kilkaset poniemieckich 
domków jednorodzinnych 
i XIX -wieczną kamienicę 
w centrum miasta 

– od lat jest pan związany 
z Warszawą i pragą. Co panu 
zawdzięczamy? 

– Zawsze byłem niespo-
kojnym duchem, nie mieści-
łem się w sztywnych ramach, 
a za to trzeba było płacić 
cenę. Moje projekty zyski-
wały spore uznanie, ale… 
stosunkowo rzadko docho-
dziło do ich realizacji. Jest 
więc ich daleko więcej niż 

Tadeusz Mycek – ceniony architekt. od dziesięciu 
lat na emeryturze, wystawa jego prac rysunkowych 
w październiku i listopadzie ub. roku w Dzielnico-
wym Centrum promocji Kultury pragi południe, 
była wielkim sukcesem.

w dziennikach i ty-
godnikach, takich jak 
Kurier Polski, Polityka, 
Fundamenty i wielu pi-
smach zagranicznych 
i specjalistycznych. 

– ile pan łącznie zdobył 
nagród i wyróżnień zawo-
dowych? 

– Dziewiętnaście. 
Ważniejsze z nich to 
zespołowe za projekt 
ratusza w Amsterdamie 

i śródmieścia Słupska, a in-
dywidualne za projekty Aka-
demii Muzycznej w Warsza-
wie, Domu Kultury w Gorzo-
wie Wielkopolskim. 

– Był pan także wykładowcą 
w politechnice Warszawskiej. 

– Bardzo mile wspomi-
nam ten okres. Przez wielu 
studentów byłem traktowany 
jak starszy kolega. Przez 
siedem lat pracowałem jako 
starszy wykładowca na Wy-
dziale Architektury. 

– Z jakim stopniem nauko-
wym? 

– Doktora inżyniera ar-
chitekta. 

– a co pan lubi najbardziej 
rysować? 

– Gmachy, zabytki, bu-
dowle i… ludzkie głowy. 
rozmawiał Tomasz Szymański 

Tadeusz aleksander Mycek (ur. 
3 maja 1923, zm. 20 października 
2019 w Warszawie) – architekt, ry-
sownik, portrecista.
Wykładowca na Wydziale archi-
tektury politechniki Warszawskiej 
w latach 1970–76. portrecista 
Warszawy, zwłaszcza pragi. autor 
książek: Spotkania z Mistrzami, 
Portrety Saskiej Kępy, Amerykań-
skie epizody, Mój Radzyń, Moja 
wojna o Słupsk i Moja rysunkowa 
opowieść o Słupsku.
Laureat konkursów architektonicz-
nych.                         źródło: wikipedia.pl
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