
Zniszczony budynek przy Targowej 18a na Pradze Północ od 
dłuższego czasu stoi pusty. Jego jedynymi „lokatorami” są 
narkomani i alkoholicy, tłumnie się w nim gromadzący. Miesz-
kańcy okolicznych domów boją się tamtędy przechodzić. Po-
stanowiliśmy dowiedzieć się, jak Urząd Dzielnicy planuje roz-
wiązać ten problem. Co zamierza zrobić z tym pustostanem?

Bożonarodzeniowe 
jarmarki
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A TO SIę CHŁOP DZIWI
Gubię się w wizytach święte-

go Mikołaja – 6 grudnia czy na 
Boże Narodzenie? Dwa razy?! 
A jeśli tylko raz, to kto doręcza 
prezenty w drugim terminie? 
Postanowiłem sprawę wyjaśnić 
i o to co ustaliłem. 

Po pierwsze, że słynne „ho, 
ho, ho” nie jest zawiadiackim 
powitaniem, wykrzykiwanym 
przez Santaklausa, ale po pro-
stu jego zdziwieniem. No bo 
chłop jedzie saniami, gna te 
biedne renifery, wie, że spełnia 
dobry uczynek, a tu na „ajfona” 
wchodzą mu mandaty: za brak 
tylnych świateł, przekroczenie 
prędkości w terenie zabudowa-
nym, podejrzenie spożywania 
(bo czerwone poliki)… 

Niepomiernie dziwią go mi-
nimikołaje, uwijający się furami 
z napisem DPD i DHL, o barba-
rzyńskich zwyczajach: nie biorą 
dzieci na kolana, nie każą mó-
wić wierszyków, tylko naciskają 
guzik domofonu i wykrzykują: 
– Proszę podejść do windy…

Śledztwo wykazało, że 
mamy do czynienia z zagubio-
nym starszym panem, któremu 
trzeba bardziej pomóc, niż od 
niego wymagać. A kiedy przy-
chodzi? Tego w dalszym ciągu 
nikt nie wie, ale 6 i 24 grudnia 
jest o czasie. Cud Panie, trudny 
do zrozumienia, tak jak nie spo-
sób pojąć cudownie rozmnaża-
nych trzynastek, czternastek, 
piętnastek, gdy w budżecie 
państwa grosza już nie ma. 

Tomasz Szymański

Już niedługo Boże narodzenie. Jest to czas, w którym oBdarowuJemy naJBliższych 
upominkami. co zroBić, gdy nie mamy pomysłu na prezent? z pomocą przychodzą świąteczne 
targi i Jarmarki oraz warsztaty. Więcej NA STR. 3
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kronika poLicyjna
NAPADŁ I GROZIŁ NOżEM

Funkcjonariusze policji z Wawra zatrzymali 18-letniego męż-
czyznę podejrzanego o rozbój z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia. Nastolatek napadł na chłopaka, którego poznał 
na jednym z portali internetowych. Gdy doszło do spotka-
nia, pobił go, groził nożem, a później zabrał telefon i kartę 
płatniczą. Zatrzymany usłyszał zarzuty i został tymczasowo 
osadzony w więzieniu. 

PODCZAS KRADZIEżY ZRANIŁ OCHRONIARZA
Do 10 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanemu  
22-letniemu obywatelowi Gruzji, który został złapany na 
próbie kradzieży drogich perfum w jednej z drogerii na Pra-
dze Północ. Podczas szarpaniny z ochroniarzem 22-latek 
wyciągnął z kieszeni nóż i ranił go w brzuch. Wyrokiem sądu 
został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu 
kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

NIE ZATRZYMAŁ SIę NA PASACH I POTRąCIŁ PIESZą!
55-letni kierowca Toyoty potrącił 15-letnią dziewczynkę na 
przejściu dla pieszych na ul. Grochowskiej. Na szczęście, 
poza siniakami, poszkodowana nie doznała poważniejszych 
urazów. Kierowca toyoty był trzeźwy. Funkcjonariusze poli-
cji ukarali go wysokim mandatem.

ZŁODZIEJSKI DUET
Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 52 i 33 lat. Zo-
stali oskarżeni o popełnienie 5 kradzieży! Działali w salonach 
fryzjerskich, salonach kosmetycznych i w kawiarniach. Je-
den z nich zagadywał personel, udając np. że chce umówić 
się na wizytę, a wtedy drugi, wykorzystując sytuację, za-
bierał leżące na wierzchu telefony i tablety. 

 Źródło: Policja, Straż Miejska

Dokończenie ze str. 1
Ulica Targowa jest jedną 

z głównych ulic Pragi Pół-
noc i chociaż bardzo zmie-
niła się w ostatnich latach, 
to ten wizerunek psuje pu-
stostan przy numerze 18a. 
Obecnie obiekt st raszy 
powybijanymi szybami, 
powyrywanymi drzwiami 
oraz okopconymi, zniszczo-
nymi ścianami.

Głównym problemem nie 
jest jednak wygląd budynku, 
ale jego „lokatorzy”. Pusto-
stan jest meliną gromadzącą 
narkomanów i alkoholików. 
Co prawda władze dzielnicy 
odgrodziły go metalowym 
płotem, ale dla jego „gości” 
nie jest to problemem, po-
nieważ ciągle go wyłamują. 
Jak dowiedzieliśmy się od 
okolicznych mieszkańców, 
Miasto co jakiś czas napra-
wia ogrodzenie, jednak już 
następnego dnia zostaje ono 
zniszczone.

Do naszej redakcji od ja-
kiegoś czasu docierały sy-
gnały, że źle się dzieje przy 
Targowej 18a. Okazało się, 
że doniesienia mieszkańców 
nie są przesadzone. Gdy po-
jechaliśmy na miejsce, tuż 
przy budynku zastaliśmy 
dużą grupę młodych ludzi, 
których zachowanie suge-
rowało, że znajdują się pod 
wpływem alkoholu. Jak się 
dowiedzieliśmy, taki widok 
w tym miejscu nie jest ni-
czym niezwykłym. Co wię-
cej, według lokatorów oko-
licznych bloków, w ostatnim 
czasie wyraźnie zwiększyła 
się liczba koczujących tu 
narkomanów i alkoholików. 

Wielu mieszkańców oko-
licy obawia się tamtędy 
przechodzić, zwłaszcza po 
zmroku. Budynek przy Tar-
gowej 18a jest nawet tema-
tem poruszanym w mediach 
społecznościowych – dysku-
sja rozgorzała zwłaszcza po 

praga-północ

tym, jak w ostatnim miesiącu 
znaleziono w tym miejscu 
mężczyznę, który nieomal 
zmarł po przedawkowaniu 
narkotyków. Większość 
wpisów to głosy oburzenia 
mieszkańców, którzy uwa-
żają, że władze dzielnicy 
już dawno powinny zrobić 
porządek z tym miejscem, 
albo wyburzając budynek, 
albo go remontując.

Zwróciliśmy się do Urzędu 
Dzielnicy Praga-Północ 
z pytaniem, jakie władze 
mają plany względem tej 
nieruchomości. 

– Kompleks pawilonów 
znajdujący się przy ul. Targo-
wej 18 ma zostać rozebrany 
przez Zakład Gospodarowa-
nia Nieruchomościami już na 
początku 2023 roku – powie-
działa nam Karolina Jakob-
sche, rzeczniczka prasowa 
UD Praga-Północ. – Najemcy 
lokali usługowych zostali we-
zwani do opróżnienia i upo-

rządkowania pawilonów do 
końca listopada tego roku. 
Protokolarne przejęcie nie-
ruchomości przez m.st. War-
szawę nastąpi po ustaleniu 
terminu przekazania lokali. 
W październiku 2022 roku 
odbyło się spotkanie, pod-
czas którego obecni najemcy 
otrzymali propozycje najmu 
innych lokali z zasobów m.st. 
Warszawy. 

Niestety nie uzyskaliśmy 
odpowiedzi na pytanie, co 
powstanie w miejscu wy-
burzonych pawilonów przy 
Targowej 18a. Urząd Dziel-
nicy Praga-Północ poinfor-
mował nas, że pierwotnie 
zamierzano tu wybudować 
przedłużenie Trasy Świę-
tokrzyskiej, ale Stołeczny 
Zarząd Rozbudowy Miasta, 
który zajmuje się zagospoda-
rowaniem tego terenu, oznaj-
mił, że nie ma w planach tej 
inwestycji…    

Jacek P. Narożniak
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koniec horroru przy Targowej 18a?

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

JAk uzyskAć 
dOfinAnsOWAnie? 
zAdzWOŃ 517 224 111

Jeżeli obecnie nie przysługuje Ci 
dofinansowanie z nfz, a chcesz kupić 

aparat słuchowy, skorzystaj  
z promocji aparatów sprzedawanych 

bez dofinansowania nfz. 
zadzwoń 517 224 111

W te śWięta podaruj sobie  
lepsze słyszenie!

Przy zAkuPie 
dWóCh APArAtóW 

słuChOWyCh 
OsuszACz 

elektrOniCzny  
O WArtOśCi 300 zł 

dOstAniesz  
Od nAs W PrezenCie

istnieJe mOżliWOść 
OdliCzeniA Od POdAtku 
APArAtóW słuChOWyCh 
zAkuPiOnyCh 
W 2022 rOku.

W te święta podaruj sobie lub Twoim bliskim prezent 
w postaci lepszego słyszenia! Boże Narodzenie to 

czas spotkań z rodziną i przyjaciółmi, pełen krzą-
taniny i gwaru. Dla wielu z nas to jeden z naj-

milszych momentów w roku, zadbajmy więc 
o to, żeby cieszyć się z niego w pełni. Hałas 
i szum utrudnia rozumienie mowy i może 

wykluczać osoby z niedosłuchem z rozmowy. 
Rozwiązaniem tej sytuacji są aparaty słuchowe do-

brane przez doświadczonych specjalistów. Wielu 
naszych klientów opowiada o tym, jak dzięki apa-

ratom słuchowym na nowo mogli doświadczyć dźwięków śmiechu, 
muzyki i rozmów z rodziną podczas świąt. Nie ma lepszego prezentu 
na święta niż czas z bliskimi, którym możemy cieszyć się w peł-
ni. Zapraszamy do Akademii Słyszenia, gdzie dołożymy wszelkich 
starań, żebyś mógł korzystać z indywidualnie dobranych aparatów 
słuchowych już w te święta. 
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Podpowiadamy, gdzie 
można znaleźć bożonaro-
dzeniowe inspiracje.

Białołęka
n  10-11.12. godz. 13-18, 
Białołęcki Festiwal Bożonaro-
dzeniowy, Białołęcki Ośrodek 
Sportu, ul. Strumykowa 21 
(parking BOS i SP 366) – rę-
kodzieło artystyczne, w so-
botę warsztaty z tworzenia 
dekoracji świątecznych i de-
korowania pierniczków. 
n 16-23.12. godz. 10-22, Kier-
masz Świąteczny w Galerii 
Północnej, ul. Światowida 17 
– odzież od polskich projek-
tantów, ręcznie robiona bi-
żuteria, oryginalne dodatki 
do domu.

praga-południe
n  12 i 14.12. godz. 17.00, 
Biblioteczna choinka, Biblio-
teka nr 42, ul. Biskupia 50 
– warsztaty z tworzenia 
ozdób choinkowych. 
n  17–18.12. godz. 10-20, 
Jarmark Bożonarodzeniowy 

w Parku nad Balatonem przy 
ul. Abrahama – kraina pełna 
światła, zapachu, kolorów 
i atrakcji dla całej rodziny. 

praga-północ
n 10-11.12. godz. 10-19, Mar-
ket świąteczny w Centrum Pra-
skim Koneser, Pl. Konesera 2. 
n 10.12. godz. 10-20, 11.12. 
godz. 10–18, Jarmark świą-
teczny na Bazarze Różyckiego, 
między ul. Targową, Ząbkow-
ską i Brzeską – ozdoby świą-
teczne, dekoracje z drewna, 
ceramika, naturalne kosme-
tyki, świąteczne przysmaki, 
swojskie wędliny. 
n  17-18.12. godz. 11-18, 
„Przerób-My”, Centrum Pra-
skie Koneser, Plac Konesera 2 
– targi rękodzieła i rzemio-
sła, warsztat św. Mikołaja, 
sztuka dekoracji.

Targówek
n  10.12. godz. 12–18, Kier-
masz świąteczny w DK Zacisze, 
ul. Blokowa 1 – sąsiedzkie 
spotkanie połączone z kier-

maszem artystycznych prac, 
rękodzieła i biżuterii, wstęp 
wolny.

wawer
n 11.12. godz. 12-13.30, Fa-
bryka Św. Mikołaja, WCK Filia 
Marysin, Korkowa 119/123 – 
warsztaty dla rodzin z two-
rzenia ozdób choinkowych, 
wstęp wolny
n 18.12. godz. 12-14, warsz-
taty Ekorientacja „Świąteczne 
ozdoby na okno”, WCK Filia 
Radość, Powojowa 2 – warsz-
taty tworzenia ekologicznych 
i pachnących ozdób na okno, 
podświetlonych ledami, 
wstęp wolny, zapisy.

wesoła
n 10.12. godz. 12–18, Świą-
teczny Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy na parkingu przy 
UD Wesoła, ul. 1 Praskiego 
Pułki 33 – w wydarzeniu we-
zmą udział artyści, twórcy 
ludowi, rękodzielnicy i lo-
kalni producenci żywności; 
odbędą się warsztaty pla-

Bożonarodzeniowe
jarmarki

styczne, spektakl dla dzieci, 
koncert kolęd, spotkanie 
z Mikołajem, występy arty-
styczne lokalnej społeczno-
ści i inne atrakcji.              OM

BęDZIE SIę TEż DZIAŁO  
PO DRUGIEJ STRONIE 

WISŁY
n Do 6.01.2023 r. w godz. 
11-20, w piątki i soboty do 
21.30 – Jarmark Bożona-
rodzeniowy na Podwalu na 
Międzymurzu Piotra Biegań-
skiego (od Pl. Zamkowego 
do ul. Wąski Dunaj), świą-
teczne stragany z wyrobami 
rękodzieła artystycznego 
i regionalnego rzemiosła. 
n 10–11.12. godz. 10-16  
– Świąteczny Targ dla 
psów i kotów, Hala Gwardii, 
plac Żelaznej Bramy 1. 
n 10.12. godz. 10-20, 
11.12. godz. 10-18 – Targ 
św. Mikołaja w PKiN. 
n 11.12. godz. 13-18 
– Kiermasz świąteczny 
i zabawa dla dzieci w hali 
klubu Polonia Warszawa, ul. 
Konwiktorska 6.
n 16–23.12. piątek-so-
bota godz. 9-20, niedziela 
– czwartek godz. 10-19 
– Jarmark Świąteczny 
w Hali Gwardii, plac Żela-
znej Bramy 1.
n 17.12. godz. 10-18, 
18.12. godz. 10-16 – Orien-
talny Bazar Świąteczny, 
Muzeum Azji i Pacyfiku, 
ul. Solec 24, rękodzieło, 
tkaniny, biżuteria, wystrój 
wnętrz.
n 20-23.12. godz. 11-21 
– Targ Prezentowy w Elek-
trowni Powiśle, ul. Dobra 42. 

Co można znaleźć na świą-
tecznym kiermaszu? Prak-
tycznie wszystko, począwszy 
od bombek, stroików, biżu-
terii, dodatków do domu, 
a skończywszy na prezentach 
dla naszych domowych pupili. 
Podczas warsztatów dowiemy 
się, jak zrobić np. ozdoby na 
choinkę lub jak udekorować 
mieszkanie czy okno. 

Z pomocą potrzebują-
cym przychodzą instytucje 
o wielkich sercach. 

szLacheTna paczka
12 listopada ruszyła 

22. edycja Szlachetnej 
Paczki. Każdy może wejść 
na stronę www.szlachetna-
paczka.pl i pomóc wybra-
nej rodzinie w potrzebie, 
dokonując wpłaty. Można 
także pomóc konkretnej 
rodzinie, przygotowując 
paczkę, którą trzeba za-
wieźć do wskazanego na 
stronie internetowej ma-
gazynu. 

Po „Weekendzie Cu-
dów”, 10-11 grudnia, wo-
lontariusze będą odwie-
dzać rodziny potrzebujące 
wsparcia. Akcje pomo-
cowe w ramach Szlachet-
nej Paczki organizowane 
są także w szkołach.

cariTas poLska
Na początku grudnia 

w supermarketach, sie-
ciach handlowych i skle-
pach osiedlowych zorga-
nizowano XXI Ogólnopol-
ską Zbiórkę żywności „Tak. 
Pomagam!”. W trakcie 
zbiórki zebrano artykuły 
spożywcze łatwe w prze-
chowywaniu i z długim 
terminem przydatności, 
z których najbiedniejsze 
rodziny, a także placówki 
Caritas, świadczące po-
moc potrzebującym, będą 

mogły przygotować świą-
teczne posiłki. 

sTowarzyszenie maLi 
Bracia uBogich 

Stowarzyszenie wspiera 
starsze osoby dotknięte sa-
motnością. Co roku orga-
nizuje akcję „Podaruj Wigi-
lię”, dzięki której samotne 
osoby mogą choć przez 
chwilę poczuć obecność 
i bliskość drugiego czło-
wieka. Aby wesprzeć akcję 
wystarczy wejść na stronę 
www.podarujwigilie.pl

uniceF
Stowarzyszenie Polski 

Komitet Narodowy UNI-
CEF prowadzi akcję „Pre-
zenty bez Pudła”. Do akcji 
można się dołączyć na stro-
nie https://unicef.pl/chce-po-
moc/prezenty-bez-pudla 

Kupione produkty wy-
syłane są do osób potrze-
bujących m.in. w okresie 
Bożego Narodzenia.

Świąteczne zbiórki orga-
nizowane są nie tylko przez 
instytucje, także przez lo-
kalne społeczności.       OM

ŚwiąTeczna pomoc
Święta Bożego Narodzenia to czas radości, 
spotkań z rodziną i przyjaciółmi, śpiewu kolęd 
i gwaru dzieci. Niestety są takie domy, w któ-
rych panuje pustka, samotność i bieda, albo 
domu… nie ma. 
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PARANTELE 
– Witam, panie Kaziu! Eustachy Mordziak 
jak zwykle zapraszał emeryta, Kazimierza 
Główkę, klienta bazaru na pl. Szembeka, 
ale też swojego kolegę i powiernika, na zy-
delek przy swoim straganie z damską bieli-
zną. Zaczęło się to ich politykowanie dosyć 
dawno od okazjonalnej pogawędki, ot ta-
kiej dla zasady, żeby na jakiegoś gbura nie 
wyjść, a przerodziło w zażyłą znajomość. 
– Dzień dobry, dzień dobry. Choć może 
powinienem już mówić Guten Morgen?
– A to co znowu za pomysł? Z jakiej niby 
paki guten morgen?
– Nie słyszy pan, co się mówi? 
– E, takie tam gadanie! 
– No, nie wiem. Dużo ludzi wierzy. 
– Dla beki powtarzają. Na żartach się pan 
nie zna?
– Znać to się znam, ale jak słyszę, że ten 
Tusek, to też niemiecki sługa, to się zasta-
nawiam, kogo tu się żarty trzymają.

– Tego to ja panu nie powiem, bo nie 
wiem, ale z tego Tuseka taki Niemiec jak 
ze mnie baletnica. Choć z drugiej strony 
dziadka podobno w Wehrmachcie posia-
dał. To jeszcze niejaki Kurski rozgłaszał. 
– Tylko zapomniał dodać, że dziadka, jak 
innych Kaszubów czy Ślązaków, przymu-
sowo do wojska wcielili, skąd on zresztą 
raz dwa uciekł do swoich, czyli do na-
szych. Za to dwóch wujków tego Kurskie-
go do Wehrmachtu na ochotnika poszło 
i dzielnie położyli głowy ku chwale Hitlera 
na froncie wschodnim. 
– Coś takiego? A to pewne jest?
– No jasne. Brat Kurskiego – nomen omen 
Jarosław – książkę napisał o ich rodzinie. 
I tam to wszystko jest, jak to mówią czar-
no na białym.
– Pan panie Kaziu zawsze coś takiego wy-
najdzie, że głowa mała! A my tu na baza-
rze proste sprawy mamy do załatwienia. 
Żeby zarobić parę groszy, a nie dokładać 
do interesu. Ot, co.

– No i co w związku z tym? 
– No właśnie boję się cholerka, że może 
być różnie. Ceny idą w górę, a klientów 
jakby ubywa. 
– A ja słyszałem z pierwszych ust Rzecz-
pospolitej, że warunki dla biznesu są zna-
komite, tylko niektórzy tego nie rozumieją. 
I dlatego bankrutują 
– To dobry żart. Też mogę panu odpowie-
dzieć żartem:
Spotyka się dwóch znajomych, którzy 
dawno się nie widzieli. No i jak to w ta-
kich sytuacjach: jak żona, jak dzieci, co ze 
zdrowiem. Na końcu rozmowa schodzi na 
taką najzwyklejszą codzienność: 
– Mięso jesz? 
– Nie.
– A ryby?
– Też nie.
– Wegetarianin?
– Nie, emeryt.

Szaser

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'A ŚWIęTA CORAZ BLIżEJ!

Świetnie pamiętam te Wigilie 
i Boże Narodzenia, gdy w bar-
dzo wielu domach królowała 
zasada „zastaw się, a postaw 
się”. Świąteczne stoły uginały 
się nie tylko od tego, co udało 
się upolować w sklepach, wy-
stać w długaśnych kolejkach, 
ale też od „swojskich” szynek 
i kiełbas oraz boczków, sal-
cesonów, przybywających jak 
grudzień długi prosto ze wsi, 
w napakowanych bagażnikach 
maluchów, trabantów i polone-
zów. Nasza niezawodna wieś!

Z wielu okien zwieszały się 
smętnie martwe zające, z któ-
rych robiono wspaniałe pasz-

tety, lecz przedtem musiały 
dobrze skruszeć na mrozie.

Do tego to, co dziś jest rzad-
kością i rarytasem: własno-
ręcznie zbierane grzybki ma-
rynowane, solone lub suszone, 
własnoręcznie kiszone ogórki 
czy korniszonki i chrzan tarty 
w domu.

Zawsze były śledzie, sprze-
dawane wprost z beczek i pie-
kielnie słone. Zanim przyrzą-
dziło się je w jakikolwiek spo-
sób, musiały długo moczyć się 
w zimnej wodzie lub mleku. No 
i – wiadomo – karp! Bez niego 
ani rusz.

W niektórych domach po-
dawano domową żurawinę 
lub borówkę do mięs, a co do 
chleba, zwykle był ze sklepu 

– dziś o wiele, wiele więcej pań 
piecze w domu własny, pach-
nący i pyszny.

Właśnie, a jak to wygląda 
dziś? Zupełnie inaczej… Wiele 
rodzin próbuje zachować tra-
dycję, ale nie jest to proste. Nie 
chodzi tylko o spór, jaka zupa 
na wigilię: rybna, barszczyk 
z uszkami czy grzybowa. Nigdy 
tego nie rozstrzygniemy, ponie-
waż każda z tych zup jest trady-
cją w innym regionie Polski. Nie 
ma więc „jedynie słusznego” 
wyboru. Nie jest to jednak je-
dyny problem współczesnego, 
świątecznego menu.

Staś nie może glutenu, Zo-
sia jest wegetarianką, a Ma-
rysia weganką. Henio nie jada 
niczego z cukrem (a kompot 

z suszonych owoców?!), Do-
minika kategorycznie unika 
wszelkiego tłuszczu. Dziadkowi 
mak z kutii nieznośnie wchodzi 
pod protezę, a babcia dostaje 
histerii, słysząc, że zamiast 
wychodzącego z mody karpia 
na wigilijnym stole, pojawi się 
sandacz i sushi. 

Co w tej sytuacji? Jeśli kola-
cja wigilijna pod barwnie migo-
czącą choinką i z prezentami jest 
dla ciebie tylko miłym zwycza-
jem, dasz radę. Jeśli natomiast 
Boże Narodzenie ma specjalną 
wartość, a łamanie się opłat-
kiem to ważny, duchowy sym-
bol, skup się na takim właśnie 
przeżywaniu tych dni. To nie jest 
przecież zwykła wieczerza: Bóg 
się rodzi…                        żu

Kobiecym oKiem

co tam panie na pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Kupiłem wadliwy towar. Chciałbym skorzy-
stać z rękojmi. W jakich terminach i jakie 
działania mogę podjąć?

Rękojmia obok gwarancji stanowi jedną z form odpowiedzialności sprze-
dawcy za wady fizyczne lub prawne sprzedanych rzeczy.

Wada fizyczna oznacza niezgodność rzeczy sprzedanej z umową zwłasz-
cza, kiedy nie posiada ona właściwości, które powinna mieć ze względu na 
cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia 
lub o których istnieniu wykonawca zapewnił kupującego albo kiedy została 
wydana w stanie niezupełnym. 

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli 
kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi można rozszerzyć, ograniczyć lub 
wyłączyć z tym, że wyłączenie lub ograniczenie będzie bezskuteczne, jeżeli 
sprzedawca podstępnie zataił wadę przed kupującym a w przypadku kiedy 
kupującym jest konsument, będzie dopuszczalne tylko w przypadkach prze-
widzianych w przepisach szczególnych.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zosta-
nie stwierdzona przed upływem 2 lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości 
– przed upływem 5 lat od dnia wydania rzeczy. 

W przypadku kiedy kupującym jest konsument, a sprzedaż dotyczy używa-
nej rzeczy ruchomej, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, 
nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. 

Kupujący w złożonej reklamacji może żądać naprawy towaru, wymiany na 
nowy lub obniżenia ceny. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania 
tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną 
od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. 
Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z ty-
tułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Jeżeli kupującym jest 
konsument, bieg terminu przedawnienia co do zasady nie może zakończyć się 
przed upływem odpowiednio 2 lub 5 lat od dnia wydania rzeczy.

Kupujący może złożyć w ww. terminach oświadczenie woli o odstąpieniu 
od umowy (kiedy wada jest istotna) albo obniżeniu ceny, chyba że sprzedaw-
ca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienił 
rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunął. 

Termin do złożenia oświadczenia w powyższym zakresie rozpoczyna się 
z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia 
wady.

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, 
spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości 

oraz roszczeniach z „umów frankowych”.

Zajezdnia na Annopolu, która zostanie oddana do 
użytku na początku 2024 r., będzie najnowocze-
śniejszą i najbardziej zieloną zajezdnią tramwa-
jową w Polsce. W wyposażonym w inteligentny 
system sterowania obiekcie serwisowanych bę-
dzie 150 niskopodłogowych tramwajów.

Zajezdnia zajmie po-
wierzchnię niemal 12 hek-
tarów, a długość wszyst-
kich torów, po których będą 
się poruszać serwisowane 
tramwaje, wyniesie ponad 
14 km.

ekoLogiczna
Na terenie zajezdni stanie 

łącznie 14 budynków. Trzy 
z nich będą przeznaczone 
dla tramwajów: hala remon-
towa, hala obsługi technicz-
nej i hala postojowa. Znajdą 
się tu stanowiska diagno-
styczne, lakiernia, myjnie 
oraz tokarka podtorowa do 
regeneracji kół, dzięki któ-
rej tramwaje nie hałasują na 

warszawskich torowiskach. 
Reszta zabudowań to po-
mieszczenia biurowe, tech-
niczne i socjalne.

Obiekt będzie wyko-
rzystywał proekologiczne 
rozwiązania. Zajezdnia 
na Annopolu, jako pierw-
sza w Polsce, zasilana 
będzie w dużym stopniu 
z przyjaznych środowi-
sku, odnawialnych źródeł 
energii. Powstaną pompy 
ciepła i ogniwa słoneczne. 
W specjalnych zbiorni-
kach będzie gromadzona 
deszczówka, która zostanie 
wykorzystana do celów go-
spodarczych – spłukiwania 
toalet, mycia pojazdów oraz 

podlewania zieleni. Woda 
opadowa z dachów budyn-
ków trafi do podziemnych 
zbiorników.

Nie zabraknie również 
zieleni. Powierzchnia zaj-
mowana przez rośliny wy-
niesie ok. 20 proc. terenu 
zajezdni. Będzie to m.in. 
roślinność na budynkach 
i na ekranach akustycznych 
oraz zielone torowiska.

cyFrowa rewoLucja
Zajezdnia na Annopolu 

otrzyma system informa-
tyczny, który zautomaty-
zuje wiele czynności wy-
konywanych dotychczas 
ręcznie przez pracowni-

ków. System zidentyfikuje 
każdy tramwaj wjeżdżający 
i wyjeżdżający z zajezdni 
i sprawdzi, na którym torze 
się on znajduje i na który 
ma wjechać. Sterowanie 
zwrotnicami i semaforami 
będzie odbywało się au-
tomatycznie bez udziału 
motorniczych. Do systemu 
podłączona zostanie także 
myjnia i stanowiska diagno-
styczne. W nowej zajezdni 
pracownicy zajmujący się 
serwisowaniem tramwajów 
będą używali w tym celu 
tabletów i smartfonów.

Całkowity koszt bu-
dowy zajezdni wyniesie 
655,1 mln zł brutto.      AG

zieLona i inTeLigenTna
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zAreJestruJ siĘ i OBierz 5% RABATU  

nA PierWsze zAkuPy z dOstAWĄ

Promocje obowiązują w dniach 9.12-23.12.2022 r.

39 99
PLN

KarczeK 

od szwagra 

KraKus 
1 kg

DOSTAWA 
NAWET  

w 4 godzINY

zróB zAkuPy  

Przez internet

WEJDŹ NA STRONĘ

www.dhtonline.pl

zapraszamy do nowej lokalizacji

dht mini, ul. Ciupagi 2

39 99
PLN

kiEłbasa 

swojsKa 

PilznEńska 
Taurus

1 kg

21 99
PLNPasztEt PiEczony z gęsią 

sokołóW

1 kg

szYNKa 

od szwagra 

KraKus
1 kg

32 99
PLN schab 

od szwagra 

KraKus
1 kg

15 99
PLN

ParóWki 

deLIKaTNe 

sokołóW
1 kg

REKLAMA REKLAMA
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praga 
północ

REKLAMA REKLAMA

– Stanowisko burmi -
strza jest dla Pana nowym 
doświadczeniem, ale nie 
całkowicie obcym, bowiem 
pełnił Pan już różne funkcje 
w stołecznym samorządzie. 
Co będzie dla Pana najwięk-
szym wyzwaniem? 

– Poprawa komfortu ży-
cia mieszkańców. (…) Pra-
ga-Północ zmienia się na 
naszych oczach, wystarczy 
spojrzeć na kolejne rewitali-
zowane kamienice, budynki 
doposażane w centralne 
ogrzewanie i ciepłą wodę. 
To ważne dla mieszkańców 
i priorytet moich działań do 
końca kadencji. 

– Czy Pana dotychczasowe 
doświadczenie pomoże w re-

alizacji tego celu? 
– Wywodzę się z pry-

watnego biznesu i uwa-
żam, że wiele procedur 
w mieście i w dzielnicy 
jest spowolnionych przez 

biurokrację. Będę starał 
się możliwie przyspie-
szać procesy, unikać 
„przerzucania się” 

pismami, działać 
szybko i skutecz-
nie. (…) 

– Którym proble-
mem mieszkańców 
chciałby Pan zająć 

się jako pierwszym? 
– Z problemami jest tak 

samo jak z wyzwaniami. 
Cały czas trzeba rozwią-
zywać sprawy związane 
z rewitalizacją kamienic 

komunalnych na Pradze 
Północ, i nie odpuszczać! 
Natomiast w tej chwili palą-
cym problemem dla miesz-
kańców jest strefa płatnego 
parkowania oraz drugi, rów-
nież kontrowersyjny, pomysł 
wprowadzenia strefy Tempo 
30 w stolicy. (…) 

– Czyli, mówiąc krótko, 
chciałby Pan rozmawiać 
z mieszkańcami, wsłuchiwać 
się w ich potrzeby. 

– (…) Jestem samorzą-
dowcem, wiele lat działa-
łem oddolnie, lokalnie. By-
łem też radnym, który jest 
łącznikiem między spo-
łecznością a włodarzami, 
urzędem. Wsłuchiwanie 
się w głos mieszkańców 
jest potrzebne, by dobrze 
wykonywać swoje obo-
wiązki. (…) 

– Czasu nie ma za dużo. 
Jakie ma Pan pomysły, które 
można zrealizować do końca 
obecnej kadencji? 

– Chcielibyśmy konty-
nuować prace nad Praskim 
Traktem Książęcym oraz 
budową nowoczesnego, 
wkomponowanego w zie-
leń Domu Kultury, który 
jest planowany na skraju 
Parku Praskiego od strony 
al. „Solidarności”. (…) 
Jednak inwestycje reali-

zowane są dość długo, dla-
tego każdy kolejny etap to  
sukces. (…) 

– Jak widzi Pan współpracę 
na linii Dzielnica-Miasto? 

– Jestem przekonany, 
że prażanie poznają mnie 
z najlepszej strony jako 
prężnie działającego bur-
mistrza, który dba o dziel-
nicę, jej rozwój i mieszkań-
ców. Krokiem do tego jest 
na pewno dobra współpraca 
z Miastem. Jeżeli tak nie 
będzie, to będzie bardzo 
źle dla Pragi. Dlatego będę 
starać się ze wszystkich sił, 
żeby współpraca układała 
się jak najlepiej. (…) 

– Czyli dialog i współ-
praca? 

– Oczywiście, że tak. 
Jesteśmy w samorządzie 
i rozmawiamy o rozwoju 
dzielnicy. Praga jest częścią 
Warszawy, więc zarówno 
władze miasta, jak i wła-
dze dzielnicy powinny dla 
dobra mieszkańców grać 
do tej samej bramki. Tak 
to widzę i tak chcę działać. 
Byłem na spotkaniu z se-
kretarzem miasta i zgod-
nie wyraziliśmy chęć jak 
najlepszej współpracy dla 
mieszkańców Pragi. 

– Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiał Marcin Kalicki

„Mieszkaniec” rozmawia z Jackiem Jeżewskim, 
nowym burmistrzem Pragi Północ.

diaLog i współpraca

Całość wywiadu na stronie 
www.mieszkaniec.pl

– Po wielu miesiącach sesji zdalnych, 
udało się zwołać sesję stacjonarnie. Czy 
będzie to teraz normą? 
– Od kilkunastu miesięcy apelowaliśmy 
i wnioskowaliśmy do ówczesnego Prze-
wodniczącego Rady Dzielnicy o zwołanie 
sesji w trybie stacjonarnym. I nie chodziło 
tylko o umożliwienie przeprowadzenia gło-
sowania w celu odwołania przewodniczą-

cego i Zarządu Dzielnicy, ale przede wszystkim o dopuszczenie miesz-
kańców do głosu i mobilizację radnych do rzetelnej pracy. 
– Na ostatniej sesji doszło do zmian w Prezydium Rady. Czy 
w związku z tym zmieni się coś w funkcjonowaniu Rady? 
– Cieszę się, że po kilkunastomiesięcznym impasie, który w dużej 
części paraliżował prace Rady Dzielnicy oraz zarządzanie Urzędem 
i sprawami mieszkańców, udało nam się ustabilizować sytuację. Jako 
nowy Przewodniczący Rady Dzielnicy zamierzam zwoływać sesję 
w trybie stacjonarnym, by mogli w nich bez żadnych dodatkowych 
formalności uczestniczyć mieszkańcy. Zamierzamy również zakty-
wizować merytoryczne komisje, by podejmowały tematy ważne dla 
lokalnej społeczności. 
– Zmieniła się także koalicja rządząca w dzielnicy. Co zostało 
zawarte w umowie programowej? Na co mogą liczyć mieszkańcy 
jeszcze w tej kadencji? 
– Prawo i Sprawiedliwość jako największy klub radnych nawiązał 
współpracę z lokalnym stowarzyszeniem Kocham Pragę. Zawarliśmy 
porozumienie programowe, które zarząd dzielnicy na czele z burmi-
strzem Jackiem Jeżewskim (PiS) będzie realizował przy wsparciu 
Rady Dzielnicy przez najbliższe 1,5 roku. 
Do najważniejszych wyzwań stojących przed nami jest niewątpliwie 
rzetelne przygotowanie nowej perspektywy Programu Rewitalizacji, 
kontynuacja doposażeń budynków w centralne ogrzewanie oraz roz-
wój infrastruktury edukacyjnej. Chcemy również aktywnie zabiegać 
o środki zewnętrzne, w tym rządowe na wsparcie rozwoju infrastruk-
tury instytucji kultury oraz na wsparcie rewitalizacji i remontów bu-
dynków komunalnych. 
– Dziękuję za rozmowę.                                 Rozmawiał MK

Rozmowa z Karolem Szyszko, nowym 
Przewodniczącym Rady Dzielnicy Praga-Północ
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W kwadracie ulic Botewa, 
Myśliborskiej, Ćmielow-
skiej i Światowida na Tar-
chominie powstanie nowy 
park. 

Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej zyskał 
nowe oświetlenie. Zmodernizowano również bieżnię. Dzięki temu 
będą mogły być tam rozgrywane oficjalne zawody zamieszczane 
w statystykach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

praga-południe

Białołęka Targówek
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Aby poczuć magię Saskiej 
Kępy miejsca, wystarczy 
wybrać się na spacer jej ulicz-
kami. A jeśli uda nam się na 
chwilę zatrzymać i popatrzeć 
uważnie, zauważymy nie-
zwykły dom pośrodku ulicy 
Wąchockiej pod nr 6. Niby 
zwykły dom, bardziej przy-
pominający ruinę, ale historia 
tego budynku to w soczewce 
historia naszego miasta.

hisToria wiLLi
Wil la ,  w ybudowana 

w 1936 r. według projektu 
architekta Lucjana Korn-
golda, była w przedwojennej 
stolicy jednym z najbardziej 
okazałych wolnostojących 
budynków.

W 1945 r. został przeka-
zany na potrzeby męskiego 
liceum im. Adama Mickiewi-
cza. W pokojach postawiono 
ławki szkolne i sprzęt nie-
zbędny do nauki. W 7 izbach 
uczyło się 430 uczniów. 
W wyłożonej białymi kafel-

kami kuchni mieścił się pokój 
nauczycielski, sekretariat na-
tomiast umieszczono w ma-
łym pokoiku służbowym, 
znajdującym się przy kuchni. 
23 lipca 1945 r. uczniowie 
zdawali tu pierwszy po woj-
nie egzamin maturalny.

Po kilku latach liceum 
zostało przeniesione do bu-
dynku przy ul. Paryskiej 25, 
a dom przy Wąchoc -
kiej 6 pełnił funkcję inter-
natu dla 50 uczniów. 

Chociaż nieznane nam są 
dalsze losy i późniejsi wła-
ściciele tego domu, wiemy, 
że 24 lipca 2012 r. został 
wpisany do rejestru zabyt-
ków ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków m.st. 
Warszawy.

szara rzeczywisToŚć
Sam wpis do rejestru nie 

poprawił kondycji willi. Na 
zdjęciu przysłanym przez za-
niepokojoną czytelniczkę wi-
dzimy, że z elewacji budynku 

nad zabytkiem, w tym za-
bezpieczenie i utrzymanie 
zabytku oraz jego otoczenia 
w jak najlepszym stanie. 

– Stołeczny Konserwator 
Zabytków nie ma kompeten-
cji do zajmowania stanowi-
ska w sprawie tego budynku. 
Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami kompetencje te 
posiada Mazowiecki Woje-
wódzki Konserwator Zabyt-
ków. Informuję również, że 
przepisy prawa pozwalają 
Mazowieckiemu Wojewódz-
k iemu Konserwatorowi 
zabytków na przeprowadze-
nie kontroli przestrzegania 
i stosowania przepisów do-
tyczących ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami, 

a następnie wydanie zaleceń 
pokontrolnych kontrolo-
wanej osobie fizycznej lub 
kontrolowanej jednostki or-
ganizacyjnej – powiedziała 
„Mieszkańcowi” Sylwia 
Brzezińska, zastępca dyrek-
tora Biura Stołecznego Kon-
serwatora Zabytków.

– Wspomniany budynek 
ujęty jest w Gminnej Ewiden-
cji Zabytków miasta stołecz-
nego Warszawy. Znajduje się 
na obszarze Saskiej Kępy wpi-
sanym do rejestru zabytków. 
Dziękujemy za zgłoszenie, 
bo każdy budynek jest cenny 
dla zachowania lokalnego 
dziedzictwa. Z naszej strony 
zapewniamy, że przeprowa-
dzamy stosowane działania 
przewidziane przez przepisy 
prawne – poinformował 
„Mieszkańca” Andrzej Mi-
zera, rzecznik Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

Czas pokaże, czy sto-
sowne działania zdążą zo-
stać przeprowadzone, czy 
uda się uratować dom z nie-
zwykłą historią, czy podzieli 
los innych niszczejących za-
bytków. 

Oktawia Michałowska

jesT w warszawie na saskiej kępie zwykły szary dom
Saska Kępa od lat inspiruje artystów, którzy 
uwieczniają ją na fotografiach, obrazach i piszą 
o niej wiersze, a nawet śpiewają piosenki. Szlagier 
zespołu 2+1 „Ding, dong” został chyba specjalnie 
dedykowany tajemniczej willi przy ul. Wąchockiej 6.

odpada tynk, z podbicia pod-
dasza wypadają deski. Ogól-
nie dom popada w ruinę.

Zapytaliśmy Stołecznego 
Konserwatora Zabytków 
(SKZ), a także Mazowiec-
k iego Wojewód zk iego 
Konserwatora Zabytków 
(MWKZ) o status domu 
i plany renowacji budynku. 
Byliśmy także ciekawi, co 
można zrobić w sytuacji, gdy 

właścicielem willi jest osoba 
prywatna. Czy konserwator 
może nakazać remont za-
bytku w takiej sytuacji?

co na To konserwaTor?
Biuro SKZ poinformo-

wało nas, że dom przy 
Wąchockiej 6 znajduje się 
w użytkowaniu wieczystym 
i to na posiadaczu budynku 
spoczywa obowiązek opieki 

„Ding, dong”
Jest w Warszawie na Saskiej Kępie
Zwykły szary dom
W dzikie wino wplątany
Tak jak inne domy stąd
Miniesz go i sto razy
I nie spocznie na nim wzrok
Robisz błąd uwierz mi
To błąd uwierz mi
Och spory błąd
Autor tekstu: Marek Dutkiewicz
Wykonanie: Zespół 2+1
Album: Teatr na drodze

Teren będzie podzielony na 
funkcjonalne części. Od strony 
ul. Myśliborskiej zaplanowano 
wielofunkcyjną strefę z polaną 
i częścią rekreacyjną dla dzieci 
z miejscem do wspinaczki po 
kłodach i pniach oraz strefą do 
budowy szałasów. 

Od strony ul. Światowida zo-
stanie zbudowany pawilon wie-
lofunkcyjny, w którym znajdzie 
się kawiarnia oraz część wysta-
wiennicza. Niecka od strony ul. 
Botewa zamieni się w parkowy 
staw, nad którym zaplanowano 

kładki dla pieszych. Dookoła 
parkowego terenu pojawią się 
krzewy, których zadaniem bę-
dzie izolacja wnętrza parku od 
uciążliwego ruchu samochodo-
wego. Projektanci zaplanowali 

pozostawienie jak największej 
ilość istniejących drzew oraz 
krzewów, a układ ciągów ko-
munikacyjnych zostanie do 
nich dostosowany. Alejki będą 
wykonane z przepuszczalnych 
nawierzchni – mineralnych 
lub ewentualnie z kruszywa 
łączonego żywicą. Część ście-
żek będzie mieć nawierzchnię 
drewnianą, antypoślizgową. Nie 
zabraknie ławek. 

UD Białołęka ogłosił przetarg 
na budowę parku. Do 2 grudnia 
Urząd czekał na oferty firm. 
Wykonawca będzie mieć 8 mie-
sięcy na realizację inwestycji. 
Doliczając czas na analizę ofert 
oraz podpisanie umowy, park 
powinien powstać do końca 
2023 r. 

Budżet przeznaczony na reali-
zację parku wynosi 5 630 577 zł.

Alina Krosnowska

nowy park na Tarchominie
W

izu
ali

za
cje

: U
D 

Bi
ało

łęk
a

W
izu

ali
za

cje
: U

D 
Bi

ało
łęk

a

Fo
t. 

M
ar

cin
 K

ali
ck

i

Inwestycja pochłonęła niemałe pie-
niądze. Modernizacja bieżni to koszt 
600 tys. zł, z czego połowę uzyskano 
z programu „Mazowsze dla sportu”, 
zaś wymiana źródeł światła na sta-
dionie to kolejne 250 tys. zł. W tym 
przypadku Dzielnicy udało się 
uzyskać dofinansowanie w kwocie 
100 tys. zł z programu „Mazowsze 
dla środowiska”.

jakie prace zosTały wykonane?
– Podczas modernizacji bieżni 

zadbano o wszystkie parametry na-
wierzchni lekkoatletycznej, dzięki 
czemu OSiR Targówek uzyskał świa-
dectwo Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Odnowienie bieżni wyko-
nano w technologii CONIPIR SP, 
firmy specjalizującej się produkcji 
profesjonalnych nawierzchni spor-

towych. To pierwszy miejski obiekt 
w Warszawie z certyfikatem PZLA, 
który umożliwia rozgrywanie oficjal-
nych zawodów oraz zamieszczanie 
wyników w oficjalnych statystykach 
związku. Nowe oświetlenie boiska 
piłkarskiego (...) pozwoli zaoszczę-
dzić zużycie energii o około 43 proc., 
a jednocześnie ponad 2-krotnie 
zwiększy natężenie światła do 350 
luksów – powiedział Jacek Pużuk, 
dyrektor OSiR Targówek.  

kTo może korzysTać z oBiekTu?
– Indywidualne korzystanie z bieżni 

lekkoatletycznej jest bezpłatne  
w godzinach pracy Ośrodka, nato-
miast korzystanie z boiska piłkar-
skiego jest odpłatne po wcześniejszej 
rezerwacji – dodał dyrektor Pużuk.

Marcin Kalicki

pierwszy sTołeczny 
oBiekT z cerTyFikaTem
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P R Z E T A R G
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” w Warszawie  

ul. Orlego Lotu 6 ogłasza:
drugi przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności  

niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
4 Lokal nr 20 przy ul. Okulickiego 4, powierzchnia 64,79 m2.

(II piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, piwnica 3,8 m2)
Cena wywoławcza 568 100,- zł

4 Lokal nr 20 przy ul. Umińskiego 18, powierzchnia 43,8 m2.
(III piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica 0,5 m2)

Cena wywoławcza 400 400,- zł
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić  

na konto Spółdzielni: 69 1540 1102 2049 5706 1838 0007
Wpłacone wadium zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania 
lub unieważnienia przetargu za wyjątkiem wadium wniesionego przez oferenta, który 
wygrał przetarg.
Oferta na ustanowienie odrębnej własności lokalu powinna zawierać:
• imię i nazwisko oferenta, adres, nr telefonu kontaktowego,
• oświadczenie o gotowości zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia własności 
lokalu,
• oświadczenie o zaakceptowaniu wysokości wskazanej w ogłoszeniu wartości ryn-
kowej prawa odrębnej własności lokalu oraz wysokości postąpienia (minimum 1 proc. 
wartości rynkowej lokalu),
• dowód wpłaty wadium,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i nie wnosi do nie-
go żadnych zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na przepadek wadium, jeżeli po wygraniu 
przetargu nie wpłaci w ciągu 14 dni całej zadeklarowanej kwoty,
• datę złożenia oświadczenia – oferty.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” i podaniem ad-
resu lokalu, którego oferta dotyczy w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Gocław-Lotnisko” ul.Orlego Lotu 6 w terminie do dnia 28.12.2022 r. do godz. 1300.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2022 r. o godz. 1400 w siedzibie Zarządu Spół-
dzielni.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w terminie od 19.12.2022 r. do 
23.12.2022 r. po telefonicznym uzgodnieniu terminu z administracją osiedla „Wilga-
Iskra” (ul. Umińskiego 3a) tel. 22/613-72-55, 22/613-79-97.
SM „Gocław-Lotnisko” zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez poda-
nia przyczyny.
Uwaga: 
n Pierwszeństwo nabycia mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych (członkowie „oczekujący”).
n Wygrywający oferent zobowiązany będzie przed ustanowieniem prawa do lokalu złożyć de-
klarację członkowską i wnieść określoną w statucie Spółdzielni jednorazową opłatę na działal-
ność społeczno-wychowawczą w wys. 200,- zł (o ile nie jest członkiem Spółdzielni). Koszty 
związane z notarialnym przeniesieniem własności lokalu obciążają nabywcę.

REKLAMA REKLAMA

* 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

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

REKLAMA REKLAMA

ZAUŁKI HISTORII CMENTARZ KAMIONKOWSKI

Kamionkowska nekropolia 
jest jedynym zachowanym 
w Warszawie cmentarzem 
przykościelnym. Do drugiej 
połowy XVII w. zmarłych 
grzebano bowiem „na po-
święconej ziemi” przy – lub 
w – kościele w przypadku 
katolików, a w sąsiedztwie 
świątyń w przypadku innych 
wyznań. Cmentarze poza 
granicami miasta, „w polu”, 
władze publiczne zaczęły 
zakładać z powodów higie-
nicznych, aby ograniczyć 
rozprzestrzenianie się epide-
mii w coraz gęściej zaludnio-
nych miastach. Cmentarze te 
nie cieszyły się z początku 
popularnością, władze więc 
musiały nieraz poprzeć tę 
ideę zakazem grzebania 
zmarłych w mieście i naka-
zami likwidowania przyko-
ścielnych cmentarzysk. 

Początki cmentarza ka-
mionkowskiego sięgają 
zapewne XIII w., kiedy po-
wstała parafia we wsi Ka-
mion. W późniejszych cza-
sach siedziba parafii została 
przeniesiona do Skaryszewa, 
ale kamionkowski cmentarz 
nie został zlikwidowany. 
Z tego okresu nie zachowały 
się jednak żadne pozostałości. 

Założony został przy trak-
cie prowadzącym z Pragi na 
wschód, później nazwanym 
Traktem Brzeskim. Obecny 
adres to ul. Grochowska 365. 

W znajdującej się niegdyś 
na cmentarzu kaplicy latem 
1920 r. ksiądz Ignacy Sko-
rupka odprawiał mszę dla od-
działów ochotników, wyru-
szających do walki z bolsze-
wikami, co upamiętnia teraz 
tablica pamiątkowa, wmuro-
wana w ścianę wzniesionej 
w 1931 r. modernistycznej 
bazylice Matki Boskiej Zwy-
cięskiej. Ze starej kaplicy 
pozostała tylko drewniana 
dzwonnica z początku XIX w. 
z dwoma XVII-wiecznymi 
dzwonami. W ścianę bazy-
liki wmurowana jest też stara 
tablica poświęcona pochowa-
nemu na Kamionku dowódcy 
obrony Pragi w 1794 r. gen. 
Jakubowi Jasińskiemu oraz 
płk. artylerii Górskiemu, 
jego synowi porucznikowi 
i innym artylerzystom. Obok 
głównego wejścia do świą-
tyni wmurowana jest tablica 
z popiersiem gen. Tadeusza 
Rozwadowskiego, dowódcy 
zasłużonego w obronie 
Lwowa i Bitwie Warszaw-
skiej 1920 roku. 

Cmentarz został zamknięty 
przez władze w 1887 r., nie-
mal trzy lata po poświęceniu 
nowego cmentarza na Bród-
nie. Odtąd pochówki prażan 
miały odbywać się tylko tam. 
Nie dotyczyło to trzydziestu 
rodzin, posiadających na Ka-
mionku murowane rodzinne 
grobowce, w których można 
było oficjalnie chować bli-
skich jeszcze przez 12 lat, 
a za specjalnym pozwole-
niem nawet później. Wśród 
zachowanych znajdują się 
epitafia lekarza, urzędników, 
carskich oficerów, dzieci 
i wielu obywateli* przedmie-
ścia Pragi. 

Nekropolia kilkukrotnie 
popadała w zapomnienie 
lub była celowo niszczona, 
a następnie odbudowywana. 
Groby ofiar rzezi Pragi 
1794 r. i ofiar potopu szwedz-
kiego zostały zniszczone 
przez Rosjan i odbudowane 
po odzyskaniu niepodległo-
ści. Nie da się ustalić dziś 
miejsca tych pochówków, 
tak samo jak miejsca po-
chowania żołnierzy Powsta-
nia Listopadowego. Także 
większość zachowanych 
cywilnych nagrobków nie 
stoi na swoim pierwotnym 

najsTarsza nekropoLia warszawy

Na cmentarzu kamionkowskim pochowanych zostało wiele pokoleń mieszkań-
ców wsi Kamion i Skaryszew, a później Grochowa i Pragi. Znaleźli tu wieczny 
spoczynek również żołnierze Powstania Listopadowego, Insurekcji Kościusz-
kowskiej i obrońców Pragi z 1794 r. oraz ofiar bitew szwedzkiego Potopu z lipca 
1656 r. na prawym brzegu Wisły. 

miejscu. Nie mniej 
niż Rosjanie przy-
czyniło się do tego 
zaniedbanie cmen-
tarza w XIX i XX 
wieku, a zwłaszcza 
budowa bazyliki 
i plebanii i zwią-
zane tym prace 
ziemne. Zacho-
wane pomniki zo-
stały ustawione na 
nowych miejscach, 
niektóre otrzymały 

nowe płyty pamiątkowe. 
W 1886 r., tuż przed za-

mknięciem cmentarza, prze-
prowadzono spis, z którego 
wynikało, że: „na cmentarzu 
znajduje się grobów familij-
nych 47 i 95 mogił ogrodzo-
nych sztachetkami, nadto 
kamieni grobowych 68 i 38 
pomników. Z liczby rodzin 
mających groby familijne, 

34 złożyły deklaracye, iż 
życzą sobie korzystać z tych 
grobów i nabyć na własność 
ziemię pod takowemi bę-
dacą”. W 1916 r. naliczono 
125 kamieni z nazwiskami 
i 19 pomników nieczytel-
nych. W 2006 r. zdołano 
odcyfrować 76 nazwisk. 
Wśród zachowanych do dziś 
znajdują się epitafia lekarza 
Jana Kleckiego, urzędników, 
carskich oficerów, dzieci 
i wielu obywateli przed-
mieścia Pragi, m.in. rodziny 
Buczyńskich, Łaskich, Sko-
ryna, Orszagh, Ślosarskich. 

Na terenie cmentarza, po 
lewej stronie od wejścia, 
znajduje się od 1995 r. po-
mnik upamiętniający ofiary 
Katynia, który miał stanąć 
na Powązkach. Niedaleko 
wejścia u zbiegu ulic Gro-
chowskiej i Lubelskiej znaj-

duje się pomnik generałów 
Insurekcji Kościuszkowskiej 
Jakuba Jasińskiego i Tade-
usza Korsaka. 

Teren nieczynnego od 
końca XIX w. cmentarza 
jest starannie utrzymany 
i ogrodzony. Pomników za-
chowało się niewiele, teren 
przypomina bardziej park. 

Tekst i zdjęcia 
Krzysztof Gutowski

* Mianem obywatela określano właścicieli ziem-
skich na prowincji, a w miastach posiadaczy nieru-
chomości – domów lub warsztatów i fabryk.

Widok na XIX-wieczną dzwonnicę 
i zachowaną kwaterę grobów familijnych

Jeden z zachowanych nagrobków 
praskiej rodziny Skoryna

Tablica i popiersie gen. Tadeusza Roz-
wadowskiego wmurowana we frontową 
ścianę bazyliki Matki Boskiej Zwycięskiej

Pomnik obrońców Pragi w 1794 roku, 
generałów Jakuba Jasińskiego i Ta-
deusza Korsaka
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Zespół Szkół Spożywczo-Gastrono-
micznych  w  Warszawie realizował   od 
30.12.2019  do 29.12.2022 r .projekt do-
finansowany z Funduszy Europejskich 
„Europa od kuchni”  W ramach projektu  
80 uczniów  z klas o profilach: technik 
żywienia i usług gastronomicznych, tech-
nik technologii żywności, technik usług 
kelnerskich  odbyło  2- tygodniowe prak-
tyki zagraniczne w Hiszpanii. Miejscem 
praktyk były cukiernie, restauracje oraz 
hotele w Barcelonie i na Teneryfie. Każdy 
uczestnik projektu otrzymał certyfikaty 
potwierdzające udział w projekcie oraz 
Certyfikat Europass. 

Celem projektu było  podwyższenie 
kompetencji zawodowych i językowych 
oraz zwiększenie konkurencyjności 
uczniów i absolwentów ZSSG na euro-
pejskim rynku pracy. 

rozpowszechnianie rezuLTaTów
W ramach rozpowszechniania rezulta-

tów w ZSSG przygotowane zostały gazetki, 
tablice oraz wystawki szkolne prezentujące 
zdjęcia z mobilności zagranicznej. Relacja 
z samego stażu oraz czasu wolnego były na 
bieżąco publikowane na stronie interneto-
wej szkoły oraz social mediach. 

Kolejnym działaniem była organizacja 
w dniu 25.03.2022 r. Dnia Hiszpańskiego 
dla środowiska lokalnego szkoły, a także 

organizacja stanowiska projektu podczas 
Dni Otwartych ZSSG. Rozpowszechnia-
nie rezultatów odbywało się również pod-
czas spotkań podsumowujących realizacje 
z działań projektu z władzami dzielnicy 
i miasta oraz na spotkaniach z uczniami 
ZSSG.  

Innym działaniem była organizacja 
konkursu multimedialnego o tematyce 
hiszpańskiej dla uczniów szkół podstawo-
wych oraz organizacja konkursu na logo 
projektu dla uczniów ZSSG. 

Oficjalne zakończenie projektu będzie 
zwieńczone konferencją dla uczestników 
projektu w dniu 21.12.2022 r. w ZSSG,  
podczas którego zostaną podsumowane 
efekty projektu.

REKLAMA REKLAMA

podsumowanie projekTu power  
„europa od kuchni”

RADA M.ST. WARSZAWY
Radny Andrzej Kropiwnicki (Klub Prawo i Sprawiedliwość) zapytał o możliwość 
wyższej podwyżki wynagrodzenia dla pracowników bibliotek, niż tej która wynika 

ze zmiany ustawy o wynagrodzeniu minimalnym.
Rajcy odpowiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępca prezydenta Warszawy: 
Środki w budżecie na 2023 rok na regulację płac dla pracowników bibliotek publicznych m.st. War-
szawy zostały zaplanowane w wysokości 9 200 000 zł. Planowane jest wniesienie przesunięć budże-
towych dla bibliotek dzielnicowych w drodze autopoprawki do projektu budżetu na sesji Rady m.st. 
Warszawy dnia 15 grudnia 2022 roku. Planowana regulacja płac zakłada wzrost płacy minimalnej do 
poziomów określonych dynamiką wzrostu płacy minimalnej, a średnia podwyżka miesięcznej płacy 
całkowitej brutto (bez narzutów) na 1 etat wyniesie około 560 zł miesięcznie. 

Zapraszamy na przegląd interpelacji radnych m.st. Warszawy oraz rajców wszystkich prawobrzeżnych 
dzielnic. Sprawdzamy, o co pytają i co chcą zrobić dla mieszkańców wybrani przez nich przedstawiciele 
samorządu terytorialnego. Przedstawiamy pokrótce po jednej interpelacji z dzielnicy. 

radni pyTają,  
urzędnicy odpowiadają

BIAŁOŁęKA
Mariola Olszewska (Klub Radnych 
Razem dla Białołęki) zwróciła się 
w imieniu mieszkańców o moż-
liwość ułożenia choćby jednego 

progu zwalniającego na ul. Waligóry, co pozwo-
liłoby na poprawę bezpieczeństwa w tej części 
Białołęki Dworskiej. 
Obecnie trwają konsultacje społeczne związane 
z wyznaczeniem obszarów miasta do wprowa-
dzenia stref ruchu uspokojonego – „Tempo 30” 
i stref zamieszkania. Zgodnie ze wstępnymi zało-
żeniami strefy ruchu uspokojonego obejmą około 
90,5 proc. powierzchni miasta oraz około 65 proc. 
długości wszystkich dróg. Powyższe ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i jakości przestrzeni publicznej. Ulica Waligóry zo-
stała, w tych założeniach objęta powyższą strefą. 
Do czasu zakończenia konsultacji i ostatecznego 
wyłonienia obszarów i dróg, na których strefa 
zostanie zrealizowana, nie zakładam realizacji pro-
gów zwalniających w ul. Waligóry. Wprowadzenie 
wyniesionej tarczy skrzyżowania ulic: Waligóry 
– Morwowa uważam za zasadne, gdyż skrzyżo-
wania należą do najbardziej kolizyjnych punktów 
w pasie drogowym. Realizację uzależniam od osta-
tecznego określenia obszarów strefy. O ile ul. Wa-
ligóry nie zostanie objęta ww. strefą zaplanujemy 
na przyszły rok wpisanie przedmiotowego skrzyżo-
wania do realizacji wyniesionej tarczy – zapewnia 
Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki. 

PRAGA-PóŁNOC
Radna Patrycja Sondij (Klub Radnych Koalicja Oby-
watelska) oraz radny niezrzeszony Grzegorz Walkie-
wicz postanowili zapytać się w swoich interpelacjach 
o brakujące podręczniki w praskich szkołach. 

Informuję, że od początku roku szkolnego w Warszawie brakowało 
3,4 mln zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyj-
ne i materiały ćwiczeniowe co stanowi 21 proc. łącznej kwoty wnio-
skowanej dotacji celowej z budżetu państwa. Obowiązujący obecnie 
ustawowy termin przekazania tej dotacji to 5 grudnia 2022 r. Kwota 
potrzebna na zapewnienie podręczników dla wszystkich uczniów na 
Pradze Północ wynosi 121 552,00 zł. W sierpniu br. Miasto Stołeczne 
Warszawa zaproponowało zakup podręczników, materiałów edukacyj-
nych i ćwiczeniowych z własnych środków, a następnie rozliczenie 
wydatków z Ministerstwem Edukacji i Nauki, jednak nie otrzymano 
zgody z MEiN na takie rozwiązanie. Jednocześnie informuję, że pro-
blem braku podręczników dotyczy części klas w szkołach podstawo-
wych na Pradze Północ. Dyrektorzy szkół w miarę posiadanych możli-
wości starają się radzić sobie z zaistniałą sytuacją na przykład poprzez 
kserowanie materiałów ćwiczeniowych dla uczniów… po otrzymaniu 
środków finansowych z budżetu państwa zmiany budżetowe polega-
jące na zwiększeniu dotacji celowej na zakup podręczników zostały 
zgłoszone przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy – zaznacza Dariusz 
Kacprzak, zastępca burmistrza Pragi Północ. 

WESOŁA
Przewodnicząca Klubu Radnych – Razem dla Wesołej – Grażyna Bany zapytała 
o drogę rowerową na ul. Mickiewicza. – Mieszkańcy Wesołej i Zielonej od wielu 
lat oczekują na powstanie ścieżki. Nic nie wskazuje, aby ZDM (zarządca drogi po-
wiatowej) wykupił ziemie pod budowę inwestycji, od Lasów Państwowych w naj-
bliższych latach. Etapy budowania ścieżki wyznaczone przez ZDM mogą zająć nawet 10 lat. Ulica 
Mickiewicza jest w zasobach ulic zarządzanych przez naszą dzielnicę. Czy nie byłoby zasadne 
wybudować ścieżkę dla rowerzystów przy ulicy mniej uczęszczanej przez ruch samochodowy. 
Taka lokalizacja ścieżki byłaby bezpieczniejsza dla uczniów, którzy będą dojeżdżali rowerami do 
budowanego Liceum – uważa radna. 
Lokalizowanie ścieżki rowerowej w ulicy A. Mickiewicza i ulicy Warszawskiej, które jak Pani wskazała 
w swoim piśmie są drogami o małym natężeniu ruchu samochodowego wygeneruje niewspółmiernie 
wyższe koszty (np. koszty pozyskania nieruchomości prywatnych, budowy kanalizacji deszczowej, 
przebudowy drogi), do oczekiwanego efektu. W chwili obecnej ulica A. Mickiewicza i ulica Warszaw-
ska są drogami gminnymi posiadającymi klasę techniczną „L”. Są to drogi lokalne posiadające ele-
menty uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających oraz posiadają niewielkie natężenie ruchu 
zapewniające należyte bezpieczeństwo komunikacji rowerowej. Ulica A. Mickiewicza i ulica Warszaw-
ska podobnie jak większość innych ulic na terenie dzielnicy Wesoła posiadają zbliżone względem 
siebie parametry techniczno-użytkowe, w tym np. dostępną szerokość pasa drogowego i/lub duże 
zagęszczenie zjazdów do posesji prywatnych. Taki sposób zagospodarowania pasa drogowego i tere-
nów przyległych nie zapewni komfortowego/bezpiecznego poprowadzenia ruchu rowerowego wzdłuż 
prywatnych posesji – uważa Krzysztof Kacprzak, zastępca burmistrza Dzielnicy Wesoła. 

WAWER
Radna Sandra Spinkiewicz (Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej) zwróciła się 
o przeanalizowanie możliwości zmiany organizacji ruchu na ul. Cyklamenów na 
odcinku od granicy działki 35/4 do Traktu Lubelskiego. – Aby zapewnić bezpieczeń-
stwo w okolicy wejścia do Szkoły Podstawowej nr 404, niezbędna jest zmiana 

kwalifikacji ul. Cyklamenów na tym odcinku na drogę wewnętrzną, o ruchu jednokierunkowym 
z połączeniem do Traktu Lubelskiego – zaznacza radna Spinkiewicz. 
Jej głosu nie podziela jednak Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym: Informujemy, że organ zarządza-
jący ruchem nie widzi uzasadnienia dla wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Cyklamenów 
oraz połączenia ul. Cyklamenów z ul. Trakt Lubelski – czytamy w odpowiedzi na interpelację. 

REMBERTóW
Artur Wosztyl (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość) zapytał o ustosunkowanie się do 
uchwały Rady Pedagogicznej LI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w sprawie 
wyrażenia opinii w przedmiocie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego. 
Jak poinformował Aleksander Lesiński, zastępca burmistrza Rembertowa Urząd Dzielnicy 

wystosował do Pani Joanny Gospodarczyk Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy prośbę 
o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz podjęcie zobowiązania 
organu prowadzącego do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego, 
przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły… 
Do chwili obecnej Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy nie ustosunkowało się do naszej prośby. 

TARGóWEK
„W imieniu mieszkańców 
dzielnicy zwracam się z proś-
bą o pilne przeprowadzenie 
naprawy nawierzchni ścieżki 
biegowej na terenie Targówka Mieszkanio-
wego, tj. obszar ulic Ossowskiego, Kołowa, 
Handlowa ,Myszkowska. Użytkownicy ścież-
ki biegowej sygnalizują ubytki nawierzchni 
powstałe w ostatnim czasie, uszkodzenia 
miejscami są na tyle duże, że mogą zagra-
żać bezpieczeństwu korzystających ze ścież-
ki biegaczy” – napisał w swojej interpelacji 
Kamil Maciejczuk (Klub Radnych „Miesz-
kańcy Bródna, Targówka i Zacisza”). 
Radnemu odpowiedzieli przedstawiciele Za-
rządu Dróg Miejskich: Do listopada 2021 r. 
gwarant inwestycji, tj. firma IDS-BUD realizo-
wała zobowiązania gwarancyjne wynikające 
z zapisów umowy bez zastrzeżeń. Zgłoszo-
ne ww. firmie uwagi dotyczyły nawierzchni 
ścieżki biegowej, chodników i prac pielę-
gnacyjnych zieleni. Firma IDS-BUD złożyła 
wniosek o zgłoszenie upadłości, od grudnia 
2021 r. przestała realizować zobowiąza-
nia. ZDM, zachowując warunki określone 
w umowie, wezwał wykonawcę do naprawy 
zniszczonej nawierzchni. W przypadku nie-
wykonania prac w określonym terminie, ZDM 
zleci wykonanie napraw w ramach zlecenia 
zastępczego.

PRAGA-POŁUDNIE
Radna Ewa Szydłowska 
(Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość) zwró-
ciła się z prośbą o popra-
wienie bezpieczeństwa 
wyjazdu z uliczki osiedlo-
wej jezdni poprzez zain-
stalowanie lustra pomię-
dzy budynkami przy ul. 
Waszyngtona 30/36 a ul. 
Waszyngtona 38/40. 
Interpelacja została skie-
rowana przez Zarząd 
Dróg Miejskich do Biura 
Zarządzania Ruchem Dro-
gowym, które negatywnie 
zaopiniowało umieszcze-
nie lustra we wskazanej 
lokalizacji.
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Psy przebywają w przytulisku k. Warszawy. 
W sprawie adopcji skontaktuj się: tel. 605 585 603

kryminalne Zaułki historii

zaBójsTwa dorożkarzy 

9 kwietnia 1860 r. w Żeraniu, 
niedaleko szosy modlińskiej, 
znaleziono ciało młodego 
mężczyzny z poderżniętym 
gardłem. Śledczy 
ustalili, że był to 
16-letni Adolf Kuli-
gowski – syn pra-
skiego dorożkarza. 
Dwa dni wcześniej 
na polecenie ojca 
odwiózł jedno-
konną bryczką 
nieznanego pasa-
żera do Serocka. 
N a j p r a w d o p o -
dobniej w drodze 
powrotnej, wieczorem lub 
też w nocy, został napadnię-
ty i zamordowany. Sprawcy 
skradli mu konia, brycz-
kę i sukmanę. Morderców 
nie złapano. 
Po czterech miesiącach, 
w nocy z 7 na 8 sierpnia, nie-

mal w tym samym miejscu, 
popełnione zostało bardzo 
podobne zabójstwo. Tym 
razem ofiarą został 15-letni 

Srul rodem z Nasielska, po-
wożący jednokonną bryczką. 
Tym razem śledczy ustalili 
dużo więcej szczegółów na-
padu. 
Poza bryczką mordercy zra-
bowali też konia, łupem padła 
też uprząż. Ofiarę pozbawio-

no także ubrania oraz czapki 
z daszkiem.
W policyjnym liście gończym 
pojawił się też szczegółowy 
opis sprawców: Byli nimi dwaj 
mężczyźni, chrześcijanie mó-
wiący czysto po polsku, lecz 
znający język żydowski, jeden 
z nich wysoki, młody, drugi 
niższy w średnim wieku; oby-

dwaj byli w czar-
nych czapkach 
z daszkami, mieli 
ze sobą płaszcze 
z szarego żoł-
nierskiego sukna, 
kacapski kożuch 
wyprawy ruskiej 
na brązowy kolor 
bez przykrycia 
i czarny płaszcz. 
Jeden z nich był 
na twarzy rumiany, 

twarz płaska duża, z małymi 
wąsami, drugi bez zarostu, 
obydwaj kolor włosów mieli 
ciemny. 
Mimo tak szczegółowego 
opisu i wzmożonego śledztwa 
sprawców nie wykryto. 

Krzysztof Gutowski

Wiosną i latem 1860 r. w żeraniu doszło do 
dwóch niemal identycznych zbrodni – pode-
rżnięcia gardła nieletnim dorożkarzom, któ-
rym następnie zrabowano jednokonne pojazdy 
i ubrania. Mimo zebrania dokładnych rysopisów 
sprawców nie wykryto. 

Psygarnij miłość na czterech łapach 
Wspólnie szukamy odpowiedzialnych opiekunów dla 
psiaków z przytuliska pod Warszawą. To bezdom-
niaki, które zostały porzucone lub uratowane z trud-
nych warunków życiowych. Każdy z nich najbardziej 
na świecie marzy, aby dołączyć do opiekuna, który 
obdarzy go miłością do końca życia. 

Ma ok. 5 lat, waży ok. 7 kg. Jest 
pełna młodzieńczego wdzięku. 
Lubi spacery i kontakty z in-
nymi pieskami. Wobec nowo 
poznanej osoby zachowuje się 
serdecznie i z pełnym zaufa-
niem. Nie przejawia żadnych 
zachowań niepożądanych. Jeśli 
szukasz psyjaciółki, która nie 
sprawia żadnych kłopotów, 
przygarnij właśnie Misię. Suczka 
jest zdrowa, wykastrowana. 

Ciekawski, przemiły najmilszy 
kumpel na czterech łapach ma 
na imię LAKI. Waży 10 kg, ma 
3 lata. Na widok człowieka rado-
śnie macha ogonem i zachęca 
do głaskania. Ładnie chodzi na 
smyczy. Na spacerach lubi spo-
tykać inne psiaki wobec, których 
zachowuje się bardzo 
przyjacielsko. Jest zdro-
wy i wykastrowany. 

MISIA

Pokochaj grzecznego piesz-
czocha FIGO, bo jest bezpro-
blemowym słodziakiem. Wiek 
ok. 2 lata, waga 8 kg. Ma ser-
duszko pełne miłości, którą 
z ufnością obdziela wszystkich 
i łagodny charakter. Lubi spa-
cery i ładnie chodzi na smyczy. 

Jest miły i serdeczny, do-
stosowuje się do każdej 
sytuacji. 

FIGOLAKI

Fragment grafiki według obrazu „Jesień” Alfreda 
Wierusz-Kowalskiego. Uwieczniony na niej po-
jazd przypomina z opisu praską dorożkę z 1860 r. 
(źródło: „Tygodnik Ilustrowany, koniec XIX w., archiwum autora)

REKLAMA REKLAMA

które łączą ludzi

Szukasz pomysłu na prezent?

pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 604 77 55 98, odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu

Redakcja „Mieszkaniec” ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa

Mamy dla Ciebie

damskie i męskie
od S do XXXL

5 
WZORÓW

2 KOLORY

29 zł
25

złap 
rabat 25% 

39 zł
00zamiast

złap 
rabat
i zrób 

świąteczny
prezent

cena promocyjna ważna 
do 16 grudnia 2022 r.

JAK OTRZYMAĆ RABAT?  Wejdź do sklepu www.pragaunited.pl 
 wpisz kod promocyjny: MIKO2022 przy finalizacji zakupu. Gotowe!
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RóżNE
n Drewno kominkowe od 
359 zł. Tel. 609-805-821

n Zabiorę książki, gazety. Nie-
odpłatnie. Tel. 796-371-666

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

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

TRANSPORT
n AAA wywóz gruzu, mebli, 
gałęzi, itp. Rozbiórki, wyburza-
nie ścian, skuwanie glazury, 
posadzek, wycinanie drzew. 
Porządkowanie piwnic, garaży, 
działek. Załadunek. Tanio.  
Tel. 721-002-710

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 gru-
zu 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

n Transport osób – Peugeot 
Traveller 8-osobowy komfort 
(7+kierowca) – kraj, zagranica 
– wycieczki, imprezy okoliczno-
ściowe i inne – tylko z kierow-

AUTO-MOTO – Kupię
n Autoskup Szybko Gotówka. 
Tel. 517-971-140

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

DAM PRACę
n Agroturystyka zatrudni pra-
cowników fizycznych, kobiety 
i mężczyźni, zakwaterowanie, 
etat, okolice Sulejówka.  
Tel. 660-795-386

KUPIę
n Antyki, obrazy, meble, 
książki, pocztówki, szable, 
bagnety, odznaczenia.  
Tel. 504-017-418

n Książki Płyty winylowe. 
Dojazd do klienta.  
Tel. 798-631-511

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

n Stare zabawki, żołnierzyki, 
figurki z PRLu.  
Tel. 795-540-073

MEDYCZNE
n Esperal – odtrucia, gabinet 
i dom. Tel. 503-126-416

MOTORYZACJA
n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI – Kupię
n Kupię garaż murowany.  
Tel. 502-565-048

n Skup nieruchomości 
– mieszkania do remontu 
i działki budowlane również  
do przekształcenia – 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

cą, bez możliwości wynajmu 
pojazdu. 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 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 I MODERNIZACJA.  
TEL. 504-618-888

n GAZ, HYDRAULIKA. 
NAPRAWY, MONTAż, 
PRZERóBKI – 24 H. TANIO.  
TEL. 22 610-88-27,  
604-798-744

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

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

n Hydraulik. Tel. 601-948-528

n Hydraulika wod. kan.-gaz., 
piece, hydrofory – naprawy, 
przeglądy gazowe i kominiar-
skie. Uprawnienia.  
Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, 
projektowanie, serwis 
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NIERUCHOMOŚCI  
– Mam do wynajęcia

n Kwatery pracownicze, pokoje 
1-, 2-, 3-osobowe. Okuniew,  
ul. 1 Maja 42. Tel. 604-113-140

NIERUCHOMOŚCI  
– Szukam do wynajęcia

n WYNAJMę OBIEKT DO 
PRODUKCJI SPOżYWCZEJ 
600–1000 M2, Z DOBRYM 
DOJAZDEM. OGRZEWANIE, 
WENTYLACJA, WARUNKI 
SANITARNE. POŁOżENIE  
– WAWER, RADOŚĆ, JóZE-
FóW, NAJCHęTNIEJ W POBLI-
żU WYLOTU POŁUDNIOWEJ 
OBWODNICY WARSZAWY.  
TEL. 509-065-999 

PRAWNE
n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii 
Adwokackiej na Grochowie przy 
ul. Grenadierów 12. Sprawy 
karne, cywilne, rodzinne, spad-
kowe (umowy, odszkodowania, 
rozwody, alimenty, nieruchomo-
ści, 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, spad-
kowe, rozwody. Wawer-Anin 
ul. Ukośna. Tel. 22 613-04-30, 
603-807-481

LOKAL DO WYNAJęCIA

SM „Marysin Wawerski” w Warszawie  
wynajmie lokal użytkowy  

na parterze przy ul. Korkowej 96  
w Warszawie (Marysin Wawerski)  

w trybie przetargu,  
który odbędzie się w dniu 15.12.2022 r. 

Powierzchnia lokalu: 112,65 m2.  
Proponowana stawka  

minimalna czynszu najmu za 1 m2 powierzchni: 
40 zł netto (do negocjacji). 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej 
www.smmarysin.waw.pl i w biurze Spółdzielni pod 

nr tel. pod numerem: 48 22 812 02 78.

24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja. 
Tel. 502-904-708

n LODóWEK NAPRAWA.  
TEL. 602-272-464

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, vertica-
le, rolety antywłamaniowe 
– produkcja, naprawa. Tel. 
602-228-874

n STOLARZ – SZAFY, ZABU-
DOWY, GARDEROBY I PAWLA-
CZE. TEL. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

n Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery – naprawy, pranie 
verticali. Tel. 608-477-422

USŁUGI – Budowlane
n BALUSTRADY STALOWE, 
NIERDZEWNE.  
TEL. 602-748-633

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

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 150 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

USŁUGI – Porządkowe
n AAAPranie dywanów, mebli 
tapicerowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n Mycie okien, pranie dy-
wanów i mebli tapicerowa-
nych. Tel. 796-371-666

n Sprzątanie mieszkań, domów 
i biur. Tel. 796-078-271

n Sprzątanie mieszkań.  
Tel. 794-767-860

n Sprzątanie po remontach 
mieszkań. Tel. 796-371-666

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

n ELEKTRYCZNE INSTALACJE 
NOWE I MODERNIZACJA.  
TEL. 504-618-888

n Malowanie gładź tapetowa-
nie. Tel. 602-221-711

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

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

n OKNA – NAPRAWY, 
DOSZCZELNIENIA.  
TEL. 787-793-700

n Remontowiec złota rączka. 
Tel. 504-781-725

n Remonty kompleksowo 
i solidnie. Tel. 502-218-778, 
www.remonty4u.pl

n Złota rączka. Hydraulik.  
Tel. 606-181-588

War sza wa, 
ul. Gre na die rów 21
tel. 22 813-22-38

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

 STO MA TO LOG
od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00–19.00

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –
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