
 

 

   

Zapraszamy na duże promocje 
do 50% do sklepu 

 
 

przeniesionego z Universamu do Galerii 
Grochów (SIMPLY) na ul. Kobielską 23 

I piętro na wprost schodów.

Spraw sobie i swoim 
najbliższym niepowtarzalny 

Prezent Gwiazdkowy. 

Nowa kolekcja 
złotej i srebrnej biżuterii. 

Duży wybór brylantów 
po promocyjnych cenach. 

Niepowtarzalne wzornictwo. 

„EWA GOLD”

ZAPRASZAMY!

   Zorganizuj firmową 
Wigilię w naszym lokalu

 
 

  
 Zamów potrawy świąteczne

  
   

   Sala do 50 osób

 

 

ul. Abrahama 18 

Tel. 691-967-070; 
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJDŹ NAS NA 

(wejście od Fieldorfa)
 Zapraszamy na ZESTAWY

LUNCHOWE od 15 zł
oraz obiady dla firm 

O Gwiazdo Betlejemska zaprowadź mnie 

Gabinet Rehabilitacji, ul. Garwolińska 7 lok.79, Warszawa
  tel. 22 610 06 73, kom. 602 375 462
www.twarowski.net

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

dysponująca wieloletnim doświadczeniem i kadrą specjalistów  
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym  

usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod tel. 22 673-08-01  
lub wizytę w naszej siedzibie przy ul. Kobielskiej 1.

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PEŁEN ZAKRES PRZEGLĄDÓW REJESTRACYJNYCH   

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673-90-99

STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
W E S O Ł A - Z I E L O N A



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

773-97-29 : 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150

: 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150regulacja zbieżności i geometria kół
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową

mieszkaniec.pl

WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

 
 

   

   bezbolesne leczenie
   protezy elastyczne
 

uWAGA!
   

  
 

Promocyjna cena 
rkoron po celanowych

ina metalu  cyrkonie

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37

czynne 9-20

 bezpieczne narkozy

Tel. 22 818 07 91 

WESOŁYCH ŚWIĄT
WARSZAWO!

Nr 24 (698) ROK XXVII

„O Gwiazdo Betlejemska za-
świeć na niebie mym. Zaprowadź 
mnie do Stajenki, leży tam Boży 
Syn”. Odpowiada kolęda: Mizerna 
cicha stajenka licha pełna niebie-
skiej chwały, oto leżący przed nami 
śpiący w promieniach Jezus mały. 
„Dzieciątko się narodziło wszystek 
świat weseli”, a Anioł Pasterzom 
mówił: Chrystus się wam narodził 
w Betlejem nie bardzo podłym mie-
ście, narodził się w ubóstwie Pan 
waszego stworzenia”. I pojawią się 
zastępy Aniołów, którzy zaproszą 
„Do szopy, hej pasterze do szopy, 
bo tam cud Syn Boży w żłobie leży. 
A Niebo odpowie: Śpiewajcie Anio-
łowie pasterze grajcie Mu kłaniajcie 
się Królowie nie zbudźcie Go ze snu. 
Mogli być zadziwieni: Ach ubogi żło-
bie, cóż ja widzę w tobie? Droższy 
widok niż ma niebo w maleńkiej 
osobie. Zbawicielu drogi, takżeś 
ty ubogi! Opuściłeś śliczne niebo, 
obrałeś barłogi. I z tego wielkiego 
wydarzenia „Cicha Noc, Święta Noc, 
pokój niesie ludziom wszem”. Nie 
tylko świat ubogich klęka na kolana 
przed Dzieciątkiem. Oto „Mędrcy 
świata monarchowie, gdzie spiesz-
nie dążycie. Powiedzcie nam Trzej 
Królowie chcecie widzieć Dziecię? 
Ono w żłobie nie ma tronu i berła 
nie dzierży, a proroctwo Jego zgo-
nu już się w świecie szerzy. Przed 
Maryją stają społem. Niosą Panu 
dary. Przed Jezusem biją czołem, 
składają ofiary. Trzykroć szczęśliwi 
Królowie”. 

Tak Najświętsza Rodzina obcho-
dziła pierwsze Święta Bożego Naro-

dzenia, bez domu, bez choinki, bez 
karpia i śledzia, bez mycia okien. 
Zdumiewa radość Maryi i Józefa 
pochylonych nad żłóbkiem, radość 
aniołów i pasterzy, szczęście Trzech 
Mędrców. 

A my za czym tak dzisiaj gania-
my? 

Od samego początku ziemskie-
go życia idą do Niego ludzie i On 
jest z nimi. Podążają za Nim z wła-
snej woli, zafascynowani Jego na-
uką, którą im głosi. Ujmuje ich Jego 
sposób postępowania, otwartość, 
mądrość i wrażliwość na ludzką 
krzywdę. Ich serce podbija na-
uka, która przedstawia obraz Boga 
miłosiernego, kochającego ludzi 
miłością Ojca Stwórcy, Boga prze-
baczającego i sprawiedliwego, a nie 
bezwzględnego i surowego. 

Jezus naucza również przez 
swoje czyny. Jego reakcje i postawy 
w niezliczonych sytuacjach wyzna-
czają Jego uczniom normy postępo-
wania. Tak było, tak jest i tak będzie 
po wszystkie dni, aż do skończenia 
świata. 

Wśród Jego uczniów jesteś 
ty i ja. I za to chwała Panu. Warto 
śpiewać: O Gwiazdo Betlejemska 
zaświeć na niebie mym, zaprowadź 
mnie jeszcze raz do stajenki, gdzie 
leży Boży Syn. 

Światła takiej Gwiazdy życzę 
Pani Naczelnej Redaktor, Sympa-
tycznej Redakcji, Wszystkim Czytel-
nikom „Mieszkańca”, a i sobie też. 

Ksiądz Krzysztof Jackowski 
Proboszcz Parafii Matki Bożej 

Królowej Polskich Męczenników

WYDANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE ISSN 1231-7993 bezpłatny
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REKLAMAREKLAMA

KRONIKA POLICYJNA
Złodzieje samochodów

Na Pradze Południe zo-
stała skradziona honda civic. 
Policjanci zajęli się typowa-
niem ewentualnego spraw-
cy i zaalarmowali wszyst-
kie patrole w mieście. Auto 
odnaleziono na Ursynowie. 
Sprawcą okazał się 36-letni 
Jarosław M., który najpierw 
ukradł kluczyki do samocho-
du, a potem nim odjechał. Zo-
stał zatrzymany, postawiono 
mu zarzut kradzieży z wła-
maniem. Wpadli również 
20-letni Konrad Ś., 19-letni 
Bartosz W. i 18-letni Patryk 
S., którzy najpierw włamali 
się do audi A6, ale nie udało 
im się tym samochodem od-
jechać, a potem włamali się 
i ukradli forda transita.

Ukradł kurtkę z kartami 
kredytowymi

We wrześniu, w jed-
nym z mieszkań skradziono 
kurtkę, w kieszeni której był 
portfel z kartami kredyto-
wymi i pieniędzmi. Spraw-
ca kradzieży ośmiokrotnie 
użył kart. Cały czas trwały 
poszukiwania, w końcu  
26-letni Damian G. został 
zatrzymany podczas kon-
troli dokumentów. 

Sprzedawali papierosy 
bez akcyzy

Wpadli sprzedawcy pa-
pierosów bez akcyzy. Do 
zatrzymania doszło podczas 
patrolowania ulic, kiedy 
dwóch mężczyzn, siedzących 

w samochodzie, na widok 
nadjeżdżającego wozu poli-
cyjnego, odjechało z piskiem 
opon. Zostali zatrzymani, 
mętnie tłumaczyli powód 
swojego zdenerwowania. 
Okazało się, że w zaparko-
wanym innym samochodzie 
mieli 15 kartonów papiero-
sów bez akcyzy, a przy sobie 
9 tys. złotych pochodzących 
najprawdopodobniej z wcze-
śniejszej sprzedaży „fajek”. 
Zostali zatrzymani.

Mieszkał w garażu 
i kradł opony

W jednym z warsztatów 
ginęły opony i koła. Wła-
ściciel w końcu zawiadomił 
policję, która na miejscu 
odkryła w świeżym śniegu 
ślady obuwia i odciski, ja-
kie pozostawiły przetaczane 
opony. Wiodły one w kie-
runku garażu, w którym… 
mieszkał wielokrotnie za-
trzymywany za kradzieże 
Maciej S. z partnerką. W ga-
rażu policjanci zabezpie-
czyli kilkadziesiąt opon i… 
działkę amfetaminy. Para 
została zatrzymana.

Damscy bokserzy
W Wawrze policjanci 

zatrzymali dwóch męż-
czyzn znęcających się 
nad swoimi najbliższymi. 
Artur B. urządzał piekło 
swojej żonie, a Adam N., 
po wyjściu z więzienia, 
maltretował swoją mamę. 

policja.pl

Do 22 stycznia 2018 roku 
mieszkańcy mogą zgłaszać po-
mysły, w jaki sposób chcą ulep-
szyć swoje najbliższe otoczenie. 
Zgłoszenie nie jest trudne, ale je-
żeli ktoś potrzebuje pomocy może 
skorzystać z różnych możliwości 
wsparcia, jakie oferują urzędy 
dzielnic. Terminy i miejsca dyżu-
rów znajdują się na stronie www.
twojbudzet.um.warszawa.pl i na 
stronach urzędów dzielnic. 

– Nowością jest, że do formu-
larza zgłoszeniowego, należy do-
łączyć listę co najmniej 30 osób 
popierających projekt, do każde-
go projektu musi być to osobna 
lista poparcia. W tej grupie co 
najmniej 15 osób musi zamiesz-
kiwać dany obszar terytorialny – 
w przypadku zgłoszenia projektu 
o charakterze lokalnym lub daną 
dzielnicę – w przypadku zgłosze-
nia projektu o charakterze ogól-
nodzielnicowym. Do grupy osób 
nie wlicza się projektodawców 
danego projektu – mówi Konrad 
Rajca, rzecznik wawerskiego 
Urzędu Dzielnicy.

W tej edycji budżetu partycy-
pacyjnego mieszkańcy będą mo-
gli decydować na co wydać blisko 
65 mln złotych. W poprzedniej 
edycji na realizację pomysłów 
mieszkańców przeznaczono po-
nad 61 mln z miejskiego budże-

tu. Zgłoszonych zostało 2782 po-
mysłów, z czego pod głosowanie 
zostało poddanych 1808. W 2018 
roku rozpocznie się realizacja 
zwycięskich 881 pomysłów 
(zgłoszonych przez 
529 mieszkańców), za 
łączną kwotę ponad 
60 mln zł. 

Potrzeby war-
szawiaków są różne. 
Mieszkańcy Rember-
towa są m.in. spragnie-
ni książek. Mieszkańcy 
oddali też swoje głosy 
na lodowisko, nasadze-
nia drzew i krzewów, 
zakup defibrylatorów, 
psie stacje i kosze na 
śmieci. Zwycięzcami 
ostatniej edycji okaza-
li się również seniorzy, 
którzy otrzymają wy-
posażenie klubu senio-
ra i stroje dla chóru.

– Poprzednia edycja pokaza-
ła, że w Rembertowie mieszkańcy 
interesują się budżetem partycy-
pacyjnym. Z wynikiem 21 pomy-
słów zgłoszonych do budżetu par-
tycypacyjnego na rok 2018 (na 
10 tysięcy mieszkańców), zajęli-
śmy 4. miejsce w Warszawie (po 
Włochach, Wawrze i Żoliborzu). 
W głosowaniu wzięło udział 1522 
warszawiaków, czyli w przeli-

czeniu na tysiąc mieszkańców 
w Rembertowie zagłosowały 63 
osoby – podkreśla Katarzyna Ro-
th-Sikorska z Urzędu Dzielnicy 
Rembertów.

Bardzo dobrze ocenia poprzed-
nią edycję budżetu obywatelskiego 
także wawerski Ratusz.

– Mieszkańcy są zaangażo-
wani i aktywni. Wawer jest pod 
względem liczby zgłaszanych 
projektów w czołówce warszaw-
skich dzielnic. Mam nadzieję, że 
w obecnej edycji będzie podob-
nie – wyjaśnia wawerski rzecznik 
Konrad Rajca.

Mieszkańcy Targówka też są 
aktywni i zainteresowani budże-
tem. 

– Jest wiele projektów, w któ-
rych bardzo aktywna była mło-
dzież szkolna, co nas wyróżnia 
na tle Warszawy. Projekty zgła-
szane przez mieszkańców Tar-
gówka są różne – wśród nich są 
m.in. miejsca parkingowe, plac 
zabaw zajęcia dla dzieci czy kul-
turalne. Dla mnie ciekawa jest 
iluminacja świąteczna w Parku 
Bródnowskim – mówi zastępca 
burmistrza dzielnicy Targówek 
Grzegorz Gadecki.

Na Pradze Północ jest stałe 
grono mieszkańców, którzy an-
gażują się w sprawy związane 
z budżetem partycypacyjnym.

– Z roku na rok grono to stale 
się powiększa, co jest zjawiskiem 
bardzo pozytywnym. W edycji na 
2017 rok do realizacji wybrano 
aż 37 projektów. Większość z nich 
udało się zrealizować, kilka ze 
względu na większe inwesty-
cje, np. budowę metra, zostało 
przeniesionych do realizacji na 
przyszły rok. W dotychczasowych 
edycjach mieszkańcy Pragi wy-
bierali przede wszystkim projekty 
zielone oraz infrastrukturalne. 
Cieszy nas zainteresowanie pro-
jektem Praskiej Galerii Sław na 
ul. Stalowej. Planujemy w ko-
lejnych latach poszerzenie Alei 
o nowe nazwiska osób zasłużo-
nych dla Pragi – podsumowuje 
rzecznik prasowy dzielnicy Ka-
rol Szyszko.                  AnKa

Remont chodnika, nowe latarnie, zajęcia sportowe, kino plenerowe albo po-
tańcówka – mieszkańcy sami najlepiej wiedzą, co należy zmienić, poprawić 
albo czego brakuje w ich okolicy. Budżet partycypacyjny daje szansę na re-
alizację takich pomysłów. Właśnie ruszyła jego kolejna edycja.

KaSa W ręKaCH WarSzaWIaKóW

Praska Galeria Sław na ul. Stalowej.

506 827 078

rEHabIlITaCja dOrOŚlI, 
dzIECI, nIEmOWlęTa

PROMOCJA – DO ODWOŁANIA
    SENIORZY (PO 60 R.Ż.)      DOROślI I DZIECI

20% zniżki przy zakupie pakietu  
10 takich samych zabiegów

10% zniżki przy zakupie pakietu  
10 takich samych zabiegów

badanIa USG 
dOrOŚlI I dzIECI

Godziny przyjęć:  
pon.-pt. 7-21, sobota 8-14

Rejestracja on-line

*Zniżki / promocje nie sumują się z innymi promocjami / Zakres usług może ulec zmianie

Ul. bOra KOmOrOWSKIEGO 21  
lOKal 307  
(obok Rossmanna)

Warszawa-Gocław  
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

Rejestracja telefoniczna: (22) 250 15 77
www.boramed.pl

l Piersi l Tarczycy l Jamy brzusz-
nej l Stawów, więzadeł i mięśni  
l Przezciemiączkowe l Węzłów 

chłonnych l Doplerowskie l i inne

Kompleksowa terapia bólu i leczenia schorzeń narządu ruchu

Konsultacja fizjoterapeutyczna wliczona w cenę przy wykupie pakietu oraz info:  
dotyczy wybranych zabiegów/szczegóły w przychodni

GInEKOlOGIa
Kompleksowe prowadzenie ciąży
Konsultacje ginekologiczne

Certyfikat 
londyńskiej 
Medycyny 
płodowej 
FMF lEKarzE 

SPECjalIŚCI, 
labOraTOrIUm

STOmaTOlOGIa 
dOrOŚlI I dzIECI
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Sławomir Antonik
burmistrz Targówka

To był kolejny rok szybkiego rozwoju Tar-
gówka. Fakt, że już za rok na Targówek dojedzie 
II linia metra dał deweloperom znaczący impuls 
inwestycyjny.

Z naszej perspektywy ogromne znaczenie ma 
infrastruktura drogowa. Rozwijająca się dzielnica 
potrzebuje sprawnej komunikacji. Dlatego suk-

cesem są połączenia komunikacyjne z ulicą Zabraniecką jako częścią Trasy 
Świętokrzyskiej. Ruszyły także prace nad odcinkiem obwodnicy śródmiejskiej 
biegnącej w rejonie Targówka. W ramach inwestycji miejskich przystąpiono 
do projektowania Nowotrockiej – ulicy ważnej dla mieszkańców.

Bardzo istotną sprawą jest rozpoczęcie konsultacji w sprawie moder-
nizacji Parku Bródnowskiego. Myślimy bardzo intensywnie o czekającym 
nas przyspieszonym rozwoju dzielnicy związanym z napływem nie tylko 
inwestycji, ale także nowych mieszkańców, którzy ze względu na znakomitą 
komunikację oraz walory wypoczynkowe będą chcieli się tutaj osiedlać. 
Dzisiaj Targówek to spokojna, ale bardzo szybko rozwijająca się dzielnica, 
w której można wygodnie mieszkać i aktywnie wypoczywać.

Mieczysław Golónka
burmistrz Rembertowa

Ten rok był niezwykle udany pod względem 
rozpoczęcia nowych inwestycji i pozyskania do-
datkowych środków na ich realizację. Rozpoczę-
liśmy budowę kompleksu sportowego przy Szko-
le Podstawowej nr 217, boiska wielofunkcyjnego 
przy LI Liceum Ogólnokształcącym i projekto-
wanie Centrum Lokalnego w Rembertowie.

Trwają kolejne etapy rozbudowy i przebudowy al. Chruściela, rozbu-
dowy Szkoły Podstawowej przy ul. Niepołomickiej i pierwszej w dzielnicy 
studni oligoceńskiej. To tylko najważniejsze działania Urzędu, których 
efekty będą widoczne już w przyszłym roku.

Mijający rok był również czasem wyjątkowych jubileuszy. Świętowaliśmy 
60. Rocznicę przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy oraz 10. rocznicę 
powołania Rembertowskiej Akademii Seniora. Podczas organizacji obchodów 
rembertowianie po raz kolejny udowodnili, że chcą i potrafią działać wspólnie. 
Cieszy mnie i napawa optymizmem rosnące zadowolenie z życia w Rember-
towie oraz zaangażowanie Mieszkańców w rozwój dzielnicy.

Prywatnie, mijający rok był również udany – po raz kolejny zostałem 
dziadkiem!

Łukasz Jeziorski
burmistrz Wawra

Dla Wawra to był czas realizacji ważnych inwe-
stycji, jak choćby przystosowanie placówek oświa-
towych do wymagań reformy. Trwa budowa zespo-
łu szkolno-przedszkolnego przy ul. Skalnicowej 
i zespołu żłobkowo-przedszkolnego przy ul. Trakt 
Lubelski. Trzy nasze placówki zostały rozbudowa-
ne w nowoczesnej zabudowie modułowej. Wybu-

dowaliśmy boisko w Osiedlu Las, wyremontowaliśmy boisko w Marysinie Wa-
werskim i zmieniliśmy nawierzchnię na pięciu innych boiskach przyszkolnych. 

W ramach wydarzeń Roku Rzeki Wisły w Wawrze wystąpiły takie 
gwiazdy, jak Perfect, De Mono, czy Feel. Ważnym miejscem obchodów była 
ciesząca się rosnącą popularnością Plaża Romantyczna.

W dzielnicy trwa budowa aż trzech nowoczesnych kulturotek – w Ra-
dości, Falenicy i w osiedlu Wawer. Rozpoczęła się także budowa odcinków 
południowej obwodnicy Warszawy, która zrewolucjonizuje komunikację 
w Wawrze. 

Od tego roku można korzystać z tężni solnej w Marysinie, a w Aninie 
budujemy kolejną. Ruszyła modernizacja bazaru w Falenicy. Powstały także 
kilometry sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. To był dobry rok dla Wawra.

Edward Kłos
burmistrz Wesołej

Kolejny rok intensywnej i efektywnej 
pracy. Dużo działo się w oświacie. Reforma 
edukacji (czy potrzebna?) to ogrom działań 
formalnych, organizacyjnych i inwestycyj-
nych. W naszej dzielnicy te działania prze-
biegły sprawnie – nowy rok szkolny rozpo-
częliśmy bez kłopotów.

To rok zrealizowanych inwestycji oświatowych. Nowe przed-
szkole z oddziałem żłobkowym pozwoliło na zapewnienie miejsca 
wszystkim dzieciom rodziców starających się o miejsca w publicz-
nych przedszkolach.

Zrealizowaliśmy wiele potrzebnych inwestycji: oczekiwa-
ny przez seniorów Dom Dziennego Pobytu, budowę nowych ulic, 
oświetlenia ulicznego, 2 placów zabaw. W nadchodzącym roku kon-
tynuowane będą duże inwestycje: budowa mieszkań komunalnych 
i biblioteki publicznej oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 173.

W Wesołej tradycją jest dobra współpraca z organizacjami po-
zarządowymi, szczególnie przy organizacji wydarzeń sportowych. 
Warta podkreślenia jest aktywność mieszkańców widoczna przy re-
alizacji budżetu partycypacyjnego i inicjatyw lokalnych. 

Tomasz Kucharski
burmistrz Pragi-Południe

To rok trudnych procesów i fundamental-
nych dla Pragi Południe decyzji infrastruktu-
ralnych. Kształtowały się decyzje dotyczące 
inwestycji pn. „Tramwaj na Gocław” oraz Ob-
wodnicy Śródmiejskiej, przebiegającej przez 
Grochów. W procesach tych aktywnie uczest-
niczyli mieszkańcy, Rada i Zarząd Dzielnicy. 

Do finału zmierzają prace nad planem za-
gospodarowania ogrodów działkowych przy ul. Kinowej. Nikt nie kwe-
stionuje zachowania zielonego charakteru obszaru. A do świadomości 
zainteresowanych przebiła się koncepcja „Otwartych Ogrodów”, nad 
którą pracowaliśmy z Zarządem ROD „Waszyngtona”.

Musieliśmy zmierzyć się z narzuconą i niekonsultowaną reformą 
oświaty. Rządzący z premedytacją zrzucili na samorządy problemy 
i koszty tego przedsięwzięcia. Na wdrożenie tej reformy wydaliśmy 
przez to dodatkowo kilka milionów złotych. Olbrzymim wysiłkiem 
środowisk szkolnych zorganizowaliśmy naukę. Jednak wiemy, że ze 
względu na pośpiech i chaos, jaki wywołała ta reforma, przygotowa-
nie procesu kształcenia nie było, bo nie mogło być, przeprowadzone 
w sposób optymalny.

Ilona Soja-Kozłowska 
burmistrz Białołęki

To był dla Białołęki trudny rok. Wiosną kil-
kukrotne zmiany Zarządu Dzielnicy sparaliżo-
wały pracę urzędu. Jesienią musieliśmy odstąpić 
od umów na budowę pięciu placówek oświa-
towych. Ale ten rok obfitował też w bardzo 
wdzięczne inwestycje. Oddaliśmy cztery żłobki, 
otworzyliśmy nowe przedszkole, a kolejne miej-

sca dla przedszkolaków pozyskaliśmy w niepublicznych placówkach.
Do Nowodworów wydłużona została trasa tramwajowa. Budowaliśmy 

drogi –Daniszewską, Geometryczną, Złotokwiatu, Przyrzecze, Gladioli 
czy Hemara. Ulice budowali i przekazywali nam też deweloperzy. Tak 
powstał układ drogowy wokół nowej galerii handlowej, czy ul. Zabłocka. 
Łączna wartość takich inwestycji, przekazanych Dzielnicy za symbolicz-
ną złotówkę w ciągu ostatnich trzech lat wyniosła ponad 25 mln zł! 

Zbudowaliśmy trzy tereny rekreacyjne, a dwa kolejne powstaną do 
końca roku. Zyskaliśmy finansowanie Domu Dziennego Pobytu Seniora 
i domu komunalnego. I tu niechętnie stawiam kropkę, aby zostawić miej-
sce dla innych dzielnic, choć opisałam ułamek aktywności samorządu na 
Białołęce.

Wojciech Zabłocki
burmistrz Pragi-Północ

Mijający rok na Pradze Północ to czas 
intensywnej pracy nad wdrożeniem I etapu 
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, dal-
szej modernizacji i poprawy jakości praskich 
placówek oświatowych. Rozwijamy również 
naszą ofertę kulturalno-sportową, czego kul-

minacją będzie przyszłoroczna 370. rocznica nadania Praw Miejskich 
Pradze przez króla Władysława IV.

W 2017 roku oddaliśmy do użytkowania gruntownie zmodernizo-
wany budynek przedszkola przy ul. Równej 2. We wrześniu zostało 
podpisane porozumienie pomiędzy władzami dzielnicy a przedstawi-
cielami Mennicy Polskiej S.A. Mennica wyremontuje szkołę ul. Ja-
giellońskiej 61 – za kwotę 8 mln złotych. Natomiast w październiku, 
wspólnie z redakcją „Mieszkańca”, wmurowaliśmy akt erekcyjny na 
budowie nowego przedszkola przy ul. Wrzesińskiej. 

Przed nami wiele pracy, ale również dużo radosnych chwil związa-
nych z obchodami 370-lecia nadania Praw Miejskich Pradze. Już teraz ser-
decznie zapraszam na cykl wydarzeń jubileuszowych, które Honorowym 
Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 

Jak minął rok warszawo?Jak minął rok warszawo?
Hanna  
Gronkiewicz-Waltz
prezydent  
m.st. Warszawy

To był dobry czas dla 
rozwoju Stolicy. Inwe-
stycje, które usprawnia-
ją miasto, mamy już za 
sobą. W Warszawie jeź-
dzi, chwalona przez 80% 
mieszkańców, komunika-
cja miejska. Warszawiacy 

mają do dyspozycji dwie linie metra, rozbudowujemy je 
w kierunku Bemowa i Targówka. Wyremontowaliśmy 
większość torowisk i ulic. Odnowiliśmy lub rozbudowa-
liśmy każdy z 10 miejskich szpitali, budujemy kolejny. 
Powiększyliśmy liczbę przedszkoli i żłobków. Stworzy-
liśmy, jedną z lepiej działających w Europie, sieć ko-
munikacji rowerowej Veturilo. Z warszawskich kranów 
płynie czysta i smaczna woda.

Ale to nie koniec ulepszania Warszawy. Chcę, aby 
stolica naszego kraju była miastem dającym mieszkań-
com nie tylko szanse życiowe i dobrą prace, ale także, 
aby była wygodnym i przyjaznym miejscem do miesz-
kania i wypoczynku. W tym roku udostępniliśmy kolej-
ny fragment bulwarów wiślanych, dzięki czemu miasto 
daje mieszkańcom, obok plaż, nowe tereny do miłego 
spędzania czasu. 

Aktywnie walczymy ze smogiem, dlatego zakłada-
my nowe parki i sadzimy drzewa, inwestujemy w eko-
logiczne źródła ciepła. Warszawa bardzo się zmieniała, 
nie tylko przez ostatni rok, ale całą dekadę – zachęcam 
do sprawdzenia zakresu tych zmian na stronie samizo-
baczcie.pl 

SPROSTOWANIE
Redakcja prostuje następujące informacje, które zostały 
zamieszczone w artykule pod tytułem „Atak na krajobraz”  
w numerze 19. Mieszkańca:
1. Nieruchomość sprzedana przez m.st. Warszawa spółce 
Leoset, o której mowa w artykule, nie jest położona w ob-
szarze Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. Nieruchomość 
ta znajduje się w całości przy ulicy Stanisława Augusta, czy-
li poza granicami Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. 
2. Informacja o tym, że sprawa sprzedaży spółce Leoset nie-
ruchomości przez m.st. Warszawa znajduje się w prokura-
turze – była nieścisła. Sprawa sprzedaży tej działki została 
skierowana do prokuratury przez Stowarzyszenie Miasto Jest 
Nasze, ale już w maju 2017 r. prokuratura odmówiła wszczę-
cia postępowania w sprawie. Stowarzyszenie zaskarżyło po-
stanowienie prokuratury do sądu i w dacie publikacji sprawa 
znajdowała się w sądzie, który miał orzec o utrzymaniu bądź 
uchyleniu postanowienia prokuratury. Już po opublikowaniu 
artykułu, w dniu 17 listopada br. sąd prawomocnie oddalił 
zażalenie Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Redaktor Naczelna 
Barbara Morawska-Nowosielska
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– W zasadzie mamy już święta, panie Kazimierzu. – Eustachy 
Mordziak, serdecznie jak zwykle, uścisnął rękę swemu koledze, 
Kazimierzowi Główce i zapraszającym gestem wskazał tabore-
cik obok swojego bieliźnianego straganu. Też już świątecznego, 
jak cały bazar na pl. Szembeka. Może pan Eustachy nie oferował 
swym klientkom jakichś wytwornych fig w choinki ani staników 
w bombki, ale nocne koszule z fikuśnymi kokardeczkami już tak. 
Zresztą, zewsząd taka odświętność biła – od lampek mrugających 
na straganach obok, od bombek, od sztucznych i prawdziwych 
gwiazd betlejemskich – że siłą rzeczy i stragan pana Eustachego 
bożonarodzeniowy był nad wyraz. No i jeszcze te nutki „Jingle 
bells” otaczające człowieka ciasnym pierścieniem: 
„Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań
co za radość, gdy saniami można jechać w dal
gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań
a przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd.”
– Fajne muszą być takie białe, śnieżne święta… – rozmarzył się 
pan Eustachy kapkę. 
– W górach na pewno są, panie Eustachy. A u nas – u nas jest 
różnie…
– Najważniejsze, że Mikołaj jak co roku jest taki uśmiechnięty. 
– A wie pan dlaczego?
– Jak to dlaczego? Przecież to sama frajda ludziom prezenty 
roznosić. 
– Jasne, jasne, ale tajemnica tkwi w czym innym – święty Mi-
kołaj jest zawsze taki uśmiechnięty, bo jako jedyny zna adresy 
wszystkich niegrzecznych dziewczynek…  
– Żart?…
– No jasne, że żart! Na żartach pan się nie zna, panie Eustachy…
– Znać, to się znam i nawet lubię. O taki na przykład mogę panu 
opowiedzieć: – Mamo – mówi syn do matki – z mojego listu do 

św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy. – A co, 
nie chcesz pociągu? – Chcę, ale jeden już znalazłem w waszej 
szafie…
– Dzieciaki teraz wścibskie są, uważać trzeba, jak nie wiem co. 
– Albo taki, panie Kaziu, niech pan słucha: Wiadomość z ostat-
niej chwili – CBA zatrzymało świętego Mikołaja podczas próby 
wręczenia korzyści majątkowej…
– Żart na czasie, że tak powiem. „Wiadomości” się ogląda, co? 
Tylko, że oni dowcipów raczej nie opowiadają, tam rzeczywiście 
zatrzymują, aresztują, demaskują, obnażają, piętnują i chłosz-
czą… Kiedyś „Kobry” były w czwartki, a teraz są codziennie 
o stałej porze.
– Co to są „Kobry”?
– To za mojej młodości były przedstawienia teatralne odgrywane 
w telewizji, które w tamtych czasach były tym, czym dziś jest kino 
akcji. Takie „zabili go i uciekł”. 
– Uciekł?
– Nie, na końcu zawsze go łapali.
– To tak, jak dziś. Widać ten gatunek tak ma – niezależnie od 
epoki. A propos świąt jednakowoż – co pan kupił na prezent, 
panie Kaziu? 
– Właśnie takie kino akcji, współczesną „Kobrę” tyle, że na 
DVD. Żona zawsze to lubiła, więc niech ma. Dwa filmy od razu 
– „Transporter” i „Ultimatum Bourne’a”.
– Ale to starocie okropne są…
– Co pan opowiada, panie Eustachy?! To najnowsze hity: 
„Transporter 19” i „23-cie Ultimatum Bourne'a”.
– I żonie się nie pomyli?
– Niestety jest taka możliwość, ale jestem dobrej myśli…
– Jak w tym dowcipie.
– W jakim? Proszę. – Dzwoni dżentelmen do św. Mikołaja 
i mówi: – Św. Mikołaju bardzo by mi zależało na dwóch prezen-
tach: chciałbym otrzymać w prezencie szczupłą sylwetkę i gruby 
portfel. Ale bardzo proszę cię św. Mikołaju – tylko niech ci się 
nie pomyli, jak w zeszłym roku.                                         Szaser

Co tam panie na Pradze...

Och, choinka!

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Czy pracodawca ma obowiązek wy-
płacać wynagrodzenie na ręce pracowni-
ka, czy może to robić na ręce innej osoby 
np. żony pracownika? Jako małżeństwo 
od zawsze mieliśmy własne rachunki ban-
kowe, na które przelewana była pensja 
i z których wspólnie gospodarowaliśmy 
zgromadzonymi na tych kontach pieniędz-
mi. Ostatnio ta sytuacja uległa zmianie 

i trudno mi uzyskać zarobki męża na bieżące potrzeby rodziny.
Pracodawca może wypłacać wynagrodzenie pracownika na ręce innej 

osoby np. żony pracownika, ale tylko w określonych sytuacjach i po spełnie-
niu pewnych warunków, o czym mowa poniżej. 

Formę i sposób wypłaty wynagrodzenia pracownika reguluje art. 86 Ko-
deksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca jest obowiązany wypłacać 
wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy 
lub w innych przepisach prawa pracy. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się do 
rąk pracownika w formie pieniężnej lub niepieniężnej, jeżeli wyrazi zgodę na 
piśmie na taką formę płatności. Spełnienie przez pracodawcę obowiązku wy-
płaty wynagrodzenia za pracę może niekiedy mieć miejsce przez jego wypłatę 
innej osobie, np. małżonkowi pracownika. Może to nastąpić na podstawie peł-
nomocnictwa sporządzonego przez pracownika.

Wyjątek od powyższego stanowi art. 28 § 1 Kodeksu Rodzinnego 
i Opiekuńczego, zgodnie z którym, jeżeli jeden z małżonków pozostających 
we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczynia-
nia się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagro-
dzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były 
w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. 

Skorzystanie z w/w przepisu jest zatem uzależnione od łącznego wy-
stąpienia następujących przesłanek: 

1) istnienia związku małżeńskiego;
2) pozostawania przez małżonków we wspólnym pożyciu;
3) niewypełniania przez jednego z małżonków ciążącego na nim obo-

wiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.
Przez pojęcie „wspólne pożycie” należy rozumieć utrzymywanie przez 

małżonków więzi uczuciowej, fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej. Usta-
nie tego pożycia – bez względu na to, z czyjej winy nastąpiło – wyłącza 
dopuszczalność dochodzenia obowiązku przyczyniania się do zaspokajania 
potrzeb rodziny w trybie w/w przepisu. W takim wypadku wyłącznie wła-
ściwe będzie dochodzenie roszczeń alimentacyjnych na podstawie art. 27 
lub art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Rozstrzygnięcie o zaspokajaniu potrzeb rodziny następuje przez naka-
zanie wypłacania wynagrodzenia za pracę, które obejmuje zarówno płacę 
zasadniczą, jak i wszelkie dodatki, dopłaty i ekwiwalenty pieniężne, oraz rent, 
emerytur, a także wszelkich stałych i powtarzających się świadczeń. W treści 
postanowienia, sąd określa, czy nakaz obejmuje wszystkie należne zobowią-
zanemu małżonkowi świadczenia, czy tylko niektóre z nich i w jakim zakresie.

Postanowienie wydane w tego rodzaju sprawie, staje się skuteczne po 
uprawomocnieniu. Odpis postanowienia sąd przesyła pracodawcy celem 
wykonania, bez udziału komornika. W wyniku wydania nakazu małżonek 
zobowiązany traci prawo do pobierania swojego wynagrodzenia lub innych 
należności (albo ich części), a ponadto jego zakład pracy związany jest za-
kazem zapłaty tych świadczeń do rąk pracownika. 

Na koniec warto dodać, że postanowienie sądu wydane w takiej spra-
wie może być zmienione lub uchylone. Powyższe nie jest ograniczone żad-
nym terminem. 

Kobiecym okiem

Przed nami kilka dni naj-
intensywniejszego kupowania 
prezentów, pakowania, ofiaro-
wywania, otrzymywania. Plus, 
oczywiście, nie mniej gorączkowe 
sprzątanie „na gwałt” i gorący 
czas w kuchni.

CBOS bada różne aspekty 
naszego życia, także to, czym kie-
rujemy się podczas codziennych 
zakupów. Oczywiście, te świątecz-
ne wyglądają zazwyczaj całkiem 
inaczej, ale przecież są ledwie 
dwa razy do roku – na Boże Naro-
dzenie i na Wielkanoc, natomiast 
te zwykłe robimy przynajmniej raz 
w tygodniu.

W zakupach codziennych dla 
81% Polaków najważniejszym 
kryterium jest cena, na drugim 
miejscu – jakość (76%). Ostat-
nie miejsce na podium jest za 

pochodzenie produktu z Polski, 
kryterium istotne dla 46%. Inte-
resujące, że przez ostatni rok nasz 
patriotyzm konsumpcyjny wzrósł 
znacząco, bo o około ¼: dziś to 
polski producent, nie zagraniczny 
– jest wybierany już przez  59% 

W latach 90. mnóstwo osób 
szalało za tym, co zagraniczne, 
bez względu na jakość i cenę pro-
duktu. Zachodnie! Amerykańskie! 
W ubiegłym roku tym kryterium 
kierował się podczas zakupów 1% 
Polaków, a w tym roku – ledwie 
0,4%!

Dla kogo liczy się „opinia 
Goździkowej”, czyli porady zna-
jomych? Tylko dla 17%.

Ciekawe, jakie mają dla nas 
znaczenie wszechobecne reklamy 
wtykane nam na siłę przez media. 
Nikt tu nie lekceważy roli reklamy 
społecznej, jak ta o kierowcach 
i o pieszych. Niezwykle potrzebna 

i ma szczytne cele. Szkoda tylko, że 
nikt nie zwrócił uwagi na irytujący, 
antagonizujący kierowców i pie-
szych fragment: „Zapomnieli, jak 

byli pieszymi”. Większej bzdury 
nie słyszałam. Jak kierowca może 
„zapomnieć” o byciu pieszym? 
Czy samochód podstawiają mu 
wprost do łóżka? Zawsze i wszę-
dzie podjeżdża pod samiutkie 

drzwi, a potem teleportuje się do 
mieszkania czy biura? 

Każdy prowadzący auto jest 
i pieszym, i kierowcą; naprawdę 
widzi problemy na jezdni z obu 
stron lunety. Nie będąc kierow-
cą, trudno sobie wyobrazić, jak 
fatalnie widać w deszczu czy śnie-
gu przez mokre szyby, zwłaszcza 
wieczorem. O ile bardziej wydłuża 
się droga hamowania na śliskiej 
drodze. A także to, że samochód, 
w przeciwieństwie do biegnące-
go człowieka, nie jest w stanie 
zatrzymać się w miejscu.

Wracając do reklam, przy za-
kupach kieruje się nimi zaledwie 
2% (w zeszłym roku 3%).

Z okazji Świąt i każdego dnia, 
życzę kierowcom i pieszym, by 
zawsze szczęśliwie, cało, zdrowo 
i w dobrym humorze, a zwłaszcza 
bezpiecznie, wracali do swoich  
domów.                 żu

zakupy i nie tylko

!
zł
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Marcin Jędrzejewski
Przewodniczący

Rady Dzielnicy Wesoła 
m.st. Warszawy

Edward Kłos
Burmistrz Dzielnicy Wesoła

m.st. Warszawy

Świąt wypełnionych  
radością i miłością,

spędzonych bez pośpiechu,  
trosk i zmartwień.

W nadchodzącym 2018 Roku
szczęścia, życzliwości i optymizmu

życzą

REKLAMA REKLAMA

Drodzy Mieszkańcy!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu radości, wzajemnej życzliwości   
i pokoju płynących z Betlejemskiego żłóbka.

Niech Narodzony Jezus błogosławi Państwu  
w Nowym Roku 2018,obdarzając zdrowiem,

szczęściem i wszelką pomyślnością.

Radni Klubu 
Prawa i Sprawiedliwości 

Rady Dzielnicy 
Praga-Południe 

Radosnych, spokojnych  

i pełnych rodzinnego ciepła 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz 

wszelkiej pomyślności  

w nadchodzącym 2018 roku 

życzą 

Rada i Zarząd Dzielnicy Wawer  

m.st. Warszawy

REKLAMA REKLAMA

Tradycyjnej, bo na prze-
strzeni 26 lat istnienia „Miesz-
kańca” tylko raz zaniechaliśmy 
takiego spotkania – w ubiegłym 
roku, po śmierci Naszego Nad-
redaktora Wiesława Nowosiel-
skiego. 

Tradycją „mieszkańco-
wych” spotkań jest to, że sta-
ramy się poprzez nie łączyć 
różne środowiska życia spo-
łeczno-samorządowego. Co 
przy obecnej polaryzacji życia 
politycznego wcale nie jest ła-
twe. Niemniej nam się udaje, 
szczególnie w okresie przed-
świątecznym…

W czwartek, 14 grudnia, 
z restauracji „Figaro” w Par-
ku Skaryszewskim dyskretnie 
płynęły nastrojowe nutki kolęd 
i pastorałek, a parkowymi alej-
kami na nasze spotkanie zmie-
rzali byli i obecni samorządowi 

działacze i urzędnicy, przed-
stawiciele biznesu, środowisk 
spółdzielczych, medycznych 
i służby zdrowia, instytucji 
kultury, świata rozrywki, spor-
tu, mediów, policji, oświaty 
i wychowania, a wreszcie – 
parlamentu. Wśród tych ostat-
nich byli senatorzy Marek Bo-
rowski i Jan Maria Jackowski, 
reprezentujący zgoła odmienne 
opcje polityczne. Podobnie jak 
posłowie Paweł Lisiecki i Ra-
fał Trzaskowski, których szcze-
gólnie ciepło powitała redaktor 
naczelna „Mieszkańca” Barba-
ra Nowosielska. Szczególnie 
ciepło dlatego, że na naszych 
spotkaniach obowiązuje trady-
cja takiego witania osób, które 
pierwszy raz u nas goszczą. 

Redaktor naczelna powita-
ła także komendanta stołecznej 
Straży Miejskiej Zbigniewa 

Leszczyńskiego. Wśród licz-
nych gości skutecznie przed 
wzrokiem szefowej „Miesz-
kańca” ukryli się inni „pierw-
szorazowi” goście – dyrektor 
warszawskiego oddziału TVP 3 
Rafał Kotomski i burmistrz Pra-
gi Północ Wojciech Zabłocki. 

Słowo do zgromadzonych 
na przedświątecznej Wieczerzy 
wygłosili wspomniani posło-
wie oraz przewodniczący rady 
Pragi Południe Marcin Kluś. 
Wigilijny opłatek poświęcił 
ks. Krzysztof Jackowski, pro-
boszcz grochowskiej parafii 
pw. Matki Bożej Królowej Pol-
skich Męczenników. A potem 
nastąpiło gremialne „łamanie 
się opłatkiem” i wzajemne 
składanie życzeń. Aż szkoda, 
że przedświąteczny czas nie 
trwa okrągły rok…               

       ar

Nadszedł czas spotkań wigilijnych, opłatkowych, świąteczno-noworocznych... 
Także „Mieszkaniec” był gospodarzem tradycyjnej, przedświątecznej Wieczerzy.

PrzY WSPólnEj WIECzErzY
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BIOMAG
ZAPRASZA

na 5 dni BEZPŁATNYCH 
konsultacji i zabiegów rehabilitacji

W czym możemy pomóc?
- bóle kręgosłupa, rwa kulszowa
- bóle stawów, zwyrodnienia stawów
- choroby układu krążenia (żylaki, pajączki, zimne stopy)
- bezsenność, nerwice
- stany pooperacyjne, rekonwalescencja
- ciągłe zmęczenie, bóle głowy
- stany zapalne, niegojące lub źle gojące się rany

- reumatyzm, RZS, ŁZS
- drętwienie rąk i nóg

Warszawa, ul. Kościuszkowców 21

ZAPISY:
Tel. 22 390 55 35

Istniejemy od ponad 3 lat. Mamy setki zadowolonych klientów. 
Przyjdź i skorzystaj z promocji. Sprawdź naszą skuteczność!

PROMOCJA! PROMOCJA!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy wszystkim naszym Klientom i Partnerom szczęścia, 

spokoju, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim zdrowia. 
Zespół BIOMAG

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

Indywidualne wkładki ortopedyczne 3D

GABINET PODOLOGICZNY PODO POGOTOWIE
ul. Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa                              tel. 690 917 444

 Usługi dostępne w gabinecie:
pedicure leczniczy•	
wrastające paznokcie•	
odciski, modele, brodawki•	
pękające pięty•	
nadmierne zrogowacenia•	
opieka podologiczna nad cukrzykami•	

Wkładki ortopedyczne 3D mają za zadanie przywrócenie prawidłowych warunków 
anatomicznych stopy oraz wyrobienie wzorca prawidłowego ustawienia i obciąża-
nia stóp. 

Dlaczego wkładki 3D?
Wkładki te nie są sklejane z gotowych •	
elementów. 
Nie są gotowym produktem z półki. •	
Nie są robione ręcznie. •	
Są indywidualnie dopasowywane do •	
stóp pacjenta, oddzielnie lewa i prawa. 
Są dopasowywane do butów pacjenta •	
przez co wkładka idealnie pasuje do 
każdego rodzaju obuwia.

Kiedy potrzebne są wkładki 3D:
ostroga piętowa •	
płaskostopie podłużne  •	
oraz poprzeczne
paluch koślawy (halux valgus)•	
bolesność stawów •	

modzele•	
stany po operacjach i złamaniach•	
szpotawość oraz koślawość kolan •	
wkładki odciążające dla kobiet w ciąży•	
dzieci•	

towarów na kilka innych loka-
lizacji. Budowa dała się też we 
znaki kupcom z okolicznych ba-
zarków. Wreszcie nadszedł czas 
robót wykończeniowych…

Ale pamiętać należy, że nie 
wszystkim tak łatwo i przyjem-
nie minął czas transformacji 
kultowego Universamu.

Ciężko było klientom, 
którzy przez cztery dekady 
przyzwyczaili się do robienia 
większych zakupów właśnie 
w tym supermarkecie. Nieła-
twy to był okres dla operatora 
Universamu „Grochów”, czyli 
„Społem” WSS Praga Południe, 
gdyż Spółdzielnia musiała „roz-
bić” sprzedaż i magazynowanie 

dWa laTa, jaK z baTa…
Parafrazując powie-
dzenie można rzec, że 
dwa lata budowy Uni-
versamu „Grochów”  
minęły jak strzelił 
z bata. Dziś wznosi 
się dumnie dominan-
ta, której drzwi, lada 
moment, otworzą 
się dla mieszkańców 
i klientów… 

– Galeria Handlowa Ron-
do Wiatraczna liczy sobie 
ok. 11 000 m kw. powierzchni, 
z czego „Społem” WSS Praga 
Południe będzie właścicie-
lem ok. 37 proc. powierzchni, 
w tym powierzchni handlowej, 
zaplecza i miejsc postojowych 
dla klientów – mówi „Miesz-
kańcowi” Jacek Kupczyński, 
szef działu marketingu. 

Na parterze obiektu, które-
go głównym inwestorem jest 
firma deweloperska „Dantex”, 
będzie funkcjonował olbrzymi 
i nowoczesny market spożyw-
czy. Piętro wyżej będzie „prze-
mysłówka”. W społemowskich 
pomieszczeniach już stoją re-
gały, lady chłodnicze, a nawet 
kosze na produkty. 

W CIEnIU (I blaSKU) 
„Mieszkaniec” rozmawia z Jackiem Szymcza-
kiem z firmy ABIS NEON Serwis, konserwato-
rem kultowego neonu Universam „Grochów”.
– Panie Jacku, ponoć 

z tym neonem związał się Pan 
już czterdzieści lat temu?

– Tak, od 1972 r. praco-
wałem w Stołecznym Przed-
siębiorstwie Reklam Świetl-
nych. Pięć lat później, jako 
majster, rozpocząłem konser-
wację neonu Universam „Gro-
chów”. Teraz mamy taką ideę, 
żeby każdy człowiek, który 
w 1977 r. miał styczność z tym 
neonem, brał udział w przy-
wracaniu mu życia…. 

– Prócz Pana są inne osoby 
pamiętające jego narodziny?

– Choćby blacharz, któ-
ry wtedy był uczniem – teraz 
wyremontował podkłady pod 
literami. Łączył blachę cyn-
kową z ocynkowaną. Robił to 
w technologii z lat siedemdzie-
siątych. Drugi kolega – szklarz 
– dawniej, jako uczeń, uczył 
się przy tym neonie wyginać 
rurki, teraz te wszystkie rurki 
wykonał od nowa… Dzięki 
starym technologiom ten neon 
jest autentyczną kontynuacją 
wielkiej historii Universamu 
„Grochów”.

– „Staruszek” neon jest 
naprawdę wyjątkowy?

– To największy neon 
z rurką neonową w Warszawie. 
Od lat, już w obecnej firmie, 
robiliśmy różne neony i wie-
my, jak ważna jest autentycz-
ność. Budowaliśmy pierwsze 
reklamy Coca-Coli, wielkie 
LG, różne Bayer’y i Koch’y, 
ale to ten neon jest naprawdę 
autentycznym, starym neo-
nem ze swojej epoki. Łezka 
się kręci w oku, bo przecież to 
historia mojego życia, moich 
kolegów, moich nauczycieli, 
z których większości już nie 
ma na tym świecie…
Rozmawiał Adam Rosiński

Na razie nie jest znany kon-
kretny termin otwarcia obiektu, 
ale możemy szacować, że bę-
dzie to końcówka pierwszego 
kwartału przyszłego roku. Na 
elewacji właśnie trwa montaż 
i rozświetlanie kultowego neonu 
Universam „Grochów”. Zacho-
wano go z szacunku dla tradycji 
i historii. Podobnie jak słynną 
rzeźbę Tadeusza Zielińskiego, 
którą mieszkańcy Pragi Połu-
dnie nazwali „Panienką”. Czter-
dzieści lat temu rzeźba stanęła 
na wysepce fontanny przy Uni-
versamie. Dziś, zabezpieczona, 
czeka na posadowienie w no-
wym miejscu. Dla grochow-
skiej „Panienki” przygotowano 
postument w holu wejściowym 
Galerii Rondo Wiatraczna. arPostument dla „Panienki” już czeka...

Grudzień 2017

Grudzień 2015

  OKNA ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    Verticale 

ul. Patriotów 237 tel. 22 615-40-40, tel. 730-630-630  
e-mail: biuro@oknamaro.pl      www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

       Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   
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kołdry i poduszki

artykuły pościelowe,  
piżamy, obrusy, ręczniki.

ul. Bora Komorowskiego 3 D,
Otwarte pn.-pt. godz.10-19,sob. 9-13

Tel. 793-129-744

Choć wtedy władze 
Pragi Południe zakładały, 
że już w połowie tego roku 
rozpocznie się tu inwestycja, 
która będzie się wpisywała 
w rewitalizację Kamionka, to 
te plany znacznie się w cza-
sie oddaliły. W przyszłości 
ma tu powstać Centrum Lo-
kalne „Bazarek Rogatka”.

Aktualnie trwa dopiero 
proces konsultacji społecz-
nych pod hasłem „Reaktywa-
cja Bazarku Rogatka”. W tym 
tygodniu zakończono spotka-
nia w terenie z mieszkańca-
mi, którzy mogli się wypo-
wiedzieć, jaką rolę widzą dla 
tego terenu. Wcześniej zor-
ganizowano spotkanie wpro-
wadzające z warsztatami.

– Ale się nasłuchaliśmy… 
– mówili „Mieszkańcowi” 
ludzie, którzy na zlecenie 
Miasta obsługiwali stanowi-
sko konsultacyjne ustawione 
w poniedziałek przy dawnej 

„Rogatce” (na zdjęciu), 
a dzień wcześniej przy kon-
katedrze na Kamionku. 

– Starsi podchodzili 
z pretensjami: „taki bazarek 
zlikwidowaliście!”. Tłuma-
czyliśmy, że to nie my, że 
czasy wymuszają zmiany… 
Ale podchodzili też młodsi, 
z dziećmi, i z zainteresowa-

niem pytali, co będzie dalej 
z tym terenem…

W punkcie konsultacyj-
nym przyznają, że mieszkań-
cy z dużą rezerwą traktowali 
konsultacje. W niedzielę, do 
ustawionego przy koście-
le pawilonu, podeszło ok. 
40-50 osób. Na zapisanych 
markerami planszach widać, 
jakie oczekiwania zgłaszali 
mieszkańcy. 

Głównie widzą tu ak-
tywną przestrzeń handlowo-
usługową: warzywniak, pie-
karnia, pasmanteria, mięsny, 
rybny… Niektórzy widzą na 

„Rogatce” miejsce na targ 
staroci, a inni po prostu par-
king. Cześć ze zbieranych 
w terenie uwag pokrywała 
się z tymi, które mieszkańcy 
przekazywali na spotkaniu 
informacyjnym w budynku 
pobliskiego liceum gen. Ja-
sińskiego.

Na zorganizowanym pod 
koniec listopada spotkaniu 
wprowadzającym także nie 
było tłumów. Wzięło w nim 
udział ok. 15 osób. Uczest-
nicy spotkania uważali, że 
funkcja kulturalno-społecz-
na powinna dopełniać funk-
cję handlową. W związku 
z tym, mówili, że warto, aby 
w Centrum Lokalnym „Ba-
zarek Rogatka” odbywały się 
spotkania kulturalne, debaty, 
koncerty, lokalne święta, są-
siedzkie potańcówki, warsz-
taty dla dzieci i młodzieży. 
Podkreślano, że warto tutaj 
zasadzić roślinność, np. 
krzewy, trawy, kwiaty czy 
umieścić niewielkie drzewka 
w donicach.

Jeszcze do końca mie-
siąca można wziąć udział 
w konsultacjach dotyczą-
cych Centrum Lokalnego 
„Bazarek Rogatka”. Nie-
mniej można już to zrobić 
wyłącznie poprzez interne-
tową ankietę. 

Podsumowanie konsul-
tacji planowane jest w poło-
wie stycznia przyszłego roku.  
Na reaktywację terenu daw-
nego targowiska z niecierpli-
wością czekają mieszkańcy 
Kamionka.                  ar

Tematem działki po targowisku „Rogatka” 
przy ul. Grochowskiej 328 zajmowaliśmy się 
m.in. dokładnie rok temu, w ostatnim gru-
dniowym numerze „Mieszkańca”. Fizycznie, 
na terenie działki niewiele się zmieniło od 
tamtego czasu…

CO PO „rOGaTCE”?

Przypomnijmy. Obecnie 2/3 
terenu należy do spadkobierców 
założyciela bazaru Juliana Ró-
życkiego, a 1/3 do miasta. Kupcy, 
handlujący na bazarze Różyckie-
go, mają umowy do końca roku. 
Co dalej?

– Nikt kupców nie wypędza, 
umowy będą przedłużone na tych 
samych warunkach. Od 1 stycznia 
2018 roku chcemy wprowadzić 
pewne zmiany, aby uatrakcyjnić 
nieco to miejsce i przyciągnąć 
nowych klientów. Na razie nie 
chcę zdradzać więcej szczegółów 
– wyjaśnia Marcin Widawski, 
prapraprawnuk Różyckiego, 
występujący w imieniu jego spad-
kobierców.

W tym miesiącu zarządca 
części miejskiej bazaru będzie 
podpisywał z kupcami trzyletnie 
umowy dzierżawy.

– Z uwagi na zły stan technicz-
ny sieci elektrycznej i wodnej, zle-
cone zostało przez zarządcę części 
miejskiej targowiska, wykonanie 
projektu przyłącza elektryczne-
go i wodnego. Pomysł o możli-
wości przenosin bazaru, na czas 
remontu, do innej lokalizacji był 

rozważany na spotkaniu z kupca-
mi 6 listopada 2017 roku. Dałoby 
to możliwość wykonania przebu-
dowy sieci elektrycznej, wodnej 
i kanalizacyjnej w optymalnie 
krótkim czasie. W związku z tym, 
że kupcy kategorycznie sprzeciwili 
się tej propozycji, przyjęto, że in-
westycja zostanie podzielona na 
etapy i rozłożona w czasie – tłu-
maczy Marta Plasota z Wydziału 
Prasowego stołecznego Ratusza.

Spadkobiercy Różyckiego 
mają plan i pomysł, jak zagospo-
darować teren bazaru. Jak podkre-
śla Marcin Widawski w rozmowie 
z „Mieszkańcem”, o tym, jaki bę-
dzie kształt inwestycji, decyduje 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, który wskazuje, że 
na tym terenie musi być zachowa-
na funkcja handlowa, z uwzględ-
nieniem specyfiki miejsca.  

– W tym momencie na baza-
rze istnieje ponad 600 straganów, 
w których handluje około stu kup-
ców. W takiej formule bazar po 
prostu „kona”. Chcemy, poza po-
zostawieniem targowiska na części 
terenu, stworzyć podziemny pasaż 
handlowy z funkcją gastronomicz-

ną i quasi muzealną przybliżającą 
historię bazaru oraz z handlem, 
który nie będzie konkurencją dla 
kupców, ale będzie się uzupełniać 
z nimi. Uważamy, że najlepszym 
rozwiązaniem jest zagospodaro-
wanie tego miejsca razem z mia-
stem i jesteśmy otwarci na rozmo-
wy  – wyjaśnia Marcin Widawski. 
– Wszystko zależy od tego, czy 
deklarowana przez prezydenta 
Olszewskiego wszem i wobec go-
towość do współpracy przerodzi się 
w jakieś konkrety. Na razie nie ma 
żadnych decyzji ani odpowiedzi. 
Deklarujemy też, że sfinansujemy 
budowę całości. Jeżeli jednak nie 
dojdziemy do porozumienia z mia-
stem, będziemy realizować własną 
koncepcję na naszym terenie. 

Na razie ze strony stołecznych 
władz trudno mówić o jakichkol-
wiek konkretach.

– Miasto rozważa realizację 
zadania publicznego, jakim jest 
zagospodarowanie bazaru Różyc-
kiego, we współpracy z podmio-
tem prywatnym. Do postępowa-
nia mającego na celu wyłonienie 
partnera prywatnego będą mogli 
przystąpić również właściciele 
odzyskanej przez osoby prywatne 
części bazaru Różyckiego – stwier-
dza Marta Plasota. 

Anna Krzesińska

Owiany legendą bazar Różyckiego, opisywany w książ-
kach i filmach, obecnie dość mocno podupadł. Jaki bę-
dzie dalszy jego los?

rEaKTYWaCja lEGEndY

Drodzy Sąsiedzi!
Błogosławionych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych dobrocią, miłością i wzajemną 
życzliwością.

Obfitości łask bożych na każdy dzień.

Niech magia tych Świąt, nie tylko zawita 
w naszych domach, ale i sercach.

Życzy,
Małgorzata  Wypych
Poseł na Sejm RP

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

WYKONUJE:
 renowacjê stolarki i tapicerki   

mebli nowoczesnych i stylowych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: w godz. 700-1730,  sob. 900-1300
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Ateńska” z siedzibą w Warszawie przy ul. Arabskiej 9 

POSZUKUJE OSOBY, KTóRA PODEJMIE PRACę W ChARAKTERZE GOSPODARZA  
NA TERENIE POSESJI PRZY Ul. AFRYKAńSKIEJ 12.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie pisemnych ofert do dnia 28.12.2017 r. 
w biurze Spółdzielni, pok. nr 9, tel. 22 671-81-98 lub przesłanie na adres e-mail: biuro@sbm-atenska.pl

GOSPODARZ BUDYNKU – STAŁE ZATRUDNIENIE

 
   skup  sprzeda¿

    sim-locki
    akcesoria
    naprawy
    CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311
czynne pn.-pt. 9.30-18.00

tel. 22 333-23-11, 501 51 66 60

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl
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Z okazji

Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku

Mieszkańcom Dzielnicy Rembertów

zdrowia, pomyślności w życiu osobistym,

sukcesów w pracy zawodowej,

spełnienia marzeń 

życzą 

Rada i Zarząd 

Dzielnicy Rembertów 

m.st. Warszawy

Podobno data wynika 
z decyzji cesarza rzymskiego, 
Konstantego I Wielkiego, któ-
ry przed jedną z bitew jesienią 
312 r. n.e. ujrzał w nocy postać 
Jezusa, a następnie na niebo-
skłonie gorejący znak krzyża 
i litery, składające się na napis 
„Pod tym znakiem zwyciężysz”. 
Cesarz bitwę wygrał, a w kilka 
miesięcy później ogłosił tzw. 
Edykt Mediolański, postano-
wieniami którego zakazano 
prześladowania chrześcijan.

Z czasem święta Bożego 
Narodzenia obrosły w tradycje, 
różne w różnych miejscach na 
ziemi. Karp na Wigilię? U nas 
wcale nie od stuleci, to tradycja 
licząca mniej niż 200 lat. 

Ale chrześcijanie eskimo-
scy też mają swoją obowiąz-
kową potrawę wigilijną, to ki-
viak, czyli surowy i podgniły już 
ptak morski, zwany alką. Upolo-
waną w połowie roku zakopują 
w ziemi, a na Boże Narodzenie 

wykopują i delektują się jej kwa-
śnym smakiem, przypominają-
cym pleśniowy ser stilon. 

Na Podhalu łamią się 
opłatkiem moczonym w mio-
dzie dla zapewnienia dostatku. 
Wiadomo – jaka Wigilia taki 
cały rok, dlatego dbają, by było 
syto i słodko.

Kaszubski, tradycyjny 
dom w dniu Wigilii zacho-
wuje ścisły post aż do „godo-
wej wieczerzy”, też postnej 
i skromnej. Tylko bogaczy 
było stać na podanie do stołu aż 
12 potraw, na pamiątkę 12 apo-
stołów. Oczywiście Gwiazdor, 
ubrany w kożuch futrem do 
góry, grzecznym przynosi pre-
zent, a kolędnicy, czyli gwiż-
dże, chodzą po domach z dobrą 
nowiną. 

W Norwegii chowają 
wszystkie miotły, by czarow-
nice, które w tę noc wyłażą na 
świat, by psocić i kraść, nie mia-
ły na czym się przemieszczać!

W wielu domach na Ukra-
inie (ale nie na całej) za żadne 
skarby sprzątając nie wymia-
tają pająków! To za sprawą le-
gendy, która opowiada, że uboga 
wdowa nie miała za co dzieciom  
udekorować choinki. W nocy 
wyszedł pająk i osnuł całe 
drzewko migotliwą nicią, która 
zamieniła się w srebro i złoto. 

W Ameryce króluje miły, 
pulchny dziadzio z siwą bro-
dą, rozdający prezenty, ale 
też rózgi, gdy ktoś zasłuży. 
W Austrii ma konkurenta: to 
Krampus, pół koza, pół diabeł 
o paskudnym wyglądzie, któ-
ry straszy dzieci niegrzeczne, 
odwiedzając też Czechy, Wę-
gry, północną część Włoch. 

W Portugalii, podob-
nie jak w Polsce, stawiają 
dodatkowe nakrycie, lecz 
z przeznaczeniem dla tych, 
którzy odeszli i nigdy nie 
może być ono puste.

A w naszych domach jesz-
cze sianko pod obrus, jeszcze 
opłatek bieluśki, jeszcze na-
krycie na stole dla zbłąkanego 
wędrowca – świętujemy! ego

ŚWIęTa TU, ŚWIęTa Tam
Czy wiecie, że święta Bożego Narodzenia w ob-
rządku katolickim obchodzono uroczyście i w spo-
sób szczególny dopiero od początku IV wieku? 
Czyli towarzyszą nam od tysiąca siedmiuset lat!
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Zaułki historii

A jednak… sto lat temu 
warszawskie zwyczaje były 
trochę inne. 

Zakupy, czyli przede 
wszystkim ryby

Zanim nastały święta, w war-
szawskich domach i pałacach ro-
biono rzecz jasna porządki, ale 
przede wszystkim zakupy. Na 
kilka dni przed wigilią do stoli-
cy zjeżdżali kupcy z niedalekich 
Kurpi czy Podlasia z rybami, 
które obowiązkowo gościły na 
warszawskich stołach. 

Dziewiętnastowieczni war-
szawiacy uwielbiali ryby! Kró-
lował szczupak, ale też jedzono, 
sandacze, okonie, liny i karpie. 
Ryby jedzono gotowane, sma-
żone i wędzone. 

Stawiano też na świątecznych 
stołach miody pitne, piwa i do-
mowe nalewki, więc i tego szu-
kano na stołecznych straganach. 

Choinka, 
ale… pod sufitem

Choinka do Warszawy za-
witała pod koniec XVIII wieku, 
ale początkowo stawiali ją w do-
mach tylko ewangelicy. Dopie-
ro potem pozostali mieszczanie 
i szlachta. Początkowo wiesza-
no ją zresztą pod sufitem. 

Jednak najpopularniejszą 
ozdobą była wieszana u sufi-
tu na włosie panieńskim biała 
gwiazda zrobiona z opłatka. Jak 

twierdzą historycy najbielsze 
robili bernardyni, ale… dys-
trybucją opłatków zajmowali 
się kościelni organiści, którzy 
jako jedyni mieli przywilej 
roznoszenia ich po domach, 
dorabiając sobie przy tym do 
pensyjki.

Czytanie za pieniądze, 
czyli… ewangeliczki
W dzień wigilijny odbywa-

ły się w mieście tzw. „ewange-
liczki”. Ucząca się młodzież 
studencka chodziła po domach, 
by czytać na głos Ewangelię 
i otrzymywać za to wynagro-
dzenie. Kazimierz Wóycicki 
pisze, że istniało wtedy w War-
szawie powiedzenie „biegać 
z ewangeliczką”, które ozna-
czało po prostu ciężką pracę 
w celu zarobienia na kawałek 
chleba.

Pierwsza gwiazdka 
i kolędowanie

Wigilia zaczynała się oczy-
wiście wtedy, gdy na niebie po-
jawiła się pierwsza gwiazdka. 
Starano się, by na stole było 
12 potraw. Obowiązywał post, 
więc królowały ryby i kapusta, 

a pito przeważnie kompoty. Po-
darki wręczano po Wigilii. Czę-
sto wręczał je Mikołaj w stroju 
oczywiście biskupa i z pastora-
łem w ręku. 

Pasterka zaczynała się 
rzecz jasna o północy (wy-
jątkiem były okresy powstań 
narodowych czy wojen). To 
pasterka rozpoczynała okres 
kolędowania. 

Już w pierwszy dzień świąt 
chłopcy z uboższych warstw 
społecznych chodzili po kolę-
dzie. Była to też forma zarobko-

wania – stąd przebrania, śpiewy 
i rekwizyty. 

Obowiązkowym przebra-
niem było za tura lub żurawia. 
Tur miał kożuch odwrócony 
na lewą stronę, a żuraw długą 
szyję obowiązkowo z długim 
dziobem. Reszta była przebrana 
albo za Cyganów, albo za pro-
szalnych dziadów, ale zdarzały 
się i postaci historyczne, jak Jan 
III Sobieski lub zwierzęta – np. 
niedźwiedź. 

Kolędników chętnie ob-
darowywano i przyjmowano 
z radością. Dla wielu ubogich 
chłopców był to więc sposób 
zarobkowania. Musieli jednak 
umieć śpiewać, gdyż konkurencja 
wśród kolędników była ogromna. 

Ach ten owies!
Było też kilka zwyczajów 

związanych z owsem. Na przy-
kład w drugi dzień Świąt Bo-
żego Narodzenia w niektórych 
kościołach owies święcono. 
Przeważnie było tak w nieistnie-
jącym już kościele św. Jerzego, 
po którym została tylko nazwa 
ulica Świętojerska, 
ale też w Panny Marii, 
franciszkanów i domi-
nikanów. A ponieważ 
jest to dzień św. Szcze-
pana, więc chodzono 
na specjalne nabożeń-
stwa, podczas których 
obrzucano kapłanów 
owsem, na pamiątkę 
ukamienowania świę-
tego. Podobno miało 

to zapewnić duchownym szczę-
ście, ale jak twierdzą historycy 
zdarzało się, że gdy duszpasterz 
był nielubiany, owies mieszało 
się z… kamyczkami. Zwyczaj 
zanikł w okresie Powstania Li-
stopadowego.

Szopki, ale… żywe!
Warszawiacy lubili szop-

ki. Myliłby się jednak ten, kto 
myślałby, że przyjeżdżali do 
kapucynów oglądać ruchomą. 
Ta powstała przecież dopiero 
po II wojnie światowej w 1948 
roku. Wcześniej szopki były 
przeważnie żywe. Było ich 
w Warszawie bardzo dużo, bo 
jeszcze wtedy trzoda chlewna 
i bydło rogate było często trzy-
mane w Warszawie. 

Najsłynniejsze jasełka od-
bywały się u bernardynów, 
czyli w kościele św. Anny na 
Krakowskim Przedmieściu. 

Można było kraść
Był też zwyczaj, który dziś 

może wydawać się kontrower-
syjny. Okres bożonarodzenio-
wy kończył się świętem Trzech 
Króli, choć w kościołach ko-
lędy śpiewano czasem jeszcze 
do Matki Boskiej Gromnicznej. 
Otóż w święto Trzech Króli do-
zwolone były drobne kradzieże. 
Miały one przynieść szczęście. 
O ile jednak niektórzy zadowa-
lali się kradzieżą ziarnka owsa 
lub ździebełka słomy ze żłóbka 
pańskiego, to inni dokonywali 
kradzieży bardziej znaczących. 
Jeżeli jednak nie było to nic po-
ważnego, to takie zachowanie 
miało przyzwolenie społeczne.

I choć trudno to sobie dziś 
wyobrazić nie świętowano Syl-
westra i wchodzenia w Nowy 
Rok. Nie było więc żadnych 
bali, żadnego patrzenia na zegar 
i otwierania szampana. Nowy 
rok nadchodził bardzo, bardzo 
cicho… Oprac. Małgorzata 

Karolina Piekarska

ŚWIęTa W STarEj WarSzaWIE
Trudno dziś wyobrazić sobie świat w stolicy bez kolorowej iluminacji na 
głównych arteriach, bez choinki na Placu Zamkowym i szopki w podzie-
miach kościoła ojców kapucynów pw. Przemienienia Pańskiego. 

Wigilia, Carl Larsson, 1904
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Opłatek pOd sufitem, cZytanie Za grOsik, cZyli

Szopka Or-Ota 1914                           Fot. T. Świątek

Fot. wikim
edia.org

Miłych, pięknych Świąt Bożego Narodzenia i samych szczęśliwych dni w Nowym 2018 Roku 

wraz z życzeniami udanych zakupów w sklepach „Społem” WSS

oraz wkrótce w nowym Universamie „Grochów”

 składa swoim Klientom i Pracownikom

 Rada Nadzorcza i Zarząd „Społem”
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NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

REKLAMA REKLAMA

n CPK PRAGA-POŁUDNIE, ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277-08-20
19.12. godz. 19.00 – Koncert Świąteczny „Praskiej Szkoły Rocka”; 
20.12. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką: „Paragone, czyli spór 
o pierwszeństwo sztuk”; godz. 19.00 – Klub Mola Książkowego; 
21.12. godz. 19.00 – Czwartek Ceramiczny: „Ekwador. Ceramika na 
równiku”; 28.12. godz. 20.00 – Praski Blues: Odsłona VII. 
n PLAC GEN. PIOTRA SZEMBEKA
Do 20 grudnia – JARMARK BOŻONARODZENIOWY – kier-
masz świątecznych ozdób, rękodzieła i bożonarodzeniowych przy-
smaków z różnych stron świata codziennie w godz. 11.00-19.00.
n KLUB KULTURY „GOCŁAW”, ul. Abrahama 10
18.12. godz. 19.00 – Świąteczny koncert Danuty Błażejczyk ,,Wi-
taj mała gwiazdko”; bezpłatne zaproszenia w biurze; 29.12. godz. 
16.00-18.00 – ,,Bal sylwestrowy dla najmłodszych” – zabawa ta-
neczna dla dzieci, od 3 lat. Mile widziane kolorowe i szałowe kostiu-
my; wstęp 15 zł dziecko z opiekunem.
n PROM KULTURY SASKA KĘPA, ul. Brukselska 23
18.12. godz. 19.00 – Teresa Drozda przypomina…. Święta oczami 
satyryków; 28.12. godz. 19.00 – Kolędowanie z zespołem Warsza-
wa Wschodnia.
n KLUB KULTURY SENIORA, ul. Pawlikowskiego 2
18.12. godz. 12.00 – „Święta Bożego Narodzenia na Mazowszu”; 
19.12. godz. 10.00 – brydż; 21.12. godz. 12.00 – „Diduch, kisiel, 
kutia i śleżyki. Wigilie na Kresach”; 29.12. godz. 10.00 – szachy; 
do 29.12. – wystawa fotografii W. Walkiewicza „Wiosna Brunona 
Schulza – impresje”. 
n DOM KULTURY “ZACISZE”, ul. Blokowa 1, tel. 22 679-84-69
18.12 godz. 11.00 – program satyryczny w wykonaniu Kabaretu Za-
Targ „Święta po sąsiedzku”; 19.12 godz. 18.40 – warsztaty kabare-
towe „Kabaret dla sąsiadów i nie tylko…”.
n DOM KULTURY PRAGA, ul. Dąbrowszczaków 2
19.12. godz. 18.00 – Praskie Spotkania z Gwiazdą: Beata Tadla; 20.12. 
godz. 18.00 – Wspólne kolędowanie: Śpiewajmy Wesoło!

zaPrOSzEnIa dla mIESzKaŃCóWz mIaSTa
8 grud-

nia papież 
Franciszek 
przyjął rezy-
gnację abp. 
H e n r y k a 
Hosera z posługi Ordynariusza 
Diecezji Warszawsko-Praskiej. 
Przyczyną rezygnacji było 
przejście abp. Hosera na eme-
ryturę. Nowym zwierzchnikiem 
diecezji został dotychczasowy 
koadiutor DWP ks. bp Romuald 
Kamiński. Świąteczne życzenia 
dla czytelników „Mieszkańca” 
można przeczytać na str. 9. In-
gres księdza biskupa zaplano-
wano 20 stycznia. 

***
Mimo przenikliwego zimna, 

spora grupa mieszkańców, sąsia-
dów, dzieci z pobliskiego przed-

szkola, a także władz dzielnicy 
Praga-Południe i Spółdzielni 
Mieszkaniowej Ostrobramska 
zebrała się 3 grudnia pod bu-
dynkiem Komorska 8. 

To tu przez 30 lat mieszkał 
niezapomniany aktor Zygmunt 
Kęstowicz, uhonorowany przez 
naszych czytelników tytułem 
„Zacny Mieszkaniec”. Budżet 
Partycypacyjny, dzięki wnio-
skowi i głosom mieszkańców, 
sfinansował umieszczenie na 
budynku tablicy z wizerunkiem 
aktora i napisem: „Zygmunt Kę-
stowicz, wilnianin, aktor, dzia-

łacz społeczny, przyjaciel dzieci, 
Kawaler Orderu Uśmiechu”. 

***

W tym roku Mikołaj był 
bardzo łaskawy dla p. Jerze-
go Dudka i zadbał, aby dostał 
wspaniały prezent. Pan Jerzy 
przysłał rozwiązanie naszej 
krzyżówki nr 22 i wylosował ku-
pon o  wartości 100 zł na zakupy 
w sklepie NEOPUNKT DORA 
AGD RTV na ul. Bystrzyckiej 
w Falenicy. Uśmiechy na twa-
rzach pana Jerzego i jego żony 
pokazują, że warto brać udział 
w naszych konkursach.

***
14 stycznia 2018 o godz. 

17.00 w Integracyjnym Centrum 
Sportu i Rekreacji w Józefowie, 
ul. Długa 44 wystąpi Don Vasyl 
i gwiazdy cygańskiej pieśni. 
Podczas dorocznego Między-
narodowego Festiwalu Piosen-
ki i Kultury Romów w Ciecho-
cinku występy tego zespołu 
przyciągają dziesiątki tysięcy 
widzów. Bilety w cenie 70 zł są 
dostępne na miejscu, a także na 
www.kupbilecik.pl.

ab, ar, eg, am

&HAU
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Grenadierów 9 lok. 1 
tel. 22 400 55 66
e-mail: vet4pet@vet4pet.pl

1. CHIRURGIA  
– pełen zakres
2. REHABILITACJA
3. INTERNA

4. DIAGNOSTYKA
5. PROTEZY  
KOŃCZYN

SYlWESTEr bEz lęKU

Większości z nas ostatnia noc 
roku kojarzy się z całonocną zaba-
wą i czasem spędzonym w gronie 
najbliższych. Sytuacja diametralnie 
się zmienia, gdy posiadamy czwo-
ronożnych przyjaciół, zwłaszcza 
takich, które na wystrzały fajerwer-
ków reagują ogromnym stresem. 
Wówczas zarówno dla nas, jak i dla 
naszych pupili, 31 grudnia staje się 
prawdziwym horrorem. Wielu pa-
cjentów prosi nas o rady dotyczące 
właściwej opieki nad zwierzętami 
w tym czasie. I słusznie, bo im 
wcześniej zaczniemy przygotowa-
nia, tym łagodniej nasze zwierzaki 
wejdą w nowy rok.

Najlepiej cały proces zacząć już 
między 3. a 12. tygodniem życia. 
Wtedy rozpoczyna się proces so-
cjalizacji zwierząt, a w umyśle psa 
właśnie tworzy się większość połą-
czeń nerwowych odpowiedzialnych 
za rozpoznawanie różnych elemen-
tów otoczenia. Jeśli nie powstaną 
one w odpowiednim wieku, to pies 
nie nadrobi tego w późniejszym 
okresie. Już wtedy warto pomyśleć 
o tzw. odczulaniu – zapoznawać 
psiaka z dźwiękami fajerwerków, 
np. puszczając mu je z internetu. Po-
kazywać, że to nic nadzwyczajnego, 
nie reagować nerwowo, częstować 
przysmakiem.

Starsze zwierzęta, które od 
zawsze źle znosiły hałasy, raczej 
ciężko będzie takiego lęku pozba-
wić. Wówczas możemy zaopatrzyć 
się w preparaty weterynaryjne, ale 
pamiętajmy, by w żadnym wypadku 

nie stosować leków bez porozumie-
nia z lekarzem. Preparaty ziołowe, 
najczęściej zawierające korzeń 
kozłka lekarskiego, kwiat rumian-
ku, melisę lekarską, męczennicę 
cielistą i chmiel są skuteczne, pod 
warunkiem że będą stosowane przez 
dłuższy okres. Nie uspokoimy nimi 
psa, podając jedną tabletkę na kilka 
godzin przed północą.

Dla najbardziej lękliwych pozo-
stają nam preparaty farmaceutyczne 
wydawane tylko z przepisu lekarza 
weterynarii, np. zawierające dek-
smedetomidynę (wygodny w użyciu 
żel na błonę śluzową). Nie zaleca się 
stosowania medykamentów z ace-
promazyną – ma ona działanie uspo-
kajające jedynie poprzez zwiotcze-
nie mięśni, a przez to uniemożliwia 
ruch i fizyczne reakcje na bodźce, 
ale nie działa przeciwlękowo. Pies 
się nadal boi, ale nie może uciekać. 

Dodatkowo acepromazyna zwięk-
sza wrażliwość na dźwięki. 

Odpowiednia dieta, typu calm, 
zawierająca L-tryptofan czy alfa-
kazozepinę, również może się oka-
zać pomocna. Ale tu organizm też 
potrzebuje sporo czasu, by się tymi 
substancjami „wysycić”.

Psy zabierzmy na ostatni spacer 
kilka godzin przed północą.

Lek.wet. Małgorzata  
Sepełowska

Zespół Vet4pet 
życzy Państwu  

i Waszym pupilom jak 
najspokojniejszego 

rozpoczęcia 2018 roku!

P.P.H. „Kotwica”
Zapraszamy do sklepów firmowych

Oferujemy:
 – pierogi ręcznie robione

 – ryby smażone i w galaretach
 – wyroby garmażeryjne

 – wędliny wykonane wg tradycyjnych receptur
 – dania obiadowe, zupy, flaki

i wiele innych wyrobów

Do spożycia na miejscu i na wynos.
Wyroby garmażeryjne na przyjęcia okolicznościowe.
W ofercie półprodukty dla restauracji i cateringu.

Nasze sklepy firmowe:
n ul. Marysińska 3a
 (róg ul. V Poprzecznej, Anin-Wawer)
n ul. Korkowa 96
 (róg ul. Potockich, Marysin)
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REKLAMAREKLAMA

Telebusy to autobusy, któ-
re pasażerowie peryferyjnych 
części miasta mogą zamawiać 
na konkretną godzinę i wybra-
ny przystanek. Zostaną z niego 
odebrani i dowiezieni na okre-
ślony przez siebie przystanek 
lub pętlę. Podobne rozwiązania 
zastosowano już w Krakowie 
i Szczecinie. Czy takie rozwią-
zanie jest możliwe w stolicy?

– Analizujemy wnioski 
mieszkańców i radnych. Przy-
gotowaliśmy projekt 
komplek-

s o w y c h 
rozwiązań ko-
munikacyjnych 
dla Wawra. Przekazaliśmy 
go do Dzielnicy i w toku tamtej-
szej dyskusji pojawił się pomysł 
telebusa. Teraz czekamy na to, 
aż projekt wróci z Dzielnicy 
i będziemy dalej nad nim pra-
cować. Ponadto, my też mamy 
swoje plany odnośnie rozwoju 
sieci komunikacyjnej i nowych 
rozwiązań w Warszawie. Jed-
nym z nich jest sprawdzenie 
idei telebusa. Na początek po-
trzebna jest analiza prawna, czy 

takie rozwiązanie jest w stolicy 
możliwe. Na tym etapie nie je-
stem w stanie udzielić informa-
cji, jaki będzie jej wynik – wy-
jaśnia Wiktor Paul z Zarządu 
Transportu Miejskiego.

Na razie mieszkańcy, 
zwłaszcza tych peryferyjnych 
części dzielnicy, jak osiedle 
Aleksandrów, nie mają zbyt 
dobrego zdania o tamtejszej 
komunikacji miejskiej.

– Jest fatalnie. 
Autobusy jeżdżą rzadko, zdarza-
ją się awarie, co też wydłuża czas 
oczekiwania, dlatego większość 
ludzi wybiera jazdę samocho-
dem. Często zatem zdarza się, 
że autobusy jeżdżą puste. Nie 
jestem jednak pewna, czy wysy-
łanie autobusu dla kilku pasa-
żerów to dobry pomysł. Lepszy 
byłby jakiś mniejszy pojazd – 
stwierdza Jolanta Taczyk, miesz-
kanka osiedla Aleksandrów. 

Jak dowiedzieliśmy się 
w Urzędzie Dzielnicy Wawer, 
opinie mieszkańców w spra-
wie telebusów są analizowane. 
– Wolelibyśmy jednak i o to za-
biega Zarząd Dzielnicy w ZTM, 
aby komunikacja autobusowa 
docierała we wszystkie obszary 
Wawra – tłumaczy Konrad Raj-
ca, rzecznik dzielnicy Wawer.

Podobnego zdania jest wa-
werski radny Rafał Czerwonka, 
który, tak jak wielu mieszkań-
ców, zdaje sobie sprawę, że 
dzielnica ma niewystarczającą 
ofertę komunikacji miejskiej. 

– Tak kręcimy się trochę 
w kółko z ZTM-em. ZTM twier-
dzi, że oferta komunikacji pu-
blicznej jest uboga, ponieważ 
popyt na niektóre istniejące 
linie autobusowe jest niewielki. 
A tak naprawdę popyt na nie czę-
sto jest niewielki z powodu tego, 
że ich oferta jest uboga, tzn. że 
np. kursują one z bardzo małą 
częstotliwością. Jeśli małe ob-
łożenie linii autobusowych mia-
łoby oznaczać likwidację tych 
linii, to dobrym pomysłem jest 
wprowadzenie w to miejsce tzw. 
telebusów, aby mieszkańcy mieli 
możliwość skorzystania z komu-
nikacji miejskiej. Idealne byłoby 
jednak zwiększanie częstotliwo-
ści kursowania istniejących linii 
autobusowych oraz wprowadza-
nie takich, które nie zmuszają 
do przesiadek w najbardziej 
uczęszczanych kierunkach, co 
zdecydowanie zachęcałoby 
mieszkańców do korzystania 
z komunikacji publicznej – mówi 
Rafał Czerwonka.

Anna Krzesińska

Wawerska komunikacja miejska nie zaspokaja 
potrzeb mieszkańców. Czy szansą na jej polep-
szenie są telebusy, czyli autobusy na telefon? 

aUTObUSEm jaK TaKSóWKĄ? (U)lOTnY POSTErUnEK

Po długim czasie starań, 
zarówno ze strony mieszkań-
ców, jak i radnych, ogłoszono 
sukces – mobilny posterunek, 
pojawiający się cyklicznie 
na terenie wschodniej części 
dzielnicy. Co to takiego?

To samochód, który jest 
skonstruowany na bazie 
samochodu ciężarowego. 
W nim małe biuro i miejsce 
do przyjęcia interesantów. 
Co prawda dużo mniejsze niż 
w stacjonarnych jednostkach, 
jednak dzięki funkcjonariu-
szom pełniącym w nim służbę, 
wystarczające do zgłaszania 
przestępstw czy załatwiania 
formalności. 

To specyficzny mały ko-
misariat, który przyjeżdża do 
mieszkańców. Wszyscy byli 
zadowoleni z wiadomości o ta-
kim rozwiązaniu (prowizorka, 
która miała wypełnić lukę). 
Szybko jednak okazało się, że 
pomysł do najtrafniejszych nie 
należy… Liczby mówią same 
za siebie.

W październiku posteru-
nek pojawił się na Zielonej 
Białołęce trzy razy. W każ-
dym z dyżurów trwających 
aż do godziny 20 brało udział 
trzech policjantów: dzielni-
cowy, dochodzeniowiec oraz 
operator-kierowca. Zaintere-
sowanie było spore, ale tylko 
przechodniów i gapiów zacie-
kawionych tym niecodzien-
nym widokiem. Interesant nie 
pojawił się żaden.

– W listopadzie zaplano-
wano kolejne trzy służby MPP, 
z czego zrealizowano dwie 
(jeden termin został odwołany 
z uwagi na konieczność użycia 
MPP podczas działań policyj-
nych na terenie Warszawy). 
Załogę niezmiennie stanowiło 
trzech funkcjonariuszy – mówi 
sierż. sztab. Agata Halicka. 
– W tym okresie przyjęto dwóch 
interesantów, z czego żadna wi-
zyta nie dotyczyła zgłoszenia 
czynu zabronionego. Interesan-
tom udzielono porad w spra-
wach osobistych – dodaje. 

Policja przeanalizowała 
dyżury (choć z pewnością 
wiele do analizy tutaj nie ma 

patrząc na wyniki). Funkcjo-
nariusze uznali, że pomimo 
nagłośnienia akcji, zaintere-
sowanie nią było znikome. 
Nieco inaczej podchodzą do 
tego sami mieszkańcy.

– Naszym zdaniem na 
fiasko akcji przede wszyst-
kim miał wpływ brak odpo-
wiedniej promocji, być może 
malejące zaufania do Policji 
lub (co jest byłoby) fakt, że ta 
część dzielnicy jest bezpieczna. 
Czy to oznacza że posterunek 
nie jest nam potrzebny? Na 
pewno potrzebujemy miejsca 
gdzie będzie można zgłosić 
oficerowi dyżurnemu drobne 
sprawy (kradzieże, włamania, 
napady) i otrzymać potwier-
dzenie zgłoszenia potrzebne 
przy wniosku o odszkodowa-
nie. Pamiętajmy że wschodnia 
Białołęka to obszar ok. 35 km 
kw. zamieszkany przez kilka-
dziesiąt tysięcy mieszkańców, 
ciągle dynamicznie się zalud-
niający. Mały posterunek sta-
cjonarny lub filia jest w tym 
rejonie koniecznością – mówi 
Arek Strzałkowski, mieszka-
niec Zielonej Białołęki. KS

Mieszkańcy Zielonej 
Białołęki od lat pro-
szą o łatwiejszy do-
stęp do policji. Teraz, 
aby załatwić formal-
ności czy zgłosić pro-
blem, muszą pokony-
wać odległą trasę do 
komisariatu przy ul. 
Myśliborskiej. Dużo 
bliżej mają na są-
siedni Targówek. 
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BIZNES

n Kredyty, pożyczki. Tel. 609-545-270

DAM PRACę

n Krawca na poprawki – najchętniej 
emeryt. Tel. 694-723-119

n Opiekunkę do niepełnosprawnej 
pani z zamieszkaniem lub na przy-
chodne w godz. 10-16, Grochów.  
Tel. 604-736-567

n „Społem” WSS Praga Południe 
przyjmie do pracy w charakterze 
sprzedawcy osoby do sklepu 
przy ul. Kajki 69 oraz do nowo 
otwieranego marketu Universam 
„Grochów”. Mile widziane do-
świadczenie w handlu i pogodne 
usposobienie. Kontakt: Dział Kadr, 
ul. Nowowiśniowa 2, 04-505 War-
szawa, tel. 22 810-83-71, e-mail: 
dz.kadr@spolempraga.com.pl

FINANSE

n POŻYCZKI Inkaso City do 2000 zł. 
Tel. 792-307-229 

n Pożyczki w 24 h (także z komorni-
kiem). Tel. 790-564-948 

KUPIę

n ! Antyki, monety, znaczki, książki, 
meble, obrazy, platery. Płacę gotów-
ką. Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

n A A A Antyki wszelkie za gotówkę 
oraz znaczki, monety, medale.  
Tel. 516-400-434

n Antyki, obrazy, srebra, platery, 
brązy, szable, bagnety, odznaczenia. 
Tel. 601-336-063

MEDYCZNE

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

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Na k³ad:  
41 500 egz.

yn aw ol ort noK  przez 
kez ¹iwZ  il ort noK   

ijc ub yrt syD  .ys arP

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

tel./fax 22 610-02-17
kom. 602-26-26-75
C A Ł O D O B O W O

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 2 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny: Barbara Morawska-Nowosielska. Sekretarz 
redakcji: Adam Rosiński. Zdjęcia: Leszek Pogorzelski. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 22 813-43-83, e-mail: 
redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: PWU VARIA ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 810-64-12. Materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

REKLAMA REKLAMA

AMABILIS
ZAKŁAD 

POGRZEBOWY
SŁUŻYMY POMOCĄ  

CAŁĄ DOBę
tel. 667 130 899

ul. Komandosów 14
04-485 Warszawa-Rembertów

www.amabilis.pl
e-mail: krystianpieniak@vp.pl

  obsługa pogrzebu  
na wszystkich cmentarzach

 finansowanie w ramach zasiłku ZUS
 duży wybór trumien, urn, wieńców 
 eksportacje zmarłych całą dobę  

na terenie całego kraju
 szybkie terminy pogrzebów i kremacji

 darmowy i całodobowy  
dojazd mobilnego biura

 niskie ceny

KREDYTY I CHWILÓWKI
WOLSKA 84/86

TEL. 604-220-727, 
600-665-061

Warszawskie Centrum Kredytowe 
działa w zakresie zawierania umów 

kredytu na rzecz i w imieniu firm 

EASY MONEY, HAPI, SMS 
KREDYT, OPTIMA, AXCESS, 

TAKTO, MIKROKASA, 
AASA, FERRATUM, ZAPLO, 
EUROLOAN, KREDYT OK, 

FILARUM, VIVUS, UNILINK, 
PROFICREDIT I INNE.

ZAMÓW W INTERNECIE: www.mieszkaniec.pl  
MAILEM: reklama@mieszkaniec.pl

NAUKA

n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-20-93-41

n Francuski, rosyjski – tłumaczenia 
przysięgłe i inne. Tel. 601-35-18-64

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

n Niemiecki od podstaw do matury. 
Tel. 698-19-48-48, 22 813-43-40

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

NIERUChOMOśCI – Mam do 
wynajęcia

n Garaż róg Sulejkowskiej i Mlądzkiej. 
Tel. 22 810-37-33

NIERUChOMOśCI – Sprzedam

n Mieszkanie 2-pokojowe, Rember-
tów. Tel. 501-974-439

PRACA

n Opieka Niemcy Legalnie.  
Tel. 725-248-935

PRAWNE

n Adwokat Kamila Osica-Miładowska, 
sprawy cywilne, lokalowe, rodzinne, 
spadkowe, administracyjne i inne. Al. 
Waszyngtona 146 lok. 212. Kancelaria 
została przeniesiona z Universamu 
Grochów. Tel. 509-959-444,  
www.kancelariaosica.pl. 

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 – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, darowi-
zny, aukcje, nieujawnione dochody. 
Warszawa Praga-Południe.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

n Kancelaria Adwokacka adw. Teresa 
Zdanowicz. Sprawy cywilne, karne, 
rodzinne, spadkowe, rozwody.  
Wawer-Anin ul. Ukośna.  
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

RóŻNE

n Drewno kominkowe 120 zł.  
Tel. 609-805-821

SPRZEDAM

n Drzewo opałowe pocięte  
– worek 13 zł, kominkowe – 25 zł.  
Tel. 721-002-710

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

TRANSPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, śmieci, 
gałęzi, itp., sprzątanie piwnic, 
wycinanie drzew, małe rozbiórki 
z załadunkiem. Tanio.  
Tel. 721-002-710

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

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

n Transport – przeprowadzki  
– samochód o wymiarach  
3,9 dł./2,0 wys. – kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ceny.  
Tel. 502-904-764

UROCZYSTOśCI

n BAlE SYlWESTROWE W hOTElU 
ARKADIA ROYAl W ANINIE, Ul. 
CZEChA 10. ZESPóŁ MUZYCZNY, DJ, 
GWIAZDA WIECZORU. ZAPRASZA-
MY! TEl. 22 517-36-60,  
WWW.ARKADIAROYAl.Pl

USŁUGI

n AAAA Automatyczne pralki, zmy-
warki – krajowe, zachodnie. Naprawa. 
Tel. 609-105-940

n Anteny indywidualne, zbiorcze, 
monitoring, naprawa RTV. Najwyższa 
jakość usług. Ul. Igańska 32.  
Tel. 604-506-278, 22 813-60-33

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 ANTENY, TElEWIZORY  
– NAPRAWA. TEl. 602-216-943

n Cyklinowanie, lakierowanie  
– Jacek Szpakowski.  
Tel. 22 872-93-03, 502-920-316

n Cyklinowanie, układanie, lakierowa-
nie, przekładanie parkietów  
– Jan Grzybowski.  
Tel. 22 810-70-88, 609-542-545

n Czyszczenie Karcherem dywanów, 
wykładzin, tapicerki.  
Tel. 694-825-760

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

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

n ElEKTRYCZNE. TEl. 504-618-888

n Futra – kożuchy, odzież skórzana – 
usługi miarowe, przeróbki, wszelkie 
naprawy, ul. Zamieniecka 63.  
Tel. 22 610-23-05

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 hYDRAUlICZNE.  
TEl. 504-618-888

n hydrauliczno-gazowe.  
Tel. 505-65-85-23

n hYDRAUlIK.  
TEl. 502-031-257

n Hydraulika, wod. kan.-gaz., piece, 
remonty, przeglądy gazowe, kominiar-
skie. Uprawnienia. Tel. 694-747-213

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

n lODóWEK NAPRAWA.  
TEl. 22 842-97-06, 602-272-464

n lodówki, pralki, telewizory  
– naprawa. Tel. 694-825-760

n Najtańsza księgowość solidnie.  
Tel. 608-475-870

n Ocieplanie domów.  
Tel. 660-473-628

n Odbieram zużyty sprzęt agd, 
złom, makulaturę. Sprzątanie 
piwnic i strychów. Wywóz mebli. 
Tel. 22 499-20-62

n PANElE, UKŁADANIE.  
TEl. 504-618-888

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

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

n Rolety dzień-noc. Tel. 514-165-445

n Rolety, żaluzje, verticale, rolety an-
tywłamaniowe – produkcja, naprawa. 
Tel. 602-228-874

n STOlARZ – SZAFY, ZABUDOWY, 
GARDEROBY I PAWlACZE.  
TEl. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

n Usługi hydrauliczne.  
Tel. 722-373-050

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

USŁUGI – Budowlane

n Układanie kostki nowej, naprawa 
dziur i zapadnięć.  
Tel. 509-199-927

n Usługi: koparko-ładowarką  
– wykopy, niwelacje, wyburzenia, 
młot – kucie.  
Konkurencyjne stawki.  
Tel. 502-904-764

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Remontowe

n Burzenie ścian, wywóz gruzu, na-
ciąganie gipsem, malowanie, glazura, 
terakota, panele, łazienki komplekso-
wo. Tel. 509-199-927

n Cyklinowanie 3x lakierowanie. Su-
per tanio. Wymiana listew, reperacja. 
Tel. 662-745-557

n ElEKTRYK. TEl. 511-440-094

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

n Glazura, hydraulika, malowanie.  
Tel. 606-181-588

n MAlOWANIE, TAPETOWANIE, 
GlAZURA. GŁOWACKI.  
TEl. 504-618-888

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

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

n Układanie, cyklinowanie,  
renowacja starych podłóg.  
Tel. 663-51-17-71
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zapisy : 500 - 523 - 499koszt wizyty 80 zł

Poniedziałek
9°°-12°° 

16°°-18°°

Środa

www.jaskra.org

• Poradnia jaskrowa

• Poradnia okulistyczna• Poradnia zeza

• Gabinet zabiegowy

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawa + szkła + robocizna 
 (sph. od -4.0 do  +4.0 dpr.)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  
 soczewki do pracy biurowej

   soczewki fotochromowe 
TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

    ZL E C E N I E  B Ó L U  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

Zapraszam Pacjentów z bólami:
  kręgosłupa, stawów (barkowych, biodrowych, kolanowych, 

nadgarstków, drobnych stawów rąk)  głowy,
  z reumatoidalnym zapaleniem stawów  bólach po przebytym 

półpaścu,
  cukrzycy),
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby),
  w  w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze 

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, chirurgiczne) 
 jak też i po operacjach.

NIE MUSI  BOLEĆ !
   ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

    informacje i zapisy: tel. 730 266 030

REKLAMA REKLAMA

CARIDENT
Gabinet

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

 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

WARSZAWA

Bardzo ceniona przez pacjent-
ki w zespole rehabilitantów BORA-
MEDu magister fizjoterapii Anna 
Mergner, terapeutka z wielkim 
doświadczeniem, uważa, że trudno 
jednoznacznie mówić o różnicach 
między kręgosłupami pań i panów. 
Dyskopatie, spondylozy, wady po-
stawy dotykają zarówno mężczyzn, 
jak i kobiety. Mechanizm powsta-
wania tych zmian u obu płci może 
się trochę różnić, np. u mężczyzn są 
to zazwyczaj zmiany dynamiczne, 
wynikające ze zbyt wielkich prze-
ciążeń, natomiast u kobiet zwykle 
narastają w czasie. 

Mężczyźni najczęściej przy-
chodzą z bólem ostrym, zaś ko-
biety z przewlekłym. Ważne, by 
do każdego człowieka podejść 

w sposób indywidualny. W terapii 
kobiet koniecznie należy pamię-
tać o okresie cyklu, w którym 
aktualnie znajduje się pacjent-
ka, ponieważ poziom hormonów 
ma znaczący wpływ na odczucia 

bólowe. Samopoczucie potrafi się 
zmieniać z dnia na dzień i z godziny 
na godzinę. Wiedza o tym bardzo 
pomaga w dobraniu indywidualne-
go programu terapii.

Dla przykładu, nawet 80% 
kobiet podczas ciąży cierpi na 
różnego rodzaju bóle kręgosłupa 
i miednicy, a niektórym te bóle 
towarzyszą nawet jeszcze po uro-
dzeniu dziecka. W ciąży znacznie 
wzrasta waga, zmienia się środek 
ciężkości ciała, a powiększają-
cy się brzuch może wpływać na 
krzywizny kręgosłupa: w odcinku 
lędźwiowym kręgosłup wygina się 
do przodu. Na rosnącą wagę ma 
też wpływ zatrzymywanie płynów 
w organizmie i nie tylko. 

Podczas porodu ciężar ciała 
zmniejsza się jedynie o wagę no-
worodka, wód płodowych i łoży-
ska, nadal zostaje zwiększona waga, 
zaś kręgosłup nie zawsze umie 
szybko „odnaleźć się” w tej nowej 
sytuacji bez „brzuszka”. Warto wie-
dzieć, że ten niełatwy czas dla przy-
szłej mamy i jej kręgosłupa, to także 
ujawnianie się wielu poprzednich, 
nieraz już zapomnianych urazów, 
wad, schorzeń, które podczas ciąży 
mogą nagle i bardzo nieprzyjemnie 
przypomnieć o swoim istnieniu.

Anna Mergner zwraca uwa-
gę, że są momenty w życiu pań, 
w których powinny szczególnie 
dbać o kręgosłup lub w których 
szczególnie potrzebują pomocy 
i terapii. 

Okres prekoncepcyjny, czy-
li przedciążowy – tu ważna jest 
szeroko rozumiana profilaktyka, 
a zwłaszcza edukacja na temat 
mięśni miednicy, świadome, pod 
dobrym kierunkiem uprawnionego 
terapeuty przygotowanie ciała do 
ciąży oraz porodu.

Następnie okres ciąży – choć to 
fizjologiczny stan w życiu kobiety, 
jednak kręgosłup jest narażony na 
olbrzymie przeciążenia, przy tym 
ujawniają i pogłębiają się problemy, 
które dolegały od dawna, lecz były 
bagatelizowane. W bardzo wielu 
przypadkach można pomóc – bez-
piecznie dla dziecka i niosąc ulgę.

Okres połogu – tu za sprawą 
hormonu (relaksyny) ciało staje się 
niezwykle plastyczne. Przez dobra-
nie odpowiednich aktywności i de-
likatnych ćwiczeń można bardzo 
skutecznie pomóc młodej mamie 
szybko i bezpiecznie wrócić do for-
my, indywidualnie dobrać optymal-
ną pozycję do karmienia, pokazać 
sposób noszenia dziecka i czynności 
pielęgnacyjne, przy których kobieta 
nie będzie sobie szkodzić. 

Wreszcie klimakterium – 
zmiana gospodarki hormonalnej ma 

znaczący wpływ na ujawnienie nie-
prawidłowości dna miednicy, w tym 
wysiłkowego nietrzymania moczu, 
obniżenia narządów rodnych, 
w których pomocna jest specjalna 
terapia uroginekologiczna. 

Do tego dochodzi problem 
osteoporozy, nadal zbyt często 
bagatelizowany. Specjaliści w BO-
RAMEDzie wiedzą, jak ważne jest 
badanie gęstości kości i wyklucze-
nie ewentualnych, dodatkowych za-
grożeń, bowiem osteoporoza może 
atakować także kości kręgosłupa.

Przyjęło się uważać, że oste-
oporoza to choroba pań w star-
szym wieku, zwłaszcza szczupłych 
i mało aktywnych fizycznie. To 
nieprawda! 

Osteoporoza, czyli stale postę-
pujący ubytek masy kostnej, pro-
wadzi do coraz większej podatności 
na złamania, nawet przy błahym 
– wydawać by się mogło – urazie. 
Jednak dotyka ona i panie, i panów, 
a także osoby młode! Osteopenia, 
czyli stan, w którym mineralna gę-
stość kości spada poniżej normy, jest 
przez wielu specjalistów uważana za 

początek osteoporozy, lecz nie musi 
nieuchronnie do niej prowadzić. 
Jednak, gdy chodzi o przeciąże-
nia organizmu, jakie występują 
podczas ciąży, warto poznać stan 
kośćca przyszłej mamy. Ale kontro-
la gęstości kości dotyczyć powinna 
nie tylko ciężarnych!

Anna Mergner, specjalizu-
jąca się w terapii pań w każdym 
wieku podkreśla, że osteoporoza 
to nie tylko choroba osób star-
szych. Gęstość kości zaczyna sie 
sukcesywnie zmniejszać po 30. 
roku życia. Jej spadek uzależniony 
jest od diety i stylu życia. Wspomi-
na też kilka nastoletnich pacjentek 
z osteopenią. W wywiadzie należy 
zawsze spytać pacjentkę, czy nie 
ma problemów z układem kostnym. 
Jeśli ma, należy zachować wielką 
ostrożność w wyborze niektórych 
technik manualnych, a swoje 
zdrowie powierzać wyłącznie 
osobom z udokumentowanymi 
uprawnieniami i doświadczeniem 
zawodowym.                     AS 2017

Boramed Centrum  
Medyczne 

ul. Bora-Komorowskiego 
21 lok. 307 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
Boramed  

REHABILTACJA 
ul. Fieldorfa 10 lok.315 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl

Anna Mergner

CYKL PROFILAKTYKI BÓLU KRĘGOSŁUPA 

Uwaga! Sprawdź swoje 
zdrowie! Fizjoterapeuta 

bezpłatnie Cię zbada  
i da konieczne wskazówki! 

Zgłoś się w dniach  
18.12. - 31.12.2017,  

tel. 22 250 15 77.  
liczba miejsc ograniczona.  
Świadczeniodawca wskazuje 
fizjoterapeutów do konsultacji  

i decyduje o ilości miejsc.

KręGOSŁUP KObIETY I nIE TYlKO

*** Zdjęcie vouchera nie upoważnia do jego realizacji. 
Voucher można zakupić wyłącznie w przychodni Boramed przy ulicy Bora- 
-Komorowskiego 21 lok. 307 lub Boramed przy ul. Fieldorfa 10 lok. 315.

Kręgosłup kobiety, z pozoru podobny w budowie i problemach, jakie go 
dotykają, do kręgosłupa mężczyzny, przez całe życie pracuje inaczej i ma 
swoją specyfikę. 

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON ZIMOWY!
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W listopadzie, na przyszkol-
nym terenie ZS nr 37 odbyły się 
Finały Praskich Czwartków LA, 
zaś 7 grudnia oficjalnie zostało 
oddane młodzieży nowe boisko 
i otwarte lodowisko. 

Na boisko o sztucznej na-
wierzchni środowisko szkolne 
czekało kilka lat. W 2014 r. 
uruchomiono tu nowoczesną 
bieżnię i aż się prosiło, aby 
okalała ona równie nowocze-
sne boisko. Władze Pragi Po-
łudnie obiecały wtedy dalszą 
modernizację przyszkolnego 
zaplecza sportowego. 

– To mikołajkowy prezent 
dla Państwa od Zarządu Dziel-
nicy – mówił na otwarciu obiek-
tu wiceburmistrz Michał Wiere-
miejczyk, który razem z Alicją 
Puszkarską, dyrektor ZS nr 37, 
przecinał symboliczną wstęgę. 

W uroczystości wzięli udział 
m.in. radny Ryszard Kalkhoff 

z Komisji Kultury oraz prezes 
pobliskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Ateńska” Jarosław 
Machlewski. Za mikołajkowy 
prezent dziękowała władzom 
dzielnicy dyrektor placówki.

Okazało się, że środowisko 
„Łączności” chce więcej – do-
piero po kilku minutach połu-
dniowoprascy urzędnicy i sa-
morządowcy dostrzegli wbitą 
przy bieżni, domowej (raczej 
szkolnej) roboty, tabliczkę 
z odręcznym napisem „Wiata 
dla zawodników” (na zdjęciu). 

– To świetna lokalizacja na 
potrzebną inwestycję, panie 
burmistrzu… – mówił Tadeusz 
Cygański, nauczyciel Techni-
kum Łączności. 

W inauguracyjnym meczu 
piłki nożnej uczniowie klasy 3d 
starli się ze starszymi kolegami 
z 4ac. Trzecioklasiści zwycię-
żyli wynikiem 3:1. 

Jeszcze w czasie piłkar-
skiego meczu doszło otwarcia 
kolejnej sezonu ogólnodostęp-
nego, krytego lodowiska. 

– To już dziesiąty, jubileuszo-
wy sezon łyżwiarski! – podkre-
ślali zgromadzeni przy bandzie. 

rosa

Dzielnicowe lodowisko w al. Stanów 
Zjednoczonych 24 ma wejście od  
ul. Urugwajskiej. Obiekt jest czynny 
codziennie od 8.00 do 20.00 z go-
dzinną przerwą techniczną o 15.00. 
Z tym, że w dni powszednie, właśnie 
do tej przerwy, przeznaczone jest dla 
zorganizowanych grup szkolnych. 
Przy lodowisku można wypożyczyć 
łyżwy. O ile aura pozwoli, to obiekt 
będzie czynny do połowy marca. 

Szermierka, ciężary, lekka atletyka, piłka nożna 
i podstawy jazdy na łyżwach – tego wszystkie-
go można spróbować przy Technikum Łączności  
w al. Stanów Zjednoczonych.

„ŁĄCznOŚć” SPOrTEm żYWa

Młody piłkarz i student 
AWF już jest po operacji. Roz-
mawialiśmy z nim, gdy pierw-
szy raz po leczeniu przyszedł 
na zajęcia na uczelnię…

– Jaki był efekt zbiórki pie-
niędzy niezbędnych na opera-
cję?

– Akcja powiodła się 
fantastycznie. Potrzebne na 
operację pieniądze zostały ze-
brane wręcz błyskawicznie! 
To przeszło moje najśmielsze 
oczekiwania. Super! Super to 
wszystko wyszło i zmierza 
w dobrym kierunku. 

– W akcję zaangażowa-
ło się wiele różnych środo-
wisk…

– Tak, szczególnie te pił-
karskie, z Drukarza, Białych 
Orłów, Escoli, ale nie tylko. 
Za wsparcie chciałem bardzo 
podziękować wszystkim ko-
legom, piłkarzom starszym 
i młodszym, prezesom klubów 

i działaczom, a także wielu oso-
bom, z którymi się nie znamy, 
a zaangażowały się w niesienie 
potrzebnej mi pomocy…

– Na niektórych meczach 
widać było banery „Gramy dla 
Przyborka”…

– Tak było choćby na me-
czu Legii z Polonią czy młod-
szych drużyn kilku klubów…
Widziałem relację w internecie. 
To było bardzo miłe i wzrusza-
jące, choć momentami czułem 
się tym trochę speszony i nie 
bardzo wiedziałem, jak się za-
chować, co powiedzieć….

– Jak mija pierwszy dzień 
na uczelni?

– Jestem po pierwszych 
zajęciach. Wydaje mi się, że 
jest w miarę pozytywnie – wy-
kładowcy znają moją sytuację 
i starają się mi pójść trochę „na 
rękę”. Wiadomo, mam sporo 
zaległości, ale liczę, że uda mi 
się je nadrobić.

– Zaczęliśmy rozmowę od 
pieniędzy, ale to nie one są naj-
ważniejsze… Jak zdrowie? Jak 
samopoczucie?

– Fizycznie czuję się do-
brze, ale jeszcze nie mogę 
ćwiczyć i to na pewno działa 
na moją psychikę. Ale będzie 
lepiej, tylko stopniowo. Póki 
co wszystkie wyniki badań są 
dobre i dobre są rokowania. 
Jeszcze będę musiał iść na 
kilka dni do szpitala na dodat-
kowe badania.

– Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy siły oraz szybkiego 
powrotu do pełni zdrowia!
Rozmawiał Adam Rosiński

KróTKa rOzmOWa z fIGHTErEm

WIGIlIjna POmOC SĄSIEdzKa 

Nasi czytelnicy empatycznie zareagowali na li-
stopadową publikację o walce 19-letniego Bart-
ka, piłkarza KS Drukarz, z nowotworem trzustki.

W dniach od 24 listopada 
do 3 grudnia odbywała się 
zbiórka pod hasłem Wi-
gilijna Pomoc Sąsiedzka, 
której organizatorami było 
Stowarzyszenie Razem dla 
Białołęki oraz Społeczność 
Chrześcijańska Północ. 

Kolejny rok z rzędu oka-
zało się, że można liczyć na 
ogromną hojność i zaufanie 
mieszkańców – klientów bia-
łołęckich sklepów i przychyl-
ność pracowników DH Tar-
chomin, Kaufland, Auchan, 
Biedronka i Simply Market. 
W trakcie zbiórki kosze napeł-
niały się szybko artykułami 
spożywczymi, chemicznymi, 

środkami czystości, pielucha-
mi, słodyczami, artykułami 
szkolnymi oraz zabawkami. 

– Charytatywny projekt 
Wigilijna Pomoc Sąsiedzka 
zakończył się ogromnym suk-
cesem, gdyż zebraliśmy oko-
ło 4,4 ton produktów. Z nich 
zostały zrobione paczki dla 
najbardziej potrzebujących 
rodzin z dzielnicy wskaza-

nych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz zostały in-
dywidualne paczki dla dzieci 
z białołęckich domów dziecka. 
Pozostałe artykuły zostały po-
dzielone między trzy placów-
ki działające na Białołęce 
– mówią koordynatorki akcji 
Agnieszka Adamowicz i Ewa 
Gajewska ze Stowarzyszenia 
Razem dla Białołęki.

Co warto podkreślić w ca-
łej akcji – połączyła ona 70 
ochotników w różnym wieku, 

którzy kwestowali w sumie 
ponad 300 godzin. Wśród 
wolontariuszy bardzo aktyw-
ni byli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 344 – aż 40 
dzieciaków zaangażowało się 
w zbiórki. Były też skautki 
z Royal Rangers.

– Dziękujemy wszystkim 
osobom, które wsparły naszą 
inicjatywę. Nie spodziewali-
śmy się tak dużego wsparcia 
zarówno ze strony klientów 
sklepów, jak i samych pracow-

ników ww. placówek – podkre-
ślają koordynatorki i wymie-
niają tych, którym należą się 
wielkie podziękowania: przed-
szkole Smerf, które włączyło 
się do zbiórki oraz firmy, które 
wsparły akcję: Bar pod 6 – za-
plecze magazynowe, Smurfit 
Kappa – kartony na paczki, 
Beauty – użyczenie auta do-
stawczego oraz Salonowi 
kosmetycznemu I&I Spa – za 
organizację zbiórki w swoim 
salonie.                             KaSa

Wieści z Wawra

Dwa oddziały przed-
szkolne dla 50 dzieci zostały 
otwarte w przedszkolu nr 338 
w Falenicy przy ul. Włókien-
niczej. Rozbudowane zosta-
ły także szkoły podstawowe  
nr 128 w osiedlu Las i 109  
w osiedlu Zerzeń. Dzieciaki  
z przedszkola nr 338 będą 
mogły korzystać z dwóch no-
wych sal i szatni. Szkoła Pod-
stawowa nr 128 powiększy 
się o trzy nowe sale i świetli-

cę, a Szkoła Podstawowa nr 
109 o 5 sal i 2 szatnie. Udział 
w otwarciu nowych inwesty-
cji wziął burmistrz dzielnicy 
Wawer Łukasz Jeziorski.     

Trwa także budowa ze-
społu szkolno-przedszkol-
nego dla pół tysiąca dzieci 
przy ul. Skalnicowej i zespo-
łu żłobkowo-przedszkolnego 
dla 250 dzieci przy ul. Trakt 
Lubelski.       

   zw

nOWE OddzIaŁY W PlaCóWKaCH OŚWIaTOWYCH 

Na terenie budowy, przy 
ul. Patriotów i Walcowniczej, 
odbyło się spotkanie Zarzą-
du Dzielnicy z wykonawcą. 
Zarząd Dzielnicy reprezen-
towali  burmistrz dzielnicy 
Wawer Łukasza Jeziorski  
i zastępcy burmistrza – Leszek 
Baraniewski i Zdzisław Gój-
ski. Udział w spotkaniu wzięli 
także przewodniczący komisji 
inwestycyjnej Rady Dzielnicy 
Andrzej Wojda i radna Moni-
ka Laskowska-Ludwiczak. 

 W budynku znajdą się 
m.in. biblioteka, sala multime-
dialna, kawiarenka, czytelnia, 
pomieszczenia pracowni pla-
stycznych, muzycznych i tech-
nicznych. Teren wokół budynku 

zostanie tak zagospodarowany, 
żeby zapewnić lokalnej spo-
łeczności możliwość aktyw-
nego wypoczynku. Powstanie 
m.in. ścianka wspinaczkowa, 
a w pobliżu park sensoryczny. 
Na sztucznej skarpie pojawi się 
letnia czytelnia i widownia ple-
nerowa dla sceny, która dzięki 
mobilnym ścianom, będzie 
zarówno sceną wewnętrzna 
jak i zewnętrzną. Cały teren 
będzie oświetlony i moni-

torowany oraz wyposażony  
w elementy małej architektury.

Budynek zaplanowano 
w nowoczesnej formie ar-
chitektonicznej, połączonej 
z elementami nawiązującymi 
do historycznego wizerunku 
terenu i wpisującej się w oto-
czenie. Wyposażony będzie 
w nowoczesne instalacje  
i urządzenia multimedialne, 
które będą wykorzystywane do 
aktywności kulturalnych. ww

rUSzYŁa bUdOWa KUlTUrOTEKI 
Ruszyła budowa kulturoteki w Falenicy, budyn-
ku wielofunkcyjnego, do którego przeniosą się 
falenickie filie Wawerskiego Centrum Kultu-
ry i Biblioteki Publicznej. Kulturoteka ma być 
gotowa w listopadzie 2018 r. Planowane jest 
także zlokalizowanie w budynku Miejsca Ak-
tywności lokalnej dla mieszkańców. Kulturo-
teka będzie się wpisywać w miejską koncepcję 
zagospodarowania centrum Falenicy.

Nowe oddziały przedszkolne i miejsca do na-
uki w szkołach powstały w dzielnicy Wawer  
w związku z wymaganiami reformy edukacji. Po-
wstały w nowoczesnej zabudowie modułowej. 

Patronat medialny
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