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Siostry i Bracia!
Piszę do Was ten list, choć 

każdego z Was wolałbym zoba-
czyć osobiście i pobłogosławić. 
Piszę te słowa świadom, że to 
trudny czas dla nas wszystkich. 
Dziś bowiem nie możemy się 
spotykać, dziś „znak pokoju” 
w czasie Eucharystii nie jest 
tradycyjnym podaniem dłoni, 
a jedynie skinieniem głowy 
w stronę sąsiada, zaś pod za-
krywającą usta maseczką trudno 
jest dostrzec uśmiech na twarzy. 
Ten Adwent, który rozpoczęli-
śmy, będzie inny od wszystkich 
dotychczasowych. Piszę ten list 
z nadzieją, że – z Bożą pomo-
cą – przejdziemy razem przez 
ten trudny czas i wkrótce znów 
nasze świątynie się zapełnią. 
Za tym tęsknię i ufam, że jest 
to także Wasza tęsknota.

Chciałbym Was, wszystkich 
razem i każdego z osobna, za-
pewnić, że nawet jeśli nie każdy 
może przyjść do świątyni, Ko-
ściół cały czas jest z Wami. (…) 

Z wiarą zacznijmy i przeżyjmy 
ten Adwent, a radość z Bożego 
Narodzenia będzie pełna, nawet 
jeśli te nadchodzące Święta będą 
inne niż wszystkie które pamię-
tamy.

Z całego serca Wam błogo-
sławię na ten czas, pamiętając 
o Was w modlitwie.

+ Romuald Kamiński 
Biskup Warszawsko-Praski

  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

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

zaprasza codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i dorosłych
 challange  turnieje

NOWE OŚWIETLENIE!
Rezerwacja kortów na sezon zimowy: 

osobiście, telefonicznie lub on-line

K    RTY TENISOWE

www.tenis-olszynka.pl

OKULARY TYLKO 49 ZŁ
Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

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

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

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

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 60 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 10-18 
sobota od 9 do 13

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT
 ul. Płowiecka 27 (róg Świeckiej)

tel. 731 224 464 
 ul. gen. R. aBRaHaMa 1e

tel. 504 429 091
www.koliberek-karmy.pl

Polub nas na

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

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

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: pon.-pt. w godz. 8.00-17.00
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT
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KRONIKA POLICYJNA
PIERWSZA POmOC DZIElNICOWEgO 
Dzielnicowy Mateusz Zając z Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa VII, robiąc 
zakupy w centrum handlowym, zauwa-
żył, że pewien mężczyzna zachwiał się 
i upadł, tracąc przytomność. Szczęśliwie 
starszy sierżant ma za sobą kwalifiko-
wany kurs pierwszej pomocy i od kilku 
miesięcy studiuje w Wyższej Szkole 
Medycznej… Udzielił więc fachowej 
pomocy, przywrócił czynności życiowe, 
poczekał z poszkodowanym na przyjazd 
karetki.

ZłOżYł PROPOZYCję I… WPADł
Pewien 29-latek próbował wymusić na 
poznanej kobiecie spłatę rzekomego 
długu: „Wiesz o ci mi chodzi” – zasugero-
wał rozwiązanie. Kobieta zgłosiła ten fakt 
policjantom, a ci udali się do mieszka-
nia mężczyzny. Oprócz poszukiwanego, 
znaleźli narkotyki, broń i amunicje… Sąd 
niezwłocznie zastosował wobec zatrzy-
manego areszt.

DWA lATA SIę uDAWAłO
Dwa lata temu pewien mężczyzna ukradł 
telefon i wykorzystując zainstalowaną 
w nim aplikację ukradł 800 zł. Wówczas 
znalazł się w gronie podejrzanych, ale 
dowodów nie udało się odnaleźć. Teraz 
jednak ten sam mężczyzna był podejrze-
wany o dokonanie kradzieży sklepowej 

i podczas przeszukania w jego domu 
odnaleziono skradziony dwa lata temu 
telefon. Oczywiście 28-latek został za-
trzymany.

POŚCIg W WESOłEj
Patrolujący ulice Wesołej policjanci 
usłyszeli w radiostacji komunikat o kra-
dzieży na stacji paliw – kierowca forda 
zatankował i nie zapłacił. Radiowóz ru-
szył w stronę stacji i policjanci po chwili 
dostrzegli poszukiwane auto: właśnie 
przejeżdżało na czerwonym świetle 
przez skrzyżowanie, więc ruszyli za nim. 
Po krótkim pościgu, forda udało się za-
trzymać – kierowca, 22-latek, był poszu-
kiwany, nie posiadał uprawnień do kiero-
wania samochodem. Został zatrzymany.

STAłA, TO jĄ WZIĄł
Ponad miesiąc temu do komendy przy 
ulicy Grenadierów wpłynęło zawiadomie-
nie o kradzieży skrzynki z elektronarzę-
dziami. Poszkodowana była ekipa konser-
watorów przeciwpożarowych pracująca 
w jednej z galerii handlowych. Gdy jeden 
z pracowników pracował na drabinie, 
z jej podnóża przechodzący mężczyzna 
ukradł skrzynkę… Czynności operacyjne 
doprowadziły do ustalenia sprawcy, 36-
latek został zatrzymany. Tłumaczył, że 
skrzynka stała, to ją wziął…

policja.waw.pl.
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Codziennie, w godzinaCh 10-12, Seniorzy 65+ mogą zakupić baterie do aparatów SłuChowyCh 6 Szt. w Cenie 9,00 zł

www.strefasluchu.pl
Jeśli jednak  

wolisz pozostać  
w domu  

– umów wizytę 
domową

wizyty  
pacjentów  
planujemy  

w bezpieczny  
sposób

Stosujemy 
rękawiczki 
ochronne

używamy  
maseczek 

oraz przyłbic  
ochronnych

gabinety 
i sprzęt medyczny 

dezynfekujemy 
przed i po każdej 
wizycie pacjenta

po aparat 
przyjedź  
do nas  

taksówką na 
nasz koszt

ZadZwoń i Zapytaj o dodatkowe ułatwienia i promocje – tel. 505 383 187 lub 602 668 037

trudnośCi użytkowników aparatów SłuChowyCh 
Spowodowane noSzeniem maSeCzek

ul. poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej,

przystanek Poborzańska)
03-368 Warszawa

pn.– pt. 9.00–18.00, sob. 9.00–13.00
tel. 22 831 10 31, tel. kom. 602 668 037

al. Solidarności 53
(wejście od Jagiellońskiej,

przy Metrze Wileńska)
03-402 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00, sob. 9.00–13.00
tel. 22 404 64 64

tel. kom. 505 383 187

al. Jana pawła ii 32
(niedaleko Hali Mirowskiej,

róg Elektoralnej)
00-141 Warszawa

pn.– pt. 9.00–18.00, sob. 9.00–13.00
tel. 22 400 11 66

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

pn.– pt. 8.00–16.00
tel. kom. 512 656 816

ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów, gab. nr 14)
02-215 Warszawa

pn.– pt. 9.00–17.00
tel. kom. 510 905 474

noszenie maseczek znacznie wpłynęło na komfort i ro-
zumienie mowy u osób, które na co dzień noszą aparaty 
słuchowe. protetycy słuchu musieli zmierzyć się z proble-
mami dotychczas nieznanymi. Sytuacja wymusiła poszu-
kiwanie nowych rozwiązań i narzędzi, dzięki którym użyt-
kownicy aparatów słuchowych mogą poczuć się pewniej.

aparat słuchowy, okulary i maseczka – założenie wszyst-
kiego naraz jest bardzo uciążliwe wtedy, kiedy aparat słucho-
wy znajduje się za uchem. Ponadto ciągłe nakładanie i zdej-
mowanie maseczki często stanowi ryzyko przypadkowego 
wysunięcia się aparatu słuchowego. W ostatnim czasie w ten 
sposób wiele aparatów zostało zagubionych. Z tego powo-
du warto rozważyć wykonanie aparatu słuchowego w wersji 
wewnątrzusznej lub wewnątrzkanałowej. Takie rozwiązania 

poprawiają znacznie komfort użytkowania, a w najmniejszych 
wersjach IIC (Invisible In the Canal) są całkowicie niewidocz-
ne. Pozostając przy wersjach zausznych warto rozważyć apa-
raty słuchowe wyposażone w funkcję „znajdź mój aparat”, 
która może pomóc w znalezieniu zagubionego aparatu słu-
chowego. 

rozumienie mowy, gdy rozmówca jest w maseczce jest 
znacznie gorsze nawet dla osób dobrze słyszących. Maseczka 
powoduje ograniczenie słyszenia wysokich częstotliwości, co 
odpowiada zanikom spółgłosek bezdźwięcznych (np. p,s,f,t,c 
itd.). Przez to mowa staje się mniej wyraźna. Ponadto wiele 
osób z niedosłuchem pomaga sobie w zrozumieniu mowy 
patrząc na usta. Gdy nasz rozmówca jest w maseczce, ma 
zasłonięte usta, do tego mówi szybko, użytkownicy aparatów 
słuchowych mają duże problemy z porozumiewaniem się. 

Rozwiązaniem, które może przynieść korzyść, są aparaty 
słuchowe ze specjalną aplikacją, gdzie przy pomocy smart-
fona możemy sterować pracą aparatów słuchowych. Jednym 
z najnowocześniejszych rozwiązań jest aplikacja ze specjalnym 
programem „rozmowa w maseczce”. Jedno kliknięcie powo-
duje poprawę zrozumienia mowy. Gdy nie możemy skorzystać 
z aplikacji, protetyk słuchu może zaproponować konfigurację 
specjalnego programu słyszenia dedykowanego właśnie dla 
takiej sytuacji.

w gabinetach StreFy SłucHu znajdziecie Państwo audio-
protetyków z doświadczeniem, odpowiednimi kompetencjami 
i determinacją w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Na bieżą-
co obserwujemy i wdrażamy wszystkie nowości po to, aby spro-
stać Państwa wymaganiom nawet w tych trudnych czasach. 

Takie obrazki, jak na zdjęciu nie-
stety są coraz częstsze. Widok samo-
chodu na cegłach nie oznacza, że jego 
właściciel pojechał do wulkanizacji, bo 
postanowił zregenerować ogumienie, 
wróci i założy koła ponownie. Takie 
niespodzianki zostawiają złodzieje, 
którzy pod osłoną nocy odkręcają koła 
z zaparkowanych aut. Proceder znany 
jest policjantom z całej Warszawy. Za-
leżnie od rejonu miasta, podobnie jak 
z liczbą samochodów, które w „tajem-
niczy” sposób zmieniają właścicieli, 
liczba zdarzeń układa się różnie, ale 

chociażby po terenie Komendy Re-
jonowej Policji VI (Białołęka, Praga, 
Targówek) widać, że problem narasta. 

Jak informuje mł. asp. Irmina Su-
lich, w 2019 roku na Targówku zgło-
szono 35 przypadki kradzieży kół, na 
Białołęce 26, a na Pradze Północ 3. 
W tym roku odpowiednio już było: 
47, 23 i 7. Do końca roku jeszcze kil-
kanaście dni, więc kradzieży może 
być dużo więcej. W ostatnim czasie 
kryminalni zatrzymali mężczyznę 
podejrzanego o kradzież 32 kół sa-
mochodowych. 35-latek przyznał się, 

że od września do grudnia zdjął je 
z 7 pojazdów, które były zaparkowane 
na terenie Targówka. Straty wyniosły 
prawie 50 tys. złotych.

Na terenie  podległym KRP War-
szawa VII natomiast (Praga-Południe, 
Rembertów, Wawer, Wesoła) nie jest 
niestety prowadzona osobna staty-
styka obejmująca tylko kradzieże kół. 

– W ostatnim czasie policjanci zre-
alizowali sprawy takich kradzieży 
i zatrzymali osoby, które podejrzane 
są o dokonanie tych czynów, usłyszały 
one zarzuty, funkcjonariusze  od-
zyskali też skradzione koła – mówi 
nadkom. Joanna Węgrzyniak, oficer 
prasowy KRP Warszawa VII.

W roku 2019 na terenie Pragi Połu-
dnie, Wawra, Rembertowa i Wesołej 
łącznie odnotowano 541 kradzieży 
z włamaniem pojazdów, w tym roku 
388. Mniej aut zginęło również w rejo-
nie podległym KRP VI. W poprzednim 
roku na Targówku 225, a w 2020 – 198, 
na Białołęce 308 (210), z terenu Pragi 
Północ 68 (51). Złodzieje najchętniej 
kradną samochody japońskie.  NM

Czar CudzyCh kółek
Rok jeszcze się nie skończył, więc wszystko może się zdarzyć, ale 
biorąc pod uwagę dane, które na ten moment przedstawiają nasze 
komendy rejonowe, wygląda na to, że zmalała liczba kradzieży sa-
mochodów. Natomiast złodzieje częściej kradną same koła z zapar-
kowanych aut.
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Kiedy 3 grudnia, dosłownie na 
kilkanaście minut przed otwar-
ciem wiaduktu poinformowali-
śmy o tym na naszej stronie in-
ternetowej i fb, mieszkańcy nie 
kryli wielkiej radości. Okazało 
się, że na tę wiadomość czekało 
mnóstwo osób i chyba tak na-
prawdę nikt nie spodziewał się, 
że modernizacja zakończy się 
przed czasem (swojego rodzaju 
„normą” są opóźnienia w inwe-
stycjach, a nie ich wcześniejsze 
zakończenia). 

Kierowcy „świętowali” przez 
kilka dni, jednak piesi, którzy 
postanowili skorzystać z prze-
prawy, wybierając się z dziećmi 
w wózkach, szybko zauważyli, 
że coś jest nie tak. 

– Wszystko wygląda pięknie, 
wjechałem z córką w wózku na 
wiadukt od Kinowej i chciałem 
zejść – zjechać wózkiem po dru-
giej stronie, a tu… nic! Wózek 
pod pachę i dreptanie po scho-
dach! Co za partactwo! A jak 
ma sobie poradzić niepełno-
sprawny? Raczej dorosłej osoby 

na wózku nikt nie zniesie, tak jak 
ja mojej rocznej Nelki! Albo to 
jedna wielka niedoróbka, albo 
nie żadne zakończenie inwesty-
cji, a prace wciąż są w toku! – na-
pisał do nas na fb pan Mikołaj.

Jak to możliwe, że pomimo 
otwarcia wiaduktu, nie wyko-
nano podjazdu? Czy zostały 
prace, które będą jeszcze wy-
konywane w późniejszym ter-
minie?

– Nie. Od północnej strony 
jest na przyszłość rezerwa pod 
pochylnię, ale ta przebudowa 
była remontem w zasadzie 1:1. 
Chodziło o naprawienie rozpa-
dającego się wiaduktu. Co się 
udało poprawić w jego ramach, 
to poprawiliśmy, m.in. schody 
zyskały parametry zgodne 
z obowiązującymi normami, 
podnieśliśmy perony przystan-
kowe, etc., ale dobudowanie 
od razu brakującej pochylni to 
dużo większy zakres i koszt. Ale, 
jak wspomniałem, rezerwa jest 
i pewnie w przyszłości należa-
łoby ją zrobić – tłumaczy Jakub 

WIAduKt gOtOWY!
Rozpoczął się z wielkim hukiem, zakończył kilkanaście 
dni przed terminem – remont wiaduktu nad Trasą ła-
zienkowską na wysokości Przyczółka grochowskiego 
na Pradze Południe. Kierowcy nie kryją radości, a piesi 
z wózkami… rozczarowania.

Dybalski, rzecznik prasowy  
Zarządu Dróg Miejskich. 

Trwający 7 miesięcy remont 
wiaduktu w praktyce okazał się 
postawieniem go od nowa. Naj-
ważniejsze elementy zastąpiono 
nowymi: wymieniono płyty 
pomostu wiaduktu (wylano 
1400 m3 betonu). Jego wylewa-
nie i układanie było największą 
„operacją” całej inwestycji. 
Ze względu na gabaryty płyty 
– 81 metrów długości, 19 me-
trów szerokości i 1 metr gru-
bości koryta – trwało to nieco 
ponad całą dobę.

– Następnie na płycie pomostu 
położyliśmy izolację, potem uło-
żyliśmy krawężniki i zbrojenie 
pod kapy chodnikowe, które za-
laliśmy betonem. Dalej położyli-
śmy tam tzw. jastrych żywiczny 
– nawierzchnię chodników. 
Potem zamontowaliśmy balu-

strady oraz barierki. Wiadukt 
wyposażyliśmy m.in. w nowe 
urządzenia dylatacyjne i system 
odprowadzania wód opadowych 
– opisuje ZDM.

Na końcu było asfaltowanie 
dojazdów i zjazdów z wiaduktu, 
a później jezdni na nim. Malo-
wanie oznakowania poziomego, 
wstawianie oznakowania piono-
wego, a także uporządkowanie 
skarp były już tylko pracami 
wykończeniowymi. 

Pasażerowie komunikacji 
mogą teraz wygodniej wsiadać 
do autobusu, bo perony przy-
stankowe są wyższe o 16 cm 
niż jezdnia. Na przystankach 
są dodatkowe miejsca siedzące 
i system informacji, a przystanek 
w kierunku ronda Wiatraczna 
przesunięty został pod wiadukt, 
dzięki czemu przesiadki są teraz 
wygodniejsze.        Jan Paśnik

remonty, remonty
Przed nami kolejne inwestycje – remont wiaduktów 
Trasy łazienkowskiej i budowa ekranów w ciągu  
al. Stanów Zjednoczonych wraz z modernizacją wia-
duktu nad ul. Paryską.
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23 grudnia ZMID otworzy 
oferty w przetargu na wyko-
nanie remontu wiaduktów 
w ciągu Trasy Łazienkowskiej 
nad Parkiem Agrykola i ron-
dem St. Sedlaczka (skrzyżo-
wanie ulic Łazienkowskiej, 
Myśliwieckiej i Rozbrat). Prace 
mają się rozpocząć w przy-
szłym roku. Chociaż mówimy 
o drugiej stronie Wisły, dla 
Pragi oznacza to komunika-
cyjny armagedon, bo mimo że 
trasa nie będzie zamknięta, to 
jej przejezdność na czas trwa-
jących 29 miesięcy prac zosta-
nie znacznie ograniczona. 

– W trakcie rozbiórki pierw-
szego z wiaduktów przejazd 
będzie możliwy w obydwu kie-
runkach po drugim obiekcie. 
Następnie ruch zostanie skie-
rowany na nowo wybudowany 
wiadukt i rozpocznie się roz-
biórka pozostałej części trasy 
– informuje ZMID. 

Remont (a właściwie posta-
wienie estakad od nowa) jest 
konieczny, bo wybudowane 

w latach 70. XX w. wiadukty 
są w fatalnym stanie. Po jego 
zakończeniu będzie nie tylko 
wzmocniona konstrukcja 
i nowa nawierzchnia, ale też 
dwustronne ciągi pieszo-ro-
werowe, pochylnie dla osób 
z ograniczeniami ruchowymi 
i nowe oświetlenie.

ZMID przygotowuje się 
też do budowy ekranów aku-
stycznych w ciągu al. Stanów 
Zjednoczonych (od ul. Bajoń-
skiej do ul. Międzynarodowej) 
i modernizacji wiaduktu nad 
ul. Paryską. Chodzi o zmniej-
szenie hałasu, którego normy 
są znacznie przekroczone. Eks-
perci przedstawili rozwiąza-
nia, które trzeba wprowadzić: 
– Zmniejszenie dopuszczalnej 
prędkości na badanym odcinku 
al. Stanów Zjednoczonych do 
50 km/h, wymianę nawierzchni 
na tzw. cichą, budowę ekranów, 
a także podwyższenie tych ist-
niejących – informuje ZMID.

Teraz przygotowywana jest 
dokumentacja projektowa. KS



4

Założenia świetne, ale jak 
wprowadzono je w życie? Po 
kolei, krok po kroku. Burza 
mózgów, dyskusje i zmiany za-
częły być szybko zauważalne 
– Zarząd Dzielnicy przestał być 
nagle znany jedynie z imienia 
i nazwiska. Okazało się, że bur-
mistrz, który do tej pory wielu 
osobom kojarzył się tylko jako 
poważny pan z brodą w garnitu-
rze, bo tak najczęściej widzieli 
go na urzędowych zdjęciach, 
owszem zachowuje powagę, ale 
jest bardzo przystępną osobą, 
żartuje, śmieje się i nie ukrywa 
swoich drobnych wpadek. Ot, 
taki człowiek z sąsiedztwa, 
z którym można zwyczajnie 
pogadać zarówno o trudnych 
sprawach, jak i tych zwykłych, 
codziennych, nie stroniąc przy 
tym od anegdot i śmiechu.

Zarząd Dzielnicy przekonał 
do siebie wielu mieszkańców, 
dzięki live chatom na face- 
book-u. Podczas spotkań na 
żywo online czasem trudno 
zachować powagę, szczególnie 
jeśli sprzęt zaczyna odmawiać 
posłuszeństwa albo ktoś po pro-
stu ma dobry humor. 

Live chaty stały się cykliczną 
formą spotkań z mieszkańcami 
jeszcze przed pandemią. Później 
okazało się to zbawienne, bo 
cały system był przetestowany, 
formuła sprawdzona, kiedy 
sytuacja zmusiła wszystkich 
do ograniczenia kontaktów na 
żywo. Metamorfozę przeszedł 
cały fp „Dzielnica Wawer”. 
Wcześniej, z perspektywy 
użytkowników facebooka-a, 
nie było na nim nic ciekawego. 
Teraz jest na nim życie: bie-
żące informacje przedstawione 
w lekki, przystępny sposób, 
relacje, zapowiedzi – wszystko 
to, czego oczekujemy od portalu 
społecznościowego. Jest też In-
stagram… gdzie znajdziemy 
mnóstwo relacji z wydarzeń 
kulturalnych w dzielnicy.

Zmiany są zauważalne też 
na stronie internetowej www.
wawer.warszawa.pl. Przede 
wszystkim zapanował na niej 
porządek. Dzięki odświeżeniu 
grafiki i lekkiej korekcie este-
tycznej, teraz możemy poruszać 
się po niej intuicyjnie i bez pro-

blemu znaleźć interesujące nas 
zagadnienia. 

Od lat do rąk mieszkańców 
Wawra trafia gazeta „Kurier 
Wawerski”. Najważniejsze 
wiadomości z urzędu w tej tra-
dycyjnej formie przekazywane 
są przede wszystkim seniorom, 
którzy nie korzystają z nowo-
czesnych form komunikacji. 
Nadszedł czas, kiedy leciwy 
„Kurier” też musiał przejść li-
fting. Zmieniło się sporo, od 
okładki poczynając. Na pierw-
szej stronie pojawił się temat 
numeru z dużym zdjęciem oraz 
zapowiedzi innych czterech te-
matów. Pojawiła się konkretna 
informacja: dwutygodnik dla 
mieszkańców dzielnicy Wawer. 
Informacje w środku są podzie-
lone tematycznie (każdy temat 
ma też inną kolorystykę), stwo-
rzone zostały działy. Główna 
grupa odbiorców tego kanału 
informacji to seniorzy, więc gro 
wiadomości jest przeznaczone 
właśnie dla nich. Dobierane są 
one tak, by zainteresowały naj-
starszych mieszkańców, choć 

oczywiście młodsi również 
znajdą tu coś dla siebie.

W dzisiejszych czasach, kiedy 
tak trudno jest o zaufanie ludzi, 
bardzo ważne jest by wsłuchi-
wać się w ich głosy. Rozmawiać 
i pokazywać wszystko to, co się 
robi, a trudności w wykonaniu 
czegokolwiek trzeba umieć do-
kładnie wytłumaczyć. 

– Zarząd Dzielnicy jest dla 
mieszkańców i to podkreślają 
nasi burmistrzowie. Nie można 
zamknąć się w gabinetach i po 
cichu forsować zmiany albo od-
mawiać ich wykonania. Prze-
cież nie o to chodzi w działaniu 
samorządu. Dlatego wszystkie 
większe inwestycje w dzielnicy 
poddajemy konsultacjom spo-
łecznym – tłumaczy Aleksan-
dra Słowińska. – My możemy 
mieć pomysł, szukamy na jego 
realizację pieniędzy, ale to 
mieszkańcy nam mówią, czego 
oczekują, co jest im najbardziej 
potrzebne – na tym to wszystko 
polega (oczywiście w wielkim 
uproszczeniu). Ich zdanie jest 
najważniejsze.                        AS

Motorem napędowym tej 
prawdziwej rewolucji był bur-
mistrz Norbert Szczepański, 
który zaczął zastanawiać się, 
w jaki sposób skutecznie do-
cierać do mieszkańców z infor-
macją – przede wszystkim zro-
zumiałą i aktualną, a ponadto 
odpowiednio przekazaną dla 
każdej grupy docelowej. Sam 
nie zdziałałby oczywiście wiele, 
ale przy wsparciu wulkanu ener-
gii, pomysłów i zaangażowania, 
jakie ma dzielnicowy Zespół ds. 
Komunikacji, to po prostu mu-
siało się udać.

Jak podkreśla Aleksandra 
Słowińska, rzecznik prasowa 
Dzielnicy Wawer, komunika-
cyjna rewolucja w dzielnicy, 
to nie jest zasługa jednej czy 
dwóch osób, a całego teamu.

– Zmiany kreuje, wymyśla 
i wprowadza zespół zajmujący 
się komunikacją i rozwojem 

w dzielnicy. Jesteśmy zgranym 
zespołem ludzi, dla których 
komunikacja jest ważnym ele-
mentem rzeczywistości. Team 
stworzony jest przez obecny 
Zarząd z burmistrzem Szcze-
pańskim na czele – podkreśla 
rzeczniczka i dodaje, że Zarząd 
jest otwarty na zmiany i nowo-
czesne narzędzia komunikacji. 
Przede wszystkim ma zaufanie 
do zespołu, a dzięki temu udaje 
się realizować nawet całkowi-
cie innowacyjne pomysły, nie-
wykorzystywane dotychczas 
w samorządzie.

Plan był prosty: dotrzeć do 
wszystkich, niezależnie od 
wieku. Dlatego głównym zało-
żeniem było to, że komunikat 
musi być profilowany – okre-
ślona forma jest przystępna dla 
młodzieży, a jednocześnie zu-
pełnie niezrozumiała dla osób 
starszych i odwrotnie. Dla-

tego, przekazując wiadomość, 
trzeba mieć na uwadze to, do 
kogo jest ona skierowana. Niby 
oczywiste, prawda? Niestety 
wciąż zbyt rzadko spotykane 
w urzędowych informacjach, 
które najczęściej pisane są „su-
cho” i trafiają tak naprawdę do 
nikogo, bo młodzi ludzie nie 
znoszą urzędniczych sformuło-
wań napisanych w „sztywnej” 
formie, a starsze osoby często 
mają problem, żeby zwyczajnie 
je zrozumieć. Odrębną grupą 
odbiorców są dziennikarze, któ-
rzy bez dokładnych informacji 
z urzędu, opierają się na różnych 
źródłach, a to potrafi zupełnie 
zmienić wydźwięk przekazu. 
Rzetelne artykuły nie powstaną 
przecież bez konkretnych, wia-
rygodnych wypowiedzi z po-
twierdzonego źródła, dlatego 
współpraca z mediami stała się 
również bardzo ważna.

Jak ud WaWer doCiera do mieszkańCóW?
jakiś czas temu Zarząd Dzielnicy Wawer stwierdził, że sama promocja działań nie wystarcza, 
by mieszkańcy wiedzieli, co dzieje się w dzielnicy, a już na pewno nie pozwala na poznanie 
wielu ich potrzeb. Z „reklamowania się” zrezygnowano, postawiono na kontakt, komunikację 
na wszelkie możliwe sposoby. Nowoczesna technologia pozwala na wiele form przekazywa-
nia informacji i zaczęto z nich korzystać. To był przysłowiowy strzał w dziesiątkę.

Zarząd Dzielnicy przekonał do siebie wielu mieszkańców, dzięki live chatom na facebook-u, które stały się cykliczną formą 
spotkań z mieszkańcami jeszcze przed pandemią. 

Na Facebooku bieżące informacje przedstawione są w lekki, przystępny sposób.

Na stronie internetowej www.wawer.warszawa.pl zapanował porządek, teraz można poruszać się po niej intuicyjnie i bez 
problemu znaleźć interesujące zagadnienia.

„Kurier Wawerski” też przeszedł lifting, informacje są podzielone tematycznie.

Fot. UD W
awer
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Fot. archiwum
/L&M

Wszyscy pamiętamy tra-
giczny wypadek, do którego 
doszło 25 czerwca. Autobus li-
nii 186 spadł z wiaduktu mostu 
Grota-Roweckiego, jedna osoba 
wtedy zginęła, wiele zostało ran-
nych. Okazało się, że kierowca 
był pod wpływem narkotyków. 
Po tym zdarzeniu doszło jeszcze 
do kilku innych z udziałem au-
tobusów. Inspekcja Transportu 
Drogowego wszczęła kontrole 
przewoźników. Wyniki są po-
rażające, bo stwierdzono aż pół 
tysiąca naruszeń.

Jak informuje GITD, kontrola 
była prowadzona równolegle 
w czterech przedsiębiorstwach, 
realizujących przewozy osób 
na liniach warszawskiej ko-
munikacji miejskiej. Kontrola 
krzyżowa umożliwiła spraw-
dzenie, czy kierowcy nie pra-
cują u kilku przewoźników 
równocześnie z naruszeniem 
norm czasu pracy.

Co ciekawe, ITD już wcze-
śniej rozpoczęła kontrolę w fir-
mie, której pracownik doprowa-
dził do tragicznego zdarzenia 
w czerwcu. Tam, po wypadku, 

trwający już audyt został roz-
szerzony i objął wszystkie od-
działy tej firmy w Polsce. 

– Kontrola zakończyła się nie-
stety potwierdzeniem, że docho-
dzi do sytuacji, kiedy kierowcy 
odpowiedzialni za bezpieczeń-
stwo pasażerów, pracują rów-
nocześnie u kilku przewoźni-
ków, nie przestrzegając norm 
czasu pracy – podkreśla Alvin 
Gajadhur, Główny Inspektor 
Transportu Drogowego.

Inspektorzy z Kujawsko-Po-
morskiego i Mazowieckiego 
WITD porównali listy kierow-
ców zatrudnionych u czterech 
przewoźników. Wytypowano 
ponad 270 kierowców, którzy 
świadczyli pracę równocześnie 
w kilku przedsiębiorstwach. 
Stwierdzono rażące przypadki 
naruszenia norm czasu pracy. 
Na przykład przez ponad 2 mie-
siące kierowca, który woził war-
szawiaków, pracując równocze-
śnie dla dwóch przewoźników, 
miał tylko 2 dni wolne od pracy 
– 44 razy naruszył normy czasu 
pracy. Kolejny, który również 
pracował dla dwóch firm, w trak-

autobusy pod speCJalnym nadzorem
Pół tysiąca naruszeń przepisów stwierdziła Inspekcja 
Transportu Drogowego podczas kontroli przewoźników 
stołecznej komunikacji miejskiej. 

cie 2 miesięcy pracy, 63 razy zła-
mał przepisy, przekraczając 
dozwolony czas prowadzenia 
pojazdów lub skracając wyma-
gany okres odpoczynku. Kie-
rowcy, którzy pracowali w jed-
nej firmie, też często siadali za 
kierownicę przemęczeni, bo spę-
dzali w autobusie nawet kilkana-
ście godzin dziennie, albo kilka-
naście dni z rzędu, bez żadnego  
wolnego. 

Najwięcej nieprawidłowości 
stwierdzono w trakcie kontroli 
firmy, której autobus uczestni-
czył w czerwcowym wypadku. 
Dotyczą one m.in. nieprze-
strzegania norm czasu pracy 
oraz braku okresowych badań 
technicznych autobusów. Jak 

informuje GITD, załączniki do 
protokołu ze stwierdzonymi 
445 naruszeniami obejmują 
172 strony.

– Ze względu na liczbę oraz 
charakter stwierdzonych niepra-
widłowości wszczęliśmy również 
czynności wyjaśniające wobec 
Zarządu Transportu Drogowego, 
który odpowiada za funkcjono-
wanie publicznego transportu 
zbiorowego w stolicy. Chcemy 
sprawdzić, czy organizator mógł 
mieć wpływ na powstanie naru-
szeń. Czynności są na wstępnym 
etapie – poinformował Krzysz-
tof Chojnacki, Mazowiecki Wo-
jewódzki Inspektor Transportu 
Drogowego.

Mikołaj Mikos

miasto odpowiada gITD: Karolina gałecka, 
rzecznik urzędu miasta:
n ZTm realizuje politykę „zero tolerancji” dla 
łamania przepisów o czasie pracy kierowców 
oraz przepisów dotyczących stanu techniczne-
go autobusów. Wg ITD kontrolowano wszystkich 
operatorów. Nie jest to prawdą. Wg naszej wiedzy 
kontrola odbyła się u pięciu z sześciu operatorów w Warszawie. Ope-
ratorzy złożyli wyjaśnienia i zastrzeżenia do otrzymanych protokołów 
kontroli. Część z wyjaśnień została już uwzględniona przez ITD.
n Zgodnie z obowiązującym prawem za czas pracy kierowców od-
powiada pracodawca, a przede wszystkim sam kierowca. Nie jest 
tak, że ZTM posiada uprawnienia do kontroli czasu pracy kierowców. 
Może ją przeprowadzić za to ITD, co wynika bezpośrednio z jej zadań, 
nałożonych przez ustawodawcę. Mimo, że to nie Zarząd Transportu 
Miejskiego jest odpowiedzialny za czas pracy kierowców, to Inspek-
cja Transportu Drogowego zawiadomiła nas o wszczęciu wobec nas 
postępowania w związku z ujawnionymi przypadkami naruszeń czasu 
pracy kierowców. W związku z tym, że nie wskazano w zawiadomie-
niach zakresu rzekomej odpowiedzialności, wpływu na powstanie 
naruszeń, a przez to brak jest możliwości odniesienia się do treści 
zawiadomienia, zawnioskowaliśmy m.in. o przeprowadzenie postępo-
wania administracyjnego oraz udostępnienie materiału dowodowego, 
żeby móc się odnieść do zakresu postępowania. Jesteśmy przekona-
ni, że nie zaniechaliśmy jakichkolwiek obowiązków, które pozwalałaby 
na postawienie nam jakiegokolwiek zarzutu. 
n Autobusy są w dobrym stanie technicznym. mimo, że kontrola 
jest zadaniem policji oraz ITD, służby ZTm także realizują takie czyn-
ności kontrolne. W umowach przewozowych postawiliśmy wysokie 
wymagania dotyczące stanu technicznego pojazdów, które nie są spo-
tykane u innych organizatorów transportu publicznego. Przed rozpo-
częciem świadczenia usług oraz w trakcie obowiązywania kontraktu 
dokonujemy certyfikacji taboru, obejmującej m.in. sprawdzenie stanu 
technicznego. Są to dodatkowe czynności, prowadzone niezależnie od 
spełniania obowiązków badań technicznych, wynikających z przepi-
sów prawa. Codzienne kontrole na mieście skutkują wysoką oceną 
stanu technicznego taboru Warszawskiego Transportu Publicznego. 
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Miejsce z duszą

– Ucząc się od najlepszych 
włoskich producentów lodów, 
tworzymy własne receptury 
i pomysły na nowe smaki. Po-
siadamy około 55 własnych 
receptur, mamy smaki mleczne 
i owocowe. Niedawno stwo-
rzyliśmy lody na bazie naparu 
z hibiskusa – opowiada Wikto-
ria, która przejęła od rodziców 
to kultowe na gastronomicznej 
mapie miejsce.

Lody owocowe w „Akwa-
rium” są produkowane ze 
świeżych owoców: truskawek, 
malin, cytryn, porzeczek, bana-
nów, śliwek oraz pulp. W ofer-
cie (co bardzo ważne dla wielu 
osób) znajdziemy także smaki 
wegańskie, bezcukrowe oraz 
o podwyższonej zawartości 
białka dla sportowców, których 
produkcja zostanie wznowiona 
latem 2021 r.

Lody lodami, ale skąd na-
zwa „Akwarium”? Okazuje się, 
że historia jest prosta. Nazwę 
wymyśliła mama Wiktorii za-
inspirowana wyglądem lokalu. 
Witryna, przez którą widać słod-
kości, jest prostokątna i szklana, 
dlatego z zewnątrz przypomina 
właśnie akwarium. Przez lata 
wystrój się zmieniał, ale na po-

czątku było tu pełno rybek, mu-
szelek, rozgwiazd.

W trakcie 22 lat działalno-
ści lodziarnia współpracowała 
z wieloma restauracjami, cu-
kierniami i hotelami w Warsza-
wie. Brała także udział w róż-
nych wydarzeniach, np. w am-
basadzie australijskiej czy na 
sportowych imprezach na Sta-
dionie Narodowym. Od zawsze 
dzielili się słodkościami, bo 
wiedzą, że lody to wielka frajda 
szczególnie dla najmłodszych. 
Zapraszali dzieci z domów 
dziecka, wspierali dom małego 
niewidomego dziecka na Saskiej 
Kępie. A teraz, w Mikołajki, za-
wieźli trochę lodowej radości do 
Wspólnego Podwórka.

Akcja miała miejsce w oko-
licach Placówki Wsparcia 
Dziennego Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci przy ul. Grochow-
skiej 259 A. Już o godzinie 10, 
ku zaskoczeniu wszystkich, 
pojawiły się śnieżynki z ku-
frami wypełnionymi upomin-
kami. W nich, jak się okazało, 
niepowtarzalne smaki lodów 
z „Akwarium”: słony karmel, 
czekolada, oreo i truskawka.

– Realizując taką formę współ-
pracy możemy, nawet poprzez 

promocję, wspierać małe przed-
siębiorstwa, realizujące swoje 
działania na naszym wspólnym 
mikroobszarze, w naszym są-
siedztwie – mówi Sylwester No-
wak, kierownik ogniska TPD 
i dodaje, że to jedna strona me-
dalu, bo radości dzieciaków z tej 
niespodzianki trudno porównać 
z czymkolwiek. Ich miny były 
bezcenne.

O tym, że Mikołajki z Lo-
dziarnią na pewno pozostaną 
wszystkim w pamięci, opowiada 
też Rafał Miłkowski ze Wspól-
nego Podwórka. On również 
podkreśla, że najważniejsza jest 
współpraca – to jest gwarancja 
sukcesu i dobrego sąsiedztwa.

– Na terenie Dzielnicy Pra-
ga-Południe od 2013 roku jest 
realizowany projekt „Partner-
stwo dla Dzieci Pragi Połu-
dnie”. Inicjatywy, takie jak ta, 
podkreślają, że osób z cieka-
wymi pomysłami realizowanymi 
na terenie dzielnicy jest coraz 
więcej i można zdecydowanie 
myśleć w kierunku rozwoju 
Partnerstwa, uwzględniając 
w przyszłości ścisłą współpracę 
organizacji pozarządowych oraz 
sektora prywatnego – podkreśla 
Rafał Miłkowski – lider III już 

edycji projektu. – Wspólnie mo-
żemy więcej i lepiej! 

Niestety teraz „Akwarium”, 
jak wiele kultowych miejsc 
gastronomicznych, przeżywa 
trudny czas. Mniej klientów, 
sprzedaż tylko na wynos. Ko-
nieczne było rozszerzenie oferty, 
ale… próbując nowych specja-
łów z lodziarni na Francuskiej, 
aż chce się powiedzieć: nie ma 
tego złego…

Każdy powinien spróbować, 
oprócz lodowych smakołyków, 
wyjątkowych ciast: sernika 
mango i pistacjowego, brownie 
oraz marchewkowego. Są też 
torty lodowe, deserowa gorąca 
czekolada z 70 proc. kakao z do-
datkami, rurki z bitą śmietaną, 
herbatka zimowa oraz pyszna 
kawka z ziarna Arabika. Oczy-
wiście wszystko na wynos i ko-
lejna dobra wiadomość: „Akwa-
rium” startuje z dowozem lodów 
pod Wasze drzwi– szczegóły na 
Facebooku i Instagramie.  KB

akWarium pełne lodóW

Pomysł na lodziarnię „Akwarium” powstał w czasie wyjaz-
du służbowego taty Wiktorii do Włoch. Właśnie tam przy-
jaciel zaproponował mu zakup maszyn do produkcji lodów. 
To była spontaniczna, szybka i odważna decyzja. Decyzja 
o otwarciu pierwszej na ul. Francuskiej 50 lodziarni, bo 
od razu po powrocie do domu, na Saskiej Kępie rozpoczął 
produkcję rzemieślniczych lodów na bazie włoskich, natu-
ralnych składników. Tak było w 1998 roku i jest do dziś.

REKLAMAREKLAMA

Fot. Akwarium
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Pragniemy złożyć Państwu  

najserdeczniejsze życzenia, 

aby wiara i nadzieja płynąca  

od narodzonego dzieciątka Jezus

były szczególnym umocnieniem  

i pomogła przezwyciężyć  

wszelkie zagrożenia i trudy  

dnia codziennego.

Niech Chrystus  

i Matka Boża Łaskawa,  

umacniają nas i błogosławią  

na Nowy 2021 Rok.

Poseł Paweł Lisiecki 

oraz

Radni Dzielnicy Praga-Północ:  

 Małgorzata Grzegorzewska  

Hanna Jarzębska  

Robert Kazanecki 

Ernest Kobyliński  

Teresa Mioduszewska 

Wojciech Nastula  

 Grażyna Szymańczuk   

Karol Szyszko   

Sebastian Wijas 
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Adam Rosiński: Obalmy na początku 
mit, który powielany jest przez wie-
le źródeł, że najdłuższym budynkiem 
w Warszawie jest tzw. jamnik z ulicy 
Kijowskiej…

grażyna Wiśniewska: Prawda jest taka, 
że najdłuższym budynkiem jest nasz. 
Faktycznie to są 22 budynki połączone 
ze sobą galeriami. Całość liczy sobie 
prawie półtora kilometra. Pierwotnie 
można było wejść jednym końcem tego 
budynku i przejść galeriami aż do dru-
giego końca. W naszej nieruchomości 
jest 1750 lokali mieszkalnych, w któ-
rych mieszka ponad trzy tysiące ludzi.

AR: Domyślam się, że zarządzanie 
i administrowanie tak specyficznym 
osiedlem, jakim jest „Przyczółek gro-
chowski”, to niełatwe zadanie…

gW: Kiedy rozpoczynałam tu pracę, 
a był to rok 2003, nie zdawałam sobie 
sprawy z tego, jak trudne jest to osiedle 
i jak bardzo zaniedbane. Początki były 
bardzo ciężkie. W kasie brakowało 
pieniędzy i nie było z czego zapłacić 
rachunku za centralne ogrzewanie…

marek Wilczyński: Ja przyszedłem na 
„Przyczółek” kilka miesięcy po pani 
Prezes. Był to czas wydzielania się 
naszej Spółdzielni z RSM Osiedle 
Młodych. To też trudny okres, ale za-
kończony sukcesem, gdyż udało się 
tak poprowadzić sprawę, żeby potężny 
pawilon użytkowy z gruntem przy  
ul. Ostrzyckiej pozostał w zasobach 
naszej Spółdzielni, a nie stał się mająt-
kiem innych…

Bogdan leśnik: O stopniu skompliko-
wania osiedlowych inwestycji może 
świadczyć przykład tworzenia u nas 
sieci domofonów. Pierwotnie wyko-
nawca deklarował, że instalacja zaj-
mie mu trzy miesiące, ale rozległość 
i założenia systemu okazały się zbyt 
skomplikowane. Wtedy, wykorzystu-
jąc swoją wiedzę techniczną, włączy-
łem się w projekt, który po przemode-
lowaniu udało się ostatecznie wdrożyć. 
Z tego, co wiemy jest to największy, 
pod względem liczby jednocześnie pra-
cujących urządzeń, system w Europie.

AR: Przez prawie połowę swojego ży-
cia byłem mieszkańcem „Przyczółka 
grochowskiego” i dzięki temu łatwo 
mi szczerze ocenić, jak bardzo zmie-
niło się to osiedle. Szczególnie na 
przestrzeni ostatnich dwóch dekad. 
Ale powiem Państwu, że jedno jest nie-
zmienne – cudowny zapach kwitnącej 
na wiosnę zieleni. Drzewa i krzewy, tak 
bujnie się rozrosły… 

GW: To jeden z plusów mieszkania na 
„Przyczółku”, ale jest ich więcej. Na te-
renie osiedla mamy szkołę, dwa przed-
szkola, żłobek, przychodnię, sklepy, 
pocztę, plac zabaw dla dzieci…

Bl: Osiedle jest naprawdę znakomicie 
zlokalizowane. Do centrum miasta 
jedzie się stąd 10 minut. Te wszystkie 
walory spowodowały, że trzynaście 
lat temu i ja kupiłem tu mieszkanie, 
choć znajomi się dziwili, że wybrałem 
„Przyczółek Grochowski”… A teraz 
jestem dumnym mieszkańcem „Przy-
czółka”.

AR: Te obawy zapewne wynikały 
z tzw. złej sławy, która w ubiegłym wie-
ku mocno ciążyła na osiedlu. Trudno 
się walczy ze stereotypami, ale chyba 
to odium odchodzi do lamusa?

mW: Taką mamy nadzieję. Szczególnie, 
że w tę zmianę wizerunku, jak i w po-
lepszenie bezpieczeństwa i komfortu 
mieszkania wkładamy naprawdę wiele 
pracy i finansów.

gW: No właśnie. Bardzo duży na-
cisk położyliśmy na estetykę osiedla. 
Wspomniał pan wcześniej o zieleni, 
której nasze osiedle jest pełne. Lu-
dzie to doceniają. Często jest tak, że 
ci, którzy niedawno wyprowadzili 
się z „Przyczółka” i odwiedzają nas, 
dziwią się, że w tak krótkim czasie 
tak ładnie ta zieleń została zagospo-
darowana. Jest to oczywiście także 
zasługa naszych gospodarzy, bo my, 
oprócz koszenia, nie wspomagamy 
się żadną specjalistyczną firmą ze-
wnętrzną. Robią to nasi gospodarze 
doglądani przez panią administrator. 
Duże brawa dla nich!

AR: jubileusz zawsze jest okazją do 
podsumowań. Przypomnijmy kilka naj-
ważniejszych zadań zrealizowanych 
w ostatnich latach i wspomnijmy też 
o bolączkach osiedla…

gW: Największą bolączką jest niedosyt 
miejsc parkingowych. Owszem, mamy 
dwa parkingi społeczne i trochę sytu-
ację udało się unormować, chociażby 
dzięki ustawieniu szlabanów i wpro-
wadzeniu zezwoleń na wjazd, ale tych 
miejsc ciągle brakuje, tym bardziej, 
że nierzadko w rodzinach nasi miesz-
kańcy mają po dwa samochody.

mW: Do najważniejszych zrealizowa-
nych zadań na pewno trzeba zaliczyć 
m.in. wymianę sieci wodociągowej 
wody zimnej w kanale technicznym na 
całym osiedlu, docieplenie wszystkich 
budynków mieszkalnych oraz stropo-
dachów, zmianę kolorystyki elewacji 
budynków z „szarej” na „ciepłą”, wy-
mianę pionów kanalizacji i likwidację 
rur z azbestu, wymianę instalacji zw, 
cw i ccw we wszystkich budynkach, 
remonty dźwigów czy sukcesywne 
remonty galerii…

Bl: Warto tu wspomnieć także o syste-
mie monitoringu wizyjnego czy współ-
pracy z firmą ochroniarską, gdyż te 
działania zdecydowanie wpływają na 
bezpieczeństwo mieszkańców. Nie bez 
znaczenia są również projekty, które 
bezpośrednio przekładają się na wno-
szone przez nas, mieszkańców, opłaty, 
jak wymiana oświetlenia sionek na 
energooszczędne LED-y czy montaż 
wodomierzy i podzielników kosztów 
ogrzewania na grzejnikach.

AR: Po latach bezruchu udało się Pań-
stwu reaktywować Klub Osiedlowy 
„groszek”…

gW: Tak i jesteśmy z tego dumni. 
Ubolewamy, że w czasie pandemii 
nie mogą w Klubie odbywać się za-
jęcia. Co roku mieliśmy tam Wigilię 
dla seniorów… Wielkim zaintereso-
waniem cieszyły się organizowane 
przez Klub wycieczki dla seniorów, 
którzy sami wybierali cel podróży. 
Najczęściej był nadkomplet chętnych 
na takie wyjazdy. 

AR: Przez pandemię nie odbywały się 
w spółdzielniach Walne Zgromadzenia, 

czy to jakoś wpłynęło na pracę Rady 
Nadzorczej?

Bl: Trochę nam utrudniło pracę, gdyż 
jako ciało kolegialne musieliśmy 
podjąć wiele istotnych decyzji, ale 
sobie poradziliśmy. Spotykaliśmy się 
we wspomnianym „Groszku”, gdzie 
mogliśmy zachować odpowiednie 
odległości pomiędzy sobą, a teraz, 
po wprowadzeniu dodatkowych ob-
ostrzeń, po prostu pracujemy zdalnie. 
Także zdalnie i telefonicznie odbywają 
się nasze dyżury.

AR: Czego z okazji jubileuszu można 
życzyć Spółdzielni i Osiedlu?

gW: Niestety, ze względu na pandemię 
nie uda się przeprowadzić obchodów 
pięćdziesięciolecia tak, jak planowali-
śmy. A życzenia..? Dalszego rozwoju 
osiedla, dokończenia remontów galerii, 
realizacji projektu budowy windy przy 
Kwarcianej 1…

mW: Naszym mieszkańcom trzeba ży-
czyć, wiele, wiele zdrowia i szczęśli-
wego przyszłego 2021 roku…

Rozmawiał Adam Rosiński

Materiał inforMacyjno-prasowy sM przyczółek Grochowski

pięćdziesiątka „przyCzółka GroChoWskieGo”
Warszawskie Osiedle „Przyczółek grochowski” jest wyjątkowe w skali 
świata. W tym roku mija pół wieku, od kiedy zadomowili się tu pierw-
si mieszkańcy. Przy okazji jubileuszu rozmawiamy z władzami Spół-
dzielni mieszkaniowej „Przyczółek grochowski” – prezes grażyną 
Wiśniewską, wiceprezesem markiem Wilczyńskim oraz Przewodni-
czącym Rady Nadzorczej Bogdanem leśnikiem.

„Przyczółek grochowski” zmienia 
kolorystykę elewacji budynków 
z szarej na kolorową…
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Radca prawny Marcin Kluś specjalizuje się w sprawach cywilnych,  
o błędy medyczne i szkody komunikacyjne.

PRAWNIK
RADZI'ŚWIęTA IDĄ!

Święta, święta! W sklepach 
często plastikowe, trochę szklane, 
trochę gipsowe, w zieleniach, czer-
wieniach, z brokatami, światełkami 
i nieopisanym zalewem tandety. 
Mają niewiele wspólnego z praw-
dziwym duchem Świąt.

Lubię bożonarodzeniowo przy-
strojony dom, rozmigotaną, pach-
nącą choinkę i ten nasz bardzo 
stary i bardzo piękny obrus, hafto-
wany na białym lnie specjalnie na 
Wigilię przez jedną z ciotecznych 
babć, które już dawno opuściły 
ten świat. Obrus ma zdecydowanie 
ponad sto lat i – uwierzycie? – po 
takim czasie len staje się miękki 
i delikatny, a hafty zachowały swój 
rysunek i kolor.

Z grudniem przychodzi do mnie 
czas radosnego oczekiwania na 
Święta Bożego Narodzenia. Pla-
stiki i brokaty w sklepach są po-
mięte, zakurzone, spowszedniałe 
po niemal miesiącu kaleczenia 
oczu swoją nachalnością. No 
cóż… 

Czas brać się za przygotowania! 
Hm, jeśli chodzi o histeryczną nie-
kiedy czystość w domu – wiemy, 
wiemy – nie będzie jej oceniał 
Sanepid! Bo jeśli w idealnie wy-
sprzątanym domu, ozdobionym 
mnóstwem Mikołajów, stroików, 
szopek i największą nawet, najoka-
zalszą choinką, do uginającego się 
od dań stołu zasiądziemy odświęt-
nie ubrani, lecz „nieposprzątani” 
wewnętrznie, nie będzie to święto 
prawdziwe, lecz udawane. 

Domownicy plus maksymalnie 
piątka gości. Jeśli zapraszamy 
np. rodziców i teściów – nie ma 
problemu. Ale jeśli to np. dwójka 
własnych, dorosłych dzieci z mał-
żonkami i potomstwem? To już 
minimum szóstka, zamiast dozwo-
lonej piątki… 

Siedzą przy wigilijnym stole. 
Matka umęczona przygotowaniami 
marzy o tym, by jak najprędzej 
odpocząć. Mąż, niezadowolony, 
krzywo patrzy na żonę. Córka na-
dęta, bo zabrali jej na czas kolacji 
komórkę. Młodszemu braciszkowi 
chce się płakać – wszyscy wokół 
mają takie straszne miny, nawet 
babcia strwożona, że znowu będą 
ją karcić, gdy trzęsącą ręką będzie 
rozlewać zupę, a barszcz czerwony 
plami… Łamią się opłatkiem, wzrok 

odwrócony w bok i mamroczą „we-
sołych Świąt, wesołych Świąt”…

Takie „życzenia”? Chyba nie o to 
chodzi. Nie o odklepanie wyświech-
tanego banału, bo „wypada”. Nie 
tego dnia.

Jest mnóstwo czasu, by zastano-
wić się, co właściwie świętujemy. 
Jest czas, by wysprzątać najpierw 
swoje serce z całorocznych złości, 
zawiści, żalu, a wtedy pomyśleć, 
czego będziemy życzyć – tak od 
serca – każdemu z bliskich. Dobrej 
pracy? Cierpliwości? Żeby mąż był 
grzeczny? Wymarzonego urlopu? 
Każdy ma przecież inne priorytety…

Jeszcze jest czas, by prace do-
mowe rozsądnie zaplanować i roz-
dzielić. Nie zwlekając, warto zacząć 
przygotowania do Świąt. 

Zacząć, ale od siebie.              żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...
SłODKO-gORZKO 

– Widzę, panie Kaziu, że bombeczki pan  
kupił… 
Eustachy Mordziak po chwilowym załamaniu 
ekonomicznym na nowo rozwinął swój bie-
liźniany stragan na pl. Szembeka licząc, że 
świąteczna gorączka, która co roku handel 
ożywia, i jemu pozwoli trochę plecy wypro-
stować. 
– Jedno pudełko tylko? I same „łezki”… 
Kazimierz Główka, emeryt zaopatrujący się 
na bazarze od lat, znajomy Eustachego, 
położył delikatnie świecidełka na straganie, 
z brzeżku. 
– Bo widzi pan, panie Eustachy, różne w domu 
mamy. Wyrzucić szkoda – niby używane, ale 
przecież niezniszczone…
– I u nas, choć pudełka z bombkami cały 
pawlacz zajmują, Krysia wyrzucić żadnej nie 
pozwoli. 
– O, to, to.
– Dlaczego same „łezki”. 

– Takich dotąd nie mieliśmy… Ale powiem 
panu i to, że im bliżej Świąt, to i nastrój ogarnia 
mnie jakiś taki mało radosny. W tym roku nie 
będzie już tak jak kiedyś. A kiedy będzie „jak 
kiedyś” – kto to wie? Ludzie w moim wieku 
mogą się już o tym nie przekonać… 
– Ojojoj, panie Kaziu! Tak nie można. To rado-
sne Święta przecież są.
– Chyba jednak bardziej niż kiedykolwiek przypo-
minać nam będą, że oprócz radości jest i smu-
tek, że jak coś się zaczyna, to i coś się kończy.
– Znaczy, co?
– Oj, panie Eustachy, przecież pan dobrze 
wie… To był bardzo niedobry rok.
– Fakt, przez ten Covid najlepszy nie był…
– Nie najlepszy?! Już ponad milion osób za-
chorowało, ponad 21 tys. zmarło. Niech pan 
sobie wyobrazi te rodziny, które spoglądają na 
puste miejsce przy stole. Tu siedział dziadek, 
babcia, mąż, syn… Byli i nie ma ich już. Serce 
pęka, panie Eustachy, w niejednym domu.
– A ile rodzin nie spotka się przez te obostrze-
nia? Nie przytulą się do siebie, nie wycałują, 

nie spojrzą z bliska w oczy, opłatkiem nie po-
dzielą się… 
– Co roku to największa frajda: Co robicie 
w Święta, pytają jedni drugich. – Jedziemy 
do mamy, do rodziców, do babci… Nie tym 
razem. 
– A ilu naszych spędzi ten czas za granicą? 
Przecież rozjechali się rodacy po świecie.
– W samej Unii jest podobno ponad 2 miliony. 
Do tego Stany? Loty wstrzymane, kwaran-
tanny, szlag by trafił. Co to za kraj, że ludzie 
od tylu lat muszą za szczęściem wyjeżdżać? 
Najbardziej mi żal, panie Eustachy, tych babć 
i dziadków. Wiem, co mówię, sam to przeży-
wam. Dla nas przecież każde Święta mogą 
być tymi ostatnimi. I bez wnuków, bez córek 
i synów? Dla ludzi starszych, to naprawdę 
będą Święta słodko-gorzkie, że tak powiem. 
No, na mnie już czas, żona czeka. Niech się 
przynajmniej mnie doczeka. Żadna to już 
atrakcja, ale zawsze. Wszystkiego dobrego 
panie Eustachy!

Szaser 

REKLAMA REKLAMA

Czy umowny dział spadku może nastąpić tylko po-
między niektórymi spadkobiercami? Chodzi o to, że 
nie wszyscy spadkobiercy zgadzają się na podziele-
nie majątku według złożonej propozycji. 

Nie. Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego, dział 
spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między 
wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia 

sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Z powyższego przepisu wynika, 
że podział majątku spadkowego w drodze umowy wymaga zgodnej woli wszystkich 
współspadkobierców. Zgoda musi obejmować zarówno formę podziału, jak i sposób 
jego przeprowadzenia. Brak zgody choćby jednego ze spadkobierców wyłącza możli-
wość dokonania umownego działu spadku. Taka umowa będzie nieważna. Co prawda 
oświadczenia woli współspadkobierców co do umownego działu spadku nie muszą 
być złożone równocześnie, ale nie zmienia to faktu, że muszą obejmować wszystkich 
spadkobierców.

W jakiej formie musi być zawarta umowa o dział spadku? 
Umowa o dział spadku może być generalnie zawarta w dowolnej formie. Szczególna 

forma takiej umowy jest uzależniona od tego, co jest przedmiotem działu spadku. Umo-
wa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego wówczas, gdy:

1) do spadku należy nieruchomość;
2) w skład przedsiębiorstwa należącego do spadku wchodzi nieruchomość;
3) do spadku należy przedsiębiorstwo objęte zarządem sukcesyjnym.
Jeżeli do spadku wchodzi przedsiębiorstwo bez nieruchomości, to umowa o dział 

spadku powinna zostać zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświad-
czonymi

W tym miejscu, z uwagi na liczne pytania czytelników, pragnę jeszcze raz wyjaśnić, 
że „dział spadku” nie jest tożsamy ze „stwierdzeniem nabycia spadku”. Nabycie spadku 
następuje z mocy prawa z chwilą jego otwarcia, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. 
Stwierdzenie nabycia spadku ma na celu potwierdzenie faktu dziedziczenia spadkobiercy 
po zmarłym, jak i stwierdzenie, w jakiej części (ułamku) to dziedziczenie nastąpiło. 

Z kolei przez dział spadku należy rozumieć rozdysponowanie pomiędzy spadkobier-
ców składników majątku wchodzących w skład spadku, które do tej pory były objęte 
wspólnością w częściach ułamkowych na podstawie stwierdzenia nabycia spadku 
albo aktu poświadczenia dziedziczenia.
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Kiedy sznur terenowych sa-
mochodów przejeżdżał 6 grud-
nia główną ulicą Chotomowa, 
nie było osoby, która nie spoj-
rzałaby na te charakterystyczne, 
duże pojazdy 4x4. A gdy wszyst-
kie skręcały na podwórze Domu 
Dziecka, inni kierowcy zatrzy-
mywali się, by przepuścić tę ka-
walkadę, bo było widać, że cho-
dzi o coś niecodziennego, wyjąt-
kowego. I faktycznie działo się! 

Pasjonaci z grupy terenowej 
„Off Road Białołęka” i „Wariaci 
Off-roadu” z Legionowa odwie-
dzili razem z Mikołajem pod-
opiecznych tej podwarszawskiej 
placówki. „2. Offroadowe Miko-
łajki 4×4” dostarczyły mnóstwo 
radości i wzruszeń. A tego na 
pewno nie spodziewali się pa-
nowie: Paweł Domański i Da-
mian Urbański, kiedy jakiś czas 
temu zaczynali organizować 
wspólne motoryzacyjne wy-
prawy z ludźmi z okolicy, stając 
się szefami swoich miejscowych 
grup. Chodziło przecież o adre-
nalinę, frajdę z jazdy w ekstre-
malnych warunkach. I choć dalej 
tak jest, to obie grupy (chociaż 

chwilami wydaje się, że podział 
na nie jest zbędny, bo wszyscy 
są wielką rodziną), pasją dzielą 
się z innymi. Ich celem stało się 
dawanie światu tego, czego jest 
na nim zdecydowanie zbyt mało 
– radości.

Gdy na dziedziniec przed Do-
mem Dziecka wjechały potężne 
samochody, w oknach powitały 
ich roześmiane buzie. Dzieci 
z wielką radością oczekiwały na 
gości, którzy nie dość, że przy-
jechali właśnie „autami na wiel-

mikołaJe W terenóWkaCh
Offroadowy mikołaj – w dniu swoich imienin – przyjechał 
z wizytą do dzieci z Domu Dziecka. Właściciele samo-
chodów 4x4 ruszyli z kolejną akcją dla najmłodszych.

kich kołach”, to razem z nimi 
sam święty Mikołaj w nieco 
nowoczesnym wydaniu, równie 
oryginalnym jak cała ekipa. Jego 
sanie zostały przystosowane 
do zmieniającego się klimatu 
i renifery zamieniono na konie 
(mechaniczne) w pomarańczo-
wym umaszczeniu i bardzo kla-
sycznym wyglądzie – podarki 
przyjechały kultową syrenką. 
Sam Mikołaj – słusznej postury 
i przesympatycznym usposobie-
niu, zdjął wielkie torby z prezen-
tami, które przywiózł dla dzieci, 
porozmawiał z nimi i jak na 
bożonarodzeniowego celebrytę 
przystało, bardzo chętnie rów-

nież pozował do zdjęć – w końcu 
dzień imienin, 6 grudnia, do cze-
goś zobowiązuje.

Niestety, ze względów bez-
pieczeństwa związanych z pan-
demią, dzieci nie wyszły przed 
budynek placówki. W ich imie-
niu za odwiedziny i prezenty 
podziękowała siostra Magda. 
Ona też przekazała offroadowej 
ekipie świąteczne pierniczki 
zrobione przez podopiecznych 
Domu Dziecka.

Radość była wielka, choć 
trudno nie powiedzieć: chcia-
łoby się więcej! Epidemia zmu-
sza wszystkich do zmiany zwy-
czajów i tradycji, ale najważ-
niejsze, że wbrew wszystkiemu 
i pomimo wszystko, wciąż są one 
kultywowane na ile tylko się da. 

Na pożegnanie padły zapew-
nienia, że kolejne spotkanie 
(już w innych, normalnych wa-
runkach – wszyscy na to liczą), 
odbędzie się 1 czerwca. Wtedy 
dzieci nie tylko popatrzą na sa-
mochody 4x4, ale też będą mogły 

nimi pojeździć i spędzą dzień 
tak, by był on jednym z niezapo-
mnianych. 

Grupę „Off Road Białołęka”, 
która zapoczątkowała te moto-
ryzacyjne Mikołajki z dziećmi, 
założył 3 lata temu Paweł Do-
mański, który po samodzielnych 
wyprawach szybko zrozumiał, 
że bardzo trudno jest jeździć sa-
mochodem terenowym bez to-
warzystwa i jeszcze nim wrócić 
bez strat w ludziach i sprzęcie. 
Często potrzebna jest pomoc 
kolegi lub koleżanki „po fachu”, 
więc napisał w internecie, że 
szuka towarzyszy na wspólne 
wypady. Na odzew nie trzeba 
było długo czekać. W krótkim 
czasie zebrało się około 300 
osób. Z biegiem czasu grupa się 
rozrosła. 

Na którymś ze spotkań naro-
dził się pomysł zorganizowania 
czegoś fajnego dla dzieciaków, 
które uwielbiają wielkie sa-
mochody. A że w tej grupie od 
pomysłu do realizacji droga na-

prawdę jest krótka i prosta, bo 
wszyscy mają wielki zapał do 
działania, 6 grudnia 2019 odbyły 
się 1. Offroadowe Mikołajki 4x4. 
Wtedy, jeszcze przed epidemią, 
dzieci z Domu Dziecka na Biało-
łęce były z grupą na przejażdżce 
połączonej z ogniskiem i innymi 
atrakcjami. Po co to wszystko?

– Okres przed świętami to 
czas, w którym szczególnie 
zwracamy wszyscy uwagę na 
potrzebujących. Istnieje sporo 
sposobów na pomaganie. Są 
zbiórki jedzenia w marketach, 
Szlachetna Paczka itp. My akurat 
posiadamy pojazdy 4x4 i chcieli-
śmy z nich zrobić jak najlepszy 
użytek, a że dzieci kochają te sa-
mochody i to właśnie najmłodsi 
najbardziej potrzebują radości 
w Boże Narodzenie, to pomysł 
w sumie narodził się sam. Nie 
myliliśmy się. Za każdym razem 
jest moc pozytywnych emocji 
– mówi Paweł Domański. – Nie-
stety w tym roku przez pandemię 
jest dużo trudniej i cała formuła 
została mocno okrojona, ale cóż, 
żyje się dalej, bo już 1 czerwca 
będzie kolejna okazja, żeby zro-
bić coś dobrego. Planujemy zor-
ganizować Offroadowy Dzień 
Dziecka 4x4. I będzie to znowu 
z placówką z Chotomowa, bo pa-
dły pierwsze deklaracje. A dzieci 
nie wolno oszukiwać!

Klara Bartuszek
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AgNIESZKA KĄDEjA, burmistrz REmBERTOWA
Ten rok rozpoczęliśmy w Rembertowie niezwykle radośnie – koncertem no-
worocznym oraz balem seniorów. Niestety w marcu pojawił się wirus, który 
wymusił podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo naszym miesz-
kańcom. Mimo tak trudnego czasu, realizowaliśmy najważniejsze zadania. 
Kupiliśmy dwie działki, tworząc nowe możliwości rozbudowy szkoły przy ul. 
Niepołomickiej i zagospodarowania na cele rekreacyjne terenów na Nowym 
Rembertowie. Kończymy opracowanie dokumentacji budowy domu komu-
nalnego przy ul. Cyrulików. Zacieśniliśmy współpracę z PKP PLK SA i ZMID, 
dotyczącą realizacji trzech strategicznych dla dzielnicy inwestycji: budowy 

tunelu, wiaduktu i estakady. MPWiK wykonało wiele inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych. Dom 
Kultury „Rembertów” i Dom Kultury „Wygoda” otrzymały certyfikaty w konkursie „Miejsce Przyjazne 
Seniorom 2019–2021”. Cieszyliśmy się także z sukcesu wszystkich miłośników literatury w Remberto-
wie – nasza biblioteka zajęła pierwsze miejsce wśród wszystkich warszawskich bibliotek pod względem 
liczby wypożyczonych książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Niech zdrowie, nadzieja i ciepło 
ludzkich serc towarzyszą nam wszystkim przez całe Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2021 rok.

gRZEgORZ KuCA, burmistrz BIAłOłęKI
Pomimo trudnego czasu, zbudowaliśmy i oddaliśmy w tym roku kolejną szkołę 
podstawową. Uruchomiliśmy pierwsze na Zielonej Białołęce liceum, wszystkim 
przedszkolakom zapewniliśmy miejsca w placówkach na terenie dzielnicy. Na 
zajęcia dodatkowe dla uczniów z ośmiu szkół pozyskaliśmy 3,5 mln zł z fun-
duszy europejskich. Pełną parą szły projekty inwestycyjne – budowaliśmy i re-
montowaliśmy ulice, doświetlaliśmy przejścia dla pieszych, rozbudowaliśmy 
tereny zielone i sadziliśmy drzewa, a deweloperów motywowaliśmy do przesa-
dzania zamiast wycinki. Rozwijaliśmy infrastrukturę sportową, organizowaliśmy 
zajęcia sportowe dla dzieci i całych rodzin oraz biegi – choć tym razem w formie wirtualnej. Rozwiązaliśmy 
problem domu samotnej matki przy ul. Skierdowskiej 2 – 48 mieszkańców dostało lepsze i bezpieczne wa-
runki do życia. Pomagaliśmy przedsiębiorcom i mieszkańcom przetrwać ten trudny, pandemiczny czas.

TOmASZ KuChARSKI, burmistrz PRAgI POłuDNIE
Niewątpliwie rok 2020 zostanie zapamiętany przez nas jako wyjątkowo 
trudny, uważam jednak, że Urząd Dzielnicy zdał ten trudny egzamin. Nie 
czekaliśmy na rozwój wydarzeń z założonymi rękami, tylko od początku 
kryzysu skupiliśmy się na łagodzeniu skutków problemów, jakie przy-
niosła epidemia i decyzje rządu niesprzyjające finansom samorządów. 
Dzielnicowe instytucje pomagają seniorom i osobom potrzebującym. Od 
marca pomagamy szkołom w prowadzeniu edukacji zdalnej, wspieramy 
naszych przedsiębiorców m.in. obniżając im czynsze. 
Co ważne, pomimo rządowego ograniczenia dochodów budżetowych, 

z dumą mogę poinformować, że kontynuujemy tak długo wyczekiwane przez mieszkańców inwesty-
cje na Gocławiu – budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
oraz Centrum Edukacyjno-Kulturalnego TERMINAL Gocław. Mocno wierzę w to, że przyszły rok, 
dzięki nabytym doświadczeniom, niczym nas nie zaskoczy. 

mAłgORZATA KWIATKOWSKA, burmistrz TARgóWKA
Choć 2020 to rok związany z COVID-19, to wciąż działamy dla naszych 
mieszkańców. Minione miesiące to ważny czas w naszej oświacie – od-
daliśmy do użytku szkołę przy ul. Rembrandta, przebudowaliśmy dawne 
warsztaty mechaniczne przy ul. Wysockiego 51, rozbudowaliśmy SP 52 
o nowoczesny pawilon, budowane są boiska przy ZS im. P. Wysockiego. 
Planujemy rozbudowę żłobka nr 42. 
Ważne są też sprawy społeczne. Powstał dom komunalny przy ul. Odro-
wąża, projektowany jest ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Na remont oczek wodnych w Parku Bródnowskim, miesz-
kańcy czekali od lat i bardzo się cieszę, że prace właśnie trwają. Z osobistych refleksji zauważyłam, 
że w naszym społeczeństwie zrodziła się frustracja i narasta agresja. Dlatego, w Nowym Roku życzę 
wszystkim zdrowia, wytrwałości i wyrozumiałości dla siebie i innych.

REKLAMAREKLAMA

Jak minął rok warszawo?Jak minął rok warszawo?

Z okazji nadchodzących  
Świąt Bożego Narodzenia  

i Nowego 2021 Roku  
składamy Redakcji  

oraz Czytelnikom „Mieszkańca”  
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

szczęścia, miłości i spokoju.
Życzymy, aby Święta przeżywane w tym 
wyjątkowo trudnym okresie były czasem 

wzajemnej życzliwości i szacunku, 
napełniły Państwa pokojem i wiarą oraz 

dały siłę do pokonywania trudności
i pozwoliły z ufnością patrzeć 

w przyszłość.

Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy

Drodzy Mieszkańcy Dzielnicy Wesoła! 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Składamy Państwu serdeczne życzenia, 
wszystkiego co dobre i piękne.

Niech magiczna moc Wigilijnego wieczoru 
przyniesie spokój i radość, 

a nowy Rok 2021 spełnienie marzeń  
oraz wszelkich planów.

Niech będzie zdrowy i szczęśliwy,  
dający nadzieję na lepsze jutro.

Marian Mahor
Burmistrz  

Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy

Marcin Jędrzejewski
Przewodniczący Rady  

Dzielnicy Wesoła
m.st. Warszawy
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mARIAN mAhOR, burmistrz WESOłEj
Pomimo pandemii mamy czym się pochwalić. W konkursach Nagrody Warszawskiego Programu 
Edukacji Kulturalnej nasze Przedszkole nr 261 oraz CLXIII Liceum Ogólnokształcące zdobyły laury, 
a Żłobek nr 67 potrójne zwycięstwo w konkursie Architektonicznym Prezydenta Warszawy. Nie odby-
ła się, niestety, większość planowanych imprez, ale wystartował projekt „Kino Pogodna”, a w sieci 
odbył się I Wesołowski Jazz Festiwal. Mimo kryzysu skupialiśmy się też na inwestycjach. Ukończyli-
śmy rozbudowę SP 174, mamy gotowy projekt architektoniczny na budowę działającego już w dziel-
nicy CLXII LO. Pozyskaliśmy grunt pod budowę „Kulturoteki” i w 2021 roku ogłosimy konkurs na 
jej koncepcję architektoniczną. Prężnie realizujemy program Zlikwiduj „Kopciucha” i kontynuujemy 
programy „Budowy dróg i oświetlenia w drogach nieoświetlonych”. Ogólnie był to kolejny bardzo dobry rok dla Wesołej.

IlONA SOjA-KOZłOWSKA, burmistrz PRAgI PółNOC
Ten rok postawił przed nami nowe wyzwania. Gdy w marcu zbliżała się do Polski pandemia, nie spodzie-
waliśmy się, że będziemy przez wiele miesięcy pracować na najwyższych obrotach w zupełnie nowej 
rzeczywistości. Udało nam się zrealizować kilka dużych inwestycji, remontowaliśmy budynki komunalne, 
część ma dziś windy, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Dużym sukcesem jest zmniejszenie o połowę 
liczby rodzin czekających na mieszkania komunalne. Podsumowując rok 2020 nie sposób nie wspomnieć 
o ogromnych wyzwaniach, przed jakimi stanęła oświata. Błyskawiczne decyzje pomogły szkołom płynnie 
przejść na nauczanie zdalne, kupiliśmy niezbędny sprzęt komputerowy. Ogromne podziękowania pra-
gnę złożyć na ręce wszystkich osób, które wspierały mieszkańców w trudnym czasie: przede wszystkim 

pracownikom OPS, wolontariuszom, w tym żołnierzom WOT oraz organizacjom pozarządowym.

NORBERT SZCZEPAńSKI, burmistrz WAWRA
Rok 2020 rozpoczął się intensywnie od spotkania z cyklu „Spotkajmy się w Warszawie”, podczas 
którego powołane zostały grupy robocze do prac nad rozwojem dzielnicy w kluczowych obszarach: 
transporcie, ekologii i kanalizacji. Przez pandemię musieliśmy zmienić kierunek działań, nakierowując 
je na cyfryzację pracy urzędu i kontakt zdalny z mieszkańcami, dbałość o przekazywanie aktualnych 
informacji. Pomimo sytuacji zrealizowaliśmy trzy inwestycje oświatowe, w tym nową szkołę przy ul. 
Cyklamenów dla ponad 750 dzieci. Otworzyliśmy nowe miejsca rekreacji, w tym dwa pumptracki oraz 
miasteczko ruchu drogowego. Działania sąsiedzkie w czasie pandemii staramy się podtrzymać jako 
kierunek aktywności lokalnej i wspierać ją za pomocą warsztatów, spotkań i nowego przewodnika są-
siedzkiego. Na koniec roku przygotowaliśmy dla mieszkańców prezent w postaci zaproszeń na spektakl 
online Teatru Dramatycznego. Mijający rok to rok pełen nowych wyzwań, ale dający cenne doświadczenia na kolejne lata.

REKLAMAREKLAMA

RAFAł TRZASKOWSKI
prezydent m.st. WARSZAWY
Epidemia trwa, rząd coraz głębiej sięga do kie-
szeni samorządów, chce podzielić Mazowsze 
i odciąć je od niektórych funduszy unijnych. 
Mimo trudnych czasów, z którymi przyszło nam 
się zmierzyć, Warszawa nie rezygnuje ze swo-
ich priorytetów i ciągle się rozwija. W tym roku 
udało się zrealizować kolejne założenia. Rodzice 
najmłodszych dzieci zyskują następne miejsca 

w darmowych żłobkach, do użytku oddaliśmy szkoły i przedszkola, a także 
unowocześniliśmy transport. Do Warszawy dotarło w sumie 160 autobu-
sów elektrycznych, złożyliśmy też największe w historii zamówienie na no-
woczesny tabor dla Metra, również niedługo pasażerowie tramwajów będą 
mogli skorzystać z ponad 200 nowych składów. Wielkimi krokami zbliża się 
także koniec budowy Szpitala Południowego. Warszawa konsekwentnie re-
alizuje też swoją politykę społeczną, kulturalną i klimatyczną. W tym roku 
wiele energii i środków włożyliśmy w pomoc warszawskim przedsiębiorcom, 
którzy muszą mierzyć się ze skutkami epidemii i decyzji rządu. Obniżyliśmy 
stawki za użytkowanie miejskich lokali, wprowadziliśmy bonifikaty na zajęcie 
pasa drogi pod ogródki gastronomiczne. Dzięki tym działaniom udało się ura-
tować wiele biznesów, które stanową o sile naszego miasta. Nasza wspólna 
praca, zjednoczenie i solidarność pozwalają wierzyć, że w kolejnych latach 
uda nam się wrócić do normalności.  
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zbrodnia WaWerska

mieszKanieC

Od miesiąca ks. Bogusław 
jest proboszczem parafii Na-
wrócenia św. Pawła Apostoła 
przy ul. Kobielskiej. To czwarta 
wspólnota, którą kieruje. Ta 
jednak jest wyjątkowa, bo jak 
podkreśla, wszedł na miejsce 
wielkiego człowieka, kochanego 
przez parafian – księdza Adama 
Szkópa, wieloletniego probosz-
cza, który, jak wszyscy pamię-
tamy, zmarł w październiku br. 
Jest to ogromne wyzwanie.

– Widzę, jak wiele znaczył mój 
poprzednik dla wiernych. Kiedy 
ogłosiłem, że potrzebujemy 
chętnych do zbudowania szopki, 
przyszło 18 osób! To właśnie 
prosty przykład tego, co wypra-
cował ksiądz Adam – mówi pro-
boszcz i podkreśla, że nie chce tu 
wprowadzać dużych zmian. Naj-
ważniejsze to nie popsuć tego, 
co zostało wypracowane, ale też 
można dodać coś, co zbliży całą 
społeczność – zbudować życie 
wokół Kościoła.

– Nasza rola (księży) to nie 
tylko głoszenie Ewangelii, ale 
też tworzenie środowiska. Dzięki 
wspólnemu spędzaniu czasu, 
chociażby na festynach czy innej 
formie zabawy i odpoczynku, lu-
dzie mogą nas poznać naprawdę. 
Szczególnie teraz jest to bardzo 
ważne, bo przez grupę złych 
osób – pedofili, którzy wyrządzili 
ogromną krzywdę dzieciom, 
teraz patrzy się na księży ina-
czej, a jesteśmy po to, by żyć we 
wspólnocie z naszymi parafia-
nami. Najlepszy obrazowy przy-
kład tego, o czym mówię: pasterz 
i stado owiec, ale pasterz nie po-
kazuje palcem, a idzie z owcami 

i wskazuje drogę, szuka jej razem 
ze stadem, podążają razem – tłu-
maczy ksiądz Bogusław.

O tym, że to nie tylko puste 
słowa, wiedzą najlepiej miesz-
kańcy Pragi Północ, gdzie przez 
kilka lat to właśnie proboszcz 
Katedry organizował m.in. naj-
lepsze i największe Sylwestry 
(bezalkoholowe bale na ponad 
400 osób!) w okolicy. Zawsze 
było więcej chętnych niż miejsc, 
wszyscy bawili się świetnie, 
zjeżdżali tu ludzie z całej War-
szawy. Były też bale dla singli, 
wiele zabaw i festynów dla ca-
łych rodzin. A sam ksiądz wcie-
lał się w role gwiazd muzyki 
i odgrywał na scenie show. Po-
czucie humoru to właśnie jeden 
z ogromnych atutów księdza. Po-
trafi bawić się i cieszyć w każdej 
sytuacji. Znany jest z występów 
z kabaretami m.in. na Jarmarku 
Floriańskim razem z Cezarym 
Pazurą czy kabaretem Jurki. 
Jego filmiki na Youtube mają 
wiele odsłon, jeden z nich nawet 
1 mln 300 tys.!

Jak podkreśla, do bycia księ-
dzem trzeba oczywiście pod-
chodzić jak najbardziej serio, ale 
w posłudze kapłańskiej zdarzają 
się różne sytuacje, również za-
bawne i warto o tym mówić.

– W Kościele, tak jak wszę-
dzie, dochodzi do wielu komicz-
nych zdarzeń. Pomyłki, wpadki 
– ludzka rzecz. Oczywiście każdy 
z nas przygotowuje się do mszy 
św., zastanawia się nad kazaniem 
(musi być ono przemyślane tak, 
aby trafiło do konkretnej grupy 
odbiorców). Nawiązuje ono do 
Ewangelii. Bywa jednak, że ktoś 

tort na urodziny Jezusa

Życzę wszystkim, aby Pan Jezus jak naj-
szybciej ukoił ból po stracie ks. Adama, 
mojego wielkiego poprzednika. Aby wier-
nie trwali przy Chrystusie, bo kto wytrwa, 
ten będzie zbawiony. Zdrowych, spokoj-
nych Świąt Bożego Narodzenia i bożego 
błogosławieństwa w Nowym Roku.

Bardzo rzadko tyle zamieszania wywołują informacje 
o zmianie na posadzie proboszcza w stołecznych parafiach, 
jak było w tym przypadku. Wierni z parafii katedralnej na 
Pradze Północ rozpaczali, a na sąsiedniej Pradze Południe 
przy ul. Kobielskiej nie kryto wielkiej radości. Ksiądz Bo-
gusław Kowalski jest przykładem na to, że można stwo-
rzyć prawdziwą społeczność wokół Kościoła i głosić w nim 
Ewangelię tak, by każdy wysłuchał jej z zaciekawieniem.

się pomyli… Tak było, kiedy 
kleryk odczytał niewłaściwy 
fragment Pisma Św. Ksiądz mu-
siał improwizować, a w głowie 
pustka! Wybrnął komicznie: Czy 
ktoś wie, ile lat żył Pan Jezus? 
Rok, dwa, trzy? A może cztery 
czy pięć albo sześć?…. I tak do-
szedł do właściwego wieku: Pan 
Jezus żył 33 lata. Amen – opo-
wiada ksiądz Bogusław jedną 
z anegdot. 

Wiele podobnych zabawnych 
sytuacji z życia Kościoła, udało 
się zebrać i trzy lata temu razem 
z wielkim przyjacielem – ks. Pio-
trem Pawlukiewiczem, wydali 
książkę „Czarny humor, czyli 
o Kościele na wesoło”. Najpierw 
ich opowiastki były nagrane na 
płycie, później zostały spisane 
i wydrukowane.

Wielką pasją proboszcza jest 
piłka nożna, grał kilka lat w Le-
gii i do dzisiaj sympatyzuje z tym 
klubem i jego kibicami. I m.
in. właśnie dlatego w kościele 
przy ul. Kobielskiej, 9 stycznia 
o godz. 13, odbędzie się specjalna 
msza dla wszystkich kibiców. To 
tutaj, w związku z pandemicz-
nymi obostrzeniami, a nie jak co 
roku na Jasnej Górze, będzie oka-
zja do wspólnej modlitwy fanów 
piłki nożnej. Dokładnie o tej sa-
mej porze nabożeństwa zostaną 
odprawione w całym kraju.

Niespodzianka czeka też pa-
rafian w nadchodzące święta. 
Najmłodsi będą świętować 
przyjście na świat Pana Jezusa. 
Przecież skoro urodziny, to musi 
być tort!

– W pierwszy dzień świąt po 
mszy dla dzieci o godz. 11.30, 
przed kościołem zostanie pokro-
jony ogromny tort urodzinowy 
z okazji narodzenia Jezusa Chry-
stusa i wszystkie dzieci zostaną 
nim poczęstowane. Najmłodsi 
muszą odczuć, że to wielkie wy-
darzenie, a w taki właśnie spo-
sób konkretnie im pokażemy, 
co się dzieje – tłumaczy ksiądz  
Bogusław.               Nina Miętus



13

Idea utworzenia Centrum 
Społecznego u zbiegu ulic Sie-
dleckiej, Wołomińskiej i Fol-
warcznej to poprawa jakości 
życia prażan. Brzmi bardzo do-
niośle, wręcz wizjonersko, ale 
kiedy przyjrzymy się lepiej temu 
projektowi przestaje już być tak 
górnolotnie. Jeśli pomysł uda się 
zrealizować, zyskają na nim całe 
pokolenia mieszkańców Pragi 
Północ – od najmłodszych, po 
seniorów rodów.

Centrum Społeczne na Mi-
chałowie, którego pomysło-
dawcą jest Jacek Wachowicz, 
prezes Stowarzyszenia „Ko-
cham Pragę”, to miejsce, jakiego 
w tej części miasta zdecydowa-
nie brakuje. Jeśli w końcu uda 
się je wybudować, z pewnością 
stanie się swojego rodzaju tęt-
niącym życiem sercem dziel-
nicy, bo znajdą się tu m.in. bi-
blioteka multimedialna, ale co 
ciekawe – także dom seniora 
i żłobek. 

– Przy kawie czy po prostu 
na ławeczce usiądą dziadkowie, 
rodzice, którzy mogą w oczeki-
waniu na swoje pociechy po-

rozmawiać chwilę, zobaczyć 
innych mieszkańców Pragi, za-
trzymać się, pożyć życiem dziel-
nicy, poznać ją bliżej. To prze-
strzeń społeczna integrująca 
w sposób najbardziej przyjazny 
– nie odgórnie planowany. Siła 

więzi sąsiedzkich, lokalnych jest 
ogromnie ważna, buduje toż-
samość miejsca – a nietrudno 
choćby zauważyć, że coraz wię-
cej osób „nowych” osiedla się 
na Pradze – mówi Jacek Wa-
chowicz i podkreśla, że pomysł 
zyskał poparcie władz Miasta, 
które zleciły wykonanie wstęp-
nego projektu uwarunkowań 
z wizualizacją. Są też wydane 
warunki zabudowy. Niestety, 

na samą budowę musimy pocze-
kać, bo jak wiadomo, sytuacja 
ekonomiczna jest zła, konieczne 
są oszczędności i inwestycja 
będzie mogła być zrealizowana 
dopiero wtedy, kiedy znajdą się 
na nią pieniądze.

– Mam nadzieję, że stanie 
się to szybko, bo Centrum jest 
bardzo potrzebne, a to inwesty-
cja ekonomicznie uzasadniona. 

To oszczędności wynikające 
z budowy trzech placówek na 
jednej działce, wykonaniu jed-
nego przyłącza elektrycznego, 
centralnego ogrzewania, kana-
lizacji i wody. Wykonanie jed-
nych fundamentów i dachu itd. 
Mówiąc prosto: jeden budynek 
zamiast trzech, czyli koszt 
dużo mniejszy – podkreśla pre-
zes Stowarzyszenia „Kocham  
Pragę”.    Alina Gruszka

Biblioteka multimedialna, żłobek i dom seniora, czyli 
Centrum Społeczne na michałowie szansą na międzypo-
koleniową integrację Pragi Północ.

trzy W Jednym

Trwa opracowywanie pro-
jektu budowlanego nowocze-
snego ośrodka, który na pewno 
okaże się zbawienny dla wielu 
osób pozbawionych szansy na 
życie wśród ludzi, z powodu 
choroby. 

Dom opieki społecznej dla 
osób z niepełnosprawnością in-
telektualną i ośrodek wsparcia 
dla osób niepełnosprawnych 
znajdą się w budynku przy ul. 
Wysockiego 8, na terenie daw-
nych magazynów.

W domu na stałe będzie 
mogło przebywać 40 pensjo-
nariuszy. Poza tym, będzie też 
opieka dzienna dla kolejnych 
40 osób, które po kilku go-
dzinach w placówce wrócą na 
nocleg do domów. 

Jak zapowiada Urząd Mia-
sta, nowoczesna bryła budynku 
oraz wyposażenie placówki 
pozwoli na stworzenie bez-
piecznej przestrzeni, dosto-
sowanej w całości do potrzeb 
podopiecznych ośrodka. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych 
rozwiązań, możliwa będzie 
wszechstronna rehabilitacja fi-
zyczna i umysłowa osób, które 
znajdą się pod opieką placówki 
przy Wysockiego.

Ten ośrodek to duża szansa 
dla niepełnosprawnych inte-
lektualnie, którzy teraz nie są 
w stanie samodzielnie funk-
cjonować, bo jego podopieczni, 
mieszkając tutaj, będą przygo-
towywani m.in. do samodziel-
nego życia oraz podejmowania 

szansa na Godne żyCie

Na Targówku powstanie dom opieki społecznej dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Pierwsi pensjona-
riusze pojawią się w placówce za niespełna trzy lata.

pracy w różnych zawodach 
(w zależności od stopnia nie-
pełnosprawności). 

Inaczej będą prowadzone 
zajęcia dla osób decydujących 
się na pobyt dzienny. Dla nich 
zaplanowane są pracownie 
tematyczne – sale do rehabi-
litacji, a także sala teatralna. 
Obiekt wyposażony będzie 
w stołówkę z zapleczem ku-
chennym. Przygotowane 
zostaną również miejsca do 
wypoczynku i uprawiania 
sportu. Co bardzo ważne 
– wydzielona zostanie prze-
strzeń, w której mieszkańcy 
ośrodka będą mogli spotykać 
się z rodzinami. 

Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, budynek zosta-
nie przekazany do użytkowa-
nia w 2023 roku. Jego koszt to 
ponad 27 mln zł.  

Wiktoria Czupurek

Wizualizacja

Wizualizacja
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Fot. Stowarzyszenia „Kocham
 Pragę”

REKLAMAREKLAMA

Niech ten niezwykły świąteczny  

czas Bożego Narodzenia, 

spędzany w kameralnym gronie, 

napełnia Państwa pokojem i radością.

Życzymy, aby czerpali Państwo siłę 

i nadzieję ze spotkania z najbliższymi.

Rada i Zarząd  

Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Przyjaciele!
Taka noc przypada tylko raz w roku,  
przynosi szczęście i niebiański Pokój.

Dzieciątko małe w żłóbku leży,  
kto tylko może do niego bieży.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
życzymy Wam, aby w te dni  

Święta Rodzina otoczyła Wszystkich swą opieką
i obdarowała Was swymi łaskami  
w Nowym Roku Pańskim 2021.

Prawo i Sprawiedliwość Praga-Południe
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Był wieczór  
13 stycznia 2019 roku…

Poszliśmy wraz z Rodziną do Centrum Promocji 
Kultury przy ulicy Podskarbińskiej w Warszawie. 
Miała wówczas odbyć się wizualizacja z okazji ko-
lejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Nieoczekiwanie, tuż po wizualizacji ktoś, nie pamię-
tam już kto, wypowiedział słowa, które dudniły mi 
w głowie później przez długi czas: „Ktoś (nie chcę 
pamiętać imienia i nazwiska tego człowieka) dźgnął 
nożem Prezydenta Gdańska”. Następnego dnia Pan 
Paweł Adamowicz zmarł.

Długi czas po tym wydarzeniu analizowałam na 
różne sposoby tę sytuację. Z wykształcenia jestem 
psychologiem, badaczem, zatem niemal naturalnie 
tworzyły się w mojej głowie kolejne pytania. Jak to się 
mogło stać? A następnie – to dla mnie najważniejsze: 
Co ja mogę zrobić, aby taka sytuacja już nigdy nie 
miała miejsca. Te same pytania stawiałam wcześniej 
i później niejednokrotnie, kiedy młodzi ludzie popełniali 
samobójstwa w sytuacji prześladowań w szkole lub 
kiedy słyszałam o kolejnych epizodach przemocy do-
mowej. Chciałabym podzielić się z Państwem swoją 
analizą tych sytuacji. Zatem – zacznijmy od początku.

Jak to się mogło stać?

Czy podoba Ci się świat, w którym żyjesz? Czy 
przypominasz sobie, kiedy ktoś Cię poniżył, obraził, 

skrzywdził? No właśnie. Ja także pamiętam takie 
sytuacje. Moim zdaniem jest ich zbyt wiele, a tak 
być nie powinno. Agresji – zarówno tej fizycznej, 
jak i werbalnej, słownej jest wokół nas tak wiele, 
że dochodzi do procesu, który w psychologii nazy-
wa się desensytyzacją agresji. Desensytyzacja jest 
odwrażliwianiem na agresję – zarówno fizyczną, jak 
i psychiczną. Badania prowadzone przez Centrum 
Badań nad Uprzedzeniami i zespół Pana Profesora 
Michała Bilewicz z 2016 roku pokazują, że prawie 
96% młodzieży oraz 54% dorosłych ma kontakt 
z mową nienawiści w Internecie, natomiast 78% do-
rosłych i 66% młodzieży styka się z nią w telewizji. 
Kolejnymi miejscami, będącymi w czołówce pod tym 
względem są miejsca publiczne i spotkania ze znajo-
mymi (Raporty z badań z roku 2014 i 2016 dostępne 
są w Internecie).

Innym sposobem tłumaczenia agresji i przemocy 
w codziennym życiu jest modelowanie. Pamiętam, 
kiedy wraz ze swoim starszym synem wybrałam się 
kilka lat temu na plac zabaw. Siedząc na murku pia-
skownicy, bawiąc się ze swoim synem usłyszałam 
jak mały chłopczyk – w wieku około 5 lub 6 lat, za-
czyna przeklinać do innych dzieci. Kiedy wraz z in-
nymi rodzicami zwróciliśmy mu uwagę, że prosimy, 
aby nie przeklinał, on zaczął nas obrażać. Po chwili 
do piaskownicy podszedł jego tata, który podobnym 
językiem, jakim wcześniej ten chłopiec komuniko-
wał się z nami, zawołał go do siebie. Przyjrzyjmy się 

teraz raz jeszcze temu małemu chłopcu. Jeżeli wy-
chowuje się on w rodzinie, gdzie dominuje komuni-
kacja agresywna, to skąd on ma wiedzieć o tym, że 
można w ogólne komunikować się inaczej? Może 
od nas?

co możemy zroBić  
z agresywną komunikacJą?

W ubiegłym roku prowadziłam dla studentów 
Uniwersytetu SWPS zajęcia pt. „Mowa nienawiści – 
nie akceptuję”. Zastanawialiśmy się ze studentami 
oraz zaproszonymi ekspertami z różnych nauk – 
socjologii, psychologii, kulturoznawstwa czy prawa 
– co możemy zrobić, aby zatrzymać tę falę agre-
sji, mowy nienawiści. Pojawiały się takie pomysły 
jak: oznaczanie hejtu w Internecie, oczekiwanie od 
władz i autorytetów, że będą promowały postawę 
asertywną, nie agresywną, wzbudzanie empatii, czy 
tworzenie kampanii społecznych. W głowie mam 
jednak cały czas słowa Jacka Purskiego, prezesa 
Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który po-
wiedział: „Jest jeden najlepszy sposób na walkę 
z mową nienawiści, pogardy, przemocą w rodzinie, 
czy w innym miejscu. Każdy z nas może to zrobić. 
Bez względu na nasze role społeczne, gdzie jeste-
śmy i co robimy – jeżeli widzisz agresję czy prze-
moc – REAguj! Musimy reagować, bo brak naszej 
reakcji będzie przyzwoleniem. Nie gódźmy się na 
agresję!”

mów do mnie grzecznie…

Mów do mnie grzecznie jest kampanią społeczną, 
tworzącą się oddolnie w Uniwersytecie SWPS przy 
ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólne 
Podwórko. 

Celami kampanii jest:
(1) promowanie w społeczeństwie modelu komuni-
kacji asertywnej, bez agresji i przemocy, opartej na 
prawach człowieka; 
(2) kształtowanie postawy otwartej na różnorodność, 
opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku wo-
bec siebie i innych oraz 
(3) badanie możliwych przyczyn i konsekwencji 
nieasertywnej komunikacji oraz zaproponowanych 
skuteczności alternatywnych form komunikacji. 
W ramach kampanii planowane są działania infor-
macyjno-edukacyjno-badawcze, m.in. warsztaty 
dla szkół – dla dzieci w różnym wieku, nauczycie-
li i rodziców, dotyczące „grzecznej komunikacji”. 
Komunikacja grzeczna jest komunikacją „do rze-
czy”, opartą na wzajemnym szacunku, empatii, 
zrozumieniu. Niezależnie od tego czy na chwilę 
obecną jesteśmy nadawcami agresywnymi – na-
rzucającymi, zdenerwowanymi i nadpobudliwymi 
czy uległymi – poddającymi się, wycofanymi i nie-
liczącymi się ze swoimi potrzebami – możemy ko-
munikować się ze sobą grzecznie. Nie wiecie jak?  
Zapraszam do kontaktu.

móW do mnie GrzeCznie, 
Czyli Jak?

W życiu nie chodzi o czekanie, aż 
burza minie. Chodzi o to, żeby 

nauczyć się tańczyć w deszczu.
(Vivian Greene)

 
zaJęCia antystresoWe

Stres w dzisiejszym świecie dotyka nas niezależnie 
od płci, wieku i tego, czym zajmujemy się na co 
dzień.
Jeżeli czujesz, że:
 Twoje życie stało się bardziej stresujące
 napięcie nerwowe utrudnia Ci pracę
 trudno Ci się odprężyć
 „drobiazgi” wyprowadzają Cię z równowagi 
 często odczuwasz: złość, smutek, zmęczenie, 
lęk, brak energii, poczucie winy
 czujesz, że chcesz to zmienić zapraszamy na 
zajęcia antystresowe

Zajęcia są skierowana do osób, które chcą na-
uczyć się – jak radzić sobie ze stresem i napięciem 
w codziennym życiu. 

Poprzez zróżnicowane metody pracy (dyskusje 
na forum, prace indywidualne, prace w grupach, 
techniki relaksacyjne, wizualizacje i inne metody 
radzenia sobie ze stresem), uczestnicy nabędą 
umiejętności identyfikowania objawów stresu 
i poznają metody pozwalające na podjęcie działań 
przeciwdziałających stresowi w ich życiu. 

Udział w zajęciach daje możliwość poznania 
własnej reakcji stresowej, wzmocnienia umiejętno-
ści radzenia sobie z napięciem i konsekwencjami 
nadmiernego, czy przedłużającego się/chroniczne-
go stresu w życiu.

W PROgRAmIE:
 czym jest stres i jak wpływa na funkcjonowanie 
człowieka (jakie są fizjologiczne i psychiczne kon-
sekwencje długotrwałego stresu)
 jak rozpoznawać u siebie objawy stresu
 jak obniżać napięcie i chronić się przed nadmier-
nym stresem
 jak stosować techniki relaksacyjne i metody 
radzenia sobie ze stresem: ćwiczenia oddechowe, 
wizualizacje, trening autogenny Schultza, trening 
Jacobsona, elementy Mindfulness 

 jak lepiej radzić sobie w sytuacjach społecz-
nych, 
 jak poprawić swoją kondycję psychiczną 
i zdrowie

EFEKTY:
 wzrost wiedzy na temat swojej indywidualnej 
reakcji na stres
 znajomość metod radzenia sobie ze stresem
 umiejętność rozpoznawania stresorów i stoso-
wania metod zmniejszających napięcie
 wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych
 wzrost umiejętności i wiedzy dotyczących dba-
nia o zdrowie i utrzymywania na co dzień optymal-
nego poziomu napięcia

FORmA I CZAS TRWANIA ZAjęć:
 warsztaty antystresowe – 1 spotkanie x 4 godzi-
ny zegarowe. 
Spotkania odbywają się online w wyznaczone soboty. 
Ta forma zajęć skierowana jest do osób, które nie 
mają możliwości uczestniczenia w treningu (regu-
larnie odbywających się zajęciach), a chciałyby 
poznać techniki zmniejszania napięcia i lepszego 
radzenia sobie ze stresem.
 trening antystresowy – 8 spotkań x 1.5 godziny 
zegarowej

Spotkania odbywają się online 2 razy w tygodniu. 
Ta forma zajęć skierowana jest do osób, które 
chciałyby poznać techniki zmniejszania napięcia 
i lepszego radzenia sobie ze stresem, a także mają 
możliwość regularnego uczestniczenia w zaję-
ciach. Udział w treningu antystresowym, pozwala 
lepiej utrwalić wiedzę i rozwinąć umiejętności pod 
okiem specjalisty, co wpływa na nabycie biegłości 
w stosowaniu technik antystresowych w życiu co-
dziennym.
Organizator: Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

Zapisy: Przyjmujemy za pośrednictwem formularza 
online (link poniżej) lub przesyłamy link po wiadomo-
ści na adres warsztaty@wspolnepodworko.org.pl,  
potwierdzamy uruchomienie grupy po zapisie mi-

nimalnej liczby uczestników nie później niż 3 dni 
przed rozpoczęciem się zajęć. 

OSOBY PROWADZĄCE: 
mgr Katarzyna Piorun

Magister psychologii ze specjalizacjami: psy-
chologia stosunków międzykulturowych i psycho-
edukacja. Trener warsztatu i treningu psychologicz-
nego przygotowany i certyfikowany przez dwa naj-
bardziej cenione i wiodące polskie ośrodki szkolące 
trenerów – Ośrodek Intra oraz Grupa Trop. Trener 
przygotowania motorycznego Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie.

Absolwentka studium Terapii Skoncentrowanej 
na Rozwiązaniach (CTSR). Jako osoba szanu-
jąca wiedzę merytoryczną i naukową, ale także 
zróżnicowane metody pracy w 2016 roku została 
certyfikowanym trenerem metody Horse Assisted 
Education – jednej z wielu technik pracy rozwojo-
wej z udziałem zwierząt (Animal Assisted Activities, 
Animal Assisted Therapy etc).

Od dekady pracuje w obszarze rozwijania i wzmac-
niania kompetencji psychologicznych i społecznych 
(komunikacja, współpraca, asertywność, twór-
czość, antystres i relaksacja, edukacja emocjonal-
na). Jej głównym zainteresowaniem w pracy z ludź-
mi jest samorozwój, ukierunkowanie i uaktywnienie 
potencjału. Prowadzi zajęcia warsztatowe, konsulta-
cje, wykłady, indywidualne sesje dotyczące rozwoju 
osobistego, w tym radzenia sobie ze stresem. Działa 
zarówno w sektorze prywatnym jak i w systemie 
oświaty. Pracuje ze wszystkimi grupami wiekowymi: 
dzieci, młodzież szkolna, dorośli, seniorzy. 

mgr Anna Wieczorek
Magister psychologii Szkoły Wyższej Psychologii 

Społecznej w Warszawie, ze specjalizacjami: stres 
organizacyjny, trening i warsztat psychologicz-
ny, oraz negocjacje i mediacje. Ukończyła Szkołę 
Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku 
Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Ukoń-
czyła ośmiotygodniowy kurs redukcji stresu oparty 
na uważności Mindfulness-Based Stress Reduction 
(MBSR), nauczyciel prowadzący Michael Sander-
son. Ukończyła szkolenie „Programu Wzmacniania 

Rodziny” organizowane przez Poradnię Profilakty-
ki Środowiskowej MARATON. Ukończyła roczne 
szkolenie: „Terapia Psychoanalityczna dzieci i mło-
dzieży” asygnowane przez Polskie Towarzystwo 
Psychoterapii Psychoanalitycznej. 

Dodatkowo w ramach rozwoju kompetencji 
zawodowych ukończyła cykl specjalistycznych 
szkoleń z zakresu HIV/AIDS asygnowanych przez 
Krajowe Centrum ds. AIDS; szkolenie w zakresie 
przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych 
(Fundacja Nowy Świat Kobiet); szkolenia w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii (Program Stacja); Tre-
ning umiejętności społecznych (INTRA) i inne.

Odbyła staż trenerski w Ośrodku INTRA w zakresie 
pracy warsztatowej i szkoleniowej, a także staż tera-
peutyczny – terapii rodzin, w podejściu systemowym 
w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Porad-
ni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy  
ul. Dzielnej 7 w Warszawie.

Pracuje w obszarze rozwijania i wzmacniania 
kompetencji psychologicznych i społecznych, 
tj. komunikacja, asertywność, autoprezentacja, 
współpraca, antystres i relaksacja, edukacja emo-
cjonalna, kreatywność, itp.

Od 2006 roku prowadzi zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży (warsztaty profilaktyczne, warsztaty umiejęt-
ności społecznych, konsultacje, grupy rozwojowe), 
a także szkolenia dla osób dorosłych i specjalistów 
(treningi antystresowe dla osób doświadczających 
przemocy, warsztaty i treningi antystresowe dla 
rodziców, warsztaty z zakresu wzmacniania umie-
jętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów 
i nauczycieli, konsultacje wychowawcze, a także 
wykłady z profilaktyki uzależnień, przemocy, czy 
wzmacniania kompetencji społecznych).

Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej 
im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, prowadząc 
zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie 
Interwencji kryzysowej w szkole.

KONTAKT:
Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
e-mail: warsztaty@wspolnepodworko.org.pl
Tel: 604-442-433

dr Agata jastrzębowska-Tyczkowska
psycholożka społeczna, adiunkt, Uniwersytet SWPS / 
Stowarzyszenie Wspólne Podwórko
ajastrzebowska@swps.edu.pl 
agata.jastrzebowska-tyczkowska@wspolnepodworko.org.pl

Stowarzyszenie Wspólne Podwórko jest organizacją 
non-profit, działającą od 16 lat na rzecz komplekso-
wego wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży a także 
dorosłych i ich środowiska społecznego w Dzielni-
cy Praga-Południe.  Stowarzyszenie oferuje zajęcia 
dla dzieci i młodzieży w ramach Centrum Aktywne-
go Dziecka oraz Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia. 
Duża część oferty Stowarzyszenia jest dostępna 
bezpłatnie. W ramach oferty Poradni można sko-
rzystać z szerokiego wachlarza zajęć, konsultacji. 
Są to konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, 
logopedyczne, reedukacja, terapia ręki, konsultacje 
prawne, mediacje, ponadto można skorzystać z ofer-
ty zajęć grupowych dla dzieci i dla dorosłych, np. 
grup socjoteraputycznych, warsztatów umiejętno-
ści społęcznych, profilaktycznych oraz warsztatów 
wychowawczych i podnoszących specjalistyczne 
kompetencje. Dużym zainteresowaniem cieszą się 
aktualnie warsztaty antystresowe. 

Stowarzyszenie od roku 2013 współtworzy lokalny 
System Wsparcia w Dzielnicy Praga-Południe, a od 

roku 2018 jest liderem lSW skierowanego do dzieci 
w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin. 

Najważniejsze projekty wieloletnie realizowane przez 
Stowarzyszenie na terenie całej dzielnicy to Świetli-
ca Socjoterapeutyczna – Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego w dzielnicy Praga-Południe” 
2011-2020, Centrum Aktywnego Dziecka w latach 
2020-2023, jak również konsorcjalne projekty „Rodzi-
na Wspólna Sprawa” w latach 2015-2021 oraz „Part-
nerstwo dla dzieci Pragi Południe” 2013-2020.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z uniwersytetem 
SWPS, lokalnymi przedszkolami, szkołami oraz Pla-
cówkami Wsparcia Dziennego realizując na ich tere-
nie zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty, Akademię 
Rodzica jak również zajęcia specjalistyczne.

Oferta organizacji jest skierowana do dzieci w wieku 
0 -18 lat oraz ich rodzin jak również do osób pracują-
cych lub planujących w przyszłości pracę z dzieckiem 
i rodziną oraz seniorów.

stoWarzyszenie Wspólne podWórko 

Zaplanowaliśmy na nadchodzący rok 2021 nowe atrak-
cyjne zajęcia. W najbliższym czasie w ramach naszego 
Centrum Aktywnego Dziecka zwiększymy ofertę za-
jęć prorozwojowych. W naszej ofercie każde dziecko 
z pewnością znajdzie coś ciekawego dla siebie. 

Będziemy prowadzić zajęcia dla dzieci, które są kre-
atywne, lubią aktywność i są ciekawe otaczającego ich 
świata. 

Aktualnie prowadzimy nabór osób zainteresowanych za-
jęciami. Niebawem rozpoczniemy warsztaty rękodzielni-
cze, ceramiczne, krawieckie, kulinarne oraz spotkania po-
znawczo-przygodowe. Nasze Centrum pragnie wspierać 
rodziców w rozwoju, jak i codziennej opiece nad dziećmi. 

Zależy nam, aby Centrum Aktywnego Dziecka było 
miejscem domowym, gdzie w przyjaznej atmosferze 
można rozwijać swoje pasje i zainteresowania, od-
poczywać lub odrabiać lekcje. Przyjazna aranżacja 
naszych wnętrz ma sprzyjać procesom rozwojowym. 

Nasi specjaliści mają możliwość budowania indywidu-
alnych planów rozwoju dla poszczególnych uczestników 
poprzez kierowanie ich na inne specjalistyczne zajęcia 
np. w celu rozwijania kreatywności, pewności siebie, 

trenowania pamięci lub technik uczenia się, albo tre-
nowania umiejętności społecznych a nawet uzyskania 
wsparcia pedagoga lub psychologa. 

Nasze Centrum będzie skupiało się na budowaniu rela-
cji z najbliższym otoczeniem społecznym, jak również 
na wzmacnianiu i elastycznym dostosowaniu zajęć 
do potrzeb naszych klientów. Zależy nam na stworze-
niu miejsca gdzie dziecko będzie mogło bez zbędnych 
ograniczeń rozwijać wszelkie swoje kreacje twórcze 
i umiejętności społeczne. Wiemy, że najnowsze trendy 
wskazują na tzw. alternatywę rozwojową. 

Bliskie nam będą standardy pracy w stylach montes-
soriańskim, waldorfskim czy daltońskim. Stawiamy na 
zauważanie indywidualnych potencjałów uczestnika, 
które planujemy wzmacniać naszą ofertą. Ponadto 
nasze Centrum stawia sobie za cel wspierać rodziców 
w wychowaniu mądrych i szczęśliwych dzieci. 

serdecznie zapraszamy do nas.
Centrum Aktywnego Dziecka
ul. Chrzanowskiego 13 lok u3, 03-492 Warszawa
Telefon: 664-171-721
e-mail: cad@wspolnepodworko.org.pl 
www.wspolnepodworko.org.pl

Centrum aktyWneGo dzieCka  
przy stoWarzyszeniu Wspólne podWórko 
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Trwająca od wiosny epidemia 
kompletnie zdezorganizowała 
naukę w szkołach. Nauczanie 
zdalne przez kilka miesięcy 
poprzedniego roku szkolnego 
i teraz, zburzyło ustalony do tej 
pory porządek organizacyjny. 
Zawsze wyglądało to tak samo: 
na pierwszym zebraniu rodzi-
ców we wrześniu ustalano 
składkę na komitet rodzicielski 
i kolejną – na ubezpieczenie 
(szkoła najczęściej wybierała 
najkorzystniejszą ofertę jakiejś 
firmy). 

Obie składki są dobrowolne 
i wielkie nigdy nie były, ale dla 
niektórych domowych budże-
tów i tak stanowiły obciążenie. 
Jednak rodzice woleli nie ryzy-
kować i zapłacić ubezpieczenie, 
bo jeśli dziecko złamałoby rękę 
czy nogę, wypłacone zostałoby 
odszkodowanie. 

Tak to było w czasie normal-
nej nauki w szkołach. Pytanie, 
co teraz, bo składka zapłacona, 
a uczniowie do szkół nie cho-
dzą. O to w ostatnim czasie 
pytają nas rodzice w mailach 

do redakcji, więc na ich prośbę 
zgłębiliśmy temat: Czy pienią-
dze ze składek, to pieniądze 
wyrzucone w przysłowiowe 

błoto, bo jeśli do wypadku doj-
dzie poza szkołą, to polisy są 
nieważne?

Okazuje się, że nie. Towa-
rzystwa ubezpieczeniowe 
wciąż na podstawie zawar-
tych przez szkoły polis biorą 
odpowiedzialność za szkody 
w następstwie nieszczęśli-
wych wypadków. Mówimy 
oczywiście o świadczeniach 
podstawowych, które powinny 
zostać wypłacone bez względu 
na miejsce zdarzenia – nie musi 

szkolne ubezpieCzenie a pandemia
Zapłacona składka na ubezpieczenie w szkole, ale wy-
padek miał miejsce w czasie nauki zdalnej. Co z od-
szkodowaniem?

Przypomnijmy: do tragedii, 
o której mówiła cała Polska, 
doszło w lutym br. W wyniku 
awarii sieci ciepłowniczej 
wrząca woda wyciekła z insta-
lacji, rozlała się i przedostała 
na teren laboratorium przy 
ul. Jagiellońskiej, gdzie w za-
mkniętych kojcach były poli-
cyjne psy. Zwierzęta skonały 
w męczarniach…

Od tamtego czasu trwały 
prace związane z remontem 
pomieszczeń, które zostały 
zniszczone w czasie awarii. 
Odtworzono pracownię, za-
instalowano nowy sprzęt oraz 
11 kojców i bud, wyremon-
towany został teren wokół 
obiektu, m.in. chodnik wzdłuż 
wybiegu dla psów.

Stołeczna policja przedsta-
wiła też nowych, czworonoż-
nych funkcjonariuszy, którzy 
w niemal rok po tragicznej 
śmierci swoich poprzedników, 
zasilą szeregi KSP. 

otil, oGi, oro i ondo
To następcy policyjnych psów, które prawie rok temu 
zginęły w laboratorium kryminalistycznym Komendy 
Stołecznej Policji.

– Otil, Ogi, Oro i Ondo – nowe 
psy wyszkolone do badań osmo-
logicznych już wkrótce, wraz 
z przewodnikami, będą służyć 
w Pracowni Osmologii Sekcji 
Biologii Laboratorium Krymi-
nalistycznego Komendy Sto-
łecznej Policji. 26 lutego 2021 
roku zakończą odpowiedni kurs 
w Zakładzie Kynologii Policyj-
nej w Sułkowicach i trafią do 
odtworzonych pomieszczeń, 
które w lutym całkowicie zo-
stały zniszczone na skutek awa-
rii sieci ciepłowniczej na terenie 
przyległym do budynku przy ul. 
Jagiellońskiej – informuje sto-
łeczna policja.

Psy wraz z przewodnikami są 
obecnie w trakcie 7-miesięcznego 
kursu, który przygotuje je do 
pracy osmologicznej. Osmolgia 
jest bardzo ważna w krymina-
listyce. To dział zajmujący się 
zabezpieczaniem, przechowy-

waniem i badaniem śladów zapa-
chowych właśnie z wykorzysta-
niem specjalnie wyszkolonych 
w tym zakresie psów, które mają 
za zadanie ustalić zgodność za-
pachową materiału dowodowego 
z materiałem porównawczym 
pobranym od danej osoby – po-
tencjalnego sprawcy.

Po zakończeniu kursu psy 
zostaną poddane atestacji. Po-
zytywna ocena pozwoli im 
otrzymać atest niezbędny do wy-
korzystywania psów do badań 
osmologicznych. Później trafią 
do budynku przy ul. Jagielloń-
skiej i rozpoczną dwumiesięczną 
adaptację do nowego miejsca, po 
której rozpoczną służbę.   JP

OgI

OTIl OROONDO

być to konkretnie teren szkoły. 
Chyba, że… w umowie jest 
konkretnie wskazane, że cho-
dzi jedynie o teren placówki 
oświatowej.

– Generalnie polisy działają 
również poza szkołą. Detale 
tkwią w szczegółach – w umo-
wie i Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia do umowy. 
Z zasady wyłączenia obejmują 
niektóre dodatkowe zajęcia 
sportowe dzieci, które generują 
większe ryzyko. Dla takich za-
jęć są inne umowy, zazwyczaj 
z większą składką – wyjaśnia 
Marcin Kluś, radca prawny, 
specjalizujący się w sprawach 
cywilnych, o błędy medyczne 
i szkody komunikacyjne.

Co zatem zrobić, jeśli teraz, 
w czasie nauki zdalnej nasza 
pociecha pechowo np. złamie 
rękę czy nogę? Najlepiej po 
prostu zapytać w szkole o ubez-
pieczenie i sprawdzić warunki 
zawartej polisy, potem skon-
taktować się z firmą ubezpie-
czeniową i podając jej numer 
zgłosić szkodę. Fortuny ubez-
pieczyciel nam nie wypłaci, 
ale po latach płacenia składek, 
warto skorzystać z należnego  
odszkodowania.   KaSa

Fot. KSP

Fot. KSP

Fot. KSP

Fot. KSP
REKLAMAREKLAMAREKLAMAREKLAMA

Był wieczór  
13 stycznia 2019 roku…

Poszliśmy wraz z Rodziną do Centrum Promocji 
Kultury przy ulicy Podskarbińskiej w Warszawie. 
Miała wówczas odbyć się wizualizacja z okazji ko-
lejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Nieoczekiwanie, tuż po wizualizacji ktoś, nie pamię-
tam już kto, wypowiedział słowa, które dudniły mi 
w głowie później przez długi czas: „Ktoś (nie chcę 
pamiętać imienia i nazwiska tego człowieka) dźgnął 
nożem Prezydenta Gdańska”. Następnego dnia Pan 
Paweł Adamowicz zmarł.

Długi czas po tym wydarzeniu analizowałam na 
różne sposoby tę sytuację. Z wykształcenia jestem 
psychologiem, badaczem, zatem niemal naturalnie 
tworzyły się w mojej głowie kolejne pytania. Jak to się 
mogło stać? A następnie – to dla mnie najważniejsze: 
Co ja mogę zrobić, aby taka sytuacja już nigdy nie 
miała miejsca. Te same pytania stawiałam wcześniej 
i później niejednokrotnie, kiedy młodzi ludzie popełniali 
samobójstwa w sytuacji prześladowań w szkole lub 
kiedy słyszałam o kolejnych epizodach przemocy do-
mowej. Chciałabym podzielić się z Państwem swoją 
analizą tych sytuacji. Zatem – zacznijmy od początku.

Jak to się mogło stać?

Czy podoba Ci się świat, w którym żyjesz? Czy 
przypominasz sobie, kiedy ktoś Cię poniżył, obraził, 

skrzywdził? No właśnie. Ja także pamiętam takie 
sytuacje. Moim zdaniem jest ich zbyt wiele, a tak 
być nie powinno. Agresji – zarówno tej fizycznej, 
jak i werbalnej, słownej jest wokół nas tak wiele, 
że dochodzi do procesu, który w psychologii nazy-
wa się desensytyzacją agresji. Desensytyzacja jest 
odwrażliwianiem na agresję – zarówno fizyczną, jak 
i psychiczną. Badania prowadzone przez Centrum 
Badań nad Uprzedzeniami i zespół Pana Profesora 
Michała Bilewicz z 2016 roku pokazują, że prawie 
96% młodzieży oraz 54% dorosłych ma kontakt 
z mową nienawiści w Internecie, natomiast 78% do-
rosłych i 66% młodzieży styka się z nią w telewizji. 
Kolejnymi miejscami, będącymi w czołówce pod tym 
względem są miejsca publiczne i spotkania ze znajo-
mymi (Raporty z badań z roku 2014 i 2016 dostępne 
są w Internecie).

Innym sposobem tłumaczenia agresji i przemocy 
w codziennym życiu jest modelowanie. Pamiętam, 
kiedy wraz ze swoim starszym synem wybrałam się 
kilka lat temu na plac zabaw. Siedząc na murku pia-
skownicy, bawiąc się ze swoim synem usłyszałam 
jak mały chłopczyk – w wieku około 5 lub 6 lat, za-
czyna przeklinać do innych dzieci. Kiedy wraz z in-
nymi rodzicami zwróciliśmy mu uwagę, że prosimy, 
aby nie przeklinał, on zaczął nas obrażać. Po chwili 
do piaskownicy podszedł jego tata, który podobnym 
językiem, jakim wcześniej ten chłopiec komuniko-
wał się z nami, zawołał go do siebie. Przyjrzyjmy się 

teraz raz jeszcze temu małemu chłopcu. Jeżeli wy-
chowuje się on w rodzinie, gdzie dominuje komuni-
kacja agresywna, to skąd on ma wiedzieć o tym, że 
można w ogólne komunikować się inaczej? Może 
od nas?

co możemy zroBić  
z agresywną komunikacJą?

W ubiegłym roku prowadziłam dla studentów 
Uniwersytetu SWPS zajęcia pt. „Mowa nienawiści – 
nie akceptuję”. Zastanawialiśmy się ze studentami 
oraz zaproszonymi ekspertami z różnych nauk – 
socjologii, psychologii, kulturoznawstwa czy prawa 
– co możemy zrobić, aby zatrzymać tę falę agre-
sji, mowy nienawiści. Pojawiały się takie pomysły 
jak: oznaczanie hejtu w Internecie, oczekiwanie od 
władz i autorytetów, że będą promowały postawę 
asertywną, nie agresywną, wzbudzanie empatii, czy 
tworzenie kampanii społecznych. W głowie mam 
jednak cały czas słowa Jacka Purskiego, prezesa 
Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, który po-
wiedział: „Jest jeden najlepszy sposób na walkę 
z mową nienawiści, pogardy, przemocą w rodzinie, 
czy w innym miejscu. Każdy z nas może to zrobić. 
Bez względu na nasze role społeczne, gdzie jeste-
śmy i co robimy – jeżeli widzisz agresję czy prze-
moc – REAguj! Musimy reagować, bo brak naszej 
reakcji będzie przyzwoleniem. Nie gódźmy się na 
agresję!”

mów do mnie grzecznie…

Mów do mnie grzecznie jest kampanią społeczną, 
tworzącą się oddolnie w Uniwersytecie SWPS przy 
ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólne 
Podwórko. 

Celami kampanii jest:
(1) promowanie w społeczeństwie modelu komuni-
kacji asertywnej, bez agresji i przemocy, opartej na 
prawach człowieka; 
(2) kształtowanie postawy otwartej na różnorodność, 
opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku wo-
bec siebie i innych oraz 
(3) badanie możliwych przyczyn i konsekwencji 
nieasertywnej komunikacji oraz zaproponowanych 
skuteczności alternatywnych form komunikacji. 
W ramach kampanii planowane są działania infor-
macyjno-edukacyjno-badawcze, m.in. warsztaty 
dla szkół – dla dzieci w różnym wieku, nauczycie-
li i rodziców, dotyczące „grzecznej komunikacji”. 
Komunikacja grzeczna jest komunikacją „do rze-
czy”, opartą na wzajemnym szacunku, empatii, 
zrozumieniu. Niezależnie od tego czy na chwilę 
obecną jesteśmy nadawcami agresywnymi – na-
rzucającymi, zdenerwowanymi i nadpobudliwymi 
czy uległymi – poddającymi się, wycofanymi i nie-
liczącymi się ze swoimi potrzebami – możemy ko-
munikować się ze sobą grzecznie. Nie wiecie jak?  
Zapraszam do kontaktu.

móW do mnie GrzeCznie, 
Czyli Jak?

W życiu nie chodzi o czekanie, aż 
burza minie. Chodzi o to, żeby 

nauczyć się tańczyć w deszczu.
(Vivian Greene)

 
zaJęCia antystresoWe

Stres w dzisiejszym świecie dotyka nas niezależnie 
od płci, wieku i tego, czym zajmujemy się na co 
dzień.
Jeżeli czujesz, że:
 Twoje życie stało się bardziej stresujące
 napięcie nerwowe utrudnia Ci pracę
 trudno Ci się odprężyć
 „drobiazgi” wyprowadzają Cię z równowagi 
 często odczuwasz: złość, smutek, zmęczenie, 
lęk, brak energii, poczucie winy
 czujesz, że chcesz to zmienić zapraszamy na 
zajęcia antystresowe

Zajęcia są skierowana do osób, które chcą na-
uczyć się – jak radzić sobie ze stresem i napięciem 
w codziennym życiu. 

Poprzez zróżnicowane metody pracy (dyskusje 
na forum, prace indywidualne, prace w grupach, 
techniki relaksacyjne, wizualizacje i inne metody 
radzenia sobie ze stresem), uczestnicy nabędą 
umiejętności identyfikowania objawów stresu 
i poznają metody pozwalające na podjęcie działań 
przeciwdziałających stresowi w ich życiu. 

Udział w zajęciach daje możliwość poznania 
własnej reakcji stresowej, wzmocnienia umiejętno-
ści radzenia sobie z napięciem i konsekwencjami 
nadmiernego, czy przedłużającego się/chroniczne-
go stresu w życiu.

W PROgRAmIE:
 czym jest stres i jak wpływa na funkcjonowanie 
człowieka (jakie są fizjologiczne i psychiczne kon-
sekwencje długotrwałego stresu)
 jak rozpoznawać u siebie objawy stresu
 jak obniżać napięcie i chronić się przed nadmier-
nym stresem
 jak stosować techniki relaksacyjne i metody 
radzenia sobie ze stresem: ćwiczenia oddechowe, 
wizualizacje, trening autogenny Schultza, trening 
Jacobsona, elementy Mindfulness 

 jak lepiej radzić sobie w sytuacjach społecz-
nych, 
 jak poprawić swoją kondycję psychiczną 
i zdrowie

EFEKTY:
 wzrost wiedzy na temat swojej indywidualnej 
reakcji na stres
 znajomość metod radzenia sobie ze stresem
 umiejętność rozpoznawania stresorów i stoso-
wania metod zmniejszających napięcie
 wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych
 wzrost umiejętności i wiedzy dotyczących dba-
nia o zdrowie i utrzymywania na co dzień optymal-
nego poziomu napięcia

FORmA I CZAS TRWANIA ZAjęć:
 warsztaty antystresowe – 1 spotkanie x 4 godzi-
ny zegarowe. 
Spotkania odbywają się online w wyznaczone soboty. 
Ta forma zajęć skierowana jest do osób, które nie 
mają możliwości uczestniczenia w treningu (regu-
larnie odbywających się zajęciach), a chciałyby 
poznać techniki zmniejszania napięcia i lepszego 
radzenia sobie ze stresem.
 trening antystresowy – 8 spotkań x 1.5 godziny 
zegarowej

Spotkania odbywają się online 2 razy w tygodniu. 
Ta forma zajęć skierowana jest do osób, które 
chciałyby poznać techniki zmniejszania napięcia 
i lepszego radzenia sobie ze stresem, a także mają 
możliwość regularnego uczestniczenia w zaję-
ciach. Udział w treningu antystresowym, pozwala 
lepiej utrwalić wiedzę i rozwinąć umiejętności pod 
okiem specjalisty, co wpływa na nabycie biegłości 
w stosowaniu technik antystresowych w życiu co-
dziennym.
Organizator: Stowarzyszenie Wspólne Podwórko

Zapisy: Przyjmujemy za pośrednictwem formularza 
online (link poniżej) lub przesyłamy link po wiadomo-
ści na adres warsztaty@wspolnepodworko.org.pl,  
potwierdzamy uruchomienie grupy po zapisie mi-

nimalnej liczby uczestników nie później niż 3 dni 
przed rozpoczęciem się zajęć. 

OSOBY PROWADZĄCE: 
mgr Katarzyna Piorun

Magister psychologii ze specjalizacjami: psy-
chologia stosunków międzykulturowych i psycho-
edukacja. Trener warsztatu i treningu psychologicz-
nego przygotowany i certyfikowany przez dwa naj-
bardziej cenione i wiodące polskie ośrodki szkolące 
trenerów – Ośrodek Intra oraz Grupa Trop. Trener 
przygotowania motorycznego Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie.

Absolwentka studium Terapii Skoncentrowanej 
na Rozwiązaniach (CTSR). Jako osoba szanu-
jąca wiedzę merytoryczną i naukową, ale także 
zróżnicowane metody pracy w 2016 roku została 
certyfikowanym trenerem metody Horse Assisted 
Education – jednej z wielu technik pracy rozwojo-
wej z udziałem zwierząt (Animal Assisted Activities, 
Animal Assisted Therapy etc).

Od dekady pracuje w obszarze rozwijania i wzmac-
niania kompetencji psychologicznych i społecznych 
(komunikacja, współpraca, asertywność, twór-
czość, antystres i relaksacja, edukacja emocjonal-
na). Jej głównym zainteresowaniem w pracy z ludź-
mi jest samorozwój, ukierunkowanie i uaktywnienie 
potencjału. Prowadzi zajęcia warsztatowe, konsulta-
cje, wykłady, indywidualne sesje dotyczące rozwoju 
osobistego, w tym radzenia sobie ze stresem. Działa 
zarówno w sektorze prywatnym jak i w systemie 
oświaty. Pracuje ze wszystkimi grupami wiekowymi: 
dzieci, młodzież szkolna, dorośli, seniorzy. 

mgr Anna Wieczorek
Magister psychologii Szkoły Wyższej Psychologii 

Społecznej w Warszawie, ze specjalizacjami: stres 
organizacyjny, trening i warsztat psychologicz-
ny, oraz negocjacje i mediacje. Ukończyła Szkołę 
Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku 
Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Ukoń-
czyła ośmiotygodniowy kurs redukcji stresu oparty 
na uważności Mindfulness-Based Stress Reduction 
(MBSR), nauczyciel prowadzący Michael Sander-
son. Ukończyła szkolenie „Programu Wzmacniania 

Rodziny” organizowane przez Poradnię Profilakty-
ki Środowiskowej MARATON. Ukończyła roczne 
szkolenie: „Terapia Psychoanalityczna dzieci i mło-
dzieży” asygnowane przez Polskie Towarzystwo 
Psychoterapii Psychoanalitycznej. 

Dodatkowo w ramach rozwoju kompetencji 
zawodowych ukończyła cykl specjalistycznych 
szkoleń z zakresu HIV/AIDS asygnowanych przez 
Krajowe Centrum ds. AIDS; szkolenie w zakresie 
przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych 
(Fundacja Nowy Świat Kobiet); szkolenia w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii (Program Stacja); Tre-
ning umiejętności społecznych (INTRA) i inne.

Odbyła staż trenerski w Ośrodku INTRA w zakresie 
pracy warsztatowej i szkoleniowej, a także staż tera-
peutyczny – terapii rodzin, w podejściu systemowym 
w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Porad-
ni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy  
ul. Dzielnej 7 w Warszawie.

Pracuje w obszarze rozwijania i wzmacniania 
kompetencji psychologicznych i społecznych, 
tj. komunikacja, asertywność, autoprezentacja, 
współpraca, antystres i relaksacja, edukacja emo-
cjonalna, kreatywność, itp.

Od 2006 roku prowadzi zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży (warsztaty profilaktyczne, warsztaty umiejęt-
ności społecznych, konsultacje, grupy rozwojowe), 
a także szkolenia dla osób dorosłych i specjalistów 
(treningi antystresowe dla osób doświadczających 
przemocy, warsztaty i treningi antystresowe dla 
rodziców, warsztaty z zakresu wzmacniania umie-
jętności wychowawczych dla rodziców/opiekunów 
i nauczycieli, konsultacje wychowawcze, a także 
wykłady z profilaktyki uzależnień, przemocy, czy 
wzmacniania kompetencji społecznych).

Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej 
im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, prowadząc 
zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie 
Interwencji kryzysowej w szkole.

KONTAKT:
Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
e-mail: warsztaty@wspolnepodworko.org.pl
Tel: 604-442-433

dr Agata jastrzębowska-Tyczkowska
psycholożka społeczna, adiunkt, Uniwersytet SWPS / 
Stowarzyszenie Wspólne Podwórko
ajastrzebowska@swps.edu.pl 
agata.jastrzebowska-tyczkowska@wspolnepodworko.org.pl

Stowarzyszenie Wspólne Podwórko jest organizacją 
non-profit, działającą od 16 lat na rzecz komplekso-
wego wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży a także 
dorosłych i ich środowiska społecznego w Dzielni-
cy Praga-Południe.  Stowarzyszenie oferuje zajęcia 
dla dzieci i młodzieży w ramach Centrum Aktywne-
go Dziecka oraz Poradni Rodzinnej Stowarzyszenia. 
Duża część oferty Stowarzyszenia jest dostępna 
bezpłatnie. W ramach oferty Poradni można sko-
rzystać z szerokiego wachlarza zajęć, konsultacji. 
Są to konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, 
logopedyczne, reedukacja, terapia ręki, konsultacje 
prawne, mediacje, ponadto można skorzystać z ofer-
ty zajęć grupowych dla dzieci i dla dorosłych, np. 
grup socjoteraputycznych, warsztatów umiejętno-
ści społęcznych, profilaktycznych oraz warsztatów 
wychowawczych i podnoszących specjalistyczne 
kompetencje. Dużym zainteresowaniem cieszą się 
aktualnie warsztaty antystresowe. 

Stowarzyszenie od roku 2013 współtworzy lokalny 
System Wsparcia w Dzielnicy Praga-Południe, a od 

roku 2018 jest liderem lSW skierowanego do dzieci 
w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin. 

Najważniejsze projekty wieloletnie realizowane przez 
Stowarzyszenie na terenie całej dzielnicy to Świetli-
ca Socjoterapeutyczna – Specjalistyczna Placówka 
Wsparcia Dziennego w dzielnicy Praga-Południe” 
2011-2020, Centrum Aktywnego Dziecka w latach 
2020-2023, jak również konsorcjalne projekty „Rodzi-
na Wspólna Sprawa” w latach 2015-2021 oraz „Part-
nerstwo dla dzieci Pragi Południe” 2013-2020.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z uniwersytetem 
SWPS, lokalnymi przedszkolami, szkołami oraz Pla-
cówkami Wsparcia Dziennego realizując na ich tere-
nie zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty, Akademię 
Rodzica jak również zajęcia specjalistyczne.

Oferta organizacji jest skierowana do dzieci w wieku 
0 -18 lat oraz ich rodzin jak również do osób pracują-
cych lub planujących w przyszłości pracę z dzieckiem 
i rodziną oraz seniorów.

stoWarzyszenie Wspólne podWórko 

Zaplanowaliśmy na nadchodzący rok 2021 nowe atrak-
cyjne zajęcia. W najbliższym czasie w ramach naszego 
Centrum Aktywnego Dziecka zwiększymy ofertę za-
jęć prorozwojowych. W naszej ofercie każde dziecko 
z pewnością znajdzie coś ciekawego dla siebie. 

Będziemy prowadzić zajęcia dla dzieci, które są kre-
atywne, lubią aktywność i są ciekawe otaczającego ich 
świata. 

Aktualnie prowadzimy nabór osób zainteresowanych za-
jęciami. Niebawem rozpoczniemy warsztaty rękodzielni-
cze, ceramiczne, krawieckie, kulinarne oraz spotkania po-
znawczo-przygodowe. Nasze Centrum pragnie wspierać 
rodziców w rozwoju, jak i codziennej opiece nad dziećmi. 

Zależy nam, aby Centrum Aktywnego Dziecka było 
miejscem domowym, gdzie w przyjaznej atmosferze 
można rozwijać swoje pasje i zainteresowania, od-
poczywać lub odrabiać lekcje. Przyjazna aranżacja 
naszych wnętrz ma sprzyjać procesom rozwojowym. 

Nasi specjaliści mają możliwość budowania indywidu-
alnych planów rozwoju dla poszczególnych uczestników 
poprzez kierowanie ich na inne specjalistyczne zajęcia 
np. w celu rozwijania kreatywności, pewności siebie, 

trenowania pamięci lub technik uczenia się, albo tre-
nowania umiejętności społecznych a nawet uzyskania 
wsparcia pedagoga lub psychologa. 

Nasze Centrum będzie skupiało się na budowaniu rela-
cji z najbliższym otoczeniem społecznym, jak również 
na wzmacnianiu i elastycznym dostosowaniu zajęć 
do potrzeb naszych klientów. Zależy nam na stworze-
niu miejsca gdzie dziecko będzie mogło bez zbędnych 
ograniczeń rozwijać wszelkie swoje kreacje twórcze 
i umiejętności społeczne. Wiemy, że najnowsze trendy 
wskazują na tzw. alternatywę rozwojową. 

Bliskie nam będą standardy pracy w stylach montes-
soriańskim, waldorfskim czy daltońskim. Stawiamy na 
zauważanie indywidualnych potencjałów uczestnika, 
które planujemy wzmacniać naszą ofertą. Ponadto 
nasze Centrum stawia sobie za cel wspierać rodziców 
w wychowaniu mądrych i szczęśliwych dzieci. 

serdecznie zapraszamy do nas.
Centrum Aktywnego Dziecka
ul. Chrzanowskiego 13 lok u3, 03-492 Warszawa
Telefon: 664-171-721
e-mail: cad@wspolnepodworko.org.pl 
www.wspolnepodworko.org.pl

Centrum aktyWneGo dzieCka  
przy stoWarzyszeniu Wspólne podWórko 
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ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 

następne Wydanie 14.01.2021

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

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

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

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

PRACA

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

PRAWNE

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

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

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

AuTO-mOTO – Kupię

n KUPIĘ STARE MOTOCYKLE.  
TEL. 601-709-388

KuPIę

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

mEDYCZNE

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

n PROTEZY DENTYSTYCZNE 
NA NFZ BEZ KOlEjKI.  
TEl. 22 810-10-10

NAuKA

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

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

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

NIERuChOmOŚCI – Kupię

n KuPIę ZA gOTóWKę  
KAżDĄ NIERuChOmOŚć,  
DO REmONTu,  
Z PROBlEmEm PRAWNYm, 
ZADłużONĄ, uDZIAł.  
TEl. 786-805-828

SPRZEDAm

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

TRANSPORT

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

n Przeprowadzki i magazynowanie 
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. 502-904-708

uSługI

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

n AgD – lODóWKI, PRAlKI, 
ZmYWARKI – NAPRAWA.  
TEl. 694-825-760

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

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

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

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

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

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

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

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

n ElEKTRYCZNE INSTAlACjE 
NOWE, WYmIANA – 
uPRAWNIENIA. TEl. 504-618-888

n gAZ, hYDRAulIKA. 
NAPRAWY, mONTAż, 
PRZERóBKI – 24 h. TANIO. TEl. 
22 610-88-27, 604-798-744

n hYDRAulICZNE INSTAlACjE, 
REmONTY. TEl. 504-618-888

REKLAMAREKLAMA

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

n hYDRAulIK SOlIDNIE.  
TEl. 888-329-094

n hYDRAulIK.  
TEl. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – 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 malowanie, remonty, montaż 
paneli, wymiana armatury.  
Tel. 665-879-100

n NAPRAWA mASZYN  
DO SZYCIA. DOjAZD gRATIS. 
TEl. 508-081-808

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

n PODNOŚNIK KOSZOWY, 
WSZYSTKIE uSługI, 24/7 
WARSZAWA+OKOlICE,  
TEl. 510-400-648

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

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

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

n STOlARZ – SZAFY, ZABuDOWY, 
gARDEROBY I PAWlACZE.  
TEl. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Złota rączka, elektryka, składanie 
mebli. Tel. 503-150-991

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

uSługI – Budowlane

n BuDOWlANE, REmONTOWE, 
ElEKTRYCZNE, TEż 
PODNOŚNIKIEm KOSZOWYm, 
WARSZAWA+OKOlICE,  
TEl. 510-400-648

n ROlETY. TEl. 514-165-445

uSługI – Komputerowe

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

uSługI – Porządkowe

n Pranie dywanów i mycie okien. 
Tel. 796-371-666

uSługI – Remontowe

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

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

n mAlOWANIE, TAPETOWANIE. 
głOWACKI. TEl. 504-618-888

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

n OKNA – NAPRAWY, 
DOSZCZElNIENIA.  
TEl. 787-793-700

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

n REmONTY KOmPlEKSOWO. 
głOWACKI. TEl. 504-618-888

n Rolety.  
Tel. 514-165-445

ZWIERZęTA

n ThE DOg SPA FRYZjER DlA 
PSóW, ul. gEN A E FIElDORFA 10 
lOKAl 324.  
TEl. 691 426 801. ZAPRASZAmY

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

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

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

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

10.00–19.00

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

– iks rak eL

Konkurencyjne ceny i rabaty.
Kompleksowa, całodobowa obsługa. 

Kredytowanie pogrzebu z zasiłku ZUS.
ul.Chruściela 9b
04-454 Warszawa-Rembertów
24H 788 18 13 13
biuro 788 18 13 19
www.pogrzebyjarosiewicz.pl

MIESZKANIEC
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KOSZULKA DOBRA NA SWIETA’

5 wzorów
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 lukasik-capital.com  biuro@lukasik-capital.com

szCzęśCie składa się  
z dRObIAzgóW I KRótKICh ChWIL

Zakres możliwości IŁ Capital jest 
bardzo szeroki: pozyskiwanie grun-
tów dla branży budowlanej, prosto-
wanie zawiłości formalnych w tym 
zakresie, udzielanie pożyczek pod 
zabezpieczenie w nieruchomo-
ściach. Spółka świadczy też usłu-
gi consultingowe dla start-up’ów. 
Firma prężnie działa w sektorze 
finansowym oraz nieruchomości, 
rozwiązując problemy klientów 
i umożliwiając im wspólny i nieogra-
niczony rozwój. Działa na rynkach 
międzynarodowych (m.in. Dubaj, 
Chorwacja) – w wielkim skrócie 
to jest właśnie IŁ Capital. A za tym 
wszystkim stoi człowiek. IŁ, czyli 
Igor Łukasik – wulkan energii i en-
tuzjazmu, ale też dzięki charaktero-
wi sportowca, bardzo precyzyjny 
gracz aż do ostatniej minuty.

Bo Igor Łukasik to profesjonalny 
siatkarz, którego kariera została 
nagle przerwana kontuzją. Podtrzy-
muje wciąż żywe kontakty z aktu-
alnymi mistrzami świata. Sport 
nauczył go tego, że przegrywa ten, 
kto nie próbuje. Wola walki, konse-
kwencja, niezłomny charakter, pod-
parta wykształceniem, kwalifika-
cjami oraz doświadczeniem, wiara 
w sukces i szerokie kompetencje 
pozwoliły mu wkroczyć z impetem 
w świat wielkich finansów. Włada 
biegle językiem angielskim oraz 
chorwackim, dzięki którym nawią-
zuje wiele niezwykle interesujących 
kontaktów na świecie. Posiada 
potężne doświadczenie na między-
narodowym rynku nieruchomości. 
Jaki jest jego największy atut? Jest 
doskonałym negocjatorem: „Od-

ważne decyzje, znajomość ludzi, 
otwartość i idąca z nim pod rękę 
umiejętność komunikacji – to silna 
oręż w trudnej sztuce negocjacji. 
Nie tracąc nigdy celu z oczu, mam 
pewność, że zawsze mogę zwy-
ciężyć”. Ma też zasadę, która od 
początku była najważniejsza i nią 
kieruje się zawsze: traktowanie 
klientów w sposób, w jaki on sam 
chciałby być traktowany, czyli po 
prostu po ludzku i po partnersku. 
Właśnie o to w dzisiejszym świecie 
jest najtrudniej. Tego nauczyło go 
życie, a ma bogate doświadczenia. 

„Pieniądz robi pieniądz, ale tylko 
wtedy, kiedy decyzje popiera wie-
dza i doświadczenie człowieka, któ-
ry wie, jak te środki inwestować”. 
Prawda, że proste? Trudne bywa 
tylko (albo aż) znalezienie odpo-
wiedniej osoby, która poprowadzi 
nas przez zawiłe ścieżki świata fi-
nansów. Okazuje się, że nie trzeba 
szukać daleko. Igor Łukasik, filar IŁ 
Capital, w profesjonalny, ale zara-
zem bardzo przystępny dla każdego 
sposób doradzi, pomoże i przepro-
wadzi najtrudniejsze projekty. 

 Ciężka praca, entuzjazm, niespo-
żyta energia i głowa pełna nowych 
pomysłów – to jest właśnie czło-
wiek, którego spółka, bardzo szyb-
ko zdobywa zaufanie klientów na 
warszawskim rynku i ma na swoim 
koncie liczne sukcesy za granicą, 
ale również na naszym lokalnym, 
stołecznym podwórku. I to właśnie 
tutaj dostrzega też ludzi, dla których 
los nie był łaskawy. Sportowiec, 
biznesmen, twardy negocjator 

i człowiek o wielkim sercu, któ-
ry nie potrafi obojętnie patrzeć na 
krzywdę innych, szczególnie dzieci. 
Dlatego włącza się w wiele akcji 
charytatywnych. Bo, jak podkreśla, 
pomaganie daje mnóstwo radości.

 – To niesamowite uczucie, 
kiedy zdajesz sobie sprawę, że 
pieniądze, które zarabiasz, mogą 
pomóc dziecku w powrocie do 
zdrowia, czy sprawić radość,której 
nie ma na co dzień. Teraz, przed 
świętami zorganizowaliśmy akcję 
dla najmłodszych z SMA, za chwi-
lę wymyślimy coś więcej, bo przez 
cały rok coś się dzieje – mówi 
Igor Łukasik. – Widzieć uśmiech 
na twarzy dziecka – bezcenne…  
Dla takich chwil warto żyć!

Igor łukasik, filar Ił Capital, ze sportowego boiska z impetem 
wkroczył w świat finansów. Dzisiaj podkreśla, że w życiu chodzi 
o to, by cieszyć się z drobiazgów, z krótkich, radosnych chwil.  
To z nich składa się prawdziwe SZCZęŚCIE. 

Materiał inforMacyjny Materiał inforMacyjny

końcówka roku, więc czas podsumowań i refleksji, o które się również pokusił igor łukasik. co może powiedzieć o minionych miesiącach?
to nie jest łatwy rok i wiele osób twierdzi, że 2020 przejdzie do historii jako najgorszy w dziejach świata. czy faktycznie tak jest? myślę, że każdy z nas, w tym 

szaleństwie związanym z epidemią, z codziennymi trudnościami, potrafi znaleźć drobinki szczęścia, którymi można wypełnić życie. Przecież o to właśnie chodzi 
– by cieszyć się z drobiazgów, z krótkich, radosnych chwil. to z nich składa się prawdziwe szczęŚcie. 

i tego, byśmy wszyscy potrafili dostrzegać to, co w życiu najpiękniejsze, życzę wszystkim mieszkańcom w tym szczególnym, świątecznym okresie.

Spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia! 
A w Nowym Roku: powrotu normalności, mnóstwa spotkań z rodziną i przyjaciółmi. 

Spełnienia wszystkich marzeń, bo jak mawiał klasyk: chcieć to móc! 
Marzenia są po to, by je spełniać!!! 
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– Kochanie – mówi 
żona do męża.  – Nigdy 

nie myślisz o prezentach. Może 
w tym roku kupiłbyś coś pod 
choinkę… 
Mąż z kwaśną miną wyszedł 
z domu. Po jakimś czasie wraca. 
– No brawo! Widzę, że coś 
jednak kupiłeś!!! – mówi żona 
widząc na stole paczkę. 
– Taaak. Stojak. 

***
Noc wigilijna. Furmanką za-
przęgniętą w konia powoli jedzie 

chłop. Obok biegnie pies. Chłop 
pogania konia batem. Raptem 
koń odzywa się ludzkim głosem: 
– Ty! Jeszcze raz mnie ude-
rzysz batem, to dalej pójdziesz 
piechotą! 
– Pierwszy raz słyszę, żeby koń 
mówił! – zdumiewa się chłop. 
– Ja też! – dziwi się pies. 

***
– Synku, przesadzasz! Dlaczego 
chcesz, aby św. Mikołaj przy-
niósł ci aż dwa komplety kolejki 
elektrycznej? 
– Bo, mamusiu, też chciałbym 
móc się bawić, kiedy tatuś jest 
w domu. 

na luzie

Pyszna Józia

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

Kilka przedświątecznych po-
rad, przydatnych jak rok długi.  
n Czasem trafi się taka cebula, 
którą trudno obrać: mocno przyle-
gająca łupina kruszy się, zamiast 
odchodzić płatami. Wystarczy 
taką cebulę włożyć na kilka mi-
nut do zimnej wody i od razu się 
podda! 
n Smażona cebulka jest świetna 
w jajecznicach, sosach, zupach. 
Jeszcze lepsza, gdy do smażenia 
od razu dodasz pół łyżeczki cukru 
czy trochę miodu! Poprawia i wy-
gląd, i smak. 
n Masz w tym roku mało grzy-
bów suszonych? Dodawanie 
nawet małej ilości mielonych su-
szonych grzybów do potraw daje 
bardzo intensywny smak i aromat. 
Zmielone czy nie, suszone grzyby 
zawsze przechowuj w zamrażarce. 
Utrzymuje fantastycznie inten-
sywny, mocny zapach! 
n Drewniana deska do mięsa 
(także impregnowana) będzie 
służyć długo, bez pęknięć i wypa-
czeń, jeśli myjąc ją zawsze zmo-
czysz wodą po obu stronach. 

Wesoły Romek

Choinka na Boże Narodzenie 
w domach gości od XVI wieku. 
Ustrojone, pachnące żywicz-
nie świerki i jodły propago-
wał Marcin Luter, a niemiec-
cy protestanci najdawniej 

przygotowywali papierowe zdobienia 
i czerwone jabłuszka na nitce. Zwyczaj 
ten szybko zdobył Europę Środkową 
i Północną, a od początków XIX wie-
ku jest najbardziej rozpoznawalnym 
symbolem świąt Bożego Narodzenia. 

Podobnie jak zwyczaj przygotowywa-
nia szopek z rzeźbionymi, gipsowymi 
lub porcelanowymi figurkami i małym 
żłóbkiem z Dzieciątkiem Jezus. 
Choinkę do Polski na przełomie XVIII 
i XIX wieku przynieśli niemieccy 
osadnicy (początkowo tylko w mia-
stach), był to okres zaborów. Stop-
niowo zwyczaj ten przeniósł się na 
wieś, szybko wypierając tradycyjnie 
polskie: podłaźniczkę (wierzchołek 
iglaka dekorowany, wieszany u sufitu 
czubkiem w dół) i przybrany ozdoba-
mi snop zboża, bo tak kiedyś dekoro-
wano polskie domy. 

RADY  
CIOTKI AGATY

Ciekawska

 Sałatka z łososiem: gorący, ugotowany 
al dente makaron (rurki, kokardki) skropić lek-
ko oliwą (wówczas smaki nie będą się tak łatwo 
przenikały!), dodać lekko obgotowane, małe 
różyczki brokułów (ważne, by nie straciły kolo-
ru i nie były zbyt miękkie), 2 łyżki kaparów (lub 
korniszonów w małą kostkę) i łososia wędzone-
go krojonego w wąskie, krótkie paseczki. Posy-
pać koperkiem. Wymieszać, ewentualnie osolić 
lub dodać nieco białego pieprzu. 

 Łosoś zapiekany: filet z łososia ułożyć skó-
rą do dołu w wysmarowanej formie do zapie-
kania. Skropić sokiem cytrynowym lub octem 
jabłkowym, posolić. Dodać ciut estragonu 
i sporo świeżego kopru. Przykryć, odstawić. 
Tymczasem ugotować kilka ziemniaków, pod-
dusić na maśle jedną małą siekaną cebulkę 
i ząbek czosnku. Zmiksować z gotowymi ziem-
niakami, dodając szczyptę gałki. Jeśli masa jest 
zbyt gęsta, można dodać kilka łyżek świeżego 
mleka, ale bez przesady. Gdy purée nieco prze-
stygnie, naczynie z łososiem przykrywamy wraz 
z sosem, który mógł się wytworzyć, pierzynką 
z purée. Na wierzch kładziemy kilka maślanych 
wiórków lub smarujemy oliwą. Zapiekamy, aż 
ziemniaki będą zrumienione, ale nie krócej niż 
około 25 minut. Podając, przykrywamy naczy-

nie półmiskiem i odwracamy tak, by danie wy-
lądowało na nim „łososiem do góry”. Świetne 
z mizerią. 

 Zupa łososiowa: w ceramicznej patelni zru-
mień bez tłuszczu siekaną grubo cebulę. Gdy 
gotowa, dodaj krojoną włoszczyznę bez ka-
pusty (około 1/4 tradycyjnej porcji), lekko zru-
mień mieszając. Przełóż do garnka, w którym 
gotujesz kilka ziemniaków krojonych na kawał-
ki; 2 większe lub 3–4 mniejsze; natychmiast do-
daj kawałek filetu z łososia. Posól. Gdy warzywa 
są miękkie, wyjmij łososia, podziel na kawałki 
(bez skóry!), a do zupy dodaj 2 kromki dobrego 
chleba na zakwasie (ale nie razowca!), nieco im-
biru. Zmiksuj całość, dodaj kawałki łososia, po-
syp koprem i natką. Jeśli lubisz, możesz zapra-
wić zupę śmietaną lub gęstym jogurtem. Gdy 
chleb okazał się zbyt kwaśny, dodaj ciut mleka 
skondensowanego, niesłodzonego. 

 Deser z łososiem: wspominając czule 
pysznego, dopiero co zjedzonego łososia, de-
lektujemy się czymś słodkim i wybornie relak-
sującym.

O śledziach i karpiach wiemy wszyst-
ko. No to może łosoś, w nowych odsłonach. 

Fot. Pixabay

ŚMIESZKANIEC

WARTO WIEDZIEĆ

ZAJRZYJMY DO KUCHNI

  
 





  


 
H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v Koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

Zdecyduj się wreszcie, jak spędzisz nadchodzące święta. Pomimo oporów zajmij się przedświą-
tecznymi remanentami. Nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią chwilę. Może cię spotkać kilka mi-
łych niespodzianek – warto więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać na gwiazdkowe prezenty. 
W natłoku spraw i zajęć nie zapominaj o sobie. Możesz mieć trochę kłopotów ze swoim partne-
rem, więc nie pozwól ponieść się emocjom. Pomimo zawirowań, masz szansę spędzić spokoj-
ne, rodzinne święta i spotkać hojnego Mikołaja. 
Okres świąteczny stanie się dla ciebie i twoich bliskich czasem wzmacniającym uczucia. W na-
wale przedświątecznych zajęć pamiętaj jednak, że nie najważniejszy jest wysprzątany dom, ale 
miłość okazana bliskim. 
W pracy postaraj się uważać na to, co mówisz, bo możesz pogorszyć tylko swoje stosunki 
z szefem. Pomyśl, czy nie warto zastosować innej taktyki? Możesz przeżyć kilka nerwowych 
chwil, ale wszystko powoli się ułoży. Dla ciebie powinien to być wspaniały czas radości, wypo-
czynku i refleksji kończących ten rok. 
Spróbuj zmniejszyć tempo w pracy, zajmij się przyjemniejszą stroną – kupowaniem prezentów 
pod choinkę lub pomocą w świątecznych zakupach i przygotowaniach. Zobaczysz jaka zapanuje 
w domu cudowna atmosfera, a ten sympatyczny nastrój odczujesz jeszcze po świętach. 
Postaraj się bardziej realnie patrzeć na świat i sprawy dnia codziennego. Jeśli będziesz mieć 
wątpliwości, porozmawiaj o tym z rodziną, na pewno pomogą ci znaleźć najlepsze rozwiązanie 
i sprawią, że te najtrudniejsze sprawy okażą się do pokonania. 
Jeśli ktoś złoży ci zaskakującą propozycję – przemyśl dwa razy i… odmów. W sferze prywat-
nej przydałaby się mała odmiana, która wniosłaby trochę „świeżego powietrza” w twoje życie. 
Świątecznym porządkom poświęć tylko tyle czasu, aby nie stały się uciążliwym obowiązkiem. 
Przedświąteczna gorączka zakupów udzieli ci się całkowicie. Chciałbyś swoim bliskim sprawić 
jak najwięcej radości, więc mogą oczekiwać wspaniałych prezentów. Ale nie szalej zbytnio. Dla 
nich największym podarunkiem będzie twoja obecność w święta i wspólna rozmowa. 
W pracy sporo zajęć, ale uporasz się ze wszystkim i owoce swoich wysiłków będziesz zbierał 
przez najbliższe miesiące. Zadbaj o swoją kondycję fizyczną, dobrym treningiem będzie „sucha 
zaprawa” pod postacią sprzątania lub wynoszenia dywanów do czyszczenia. 
Postaraj się uporządkować swoje sprawy, nie zostawiaj niczego „na potem”. Dużą przyjemność 
sprawi ci kupowanie prezentów, a potem widok radości na twarzach obdarowanych. Drobne 
trudności, których możesz doświadczać przy świątecznych przygotowaniach zrekompensuje 
ci uznanie bliskich… 
W ciągu najbliższych tygodni może cię zaskoczyć zachowanie poznanej osoby, która uważana 
jest za opanowaną i rozsądną. Zastój, jaki panował w twoich uczuciach od jakiegoś czasu może 
zamienić się w ciekawe przeżycie lub interesującą znajomość. 
Postaraj się, aby twoje codzienne obowiązki zanadto nie ucierpiały z powodu przedświątecznego 
rozgardiaszu. W pracy wykaż więcej taktu i staraj się słuchać tego, co mówią inni. W sprawach 
uczuć zdajesz się jak zwykle na żywioł, a czasami wskazany jest takt i dyplomacja. 

Merlin
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 utworzą końcowe hasło.
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W związku z dużą liczbą za-
każeń, zmiany wprowadzono 
we wszystkich szpitalach. Nie 
ominęły one też Centrum Zdro-
wia Dziecka. W międzyleskiej 

placówce w sumie, zgodnie 
z decyzją Wojewody Mazowiec-
kiego, 28 łóżek zarezerwowano 
dla małych pacjentów z podej-
rzeniem lub potwierdzonym za-
każeniem koronawirusem.
Jak informuje rzecznik Insty-
tutu, Katarzyna Gardzińska, od 
15 października dla pacjentów 
z podejrzeniem SARS-CoV-2 
jest 10 łóżek w Oddziale Pedia-

trii, Żywienia i Chorób Metabo-
licznych i 1 łóżko w Oddziale 
Intensywnej Terapii I. Natomiast 
pacjenci, u których potwierdzo-
no zakażenie koronawirusem, 
mają do dyspozycji: 8 łóżek 
w Oddziale Pediatrii, Żywienia 
i Chorób Metabolicznych, 8 łó-
żek w Oddziale Urologii oraz 
1 łóżko w Oddziale Intensywnej 
Terapii I.
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(róg Świeckiej)
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NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 22 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

Pw³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

 HURT DETAL
Metal-Market

 
   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

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

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

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

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

TAPICER

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą

Ośrodek Pomocy Społecznej  
Dzielnicy Praga-Południe  

m.st. Warszawa 
aktywnie realizuje działania w ramach wolontariatu. 

Celem tych działań jest wsparcie najbardziej 
potrzebujących mieszkańców.

jAKĄ POmOC OFERujEmY? 
n pomoc w robieniu zakupów
n wsparcie w realizacji recept
n organizowanie czasu wolnego dla Seniorów 

i osób niepełnosprawnych
n dostarczanie paczek żywnościowych dla osób potrzebujących
n pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
n wspieranie dzieci w nauce (również online)
W związku z trwającym stanem epidemiologicznym, dbając  
o zdrowie osób powyżej 70. roku życia, bierzemy udział 
w licznych akcjach organizowanych w ramach współpracy 
z Urzędem Dzielnicy.
Dodatkowo pomagamy osobom przebywającym na kwaran-
tannie w bieżących potrzebach m.in.: w robieniu zakupów, 
wyprowadzaniu zwierząt czy wyrzuceniu śmieci.
zapraszamy do współpracy osoby chętne do niesienia 

pomocy, a także potrzebujące wsparcia na terenie 
dzielnicy praga-południe m.st. Warszawy!

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  
22 277 33 75 lub mailowo: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:  
www.ops-pragapoludnie.pl

Kiedy pod koniec maja od-
wiedziliśmy Szpital Dziecięcy 
im. prof. dr. med. J. Bogdano-
wicza przy ul. Niekłańskiej, epi-
demia odpuszczała, pozwalała 
na chwilę oddechu. Wówczas 
szpital rozpoczynał po przerwie 
planowe przyjęcia w „nowym 
reżimie sanitarnym”. 

Jak teraz wygląda sytuacja 
w placówce, kiedy dobowa liczba 
zakażeń w kraju to przynajmniej 
kilkanaście tysięcy? Czy jesienna 
fala pandemii zaburzyła działal-
ność znanej na całym Mazowszu 
„Niekłańskiej”?

Już wiosną w placówce utwo-
rzony został dodatkowy SOR. 
Od tamtej pory działają dwa: 
SOR ogólny i tzw. „covidowy”, 
gdzie trafiają pacjenci z obja-
wami zakażenia lub tacy, którzy 
mieli kontakt z chorymi. 

– Tam opiekun wypełnia 
ankietę, przeprowadzane jest 
badanie i pobierany wymaz 
w kierunku SARS-CoV-2 za-
równo od dziecka, jak i rodzica. 
Potem przebywają oni w izolacji 
do czasu wyniku testu – mówi 
Mariusz Mazurek, rzecznik 
szpitala.

Do szpitala, który 
jest kwalifikowany jako 
„ostry”, trafiają dzieci 
i młodzież wymaga-
jące pilnej pomocy, 
m.in. po wypadkach. 
W takich sytuacjach 
na testy nie ma czasu, 
najpierw ratuje się ży-
cie, a wymaz pobierany 
jest po zabiegu. 

Cały czas na SOR-ze 
covidowym personel 
korzysta z BIO BAG-u 
(„namiotu” na wózku 

transportowym). To jedyne 
skuteczne rozwiązanie podczas 
epidemii, które chroni przed 
zakażeniem w szpitalu. Cho-
dzi przede wszystkim o drogę 
z SOR na blok operacyjny wła-
śnie w „ostrych” przypadkach, 
kiedy nie wiadomo, czy pacjent 
jest zakażony, a jego przewiezie-
nie wiąże się z ryzykiem trans-
misji wirusa. 

W szpitalu, zgodnie z wy-
mogami, są zabezpieczone dwa 
łóżka covidowe. To miejsca przy-
gotowane na wypadek, gdyby 
w innych placówkach zabrakło 
izolatek dla małych pacjentów 
z koronawirusem.

Placówka działa tak naprawdę 
w reżimie sanitarnym w połowie 
swoich możliwości – na 280 łó-
żek, zajęte jest 130–140. Więk-
szość sal jest pojedyncza ze 
względu właśnie na Covid-19.

Wciąż wstrzymane są odwie-
dziny na oddziałach, a poradnie 
funkcjonują w ograniczonym za-
kresie. Sytuacja się zmienia, dla-
tego warto na bieżąco sprawdzać 
informacje na stronie interneto-
wej szpitala www.nieklanska.pl.  

Chore maluChy a Covid
jak druga fala epidemii wpływa na funkcjonowanie „Niekłańskiej”? Czy rodzice pa-
cjentów z Warszawy i okolic mają powody do obaw? uspokajamy: placówka działa 
i maluchy nie zostają bez pomocy, ale… lekko nie jest. 

Tam znajdziemy aktualne dane 
dotyczące konkretnych przy-
chodni specjalistycznych i za-
pisów.

Czy druga fala epidemii jest 
bardziej odczuwalna na „Nie-
kłańskiej” w stosunku do wio-
sennego zamrożenia szpitala? 
W maju mówiliśmy o 800 zaka-
żeniach wśród dzieci na terenie 
kraju, jeden przypadek był wła-

śnie w południowopraskiej pla-
cówce. Wtedy nikt z personelu 
nie zachorował. Jak jest teraz?

– Mnóstwo przypadków mieli-
śmy już w wakacje, teraz też jest 
ich bardzo dużo. Choruje per-
sonel, ale nie są to zakażenia od 
pacjentów. Druga fala epidemii, 
jak wiadomo, jest dużo silniej-
sza, wirus się rozprzestrzenia, 
dlatego ciągle apelujemy o no-

szenie maseczek. Nawet małe 
dzieci, jeśli tylko to możliwe, 
powinny mieć zasłonięte usta 
i nosy, chociaż tego nie naka-
zują przepisy – apeluje Mariusz 
Mazurek. – Mieliśmy przypadek 
2,5 rocznego pacjenta, który bez 
maseczki (oczywiście nie musiał 
jej mieć) odwiedził kilka gabi-
netów, bo miał kwalifikację do 
zabiegu. Potem rodzice musieli 
pozałatwiać z nim wszystkie for-
malności m.in. na izbie przyjęć. 
Na końcu był pobrany wymaz 
w kierunku covid. Finalnie oka-
zało się, że wynik testu wyszedł 
dodatni, a dziecko przeszło przez 
niemal cały szpital… – opowiada 
rzecznik i jeszcze raz prosi rodzi-
ców, aby w trosce o bezpieczeń-
stwo zarówno swoich pociech, 
jak i wszystkich innych, zakła-
dali maluchom maseczki.  MM

A jAKA jEST SYTuACjA W CENTRum ZDROWIA DZIECKA?
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