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SOS dla ceNtrum StOlIcy
Centrum Warszawy jest 

slumsem! Broni się Trakt Kró-
lewski, ale wszystko w bok od 
niego w kierunku Marszałkow-
skiej wygląda, jak po przejściu 
tsunami: zabite dechami witry-
ny, lokale na sprzedaż albo do 
wynajęcia, zamknięte restau-
racje i sklepy, które były tu od 
lat. A jednocześnie mieszkańcy, 
skarżący się, że nie ma gdzie 
zrobić porządnych spożyw-
czych zakupów. 

Nie wierzę, że nie da się 
z tym czegoś zrobić, ale też nie 
wierzę w magiczne, proste roz-
wiązania. Bo gdzieś musi być 
potężny błąd, jaki popełniamy, 
że w centrum stolicy nie utrzy-
muje się handel i gastronomia.

Od lat trwają spory, co z tym 
zrobić. Często sprowadzają się 
do ideologicznego sporu czym 
i jak zasłonić Pałac Kultury, jak-
by w tym tkwiło sedno proble-
mu. A on sprowadza się do kilku 
wątków: tu ludzie się przesiada-
ją, ale jadą dalej, tu przyjeżdżają 
do pracy, ale po niej szybko 
spylają, przyjeżdżają do kina 
i jak potem idą do kawiarni, to 
na Nowy Świat. Zakupy robi się 
w galeriach handlowych, a stali 
mieszkańcy Centrum  wypycha-
ni są przez hałas i biura.

Warszawiak nie ma więc po 
co jechać „dla przyjemności” 
do centrum. Doprowadziliśmy 
je do takiej zapaści, że trzeba 
naprawdę wołać SOS. 

Tomasz Szymański

 
 

   

  
  
 

   
  

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!

W numerze:

Bezpłatna gazeta 
mieszkańców 

prawej  
strony Wisły.
Ukazuje się 
od 1991 r.

CO SŁYCHAĆ W WARSZAWIE 

MPO wraca na Targówek 
i Białołękę? str. 2
1,5 tys. dzieci i nastolatków 
próbowało się zabić w 2021 
roku! Dlaczego?! str. 3
DKS Targówek zakończył 
działalność str. 6

Ułatwienia dla niewidomych 
i słabowidzących str. 10
rok 2022 rokiem mirona 
Białoszewskiego str. 10
KrONIKa POlIcyJNa str. 2

KOBIecym OKIem str. 4

CO TAM PANIE NA PRADZE str. 4

PRAWNIK RADZI str. 4

ZAUŁKI HISTORII

Bitwa pod Olszynką Grochowską
Walczyli mężnie i umierali  
bez trwogi str. 8

Bitwa pod Białołęką str. 8

Z MIASTA str. 10
OGŁOSZENIA DROBNE str. 11

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

Czy otwarta z wielką pompą w grudniu 2020 roku 
z udziałem wawerskich oficjeli jadłodzielnia przy ul. 
Korkowej na Marysinie Wawerskim znowu zacznie słu-
żyć mieszkańcom? 
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CZYTAj NA STR. 7

zniszczona 
Jadłodzielnia w wawrze

zdJęcia znalezione w śmietniku

Czasami odnalezione zdjęCia są wskazówką dla konserwatorów zabytków. dzięki fotografiom, 
w trakCie renowaCji obiektów, można odtworzyć detale budynku. zatem zdjęCia to nie tylko 
rodzinna pamiątka. to zapis historii ludzi oraz danego miejsCa. dzięki zdjęCiom wojskowym można 
zobaCzyć, jak kiedyś wyglądały mundury, uzbrojenie Czy pojazdy. dzięki zdjęCiom osób możemy 
przyjrzeć się dawnej modzie. fotografie miejskiCh uliC pokażą nam dawną arChitekturę.

więcej NA STR. 5

które łączą ludzi

39 zł
00

tylko

OBEJRZYJ I ZAMÓW  www.pragaunited.pl

Lubisz Pragę? Pokaż to! Mamy dla Ciebie
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kronika PolicYJna
RANNY NA MIńSKIEj

16 lutego ok. godz. 22.30 strażnicy miejscy z Pragi Połu-
dnie otrzymali informację o bezdomnym, przebywającym na 
klatce schodowej w bloku przy ulicy Mińskiej. Gdy przybyli 
na miejsce, znaleźli mężczyznę leżącego w kałuży krwi. 
Okazało, że próbując uciec przed pracownikiem ochrony, 
bezdomny przewrócił się, tłukąc niesione butelki, a odłamki 
szkła rozcięły mu skórę na rękach. Gdyby pomoc nie nade-
szła na czas, mógłby się wykrwawić!

UKRADŁ KOBIECIE PONAD MIlION ZŁOTYCH!
11 lutego na Saskiej Kępie funkcjonariusze policji zatrzymali 
35-letniego mężczyznę podejrzanego o opróżnienie konta 
bankowego starszej kobiety, którą opiekował się od pew-
nego czasu. Mężczyzna najpierw zdobył zaufanie seniorki, 
a następnie informacje o dostępie do konta, na którym znaj-
dowało się ponad milion złotych. Wypłacił 1 200 tysięcy.  
35-latkowi nie dane było długo cieszyć tym majątkiem. Zo-
stał schwytany i grozi mu do 10 lat więzienia.

WZIęlI lEKI, MOGlI UMRZEĆ!
Podczas rutynowego patrolu strażnicy miejscy z Targówka 
zauważyli dwójkę młodych ludzi, mężczyznę i kobietę, któ-
rzy zachowywali się jak po zażyciu mocnych narkotyków. 
Okazało się, iż nietypowe zachowanie tej pary było skut-
kiem połknięcia dużej dawki silnego leku psychoaktywnego. 
Strażnicy wezwali policję oraz pracowników pogotowia, któ-
rzy udzieli młodym ludziom pomocy medycznej. 

CHCIAŁ ZOBACZYĆ lWA…
3 lutego ok. 9.00 rano pewien 29-letni warszawiak niepodzie-
wanie wjechał swoim peugeotem do warszawskiego ZOO, po 
czym próbował włamać się na wybieg lwów. Na szczęście 
został ujęty, zanim mu się to udało. Podczas przesłuchania 
w komendzie przy ul. Jagiellońskiej mężczyzna powiedział, że 
po prostu… chciał zobaczyć lwa! Jak się okazało się, 29-latek 
znajdował się pod wpływem narkotyków.  

Źródło: Policja, Straż Miejska

Zmiana odbiorcy nastąpi 
w połowie roku. Do końca 
czerwca śmieci z Białołęki 
i Targówka nadal będzie od-
bierać konsorcjum Partner-
Jarper. MPO przejmie zada-
nia związane z odpadami na 
terenie tych dwóch dzielnic 
od 1 lipca, zaś na Mokoto-
wie, gdzie obecnie za wywóz 
śmieci odpowiada PreZero-
Remondis, od 1 października 
tego roku. 

Skąd taka zmiana? 
– Odbiór i zagospodaro-

wanie odpadów komunalnych 
nie jest „zwykłym” zadaniem 
własnym gminy, bowiem od-
pady – ze względu na ochronę 
środowiska i sprawy zdro-
wotności mieszkańców – mu-
szą być odbierane nieustanie, 
a ich przetwarzanie powinno 
gwarantować jak najwyż-
sze możliwe standardy, przy 
osiąganiu odpowiednich 
poziomów odzysku i recy-
klingu, co jest ustawowym 
obowiązkiem gminy. To na 

gminie spoczywa obowiązek 
stworzenia takich warun-
ków, aby odbiór odpadów 
od mieszkańców był nieprze-
rwany i pewny oraz aby nie 
wystąpiły w tym zakresie 
jakiekolwiek perturbacje 
– mówi Aleksandra Grzelak, 
z Wydziału Prasowego sto-
łecznego Ratusza. – Aby za-
bezpieczyć interes publiczny, 
Miasto podjęło strategiczną 
decyzję dotyczącą wdrożenia 
nowej organizacji realizacji 
zadania własnego utrzyma-
nia czystości i porządku  na 
terenie Warszawy. Jej istot-
nym ogniwem jest współpraca 
z MPO – spółką komunalną, 
powołaną do realizacji zadań 
własnych miasta i w pełnym 
zakresie przez miasto kon-
trolowaną – dodała. 

Zamówienie na wywóz 
śmieci z dziewięciu stołecz-
nych dzielnic opiewające na 
kwotę 974 mln zł bez ogła-
szania przetargu, jak zapo-
wiadają przedstawiciela Ra-

mPo wraca na targówek i Białołękę?
Miejskie władze chcą, aby Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania od-
bierało odpady na Bemowie, Ocho-
cie, Śródmieściu, Ursusie, Włochach, 
Woli oraz Białołęce, Targówku i Mo-
kotowie. Stołeczny Ratusz podpisze 
umowę z własną spółką, która obo-
wiązywała będzie do 2026 roku. 

tusza, jest zgodne z prawem. 
– Podstawą do zorganizowa-
nia postępowania o udzie-
lenie takiego zamówienia 
publicznego w ramach tzw. 
in-house jest Ustawa Prawo 
zamówień publicznych z 2019 
roku – przekonuje Aleksandra 
Grzelczak. Miasto powołuje 
się na art. 214 ust. 1 pkt 11.

Miasto wskazuje także ko-
rzyści wynikające z takiego 
rozwiązania, w tym finan-
sowe. 

– Korzyści z tytułu wdroże-
nia tzw. zamówienia in-house 
realizowanego przez spółkę, 
której wyłącznym właścicie-
lem jest m.st. Warszawa, tj. 
przez Miejskie Przedsiębior-
stwo Oczyszczania, to m.in. 
większy potencjał do stabili-
zacji cen za odbiór odpadów 
w związku z rozłożeniem 
kosztów na większy wolumen 
odpadów i dłuższy okres. 
Mieszkańcy mogą liczyć na 
to, że zadanie zostanie po-
wierzone podmiotowi, który 

gwarantuje pewność, jakość 
i niezawodność usług. Zamó-
wienie wpłynie również na to, 
że w pozostałych dzielnicach 
zwiększy się konkurencja, co 
z pewnością przełoży się na 
jakość i cenę świadczonych 
usług. UOKiK po przena-
lizowaniu wszystkich gmin 
w Polsce w 2020 roku opu-
blikował raport, z którego 
wynika, że najniższe ceny są 
w gminach, które posiadają 
własne zasoby komunalne 
– powiedziała Aleksandra 
Grzelczak. 

Warto wspomnieć, że 
Targówek i Białołęka to 
dzielnice, w których MPO 
świadczyło już wcześniej 
usługi odbioru odpadów, 
dzięki czemu spółka może 
prawidłowo realizować za-
mówienia.

Przedsiębiorcy i organiza-
cje ich wspierające złożyły 
odwołania od decyzji sto-
łecznego Ratusza. Sprzeci-
wiają się kontraktowi z MPO 
bez ogłaszania przetargu. Do 
Krajowej Izby Odwoławczej 
trafiły skargi kilku pod-
miotów, które wskazują, iż 
warunki, jakie powinny być 
spełnione, aby wprowadzić 
in-house, nie zostały speł-
nione. Wyrok w tej sprawie 
może zablokować plany miej-
skich władz.     marcin Kalicki
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W ciągu ostatnich 10 lat 
polska policja prowadziła 
postępowania w przypadku 
5658 prób odebrania sobie 
życia oraz 1181 śmierci sa-
mobójczych dzieci i nasto-
latków do 18. roku życia! Od 
2012 r. możemy obserwować 
wyraźny wzrost podejmo-
wanych prób samobójczych, 
przy czym w 2021 roku liczba 
młodocianych samobójców 
gwałtownie wzrosła!

Bardzo niepokojące jest 
to, że wzrosła liczba dziew-
czynek, które próbowały 

odebrać sobie życie – w 2021 
roku Komenda Główna Po-
licji zarejestrowała wzrost 
o 101 proc.

Powyższe dane są na-
prawdę zatrważające! Tym 
bardziej, że dotyczą tak 
młodych ludzi. I niestety nie 
odzwierciedlają rzeczywi-
stej skali problemu! Należy 
mieć bowiem świadomość, 
że nie wszystkie nieudane 
zachowania samobójcze 
zgłaszane są na policję!

Według Światowej Or-
ganizacji Zdrowia na każdą 

1,5 tYs. dzieci 
i nastolatków 

PróBowało  
się zaBić  

w 2021 roku!
Według policyjnych statystyk w 2021 roku aż 1496 
dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia targnęło się 
na swoje życie i aż 127 z tych prób okazało się śmiertel-
ne! To aż o 77 proc. prób samobójczych oraz o 19 proc. 
śmierci samobójczych więcej niż w 2020 roku!

odnotowaną w oficjalnych 
rejestrach śmierć samobój-
czą niepełnoletniej osoby 
przypada od 100 do 200 prób. 
Oznaczałoby to, że w naszym 
kraju w ubiegłym roku próbę 
odebrania sobie życia podjęło 
od 12 700 do 25 400 osób po-
niżej 18. roku życia!

DlACZEGO MŁODZI lUDZIE 
PRóBUją SIę ZABIĆ?

Niestety na to pytanie nie 
ma jednoznacznej odpowie-
dzi. Błędnym jest przekona-
nie, że osoby targające się 
na swoje życie cierpią z po-
wodu zaburzeń lub chorób 
psychicznych.

Zachowania samobójcze 
to bardzo złożone zjawi-
sko, które ma bardzo różne 
podłoże. Wśród przyczyn 

targnięcia się na życie przez 
dzieci i nastolatków wy-
mienia się między innymi 
problemy w rodzinie, stre-
sujące wydarzenia życiowe, 
trudności interpersonalne, 
choroby i urazy utrudniające 
lub uniemożliwiające nor-
malne funkcjonowanie oraz 
problemy z nauką. Odebrać 
sobie życie nierzadko próbują 
również dzieci i nastolatko-
wie będący ofiarami nadużyć 
seksualnych i fizycznych. 
jAK ROZPOZNAĆ, żE DZIECKO 

MOżE TARGNąĆ SIę  
NA WŁASNE żYCIE?

Niemal zawsze samo-
bójcy w ten czy inny sposób 
sygnalizują wcześniej swe 
zamiary. Nawet jeśli dziecko 
czy nastolatek nie mówi 
o tym wprost, samobójstwo 
zwykle zwiastują pewne ty-
powe symptomy. 

Poza tak oczywistymi, jak 
częste mówienie o własnej 
śmierci lub bezsensie życia, 
szukaniem informacji o tym, 
jak się zabić czy też groma-
dzenie leków bądź innych 
środków, mogących posłużyć 
do odebrania sobie życia, ist-
nieje wiele mniej jednoznacz-
nych sygnałów, jak chociażby 
zmiany sposobu odżywiania, 
trudności z koncentracją, 
rozkojarzenie przypomina-

jące nieobecność lub skargi 
na nieustanne zmęczenie. 
Nie wszyscy młodzi ludzie 
wyraźnie dają do zrozumie-
nia, że chodzą im po głowie 
samobójcze myśli.

Jednak nie tylko niejed-
noznaczność symptomów 
może być powodem igno-
rowania problemu przez 
członków rodziny i przyja-
ciół młodego człowieka. Nie 
zawsze też w grę wchodzi 
obojętność rodziców wobec 
dzieci. Ludziom po prostu 
trudno jest przyjąć do świa-
domości, że bliska im osoba, 
a zwłaszcza dziecko, może 
myśleć o samobójstwie! Na-
wet, jeśli czują, że dzieje się 
coś złego!

Przyczyn ignorowania sy-
gnałów zagrożenia samobój-
czego przez bliskich lub zna-
jomych można doszukiwać 
się również w rozpowszech-
nionych mitach o samobój-
cach. Jak chociażby tego, 
że mówiący o samobójstwie 
ludzie, nie odbierają sobie 
życia. Albo że osoby grożące 
lub sugerujące, że się zabiją, 
tak naprawdę chcą jedynie 
manipulować otoczeniem.

Niestety, badania wska-
zują, że nawet 80 proc. osób 
planujących samobójstwo, 
mówi o tym wcześniej oso-

bom ze swojego otoczenia. 
W tym przypadku próba 
zwrócenia uwagi otoczenia 
na siebie i swoje problemy 
często jest wołaniem o po-
moc! Dlatego nie powinno 
się lekceważyć żadnych nie-
pokojących sygnałów, wysy-
łanych przez młodych ludzi.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Jeśli rodzice sami nie po-

trafią pomóc dziecku, po-
winni się skontaktować ze 
specjalistami w poradniach 
i szkolnych gabinetach psy-
chologiczno-pedagogicz-
nych, w ośrodkach interwen-
cji kryzysowej oraz w cen-
trach pomocy rodzinie. 

jacek P. Narożniak

CAŁODOBOWE BEZPŁATNE 
Numery POmOcOwe

centrum wsparcia dla 
Osób Dorosłych  

w Kryzysie Psychicznym
800 702 222

telefon zaufania dla 
dzieci i młodzieży

116 111
Dziecięcy Telefon  

Zaufania Rzecznika  
Praw dziecka

800 121 212
Ogólnopolski telefon dla 
ofiar przemocy w rodzi-
nie „Niebieska linia”

800 120 002

Źródło: Raport Zachowania samobójcze wśród 
dzieci i młodzieży na lata 2012–2021 przygoto-
wany przez serwis „Życie warte jest rozmowy”.

dlaczego?!

REZERWACJE  
ZADZWOŃ! 

¥ 501-423-667   

CENA OD 120 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT

POD PAPUGAMI - ul. Bałtycka 4

SŁONECZKO - ul. Bałtycka 17B

Serdecznie 
zapraszamy do Kołobrzegu, do naszych apartamentów, do naszego świata, gdzie 

gość ma wziąć tylko dobry humor i walizkę, a resztą zajmiemy się my EKIPA SUNNY-DAY 
APARTAMENTY KOŁOBRZEG.

A MOŻE NAD MORZE?
Komfortowe, w pełni wyposażone apartamenty dla 4 osób, blisko plaży.

KOŁOBRZEG    www.sunnyday.com.pl MAZOVIA REAL ESTATES 
– SKUP NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓWKĘ 
 POMOC PRAWNA ODDŁUŻANIE  POŻYCZKI 

HIPOTECZNE  POŚREDNICTWO W OBROCIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

 TeL. 695 253 838
 mazovia.real.estates@gmail.com          mazovia-real-estates.pl

Oferujemy pOmOc w zakreSie Oddłużania 
nieruchOmOści Oraz z Trudną SyTuacją 
prawną, jeżeLi pOSiadaSz:
 nieruchomość zadłużoną i została wszczęta egzekucja komorni-

cza lub stanowi przedmiot zastawu lub innych zabezpieczeń 
lub

 masz problem z niechcianym lokatorem, który mieszka  
bezprawnie w Twoim lokalu,

 jesteś w posiadaniu udziałów i chcesz je sprzedać,
 także z wpisem służebności i dożywocia

zadzwOń dO naS Lub napiSz!!!
 pOmOżemy ci!
 w negocjacjach z wierzycielami, oddłużymy nieruchomość,
 uzyskasz od nas pomoc prawną,
 pomożemy również bezpiecznie sprzedać Twoją nieruchomość.
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To nie jest dobry czas na handlowanie. 
Covid wywrócił życie do góry nogami. 
Popielec już w oczy zagląda, ale ani na 
bazarze, ani na ulicznych straganach nie 
uświadczysz kolorowych baloników czy 
innych karnawałowych drobiazgów. 
A jak nie ma karnawału, to od razu 
wszystko jakieś takie osowiałe jest. Ba-
zar też. Niby ludzie kupują, ale tak jakoś 
zwyczajnie, bez tego charakterystyczne-
go podniecenia. Nawet pączki kupuje się 
w tłusty czwartek z obowiązku raczej niż 
z radością. 
– No wie pan, panie Kaziu – tradycja…
Eustachy Mordziak, kupiec bieliźniany, 
słuchając pana Kazimierza Główki, eme-
ryta, klienta tutejszego, ożywił się na 
chwilę. 
– O to, to. Tradycja. Kiedyś ludzie parado-
wali po ulicach z całymi pudłami pączków. 

Zamawiały firmy dla pracowników, biura, 
ruch był jak diabli. Dziś jest zdecydowanie 
bardziej kameralnie, że tak powiem. 
– Nie ma się co dziwić, panie Kaziu. Prze-
cież to już dwa lata, jak żyjemy nie ze 
sobą, ale obok siebie. Jeden na drugiego 
patrzy, a w głowie jedno pytanie wierci: 
czy on jest zaszczepiony? 
– Niestety wielu nie jest.
– I to jest kłopot, powiem panu. Ludzie 
na gruźlicę się szczepią, na odrę, na inne 
choroby, a na covid nie chcą i co pan im 
zrobisz?
– Na szczęście mówią, że przesilenie blisko.
– Parę razy już tak mówili. Może tym ra-
zem trafią? 
– Oby, powiem panu, bo ile można? 
– Trochę sami jesteśmy sobie winni. 
– Jakby jeszcze ta drożyzna tak nie ga-
lopowała, to może byłoby łatwiej. Może 
ludzie częściej by się uśmiechali. A tak 
to nikt głowy do karnawału nie ma ani do 
niczego. Teraz każdy grosz się liczy, bo 

polski ład polskim ładem, ale tym bardziej 
to pewne, co w portfelu.
– Na dodatek na Ukrainie prochem pachnie. 
– Mówią, że to lokalna rozpierducha…
– Wierzy pan w to. Przy dzisiejszej tech-
nice i w ogóle? Wystarczy jeden guzik źle 
przycisnąć i nieszczęście na cały świat. 
Nie będę udawał panie Eustachy, że się 
tym nie martwię. A nawet powiem panu 
wprost – boję się. 
– Może tak źle nie będzie. Już tam, panie 
Kaziu, nasi działają w tym NATO, w Unii. 
– A widzisz pan pośród nich jakiegoś wo-
dza? Wodzusia choćby? 
– Jeden pod Napoleona trochę podpada... 
– To ja już wolę, żeby było jak zawsze: 
jak karnawał, to się bawimy, żeby było 
co wspominać. A propos wspominać. 
Wspominał kiedyś znany aktor, szaławiła 
i pijaczek Himilsbach: – Poznałem na balu 
panienkę. Z wyglądu przypominała nieco 
starego górala. Rano budzę się, patrzę. No 
i rzeczywiście!                             Szaser
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Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'NIE KAżDEMU SIę SPODOBA

O ile nauczenie się języka ob-
cego jest zawsze poważnym wy-
zwaniem, które jedni podejmują 
(bo wyjazdy, bo praca, bo inne 
powody), a inni nie (bo po co), 
o tyle nauka polskiego to zupeł-
nie inna sprawa. Poznajemy go 
od pierwszych dni życia, otacza 
nas, jest obecny w rozmowach, 
telewizji, książkach, prasie. 
Otacza nas w pracy, sklepie, na 
ulicy, a także w domu. Zasady 
posługiwania się nim wpajają 
nam przez kilka godzin tygo-
dniowo w szkole, już w wieku 
sześciu – siedmiu lat.

Ile z tego udało się przy-
swoić? Bardzo różnie to bywa.

Niektórzy uważają, że Inter-
net spowodował spustosze-

nia w polszczyźnie rodaków, 
a sprawę pogorszyły smsy. Ale 
ja myślę, że nie spowodował, 
tylko je brutalnie obnażył. Bo 
słowo mówione ukrywa wiele. 
Gdy mówisz, nie widać błędów 
ortograficznych ani interpunk-
cyjnych. To, co brzmi z pozoru 
normalnie, zapisane może wy-
glądać inaczej. I właśnie od ta-
kich „zapisów” roi się Internet. 

Chodzi nie tylko o ośmieszoną 
już „horom curke”, ale o „kupie 
uszko dla dziedzka”, „muj wój 
ktury jusz umar” i wiele innych 
kwiatków, o wulgaryzmach nie 
wspomnę. Plaga – trudno to ina-
czej nazwać – wtórnego anal-
fabetyzmu jest tak ogromna, 
że zaczęli reagować sami inter-
nauci. Sugestie poprawnej pi-
sowni spotykają się najczęściej 
z wulgarną odprawą, często za-

kończoną stwierdzeniem „pisze 
jak chce bo jestem polakiem”. 
Cóż, w tym wypadku małe „p” 
zamiast dużego na początku 
słowa Polak zakrawa na samo-
krytykę…

Ale serio, sprawa czegoś, co 
przypomina inwazję wtórnego 
analfabetyzmu jest na tyle po-
ważna, że podjęto badania sta-
tystyczne nad tą inwazją. Opubli-
kowano je na popularnej stronie 
„Poprawna polszczyzna”. 

W roku 2021 w Internecie 
publikowano aż 13 988 błędów 
dziennie! To oznacza jeden błąd 
co 6 sekund. Co gorsza, liczba 
niechlujstw językowych i błę-
dów z roku na rok rośnie! To tak 
żenujące przypadki, jak np. dok-
tur, pierszy, dziecią, kupywać, 
lubiałem, derektor, ja rozumie, 
przy czym wziąść zamiast wziąć 

spotkano w ponad 40 proc. 
wypowiedzi! W dodatku ponad 
70 proc. mówi dzień dzisiejszy 
zamiast dzisiaj.

Przykładów, i to takich, że 
„boki zrywać” ze śmiechu lub 
płakać z rozpaczy, można przy-
taczać wiele. Nie o to chodzi.

Skoro mieszkamy na tej 
ziemi, skoro Polskę nazywamy 
Ojczyzną, skoro nie udało 
się nas ani zrusyfikować, ani 
zgermanizować, nie pozwólmy 
na kaleczenie naszego języka 
przez nas samych. Nie dawajmy 
przyzwolenia.

Myli się czasem każdy, ale 
każdy powinien mieć odwagę 
poprawiać własne błędy i nie 
mieć za złe innym, że próbują 
w tym pomóc.

To nie są wielkie słowa. To 
codzienność…                    żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Nie chcę, żeby jeden z moich bliskich krew-
nych, z którym jestem od kilku lat skłócony, 
dziedziczył po mnie. Co mogę zrobić, aby nie 
został on uznany za mojego spadkobiercę?

Powołanie do spadku może wynikać wyłącz-
nie z ustawy albo z testamentu, przy czym to testamentowe dziedziczenie 
ma pierwszeństwo przed ustawowym. Możliwym jest również rozrządzenie 
testamentowe obejmujące jedynie część spadku, wówczas pozostała jego 
część dziedziczona będzie na podstawie ustawy. 

W testamencie spadkodawca może powołać do spadku konkretną osobę 
(ew. osoby), może zawrzeć rozrządzenie wybranymi składnikami majątku 
pomijając przy tym wskazanie osób mających po nim dziedziczyć albo ma 
możliwość ograniczenia się do wyłączenia od dziedziczenia konkretnego 
spadkobiercę lub spadkobierców ustawowych, bez konieczności podania 
przyczyny takiej decyzji – tzw. testament negatywny zwykły. 

Choć obecnie instytucja testamentu negatywnego nie jest uregulowa-
na w żadnym z przepisów prawnych, zgodnie z powszechnie przyjętym 
w orzecznictwie poglądem dopuszczalnym jest sporządzenie takiego testa-
mentu, co wynika przede wszystkim z zasady swobody testowania. 

Testament negatywny modyfikuje krąg spadkobierców ustawowych. W re-
zultacie, w braku innych rozrządzeń testamentowych, spadek po danej osobie 
przypada podmiotom, których prawo do dziedziczenia wynika z ustawy, z po-
minięciem osób odsuniętych przez testatora, które są traktowane tak, jakby nie 
dożyły otwarcia spadku. Co znaczące, wyłączenie od dziedziczenia nie pozba-
wia takiego spadkobiercy prawa do zachowku, zatem nie dochodzi do wydzie-
dziczenia, chyba że testator wskaże jedną z przyczyn określonych w art. 1008 
Kodeksu cywilnego – wyłączne przesłanki wydziedziczenia. Przyjmuje się 
również, że w sytuacji, gdy zamiarem spadkodawcy było wydziedziczenie, 
jednak z uwagi na podanie przyczyny innej niż ww. bądź też jej nie wskazanie, 
następują właśnie skutki testamentu negatywnego zwykłego, zatem osoba, 
która miała zostać wydziedziczona będzie wyłączona od dziedziczenia jedno-
cześnie z zachowaniem prawa do zachowku. Testamentem negatywnym nie 
można wyłączyć od dziedziczenia Skarbu Państwa. 

Należy pamiętać, że testament negatywny to rodzaj testamentu, zatem 
dla swej ważności spełniać musi ustawowo określone wymogi, jak np. za-
wierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy, zawierać jego własnoręcz-
ny podpis i inne dotyczące formy.

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

Program promocji zdrowia finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Rozpoczyna się kolejna edycja  
Aktywnego Seniora w Szpitalu Praskim!

Dla wszystkich mieszkańców stolicy, którzy ukończyli 60. rok życia, Pre-
zydent m.st. Warszawy przygotował w Szpitalu Praskim specjalną ofertę: 
bezpłatny pakiet zajęć pod okiem fizjoterapeuty. 

Na chętnych czekają:
 16 spotkań (po 45 minut każde) przeznaczonych na ćwiczenia 

w grupie (cykl trwa dwa miesiące, spotkania 2 razy w tygodniu)
	Porady dotyczące zdrowego stylu życia

Serdecznie zapraszamy!
Zapisy: senior@szpitalpraski.pl, tel. 22 150-14-09

AKTYWNY SENIOR 60+ 
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

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76

tel./fax (22) 617-23-33, tel. 693-377-081
e-mail: redom@redom.pl, www.redom.pl

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

   nowe meble na wymiar (wersalki, 
tapczany, fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: pon.-pt. w godz. 8.00-17.00
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT
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dowane są także w piwnicach 
sprzedawanych mieszkań. 
Przecież ktoś, kto znajduje 
zdjęcia nie ma zamiaru ana-
lizowania życia rodzinnego 
osób, których nie zna. Cel 
jest inny. Chodzi o zacho-
wanie pamięci i historii. Na 
znajdowanych fotografiach 
można zauważyć znane 
osoby, zabytki czy stare sa-
mochody. Można zobaczyć 
domy, ulice, których już nie 
ma. 

Pani Izabela zamieściła 
znalezione zdjęcia na grupie 
na FB z opisem: Gocław. 
Stare zdjęcia, uratowane. 
Czyjeś życie, wojsko, wy-

grane, podróże, imprezy, ro-
dzina, itp. Zgłosiła się do niej 
pani Hania (prawdziwe imię 
do wiadomości redakcji), 
która zaoferowała zeskano-
wanie i oddanie zdjęć do Na-
rodowego Archiwum Cyfro-
wego. Pani Hania osobiście 
i wielokrotnie znajdywała 
już wcześniej wyrzucone 
fotografie. Zdjęcia przeka-
zywała do NAC oraz do Ar-
chiwum Akt Dawnych.

– Ignorancja i brak zain-
teresowania. Brak szacunku 
dla historii i przeszłości. Wi-
dzę, że fotografie są celowo 
niszczone. Niektóre osoby, 
rwąc zdjęcia, zasłaniają się 
RODO, a przecież te prze-
pisy nie dotyczą osób zmar-
łych – mówi „Mieszkań-
cowi” pani Hania. – Apeluję 
o to, by nie niszczyć zdjęć, 
nie wyrzucać. Są osoby za-
interesowane zachowaniem 
historii widocznych na fo-
tografiach, chętnie zajmą 
się dokumentami, odbiorą 
je, zarchiwizują i przekażą 
do odpowiednich instytucji 
–  dodaje.

Apelujemy i my. Nie wy-
rzucajmy zdjęć, dzięki któ-
rym możemy zapoznać się 
z historią miasta lub osób. 
Zostawmy je dla potomnych. 
Niech przyszłe pokolenia 

– Zdjęcia dotyczą Gocła-
wia z okresu wczesnej bu-
dowy dzielnicy, a także po-
bytów wakacyjnych. Wiele 
zdjęć dotyczy wojska. Te 
sygnowane są podpisami: 
Redakcja Magazynu Ilu-
strowanego Żołnierz Polski 
i Wojskowa Agencja Foto-
graficzna. Część zdjęć była 
podarta na drobne kawałki 
– mówi „Mieszkańcowi” 
pani Izabela.

To nie był pierwszy przy-
padek znalezienia zdjęć przez 
panią Izabelę. Zdarzyło się 
to wielokrotnie. Wcześniej 
znalazła zdjęcia z pogrzebu 
księdza Popiełuszki i okresu 
przedwojennego, które zo-
stały przekazane do Mu-
zeum Pamięci Sybiru w Bia-
łymstoku. Pani Izabela była 
także świadkiem celowego 
niszczenia pamiątek po to, 
by nikt nie mógł już z nich 
skorzystać. Niejednokrotnie 
spotkała się z agresją osób 
wyrzucających pamiątki, na 
szczęście były też osoby re-
agujące pozytywnie, osoby, 
które przyznały, że gdyby 
wiedziały, że takie doku-
menty mogą mieć dla kogoś 

wartość, oddałyby je, za-
miast się ich pozbywać.

Oprócz zdjęć, na śmiet-
niku można znaleźć stare li-
sty, pocztówki i dokumenty. 
Jakie są motywy wyrzucania 
takich rzeczy? Takie działa-
nie wynika z braku senty-
mentów, braku zaintereso-
wania historią rodziny, bra-
kiem czasu na przeglądanie 
rodzinnych pamiątek. 

Śmietnik nie jest jedynym 
źródłem starych dokumen-
tów. Rodzinne pamiątki znaj-

zdJęcia znalezione w śmietniku

GDZIE W WARSZAWIE MOżNA ODDAĆ ZNAlEZIONE ZDjęCIA?
n Narodowe Archiwum Cyfrowe, ul. Hankiewicza 1,  
tel. 22 572-16-21, nac@nac.gov.pl.
n Archiwum Akt Dawnych, ul. Długa 7, tel. 22 831-54-91,  
831-54-93, sekretariat@agad.gov.pl
n muzeum warszawy – aktualnie poszukuje zdjęć z lat 90. 
Rynek Starego Miasta 42, tel. 22 277-43-25,  
fotokolekcja@muzeumwarszawy.pl,
n muzeum Powstania warszawskiego, ul. Grzybowska 79,  
tel. 22 539-79-05, 22 539-79-06, kontakt@1944.pl
n Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwa-
cji i Restauracji Dział Sztuki, Pracownia Konserwacji i Restauracji 
Fotografii i Sztuki Dekoracyjnej, Wybrzeże Kościuszkowskie 37, 
dr Izabela Zając – 604-799-244, izabela.zajac@asp.waw.pl. 
Przed wysyłką zdjęć najlepiej umówić się i uzgodnić szczegóły 
telefonicznie.

Mieszkanka Warszawy, spacerując po Gocławiu 
ulicą Abrahama, znalazła zdjęcia, które ktoś wy-
rzucił do śmietnika. 

zobaczą to, co było kiedyś. 
Ustawa o ochronie danych 
osobowych ma zastosowa-
nie do przetwarzania danych 
osobowych ludzi żyjących. 
Pamiętajmy jednak o tym, 
że nie należy wykorzysty-
wać danych osób zmarłych 
w nieodpowiedni sposób. 
Osobom bliskim, których do-
bra osobiste, tj. na przykład 
kult pamięci o osobie zmar-
łej, zostały naruszone, przy-

sługuje prawo wystąpienia 
z powództwem cywilnym 
do sądu. Nic nam nie grozi 
za znalezienie zdjęć i odda-
nie ich do archiwów, ale za 
nieuzasadnione wykorzysta-
nie danych osobowych zna-
lezionych w korespondencji 
już tak.

Obu Paniom dziękujemy za 
obywatelską postawę i urato-
wanie kawałka historii.

Oktawia Michałowska

Fo
t. 

Iza
be

la 
Go

łęb
iow

sk
a

UZUPEŁNIENIE BRAKóW ZęBOWYCH DlA KAżDEGO
waniu leczenia implantologicznego, 
następuje u nich zmiana nie tylko 
pod względem wizualnym, ale także 
mentalnym. Podczas wizyt kontro-
lnych są innymi ludźmi – pewnymi 
siebie, szczęśliwymi, cieszącymi 
się z życia – mówi dr Anna Skalska, 
Dyrektor Medyczny Focus Clinic. 

KOmFOrt FINaNSOwy
W Focus Clinic dbamy, aby od-

powiednio dobierać leczenie do 

oczekiwań i potrzeb pacjentów, 
również pod względem finanso-
wym – oferujemy możliwość fi-
nansowania ratalnego. Dzięki bli-
skiej współpracy z firmą MediRaty 
sprawiamy, że jest ono dostępne 
niemal dla każdego. 

Już wielu naszych pacjentów 
skorzystało z tej opcji finansowa-
nia i zrealizowało swoje marzenie 
o pięknym i przede wszystkim 
zdrowym uśmiechu.

Nowoczesna implantologia wie, 
jak pomóc w każdym przypad-
ku – zarówno przy braku jedne-
go, jak i wszystkich zębów. Zna 
sposoby na rozwiązanie każdego 
z nich, nawet takich, które wydają 
się niemożliwe do rozwiązania, jak 
całkowite bezzębie. W wyspecja-
lizowanych miejscach takich, jak 
Focus Clinic (nowoczesna klinika 
specjalizująca się w odbudowie 
brakujących zębów) jest również 
łatwo dostępna, także pod wzglę-
dem finansowym. 

Nie należy zatem odkładać uzu-
pełnienia brakujących zębów, gdyż 
poza konsekwencjami estetyczny-
mi, pojawiają się przede wszyst-
kim konsekwencje zdrowotne – za-

burzenia zgryzu, zmiana położenia 
zęba czy wyglądu twarzy. 

DOSTęPNOŚĆ lECZENIA
Na przestrzeni ostatnich 10 lat 

postęp w stomatologii spowodo-
wał, że leczenie implantologiczne 
jest dużo tańsze. W Focus Clinic 
stosujemy implanty zębowe wyso-
kiej jakości, których cena zaczyna 
się już od 1 900 zł. 

Leczenie implantologiczne prze-
prowadzamy niezależnie od wieku 
– u osób młodych, którym braku-
je jednego zęba, jak i u seniorów, 
zmagających się z całkowitym bra-
kiem zębów. Dzięki zastosowaniu 
4 systemów implantologicznych 
renomowanych marek i zaawanso-
wanych metod leczenia jesteśmy 
w stanie wyleczyć każdy przypa-
dek związany z tym problemem. 

 – W Focus Clinic dobieramy od-
powiednie rozwiązania do każdego 
pacjenta, uwzględniając przy tym 
jego warunki medyczne, a także 
potrzeby finansowe. Po zastoso-

Każdy z nas chce cieszyć się 
zdrowymi, pięknymi zębami. 
Brak jednego, kilku lub wszyst-
kich zębów to duży dyskomfort 
estetyczny i mentalny. w kon-
sekwencji rezygnujemy z wielu 
aktywności, przestajemy się 
swobodnie uśmiechać. 
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DKS Targówek powstał 
w 1958 roku. Działający przy 
ul. Kołowej 18 klub jest do-
brze znany na arenie ogólno-
polskiej. Szkolili tu czołowi 
polscy trenerzy akrobatyki 
sportowej, a jego wychowan-
kowie trafiali do kadry naro-
dowej reprezentując Polskę 
w niezliczonej liczbie zawo-
dów międzynarodowych. 
Przedstawiciele DKS-u 
rozsławili także akrobatykę 
w stolicy. 34 razy stawali na 
najwyższym stopniu podium 
zdobywając Drużynowe Mi-
strzostwo Polski seniorów. 

W klubie trenowały także 
dzieci i młodzież. 

– Przyszłam do DKS-u 
jako dziesięciolatka. Trochę 
za późno jak na tę dziedzinę 
sportu, ale po testach mo-

ich umiejętności dostałam 
się do klubu. Trafiłam pod 
skrzydła fantastycznej tre-
nerki Ewy Kaczorowskiej. 
(…) Pamiętam jak pierwszy 
raz startowałam w dwójkach 
z Barbarą Kozos w warszaw-
skich zawodach w Pałacu 
Młodzieży PKiN. (…) Starto-
wało wtedy mnóstwo zawod-
ników. Nie wiedziałyśmy, czy 
nam się uda zapamiętać cały 
układ, jaki miałyśmy wtedy 
wykonać. Pamiętam, że ra-
zem z Basią, przed startem, 
powiedziałyśmy sobie, że bę-
dziemy najlepsze i wygramy 
te zawody. I tak było. (…) 
W kolejnych etapach eduka-
cji w DKS-ie były skoki na 
ścieżce, które uwielbiałam. 
Zawsze byliśmy motywowali 
przez trenera Sławomira 
Szatana, nieważne czy były 
to zakłady o słodycze czy 
motywacja dobrym słowem, 
zawsze podchodził do nas 
z życzliwością i pełnym pro-
fesjonalizmem. Nie może mi 
umknąć reszta kadry: tre-
nerka Grażyna Markiewicz, 

dks targówek zakończYł działalność

trener Antonii Kuteraś, trener 
Dariusz i zawodnicy, którzy 
w późniejszym czasie zajęli 
miejsca w kadrze trenerskiej: 
Anna Badurka, Wanda Sko-
nieczna, Marika Markiewicz 
– wspomina Daria Taras, była 
zawodniczka DKS-u. 

– Dla mnie klub to 16 lat 
mojego życia. To druga ro-
dzina, gdzie był śmiech, łzy, 
ciężka praca, zawody. To 
wakacje spędzone na trzyty-
godniowym obozie. Wspólne 
przeżywanie egzaminów do 
liceum, matury, a następnie 
egzaminów wstępnych na 
studia. Takim punktem obo-
wiązkowym na obozach był 
„chrzest” wszystkich osób, 
które były na nim pierwszy 
raz i słowa przysięgi „Ja 
nędzna flądra proszę Najwyż-
sze Konsorcjum i Ciebie Pa-
nie Przewodniczący o przy-
jęcie mnie w poczet członków 
klubu DKS Targówek, a ze 
swej strony obiecuję sumien-
nie uczyć się i trenować, aby 
reprezentować imię klubu 
na arenach Polski, Europy 

i świata” – wspomina Marta 
Biegas, występująca w DKS
-ie jeszcze pod panieńskim 
nazwiskiem Kasprzycka. 
– Na pewno lata spędzone 
na macie nauczyły mnie 
systematyczności, wytrwa-
łości i tego, co wykorzystuję 
w pracy zawodowej – pracy 
zespołowej. Zamknięcie 
klubu na pewno spowodo-
wało, że jakaś część mojego 
serducha umarła i bardzo źle 
mi z tym – dodała.

Byli zawodnicy klub trak-
towali niemal jak rodzinę. 
– To był drugi mój dom, a tre-
nerzy, zwłaszcza trenerka 
Ewa Kaczorowska, byli dla 
nas jak rodzice. Zaszczepiła 
we mnie miłość do akroba-
tyki, a ja przekazałam to mo-
jej córce. Śmiało mogę po-
wiedzieć, że dzięki trenerom, 
treningom w tak wspaniałym 

klubie, całej atmosferze ro-
dzinnej jaka była w DKS-ie 
Targówek jestem tym kim 
jestem – dobrą mamą, spor-
towcem, działaczem, sędzią 
w akrobatyce sportowej. 
Moja córka poszła w moje 
ślady i też trenuje akrobatykę 
sportową – mówi Katarzyna 
Błocka, brązowa medalistka 
mistrzostw świata oraz zdo-
bywczyni srebrnego medalu 
na mistrzostwach Europy 
w trójkach, która swoją 

przygodę z DKS
-em zakończyła 
w 1996 roku. 

Ostatnie lata 
przyniosły jednak 
kryzys w klubie 
ze względu na 
trudną sytuację fi-
nansową. A to nie 
jedyne problemy. 
Tereny sportowe 
przy ul. Koło-
wej trafiły w ręce 

Domu Kultury Świt, który 
stworzył w tym miejscu 
swoją filię – Arthouse Ko-
łowa i zapowiedział moder-
nizację obiektów. Decyzja 
ta oznaczała, że na jakiś czas 
klub będzie musiał przenieść 
swoje zajęcia w inne miejsce. 
Kiedy władze klubu się o tym 
dowiedziały? – Półtora roku 
temu równolegle z informacją 

o podjęciu starań przez Dom 
Kultury Świt o środki unijne 
na termomodernizację bu-
dynku – zapewnia Olga Ga-
ertner z DK Świt. 

Na czas remontu DKS 
Targówek otrzymał propo-
zycję przeniesienia się do 
hali Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ul. Ossowskiego. 
Jednak do tego nie doszło. 
Dlaczego? Odpowiedzi nie 
uzyskaliśmy. Wielokrotnie 
próbowaliśmy skontaktować 
się z władzami klubu, nie-
stety nieskutecznie. Dzieci 
i młodzież wraz z trenerami 
przenieśli się do innych sto-
łecznych klubów.

W budynku przy ul. Ko-
łowej 18 będzie prowadzony 
remont, który potrwa ok. 6–9 
miesięcy, zaś metamorfoza 
całego kompleksu ok 18–24 
miesiące. 

– Po zakończeniu prac 
remontowych zapraszamy 
zainteresowane podmioty 
do współpracy. Wyposażenie 
zakłada także infrastrukturę 
pod zajęcia akrobatyczne 
– mówi Olga Gaer tner 
z Domu Kultury Świt. 

Czy jest zatem szansa na 
reaktywację zasłużonego 
klubu z Targówka? Nadzieja 
zawsze umiera ostatnia.

marcin Kalicki 

Dzielnicowy Klub Sportowy Targówek przez ponad 
sześć dekad działał z powodzeniem, wychowując 
wiele mistrzyń i mistrzów Polski, medalistów mi-
strzostw Europy czy świata w akrobatyce sporto-
wej. Po 63 latach na początku stycznia tego roku 
klub zakończył działalność. Dlaczego? 

Zawody we Francji 
fot. z archiwum prywatnego Katarzyny Błockiej

akademia SłySzenia radzi...

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

Zwróć uwagę na poniższe produk-
ty w diecie, a twój słuch będzie Ci 
wdzięczny! 
Odpowiednia dieta, to dla naszego 
zdrowia priorytet. Nie inaczej jest ze 
zdrowym słuchem. Oczywiście dobrą 
dietą nie zapobiegniemy wszystkie-
mu, ale możemy zadbać lepiej o nasz 
narząd słuchu. 
Na jakie produkty należy zwrócić 
uwagę w swojej diecie?

 BANANY – są obfite w magnez, 
który stanowi barierę dla komórek 

włosowych w przewodzie słucho-
wym. Pomaga to w skutecznym za-
trzymywaniu nieczystości. 

 POMARAńCZE – owoce bogate 
w witaminę C, E oraz w potas. Poma-
gają zapobiegać rozwojowi infekcji 
w uszach. 

 BROKUŁY – warzywo obfituje 
w kwas foliowy, który zapobiega sta-
rzeniu się komórek słuchowych. 

 GORZKA CZEKOLADA – bogata 
w cynk, który pomaga w walce z in-
fekcjami uszu.

 RYBY – zawierają kwasy omega 3  
oraz witaminę D3, które mają po-
zytywny wpływ na przepływ krwi 
w uchu wewnętrznym.

 AWOKADO, ORZECHY – bogate 
w tłuszcze nienasycone, także pozy-
tywnie wpływają na przepływ krwi 
w uchu.
Warto również podkreślić, że picie 
odpowiedniej ilości wody dziennie 
(min. 2 litrów) jest bardzo ważne! 
Rozrzedza to naszą krew, dotle-
nia organizm. Mamy wtedy lepszą 
równowagę i koordynację!
Niedobór witaminy B12, kwasu 
foliowego, mogą mieć również ne-
gatywne skutki. 

Jest też wiele produktów, które 
mają niestety negatywny wpływ 
na nasz narząd słuchu, są to m.in.

 TŁUSZCZE NASYCONE – mogą 
powodować miażdżycę, zablokowanie 
przepływu krwi w tętnicy ślimakowej. 

 UŻYWKI, PAPIEROSY, ALKO-
HOL – oddziałują negatywnie na 
nasz układ krwionośny.

 CUKIER – podwyższa poziom 
glukozy we krwi, uszkadzając naczy-
nia krwionośne (również te w uchu). 

 SÓL – nie służy uszom, ponieważ 
zwiększa ciśnienie we krwi ,potęgu-
jąc intensywność szumów usznych.

W i a d o -
mo, że nie 
chodzi tutaj  
o całkowite 
odstawienie wszystkich produk-
tów wymienionych, ale zwrócenie 
uwagi, na to, że te produkty nie są 
korzystne dla zdrowego słuchu. We 
wszystkim należy odnaleźć balans. 
Dlatego też nie zabraniajmy sobie 
wszystkiego, ale miejmy wiedzę, 
która pozwoli nam ograniczyć pew-
ne produkty szkodliwe dla naszego 
zdrowia, w tym przypadku dla zdro-
wia naszego słuchu. 
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To bezpłatne i dostępne miejsce 
cieszyło się dużą popularnością. 
Mieszkańcy zostawiali tam żyw-
ność, którą chcieli się podzielić. 

Szafka do przechowywania su-
chej żywności oraz lodówka były 
bardzo przydatne. Niestety ktoś 
je zdewastował. Brakuje drzwi od 
strony z półkami – stoją oparte 
o szafkę, a lodówka jest brudna. 
Taką informacją zamieścili zbul-
wersowani mieszkańcy na lokalnej 
grupie FB 8 lutego 2022 r. Dzień 
później pojechaliśmy tam spraw-
dzić, jak wygląda sytuacja. Nie-
stety okazało się, że informacja 
o zniszczeniach jest prawdziwa.

W związku z tym skontakto-
waliśmy się z Fundacją Wawer, 
która do końca ubiegłego roku 
opiekowała się jadłodzielnią. Po-

niżej publikujemy oświadczenie 
fundacji:

Szanowni Państwo, zgadzamy 
się z twierdzeniem, że tak po-
trzebny społecznie projekt wymaga 
nadzoru i opieki. O tej potrzebie 
świadczą liczne głosy uznania ja-
kie do nas docierają. Jadłodziel-
nie powstały 2020 roku i do końca 
2021 roku w ramach wolontariatu 
i z poczucia odpowiedzialności 
społecznej rolę nieoficjalnego 
opiekuna pełniła Fundacja Wawer 
niejednokrotnie angażując własne 
środki finansowe w częsty zakup 
środków czystości i ochrony, które 
ginęły w niewyjaśnionych okolicz-
nościach, naprawy, sprzątanie itp. 
W ramach autorskiego projektu 
Fundacja Wawer pt. „Nie marnu-
jemy jedzenia” i przy współpracy 

INTERWENCJA MIESZKAŃCA

W grudniu 2020 r. burmistrz Wawra wraz ze swoimi zastępca-
mi uroczyście otworzył jadłodzielnię przy ul. Korkowej 119 na 
Marysinie Wawerskim. Panowie pieczołowicie zapełnili szaf-
kę przywiezioną żywnością. W otwarciu uczestniczyła także 
Marta Kożuchowska, prezes Fundacji Wawer, która wówczas 
administrowała tą jadłodzielnią.

Fo
to

 ar
ch

iw
um

z lokalnymi przedsiębiorcami 
dbamy o to, by jadłodzielnie były 
zapełniane. Już w sierpniu 2021 r., 
Fundacja Wawer wystąpiła do Na-
czelnika Wydziału Spraw Społecz-
nych z wnioskiem o wskazanie/
wyłonienie oficjalnego opiekuna 
jadłodzielni. Swój apel ponowi-
liśmy 4 stycznia br. Ponieważ do 
dnia dzisiejszego nie ma w tej spra-
wie decyzji, zachęcamy wszystkie 
osoby, którym tak łatwo przycho-
dzi krytyka do zaangażowania się 
w opiekę nad miejscami tak do-
brze postrzeganymi przez lokalną 
społeczność. Ufamy, że te nawet 
krytyczne słowa wynikają przede 
wszystkim z troski o potrzebują-

cych, a nie chęci zdyskredytowa-
nia naszych działań. Z poważa-
niem Marta Kożuchowska, Prezes 
Fundacji.

Zapytaliśmy Urząd Dzielnicy 
Wawer o to, kto zajmuje się teraz 
jadłodzielnią oraz kiedy zostanie 
naprawiona i umyta. Jednocześnie 
zgłosiliśmy zniszczenie jadłodzielni 
na stronie warszawa19115.pl. 

11 lutego 2022 r. otrzymaliśmy 
informację z Urzędu Dzielnicy 
Wawer:

– W związku z coraz częstszymi 
dewastacjami jadłodzielni na 
Marysinie Wawerskim zapadła 
decyzja, aby samą jadłodzielnię 
przenieść w miejsce bardziej wi-

doczne tj. bezpośrednio przy ulicy 
Korkowej 119/123. Wstępnie ustali-
liśmy, że jadłodzielnia stanie w wy-
dzielonym miejscu na ogrodzonym 
płotkami terenie przed wejściem, 
dodatkowo będzie tam kamera mo-
nitoringu. Aktualnie wyłaniany jest 
podmiot, który będzie co najmniej 
raz w tygodniu monitorował stan 
jadłodzielni i prowadził bieżące 
naprawy – poinformowała nas 
Aleksandra Słowińska, rzecznik 
prasowy Dzielnicy Wawer.

Niestety konkretny termin prze-
niesienia i wyremontowania jadło-
dzielni nie został podany. 

Ciekawi jesteśmy, czy ponowne 
otwarcie będzie równie uroczyste, 
jak to w grudniu 2020 r., a przede 
wszystkim kiedy nastąpi. O dal-
szych losach jadłodzielni na Kor-
kowej będziemy Państwa infor-
mować. 

alina Krosnowska

zniszczona Jadłodzielnia 
na korkoweJ

REKLAMA REKLAMA
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którym również odtrąbiono 
rozkaz odwrotu. 

W bitwie pod Olszynką 
Grochowską, uważanej za 
nierozstrzygniętą, poległo 
po stronie polskiej 7 tysięcy 
żołnierzy, a po rosyjskiej 
10 tysięcy. Straty nieprzyja-
ciela należy powiększyć o co 
najmniej 3 tysiące, ponieważ 
w armii carskiej panował 
zwyczaj dobijania ciężko 
rannych. 

W 1916 roku istniejące już 
wówczas Towarzystwo Przy-
jaciół Grochowa postawiło 
na jednej z wydm, w miejscu 
bitwy, drewniany krzyż – po-

mnik Bitwy pod Olszynką 
Grochowską. Dokładnie 
piętnaście lat później, w 100. 
rocznicę – w 1931 roku – wy-
mieniono krzyż na stalowy 
i wmurowano pod nim akt 
erekcyjny pod mauzoleum. 

Równocześnie kilku uli-
com Grochowa nadano na-
zwy związane z postaciami 
powstania, ufundowano 
także szkołę-pomnik im. Bo-
haterów Olszynki Grochow-
skiej, która otworzyła swoje 
podwoje w 1933 roku. 

Kiedy w roku 1936, pod-
czas prac melioracyjnych 
na tym terenie, natrafiono 
na skrawki umunduro-
wania i kości poległych 
w walce, złożono je w kryp-
cie wzniesionej przy krzyżu, 
a ponad nią umieszczono ta-
blicę ze słowami: 

Przechodniu powiedz 
współbraciom, 

że walczyliśmy mężnie 
i umierali bez trwogi 

Ale z troską w sercu o losy 
Polski! 

O losy przyszłych pokoleń 
o Wasze losy.

Dzisiaj pomnik Bitwy 
Grochowskiej stoi u zbiegu 
ulic Szerokiej i Traczy, na 
pobrzeżu rezerwatu przy-
rody Olszynka Grochow-
ska. Las olchowy nie do-

trwał do naszych czasów, 
w znacznej mierze znisz-
czony w trakcie bitwy, a po 
niej doszczętnie wycięty. 
Do lat międzywojennych 
zachowała się jedna olcha, 
na której powieszono takiej 
oto treści tabliczkę: 

Jestem jedyną wnuczką 
bohaterów z 1831 r. Mam 
w sobie krew praojców, 

którzy tu padli. Ludzie nie 
rańcie mnie! Dajcie żyć 

jeszcze radością, że Polska 
wolna! 

Obecnie nic już tutaj nie 
wygląda tak jak dawniej. Nie-
mniej jest to jedno z niewielu 
miejsc związanych z Powsta-
niem Listopadowym, które 
stało się inspiracją dla Stani-
sława Wyspiańskiego, który 
w istniejącym w pobliżu 
dworku umieścił akcję napi-
sanego przez siebie w 1898 
roku dramatu „Warsza-
wianka”. Rozmija się to nie-
stety z prawdą historyczną, 
bo wzmiankowany dworek 
powstał znacznie później, 
a podczas trwania powstania 
wcale go tam nie było. Nie 
mógł więc być kwaterą gen. 
Józefa Chłopickiego, jak to 
wynika z tekstu sztuki na-
szego cenionego poety-dra-
maturga i artysty malarza. 

Tadeusz W. Świątek 

ZAułKI hISToRII

Powstanie Listopadowe 
rozpoczęło się 30 listopada 
1830 roku atakiem na Bel-
weder i wypłoszeniem zeń 
wielkiego księcia Konstan-
tego, brata cara Aleksandra I, 
który według legendy, rejte-
rował w przebraniu niewie-
ścim w towarzystwie morga-
natycznej małżonki Joanny 
Grudzińskiej. Powstanie 
trwało łącznie 10 miesięcy 
i skończyło się ostatecznie 
klęską, mimo licznych spek-
takularnych zwycięstw. Nie-
stety, jak to w polskiej historii 
bywa – absolutnie niewyko-
rzystanych. 

Po bitwach pod Stoczkiem, 
Dobrem i Wawrem, wojska 
polskie skoncentrowały się 
na przedpolach Pragi. Pierw-
sza próba zdobycia Olszynki 
Grochowskiej miała miejsce 
20 lutego 1831 roku. Nato-
miast pamiętna bitwa roze-
grana została pięć dni póź-
niej – 25 lutego. 

G łów nodowod z ą cy m 
w niej był gen. Józef Chło-
picki, choć oficjalne do-
wództwo spoczywało w rę-
kach Michała ks. Radziwiłła. 
Polacy, w liczbie 48 tysięcy 
żołnierzy, mieli stawić czoła 
60-tysięcznej armii rosyj-
skiej, dowodzonej przez feld-
marszałka Iwana Dybicza. 

Po stronie polskiej uczest-
niczyli w walce m.in. genera-
łowie Żymirski i Skrzynecki, 
stojący na czele 2. i 3. Dywi-
zji Piechoty. Prawe skrzydło 
stanowiła 4. Dywizja gen. 
Szembeka, a lewe 1. Dywizja 

walczYli mężnie 
i umierali Bez trwogi

25 lutego 1831 rozegrała się jedna z najkrwaw-
szych bitew Powstania listopadowego. Właśnie 
mija 191 lat od bitwy pod Olszynką Grochowską.

gen. Krukowieckiego. Osłonę 
od strony Ząbek organizował 
gen. Umiński, a tyły ubezpie-
czał Korpus Kawalerii gen. 
Łubieńskiego. 

Około godz. 9 Polacy ob-
łożyli ogniem Rosjan, któ-
rzy początkowo zamierzali 
ich obejść, unikając bezpo-
średniego starcia. W obli-
czu nagłego ataku, Dybicz 
błyskawicznie zmienił de-
cyzję i przegrupowawszy 
swoje dywizje, zaatakował 
polskie wojska od Olszynki 
Grochowskiej. Polacy nie 
ulegli, wyparli z lasku sześć 
batalionów wyborowych ro-
syjskich jegrów. 

Około godz. 11 Rosjanie 
ponowili atak. Tym razem 
aż dziewiętnaście batalio-
nów, liczących 12 tysięcy 
żołnierzy, ruszyło na dy-
wizję gen. Żymirskiego, li-

czącą raptem ok. 8,5 tysięcy 
żołnierzy. Gen. Chłopicki 
zorganizował równoczesne 
przeciwnatarcie dziewięciu 
batalionów piechoty. Tym 
sposobem Polacy wdarli się 
znowu w Olszynkę i wy-
parli z niej wojska rosyjskie, 
utrzymując ją ze zmiennym 
szczęściem przez wiele 
godzin – aż do zmroku 
– w swoich rękach. 

W starciu zginął gen. Ży-
mirski, a Chłopicki został 
poważnie ranny od wybuchu 
granatu. Szarży ok. 600 uła-
nów rosyjskiego gen. Karla 
Tolla oparł się mężnie 4. pułk 
piechoty „czwartaków”, 
który najeżonymi bagnetami 
skutecznie wystraszył Ro-
sjan. Kres rosyjskiemu natar-
ciu położyła szarża polskich 
ułanów z 8. pułku piechoty. 
Jednak gen. Skrzynecki, 
wycofał dywizje polskie 
do Warszawy, w momencie 
kiedy mogły jeszcze stawić 
opór żołnierzom rosyjskim, 

Bitwa w Olszynce Grochowskiej. Zbiory Tadeusza W. Świątka (ok. 1968). 

Bitwa pod Grochowem. Karta pocztowa ze zbiorów Tadeusza W. Świątka (1930).

BITWA POD OlSZYNKą GROCHOWSKą

Bitwa Pod Białołęką

Zwycięską bitwę pod Białołęką upamiętnia kamień 
przy ul. Białołęckiej 321. Napis głosi: 

TU NA POlACH BIAŁOŁęKI  
DNIA 24 lUTEGO 1831 ROKU WOjSKO POlSKIE
W WAlCE O NIEPODlEGŁOŚĆ POBIŁO MOSKAlI. 

BOżE DAj NAM DUCHA OjCóW.
DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 1916 ROKU.

Jedną z bitew Powstania Listopadowego była 
zwycięska dla Polaków bitwa pod Białołęką 
(24–25.02.1831 r.). Kilka dni wcześniej w bi-
twach pod Dobrem (17.02.1831 r.) i Wawrem 
(19–20.02.1831 r.) korpusy rosyjskie, dowo-
dzone przez gen. G. Rosena i gen. P. Pahlena, 
poniosły duże straty. Pomimo tych porażek, 
wojska rosyjskie ruszyły w kierunku Pragi. 
Od strony Nieporętu, w kierunku Białołęki, 
przesuwał się rosyjski korpus gen. Iwana 
Szachowskiego (11 baonów, 6 szwadronów, 
48 dział), ktrego miał powstrzymać pułkow-
nik Antoni Jankowski, który niestety doznał 
klęski pod Nieporętem.
Kawaleria rosyjska dotarła do Białołęki 24 lu-
tego rano. Białołęka była wówczas zajęta 
przez polskie wojska II Brygady 1 Dywizji 
Piechoty (4200 piechoty, 6 dział), którymi do-
wodził gen. K. Małachowski. Zadaniem bry-
gady było rozpoznanie siły wojsk rosyjskich 

zmierzających na Pragę. Wojska generała 
Małachowskiego starły się z wojskami ro-
syjskimi. Zacięta bitwa rozpoczęła się po obu 
stronach obecnej ul. Białołęckiej. Walczono 
na podwórkach, stajniach, domach, rowach, 
wszędzie, gdzie było to możliwe. Żołnierze 
strzelali do siebie z bliskiej odległości, niekie-
dy 20 kroków. 
Wieczorem pierwszego dnia walk, wojska 
polskie zmuszono do wycofania się w kierun-
ku Bródna. Przed zmierzchem polskie wojska 
zostały wzmocnione grupą żołnierzy pod 
dowództwem Antoniego Giełguda, natomiast 
głównodowodzącym w walkach pod Białołę-
ką został Jan Krukowiecki. Dowództwo pol-
skie było jednak przekonane, że Krukowiecki 
dysponuje mniejszymi siłami niż Szachowski. 
Wydano więc rozkaz, by Krukowiecki strzegł 
szlaków komunikacyjnych i nie podejmował 
działań zaczepnych. Natomiast generał Sza-

chowski był przekonany, że strona polska ma 
przeważające siły i wycofał wojska rosyjskie 
przez Grodzisk, Marki i Ząbki do głównej armii 
rosyjskiej gen. Iwana Dybicza.
Około 8 rano polskie działa ostrzelały sztab 
Szachowskiego po to, by ten nie mógł obser-
wować pozycji własnych wojsk rosyjskich. 
Polskie oddziały, które rwały się do walki, 
uznały wystrzały jako początek bitwy. Wojsko 
polskie starło się z częścią, jeszcze nie wyco-
fanych, wojsk rosyjskich. Zmusiło to Rosjan 
do odwrotu. Siły wroga zostały odrzucone 
w kierunku Nieporętu.
Opór polskich żołnierzy zaskoczył feldmar-
szałka Iwana Dybicza Zabałkańskiego, który 
zdumiony walkami 25 lutego, podjął decyzję 
zaatakowania polskich sił jeszcze tego same-
go dnia. Obawiał się, że Polacy, przerzucając 
swoje siły gen. Krukowieckiego, pobiją Ro-
sjan 26 lutego pod Grochowem. Dlatego ce-
lem Dybicza stał się frontalny atak na Olszyn-
kę Grochowską.                  jerzy Podniesiński
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REKLAMA REKLAMA

Promocja obowiązuje 
w dniach 24.02-10.03.2022 r.

WEJDŹ NA STRONĘ www.dhtonline.pl ZRÓB ZAKUPY
PRZEZ INTERNET

DODAJ 
DO KOSZYKA

DOSTAWA NAWET W 4 GODZINY

PolęDWica  
z SokołoWa

SOKOŁÓW
1 kg

32 99
PLN

29 99
PLN

PolęDWica DElikatna 
NIkPOL 
1 kg

20 99
PLN

BEkON LADROs 
WęDzony 
150G 
BELL
1 SZT.

DEsERY 
suPERfOOD
STOVIT 
1 SZT.

5 99
PLN

3 99
PLN

noWoŚĆ

ZAREJESTRUJ SIĘ I OBIERZ 5% RABATU NA PIERWSZE ZAKUPY Z DOSTAWĄ

sZYNkA 
WłoSka 
DOLOmITE
SOKOŁÓW 
1 kg
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robek miasta stołecznego. 
W 1980 roku otrzymał Na-
grodę Warszawy. Zmarł 
17 czerwca 1983 roku.    mK
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ZAWIADOMIENIE
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa  

w trakcie przeprowadzenia
ponownej oceny oddziaływania na środowisko 

przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 , art. 38 
oraz art. 88 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) informuję, że 
przed tutejszym organem toczy się postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę pn.: „Przebudowa, rozbudowa i budowa 
obiektów budowlanych w ramach inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, 
rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 7 
Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku od km 6+247,966 
(km istn. 6+300) do km 14+701,057 (km istn. 14+700) wraz ze stacją 
Warszawa Wawer oraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 
7 od km istn. 4+660 do km istn. 14+909”

Adres zamierzenia budowlanego dzielnica: Wawer, Rembertów i Praga-
Południe m.st. Warszawy: 
Obręb 3-02-12:  działki ew. nr: 1/3, 1/4, 5, 
Obręb 3-03-02: działki ew. nr: 1, 3/6, 3/7, 3/8, 
Obręb 3-03-06: działki ew. nr: 3/11, 3/25, 3/26, 3/28, 3/29, 3/36, 3/49, 
3/197, 3/198, 3/7, 8, 3/9
Obręb 3-03-07: działki ew. nr: 1, 5/18, 5/2, 5/17, 5/20, 
Obręb 3-03-08: działki ew. nr: 100, 97, 98, 99, 80/5
Obręb 3-04-03: działki ew. nr: 1, 2, 3/1, 3/2, 8/4, 
Obręb 3-04-05: działki ew. nr: 66 
Obręb 3-04-11: działki ew. nr: 35/1, 
Obręb 3-04-15: działki ew. nr: 152, 171/2, 172, 
Obręb 3-07-08: działki ew. nr: 30, 31, 33, 39, 40, 8/1
Obręb 3-07-12: działki ew. nr: 59, 7
Obręb 3-07-14: działki ew. nr: 147/23, 
Obręb 3-07-09: działki ew. nr:155/5, 155/6, 
Obręb 3-07-15: działki ew. nr: 50/3, 85/1, 85/2, 86/10, 86/11, 86/3, 86/5, 
86/6, 86/7, 
Obręb 3-07-19: działki ew. nr: 218/13, 223/1, 223/2, 223/3, 37/13, 37/17, 
37/15, 37/16, 37/7, 38, 52/5, 52/8, 52/9, 
Obręb 3-07-20: działki ew. nr: 28/3, 68/3, 91/1, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 
92/8, 
Obręb 3-07-25: działki ew. nr: 36/6, 36/7, 36/9, 89, 90, 

Obręb 3-07-26: działki ew. nr: 1/11, 109/3, 109/4, 115, 122/4, 122/5, 
125, 132/4, 132/5, 133/2, 133/3, 134/1, 141/2, 141/3, 144/1, 144/2, 
46/8, 47/3, 48/4, 98/14, 98/15, 
Obręb 3-07-29: działki ew. nr: 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 128/15, 
128/17, 3/5, 2/1, 
Obręb 3-07-30: działki ew. nr: 81/10, 81/14, 81/18, 81/19, 81/20, 81/3, 
81/7, 81/8, 82/1, 
Obręb 3-07-34: działki ew. nr: 1/7, 1/8, 47/1, 47/16, 48/1, 48/2, 48/3, 
Obręb 3-11-03: działki ew. nr: 27/1, 53/8, 54/10, 54/13, 54/21, 54/3, 56, 
53/9, 55/3, 
Obręb 3-11-04: działki ew. nr: 1/10, 19/1, 
Obręb 3-11-10: działki ew. nr: 116/12, 116/3, 119/17, 120/1, 120/2, 
120/3, 120/4, 121/2, 121/4, 121/6, 121/7, 121/8, 
Obręb 3-11-11: działki ew. nr: 10, 9/2, 9/3, 
Obręb 3-11-12: działki ew. nr: 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 
2/8, 
Obręb 3-11-18: działki ew. nr: 43/2, 48/5, 59, 62, 68/1, 68/2
Obręb 3-11-19: działki ew. nr: 2/14, 2/3, 2/4, 2/5, 2/9, 82, 83, 
Obręb 3-11-25: działki ew. nr: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 
3/8, 2/1, 2/2
Obręb 3-11-33: działki ew. nr: 122, 56, 79/1, 79/2, 79/3, 81, 93/4, 80
Obręb 3-11-34: działki ew. nr: 86/11, 86/13, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 
86/9, 
Obręb 3-11-44: działki ew. nr: 3/1, 3/2, 4/16, 4/20, 4/22, 4/24, 4/25, 5/2, 
5/4, 5/5, 5/7, 5/8, 6/7, 
Obręb 3-11-45: działki ew. nr: 94/1, 96/6, 96/7, 
Obręb 3-02-02: działki ew. nr: 1/13, 
Obręb 3-03-01: działki ew. nr: 1/1, 1/2, 1/4, 
Obręb 3-02-03: działki ew. nr: 1/10

Inwestorem przedsięwzięcia jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
działający przez pełnomocnika Pana Paweł Skowroński. 

Inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania 
na środowisko w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na 
budowę.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu 
na budowę dla wnioskowanej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś 
organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie 
pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 24 lutego 
2022 r. do 28 marca 2022 r. w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa.

Strona chcąca zapoznać się z 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. 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem 
warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi 
i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia 
się bez rozpoznania.

wI-I.7840.7.74.2021.JK

z miasta
P r e z y -

dent Rafał 
Tr z a s kow -
ski podpisał 
zarządzenia 
w sprawie 

powołania Zarządu Dziel-
nicy Rembertów m.st. War-
szawy. Burmistrzem został 
maciej Iwanicki, a jego zastęp-
cami: Mieczysław Golónka 
oraz Aleksander Lesiński. 
W styczniu została odwo-
łana poprzednia burmistrz 
Agnieszka Kądeja.

***
Jacek Frankowski, Sta-

nisław Gajewski, Jakub 
Woynarowski, Hanna Wró-
blewska i Małgorzata Za-
krzewska – to osoby, które 
weszły w skład nowej Rady 
Muzeum Karykatury. Rada 
ma działać przez cztery lata, 
a jej głównym zadaniem 
jest „sprawowanie nadzoru 
nad wypełnianiem przez 
muzeum powinności wobec 
zbiorów i społeczeństwa”.

***

17 lutego br. uruchomiono 
regularne loty długodystan-
sowe dronów na trasach 

Warszawa-Sochaczew oraz 
Warszawa-Pułtusk. Ich za-
daniem jest przewożenie 
próbek medycznych między 
szpitalami. Drony kursują na 
wysokości 100 m nad ziemią 
z prędkością 72 km/h. Po-
dróżując z jednej placówki 
medycznej do drugiej, mają 
do pokonania około 60 km. 
Czas lotu to ok. 45 minut. 
W ciągu każdego dnia ma 
się odbywać od 6 do 7 lotów 
w obydwie strony.

***

Na Pradze Północ roz-
poczęły się konsultacje 
społeczne dotyczące planu 
miejscowego zagospodaro-
wania Michałowa i Szmu-
lowizny w rejonie ulicy Ob-
jazdowej. Swoje uwagi do 
projektu można zgłaszać do 
17 marca. Zapoznać się z nim 
można w ZODIAKU, Pasaż 
S. Wiecheckiego „Wiecha” 
4 (od wtorku do piątku w go-
dzinach od 15:00 do 19:00, 
w soboty i niedziele w go-
dzinach od 12:00 do 19:00) 
oraz w Urzędzie Dzielnicy 
Praga-Północ i na jej stronie 
internetowej.

***
Dzięki wsparciu sa-

morządu Mazowsza do 
stołecznego Meditransu 
trafiło osiem karetek: dwa 
ambulanse typu B z wypo-
sażeniem marki Mercedes 
Sprinter, pięć ambulansów 
typu B wraz z noszami 
oraz lawetą samozaładow-
czą i wyposażeniem marki 
Volkswagen Crafter i je-
den specjalistyczny ambu-
lans beriatryczny typu C 
do przewożenia pacjentów 
z podwyższoną wagą marki 
Volkswagen Crafter. Kwota 
blisko 5 mln zł przeznaczona 
została na ten cel w ramach 
unijnego projektu covido-
wego. 

***
21 lutego w godzinach 

porannych robotnicy pracu-
jący przy remoncie boiska 
szkolnego SP im. prof. Ma-
riana Falskiego na Białołęce 
wykopali niewybuch długo-
ści ok. 50 cm, pochodzący 
najprawdopodobniej z cza-
sów II wojny światowej. 
Dyrekcja szkoły od razu 
podjęła decyzję o ewakuacji 
pracowników i 450 uczniów. 
Na miejsce wezwano funk-
cjonariuszy policji i straży 
miejskiej, którzy zabezpie-
czyli cały obszar. Przybyli 
również saperzy, by zneu-
tralizować niewybuch.

***
11 marca 2022 roku 

Miejski Ogród Zoologiczny 
w Warszawie kończy 94 
lata! Z tej okazji stołeczne 
ZOO zaprasza na dwa oko-
licznościowe spacery histo-
ryczne po terenie ogrodu, 
podczas których będzie 
można posłuchać o historii 
warszawskiego ZOO i lu-
dziach z nim związanych 
oraz o zwierzętach, które tu 
mieszkają.

Obydwa spacery odbędą 
się w piątek, 11 marca 2022 
roku. Aby wziąć w nich 
udział należy się wcześniej 
zapisać, dzwoniąc do Działu 
Edukacji pod numer (22)  
619 40 41 w. 179 i 189 lub pod 
numer (22) 619 56 28. Liczba 
uczestników w każdym 
spacerze jest ograniczona. 
Zapisy przyjmowane są do 
wyczerpania miejsc.

Ponadto każdy uczestnik 
spaceru zobowiązany jest 
do kupienia biletu wstępu do 
ZOO oraz uiszczenia opłaty 
w wysokości 15 złotych od 
osoby.              AG, MK, jN

Trwa montaż tabliczek 
informacyjnych, k tóre 
ułatwią poruszanie się po 
warszawskich obiektach 
osobom niewidomym i sła-
bowidzącym. Na drzwiach 
do poszczególnych po-
mieszczeń zamontowane 
zostaną tabliczki informa-

cyjne z numerem lub nazwą 
pomieszczenia. Informacje 
zapisane są w powiększo-
nym, kontrastowym druku, 
w brajlu oraz cyfrowo na 
tzw. tagach (czipach) NFC, 
które umożliwiają dźwię-
kowy odczyt treści.

Wykonano 6733 tabli-
czek, które stworzą spójny 
sys t e m oz n a kowa n ia 
pomieszczeń w budyn-
kach zajmowanych przez 
wszystkie urzędy dzielnic 

Warszawy, biura Urzędu 
m.st. Warszawy w 14 loka-
lizacjach oraz w 53 jednost-
kach, w tym: 7 bibliotekach, 
17 ośrodkach i domach kul-
tury, 20 instytucjach zaj-
mujących się pomocą spo-
łeczną, 9 ośrodkach sportu 
i rekreacji.

Tabliczki wykonane zo-
stały ze środków z budżetu 
obywatelskiego na rok 2021, 
w ramach realizacji projektu 
obywatelskiego pt.: „Świa-

domy niewidomy – ozna-
kowanie w języku Braille’a 
w całej Warszawie”.        AG

ułatwienia dla niewidomYch i słaBowidzącYch
warszawa wprowa-
dza dodatkowe ozna-
kowania w miejskich 
budynkach. 

Miron Bia łoszewsk i 
przez całe życie związany 
był z Warszawą. Urodził 
się 30 lipca 1922 roku w ka-
mienicy przy ul. Leszno 99, 
gdzie spędził młodzieńcze 
lata. W 1942 roku przepro-
wadził się na ul. Chłodną, 
a po zakończeniu działań 
wojennych, przez trzyna-
ście lat mieszkał przy ul. 
Poznańskiej 37. Kolejny raz 
miejsce zamieszkania zmie-

nił w 1958 roku. Przy placu 
Jana Henryka Dąbrowskiego 
mieszkał do 1975 roku. To 
właśnie w tym miejscu przy-
jaciele Białoszewskiego, 
w tym autorka książek dla 
dzieci i młodzieży – Wanda 

rok 2022 rokiem mirona Białoszewskiego
Na ostatniej sesji rady m.st. warszawy rajcy po-
stanowili, że rok 2022 będzie Rokiem Mirona Bia-
łoszewskiego. W tym roku przypada setna rocznica 
urodzin wybitnego poety, dramatopisarza i prozaika.

Chotomska, chcieli upamięt-
nienia poety. Jako że prze-
chadzał się on codziennie 
przejściem pomiędzy ulicą 
Marszałkowską a placem 
Jana Henryka Dąbrowskiego, 
postanowiono nazwać to 
miejsce dreptakiem. W 1976 
roku poeta po raz ostatni 
zmienił adres zamieszka-
nia, przeprowadzając się na 
Saską Kępę. Przy ul. Lizboń-

skiej 2 mieszkał 
przez siedem lat.

M i r on  Bia -
ł o sz ewsk i  n a 
stałe wpisał się 
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n Hydraulik, szybkie naprawy, 
tanio. Tel. 731-142-599 

n HYDRAUlIK.  
tel. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentyla-
cja, oddymianie – montaż, 
projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, komplek-
sowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy 
realizacji, gwarancja.  
tel. 502-904-708

n lOdÓweK NaPrawa.  
tel. 602-272-464

n malowanie, remonty, mon-
taż paneli, wymiana armatury. 
tel. 665-879-100

n Montaż, składanie mebli. 
Tel. 504-250-013

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, 
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 Rolety. Tel. 514-165-445

n Zabudowa balkonów. 
Tel. 514-165-445

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Porządkowe

n mycie okien, pranie 
dywanów i mebli tapicero-
wanych. Tel. 796-371-666

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

n Sprzątanie mieszkań i po 
remoncie. Tel. 500-840-519

USŁUGI – Remontowe

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

n Adaptacje, glazura, hydraulika, 
malowanie. Tel. 606-181-588

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

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

n OKNa – NaPrawy,  
DOSZCZElNIENIA.  
tel. 787-793-700

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

WYPOCZYNEK

n Wczasy dla seniora 
– Krynica Morska – 8 dni 
od 949 zł/os., Stegna 
– 8 dni od 849 zł/os. 
Tel. 534-244-044,  
www.wczasy-senior.pl 

nastęPne wYdanie 10.03.2022

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. 

AUTO-MOTO – Kupię

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

KUPIę

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

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

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 i komórki. 
Osoby starsze – promocja! 
Student. Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI – Kupię

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

NIERUCHOMOŚCI  
– Mam do wynajęcia

n lokal Handlowo Usługowy 
72 m kw, pasaż handlowy przy 
ul. Międzyborskiej 48 (obok 
placówki Poczty Polskiej); 
parter, wejście bezpośrednio 
z ulicy. tel. 603-250-600

NIERUCHOMOŚCI  
– Sprzedam

n Pawilon od zaraz, 14 m kw. 
na bazarze przy Universanie. 
Tel. 662-907-195

PrawNe

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

n Doradca Podatkowy – kon-
trole podatkowe i sprawdzają-
ce, 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

RóżNE

n Odbiorę nieodpłatnie karton. 
Tel. 796-371-666 

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

SPRZEDAM

n Nową złożoną szafkę 
pod umywalkę 70 cm Easy 
70 Sensea z umywalką 
easy 71 Sensea z leroy 
Merlin. Cena 550 zł 
– taniej niż w sklepie. 
tel. 508-362-722

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

traNSPOrt

n Przeprowadzki i maga-
zynowanie 24h/7. Wywóz 
i utylizacja zbędnych mebli, 
przedmiotów z mieszkań 
i piwnic. tel. 607-66-33-30

n Przeprowadzki. Wywóz gru-
zu i mebli. Tel. 722-990-444

n Przewóz paczek i przesyłek 
na terenie Warszawy.  
Tel. 796-371-666

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, układa-
nie, lakierowanie, reperacje 
parkietów – Stefan Słomski. 
Tel. 501-126-177,  
500-240-976.

n Dezynfekcja instalacji wen-
tylacyjno-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 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 SOlIDNIE, 
USŁUGI GAZOWE.  
tel. 888-329-094

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

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

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

* 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

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 –

– iks rak eL

 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

Jesteście świadkami wydarzeń?  
coś was bulwersuje, śmieszy, jest interesujące?  

napiszcie do nas 
redakcja@mieszkaniec.pl

razem tworzYmY gazetę!



12

ZŁOTA PRAGA to ciekawa inwestycja na planie Warszawy budowana 
z myślą o osobach poszukujących wygody i wytchnienia od wielkomiej-
skiego zgiełku, a Praga Południe stała się obecnie modnym i popularnym 
miejscem do zamieszkania w stolicy. Ta dzielnica oferuje mieszkańcom 
łatwy dostęp do wielu terenów zielonych, takich jak m.in. ogromny (58 ha) 
Park Skaryszewski z Jeziorem Kamionkowskim czy też pięknie zadbany 
(3,5 ha) Park Obwodu Praga AK przy ul. Podskarbińskiej. Praga Południe 
jest dzisiaj idealnym przykładem miejsca, które łączy możliwość wypo-
czynku na łonie natury i jednocześnie gwarantuje wielkomiejskie wygody. 
To właśnie tutaj działają liczne modne kawiarnie i restauracje, które przy-
ciągają mieszkańców dzielnicy.

ZŁOTA PRAGA budowana przy ulicy DRWĘCKIEJ 11 to funkcjonalna, 
nowoczesna architektura połączona z wykorzystaniem wysokiej jakości 
materiałów m.in. naturalnej cegły klinkierowej na elewacji, na której światło 
słoneczne będzie tworzyło złotą poświatę wokół budynku…

ZŁOTA PRAGA to wyjątkowy, 5-piętrowy budynek z podziemną halą gara-
żową, w którym znajdą się łącznie 92 mieszkania o powierzchni od 39 m kw. 
do 93 m kw., dwu-, trzy- i czteropokojowe. Projekty apartamentów przygo-
towano w oparciu o najlepsze rozwiązania architektoniczne. Dzięki dbałości 
o maksymalną funkcjonalność rozkładów w trakcie aranżacji lokali, będzie 
można łatwo dopasować je do indywidualnych wizji i potrzeb.

Części wspólne budynku, stanowiące swoistą wizytówkę obiektu, zapro-
jektowano z dbałością o każdy detal. Do ich wykończenia dobrano wyse-
lekcjonowane materiały budowlane. Naturalny kamień, którym ozdobione 
zostaną portale windowe, zapewni wnętrzom szyk i elegancję. Idealnym 
uzupełnieniem będą także portale przy drzwiach wejściowych do aparta-
mentów. Dzięki takim rozwiązaniom części wspólne zyskają nowoczesny, 
a zarazem dostojny charakter.

dlaczego ZŁOTA PRAGA będzie wyjątkowa? A to dlatego, że pod adre-
sem: DRWęCKA 11 na Pradze Południe stanie budynek, w którym znajdą 
się tylko i wyłącznie mieszkania! Nie będzie tutaj żadnych lokali użyt-
kowych typu sklepy lub punkty usługowe. W najbliższej okolicy są już 
i wielobranżowe sklepy i lokale usługowe. Natomiast na DRWęCKIEj 11 
będą funkcjonalne mieszkania, zieleńce, alejki spacerowe z ławkami, 
plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców itp. Cały obiekt będzie ogro-
dzony i wyposażony w monitoring. 

Inwestor SM „Osiedle Młodych” jako doświadczony deweloper zrealizo-
wał dotychczas wiele inwestycji mieszkaniowych na obszarze Warszawy. 
Jednak, na pewno, nie można napisać, że jest to… masowa produkcja 
mieszkań! Efekt końcowy zawsze wywołuje zadowolenie najpierw klientów, 
a później mieszkańców inwestycji opatrzonych pamiątkowym szyldem 
z logotypem SM „Osiedle Młodych”. 

Projekt architektoniczny inwestycji ZŁOTA PRAGA przygotowano w ce-
nionym przez branżę autorskim biurze „HRA Architekci”, specjalizującym 
się w projektach mieszkaniowych uwzględniających na bieżąco najnowsze 
technologie stosowane w budownictwie.

Wykonawcą inwestycji ZŁOTA PRAGA jest „Unibep SA”, jedna z najwięk-
szych firm budowlanych w Polsce, od 2008 roku notowana na warszaw-
skiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientom, Inwestor  
SM „Osiedle Młodych” oferuje możliwość skorzystania ze wsparcia firm 
pośrednictwa finansowego oraz pracowni architektury wnętrz, świadczącej 
usługi w zakresie wykończenia mieszkań „pod klucz”.

Zakończenie realizacji inwestycji jest planowane  
w IV kwartale 2023 roku.

NOWA INWESTYCjA MIESZKANIOWA SM „OSIEDlE MŁODYCH”

ZŁOTA PRAGA zaprasza  
na DRWęCKą 11 na PRADZE POŁUDNIE

Adres biura sprzedaży:
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Osiedle Młodych” 
ul. Grenadierów 21, 
04-052 warszawa
Telefon: 22 517 89 03, komórkowy: 519 100 614
E-mail: sprzedaz@osiedle-mlodych.pl
www.zlotapraga.com
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