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„Betlejem trwa do dziś dnia… 
A żłóbek na każdym ołtarzu. Jak 
w żłobie widzę Boga, który stał się 
Chlebem Żywym, tak muszę Go do-
strzec w każdym kawałku chleba”.

bł. Stefan kard. Wyszyński

Niech słowa błogosławionego 
Prymasa Tysiąclecia uczą nas 
wdzięczności za pokorę Boga, a nas 
samych uzdalniają do miłości, która 
nie zraża się niczym, dlatego że jest 
miłością prawdziwą.

Niech nadchodzące Święta staną 
się czasem miłowania i radości z by-
cia dziećmi ponad wszystko umiło-
wanymi przez samego Boga.

Niech Boże Narodzenie odnowi 
i umocni w naszych sercach wiarę, 
rozpali – po ludzku coraz bardziej 
zagrożoną – iskrę nadziei, opromieni 
codzienność dobrocią, życzliwością 
i miłością, które jako jedyne mogą 
stać się odpowiedzią wobec wszel-
kich lęków i trudności, w które ob-
fitują nasze dni.

Gloria in excelsis Deo et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis 
– chwała na wysokości Bogu, a na 
ziemi pokój ludziom dobrej woli 
– śpiewali aniołowie Pańscy, zwia-
stujący narodzenie Chrystusa paste-
rzom (Łk 2,14). Niech te słowa staną 
się drogowskazem naszego życia.

W tym szczególnym czasie wszyst-
kich Czytelników „Mieszkańca” 
ogarniam modlitwą i pasterskim 
błogosławieństwem.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

zdrowych 
i radosnych 

Świąt
warszawo!
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kronika PoLicyjna
na sygnale na porodówkę

Na numer alarmowy 112 zadzwonił zdenerwowany mężczy-
zna, który poinformował, że jego żona zaczęła rodzić, że są 
już w samochodzie, ale „na mieście korki”. Przyszły tata po-
prosił o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. Zgłoszenie 
to trafiło do białołęckiej załogi patrolowej. Policjanci skon-
taktowali się z mężczyzną, ustalili pozycję jego samochodu 
i pomogli przekonwojować przyszłych rodziców do szpitala 
św. Zofii, w którym na świat przyszedł ich synek Oliwier.

poBierał „ koszyczkowe”
Pracownik jednego z marketów, rozliczając pieniądze 
z utargu, część z nich zabierał dla siebie. Można powiedzieć, 
że to była taka wersja znanego z dzieciństwa „koszyczko-
wego”, gdy rodzice wysyłając dzieci na zakupy, pozwalali 
im zachować drobną resztę. Tu ta „reszta” nie była mała, 
uzbierało się 950 złotych. Szefostwo marketu wezwało po-
licjantów, a ci zatrzymali 23-latka.

z wawra pod konin
Policjanci kryminalni z Wawra ustalili, gdzie przebywa po-
szukiwany dwoma listami gończymi pewien 62-latek. Męż-
czyzna ma do odbycia karę 332 dni pozbawienia wolności 
za dokonane oszustwa. Trop wiódł w okolice Konina. Kiedy 
policjanci chcieli wejść do domu, gdzie ukrywał się poszu-
kiwany, rodzina nie chciała ich wpuścić. Policjanci jednak 
przekonali niechętnych im domowników do otwarcia drzwi 
i dokonali zatrzymania.

otwarte drzwi do narkotyków
Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości zajrzeli 
do znanego im mieszkania na terenie Grochowa. Nie mu-
sieli nawet pukać, ponieważ drzwi do lokalu były po prostu 
otwarte. Zastali 25-letniego lokatora w towarzystwie kolegi. 
W wyniku przeprowadzonego przeszukania funkcjonariusze 
znaleźli i zabezpieczyli 250 gramów haszyszu i zatrzymali 
25-latka.                                                          policja.waw.pl
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wysokie kary dLa kierowców
znacznie zaostrzono 
kary dla sprawców prze-
stępstw i wykroczeń 
za kierownicą. szczegól-
nie dotkliwe mają być dla 
piratów drogowych. 

Nową rzeczą będzie powiąza-
nie stawki ubezpieczenia komu-
nikacyjnego z liczbą punktów 
karnych i rodzajem popełnia-
nych wykroczeń. Ważne jest to, 
że zmiany przewidują zwiększe-
nie kar za wskazany i zamknięty 
katalog wykroczeń.

Urząd Skarbowy będzie 
mógł zaliczyć nadpłatę podatku 
na poczet nieopłaconego man-
datu karnego.

Nowe przepisy mają także 
wprowadzić mechanizm uzależ-
niający usunięcie punktów kar-
nych od uregulowania mandatu. 
Punkty będą kasowane z konta 
kierowcy dopiero po upływie 
2 lat od dnia zapłaty grzywny! 

Za złamanie przepisów kie-
rowca będzie mógł otrzymać 
jednorazowo nawet 15 punktów 
karnych za najpoważniejsze 
wykroczenia. Obecnie maksy-
malna liczba punktów to 10. Li-
mit 24 punktów karnych w ciągu 
roku nie ulegnie zmianie, a dla 
młodych kierowców limit ten 
wynosi 20 pkt. karnych.

Likwidacji ulegają szkole-
nia, które częściowo kasowały 
punkty karne.                      okMi

wykroczenie kwota mandatu
Przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h min. 800 zł

Wyprzedzanie na zakazie min. 1 000 zł  
do 30 000

Kierowanie pojazdem bez odpowiednich uprawnień lub pojazdem niedopuszczo-
nym do ruchu

min. 1 000 zł  
do 30 000

Kierowanie pojazdem mechanicznym po użyciu alkoholu lub podobnie działające-
go środka w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (alternatywą jest areszt) min. 3 000 zł

Kierowanie pojazdu innego niż mechaniczny po użyciu alkoholu lub narkotyków min. 1 000 zł
Niezachowanie należytej ostrożności, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 
na przejściu dla pieszych min. 3 000 zł
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie nie-
pełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej niepełno-
sprawności ruchowej

min. 3 000 zł

Wyprzedzanie na przejściu, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio 
przed tym przejściem min. 1 500 zł
Omijanie pojazdu, który jedzie w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustą-
pienia pierwszeństwa pieszemu min. 1 500 zł

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych min. 1 500 zł
Wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kon-
tynuowania jazdy min. 2 000 zł
Omijanie zapór lub półzapór kolejowych, jeśli ich opuszczanie zostało rozpoczęte 
lub podnoszenie niezakończone min. 2 000 zł
Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, które skutkuje uszkodzeniem cia-
ła lub rozstrojem zdrowia min. 1 500 zł

Tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu 500 zł  
lub nagana

Maksymalny mandat za pojedyncze wykroczenie w ruchu drogowym 5 000 zł
Maksymalny mandat za zbieg wykroczeń w ruchu drogowym 6 000 zł
Ukrywanie sprawcy przekroczenia prędkości (brak wskazania na żądanie upraw-
nionego organu osoby, której sprawca powierzył pojazd do kierowania lub używa-
nia w oznaczonym czasie)

do 30 000 zł

Kara finansowa nałożona przez sąd maks. 30 000 zł

taBela Mandatów
W poniższej tabeli zebraliśmy stawki przyjętych mandatów. Nowe przepisy, mandaty 
i grzywny, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

w przypadku kierowcy, który w ciągu ostatnich 2 lat został ukarany za podobne lub inne 
wykroczenie, minimalna stawka mandatu jest podwojona.



3

Miasto postawiło w tym roku 
na ekologię. Iluminacja została 
wyposażona w energooszczędne 
diody, a także w system zarządza-
REKLAMA REKLAMA

Świąteczna warszawa

warszawa przyszykowała się na święta. Miasto rozbłysło 
świątecznie już na początku grudnia. po raz pierwszy w hi-
storii pojawił się na torach świąteczny tramwaj. do 9 stycznia 
2022 r. w każdy weekend trakt królewski będzie deptakiem. 
warszawiacy będą mogli spacerować i podziwiać świąteczną 
iluminację do 15 lutego 2022 r. 

nia dekoracjami z uwzględnieniem 
redukcji jej mocy w godzinach 
nocnych. Elementy uzbrojone są 
w urządzenia eco-saver, które mają 

obniżyć koszty eksploatacji o pra-
wie 30 proc.

Ze względu na pandemię, 
wszystkie świetlne dekoracje 
zostały tak rozmieszczone, by 
można było spacerować między 
nimi w odpowiedniej odległości 
od innych osób. 

Świąteczne metro
1 grudnia, tuż po godz. 17.00, ze 

stacji metra Księcia Janusza, wy-
ruszył wyjątkowy pociąg. Skład 
Inspiro został udekorowany gra-
fiką w kolorach nawiązujących do 
zimy, świąt oraz charakterystycz-
nych obiektów miasta. Te kolory 
to niebieski oraz czerwony. Pociąg 
będzie kursować do 6 stycznia, na-
przemiennie na obu liniach metra 
M1 i M2. 

Świąteczny tramwaj
6 grudnia, po raz pierwszy 

w historii Warszawy, na ulice wy-

świetlne figury: tramwaj konny 
(przy pomniku Kopernika), figury 
szachowe i szachownica (skwer 
ks. Twardowskiego). Na skwerze 
Hoovera na przejażdżkę zaprasza 
obrotowa karuzela. Przy altanie dla 
zakochanych i kartce z życzeniami 
można zrobić ciekawe zdjęcie. Nie-
daleko znajdziemy też 54-metrowy 
tunel świetlny.

szoPki
W okresie świąteczno-noworocz-

nym będziemy mogli podziwiać 
liczne szopki. Nie tylko te w kościo-
łach, także żywe. Najbardziej znaną 
jest ruchoma szopka w kościele ka-
pucynów. Bracia Kapucyni dbają 
o to, by co rok w szopce pojawiały 
się nowe elementy. Po raz pierw-
szy została wystawiona w 1948 r. 

trakt króLewski
Idąc od Placu Zamkowego 

przez Krakowskie Przedmieście 
aż do ul. Świętokrzyskiej, na-
szym oczom ukażą się ozdobione 
świetlnymi girlandami 123 latar-
nie oraz 63 drzewa. Spacerowicze 
mogą je podziwiać do połowy lu-
tego. Iluminacji towarzyszą różne 

Godziny otwarcia szopki najlepiej 
sprawdzić na stronie www.kapu-
cyni.warszawa.pl. Kolejną żywą 
szopkę, na którą warto zwrócić 
uwagę, znajdziemy na Placu Kra-
sińskich przed Katedrą Polową WP. 
Będzie to szopka z żywymi owiecz-
kami. W Kościele Pokamedulskim 
w Lasku Bielańskim znajdziemy 

żywą szopkę, która tak 
naprawdę jest szopką 
całoroczną. Niestety w 
tym roku nie będziemy 
mogli oglądać żywej 
szopki przy katedrze 
warszawsko-praskiej 
przy ul. Floriańskiej 3 
z powodu trwającego 
w okolicy remontu. 

oktawia Michałowska
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jechał świątecznie 
udekorowany tram-
waj, który zalśnił 
licznymi lampkami. 
Tramwaj jeździ naj-
popular niejszymi 
liniami stolicy, po 
obu stronach Wisły, 
po to, by każdy war-
szawiak i warszawianka mogli się 
nim przejechać.

Świąteczny autobus
Na stołeczne ulice wyjechał 

także świąteczny autobus, który 
będzie jeździł do połowy stycznia. 
Solaris Urbino przypomina teraz 
przewiązany wstążką prezent. Jego 
burty i szyby ozdobione są koloro-
wymi girlandami i prezentami. Au-
tobus jeździ na linii 117, która prze-
cina Śródmieście oraz Saską Kępę. 
Będzie się także pojawiać na trasie 
w rejonie Traktu Królewskiego. 

choinka Przy zamku 
króLewskim

27-metrowy sztuczny świerk 
pięknie prezentuje się w sąsiedz-
twie Zamku Królewskiego. Na 
choince zawisło ok. 400 ozdób. Są 
to bombki mające 40 cm średnicy 
oraz 40-centymetrowe lampki, 
które imitują zapalone świece. 
Niedaleko choinki znajdziemy 
także świąteczne rzeźby. Dzieci 
z pewnością ucieszą się na widok 
„sprzedawcy balonów” i „war-
szawskiej katarynki”.

Fo
t. 

UM
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złe Miłego początki
– Widzę, że jeśli chodzi o zakupy, to pan 
zbytnio nie zaszalał, panie Kaziu… 
Eustachy Mordziak, kupiec bieliźniany 
z bazaru na pl. Szembeka, zwrócił uwagę 
na rzecz oczywistą, faktycznie bowiem 
jego dobry znajomy, Kazimierz Główka, 
ręce siatkami miał niezajęte.
– Bo dziś bazar potraktowałem, że tak po-
wiem – terapeutycznie.
– Znaczy?
– Wyszedłem z domu pod pretekstem za-
kupów. Najgorsze w tych miłych świętach 
są dni, kiedy się je przygotowuje. W swym 
długim życiu nie widziałem kobiety, która 
w tym czasie nie zachowywałaby się jak 
wściekła osa. 
– No bo one chcą, żeby wszystko było 
zgodne z tradycją i takie wie pan – że mu-
cha nie siada. 
– Ale mniej więcej od siedemnastu wieków 

wiadomo, jak to się robi. Na miejscu kobiet 
bardziej obawiałbym się popadnięcia w ru-
tynę, niż tego, że galareta się nie zsiądzie.
– Kobiecej natury pan nie zmienisz. Jak to 
mawia mój ulubiony satyryk: kobietę moż-
na zmienić, ale to i tak nic nie zmieni…
– Powiem panu, że jednak gotowanie po-
łączone ze sprzątaniem, a to wszystko ra-
zem z zakupami, jak to mówią „na ostatnią 
chwilę”, to już nie na moje nerwy. Musia-
łem wyjść!
– A choinkę zdążył pan ubrać?
– Zdążyłem, znaczy ubrałem i postawiłem 
w tym samym miejscu co zawsze. Lepsze-
go u nas nie ma. Żona dobrze o tym wie, ale 
co roku robi to samo przestawienie: 
– A może byś postawił ją bliżej, o – tu?
– Wtedy drzwi na balkon się nie otworzą, 
a tam mamy zamiejscową filię lodówki.
– To może być tu – pokazuje mi kawałek 
wolnego miejsca koło telewizora.
– Przecież jak lampki się włączy, to nam 
całego Kraśkę zamigają. 

– Ty nic tylko wymyślasz przeszkody! 
Robisz wszystko, żeby nic nie robić. Naj-
lepiej postawić ją tam, gdzie zawsze i mieć 
święty spokój. To może jeszcze na pod-
łodze miejsce na choinkę zaznaczysz. Na 
przykład olejną farbą. Jak na stałe, to na 
stałe… 
– Idę na bazar. Kupię ci suszone śliwki, one 
podobno działają uspokajająco. 
– No tak… Pocieszyć tylko mogę pana, 
panie Kaziu, że zawsze może być gorzej. 
Jak w tym dowcipie: Patrol policji melduje 
przez radio: – Mamy morderstwo. Żona za-
biła męża jednym pchnięciem szczotki. 
– Jakiej szczotki do cholery, co wy plecie-
cie?
– Mopa znaczy.
– Mopem go zabiła?
– Przyznała się. Powiedziała, że uprzedzała 
go, że podłoga jest umyta i żeby na razie 
nie wchodził. 
– Aresztowaliście ją?
– Nie, podłoga jeszcze nie wyschła. Szaser
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Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'praska opowieść  

wIgIlIjNa
Świat jest pełen opowieści 

wigilijnych, nie tylko w wersji 
Dickensa. Oto jedna z nich, dzie-
jąca się tu, na Pradze.

Zaraz po wojnie w jednej z ka-
mienic, na pierwszym piętrze, 
mieszkała rodzina: rodzice, bab-
cia i trzy córki. Boże Narodzenie 
zawsze było w tym domu wielkim 
świętem, pełnym miłości i rado-
ści. Nie przeszkadzały skromne 
warunki i ledwie symboliczne 
prezenty. Choinka, opłatek 
z pełnymi wzruszeń życzeniami, 
uściski, kolędy i najpiękniejszy, 
rodzinny czas w roku.

Dziewczynki dorosły, dwie 
wyszły za mąż i mają po dwoje 
dzieci, lecz trzecia nie była za-

interesowana ani zamążpój-
ściem, ani „bachorami”. Żyła, jak 
chciała, swobodnie i nie licząc 
się z nikim. Tymczasem umarła 
kochana, dobra babcia, potem 
tata, lecz odprowadzały ich na 
cmentarz tylko dwie córki, te 
z rodzinami, oraz coraz starsza 
mama.

Czas płynął, jedna z córek 
zamieszkała z mężem i dziećmi 
w dostatnim, własnym domu, 
druga, której wiodło się gorzej, 
w starej kamienicy, kilka ulic od 
mamy. Lecz co roku wspólne 
święta Bożego Narodzenia były 
pełnym miłości, najważniejszym 
świętem w rodzinie i co roku gro-
madziły wszystkich. No prawie, 
bo trzecia, ta samotna, zawsze 
znajdowała pretekst, by się nie 
pojawić, aż wyprowadziła się do 
Poznania.

Po latach mama też zmarła, 
a obie córki zostały już bab-
ciami. Rodzina trzymała się 
razem. Przyszedł czas pande-
mii. Rodzina dbała o siebie na-
wzajem, dowozili zakupy, leki, 
nieustannie rozmawiali przez te-
lefon, specjalnie dla wnuków or-
ganizując telekonferencje, które 
uwielbiali. Wakacje, gdy reżim 
zelżał, spędzili na malowniczej, 
wspólnej działce nad Bugiem.

Przyszło kolejne Boże Naro-
dzenie. Siostra z Poznania, od 
kilku lat na emeryturze, wróciła 
do Warszawy, wyniosła i zimna 
jak zawsze.

Od początku grudnia obie ro-
dziny już ustalały, u kogo będzie 
Wigilia, a u kogo obiad w Boże 
Narodzenie. Kto w tym roku robi 
uszka, kto kapustę z grochem, 
a kto piecze makowce i pierniki. 

Ile rodzajów śledzi? Wiadomo, 
w śmietanie, z grzybkami, ale 
które jeszcze? A ryba po grecku? 
No i karp, karp! Nikt nie myślał 
o zgorzkniałej, starej ciotce 
– odwykli od niej, zapomnieli.

Co było dalej? Ktoś jednak so-
bie przypomniał, ktoś zadzwonił, 
ktoś zaoferował, że ją podwiezie. 
Bez wyrzutów, bez przymusu. Bo 
to byli po prostu dobrzy ludzie.

Nie o każdym rodzina sobie 
przypomni, nie każdy też ją ma. 
Nie każdy da radę pojechać do 
domu na święta.

Wigilia – dzień wybaczania, 
dzień zgody i dobrych uczuć. 
Niech dodatkowy talerz na 
stole u nikogo nie pozostanie 
pusty…

Wesołych, spokojnych Świąt 
najserdeczniej Państwu życzę. 

żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Mam prawomocny wyrok w sprawie cywil-
nej. Czy jest możliwość, żeby go podważyć?

Prawomocne wyroki wydane w sprawach cy-
wilnych można wzruszyć korzystając ze skargi ka-
sacyjnej oraz skargi o wznowienie postępowania.

Pierwsza z nich przysługuje do Sądu Najwyższego od prawomocnych 
wyroków wydanych przez sąd II instancji kończących postępowanie 
w sprawie. Można ją złożyć wówczas, gdy wartość przedmiotu zaskar-
żenia w sprawach majątkowych wynosić min. 50 tys. zł. a w sprawach 
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 10 tys. z pewnymi 
wyjątkami np. dot. przyznania bądź wstrzymania emerytury lub renty 
– niezależnie od tej wartości. Skarga jest niedopuszczalna m.in. w spra-
wach o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy, 
o naruszenie posiadania. Sporządzenie i wniesienie skargi objęte jest 
przymusem adwokacko-radcowskim. Termin do jej wniesienia to 2 mie-
siące od doręczenia stronie wyroku sądu II instancji z uzasadnieniem. 
Skarga może być oparta wyłącznie o zarzut naruszenia prawa material-
nego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub 
naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć 
istotny wpływ na wynik sprawy. Niedopuszczalnym jest, aby zarzuty 
dotyczyły ustalenia faktów lub oceny dowodów. 

Z kolei skarga o wznowienie postępowania przysługuje od prawo-
mocnego wyroku kończącego postępowanie w sprawie i może być oparta 
o zarzut nieważności postępowania (np. uczestniczenie w składzie sądu os. 
nieuprawnionej lub pozbawienie strony, wskutek naruszenia przepisów, 
możności działania). Można ją również wnieść w wypadku, gdy Trybunał 
Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, 
ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie które-
go zostało wydane orzeczenie oraz m.in. wówczas kiedy wyrok został opar-
ty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wy-
roku karnym następnie uchylonym. Skargę składa się do sądu, który wydał 
zaskarżone orzeczenie bądź sądu instancji wyższej w terminie 3 miesięcy 
od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Niedo-
puszczalna jest skarga od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa 
lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna 
ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński 
albo złożona po upływie lat dziesięciu od dnia uprawomocnienia się wyro-
ku, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działa-
nia lub nie była należycie reprezentowana.

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

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

REALIZUJEMY 

INDYWIDUALNE 

ZAMÓWIENIA

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

meble@meblesosnowe.eu

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

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE

twoje mieszkanie jest zadłużone? 
stanowi przedmiot zastawu lub innych zabezpieczeń?
została wszczęta procedura komornicza?

poMoŻeMy w negocjacjacH  
z wierzycielaMi, oddłuŻaniu

skup – sprzedaŻ – zaMiana
pośrednictwo w oBrocie
nierucHoMościaMi

Bezpłatna poMoc prawna

  501 089 898     biuro@tadwil.pl     www.tadwil.pl
OKULARY TYLKO 59 ZŁ

Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

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

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

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

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą
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Białołęka

Ośrodek Pomocy Społecznej przygoto-
wuje paczki świąteczne dla potrzebują-
cych. Urząd włączył się w ogólnopol-
ską akcję „Święty Mikołaj dla Seniora”. 
Kontynuowana jest także akcja „Karta 
z gwiazdką” (dzieci z białołęckich szkół 
przygotowują kartki świąteczne z ży-
czeniami dla samotnych osób).
Urzędnicy angażują się w pomoc naj-
bardziej potrzebującym. W ramach 
wolontariatu pracowniczego organi-
zowana jest zbiórka artykułów higie-
nicznych oraz drobnych upominków 
dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Praga Południe

Burmistrz z Zarządem Dzielnicy prze-
każe paczki świąteczne do organizacji 
skupiających dzieci i młodzież z Fun-

dacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze 
Skrzydła, dla podopiecznych Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci Praga-Połu-
dnie, dla zawodników Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Orzeł Warszawa. 
Dzieci z Polskiego Związku Niewido-
mych (Koło Warszawa Prawobrzeżna) 
otrzymają łakocie i drobne gadżety. 
W ramach dotacji paczki świąteczne 
trafią do południowopraskich seniorów 
i członkiń Stowarzyszenia Kobiet po 
Raku Piersi „Amazonka – Viktoria”.

Praga Północ

18 grudnia rozpocznie się świąteczna 
akcja wsparcia środowiska komba-
tanckiego. Z uwagi na pandemię, od-
będzie się ona w formule przekazania 
kombatantom paczek świątecznych. 
Akcję będą wspierać żołnierze Wojsk 
Obrony Terytorialnej z 54 batalionu 
lekkiej piechoty z Zegrza. Wspólnie 

odwiedzą 70 kombatantów, wśród 
nich, mjr. Henryka Kokoszę, który jest 
ostatnim żyjącym powstańcem war-
szawskim biorącym udział w zdoby-
ciu budynku praskiej PASTy.

WaWer

Do świąt w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej trwa akcja – „Pomaganie 
uszlachetnia”. Działania podejmowa-
ne są także w ramach akcji: Szlachet-
na paczka, List do Świętego Mikołaja, 
Pogotowie wigilijne, Święta mają za-
pach piernika. M.st. Warszawa oraz 
Fundacja Wolne Miejsce organizują 
Warszawską Wigilię z Dostawą.

WarszaWska Wigilia z dostaWą

W ramach akcji Miasta Stołecznego 
Warszawy i Fundacji Wolne Miejsce 
paczki będa rozwożone do osób samot-

nych, seniorów i osób z niepełnospraw-
nościami. Ok. 6 tys. świątecznych 
paczek z tradycyjnymi wigilijnymi po-
trawami trafi do potrzebujących. Odbiór 
i rozwożenie paczek odbędzie się 23 
grudnia w godz. 16.00-22.00 i 24 grud-
nia w godz. od 9.00-15.00

stoWarzyszenie  
mali Bracia uBogich

W ramach akcji „Podaruj Wigilię” 
zostaną wsparte osoby osamotnione 
oraz starsze. Wolontariusze, mimo 
pandemii, postarają się dotrzeć z wi-
gilijną kolacją, życzeniami i upomin-
kiem do podopiecznych.

caritas

W ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomo-
cy Dzieciom, instytucja przygotowała 

ok. 2 mln świec, które zapłoną na 
wigilijnych stołach. Głównym celem 
akcji jest finansowanie wakacyjnego 
wypoczynku, posiłków, stypendiów 
oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji 
i leczeniu. Świece dostępne są w pa-
rafiach. W dniach 3-4 grudnia w wielu 
sklepach odbyła się zbiórka żywności 
pod hasłem „Tak. Pomagam!” Ze-
brane produkty zostaną przekazane  
potrzebującym. 

szlachetna Paczka

Wolontariusze Szlachetnej Paczki 
spotkali się z rodzinami będącymi 
w potrzebie. Do akcji włącza się 
coraz więcej osób oraz firm wspie-
rających akcję. 11-12 grudnia od-
był się  Weekend Cudów, czyli czas 
spotkań, przekazywania Szlachet-
nych Paczek i dzielenia się radością  
z potrzebującymi.                         jP

działania świąteczne podejMowane przez urzędy dzielnic oraz instytucje cHarytatywne

Znasz samotnego, ubogiego, 
potrzebującego pomocy sąsiada? 

Sąsiadkę? 
Przygotuj świąteczną paczkę, połóż 
sąsiadowi na wycieraczce, zadzwoń 
i powiedz, że Mikołaj zostawił dla 

niego prezent. 
Nie bądź obojętny. 

Dzięki Tobie osoba samotna,  
uboga może przeżyć godnie święta.

Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 
życzy
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Już za kilka dni, idąc ko-
rytarzem w bloku, kamie-
nicy czy domu, będziemy 
czuć świąteczne zapachy. 
Aromat pieczonych ciast, za-
pach choinki będą przywo-
ływać w nas radość na myśl 
o nadchodzących świętach. 
Trudno sobie wyobrazić 
Święta Bożego Narodzenia 
bez tego całego zabiegania. 
Nie możemy doczekać się 
gości, choć z powodu pande-

mii może być to ciut mniejsze 
grono niż dwa lata temu.

Czy w całym zamieszaniu 
zdajemy sobie sprawę z tego, 
że nie wszyscy mają takie 
kolorowe życie? Nie tylko 
w czasie świąt. Z powodów 
czysto losowych, czasem 
z wyboru. Czy zdajemy so-
bie sprawę, ile osób będą-
cych na ulicy czy w sklepie 
to osoby samotne, osoby 
ubogie, potrzebujące wspar-

Boże narodzenie zbliża się wielkimi krokami. chy-
ba nie ma drugich świąt o takim uroku. ulice miast 
rozbłysły już świątecznymi iluminacjami. zewsząd 
dochodzą dźwięki kolęd i pastorałek. to nic, że po 
raz setny słyszymy last christmas. któż z nas nie 
obejrzy po raz kolejny kevina…  

mieszkaŃcy na Pomoc Świętemu mikoŁajowi
garści kapusty do bigosu wię-
cej czy kilku podgrzybków 
do zupy grzybowej. 

Zanieśmy świąteczną 
paczkę sąsiadowi, seniorowi, 
samotnemu, ubogiemu. Je-
żeli nie mamy odwagi pójść 
samemu, weźmy rodzinę, ko-
legę, sąsiada. Sprawmy ko-
muś radość i nie pozwólmy, 
by osoby w trudnej sytuacji 
były w święta same. A może 
zaprosimy taką osobę do sie-
bie do domu? 

Obawiacie się pandemii? 
Przygotujcie świąteczną 
paczkę, połóżcie sąsiadowi 
na wycieraczce, zadzwońcie 
i powiedzcie, że Mikołaj zo-
stawił dla niego prezent. 

Jeżeli znajdziecie czas 
przed świętami, zaproście 
osobę potrzebującą pomocy 
na jedną z wigilii przygoto-
waną przez urzędy dzielnic. 
Takie spotkanie organizuje 
np. urząd dzielnicy Białołęka. 
19 grudnia przed białołęc-
kim ratuszem w godzinach 
13.00–18.00 odbędzie się 
choinkowe spotkanie „Krok 
po kroczku idą święta”. Wy-
darzenie skierowane jest do 
wszystkich mieszkańców 
Białołęki – także do osób 
samotnych i potrzebujących. 
22 grudnia o godz. 15.00 na 
placu szembeka osoby po-
trzebujące otrzymają od 
urzędu dzielnicy praga-połu-

dnie paczki żywnościowe. 
urząd dzielnicy wawer patro-
nuje wigilii dla osób bez-
domnych oraz będących 
w potrzebie, którą organi-
zuje klub sportowy ZWAR. 
Odbędzie się ona 16 grudnia 
2021 r. przy ul. pożaryskiego 
10 (stadion ks zwar), w godzi-
nach 12:00–15:00. 

Drodzy Czytelnicy, spe-
cjalnie dla Was przygotowa-
liśmy plakat zachęcający do 
pomocy. Wydrukujcie i po-
wieście go w waszych blo-
kach, kamienicach, a także 
w zaprzyjaźnionych osiedlo-
wych sklepach. 

Nie bądźmy obojętni, 
pomóżmy.

cia? Także bezdomne. Czy 
jesteśmy w stanie dostrzec 
takie osoby? Zwłaszcza te-
raz, w okresie świąt. Choć 
oczywiście wskazane byłoby 
widzieć je zawsze.

Warto się rozejrzeć. Może 
w naszym bloku, kamienicy 
jest ktoś, kogo często mijamy, 
ktoś, kto jest w potrzebie? 
Nikt na własne życzenie nie 
wybiera ubóstwa, samotności 
czy bezdomności. Często do 
takich sytuacji prowadzi splot 
nieszczęśliwych wydarzeń. 

Spróbujmy, przygotowując 
potrawy na świąteczny stół, 
zrobić ich ciut więcej. Dla 
nas to ulepienie kilku dodat-
kowych pierogów, wrzucenie 

mieszkaŃcy na Pomoc Świętemu Mikołajowi
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REKLAMA REKLAMA

W ubiegłym roku, zgod-
nie z danymi zawartymi 
w raporcie Federacji Pol-
skich Banków Żywności, 
rocznie na terenie całego 
kraju zmarnowało się około 
5–9 milionów ton jedzenia, 
z czego większość w go-
spodarstwach domowych. 
Wśród wskazanych przy-
czyn najczęściej pojawiają 
się: zbyt duże zakupy, zepsu-
cie, przekroczenie terminu 
przydatności produktu czy 
też przygotowanie zbyt du-
żej ilości jedzenia. 

– Ograniczenie marno-
wania żywności daje realne 
oszczędności dla konsu-
mentów, ma również wpływ 
na kwestie środowiskowe, 
zdrowotne i etyczne. Mar-
nowanie jedzenia wiąże się 
ze stratami wody i energii, 
wytwarzaniem dodatkowych 
odpadów i negatywnym 
wpływem na środowisko. 
Aby ograniczyć te skutki, 
potrzebujemy bardziej zrów-
noważonego podejścia do 
żywności. Jako konsumenci 
powinniśmy zmienić nasze 

PodzieL się, nie wyrzucaj! 

dużymi krokami zbliża się okres świąteczny. to 
czas, w którym wiele osób zatraca się w zakupach. 
warszawiacy dużo wydają na prezenty, ale także na 
jedzenie, które nie zawsze zostaje skonsumowane. 
aby nie zostało wyrzucone, warto oddać je do jadło-
dzielni działających na terenie całego miasta. 

dotychczasowe zachowania 
– mówi Karolina Zdrodow-
ska, dyrektorka koordyna-
torka ds. przedsiębiorczości 
i dialogu społecznego.

Warto spróbować nie kupo-
wać na zapas, pójść do sklepu 
z listą konkretnych produk-
tów, kupować częściej, ale 
w mniejszych ilościach. To 
tylko kilka wskazówek, jak 
nie marnotrawić jedzenia. 

Jeśli natomiast po świę-
tach zostaną jakieś potrawy, 
to warto je starannie zapako-
wać, opisać i oddać do naj-
bliższej jadłodzielni, tak aby 
z posiłków mogli skorzystać 
też inni mieszkańcy. 

Jadłodzielnie to wyzna-
czone miejsca, do których 
może przyjść każdy, zarówno 
przynosząc żywność, jak 

i częstując się produktami. 
Zazwyczaj w miejscach 
tych znajduje się specjalna 
lodówka bądź szafka, gdzie 
umieszczane jest jedzenie. 
O czystość w tych miejscach, 
poza wyznaczonymi opieku-
nami, dbają sami użytkow-
nicy. Można tu przynieść 
produkty, które mają ważny 
termin przydatności, a jeśli 
decydujemy się na przekaza-
nie np. ciasta, zupy czy ka-
napek, to powinien znaleźć 
się na nich naklejony opis 
potrawy, skład i data przy-
gotowania. W jadłodzielni 
nie można zostawiać pro-
duktów nadgniłych, z suro-
wego mięsa, dań z surowymi 
jajkami czy niepasteryzowa-
nym mlekiem.  

Marcin kalicki

obecnie w warszawie działa 37 jadłodzielni, z czego 15 
zlokalizowanych jest w prawobrzeżnej części miasta. 
n ul. porajów 1 na Białołęce – czynna całodobowo;
n ul. św. wincentego 85 na targówku – czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00 oraz w pierwszą 
i trzecią sobotę miesiąca w godz. 10.00-15.00;
n ul. węgrowska 2 na targówku – czynna całodobowo;
n ul. 11 listopada 22 na pradze północ – czynna 
całodobowo;
n ul. ząbkowska 12 na pradze północ – czynna 
w poniedziałki w godz. 8.00-17.00, od wtorku do czwartku 
w godz. 8.00-23.00, w piątek i sobotę w godz. 8.00-3.00 
i w niedzielę w godz. 8.00-21.00;
n ul. zamoyskiego 20 na pradze południe – czynna 
całodobowo;
n ul. zakopiańska 21 na pradze południe – czynna 
całodobowo;
n ul. wiatraczna 11 na pradze południe – czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;
n ul. paca 40 na pradze południe – czynna od 
poniedziałku do środy w godz. 14.00-20.00 i od czwartku 
do soboty w godz. 10.00-16.00;
n ul. plutonowych 10 w rembertowie – czynna 
całodobowo;
n ul. orzechowa 1 w wesołej – czynna całodobowo;
n ul. korkowa 119/123 w wawrze – czynna 
całodobowo;
n ul. Vi poprzeczna 23 w wawrze – czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00-21.00 oraz w sobotę 
i niedzielę w godz. 10.00-18.00;
n ul. izbicka 7 w wawrze – czynna całodobowo;
n ul. włókiennicza 54 w wawrze – czynna całodobowo. 

jadłodzielnia na saskiej kępie

jadłodzielnia w wawrze
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O zainteresowaniu świadczy 
fakt, że w ciągu miesiąca 
sprzedaliśmy ok. 3 tys. eg-
zemplarzy, zaś pierwszy 
nakład wynosił 10 tys. egz., 
ale już przygotowujemy się 
do dodruku. 

– a teraz proszę o podsumo-
wanie mijającego roku w die-
cezji. 

– Otóż ten rok obfitował 
w rozmaite wydarzenia, 
może raczej natury mate-
rialnej, porządkowej i orga-
nizacyjnej. Dorobiliśmy się 
diecezjalnej rozgłośni i już 
nawet złodzieje zdążyli nas 
solidnie okraść. Dokonali 
włamania, skradli magneto-
fony, inny cenny sprzęt, ale 
już się jakoś pozbieraliśmy 
i nadajemy nadal, co można 
uznać za osiągnięcie mijają-
cego roku. Dodam, że 16 ta-
kich diecezjalnych rozgłośni 
łączy się z nami i w ten spo-
sób powstaje sieć rozgłośni 
diecezjalnych. 

– przez trzy lata mówiliśmy 
o remoncie dachu katedry. 

– Udało nam się wreszcie 
zakończyć pracę. To była 
duża i kosztowna inwesty-
cja, pochłonęła ponad 30 ton 
blachy. Odnowiliśmy grun-
townie cały Dom Parafialny 
przy Katedrze, zostawiliśmy 
jedno piętro dla Kurii, upo-
rządkowaliśmy teren koło 
Katedry i te prace wiele nas 
kosztowały. Np. mało kto 
wie, że koło Katedry wy-
kopaliśmy 12 studni, które 
odwadniają podziemia, już 
się tam do środka nic nie 
leje, fundamenty i mury są 
bezpieczne. Uruchomili-
śmy także Dom Emerytów 
w Otwocku, a więc trochę się 
rozluźniło na Ratuszowej. 
Powiem jeszcze, że jesteśmy 
w trakcie montowania wi-
traży w Katedrze… 

– a macie artystę klasy wy-
spiańskiego? 

– Mamy takiego, który 
to robi znakomicie. Jeden 

z przedstawicielką Towarzy-
stwa Biblijnego – złożyliśmy 
w Rzymie. 

– jest to więc dzieło życia 
księdza biskupa? 

– Chyba tak to można na-
zwać, przynajmniej w dzie-
dzinie pisarstwa teologicz-
nego. 

– raz jeszcze składam gra-
tulacje. 

– Dziękuję. Kosztowało 
mnie to rzeczywiście wiele 
pracy, Biblia powstawała 
fragmentami. Marzyłem, 
żeby w końcu z poszczegól-
nych fragmentów tłumaczo-
nych przeze mnie takich jak: 
Księga Mądrości, Nowy Te-

stament itd. powstała całość. 
No i udało się. Biblia wyszła 
akurat na 350-lecie nadania 
praw miejskich Pradze. Mu-
szę też podkreślić pomoc 
jaką w tej pracy otrzymałem 
od Prezydenta Warszawy. 
Uroczystości 350-lecia bę-
dziemy obchodzić l maja 
1998 r., w naszej Katedrze 
i myślę, że wówczas też 
do tej Biblii nawiążemy, 
bo jej ukazanie się, będzie 
chyba znaczącym elemen-
tem w obchodach rocznicy. 

WYWIADY 30-LECIA Mieszkaniec nr 25-26/1997

kazimierz romaniuk
„Mieszkaniec” rozmawia z ordynariuszem diecezji 
ks. biskupem kaziMierzeM roManiukieM. 

– ekscelencjo, to już po raz piąty 
gości ksiądz biskup w świąteczno-
noworocznym wydaniu „Miesz-
kańca”. Minął kolejny rok pracy 
diecezji warszawsko-praskiej. 
proszę przyjąć serdeczne gratu-
lacje z powodu sukcesu księdza 
biskupa, a mianowicie wydania 
nowego tłumaczenia Biblii, czyli 
pisma świętego starego i no-
wego testamentu. wiemy już, że 
jest to dzieło tłumaczone przez 
ekscelencję z czterech języków 
oryginalnych, w tym nawet z ara-
mejskiego, o którym wielu ludzi 
nawet nie słyszało, że istniał kie-

dyś i jezus chrystus nim władał. 
podobnie inne języki, z których 
pochodzi tłumaczenie, są już 
rzadko używane, dziś znane tylko 
naukowcom i lingwistom. tym 
trudniejsza jest ta praca, a my, 
prażanie możemy się cieszyć, 
że powstało dzieło, które odtąd 
będzie nazywane przez biblistów 
całego świata „Biblią warszaw-
sko-praską”.

– Tak, to cieszy i jest 
chyba ważne zarówno dla 

biblistyki, biblistów, jak 
i wiernych, bowiem takie 
tłumaczenie z języków ory-
ginalnych może wnieść coś 
nowego do niezliczonych 
prac nad Biblią. 

– ekscelencja imponuje zna-
jomością tych języków. 

– No, cóż, przecież się 
uczyłem, studiowałem – nic 
samo nie przyszło. Mam 
jednak osobistą satysfakcję, 
że po kilkudzięsięciu latach 
żmudnej pracy dzieło zo-
stało zakończone i poszło 
w świat. 

– kilkudziesięciu latach? 
– Tak. Zaczęło się od 

fragmentarycznych prac, 
które podjąłem na prośbę 
Towarzystwa Biblijnego. 
W tym czasie (w latach pięć-
dziesiątych) pisałem inne 
prace, zajmowałem się wie-
loma sprawami, ale każdą 
wolną chwilę poświęcałem 
pracy nad Biblią. Mam rów-
nież szczególną satysfakcję, 
bo ostatnio tę pracę – wraz 

witraż już jest gotowy i my-
ślę, że jeszcze w tym roku 
te prace doprowadzimy do 
końca – w prezbiterium, a do 
1 maja przyszłego roku w ca-
łej Katedrze.

Tak więc podstawy do 
zadowolenia są, aczkolwiek 
chciałoby się robić więcej 
i więcej, zwłaszcza dla lu-
dzi biednych, samotnych, 
szczególnie potrzebujących 
pomocy. Tu ksiądz dyrek-
tor Caritasu Krzysztof Uk-
leja robi bardzo wiełe, nasz 
Caritas działa bardzo efek-
tywnie. Przykładem niech 
będzie otwarcie kolejnych 
Ośrodków Zdrowia, które 
choć są nasze, diecezjalne, 
czyli caritasowskie, jednak 
współpracują z państwową 
i samorządową służbą  
zdrowia. 

Pomaga nam także wielu 
dobrych ludzi. Cieszą nas 
także i całym sercem po-
pieramy działania władz 
samorządowych. Ostatnio 
uczestniczyliśmy w otwarciu 
pięknego, wielofunkcyjnego 
Centrum Pomocy Społecz-
nej przy ul. Walecznych. 

Ze sfery posługi duchowej 
dodam jeszcze – bo to dla 

nas ważne i satysfakcjonu-
jące – 21 grudnia nadajemy 
o godzinie 13.00 telewizyjną 
mszę świętą i to nie tylko na 
cały kraj, ale poprzez Ra-
dio Polonia na cały świat. 
W ogóle przez cały gru-
dzień msze telewizyjne są 
emitowane z naszej Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, co jest 
dla nas zaszczytem i dużym 
wyróżnieniem. 

– święta Bożego narodzenia 
i nowego roku tuż, tuż … 

– Tak. I jak zwykłe – z nie-
ustającą serdecznością z tej 
okazji składam najlepsze 
życzenia wszystkim miesz-
kańcom naszej Diecezji: 
zdrowia, pomyślności, zgody 
w rodzinach, spokoju w kraju 
i na świecie, serca i przyja-
znej ręki wyciągniętej do 
drugiego człowieka, opieki 
boskiej i wszystkiego, czego 
człowiekowi do normalnej 
egzystencji potrzeba. 

– i my, w imieniu czytelników 
składamy takie same życzenia 
księdzu biskupowi, duchowień-
stwu i współpracownikom die-
cezji warszawsko-praskiej. 

– Bóg zapłać. 
rozmawiał 

stanisław goszczurny 

pięć lat diececezji warszawsko-praskiej 

kazimierz romaniuk (ur. 21 sierpnia 1927 w Hoło-
wienkach) – duchowny rzymskokatolicki, profesor 
nauk biblijnych, rektor wyższego Metropolital-
nego seminarium duchownego i akademickiego 
studium teologii katolickiej w warszawie, biskup 
pomocniczy warszawski, biskup diecezjalny war-
szawsko-praski w latach 1992–2004, obecnie bi-
skup senior diecezji warszawsko-praskiej.
przetłumaczył Biblię na współczesny język pol-
ski, co zajęło mu 35 lat. jest to trzeci kompletny 
przekład Biblii na język polski, wykonany w całości 
przez jedną osobę oraz pierwsze w polskiej historii 
wykonane przez jedną osobę, katolickie tłumacze-
nie z języków oryginalnych. Źródło: wikipedia.pl

94-letni ks. biskup senior Diecezji Warszawsko- 
-Praskiej Kazimierz Romaniuk w tych dniach świę-
tuje 70-lecie święceń kapłańskich. Gratulacje płyną 
ze wszech stron, bo dzieła życia Księdza  
Biskupa mają swój namacalny, wciąż godny 
podziwu, kształt. 

W 1992 roku, w wyniku reorganizacji po-
działu administracyjnego kościoła katolic-
kiego w Polsce, został biskupem nowotwo-
rzonej Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

W 1997 roku zdobył wielkie uznanie wyda-
jąc Biblię Warszawsko-Praską, będącą iście 

benedyktyńskim tłumaczeniem Pisma Świętego z języ-
ków oryginalnych, w tym aramejskiego. W tym samym 
roku ks. biskup Kazimierz Romaniuk udzielił wywiadu 
„Mieszkańcowi”, w którym opowiedział o pierwszych 
pięciu latach tworzenia Diecezji, o ogromie prac orga-

nizatorskich i koordynacyjnych, jakie trzeba 
było wówczas wykonać, a także o kulisach 
pracy nad Biblią Warszawsko-Praską. 

Dołączając się do życzeń dla dostojnego 
Jubilata, z wielką przyjemnością przypo-
minamy tę rozmowę. Pamiętamy świetną 
atmosferę tej rozmowy i późniejszą naszą 
współpracę z ks. Biskupem – zawsze bezpo-
średnią, rzeczową i serdeczną!                   ts

Z okazji obchodów 70-lecia 
święceń kapłańskich biskupa 

Kazimierza Romaniuka 
w piątek, 17 grudnia, o godzinie 12:00 

w bazylice katedralnej św. Michała 
Archanioła i św. Floriana Męczennika 

zostanie odprawiona uroczysta jubileuszowa 
Msza Święta dziękczynna. 

Eucharystii będzie przewodniczył 
kardynał Kazimierz Nycz,  
metropolita warszawski.
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Zaułki historii

Na straganach można się 
było zaopatrzyć w ryby nie-
zbędne do przygotowania 
świąt, miód i inne potrzebne 
produkty. Najważniejszy 
był jednak opłatek np. od 
bernardynów. To z niego 
powstawała biała gwiazdka, 
która na włosie panieńskim 
zawisała nad stołem. 

Warunki zamieszkania 
nie były tak komfortowe jak 
na wsi. Nie było dużej izby 
czy dworku. Wynajmowane 
mieszkania w wielopiętro-
wych kamienicach były 
ciasne i zatłoczone. Z tego 
powodu wiele osób nie miało 
możliwości przed wieczerzą 
wigilijną postawienia snopka 
zboża w mieszkaniu. Gospo-
darz nie mógł zgodnie z tra-
dycją wiejską dodać ziarna ze 

snopka stojącego w pokoju 
do ziarna siewnego, co było 
na wsi symbolem dostatku 
i urodzaju. Raz, że nie było 
snopka, dwa – święta ob-
chodzono w mieście, więc 
nie było gospodarza, czyli 
rolnika. 

Pojawiła się za to choinka. 
Początkowo w domach ewan-
gelików, ale tak szybko zdo-
była popularność, że w dość 
krótkim czasie zastąpiła 
wspomniany snopek. Nie 
była stawiana na podłodze 
czy stoliku jak obecnie, lecz 
podwieszana pod sufitem. 
W Warszawie pierwsze cho-
inki pojawiły się koło roku 
1799. Wcześniej niż w Pa-
ryżu, do którego choinka 
zagościła po 1870 r. Choinki 
były ozdabiane owocami, 

pierniczkami, orzechami. 
Zapalano na nich prawdziwe 
świeczki osadzane na ma-
łych lichtarzykach. 

Na ulice miasta wycho-
dziła ucząca się młodzież, 
która chodziła po domach, 
by czytać ewangelię. Mło-
dzież robiła to za wynagro-
dzenie. Ten zwyczaj to tzw. 
ewangeliczki. 

Główną rolę na wigilij-
nym stole odgrywały ryby. 
Szczupak, okoń z siekanymi 
na twardo jajami, a może lin 
z duszoną kapustą? Oczy-
wiście nikt nie zapominał 
o karpiu. Coś na słodko? 
Może kutia? Nie. W Warsza-
wie nie jadano dawniej kutii, 
która była przysmakiem na 
Ukrainie, Białorusi, Litwie, 
w Rosji i na Kresach. Kutia 

Święta w starej warszawie

wyobraźmy sobie XiX-wieczną warszawę przed 
świętami Bożego narodzenia. Było to miasto pełne 
ludzi, gdzie życie toczyło się dosyć szybko, a doko-
ła słyszano gwar i pokrzykiwania. 

pojawiła się znacznie póź-
niej. W XIX wieku na war-
szawskich stołach królował 
mak z kluskami i miodem, 
a także kompot z owoców. 
Wśród innych znanych w ów-
czesnej Warszawie potraw 
była też zupa migdałowa, 
jarmuż z kasztanami, kluski 
na słodko ze śliwkami lub 
gruszkami. Pierwszego dnia 
świąt w bogatych domach ja-
dano indyka nadziewanego 
śliwkami, a drugiego zająca 
z melonem w occie.  

Po skończonej wieczerzy 
nie sprzątano ze stołu. Napo-
częte dania czy okruchy były 
zostawiane. Wierzono, że tej 
nocy dom nawiedzą osoby 
zmarłe i to właśnie dla nich 
zostawiano jedzenie. 

Wieczorem wszyscy uda-
wali się na pasterkę. Podobno 
wierni wchodzili w trakcie 
nabożeństwa na miejsce, 
w którym zazwyczaj stał 
chór. Swoją radość wyrażali 
udając różne boskie stworze-
nia. Gdy organista zaczynał 
grać, ktoś zaczynał beczeć 
czy rżeć jak koń, ku uciesze 
uczestników mszy. Chyba 
tylko księżom nie było z tego 
powodu wesoło. Władze ko-
ścielne tłumaczyły, że takie 
zachowanie nie pasuje do 
podniosłości chwili i w la-

tach 20. XIX wieku zabro-
niono takich zabaw.

Warto dodać, że Wigilia 
nie zawsze była obchodzona 
24 grudnia. Dawniej, gdy 
wypadała w niedzielę, prze-
suwano ją na sobotę. Było to 
spowodowane tym, że nie-
dziela nie przyjmowała postu. 
Boże Narodzenie świętowano 
wtedy przez trzy dni.

Drugiego dnia świąt 
chodzono na specjalne na-
bożeństwa, podczas któ-
rych obrzucano kapłanów 
owsem. Działo się tak na 
pamiątkę ukamienowania 
św. Szczepana. Ten zwyczaj 
miał przynosić szczęście du-
chownemu. Najgorzej mieli 
ci księża, którzy nie byli zbyt 
lubiani. Owies mieszano 
wówczas z kamyczkami. 
Zwyczaj został zakazany 
około 1830 roku. 

Warszawa nie obchodziła 
Nowego Roku tak hucznie 
jak obecnie. 31 grudnia był 
dniem przeznaczonym na 
różnego rodzaju egzaminy. 
W mieście nie widać było 
hucznych balów sylwestro-
wych.

W dawnych czasach był 
jeszcze jeden zwyczaj, któ-
rego dzisiaj nie potrafiliby-
śmy zaakceptować – dzień 
Trzech Króli był dniem 

dozwolonych drobnych kra-
dzieży, w ramach pewnego 
progu przyzwoitości i spo-
łecznej akceptacji. 

Koniec okresu świątecz-
nego pachniał migdałami. 
Na stole pojawiał się placek, 
w środku którego znajdował 
się migdał. Osoba, która do-
stała kawałek ciasta z ukry-
tym migdałem, zostawała 
migdałowym królem. Jeżeli 
migdał trafił do rąk panny, 
mówiono „dostała migdała, 
będzie miała Michała”. Była 
to wróżba na szybkie zamąż-

pójście. Migdałowy król miał 
ważne obowiązki – musiał 
pełnić funkcję duszy towa-
rzystwa i być wodzirejem.

jerzy podniesiński
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Warszawa uruchomiła 
tej zimy 15 miejskich lo-
dowisk w 12 dzielnicach. 
Do tego dochodzą jeszcze 
ślizgawki przy ośrodkach 
sportowych. 

W niektórych przypad-
kach korzystanie z lodowi-
ska jest bezpłatne, w innych, 
za przyjemność jeżdżenia 
na łyżwach, trzeba będzie 
zapłacić. 

w Parku bródnowskim
Na powierzchni ponad 

tysiąca metrów kwadrato-
wych może jednocześnie 
jeździć około 200 osób! 
Prócz lodowej tafli, na te-

renie lodowiska znajduje 
się odpłatna wypożyczal-
nia łyżew i tzw. pingwi-
nów oraz fok, czyli sprzętu 
do nauki jazdy na łyżwach 
dla najmłodszych, recepcja, 
kasa oraz dwa domki dla ob-
sługi technicznej. Lodowi-
sko jest czynne przez cały 
tydzień. W grudniu tego 
roku oraz w ferie zimowe 
wstęp jest bezpłatny.

w biaŁoŁęckim  
oŚrodku sPortu

Lodowisko „pod chmurką” 
przy ul. Strumykowej 21  
w sezonie zimowym w dni 
powszednie jest czynne 
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Gdzie na Łyżwy tej zimy?

jazda na łyżwach to jedna z najbardziej popular-
nych zimowych rozrywek warszawiaków. szcze-
gólnie, że w stolicy lodowisk nie brakuje, zarów-
no zadaszonych, jak i tych „pod chmurką”. gdzie 
tej zimy możemy pojeździć na łyżwach?

w godzinach 8.00-21.00,  
natomiast w weekendy 
i święta  9.30-21.00. Przy 
ślizgawce znajduje się wy-
pożyczalnia łyżew, kasków 
oraz tzw. pingwinków. Ko-
rzystanie z lodowiska jest 
płatne. Bilet normalny kosz-
tuje 10 zł, bilet ulgowy 8 zł 
dla dzieci, młodzieży, stu-
dentów do lat 26, emerytów 
i rencistów.

osir tarGówek
Zadaszony obiekt sezo-

nowy o powierzchni 600 m 
kw., zlokalizowany przy 
ul. Łabiszyńskiej 20 A, tuż 
obok stadionu lekkoatletycz-
nego. Na terenie lodowiska 
czynna jest również wypo-
życzalnia kasków, łyżew 
oraz pingwinów i fok do na-
uki jazdy. Obiekt czynny jest 
od poniedziałku do piątku 
od 14.00 do 21.00, a week-
endy od 9.00 do 21.00. Wstęp 
płatny. W tygodniu bilet nor-
malny kosztuje 8 zł, a ulgowy 
5 zł. W weekendy natomiast 
bilet normalny kosztuje 
10 zł, a ulgowy 6 zł.

Praska w koneserze
Z lo d ow i s k a  „ p o d 

chmurką” w Centrum Pra-
skim Koneser można ko-
rzystać codziennie od 10.00 

do 22.00. Jedna sesja jazdy 
trwa 75 minut i kosztuje 7 zł. 
Wstęp dla klientów punk-
tów usługowych, restaura-
cji i sklepów w Koneserze, 
za okazaniem paragonu 
z danego dnia na kwotę 
20 zł, jest bezpłatny. Nato-
miast darmowe wejście dla 
dzieci do lat 14 pod opieką 
osoby dorosłej obowiązuje 
w godz. 10–14.30. Przy lo-
dowisku czynna jest również 
wypożyczalnia łyżew (koszt 
wypożyczenia to 7 zł.)

osir wawer
Obiekt składa się z głów-

nej płyty o powierzchni 
600 m kw., z której jedno-
cześnie może korzystać po-
nad 100 osób, ślizgawki dla 
najmłodszych o powierzchni 
60 m kw., wypożyczalni ka-
sków, łyżew i pingwinów 
oraz zamykanych na klu-
czyk szafek. Lodowisko jest 

czynne codziennie w godz.  
9.00-20.45. W grudniu tego 
roku wstęp jest bezpłatny. 

w wesoŁej
Można odwiedzić za-

daszone lodowisko przy 
ul. Armii Krajowej 72. 
Czynne jest przez cały ty-
dzień – od od poniedziałku 
do piątku w godz. 16.00-
21.00, a w soboty i nie-
dziele w godz. 10.00-21.30. 
W okresie świątecznym i no-
worocznym w godz. 10.00-
21.00 (23.12; 27-30.12, 
6-7.01), w sylwestra czynne 
w godz. 10.00-16.00. W drugi 
dzień świąt, czyli 26 grudnia, 
na amatorów łyżwiarstwa 
czeka impreza rekreacyjna 
z Mikołajem na lodzie 
(w godz. 16.00-20.00).

Przed Pkin
Warto pojeździć na łyż-

wach na lodowisku „pod 
chmurką” przed Pałacem 
Kultury. To ponad 700 m 
kw. zamrożonej tafli. Ze śli-
zgawki korzystać może 
jednocześnie nawet 150 
osób. Na miejscu można 
wypożyczyć łyżwy i pin-
gwiny. Obiekt jest czynny 
codziennie w godzinach 
od 10.00 do 21.00. Wstęp 
jest bezpłatny.

na rynku stareGo miasta
Lodowisko zyskało cał-

kowicie nową konstrukcję, 
która zastąpiła dotychcza-
sową drewnianą. Zastoso-
wano nowoczesne, ener-
gooszczędne rozwiązania. 
Lodowisko ma kształt pier-
ścienia otaczającego pomnik 
warszawskiej Syrenki. Po-
wierzchnia taf li lodowej 
wynosi ponad 600 m kw., 
a średnica wynosi ok. 14 m. 
Na miejscu czynna jest wy-
pożyczalnia łyżew. Wstęp 
bezpłatny.

inne warszawskie 
Lodowiska

O c z y w i ś c i e  w y ż e j 
wymienione śl izgawki 
to nie wszystko. Niemal 
w każdej warszawskiej 
dzielnicy można pojeździć 
na łyżwach. Wystarczy wy-
mienić chociażby lodowisko 
na Bemowie przy ul. Obroń-
ców Tobruku, lodowisko 
przy Ratuszu na Woli, lo-
dowisko Moczydło przy 
ul. Górczewskiej, lodowisko 
OSiR Ochota, lodowisko 
COS Torwar, lodowisko Fi-
glowisko przy al. Komisji 
Edukacji Narodowej na Ur-
synowie czy też lodowisko 
Wilanów.

jacek p. narożniak 
REKLAMA REKLAMA

ze względu na pandemię 
coVid-19 na miejskich 
ślizgawkach obowiązują 
obostrzenie sanitarne. 
na lodowej tafli należy za-
chować dystans społeczny 
min. 1,5 m, nosić masecz-
kę zakrywającą usta i nos 
oraz dezynfekować ręce.

Drodzy Prażanie!
Kiedy w zeszłym roku  
składałem Wam  
świąteczne  
i noworoczne życzenia,  
wyraziłem nadzieję,  
że w następnym roku  
będziemy się już mogli  
normalnie spotykać.  
Okazałem się  optymistą,  
a że jestem niepoprawny,  
więc znów wyrażam taką nadzieję!
Wesołych Świąt  
i zaszczepionego Nowego Roku!

Wasz Senator
Marek Borowski

Drodzy Mieszkańcy Wesołej!
Kolejny rok przychodzi nam spędzić  

Święta Bożego Narodzenia
w trudnym czasie szalejącej pandemii koronawirusa.

Niemniej życzymy Państwu
radosnych chwil, wzajemnej życzliwości,

rodzinnego ciepła, wewnętrznego spokoju  
i wiary w przyszłość.

Niech tegoroczne Święta będą przepełnione  
wzajemną przyjaźnią, zrozumieniem i wsparciem,

a nadchodzący 2022 rok stanie się czasem  
realizacji osobistych i zawodowych wyzwań  

oraz spełnienia marzeń.

Marian Mahor
Burmistrz Dzielnicy

razem z Zarządem Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
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toMasz kucHarski, 
burmistrz pragi południe
W tak trudnym dla nas wszystkich 
mijającym roku udało się nam utrzy-
mać wysoki poziom realizacji za-
mierzonych celów. Wiele inwestycji 
i remontów zostało zakończonych, 
a kolejne rozpoczęto. Tak jak nowy 
Zespół Szkolno-Przedszkolny na 
Gocławiu, który rozpoczął już swoją 
działalność, czy sąsiadujący z nim Terminal Kultury Gocław, 
w którym obecnie trwają odbiory końcowe. Łącznie przyłą-
czono do miejskiej sieci ciepłowniczej 8 kamienic, a pracę 
rozpoczęto w 10 kolejnych. Zakończono także rewitalizację 
7 budynków – w tym m.in. Rybnej 24 czy Grochowskiej 297. 
Trzeba wspomnieć o boisku na Kamionkowskich Błoniach 
Elekcyjnych, które poddano gruntownej modernizacji. Uda-
ło się nam także pozyskać dodatkowe środki na rozbudowę 
Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej.
Zawsze dużą wagę przywiązujemy do Budżetu Obywatel-
skiego – z uwagi, iż są to zadania wybrane bezpośrednio 
przez mieszkańców. W tym roku w jego ramach m.in. po-
sadziliśmy ponad 500 drzew zimozielonych, zapewniliśmy 
w okresie wakacyjnym bezpłatny wynajem kajaków nad 
jeziorem Kamionkowskim, a także rozpoczęliśmy budowę 
Skateparku wraz z Pumptrackiem na Gocławiu.
Mimo trudnej sytuacji samorządów, zwłaszcza wielkich 
miast, spowodowanej decyzjami rządu skutkującymi zmniej-
szaniem ich budżetów, patrzymy na przyszły rok z optymi-
zmem. Wierzę, że uda nam się pokonać stojące przed nami 
trudności, by zapewnić mieszkańcom naszej dzielnicy jak 
najlepszą jakość życia. 

grzegorz kuca, 
burmistrz Białołęki
Choć pandemia nie daje 
o sobie zapomnieć, rozwój 
Białołęki wcale nie zwalnia, 
więc i nasze działania muszą 
nadążać za rozbudowującą 
się dzielnicą. Pozyskaliśmy 
na potrzeby naszej najwięk-
szej placówki – przy ul. Głę-
bockiej – budynek na filię, w której od września uczy 
się 500 dzieci. Zaprojektowaliśmy kolejną szkołę przy 
ul. Świderskiej i rozbudowę podstawówki przy Podróż-
niczej. Lepsze warunki do pracy zapewniliśmy poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Realizujemy Centrum 
Aktywności Międzypokoleniowej. Przygotowujemy 
budowę nowej biblioteki przy ul. Kłosowej, żłobka przy 
ul. Ku Rzece, pływalni przy ul. Ostródzkiej, moduło-
wego budynku dla policji przy ul. Ruskowy Bród. Do-
staliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego – prawie 
milion zł na budowę strefy sportu w Parku Picassa. 
Trwa projektowanie największego terenu zielonego 
w dzielnicy – Parku Żerańskiego. Budowaliśmy drogi, 
robili to też z własnych środków inwestorzy prywatni. 
Wartość umów deweloperskich, które podpisujemy 
rocznie z nimi to ok. 30 mln zł. Dzięki naszym sta-
raniom w Białołęckim Ośrodku Sportu powstał punkt 
szczepień powszechnych. Spotykaliśmy się z miesz-
kańcami na sportowych i kulturalnych imprezach. Bar-
dzo było widać, że tej integracji brakowało. 

agnieszka kądeja, 
burmistrz 
reMBertowa
Był to kolejny trudny rok 
ze względu na pandemię 
i obawy o zdrowie i życie 
mieszkańców, pracowni-
ków, bliskich. Mimo tak 
trudnego czasu m.in. bu-
dowaliśmy i remontowali-

śmy ulice, doświetlaliśmy przejścia dla pieszych, 
wykonaliśmy koncepcję rozbudowy szkoły przy ul. 
Niepołomickiej, tworzymy teren rekreacyjny przy 
ul. Ilskiego. Rozpoczęła się w końcu budowa dru-
giej estakady nad ul. Marsa, trwają prace dotyczące 
budowy tunelu i wiaduktu. Po wielu latach zostały 
nareszcie uchwalone 2 plany miejscowe: Nowego 
Rembertowa i Centrum, rozpoczęły się także pra-
ce planistyczne na osiedlu Wygoda. Zmieniliśmy 
zasady parkowania – na mieszkańców zawsze 
czekają wolne miejsca parkingowe przy Ratuszu. 
Otworzyliśmy jadłodzielnię, kontynuujemy akcję 
wymiany książek i ciepłych ubrań. Zaprosiliśmy 
mieszkańców na RembArt Festiwal – przez 3 mie-
siące odbywały się koncerty muzyczne, spek-
takle teatralne i występy kabaretowe. Odbyła się  
9. edycja biegu RUNbertów, w którym wzięło udział 
600 biegaczy. 6 grudnia Mikołaj zostawił prezenty 
rembertowskim przedszkolakom, mam nadzieję, 
że w Święta odwiedzi także Państwa.

Jak minął rok warszawo?Jak minął rok warszawo?

REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA
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Małgorzata kwiatkowska, 
burmistrz targówka
Upływający rok 2021 był dla Urzędu Dzielnicy Targówek 
okresem wymagającym. W naszej codziennej pracy czę-
sto musieliśmy mierzyć nie tylko z ograniczeniami wywo-
łanymi koronawirusem, ale także z rosnącymi cenami co 
w przypadku prowadzonych inwestycji jest sprawą kluczo-
wą. Podsumowując jednak mijający rok, jestem zdania, 
że wiele zamierzonych działań udało nam się wykonać. 
Wspieraliśmy akcję szczepień przeciw wirusowi COVID-19 uruchamiając Punkt 
Szczepień Powszechnych w hali OSiR-u przy ulicy Ossowskiego.  Zakończyliśmy 
modernizację Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ulicy Radzymiń-
skiej. Rozpoczęliśmy modernizację terenów przy ulicy Kołowej. Na część naszych 
działań udało nam się pozyskać środki z budżetu Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego. W Parku Bródnowskim wyremontowaliśmy niecki basenowe – dzięki 
temu latem woda jest czysta i miło jest tam wypoczywać.  Tuż obok głównej alei 
w parku powstała fantastyczna fontanna posadzkowa, która okazała się atrakcją 
nie tylko dla najmłodszych ale też dla nieco starszych. W grudniu  uruchomiliśmy 
lodowisko pod chmurką, które szybko zyskało setki zwolenników. Kończący się 
rok zamykamy z poczuciem dobrze wypełnionych zadań, które realizowaliśmy dla 
dobra naszych mieszkańców.

Marian MaHor, burmistrz wesołej
Trudny, ale owocny rok dla Dzielnicy. Na medal spisała się 
oświata – egzaminy ósmoklasistów to 4. miejsce w rankin-
gu warszawskich dzielnic. Rozbudowa SP 174 „zgarnęła” 
cały pakiet nagród architektonicznych: Nagrodę Architek-
toniczną Prezydenta m.st. Warszawy, nagrodę „Rzeczypo-
spolitej” oraz nagrodę „Lider dostępności” Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.
Na koniec roku udało nam się podpisać umowę na budowę 

pierwszego w dzielnicy publicznego liceum ogólnokształcącego, które działa już od 
3 lat w budynku SP 385. Wyróżnienie otrzymał także Urząd Dzielnicy – „Miejsce 
Przyjazne Seniorom”, co świadczy o życzliwości i empatii naszych pracowników. 
Latem sprawdziły się wybudowane 2 tężnie. Wiele nowych dróg uzyskało wresz-
cie nawierzchnie i oświetlenie. Tradycyjnie na wysokim poziomie utrzymała się 
oferta kulturalna dzielnicy. Tu odnotować należy zwłaszcza projekt „Kino Pogodna” 
w Ośrodku Kultury oraz prestiżową Nagrodę Kierbedzia dla Biblioteki Publicznej. 
Jak widać pomimo pandemii Wesoła rozwija się prężnie i tętni życiem.

ilona soja-kozłowska, 
burmistrz pragi północ
Kończymy kolejny trudny rok w cieniu pandemii. Mimo wielu 
przeciwności zrealizowaliśmy kilka dużych inwestycji: boiska 
na Golędzinowie, Dom Kultury w Pałacyku Konopackiego, za-
daszenie boiska przy ulicy Szanajcy, za chwilę uruchamiamy 
grotę solną. Przed zimą podłączyliśmy 204 mieszkania do miej-
skiej sieci ciepłowniczej oraz wyremontowaliśmy 127 lokali, 
a ponad 650 rodzin otrzymało propozycję mieszkaniową. W planach mamy przywró-
cenie kolejnych budynków, m.in. Brzeską 5. Dla poprawy komfortu życia mieszkańców 
oddaliśmy do użytku już drugą tężnię, a 7 budynków doposażyliśmy w windy. W 2021 
roku odbyła się też pierwsza edycja konkursu „Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic”, 
którego uczestnicy zaprezentowali swoje wokalne umiejętności przed kilkoma pokole-
niami prażan. Pamiętajmy też, że co czwarty mieszkaniec Pragi-Północ jest seniorem. 
Z myślą o nich uruchomiliśmy kolejny Uniwersytet Trzeciego Wieku na Pradze-Północ, 
gdzie mogą realizować swoje pasje i poszerzać horyzonty. Przy ulicy Siedleckiej rozpo-
częliśmy cykl mini pikników sąsiedzkich. W milej atmosferze, w oparciu o przyjacielskie 
relacje, wspólnie z mieszkańcami omawiamy rozwój okolicznych osiedli. Mijający rok 
był także trudny dla nas wszystkich, ponieważ w czerwcu ponieśliśmy wielką stratę, 
odszedł nasz przyjaciel Dariusz Wolke, zastępca Burmistrza Dzielnicy.

norBert szczepański, burmistrz wawra
Rok 2021 to kolejny rok, w którym musieliśmy dostosowy-
wać się do sytuacji pandemicznej w kraju. Na szczęście jako 
najbardziej zielona dzielnica mamy możliwość organizacji 
wydarzeń plenerowych, wykorzystywaliśmy też nasze sceny 
plenerowe, które znajdują się w trzech lokalizacjach i ta for-
muła na pewno zostanie z nami na dłużej. Wawerska Plaża 
Romantyczna przeszła w tym roku modernizację, więc to ko-
lejne miejsce, w którym mieszkańcy mogą spędzać bezpiecz-
nie czas. Ten rok to nie tylko działania kulturalne i programy 

zdrowia psychicznego, ale także inwestycje drogowe, remonty, doświetlanie przejść 
dla pieszych i zmiany organizacji ruchu, tak aby wawerskie drogi były bezpieczniejsze 
nie tylko dla kierowców, ale także dla pieszych. Pandemia to trudny czas dla przedsię-
biorców, więc wdrożyliśmy plany polepszenia współpracy z biznesem i uruchomiliśmy 
Wawerski Integrator Przedsiębiorczości, w ramach którego organizowane są bezpłat-
ne warsztaty dla przedsiębiorców, webinary i spotkania sieciujące. Rozpoczęliśmy też 
wiele działań, które będziemy kontynuować w kolejnych latach. Przed nami budowa 
budynku wielofunkcyjnego w Marysinie Wawerskim, czyli nowej siedziby OPS, Specja-
listycznej Poradni Rodzinnej i Wawerskiego Centrum Kultury. Rozstrzygnięty został też 
konkurs architektoniczny na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej i jest to niewąt-
pliwie jedna z najważniejszych inwestycji na kolejne lata. 

raFał trzaskowski, 
prezydent m.st. warszawy
To był dla nas wszystkich trudny rok – ponownie pod zna-
kiem pandemii. Przepełniony troską o zdrowie, kolejnymi 
obostrzeniami i niepewnością, ale z drugiej strony ten rok 
przyniósł nam szczepionki, które dały nadzieję, że koniec 
pandemii nadchodzi. Robimy, co możemy, aby go przy-
spieszyć – organizujemy miejskie punkty szczepień, w któ-
rych Warszawa okazała się liderem i zdobyła nawet na-
grodę w rządowym konkursie dla najlepiej zaszczepionych 
miast.  Odzyskaliśmy dla miasta Szpital Południowy, który 

służy teraz leczeniu pacjentów chorych na COVID, ale po zakończeniu pandemii będzie 
zapewniał bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom południowej części Warszawy. 
Jednocześnie w ciągu ostatniego roku zrobiliśmy ogromne postępy na drodze do 
przemiany Warszawy w miasto idealne do życia, a nie tylko do pracy. Pełną parą 
ruszyła budowa Nowego Centrum Warszawy, bo stolica zasługuje na centrum na 
miarę XXI wieku. Będzie więcej przestrzeni dla pieszych i rowerów. W przyszłym roku 

będziemy mogli sobie przysiąść na odnowionym Placu Pięciu Rogów. Konsekwent-
nie też zazieleniamy miasto, także po prawej stronie Wisły, czego przykładem jest 
„rozbetonowana” ulica Stalowa. Posadziliśmy setki tysięcy nowych drzew i krze-
wów. Podpisaliśmy niedawno umowę na budowę mostu pieszego na Pragę, który 
rozpocznie proces przyjaznych i zielonych przemian na Pradze. 
Realizujemy kolejne inwestycje, mimo iż systematyczne obcinanie funduszy dla War-
szawy przez rząd nam w tym nie pomaga – tylko tzw. „Polski Ład” uszczupli budżet 
Warszawy o ok. miliard złotych rocznie. Za taką kwotę moglibyśmy wybudować 15 
nowych szkół lub wydłużyć linię metra o 3 km. Zamiast tego robimy co w naszej mocy, 
aby fatalne w skutkach decyzje rządu nie uderzyły w mieszkańców. 
Nie poddajemy się jednak i robimy swoje – projektujemy trzecią linię metra, rozwijamy 
sieć tramwajową, kontynuujemy program rewitalizacji Pragi, który właśnie wchodzi 
w kolejny etap. W przyszłym roku będziemy wszyscy spacerować po coraz szerszych 
chodnikach, korzystać z nowych ścieżek rowerowych i cieszyć się coraz bardziej zielo-
ną Warszawą. I mam wielką nadzieję, że będziemy mogli już zapomnieć o maseczkach. 
Tymczasem składam Państwu najlepsze życzenia świąteczne  – zdrowia, spokoju, ra-
dości i spotkań z najbliższymi. Dbajmy o siebie nawzajem! 
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Odporność – to słowo 
w czasie epidemii jest od-
mieniane przez wszystkie 
przypadki i trwają dysku-
sje o tym, jak najskutecz-
niej ją podnieść. Sposo-
bów i pomysłów pojawia 
się wiele, wszyscy jednak 
podkreślają zgodnie, że 
nic nie wzmacnia organi-
zmu tak, jak zdrowy tryb 
życia, a na niego składa 
się oczywiście jedzenie 
świeżych warzyw i owo-
ców. Nie dostaniemy ich 
w popularnych dyskon-
tach, tylko w miejscach, 

gdzie najważniejsza jest 
jakość, a nie jedynie bar-
dzo niska cena.

Od wiosny 2020 r. ży-
jemy w innej rzeczywisto-
ści i dużo większą wagę 
przywiązujemy do swo-
jego zdrowia. Na szczę-
ście do tej pory, pomimo 
licznych ograniczeń zwią-
zanych z pandemią, nie 
odcięto nas od dostępu 
do tego, co najcenniejsze 
właśnie w tym momencie 
– źródła naturalnych wita-
min, czyli warzyw i owo-
ców, które powinniśmy 

kupować w sprawdzo-
nych miejscach. Jednym 
z nich jest hala spożywcza 
w Centrum Handlowym 
Szembeka. 

Tutaj wszelkie środki 
ostrożności związane 
z koronawirusem wpro-
wadzono, kiedy jeszcze 
w Polsce nie były obowiąz-
kowe. Przede wszystkim 
dezynfekcja rąk. Pojemniki 
z płynem zostały zamon-
towane już na początku 
pandemii. Są bezdoty-
kowe, więc najbezpiecz-
niejsze z dostępnych na 

rynku. Znaleźć je można 
przy wszystkich wejściach 
do budynku Centrum na 
poziomie parteru. Regu-
larnie budynek podda-
wany jest cotygodniowej 
całkowitej dezynfekcji, 
metodą zamgławiania 
oraz ozonowania za po-
mocą specjalistycznych 
środków.

Ponadto wsz ystkie 
powierzchnie, z którymi 
mogą mieć styczność 
nasze dłonie, co godzinę 
są odkażane za pomocą 
płynów z nanosrebrem, 

do którego wszelkiego 
rodzaju wirusy nie mają 
możliwości zaczepienia 
się i utrzymania na po-
wierzchniach.

W czasie epidemii, 
kiedy powinniśmy dbać 
o wzmocnienie orga-
nizmów, takie miejsce 
jak Centrum Handlowe 
Szembeka powinniśmy 
doceniać wyjątkowo. 
W żadnym dyskoncie nie 
znajdziemy produktów 
bezpośrednio od naszych 
lokalnych rolników i wy-
twórców.                             AS

Świeże i zdrowe, bo „szembekowe” dBając o odporność
skarby natury  

z hali spożywczej
witamina c: brukselka, 
chrzan, jarmuż, papryka 
czerwona i zielona, natka 
pietruszki, szpinak, kala-
fior, kiwi, cytryna, grejpfrut 
i pomarańcza.
Beta-karoten: marchew-
ka, natka pietruszki, jar-
muż, szpinak, szczaw, 
szczypior, papryka czer-
wona, morele, melony, 
brzoskwinie i śliwki.
witaminy c, a, e, witaminy 
z grupy B, składniki mine-
ralne zawierające siarkę, 
selen, magnez, żelazo oraz 
olejki eteryczne: warzywa 
cebulowe, czyli czosnek, 
cebula, szczypiorek oraz 
por. Zawierają też fitoncy-
dy, mające działanie bak-
teriobójcze i grzybobójcze. 
witamina d3: tran i tłuste 
ryby morskie (śledź, ło-
soś, sardynka). 
kwas mlekowy: kiszonki, 
które wpływają na mikro-
florę jelit, właśnie wytwa-
rzając kwas mlekowy. Ten 
stwarza idealne warunki 
dla rozwoju korzystnych 
bakterii jelitowych i zapo-
biega rozwojowi bakterii 
gnilnych. 

REKLAMA REKLAMA
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Zimowa akcja „Wymiana 
ciepła” narodziła się w sto-
licy, szybko jednak wieszaki  
pojawiły się również w in-
nych polskich miastach. Ideą 
akcji jest to, by zamiast wy-
rzucać odzież, podarować jej 
drugie życie, przekazując in-
nym. Corocznie wyrzucamy 
niewyobrażalne ilości ubrań, 
z których wiele nadaje się 
jeszcze do użytku. W samej 
tylko Warszawie w zeszłym 
roku na śmietnik trafiło aż 
47 ton odzieży!

Zasady akcji „Wymiana 
ciepła” są bardzo proste. 
W różnych punktach mia-

sta, dostępnych przez całą 
dobę, wystawiane są spe-
cjalne, odpowiednio ozna-
czone wieszaki na ubrania. 
Obok nich mogą pojawić się 
również pudła na drobiazgi 
typu czapki czy rękawiczki. 
Każdy może tu zostawić nie-
potrzebną mu ciepłą odzież 
i każdy może wziąć coś dla 
siebie.

Na wieszakach można 
zostawiać płaszcze, kurtki, 
polary, swetry, czapki, ręka-
wiczki i szaliki, czyli każdą 
zimową odzież wierzchnią. 
Najważniejsze, by ubrania 
były czyste i niezniszczone! jN

PodzieL się 
ciePŁem!

gdzie tej ziMy znajdzieMy wieszaki? 
n Na Białołęce przy wejściu głównym do ratusza Urzędu 

Dzielnicy Białołęka.
n W rembertowie przy wejściu do Urzędu Dzielnicy 

Rembertów.
n W wesołej przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 

dla Dzielnicy Wesoła przy ulicy 1 Praskiego Pułku 21 A.

podobnie, jak w la-
tach poprzednich, 
trwa zimowa akcja 
„wymiana ciepła”. 
gdzie w tym sezonie 
znajdziemy wieszaki, 
na których można zo-
stawiać ubrania?

Składając wniosek jeszcze w tym roku można 
otrzymać 90 proc. dofinansowania na wymianę 
pieca. W przyszłym będzie to już tylko 70 proc.

„Czas pokonać smoga” to tegoroczne hasło ak-
cji, która ma skłonić warszawiaków do wymiany 
przestarzałych pieców i kotłów zatruwających po-
wietrze w stolicy. Robiąc to do końca przyszłego 
roku można otrzymać częściowy zwrot kosztów 
przeznaczonych na tę inwestycję. Od 2023 roku 
wymianę będzie trzeba pokryć w całości z wła-
snej kieszeni. Warto wiedzieć, że wymiana pieca 
lub kotła na paliwo stałe albo olej opałowy jest 
obowiązkowe i korzystanie z takiego urządzenia będzie 
zabronione właśnie od 2023 roku.

Dofinansowanie na wymianę kopciucha mogą otrzymać 
zarówno osoby fizyczne, jak i spółdzielnie mieszkaniowe, 
przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje oraz gminne i po-
wiatowe osoby prawne. Dotacja obejmuje wymianę przesta-
rzałych urządzeń na ekologiczne źródło ogrzewania: insta-
lację pompy ciepła, pieca gazowego lub ogrzewania elek-
trycznego, a także na przyłączenie nieruchomości do sieci 
ciepłowniczej. Można też uzyskać pieniądze na odnawialne 
źródła energii, czyli kolektory słoneczne, instalacje fotowol-
taiczne bądź turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym 
ekologicznym źródłem ogrzewania. Dofinansowanie po-
krywa także wykonanie lub modernizację instalacji cen-
tralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Składając wniosek o dotację na wymianę kopciucha 
i na instalację OZE, która będzie współpracować z no-
wym, ekologicznym źródłem ciepła (czyli np. panele foto-
woltaiczne, które dostarczą energię elektryczną potrzebną 
do pracy pompy ciepła), można otrzymać więcej pieniędzy 
niż w przypadku wnioskowania o dofinansowanie samej 
instalacji OZE.                                               jacek p. narożniak

Grafika UM

Fot. UD Białołęka

czas Pokonać smoGa!
tylko do końca 2022 roku otrzymasz do-
tację na wymianę kopciucha!

jak to zroBić?
Od 1 września 2021 wnioski o dofinansowanie wymia-
ny pieca lub kotła można składać osobiście w dowolnym 
urzędzie dzielnicy lub wysłać pocztą na adres: Urząd m.st. 
Warszawy, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycz-
nej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. te, które zosta-
ną wysłane mailem nie będą rozpatrywane! 
Wniosek może złożyć wyłącznie osoba, która posiada udo-
kumentowane prawo do nieruchomości, w której realizo-
wana będzie wymiana kopciucha.
Aby złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany pieca trze-
ba zebrać odpowiednie dokumenty i pobrać wniosek (moż-
na go znaleźć na stronie Urzędu m.st. Warszawy), wypełnić 
i złożyć. Po uzyskaniu zgody na dotację, można zrealizować 
inwestycję. Po jej zakończeniu należy złożyć rozliczenie 
w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Dopiero 
wtedy będzie można otrzymać pieniądze.
Bardzo ważne! nie można wymienić pieca lub kotła 
przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji!   

Z okazji zbliżających się Świąt  
Bożego Narodzenia

 życzymy Państwu, aby radość,  
którą przynosi Narodzony Chrystus, 

umacniała Wiarę i Nadzieję 
w to co dobre i szlachetne,  

a najbliższe dni wypełnione były  
radością i ciepłem domowego ogniska.

Wszelkiej pomyślności  
w nadchodzącym 2022 roku.

Poseł na Sejm RP 
Paweł Lisiecki

Radni Dzielnicy Praga-Północ 
Małgorzata Grzegorzewska

Jarzębska Hanna
Robert Kazanecki
Ernest Kobyliński

Teresa Mioduszewska
Wojciech Nastula

Grażyna Szymańczuk
Karol Szyszko

Sebastian Wijas
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PoGraLka, karim i inniZ życia warsZawskiego Zoo

Wa r s z aw s k ie  Z O O 
otworzyło swe podwoje 
w 1928 roku. Początkowo 
zajmowało powierzchnię 
12 ha i posiadało około 500 
okazów zwierząt. Obecnie 
powierzchnia tej placówki 
wynosi ponad 39 ha, na 
których żyje około 12 ty-
sięcy zwierząt: ssaków, 
ptaków, gadów, płazów, ryb 
oraz bezkręgowców, po-
chodzących ze wszystkich 
kontynentów. Wiele z nich 
to gatunki zagrożone wy-
ginięciem i objęte ochroną. 

Warszawski zwierzyniec 
przyczynia się do ich ura-
towania.

roLa zoo
Wbrew pozorom rolą 

ogrodów zoologicznych 
jest nie tylko zabawianie 
ludzi poprzez prezentowa-
nie im rozmaitych zwie-
rząt. Bardzo ważną funkcją 
jest ochrona zagrożonych 
gatunków. I to nie tylko po-
przez ich hodowlę i rozmna-
żanie, ale również poprzez 
edukację społeczeństwa.

warszawski ogród zoologiczny to jedna z naj-
większych atrakcji stolicy. placówka funkcjonuje 
już od 93 lat! od tego czasu stołeczne zoo cały 
czas się rozwija i wzbogaca o nowe atrakcje. zo-
baczmy, co zmieniło się w ciągu ostatniego roku.

Warszawskie ZOO jest 
zarówno organizatorem, jak 
i uczestnikiem wielu imprez, 
których celem jest nauczanie 
i zwracanie uwagi miesz-
kańców stolicy na koniecz-
ność ochrony przyrody. Te-
goroczne imprezy, takie jak 
wystawa zdjęć afrykańskich 
zwierząt z rezerwatu Oi 
Pejeta Conservasy z Kenii, 
Międzynarodowy Konkurs 
Ekologiczny „Eko opowieść” 
czy wystawa „Chrońmy mo-
rza i oceany” to doskonałe 
przykłady takich działań.

Od chwili otwarcia war-
szawskiego zwierzyńca 
bardzo zmienił się wygląd 
wybiegów i pomieszczeń dla 
zwierząt. Na miejsce starych 
klatek pojawiły się nowocze-
sne wybiegi i pomieszcze-
nia, takie jak zimowy lokal 
dla słoni i hala wolnego lotu 
w ptaszarni. W tym roku mo-

dernizacji poddano między 
innymi wybieg dla niedź-
wiedzi brunatnych. 

nowi Lokatorzy 
warszawskiej Ptaszarni

W mijającym roku za-
mieszkały u nas nowe egzo-
tyczne gatunki: dwie pary 
kubańskich gołębi modro-
głowików oraz para ibisów 
białoskrzydłych przybyłych 
z ZOO w Lipsku. 

Nowymi lokatorami są 
także grzywoszyjki ama-
zońskie z ZOO w Ostrawie, 
samiec gęśca gambijskiego 
oraz samiec dzioborożca 
maskowego, którego przy-
wieziono z Drezna. 

nie tyLko Ptaki
W stołecznej menażerii 

pojawił się m.in. samiec ży-
rafy Rothschilda o wdzięcz-
nym imieniu Karim. Mło-

dzieniec dołączył do trzech 
żyrafich pań: Justyny (pra-
wie 8 lat), Anastasi (6 lat) 
i Malawi (4 lata). Żyrafa 
Rothschilda jest gatunkiem 
zagrożonym wyginięciem 
i objęty ochroną. Dzięki 
nowemu samcowi war-
szawskie ZOO dołączyło 
do programu hodowlanego 
mającego na celu zachowa-
nie różnorodności genetycz-
nej tego gatunku (program 
EEP).

Od tego roku nową towa-
rzyszkę, imieniem Linda, 
ma również kanczyl jawajki 
Arnold. Kanczyle to jedne 
z najmniejszych ssaków ko-
pytnych, gdyż ważą zaled-
wie 1,5–5 kg. Chociaż wiel-
kością bliżej im do królika, 
to ich krewniakami są sarny. 
Gatunek ten również jest za-
grożony wyginięciem.

Stołeczne ZOO może 
pochwalić się sporym przy-
chówkiem. I tak w mijają-
cym roku na świat przyszło 
m.in. przyrodnie żubrze 
rodzeństwo: samiczka Po-
gralka i samczyk Polon. 
Matką Pogralki jest żu-
brzyca Pociemna, Polona 
natomiast samica Pogódka. 
Ojcem rodzeństwa jest do-
rodny samiec Pomagier.

Spośród innych urodzo-
nych w tym roku w naszym 
ZOO zwierząt warto jeszcze 
wymienić samiczkę antylopy 
bongo – pierwsze dziecko 
7-letniej Chilli i 8-letniego 
Franka – oraz samiczkę 
pudu, przedstawicielkę nie-
wielkich rozmiarów niezwy-
kle ciekawego gatunku z ro-
dziny jeleniowatych.   jaNa

Fot. Facebook ZOO

grzywoszyjki amazońskie

antylopy bongo

kanczyle jawajskie 
linda i arnold

karim

gęsiec gambijski

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  
i Nowego Roku 2022 składamy Mieszkańcom Pragi Południe 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiego dobra. 
Życzymy Państwu, aby w tym trudnym czasie pandemii 

Święta były nadal okazją do przeżywania radości 
i odpoczynku w gronie rodziny. 

Niech nowonarodzone Dzieciątko Jezus napełni nas  
pokojem, obdarzy miłością i wzajemnym szacunkiem  
oraz zwiastuje pomyślność i nadzieję na Nowy Rok.

Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości 
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Pierwszy z nich przedsta-
wia postać generała dywizji 
Tadeusza Kutrzeby wśród 
oficerów. Umieszczenie 
Komendanta Wyższej 
Szkoły Wojennej w latach 
1928–39 w centralnym 
miejscu to rodzaj uhono-
rowania wybitnego szta-
bowca II Rzeczypospolitej, 
dowódcy Armii „Poznań” 
w 1939 roku, uczestnika 
wojny polsko-bolszewic-
kiej, wykładowcy. 

Drugi mural to wskaza-
nie zmian zachodzących 
w Siłach Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, jak rów-

nież przemian w Akademii 
Sztuki Wojennej. Dzieło 
przestawia polską husarię, 
w której tle dostrzec można 
czołg Leopard 2A5 i Ko-
łowy Transporter Opance-
rzony ROSOMAK. 

– Dzisiejsza uroczystość 
jest niejako dopełnieniem 
obchodów 5-lecia Akade-
mii. Nasza uczelnia z dumą 
kultywuje tradycje swoich 
poprzedniczek, w szcze-
gólności Wyższej Szkoły 
Wojennej. Wartości, do 
których się odwołujemy 
i zgodnie z którymi sta-
ramy się kształcić naszych 

wojskowych i cywilnych 
studentów, mają swoje źró-
dło w czynach dowódców 
i sztabowców – wychowan-
ków Wyższej Szkoły Wojen-
nej – powiedział gen. bryg. 
dr Robert Kosowski.   Mk

muraLe w rembertowie

przez ostatnie miesiące w całej polsce powsta-
wały murale w ramach konkursu „Mur, ale 
Historia wojska polskiego”. każdy z nich 
obrazował dzieje oręża polskiego. 30 listopa-
da odsłonięte zostały dwa ma terenie akademii 
sztuki wojennej w rembertowie. 
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Rada m.st. Warszawa 
przyjęła stanowisko, aby 
rok 2022 był Rokiem Wła-
dysława Bartoszewskiego. 
W 2022 r. przypadnie 100. 
rocznica urodzin (19 lutego 
1922 r.) i 7. rocznica śmierci 
(24 kwietnia 2015 r.) Profe-
sora. Od lutego do listopada 
2022 roku w stolicy będzie 
realizowany specjalny pro-
gram upamiętniający prof. 
Władysława Bartoszew-
skiego.  

***
Na ostatniej sesji Rady 

m.st. Warszawy przegłoso-
wano uchwałę, wedle któ-
rej abonament mieszkańca 
strefy płatnego parkowania 
będzie przysługiwał tylko 
osobom rozliczającym poda-
tek PIT w Warszawie. Nowe 
przepisy zaczną obowiązy-
wać od 1 lutego 2022 roku. 
Obowiązywać będzie okres 
przejściowy trwający do 
30 kwietnia 2022 r. W tym 
czasie dokumentem potwier-

dzającym rozliczenie podatku 
PIT będzie formularz ZAP-3. 
Wszystkie abonamenty par-
kingowe, wydane do dnia 
wejścia w życie chwały, za-
chowają ważność do chwili 
ich wygaśnięcia. 

Radni m. st. Warszawy 
zadecydowali również, by 
wydłużyć termin ważności 
kart N+ do 5 lat. Ponadto 
osoba niepełnosprawna nie 
będzie musiała posiadać 
prawa jazdy. Dzięki temu, je-
śli jest wożona przez rodzinę 
lub asystenta, będzie mogła 
korzystać z przywilejów 
parkingowych. By uzyskać 
kartę „N+” również trzeba 
będzie rozliczyć w Warsza-
wie podatek PIT za rok po-
przedni! 

***
Wystartowały zapisy na 

XVII Bieg Wedla. Najsłod-
sza impreza w Polsce odbę-
dzie się 6 lutego 2022 roku 
w Parku Skaryszewskim. 
Gazeta Mieszkaniec jest pa-
tronem honorowym wyda-
rzenia. Bieg Wedla na stałe 
wpisał się w kalendarz wy-
darzeń sportowych w War-
szawie. Odbywa się nieprze-
rwanie od 2006 r. w Parku 
Skaryszewskim i za każdym 

razem cieszy się dużą po-
pularnością. Organizowany 
jest przez Oddział PTTK 
Warszawa Praga.

***
Dom Kultury Zacisze 

zbiera dary dla zwierząt 
z warszawskiego inspekto-
ratu Ogólnopolskiego Towa-
rzystwa Ochrony Zwierząt. 
Ty też możesz zrobić prezent 
zwierzętom skrzywdzonym 
przez ludzi i przyczynić się 
do poprawy ich losu. Zbiórka 
trwa do 20 grudnia.

***

Został rozstrzygnięty 
konkurs architektoniczny na 
Centrum Aktywności Mię-
dzypokoleniowej w Waw-
rze. Inwestycja planowana 
jest między ul. Mrówczą a ul. 
Patriotów. Powstanie tam ze-
spół budynków o różnych 
funkcjach. Oprócz żłobka 
dla 150 dzieci będzie tam 
działać Centrum Aktyw-
ności Międzypokoleniowej 
z domem dziennego pobytu 
dla seniorów oraz ośrodek 
wsparcia dla osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną 
i autyzmem. 

***
Będzie tunel przy Dworcu 

Wschodnim. Miasto porozu-
miało się z PKP PKL. Tunel 
zostanie wybudowany przy 
okazji remontu linii średni-
cowej. Znajdzie się w nim 
jezdnia w obu kierunkach, 
droga dla rowerów. Będzie 
także gotowe miejsce dla linii 
tramwajowej. Tunel połączy 
ul. Kijowską z Grochowską. 
Zakończenie remontu linii 
średnicowej przewidywane 
jest na 2026–2027 rok. Za-
tem na tunel musimy pocze-
kać jeszcze kilka lat. Rzecz-
niczka miasta zastrzega, że 
oficjalny dokument jeszcze 
nie powstał, ale rozmowy są 
zaawansowane i konstruk-
tywne. Omawiane są szcze-
góły. Porozumienie z PKP 
PLK powinno zostać podpi-
sane w ciągu kilku najbliż-
szych tygodni. Być może in-
westycja będzie finansowana 
z funduszy unijnych. 

***
Ulica Stalowa będzie 

zielona. W miejsce beto-
nowych płyt pojawiły się 
liczne drzewa, rośliny oraz 
mała architektura. Prace za-

kończono jesienią, ale efekt 
nasadzeń będzie widoczny 
dopiero na wiosnę, gdy 
wszystko rozkwitnie. Na 
ulicy posadzono 34 robinie 
akacjowe, 80 hortensji bu-
kietowych, 311 sztuk ognika 
szkarłatnego, 926 śnieguli-
czek Chenaulta, 2190 wiśni 
karłowej i 5316 krzewów 
irgi błyszczącej. Mała archi-
tektura to ok. 30 stojaków 
rowerowych i ławek. Prace 
wykonano na odcinku ul. 
Szwedzkiej i Inżynierskiej.

***
Muzeum Powstania War-

szawskiego wzbogaciło się 
o 59 nieznanych dotąd ory-
ginalnych zdjęć z Powsta-
nia Warszawskiego, które 
wykonane zostały między 
2 a 13 września 1944 przez 
nieznanego niemieckiego fo-
tografa i pokazują Powstanie 
z niemieckiej perspektywy. 
Historyczna wartość zaku-
pionych zdjęć polega m.in. na 
tym, że są one fotografiami 

dokumentalnymi, ale po-
zbawionymi ideologicznego 
przesłania. Przedstawiają 
m.in. niemieckie stanowiska 
zlokalizowane w różnych 
punkach stolicy, od Pragi, 
przez Starówkę, po Wolę 
i Ochotę. Spośród zakupionej 
kolekcji szczególnie cenne są 
trzy zdjęcia Zamku Królew-
skiego wykonane pomiędzy 
8 a 12 września 1944 roku, 
na których fotograf uchwy-

cił moment burzenia za-
bytku. Na zdjęciach można 
jeszcze zobaczyć pałac Sa-
ski i pałac Brühla przy placu 
Piłsudskiego. W ciągu kilku 
miesięcy od wykonania fo-
tografii, również te budowle 
legły w gruzach. W kolekcji 
znajdują się też zdjęcia czę-
ściowo zniszczonej Katedry 
Warszawskiej, ruiny kamie-
nic oraz mieszkańców sto-
licy, ewakuowanych ulicami 
Ochoty.

ag. Mo, Bn, jn, uM

Fot: K. Stefanowska /  
Muzeum Powstania Warszawskiego
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Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia  

i Nowego 2022 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
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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

Merlin

Krzyżówka Mieszkańca nr 24

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą końcowe hasło.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nadchodzący rok przyniesie wiele zmian i ważnych wiadomości. W pracy czekają Cię 
same sukcesy. Pisane są Ci podróże i zawieranie nowych znajomości, które okażą się 
przyjaźniami na długie lata. Noc sylwestrową zapamiętasz na długo. 
Wraz z nadchodzącym rokiem szczęście będzie Ci towarzyszyć, wszystko, czego się 
dotkniesz ułoży się. Osoby samotne powinny przyjrzeć się znajomościom, które zawrą 
na początku roku, gdyż jedna z nich może okazać się długo oczekiwaną miłością.
Rok 2022 będzie dla Ciebie pomyślny pod każdym względem. Wysiłki i starania, które po-
dejmowałeś zaprocentują, przynosząc niebywałe rezultaty. Sprawy będą toczyć się gład-
ko i bez jakichkolwiek trudności, a sprawy uczuciowe będą układać się wyśmienicie. 
Zapowiada się dobry i atrakcyjny rok. Towarzyszyć Ci będzie szczęście i powodzenie, 
zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Już na początku stycznia będzie się wiele 
działo. Świeżo zakochane Raki będą się cieszyć miłością, której nic nie zakłóci.
W Nowym Roku gwiazdy będą Cię wspierać. Poczujesz się tak, jakby ktoś dodał Ci 
skrzydeł. W Twoim życiu pojawi się ktoś, kto przewróci je do góry nogami. Szykują się 
romantyczne wieczory spędzone przy rozmowach do świtu.
W przyszłym roku nie zabraknie Ci odwagi i pomysłowości. Warto więc podnosić sobie 
poprzeczkę. Dolegliwości, które Cię trapiły, znikną. Z pesymistki, zamienisz się w rado-
sną optymistkę. Wielu adoratorów będzie zabiegać o Twoje względy.
Należy Ci się odpoczynek od wiecznego zabiegania. Sukcesy sprawią, że nabierzesz 
pewności siebie i odkryjesz w sobie niewykorzystane pokłady twórczej energii. W Two-
jej głowie będą pojawiać się ciekawe pomysły. Pomyśl o ich realizacji. 
Pod koniec roku pojawi się szansa, na którą długo czekałeś. Zaczniesz z powrotem do-
ceniać małe rzeczy i będziesz się z nich cieszyć. Sprawy zawodowe nabiorą tempa wraz 
z Nowym Rokiem. Nowo poznana osoba zmieni Twoje życie. Połączy Was uczucie.
Sylwester zapowiada się bardzo ciekawie. Osoby samotne już niedługo spotkają kogoś, 
kto jest im pisany. W styczniu może spaść na Ciebie lawina zamówień, zleceń i propo-
zycji. Aby wywiązać się z wszystkiego będziesz musiał mocno się zdyscyplinować. 
W Nowym Roku szykują się zmiany, które zburzą stary porządek, ale wniosą w Twoje 
życie wiele dobrego. Nie broń się przed nimi. Jeśli szukasz swojej drugiej połówki, 
zwróć uwagę na osoby spod znaku Byka lub Skorpiona. 
Nadchodzący rok przyniesie ze sobą nieoczekiwane wydarzenia. Optymizm i wiara 
w sukces pomogą Ci przezwyciężyć trudności. Osoby samotne poznają wielu cieka-
wych ludzi, ale na poważniejszy związek trzeba będzie jeszcze zaczekać.
Na Twojej drodze pojawi się ktoś życzliwy i skory do pomocy. Pozwól sobie pomóc, 
a odzyskasz ufność do ludzi. Poświęć więcej czasu sprawom rodzinnym. Noc Sylwe-
strowa będzie szalona, poznasz kogoś do kogo poczujesz coś więcej. 

na luzie

Pyszna Józia

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

W  święta  nie  da  się 
nie  jeść!  Obietnice, 
które każdy z nas skła-
da  samemu  sobie,  są 
niezłomne  do  chwili, 

w której usiądziemy do stołu. Jak 
pogodzić  korzystanie  z  kulinar-
nych  uciech  z  dobrym  samopo-
czuciem? Jest kilka zasad, niezbyt 
powszechnie  znanych,  a  szkoda. 
Po pierwsze, nie wszystkie mie-
szanki  pokarmowe  nasz  system 
trawienny  znosi  bez  gadania. 
Najtrudniej  mu,  gdy  mieszamy 
alkohol z mięsem albo słodycze 
z mięsem. Jeśli przewidujemy, że 
– niestety – solidnie sobie podje-
my, zdecydujmy się na coś – albo 
konkrety,  czyli  mięsa,  warzywa 
itp.,  albo  kutia,  ciasta,  desery. 
Zwłaszcza,  że możemy wówczas 
posilić  się  sałatkami,  pierogami, 
bigosem. Ważne,  by  między  po-
siłkami robić sobie przynajmniej 
trzygodzinne  przerwy.  Można 
wówczas pić wodę niegazowaną 
albo herbaty, ale jedzenie – wy-
kluczone!  Picie  około  2  litrów 
wody pozwoli oczyścić organizm, 
da  także  uczucie  sytości,  uod-
parniające  na  wiele  kuszących 
smakołyków! Jeśli jednak rozboli 
cię  brzuch,  spróbuj  ciepłej,  spo-
kojnej kąpieli.

Wesoły Romek

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

− Chciałbym być 
świętym Mikołajem 

− mówi Jacuś.
− Żeby rozdawać wszystkim 
prezenty?
− Nie. Żeby pracować tylko 
raz w roku!

***
− Wiesz wnusiu, najwyższa 
pora żebyś wiedziała, że tak 
naprawdę to nie ma święte-
go Mikołaja. To tata kupuje 
ci prezenty…

− Oj, dziadku, wiem. 
A wiesz, że bocian to także 
tata?

***
− Jak się nazywa żona świę-
tego Mikołaja?
− Renifer Lopez!

***
− Mamusiu, chodź, zobacz, 
jak choinka się pali!
− Synku, nie mówi się „cho-
inka się pali” tylko „choinka 
się świeci”. Biegnij się bawić!
Po chwili słychać z pokoju: 
− Mamusiu, a teraz to już 
firanki się świecą! 

4 Zasada pierwsza: resztki mrozić natych-
miast po wyniesieniu ich z powrotem do 
kuchni. Chyba, że przewidujemy ich poda-
nie na kolejny posiłek (nie wszystko można 
mrozić, np. sałatki w większości nie). 
4 Zasada druga: kuchnia z resztek wyma-
ga inwencji i kreatywności, oraz – zazwy-
czaj – dużej ilości rozmaitych przypraw, by 
powstały nowe smaki i aromaty.

 Zapiekanka ziemniaczana: ziemniaki 
obierz i pokrój w plastry. Układaj warstwa-
mi na patelni a jeszcze lepiej – w garnku 
żaroodpornym najpierw kilka cienkich 
plasterków boczku (można zamiast tego 
posmarować oliwą), na to warstwa ziem-
niaków, odrobina soli i pieprzu, siekane 
pieczenie, pasztety i wędliny, cienkie pla-
sterki surowej cebuli, na to znowu ziemnia-
ki itd. Ziemniaki powinny stanowić ostatnią 
warstwę. Całość zalać niezbyt gęstą kwaśną 
śmietaną, wymieszaną z surowym jajkiem. 
Zapiekać do zrumienienia.

 Zapiekanka makaronowa: garnek 
żaroodporny wysmarować tłuszczem. Ma-
karon ugotować na półmiękko, schłodzić 
zimną wodą i wymieszać z 1–2 surowymi 
jajkami, kawałkami ryby (np. z galarety czy 
pieczonej), siekanymi jajkami na twardo, 
gotowaną słodką kapustą i przyprawami. 

Włożyć do formy, 
przykryć żółtym 
serem, zapiekać 
do zrumienienia.

 Krokiety bi-
gosowe: usma-
żyć ciasto jak na 
naleśniki i wypełniać farszem: poszatko-
wać i ugotować kawałek słodkiej kapusty, 
dodać podduszoną cebulę, kilka pieczarek 
i resztkę bigosu. Zawijać krokiety, paniero-
wać i obsmażać na rumiano.

 Ciasto drożdżowe albo strucla mako-
wa: rozmrozić, panierować w jajku wybeł-
tanym z mlekiem, oraz w bułce tartej; kłaść 
na rozgrzaną oliwę lub masło i podsmażyć 
na rumiano po obu stronach. Podawać 
samo, lub np. posypane czekoladą, z kulką 
lodów waniliowych.

 Sernik mrożony – dobrze, jeśli przed 
zamrożeniem został pokrojony w słupki; 
wówczas natychmiast po rozmrożeniu 
nadaje się znakomicie, jako farsz do nale-
śników, posypywanych wewnątrz kakao, 
ewentualnie smarowanych cienko Nu-
tellą. Można też spróbować innej wersji: 
naleśnik smarować musem jabłkowym, 
położyć słupek sernika, zawijać i zajadać! 

ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Mało kto po szalonym syl-
westrze zachowuje szam-
pański nastrój. Wielu 
na sam dźwięk słowa 
„szampan” dostaje 

lekkich dreszczy. „The day after” 
to ciężka próba. Ale nie zawsze 
musi tak być.
Spożywając alkohol, staraj się nie 
mieszać różnych jego rodzajów. 
Trawienie alkoholu prowadzi do 
odwadniania organizmu, dlatego 
pijąc nie zapominaj o wlewaniu 
w siebie dużej ilości soków i wody 
(bez „bąbelków”!). Jeśli nie, wypij 
jak najwięcej wody natychmiast 
po powrocie do domu, a potem 
– gdy tylko się obudzisz. Zresztą, 

„nazajutrz” pomogą dojść do sie-
bie także soki i woda, słodzona 
prawdziwym miodem, dostarcza-
jącą nam fruktozy.
Warto przy okazji uzupełnić mi-
kroelementy: sok pomidorowy 
jest mile widziany. To bogate źró-
dło potasu. Świetnym lekiem jest 
też dobry, prawdziwy bulion (nie 
z kostki), zawierający m.in. potas 
i sód. Wiele osób reaguje bardzo 
dobrze na łyknięcie witaminy B, 
wypłukanej przez alkohol.
Wystrzegaj się potraw smażonych 
i tłustych. Choć z drugiej strony, 
w wielu regionach Polski uwa-
żają, że najlepiej działa podany 
z samego rana zawiesisty, gorący 
żurek. I naprawdę wracają po nim 
do formy, choć jest tłusty… 

Kuchnia z resztek – to jest to, o czym zapobiegliwa 
gospodyni myśli już wówczas, gdy patrzy na uginający się 
od pełnych półmisków stół. 

1
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Psygarnij miłość na czterech łapach 
REKLAMA REKLAMA

Postanowienie o adopcji psa 
powinno być wspólną, przemy-
ślaną decyzją całej rodziny. Psa 
można kupić zawsze, natomiast 
te psiaki, które są w przytulisku, 
zasługują na swoją szansę. 

Zwierzęta domowe dają czło-
wiekowi bezgraniczną miłość 
i akceptują nas takimi, jakimi 
jesteśmy. Bezdomniaki zwykle 
mają za sobą przykre doświad-
czenia. Miło jest obserwować, 

jak zmieniają się na korzyść pod 
wpływem okazywanej im troski. 

Coraz więcej osób decyduje 
się na przygarnięcie dorosłego 
psa. Przed wizytą w przytulisku 
warto odpowiedzieć sobie na 
kilka pytań. Przede wszystkim: 
czy jestem w stanie zaopiekować 
się podopiecznym na czterech 
łapach, przez najbliższych kilka, 
kilkanaście lat. Każde zwierzę 
potrzebuje czasu na oswojenie się 

z nowym otoczeniem. Jeśli ma po-
trzebę odreagowania po zmianie 
otoczenia, może chcieć odpoczy-
wać w zacisznym miejscu nawet 
kilka dni. Ważne, aby jadł, pił, 
wychodził na spacery i tam zała-
twiał potrzeby fizjologiczne. Po 
kilku dniach pies przyzwyczaja 
się do domowych rytuałów i sam 
chętnie się w nie włącza.

Naszym celem jako ludzi 
powinno być dawanie miłości 

zwierzętom, ale również pano-
waniem nad ich rozrodem. Jeśli 
zwierzęta nie są rasowe (przez 
rasowe rozumiemy, że mają ro-
dowody), to należy jak najbar-
dziej ograniczać ich populację. 
Dlatego każdy psiak przed adop-
cją jest wykastrowany. Jeśli jest 
zbyt młody, adoptujący musi zo-
bowiązać się na piśmie, że podda 
go temu zabiegowi w stosownym 
terminie.

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

Niewielka, miła, grzecz-
na, delikatna sunia, która 
szuka miłości,  czułości, 
bliskości. Czeka na dobre-
go, opiekuńczego czło-
wieka,  który doceni jej 
cudowny charakter i nie 
wzgardzi nią z powodu 
dojrzałego wieku. Lili ma 
9 lat i niedawno przeżyła 
porzucenie przez własną 
rodzinę, z którą była od 
szczeniaka. Nie może po 
raz drugi zawieść się na 
ludziach. Lili czeka na 
dom na zawsze. 

Jest średniej wielkości 
sunią o wadze 12 kg. 
Ma ok. 5 lat. Jest troszkę 
wycofana przy pierw-
szym kontakcie i po-
trzebuje chwilę czasu, 
żeby się oswoić z nową 
sytuacją. Bardzo bra-
kuje jej bezpiecznego 
domu i człowieka, któ-
ry otoczy ją troską i mi-
łością. Linda lubi spa-
cery i inne aktywności 
z człowiekiem. Ma bez-
problemowy stosunek 
do innych psów. 

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

Psygarnij miłość na czterech łapach 

To malutki  pieseczek 
z wielkim sercem 
i dużym tempera-
mentem. Lubi mieć 
we wszystko wgląd 
i wiedzieć, co i gdzie 
się dzieje. Jest nie-
zwykle oddanym 
asystentem, uwiel-
biającym aktywność. 
Ten zabawny sło-
dziak i pieszczoch 
odda całe serduszko 
za bezpieczny kącik 
i kochające 
ludzkie obję-
cia. 
Ma ok. 2 lat. 
Waży 5 kg. 

Skontaktuj się  
w sprawie mojej adopcji 

kom. 605 585 603

wspólnie szukamy odpowiedzialnych opie-
kunów dla psiaków z przytuliska pod war-
szawą. to bezdomniaki, które zostały porzu-
cone lub uratowane z trudnych warunków 
życiowych. każdy z nich najbardziej na 
świecie marzy, aby dołączyć do opiekuna, 
który obdarzy go miłością do końca życia.

LILI LINDa sTEFaNEK 

Wybierz AkAdemię SłySzeniA

Zapraszamy Państwa do naszego gabinetu, mieścimy się 
przy ul. Ostrobramskiej 126/U2 w Warszawie. Mogą Państwo 

skontaktować się z nami pod numerem 517 224 111  
lub poprzez e-mail biuro@akademiaslyszenia.pl  

Na naszej stronie internetowej www.akademiaslyszenia.pl  
znajdą Państwo różne modele aparatów słuchowych wraz 

z informacją o ich cenach. Zadbajcie o siebie, zadbajcie 
o swoje zdrowie i o komfort życia z Waszymi bliskimi!

JAK UZySKAć dOfiNANSOWANie? 
ZAdZWOŃ 517 224 111

Jeżeli obecnie nie przysługuje Ci dofiansowanie z NfZ,  
a chcesz kupić aparat słuchowy, skorzystaj z promocji aparatów 
sprzedawanych bez dofinansowania NfZ.  Zadzwoń 517 224 111

ZAdZWOŃ

   Aparaty słuchowe    Ostrobramska 126/u2    04-026 Warszawa
 biuro@akademiaslyszenia.pl   www.akademiaslyszenia.pl    tel. 517 224 111
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Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

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

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

REKLAMA REKLAMA
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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

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

REKLAMA REKLAMA

auto-Moto – kupię

n auto kupię.  
tel. 603-603-505

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

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

kupię

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

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

Medyczne

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

Motoryzacja

n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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

nauka

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

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 garaż Murowany. 
tel. 502-565-048

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

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 spraw-
dzające, porady, wszystkie 
podatki, spadki, darowizny, 
aukcje, nieujawnione dochody. 
Tel. 22 672-34-34,  
604-095-656,  
www.podatki-doradca.pl

n Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy 
cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe, rozwody. Wawer-

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

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

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

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

transport
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 agd – lodówki, pralki, 
zMywarki – naprawa. 
tel. 694-825-760

n agd, anteny, 
telewizory – naprawa. 
tel. 602-216-943

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

n Balkonowe siatki. 
tel. 514-165-445

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

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

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

n domofony, naprawa 
pralek, instalacje 
elektryczne.  
tel. 601-93-68-05

n elektryczne 
instalacje – nowe, 
naprawy, Modernizacja. 
tel. 504-618-888

n gaz, Hydraulika. 
naprawy, MontaŻ, 
przeróBki 
– 24 H. tanio. 
tel. 22 610-88-27,  
604-798-744

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

n Hydraulik solidnie, 
usługi gazowe.  
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. 602-272-464

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

n Mycie okien, pranie 
dywanów. Tel. 796-371-666

n naprawa Maszyn 
do szycia. dojazd 
gratis. tel. 508-081-808

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

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

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

n stolarz – szaFy, 
zaBudowy, garderoBy 
i pawlacze.  
tel. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

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

usługi – Budowlane

n Rolety. Tel. 514-165-445

n Zabudowa balkonów. 
Tel. 514-165-445

usługi – komputerowe

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

usługi – porządkowe

n Sprzątanie mieszkań. 
Tel. 794-767-860

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

usługi – remontowe

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

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

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

n Glazura, malowanie, 
szpachlowanie, panele, płyta 
G-K, elektryka, hydraulika 
– firma rodzinna.  
Tel. 692-885-279

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

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

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

n okna – naprawy, 
doszczelnienia.  
tel. 787-793-700

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

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

Ó sprawacH  
spadkowycH 

Ó sprzedaŻy spadków 
Ó sprzedaŻy udziałów 

w nierucHoMościacH  
Ó zaMianie  

nierucHoMości

Pomożemy Przy:

oFerujeMy Bezpłatną 
poMoc prawną

Ó skup 
Ó sprzedaŻ 
Ó zaMiana 

pośrednictwo 
w oBrocie 

nierucHoMościaMi

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

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
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w nowy rok z odwaGą,  
wiarą i uPorem

Mijający rok był dla nas 
wszystkich czasem zweryfiko-
wania własnych potrzeb – tego, 
gdzie chcemy żyć, a przede 
wszystkim – jak. w obszarze, 
w którym działam, czyli tam, 
gdzie „zaczynają się” nierucho-
mości, atrakcyjne lokalizacje 
są kluczowe dla powodzenia in-
westycji. jesteśmy pierwszym 

ogniwem łańcucha. nadajemy 
sprawom bieg. na poziomie po-
zyskiwania gruntu, musimy mieć 
wizję, co może tam powstać.  
to tyle o biznesie. a teraz 
o czymś więcej. 

Z obszaru, w którym działam 
można wyciągnąć dużo uniwer-
salnych wskazówek, które przy-
dadzą się na co dzień – zwłaszcza, 
że Nowy Rok nadchodzi wielkimi 
krokami. W zmiennych czasach 
– a to, że nadchodzące lata takie 
będą jest pewne, potrzeba nam 
niezmiennego sposobu działania. 
Sposobu, który bierze się z war-
tości i podejścia. Takiego, w któ-

rym odwaga w braniu się za to, 
czego inni się boją, umiejętności 
negocjacji i intuicja wyznaczają 
tempo rozwoju. A wiara w to, co 
się robi i upór decydują o sku-
teczności. 

I z tym chciałbym Państwa 
zostawić – z życzeniem odwa-
gi, wiary i uporu. Żeby żadne 
zawirowania nie odwiodły Was 
od realizacji planów i spełniania 
marzeń. Do celu nie idzie się na 
skróty. Nie zawsze jest lekko. Ale 
zawsze warto. 

Igor Łukasik
Prezes Zarządu  IŁ Capital

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Informacje o IŁ Capital
IŁ Capital to holding spółek-córek, działający na rynku nieruchomości. Zajmuje się pozyskiwaniem gruntów dla deweloperów 
i oceną ryzyka: analizuje, negocjuje i konsultuje projekty. W zakresie pozyskiwania działek i planów zabudowy współpracuje 
z uznaną pracownią architektoniczną Kallan sp. z o.o. oraz kancelarią prawną Rudnicki Partners. 

Spokojnych i radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia!

A w Nowym Roku:  

pomyślności, szczęścia,  

zdrowia i mnóstwa spotkań  

z rodziną i przyjaciółmi.  

A także spełnienia wszystkich  

planów i marzeń! 
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