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strony wisły.
Ukazuje się 
od 1991 r.

Boże Narodzenie  
AD 2022

Drodzy Czytelnicy 
Mieszkańca,

Siostry i Bracia,

Św. Jan Paweł II 
w uroczystość Bożego 
Narodzenia 1983 roku 
modlił się:

Jezu Chryste, Synu 
Boga Żywego, narodzony 
w noc betlejemską z Ma-
ryi Dziewicy. Jezu Chry-
ste, nasz Bracie! I nasz 
Odkupicielu! Ogarnij 
pierwszym spojrzeniem 
Twoich oczu wszyst-
kie nabrzmiałe sprawy 
współczesnego świata! 
Przyjmij do wspólnoty 
Twego ziemskiego Na-
rodzenia wszystkie ludy 
i narody ziemi. Przyjmij 
nas wszystkich, męż-
czyzn i kobiety, Twoich 

REKLAMA REKLAMA

Zdrowych 
i radosnych 

Świąt
Warszawo!

dokończenie na str. 3
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KTO ODPOWIADA ZA OCZYSZCZANIE MIASTA ZIMĄ
 URZĘDY DZIELNIC (WZDŁUŻ DRÓG GMINNYCH):
CHODNIKI PRZYLEGAJĄCE DO NIERUCHOMOŚCI; MIEJ-
SCA PARKINGOWE W SPPN; DROGI GMINNE.
 ZARZĄDCY I WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI: 
ULICE OSIEDLOWE, WEWNĘTRZNE; CHODNIKI PRZYLEGA-
JĄCE DO NIERUCHOMOŚCI; DACHY, SOPLE. 

 ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA (WZDŁUŻ DRÓG 
KRAJOWYCH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH): 
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SKRZYŻOWANIACH GŁÓW-
NYCH ULIC; KŁADKI, MOSTY; CHODNIKI PRZYLEGAJĄCE 
DO NIERUCHOMOŚCI; MIEJSCA PARKINGOWE W SPPN. 
DOJŚCIA DO STACJI METRA; ULICE, KTÓRYMI KURSUJĄ 

AUTOBUSY MIEJSKIE; PRZYSTANKI; 
PĘTLE AUTOBUSOWE I TRAMWAJOWE.
 PKP PLK:  
INFRASTRUKTURA 
KOLEJOWA, PERONY.

WYMIEŃ OPONY NA ZIMOWESPRAWDŹ STAN HAMULCÓW

ODŚNIEŻ ŚWIATŁA

ODŚNIEŻ 
ŚWIATŁA

OCZYŚĆ TABLICĘ 
REJESTRACYJNĄ
(Z PRZODU I Z TYŁU)

WYMIEŃ PŁYN 
DO SPRYSKIWACZY 
NA ZIMOWY

SPRAWDŹ 
STAN 
AKUMULATORA

USUŃ ŚNIEG Z CAŁEGO SAMOCHODU,
PAMIĘTAJ, ŻE DACH, MASKĘ TAKŻE 
TRZEBA ODŚNIEŻYĆ

ODŚNIEŻ SZYBY

JAK PRZYGOTOWAĆ AUTO DO ZIMY

REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA

KRONIKA POLICYJNA
ostrzał aUtoBUsU na wiatracznej?

Kierowca autobusu linii 125 zgłosił na policję, że w pobliżu 
ronda Wiatraczna ktoś ostrzelał pojazd, który prowadził. 
Pod wpływem uderzenia szyba rozprysnęła się na kawałki. 
Policja jednak nie potwierdziła tej informacji. Nadal nie wia-
domo, co było przyczyną wydarzenia.

wykorzystał okazję i okradł koBietę
Pewna mieszkanka Pragi Północ pojechała samochodem do 
jednego z marketów na zakupy. Zostawiła auto na parkingu, 
zapomniała jednak o tym… by je zamknąć! Wykorzystał to 
23-letni mężczyzna, który wyciągnął z samochodu wypeł-
niony prezentami plecak. Na szczęście, dzięki monitorin-
gowi, złodzieja udało się zidentyfikować i schwytać.

PrzyłaPany na kradzieży zaBawek
Funkcjonariusze policji z Białołęki ujęli młodego mężczyznę 
podejrzanego o kradzież… zabawek. 18-latek miał również 
nakleić na popularne klocki cenę niższą od tej, za jaką były 
one w rzeczywistości sprzedawane, by zaoszczędzić na zaku-
pach. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu 
przestępstw. Może trafić do więzienia nawet na 8 lat.

wPadł z wizytą…. Bażant sreBrzysty
Funkcjonariusze Ekopatrolu Straży Miejskiej otrzymali nie-
typowe zgłoszenie od mieszkańców domu, znajdującego się 
przy ulicy Bronowskiej na osiedlu Zbytki w Wawrze. Otóż 
w ich ogrodzie pojawił się… bażant srebrzysty. Niespodzie-
wany gość nie bał się ludzi, ponieważ najprawdopodobniej 
uciekł z hodowli. 

Pomogli BezdomnemU
Około godziny 18 strażnicy miejscy otrzymali informację, 
że w okolicach centrum handlowego na Białołęce przebywa 
bezdomny, który potrzebuje pomocy. Mężczyzna niedawno 
wyszedł ze szpitala, ale zoperowana ręka nadal go bolała 
i spuchła! Chory został przewieziony do punktu pomocy 
osobom w kryzysie bezdomności przy ulicy Grochowskiej.

Źródło: Policja, straż miejska

Warto więc wyjść z domu 
odpowiednio wcześniej i za-
dbać o prawidłowe przygoto-
wanie auta do jazdy. Chodzi 
o bezpieczeństwo uczestni-
ków ruchu drogowego. Nie-

odpowiedzialne zachowanie 
zagraża innym kierowcom 
i może doprowadzić do trage-
dii na szosie. Jazda na czołgi-
stę to jazda z ograniczonym 
polem widzenia. Poza tym, 

Mandaty za źle odśnieżony saMochód

kiedy za oknem widzimy padający śnieg, jedni się 
cieszą, a inni… się spieszą. niestety pośpiech 
może być złym doradcą, zwłaszcza dla kierowców, 
którzy nie odśnieżają samochodów w sposób pra-
widłowy. nie wystarczy odśnieżenie okienka, przez 
które kierowca obserwuje drogę niczym czołgista.

z nieodśnieżonego dachu 
może spaść czapa śniegu 
prosto na lub pod auto jadące 
za nami.

Policja zwraca uwagę na 
nieodśnieżone samochody, 
a kary dla kierowców, któ-
rzy łamią przepisy drogowe 
i lekceważą bezpieczeństwo 
jazdy, są wysokie. 

Żeby poprawić bezpie-
czeństwo jazdy w okresie 
z imowym, pamiętajmy 

o wymianie opon na zi-
mowe, sprawdźmy stan 
wycieraczek, akumulatora, 
oświetlenia, stan hamulców. 
Pamiętajmy o wymianie 
płynu w spryskiwaczach na 
zimowy. Dostosujmy pręd-
kość do warunków jazdy. 

Wszystkie te czynności 
wpłyną na bezpieczeństwo 
jazdy nie tylko nasze, ale 
także innych kierowców 
oraz pieszych.             om

za co możemy dostać mandat?
n nieodśnieżony samochód, śnieg na dachu/na masce 

– do 3000 zł, 12 pkt karnych
n nieczytelne tablice rejestracyjne – 500 zł, 8 pkt karnych
n zaśnieżone światła lub urządzenia sygnalizacyjne 

– 300 zł, 8 pkt karnych
n odśnieżanie samochodu przy włączonym silniku 

– 300 zł
n odpalenie auta i pozostawienie by się ogrzało – 50 zł
n używanie niewłaściwych świateł – 200 zł, 2 pkt karne
n kulig prowadzony samochodem – do 500 zł, w niektó-

rych przypadkach nawet kara więzienia

Pragniemy złożyć Państwu 
najserdeczniejsze życzenia, 

aby wiara i nadzieja płynąca  
od narodzonego Dzieciątka Jezus

były szczególnym umocnieniem  
i pomogła przezwyciężyć  

wszelkie zagrożenia  
i trudy dnia codziennego.

 
Niech Chrystus i Matka Boża Łaskawa, 

umacniają nas i błogosławią  
na Nowy 2023 Rok.

Poseł na Sejm RP  Paweł Lisiecki
Burmistrz Pragi Północ Jacek Jeżewski
Radny m.st. Warszawy Wiktor Klimiuk

Radni Dzielnicy Praga-Północ 
Małgorzata Grzegorzewska

Hanna Jarzębska
Robert Kazanecki
Ernest Kobyliński

Teresa Mioduszewska
Wojciech Nastula

Grażyna Szymańczuk
Karol Szyszko

Sebastian Wijas
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braci i siostry, którzy potrzebują Twojej miłości 
i Twojego miłosierdzia. 

Niech te słowa, dziś brzemienne w nowe zna-
czenia i treści, staną się także naszą modlitwą, 
składaną u stóp Bożej Dzieciny. 

Narodzenie Pana to czas wyjątkowej radości, 
niezależnie od zmieniających się okoliczności 
czasu i historii – tej wielkiej i tej małej, historii 
każdego z nas, naszych rodzin i wspólnot, w któ-
rych żyjemy. 

Życzę każdemu obfitości Bożej łaski i pokoju 
serca, modlę się dla Was o wzajemną miłość 
i życzliwość, o tę pewność wiary, która każdemu 
ludzkiemu doświadczeniu nadaje sens nadprzy-
rodzony i wieczną wartość.

Jak w staropolskiej kolędzie: [Idźmy] do Betle-
jem, gdzie Dziecię zrodzone, w pieluszki powite, 
w żłobie położone. [Oddajmy] Mu pokłon boski, 
On osłodzi [nasze] troski. Gloria, gloria, gloria 
in excelsis Deo!

Na ten świąteczny czas z serca błogosławię
+ Romuald Kamiński

Biskup Warszawsko-Praski

dokończenie ze str. 1

Podziel się jedzenieM 

Białołęka
n ul. Porajów 1 – czynna całodobowo;

targówek
n ul. św. Wincentego 85 – czynna od po-
niedziałku 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 – czynna całodobowo;
n ul. Łabiszyńska 20a – czynna całodobowo;

Praga-PołUdnie
n ul. Berezyńska 27 – czynna od wtorku do 
piątku w godz. 17.00 – 20.00 oraz w soboty 
w godz. 12.00 – 16.00;
n ul. Zamoyskiego 20 – czynna całodobowo;
n ul. Zakopiańska 21 – czynna całodobowo;
n ul. Wiatraczna 11 – czynna od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00 – 16.00;
n ul. Paca 40 – czynna od poniedziałku do 
środy w godz. 14.00 – 20.00 i od czwartku 
do soboty w godz. 10.00 – 16.00;

Praga-Północ
n ul. 11 Listopada 22 – tymczasowo za-
mknięta;
n ul. Ząbkowska 12 – czynna w poniedziałki 
w godz. 8.00 – 17.00, od wtorku do czwart-
ku 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;

remBertów
n ul. Plutonowych 10 – czynna całodobowo;

wawer
n ul. Korkowa 119/123 – czynna całodo-
bowo;
n ul. VI Poprzeczna 23 – czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 7.00 – 21.00 oraz 
w sobotę i niedzielę w godz. 10.00 – 18.00;
n ul. Izbicka 7 – czynna całodobowo;
n ul. Włókiennicza 54 – czynna całodobowo.

wesoła
n ul. Orzechowa 1 – czynna całodobowo;

zbyt dużej ilości jedzenia. Warto 
spróbować nie kupować na zapas, 
pójść do sklepu z listą konkretnych 
produktów, kupować częściej, ale 
w mniejszych ilościach.  

Często po świętach zostają nam 
jakieś potrawy. Warto je staran-
nie zapakować, opisać i oddać 
do najbliższej jadłodzielni, tak 
aby z posiłków mogli skorzystać 
także inni, bardziej potrzebujący 
mieszkańcy. 

Jadłodzielnie to wyznaczone 
miejsca, do których może przyjść 
każdy, zarówno przynosząc żyw-
ność, jak i częstując się produk-
tami. Zazwyczaj w miejscach tych 
znajduje się specjalna lodówka 
bądź szafka, gdzie umieszczane 
jest jedzenie. O czystość w tych 
miejscach, poza wyznaczonymi 
opiekunami, dbają sami użyt-
kownicy. Można tu przynieść pro-
dukty, które mają ważny termin 
przydatności, a jeśli decydujemy 
się na przekazanie np. ciasta, 
zupy czy kanapek, to powinien 
znaleźć się na nich naklejony opis 
potrawy, skład i data przygoto-
wania. W jadłodzielni nie można 
zostawiać produktów nadgniłych, 
z surowego mięsa, dań z surowymi 
jajkami czy niepasteryzowanym 
mlekiem.                   marcin kalicki

obecnie w warszawie jest 46 jadłodzielni, z czego 17 zlokalizowanych jest w prawo-
brzeżnej części miasta. znajdują się one przy:

okres świąteczny tuż, tuż. warszawiacy dużo wydają na 
prezenty, ale także na jedzenie, które nie zawsze zostaje 
skonsumowane. aby nie zostało wyrzucone, warto oddać 
je do jadłodzielni działających na terenie całego miasta. 

Rocznie na terenie całego 
kraju marnuje się między 
od 5 do 10 milionów ton je-
dzenia. Wśród wskazanych 
przyczyn najczęściej poja-
wiają się: przekroczenie ter-
minu przydatności produktu, 
zbyt duże zakupy, zepsu-
cie czy też przygotowanie 

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, 
Błogosław Ojczyznę miłą”

Z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  

składamy Państwu serdeczne życzenia 
radości i pokoju, wytchnienia od codziennych trosk, 

życzliwej atmosfery miłości i zrozumienia  
oraz wiary w drugiego człowieka,  

a w Nowym Roku zdrowia i wszelkiej pomyślności
Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość 

Praga-Południe 
Mirosława Terlecka

Ewa Szydłowska
Marek Borkowski

Sławomir Kalinowski
Damian Kowalczyk

Wiesław Janusz Lewandowski
Damian Paczkowski
Paweł Szabłowski

Krzysztof  Wysocki
Paweł Zalewski
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zgoda, zgoda!
– Choinka już w domu?… 
Eustachy Mordziak, handlujący na co 
dzień na bazarze Szembeka damską bie-
lizną, zagadnął pana Kazimierza Główkę, 
swojego kolegę i ulubionego rozmówcę, 
który na bazarze pojawiał się od czasu do 
czasu, ale w miarę regularnie. 
– A w domu, w domu. Nieduża, jak to 
u emerytów, ale jakżeby bez choinki. Wy-
starczy, że prawie bez karpia będzie.
–  Prawie?
– No tak, żona zrobi jakiś półmisek 
– w galarecie rzecz jasna, ale mały pół-
misek, powiedzmy sobie szczerze. Karpie 
w tym roku jakby ze złota były.
– Fakt! W ogóle powiem panu, że niby 
ten coroczny szał świątecznych zakupów 
rzeczywiście ma miejsce, ale w tym roku, 
jakiś taki delikatny jest. Raczej „szałek” 
niż szał. 
– Ja się nie dziwię. 

– Niby ogólnie jest bardzo dobrze, a jak 
coś nie styka, to wiadomo, czyja wina.
– Muszę jednak panu powiedzieć, że są 
i tacy, którzy mówią: hola, hola panowie 
i panie! Rządzicie już wystarczająco długo, 
że nie wypada tłumaczyć się tak głupio. 
– Dlatego pojawiają się także inni winni?
– A jaka rozmowa? Oczywiście! Obecnie 
padło na lekarzy.
– Nie pierwszy raz.
– Ale działa! W poczekalniach aż iskry 
fruwają w powietrzu, więc poszczuć ludzi 
jest łatwo. 
– W święta? 
– W święta nie, teraz raczej będziemy się 
godzić, niż kłócić. 
– Podobno premier nawet z Unią chce się 
pogodzić? 
– No, bo czas mamy taki. Usiądziemy przy 
choince, nacieszymy się prezentami, sobą. 
Smutki pójdą precz. Co prawda na krótko, 
ale dobre i to. A może stanie się cud i kto 
zwaśniony to się pogodzi, kto zmartwiony, 

to się uśmiechnie, kto chory poczuje się 
lepiej. W końcu to cudowny czas, dla jed-
nych magiczny, dla innych święty.
– Co by tu zrobić, panie Kaziu, żeby ten na-
strój przeciągnąć na styczeń, luty, na dłużej?
– Oto jest pytanie. Myślę, że odpowie-
dzi jest tyle, ile ludzi na świecie, ale obaj 
dobrze wiemy, że to marzenie tylko. Jak 
mówi młodzież „w realu”, grają interesy, 
korzyści, a często nawet kto-kogo. 
– No to pańskim zdaniem, na kogo padnie 
po Nowym Roku? Po lekarzach?
– Moim zdaniem na adwokatów.
– Niby dlaczego?
– Z tego samego powodu, co padło na le-
karzy. Zarabiają dużo. Już nawet taki dow-
cip krąży: Sąd orzekł rozwód. Zdecydował 
również o losie dzieci – ustalono, że dzieci 
zostają przy tej osobie, której przypadnie 
większy majątek. Dzieci mieszkają teraz 
u adwokata… 
Do zobaczenia panie Eustachy, po Świę-
tach!                                     Szaser

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'szyBko, szyBko!

Święta za progiem, a czasu 
coraz mniej! Jeszcze nie do 
końca posprzątane, a jeśli cho-
dzi o kuchnię – wszystko „w le-
sie”! A jeszcze trzeba ubrać 
choinkę? Za co się wziąć? W co 
najpierw ręce włożyć? Nawet 
doświadczone panie domu nie-
raz mają z tym problem. 

Kilka lat temu ktoś zażarto-
wał: daj spokój z pucowaniem 
każdego kąta, przecież to Jezus 
ma przyjść do twojego domu, 
a nie Sanepid!

Faktycznie, pora przypomnieć 
sobie, o co chodzi w dzieleniu się 
opłatkiem i co tworzy niepowta-
rzalną atmosferę tych Świąt… 

To my sami, to radość z bycia 
razem w tym niezwykłym dniu, 
gdy wzajemne życzenia mogą 
być niezapomnianym, o wiele 
większym darem, niż cokolwiek 
znalezionego pod choinką.

Piękne świętowanie można 
zauważyć przez okno w poko-
iku bez choinki, gdzie na stole 
jest tylko wazon z kilkoma jo-
dłowymi gałązkami, a pod nim 
talerzyk z opłatkiem na sianku, 
obok trochę śledzi, sałatka ja-
rzynowa i chleb. Karp był za 
drogi! No i oni – starsi państwo 
szczęśliwi, że choć skromnie, 
nadal są razem, kolejna wspólna 
Wigilia, ile jeszcze ich będzie?

Widać je też w rzęsiście 
oświetlonym salonie, z roz-
iskrzoną choinką pod sam 

sufit, ze stosem kolorowych 
paczek pod nią, ze stołem obfi-
cie zastawionym na kilkanaście 
osób, dźwięczącym kolędami 
i dziecięcym śmiechem. Każdy 
ma swój sposób na Święta, na 
miarę swoich możliwości i rela-
cji z bliskimi. 

Ale miało być o przygotowa-
niach w ostatniej chwili!

Babcia mówiła, że jeśli chcesz 
szybko sprzątnąć pokój (lub inne 
pomieszczenie), zawsze zaczy-
naj od prawej. Oznacza to, że jak 
wchodzisz do pokoju, bierz się 
za to, co masz po prawej ręce 
i krok po kroku, czy sprzątasz 
pobieżnie, czy dokładnie, okrą-
żysz w ten sposób całe pomiesz-
czenie. To metoda szybsza, niż 
miotanie się między komodą, 

stołem, półkami a kaloryferem. 
Sprawdziłam wielokrotnie!

Potem szybkie wietrze-
nie, rozłożenie świątecznych 
dekoracji oraz zastawy i do 
kuchni! Goście mogą pocze-
kać w pokoju. Lepiej przy nich 
kończyć gotowanie, niż sprzą-
tanie. Barszcz zrobisz gotując  
w ¾ szklanki wody czosnek 
i suszone grzyby (2–3), a po 
kwadransie dolewając czer-
wony barszcz z kartonu, na ko-
niec majeranek. Reszta kupna, 
no cóż… Zakupy zajmą mniej 
czasu, niż gotowanie i pieczenie. 
Nie to jest jednak najważniejsze. 
Nie to tworzy te Święta.

Tak czy siak, najserdeczniej 
życzę każdemu z Was weso-
łych Świąt!                        żu

Kobiecym oKiem

co tam panie na pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Żona chce podpisać z teściową umowę o doży-
wocie. Z jakimi obowiązkami po stronie żony 
związana jest taka umowa? Czy nabyta na 

podstawie umowy nieruchomość będzie jej majątkiem osobistym?
Umowa dożywocia została uregulowana w art. 908 k.c., zgodnie z którym 

w zamian za przeniesienie własności nieruchomości, jak również udziału we 
współwłasności nieruchomości, nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy 
dożywotnie utrzymanie, które w przypadku braku odmiennej umowy polega 
na przyjęciu zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, 
mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowa-
nie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający 
zwyczajom miejscowym.

Przyjmuje się, że zakres świadczeń na rzecz dożywotnika powinien być taki, 
aby jego potrzeby życiowe były zaspokojone w stopniu wyłączającym koniecz-
ność zdobywania przez niego środków do życia z innych źródeł oraz, że zobo-
wiązany nie musi zapewniać uprawnionemu utrzymania na dotychczasowym 
poziomie, gdyż usprawiedliwione potrzeby życiowe w danych okolicznościach 
nie muszą odpowiadać dotychczasowej stopie życiowej dożywotnika.

Nabyta na podstawie tej umowy nieruchomość wchodzi do majątku 
wspólnego małżonków, jeżeli nabyta jest przez jednego z nich w trakcie trwa-
nia małżeństwa, a małżonków obowiązuje ustrój wspólności ustawowej.

Znajomy pożyczył ode mnie pieniądze w 2015 r. Podpisaliśmy umowę, 
według której cała kwota miała zostać zwrócona po roku (2016 r.). Do 
dnia dzisiejszego pożyczka nie została zwrócona, a znajomy twierdzi, 
że roszczenie o jej zwrot przedawniło się po 6 latach? Czy to prawda?

Od 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe terminy dotyczące przedawnienia 
roszczeń majątkowych, według których, jeżeli przepis szczególny nie stanowi 
inaczej, roszczenia przedawniają się z okresem 6 lat, a roszczenia dotyczące 
m.in. świadczeń okresowych – 3 lata. Jednocześnie zgodnie z przepisami 
przejściowymi, jeżeli zobowiązanie było wymagalne przed wejściem w życie 
nowelizacji, to żeby prawidłowo wyliczyć datę przedawnienia, musimy wyli-
czyć i porównać ze sobą dwa okresy. 

Pierwszy liczymy według starych przepisów, tj. roszczenie przedawnia się 
w okresie 10 lat od dnia wymagalności (w Pana przypadku to 2026 r.). Drugi 
liczymy, zakładając, że w dniu wejścia w życie nowych przepisów rozpoczyna 
się 6-letni okres przedawnienia (w Pana przypadku to 2024 r.). 

Porównując te dwie daty ustalamy, że przedawnienie nastąpi w krótszym 
z wyliczonych terminów, czyli w tym przypadku będzie to ostatni dzień roku 
kalendarzowego 2024 r. 

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

oraz roszczeniach z „umów frankowych”.

REKLAMA REKLAMA

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

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

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

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

TAPICER CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Prawego Brzegu,

Kolejny rok zbliża się do końca.  
Nie był spokojny, podobnie jak dwa poprzednie. 

Tym bardziej powinniśmy trzymać się razem  
i pomagać sobie wzajemnie.

Niech Święta miną Państwu w spokoju i rodzinnym cieple,  
a nowy 2023 rok niech wreszcie okaże się  

lepszy od poprzedniego! 

Czego wszystkim Wam (i sobie) życzy

Wasz Senator 
Marek Borowski

REKLAMA REKLAMA

„Budzik” dla dorosłych
Fundacja „akogo?” ewy Błaszczyk, która od 20 
lat pomaga pacjentom, którzy zapadli w śpiącz-
kę, zakończyła budowę kliniki dla dorosłych. 

Klinika „Budzik” dla doro-
słych w Warszawie została 
zbudowana na wzór dzie-
cięcego „Budzika”, który od 
9 lat funkcjonuje przy Cen-
trum Zdrowia Dziecka. To 
trzypiętrowy budynek o po-
wierzchni 3800 m². Dorośli 
pacjenci w stanie śpiączki 
po urazach neurologicznych 
otrzymają w nim pomoc. 
Będą hospitalizowani, le-
czeni i rehabilitowani. W kli-
nice wykonywane będą pio-
nierskie zabiegi medyczne 
i rehabilitacyjne. Do wybu-
dzania ze śpiączki posłużą 
urządzenia do krioterapii, 

hydroterapii, laseroterapii 
oraz terapii manualnych.
„Budzik” będzie wypo-
sażony w 17 łóżek oraz 
specjalistyczny sprzęt 
medyczny i rehabilitacyjny. 
Większość aparatury jest 
już na miejscu i w najbliż-
szym czasie będzie insta-
lowana. Klinika zakupiła też 
nowoczesny system pioni-
zowania pacjentów i prze-
mieszczania ich po terenie 
placówki za pomocą szyn 
zamontowanych w suficie. 
Będzie również nowocze-
sny sprzęt multimedialny 
i sensoryczny.

Nowy „Budzik” kosztował 
ponad 50 mln zł, a powstał 
przy Szpitalu Bródnowskim, 
na działce należącej do samo-
rządu województwa. Pierwsi 
pacjenci trafią do niego już 
w marcu 2023 r., a 8 grudnia br. 
odbyło się uroczyste przecięcie 
wstęgi z okazji zakończenia 
prac budowlanych.

Co roku w Polsce w przedłu-
żającą się śpiączkę zapada kil-
kaset osób, w tym trzykrotnie 
więcej dorosłych niż dzieci.

– To bardzo ważny dzień. 
Klinika „Budzik” dla doro-
słych jest kolejnym kamieniem 
milowym na drodze naszej 
Fundacji. Kiedy 20 lat temu 
zaczynaliśmy, w Polsce nie 
było praktycznie żadnego sys-
temu wsparcia dla pacjentów 
w śpiączce i ich bliskich – po-
wiedziała Ewa Błaszczyk, pre-
zes Fundacji „Akogo?”.

Atutem „Budzika” ma być 
sąsiedztwo Mazowieckiego 
Szpitala Bródnowskiego.

– Jestem głęboko przeko-
nana, że w miarę bieżących 
możliwości szpitala to, co jest 
siłą naszego ośrodka – nowo-
czesny sprzęt diagnostyczny 
oraz zespół wybitnych specjali-
stów – będzie wsparciem dla po-
wstającej kliniki – podkreśliła 
Teresa Maria Bogiel, prezes 
Szpitala Bródnowskiego.   ekz

Dodatkowo, przy okazji kupowania pre-
zentu, można wesprzeć Fundację Świętego 
Mikołaja i pomóc dzieciom i młodzieży 
z problemami psychologicznymi. 

– W mojej powieści poruszam wątek 
nastolatki, która potrzebuje z kimś poroz-
mawiać, bo sama sobie nie radzi. Funda-
cja Świętego Mikołaja wspiera dzieciaki 
z problemami psychologicznymi. Pędzący 
świat i szybkie zmiany nie ułatwiają ży-
cia młodym ludziom i bardzo potrzebne 
jest wsparcie, o które jest bardzo trudno  
– tłumaczy Magdalena Witkiewicz, jedna 
z najpoczytniejszych polskich pisarek. Au-
torka bestsellerów i „królowa szczęśliwych 

zakończeń” jest ambasadorką programu 
Stypendia św. Mikołaja, a we współpracy 
z Fundacja Świętego Mikołaja dwa lata 
temu wydała już inną świąteczną powieść 
– „Listy pełne marzeń”.

„Telefon od Mikołaja” to wzruszająca 
i zabawna książka, której bohaterką jest 
nobliwa, 95-letnia Wincentyna, od wielu lat 
czekająca na wiadomość od ukochanego. Po 
przeprowadzce do domu opieki o wdzięcz-
nej nazwie Happy End zostaje zaskoczona 
telefonem od zagubionej nastolatki, Poli. 
Dziewczyna potrzebuje pilnie rozmowy, 
bo w jej rodzinie nie dzieje się dobrze… 

Ten telefon zmieni życie wielu osób, 
a zakup egzemplarza książki może zmienić 
życie wielu dzieci potrzebujących pomocy. 
Dane są alarmujące – blisko połowa szkół 
nie zatrudnia na etacie ani jednego psycho-
loga. Co więcej, w niektórych wojewódz-
twach na jednego psychiatrę dziecięcego 
przypada tysiąc pacjentów. Pomoc w tym 
zakresie zawsze była potrzebna, jednak 
skalę problemów psychologicznych wśród 
dzieci i młodzieży znacznie pogłębiła 
pandemia oraz izolacja związana z nauką 
zdalną. 

Fundacja Świętego Mikołaja na po-
czątku 2022 roku uruchomiła program 
pomocy psychologicznej. Wspiera dzieci 
i młodzież, finansując projekty profilak-
tyczne, terapeutyczne lub interwencyjne 
w szkołach w całej Polsce oraz regularną 
terapię dla wybranych dzieci z niezamoż-
nych rodzin. Kupując powieść Magdaleny 
Witkiewicz wesprzecie właśnie te działa-
nia fundacji.                                              ekz

telefon od Mikołaja
książka to jeden z popularniejszych 
prezentów pod choinkę, a jeśli jest 
to historia utrzymana w świątecz-
nym klimacie ze szczęśliwym za-
kończeniem, to na pewno podarek 
okaże się strzałem w dziesiątkę. 
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klUB kUltUry seniora  
mieści się przy ulicy, 
której patronuje aktor 
– Mieczysław Pawlikow-
ski (1920–1978), choć 
gwoli ścisłości przyznać 
trzeba, iż ulicom wokół 
patronują sławni lotnicy, 
więc Pawlikowski „otrzy-
mał” ulicę swojego imie-
nia raczej właśnie jako 
lotnik (podczas II wojny 
światowej był pilotem  
RAF-u w dywizjonach 
300, 301 i 305). Nie zmie-
nia to faktu, że większość 
z nas zna go bardziej jako 
aktora z roli Zagłoby w fil-
mie „Pan Wołodyjowski”. 
Co ciekawe – Mieczysław 
Pawlikowski i Krzysz-
tof Prymek mieli okazję 
spotkać się na planie fil-
mowym w komedii Jana 
Batorego „Skradziona 
kolekcja” z 1979 r. W taki 
interesujący sposób hi-
storia kina i teatru zatacza 
czasami trudne do prze-
widzenia koła.

Niektórym teatromanom 
wystarcza regularne cho-
dzenie do teatrów i omawia-
nie między sobą przedsta-
wień. Dla innych teatr staje 
się miejscem pracy; zostają 
zawodowymi aktorami, re-
żyserami, recenzentami czy 
historykami teatru. Jesz-
cze inni wykonują całkiem 
„nie-teatralne” zawody, 
a wciąż czują chęć wystę-
powania na scenie. I tacy 
właśnie miłośnicy sceny 
tworzą Teatro Absurdo, czyli 
grupę teatralną pracującą 
w Klubie Kultury Seniora 
przy ul. Pawlikowskiego na 
Gocławiu. – Nasza nazwa 
nawiązuje do dworskich te-
atrów z XVI i XVII wieku. 
Pilnuję, by ją prawidłowo 
wymawiać. Nie „Teatr”, ale 

„Teatro Absurdo” – podkre-
śla prowadzący grupę aktor 
i reżyser Krzysztof Prymek.

Pan Krzysztof, ale nie 
prowadzący, tylko uczestnik 
zajęć, opowiada: – Robimy 
przedstawienia wg scenariu-
szy pana Krzysztofa Prymka. 
Przychodzimy i dobrze się 
bawimy, chociaż… jest to nie 
do końca zabawa, bo chcemy, 
żeby każde przedstawienie 
wyszło jak najlepiej, a pan 
Krzysztof, zawodowy aktor 
i reżyser, pokazuje nam taj-
niki sztuki teatralnej i jest 
wymagający. Czasem po-
wtórzenie kilku kroków tak, 
żeby zagrać scenę, nie stojąc 
tyłem do widowni, zajmuje 
dziesięć minut. Wbrew na-
zwie „Klub Seniora” w na-
szej grupie teatralnej nie ma 

Praga-Południe

teatro aBsurdo

uwarunkowań wiekowych, 
choć większość członków 
zespołu to osoby znacznie 
ode mnie starsze. Nasza naj-
nowsza premiera to komedia 
kryminalna autorstwa pana 
Krzysztofa, która będzie no-
siła tytuł „Bang bang”. 

Krzysztof Prymek na-
tychmiast dopowiada, że 
to nawiązanie do piosenki 
Nancy Sinatry. 

Komedia k ryminalna 
Krzysztofa Prymka to nie 
pierwsza premiera Teatro 
Absurdo. Wcześniej grupa 
wystawiła przedstawienie 
wg twórczości Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego, 
a także spektakl kabaretowy. 

W planach jest już kolejny 
kabaret, oparty na tekstach 
przedwojennych mistrzów 
tej dziedziny. 

– Jestem w tej grupie po-
nad trzy lata, a zawodowo 
uczę języka angielskiego 
i francuskiego. To dla mnie 
odpoczynek od pracy i re-
alizacja marzenia, by być na 
scenie. Wspaniałe doświad-
czenie. Zwłaszcza, że pan 
Krzysztof Prymek naprawdę 
dużo potrafi nas nauczyć – 
opowiada pani Zofia.

Pani Elżbieta jest w grupie 
nowicjuszką, choć na zaję-
cia Klubu Kultury Seniora 
uczęszcza od dawna, ucząc 
się w nim języka włoskiego. 

Co skłoniło ją do 
udziału w Teatro 
Absurdo? 

– Ogłoszenie 
o naborze do grupy 
teatralnej zoba-
czyłam właściwie 
p r z y p a d k o w o . 
Dlaczego przy-
szłam? Właściwie 
to z czystej cieka-
wości. Kiedyś cho-
dziłam do teatru 
bardzo często, ale 
widziałam teatr 
tylko od strony wi-
dza. Uznałam więc, 
że na tak zwane 
„stare lata” warto 

go poznać także od strony 
kulis. Nie wiem, co z tego 
wyniknie, ale na razie mam 
już rolę w nowym przedsta-
wieniu.

W Teatro Absurdo bierze 
udział także pan Jacek, który 
był inicjatorem założenia 
przy Klubie Kultury Seniora 
grupy teatralnej. 

– Zaczęło się w czerwcu 
2018. Wtedy wystąpiłem 
z inicjatywą zorganizowa-
nia warsztatów teatralnych. 
Następnie były dni otwarte, 
nabór – i początek działalno-
ści grupy, we wrześniu 2018. 
Potem, z powodu pandemii 
i kolejnych lockdownów, 
musieliśmy pracować z prze-

krzysztoF Prymek, prowadzący zajęcia, ma w swoim 
dorobku kilka nakręconych samodzielnie filmów dokumen-
talnych, pracował także jako drugi reżyser lub tzw. „współ-
praca reżyserska” przy tak znanych produkcjach dawnych 
i współczesnych, jak Noce i dnie, Polskie drogi, 07 zgłoś 
się, Dom i Na Wspólnej. Występował w Teatrze Baj i Te-
atrze Żydowskim w Warszawie. Realizował filmy reklamowe 
i programy telewizyjne, uczył w Szkole Promocji i Reklamy 
Benta. Ma gigantyczne doświadczenie, z którego czerpać 
mogą uczestnicy zajęć. Wszystkich łączy jedno – miłość do 
teatru i chęć sprawdzenia swoich sił na scenie. 

rwami, ale jednak istniejemy 
już czwarty rok. Oczywiście 
skład osobowy grupy trochę 
się zmieniał, jedni odeszli, 
inni przyszli.

rafał dajbor
REKLAMA REKLAMA
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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Pragi-Południe!

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

składamy Państwu życzenia 
zdrowia, radości, wzajemnej 
serdeczności i życzliwości.

Niech nadchodzące dni będą dla Państwa  
czasem wielu szczęśliwych chwil  

w gronie najbliższych, czasem spędzonym  
przy dźwiękach kolęd, wolnym od trosk  

i zmartwień.  
Niech będą czasem wzajemnego  

wsparcia, przyjaźni i miłości.
 

Życzymy Państwu, by nadchodzący 2023 rok 
przyniósł Państwu zdrowie,  

spokój oraz spełnienie wszelkich  
planów i marzeń.

Tomasz Kucharski 
Burmistrz 
Dzielnicy 

Praga-Południe 

Marcin Kluś 
Przewodniczący Rady 

Dzielnicy 
Praga-Południe

Szanowni Państwo,

przed nami najbardziej rodzinny 
czas w tym roku, czas radosnych 

spotkań przy wigilijnym stole, 
dzielenia się opłatkiem.

Chciałabym zatem życzyć, aby 
niepowtarzalny nastrój zbliżających 

się Świąt Bożego Narodzenia 
był dla Państwa oparciem 

w najtrudniejszych chwilach, 
aby nikomu nie zabrakło wiary 
w drugiego człowieka, a także 

potrzebnego wsparcia i pomocy.

Podarujmy sobie obecność przy 
wigilijnym stole, wzajemny 

szacunek. 

Zdrowych i Spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia

życzy

Bożena Manarczyk

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy 
Praga-Południe  
m.st. Warszawy



7

REKLAMA REKLAMA

mieSzKaniec

– jest Pani warszawianką wy-
chowaną na grochowie. czy to 
miejsce jest nadal Pani bliskie?

– Grochów to moje korze-
nie, wspomnienia, pierwsze 
ważne relacje. Tu mieszka 
mój tata i jest to siedziba mo-
jej Fundacji Centrum Edu-
kacji Niewidzialna. Nie mo-
żemy się rozstać i wcale do 
tego nie dążę. Jestem szczę-
śliwa, widząc, jak to miejsce, 
w którym przecież mieszka 
wciąż mój tata, rozwija się, 
pięknieje! To niesamowite…

– jak się czuje warsza-
wianka roku 2022, działaczka 
społeczna odznaczona orde-
rem państwowym oraz zwy-
ciężczyni plebiscytu kobieta 
Biznesu 2022: działalność 
społeczna / Puls Biznesu?

– Ten rok to przysłowiowy 
plasterek miodu po naprawdę 
koszmarnych dwóch latach 
pandemicznych, podczas 
których straciłam mamę, tata 
walczył o życie, ja o niego 
i jednocześnie o misję, jaką 
niewątpliwie jest Niewi-

jesteśMy różni, ale równi
warszawianka rokU 2022

„mieszkaniec” rozmawia z małgorzatą szumowską, 
warszawianką roku 2022, twórczynią niewidzialnej 
wystawy w Polsce, prezeską Fundacji centrum edu-
kacji niewidzialna. edukatorką, która uświadamia, 
jak wygląda życie osób z dysfunkcją wzroku. 

dzialna Wystawa. Nie wiem, 
jak to wszystko udało się 
wytrzymać i nie zwariować, 
ale… udało się. Teraz zosta-
łam otulona dobrem, przy 
czym Warszawianka Roku 
2022 to chyba najpiękniejsze 
wyróżnienie, jakie w życiu 
otrzymałam. Odznaczenie 
państwowe od Prezydenta 
RP, Srebrny Krzyż Zasługi 
to też coś niesamowitego!

– Pani dewizą są słowa: je-
steśmy różni, ale równi. co to 
znaczy?

– To proste – różnorod-
ność towarzyszy nam na 
co dzień w wielu obszarach 
– ideologicznych, biologicz-
nych, wyznaniowych, eko-
nomicznych itp. Ale przecież 
zaczynamy i kończymy tak 
samo. Rodzimy się i umie-
ramy. Pomiędzy jest życie, 
nasz ludzki potencjał. Bez 
względu na różnice powin-
niśmy zrozumieć, że nie 
wolno stawiać jednych na 
piedestale, innych poniżać. 

– jest Pani absolwentką 
studiów dziennikarskich, zaj-
mowała się Pani handlem, 
pracami biurowymi, współza-
rządzała gastronomią i klubem 
sportowym. to dość duży za-
wodowy zakres. skąd pomysł 

na stworzenie niewi-
dzialnej wystawy?

– To nie jest mój 
autorski koncept. Ja 
po prostu prowadzę 
go, wprowadzałam 
na polski grunt, roz-
wijałam, walczyłam 
w trudnym czasie 
o niego, a teraz cie-
szę się względnym 
spokojem. Jednak 
zważywszy na ogrom 
pracy i zaangażo-
wania oraz autorski 
kształt, mogę na-
zwać Niewidzialną 
Wyst awę swoi m 
drugim dzieckiem. A jeśli 
chodzi o ścieżki edukacyjne 
i zawodowe? To faktycznie 
zbieranina rozmaitości. Ale 
każdy z tych elementów, pa-
trząc z perspektywy czasu, 
ukształtował mnie i dał go-
towość do działania na wy-
stawie. 

– czy wystawa niewidzialna 
wystawa jest tą dobrą rzeczą 
w Pani życiu, która pozwoliła 
spełnić Pani marzenie, by być 
pożyteczną? 

– Zdecydowanie! Niewi-
dzialna Wystawa to niesamo-
wite narzędzie do czynienia 
świata lepszym miejscem.

– czy bycie dobrym jest cał-
kiem proste?

– Bycie dobrym… to 
spore wyzwanie i trudno mu 
sprostać. Myślę, że – zgod-
nie ze słowami nieżyjącego 
już Profesora Bartoszew-
skiego – „warto być przy-
zwoitym”. Każdy ma swoje 
lepsze i gorsze momenty. 
Ja pewne wartości wynio-
słam z rodzinnego domu, 
z Grochowa. Mam wspania-
łego męża o wielkim sercu, 
cudowną, wrażliwą córkę, 
niesamowitych przyjaciół, 
świetny zespół w pracy. 
Żyzna gleba do działania. 

Zmarnować taki potencjał? 
To byłby wstyd :)!

– Pani znakiem rozpoznaw-
czym są okulary. dopasowuje 
je Pani do stroju, czy jest to 
sposób na wyrażenie emocji?

– Moje młodzieńcze kom-
pleksy zamieniłam na super-
moc i znak rozpoznawczy ;). 
Zwykle dopasowuję je do 
nastroju, ale wiadomo, lubię 
jak wszystko gra wizerun-
kowo, choć bez przesady. 
Teraz nie wyobrażam sobie 
siebie bez szalonych opraw. 
Sama przyjemność.

rozmawiała 
oktawia michałowska
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małgorzata szumowska z prezydentem warszawy rafałem trzaskowskim 
podczas uroczystości wręczania statuetki warszawianka roku 2022
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grzegorz kUca,  
burmistrz Białołęki
Zamykamy pełen wyzwań rok. 
Za wschodnią granicą wybuchła 
wojna. Zajęliśmy się uchodźcami, 
organizując zbiórki darów i zapew-
niając im schronienie. Cały czas 
realizowaliśmy nasze podstawo-
we zadania. Budujemy Centrum 
Aktywności Międzypokoleniowej 

przy Ceramicznej, planowo idą prace przy rozbudowie pod-
stawówki przy Podróżniczej. Ruszyła budowa szkoły przy 
Świderskiej i rewiru policji przy Ruskowym Brodzie. Ada-
ptujemy pomieszczenia dla przedszkola przy Marywilskiej. 
Podpisaliśmy umowę na budowę żłobka przy ul. Ku Rzece, 
a wkrótce podpiszemy na projekt i budowę biblioteki przy 
Kłosowej. Szukamy wykonawcy parku przy Botewa. Wy-
braliśmy zwycięską koncepcję pływalni przy Ostródzkiej. 
Budowaliśmy też infrastrukturę drogową: most na Chudoby, 
rondo Ostródzka/Hemara, ul. Messal. Prace prowadzili też 
inwestorzy prywatni. Przebudowane zostało skrzyżowanie 
Krzyżówki/Płochocińska. Powstały ulice Inna, Dziatwy i Ta-
larowa, chodniki na Zdziarskiej, Szałasa, Ostródzkiej i Książ-
kowej, oświetlenie Morelowej. Na ukończeniu jest budowa 
ul. Łopianowej, Pałuków, Duninów, Szafrańców i fragmentu 
ul. Annopol.
Nie zabrakło też potrzebnych inicjatyw. Wraz z partnerami 
wyposażyliśmy kolejne obiekty w defibrylatory ratujące ży-
cie. Młodszych uczniów wyposażyliśmy w odblaski. 
Wybudowaliśmy nową strefę sportu w miejscu nieużywa-
nych kortów w Parku Picassa, Zorganizowaliśmy Dni Biało-
łęki oraz 4 uliczne biegi. I nie zatrzymujemy się w działaniu.

jacek jeżewski
burmistrz  
Pragi Północ
Rok 2022 to zdecy-
dowanie duży spraw-
dzian dla praskiego 
samorządu, ale zdany 
na piątkę! Mimo wielu 
przeciwności Urząd 
Dzielnicy Praga-Pół-

noc m.st. Warszawy zrealizował wiele ważnych 
dla mieszkańców projektów. Były to zarów-
no duże inwestycje, jak i mniejsze inicjatywy. 
Wśród priorytetów finansowych znalazły się 
w mijającym roku rewitalizacja, w tym koncep-
cja Praskiego Traktu Książęcego oraz podłącze-
nie kolejnych budynków do sieci ciepłowniczej. 
Szczególnej uwagi wymagała oświata – w 2022 
roku to nie tylko kolejne remonty placówek, ale 
także działanie na rzecz najmłodszych miesz-
kańców Ukrainy, którzy od wiosny uczą się 
w naszych szkołach. Zarząd Dzielnicy Praga-
Północ stawia na działanie systemowe i dokła-
da wszelkich starań aby mieszkańcy Pragi czuli 
się dobrze i bezpiecznie w miejscu swojego 
zamieszkania. Praga z każdym rokiem staje się 
bardziej zielona i nowoczesna, a ja przyglądając 
się inwestycjom, programom realizowanym na 
Pradze Północ, a także aktywności obywatel-
skiej mogę śmiało powiedzieć, że pomimo kilku 
naprawdę trudnych miesięcy to był dobry rok 
dla Dzielnicy.

Jak minął rok warszawo?Jak minął rok warszawo?

REKLAMA REKLAMAREKLAMA REKLAMA

tomasz kUcharski
burmistrz  
Pragi PołUdnie
Dla naszej dzielnicy ten rok był 
pełen wyzwań zakończonych 
sukcesem. Dla mnie osobiście 
był to już 16. rok sprawowania 
funkcji burmistrza Pragi Połu-
dnie.
Chciałbym przede wszystkim 

podkreślić, że południowoprascy urzędnicy zdali hu-
manitarny egzamin podczas kryzysu uchodźczego. Na-
tychmiast, nie czekając na działania rządu, podjęliśmy 
akcję niesienia pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną 
Ukrainy. Pierwszy w Warszawie punkt dla uciekinierów 
na Dworcu Wschodnim władze Pragi Południe urucho-
miły już 25 lutego, w drugim dniu wojny!
Oddaliśmy do użytku Terminal Kultury Gocław. Wybu-
dowaliśmy nowe skrzydło Szkoły Podstawowej nr 141, 
co pomogło zlikwidować naukę na zmiany. W związku 
z błyskawicznym rozwojem północnej części naszej 
dzielnicy szykujemy się do rozbudowy innych szkół. 
Dla poprawy komfortu życia nowych mieszkańców 
istotne są też wyniki konsultacji społecznych dotyczą-
cych przyszłości terenu dawnego toru kolarskiego przy 
Podskarbińskiej.
Nieprzerwanie przyłączamy kamienice komunalne 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nie zmniejsza tempa 
proces rewitalizacji starych budynków na Kamionku 
i części Grochowa. Ruszyły prace na terenie dawnego 
bazarku Rogatka. Dzielnica nam pięknieje!

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia  

i Nowego 2023 Roku
Mieszkańcom Rembertowa

oraz Czytelnikom „Mieszkańca”
życzymy zdrowia, spokoju, radości,

oraz spełnienia marzeń
Rada i Zarząd  

Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy

Drodzy Mieszkańcy Wesołej!
Z okazji nadchodzących  

Świąt Bożego Narodzenia  
składamy Państwu  

najserdeczniejsze życzenia  
wszelkiej pomyślności, radości, 

odpoczynku i pogody ducha.  
Niech światło betlejemskiej gwiazdy 
przepełni serca miłością, szacunkiem 

i wzajemnym zrozumieniem.  
A Nowy 2023 Rok niech przyniesie  

wiele sukcesów i powodów do dumy 
oraz spełnienie marzeń.

Przewodniczący  
Rady Dzielnicy Wesoła 

m.st. Warszawy 

Marcin Jędrzejewski 

Burmistrz  
Dzielnicy Wesoła  
m.st. Warszawy

    
Marian Mahor
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marian mahor, burmistrz wesołej
Rok 2022 stał w Wesołej pod znakiem okrutnej wojny 
w Ukrainie i działań na rzecz uciekających stamtąd naszych 
sąsiadów. Drugim tematem przewodnim były obchody ju-
bileuszu 20-lecia wstąpienia Wesołej w struktury Miasta 
Stołecznego. Przez pełny rok odbywały się przedsięwzięcia 
kulturalne i sportowe, okolicznościowe publikacje i wysta-
wy plenerowe, a na koniec uroczysta konferencja. Dzielnica 
Wesoła została uhonorowana Medalem Pamiątkowym „Pro 
Masovia”, nadanym przez Marszałka Województwa Mazo-

wieckiego. Godnym podkreślenia jest wmurowanie kamienia węgielnego pod budo-
wę pierwszego w dzielnicy publicznego liceum oraz podpisanie umowy na prace 
projektowe dla „Kulturoteki”. W listopadzie całodzienną wizytę złożył w Wesołej Pre-
zydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zadeklarował swoje wsparcie m.in. w związku 
z przebiegiem WOW, budową ścieżki rowerowej łączącej Wesołą z Rembertowem 
i Wawrem czy budową tunelu pod torami.

norBert szczePański, burmistrz wawra
Początek roku 2022 to wybuch wojny w Ukrainie, która 
wyzwoliła w nas wszystkich ogromne pokłady życzliwości. 
Pracowaliśmy dniami i nocami, zarówno przy zbiórkach, 
punktach noclegowych czy dostarczaniu paczek powital-
nych do punktów recepcyjnych. Wojna w Ukrainie pokazała 
nam skalę wolontariatu, z którą do tej pory nie mieliśmy do 
czynienia, dlatego we wrześniu zorganizowaliśmy galę dla 
wolontariuszy, by podziękować za ich codzienną pomoc. 
Rok 2022 to także pierwszy letni sezon zmodernizowanej 

Plaży Romantycznej. Planujemy już kolejne miejsce rekreacji dla rodzin, czyli Park 
Aktywności Rodzinnej. W szkołach kontynuujemy ważne dla nas działania związane 
z dbaniem o zdrowie psychiczne. 
Dla przedsiębiorców prowadzimy projekt Wawerskiego Integratora Przedsiębiorczo-
ści. W ramach projektu prowadzone są warsztaty i konsultacje, a także spotkania 
networkingowe. 
Rok zakończyliśmy spotkaniami z mieszkańcami w czterech lokalizacjach, które przez 
czas pandemii były organizowane wyłącznie online. W końcu mogliśmy spotkać się 
osobiście i porozmawiać o potrzebach mieszkańców oraz planach na kolejne lata.

raFał trzaskowski, 
prezydent  
m.st. warszawy
Otwarcie metra na Bemowie 
i Targówku, start budowy 
nowych linii tramwajowych 
i projekty w ramach Nowego 
Centrum Warszawy – to tyl-
ko część inwestycji, którymi 
w ciągu ostatnich 12 miesię-

cy mogła pochwalić się stolica. A wszystko to w ob-
liczu malejących wpływów do kasy miasta, kryzysu 
energetycznego i utrzymującej się inflacji. 
Robimy wszystko, żeby mimo tego, że zabierane są nam 
miliardy w wyniku decyzji rządu, miasto było zarządza-
ne w sposób efektywny, a inwestycje – kontynuowane. 
Nawet, jeśli tempo nie jest takie, jak chcielibyśmy i nie-
które inwestycje muszą być opóźniane. Tylu kryzysów 
naraz jeszcze nigdy nie było. 

Nowe Centrum Warszawy to program, który ma zmie-
nić serce miasta w przyjazną i zieloną przestrzeń. 
W 2022 r. udostępniono mieszkańcom odnowione 
rondo Dmowskiego z naziemnymi przejściami dla pie-
szych. Do użytku oddano też tzw. plac Pięciu Rogów 
– ruchliwe skrzyżowanie u zbiegu ulic Brackiej, Chmiel-
nej, Kruczej, Szpitalnej i Zgoda.
Rozpoczęto budowę parkingu pod placem Powstańców 
Warszawy, kontynuowane są prace w powstającym 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Trwa budowa mostu pie-
szo-rowerowego przez Wisłę.
W czerwcu i wrześniu otwarto nowe stacje metra na 
Bemowie i Targówku. Sporo działo się też w Tramwa-
jach Warszawskich. Trwają budowy linii przy ul. Ka-
sprzaka i do Wilanowa. 
Kończy się przebudowa pierwszych wiaduktów Trasy Ła-
zienkowskiej i estakady na Żołnierskiej w Rembertowie. 
W 2022 r. nie zabrakło inwestycji oświatowych. Część 
uczniów z Bemowa, Woli i Żoliborza rozpoczęła rok 

szkolny w nowych placówkach. Uruchomiono kilka 
nowych żłobków – m.in. na Bielanach i w Ursusie. 
Z kolei w Wesołej rozpoczęto budowę pierwszego 
miejskiego liceum ogólnokształcącego, które ma być 
gotowe w 2023 r. 
Wiele działań dotyczy społeczności sąsiedzkich i se-
niorów, powstają kolejne Miejsca Aktywności Lokalnej, 
budujemy Centra Aktywności Międzypokoleniowej. 
Priorytety miast to także zieleń i kwestie klimatycz-
ne. W 2022 r. przyjęto Program Rozwoju Fotowoltaiki 
Miejskiej, który zakłada montaż paneli fotowoltaicz-
nych na wszystkich miejskich budynkach, na których 
jest taka możliwość. 
W minionym roku ważną inwestycją było otwarcie 
Izby Pamięci na Woli, nowego oddziału Muzeum War-
szawy. To estetyczna przestrzeń, która ma przywracać 
pamięć o zamordowanych i poległych w czasie Po-
wstania Warszawskiego. 

małgorzata kwiatkowska, 
burmistrz targówka
Rok 2022 to czas bardzo trudny dla samorządów. Po pan-
demii Covid-19 – wydawało się, że rok 2022 przyniesie 
odprężenie. Jednak wojna na wschodzie spowodowała, że 
do Polski napłynęły miliony uchodźców z Ukrainy. Niosąc 
pomoc dla uchodźców, prowadziliśmy punkty informacyj-
ne oraz miejsca wydawania żywności i odzieży. Do szkół 
przyjęliśmy setki dzieci z Ukrainy. Nasi urzędnicy pomagali 
uchodźcom na Dworcu Wschodnim. W 2022 roku nie za-
pominaliśmy o inwestycjach. Rozpoczęta została budowa przedszkola dla 230 przy 
ulicy Gilarskiej. Pieniądze pozyskaliśmy z programu Polski Ład. Nie zapominamy 
o osobach, wymagających wsparcia – przy ulicy Radzymińskiej 154, powstał dom 
opieki dziennej. Prowadzimy budowę Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wy-
sockiego. Budynek w połowie 2023 roku przyjmie 80 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Przy ul. Chodeckiej 3 powstaje nowy żłobek. Przebudowany zostanie 
także Dom Kultury Zacisze. Nasze zadania staramy się wypełniać rzetelnie. Mam 
też nadzieję, że przyszły rok przyniesie prawdziwe uspokojenie, które potrzebne 
jest nam wszystkim. 

maciej iwanicki,
burmistrz remBertowa
Rok 2022 był czasem zmian dla Rembertowa. Pod koniec 
lutego objąłem stanowisko burmistrza dzielnicy. Czas był 
trudny: rozpoczęła się wojna w Ukrainie i nasz urząd sta-
nął w obliczu nowych wyzwań. Zorganizowaliśmy pomoc 
dla uchodźców: stałe zbiórki darów, punkt informacyjny, 
naukę języka polskiego w placówkach kultury. Mieszkańcy 
Rembertowa, wolontariusze, urzędnicy, okazali niezwykłą 
solidarność z Ukrainą i wspaniałe serce. Bardzo wszystkim 
dziękuję! Z drugiej strony – przejrzeliśmy budżet inwestycyjny Rembertowa i okazało 
się, że bez dodatkowych środków nie zrealizujemy wielu dzielnicowych projektów. 
W trakcie 10 miesięcy pracy obecnego Zarządu Dzielnicy udało nam się zwiększyć 
budżet na inwestycje na lata 2022–2024 o ok. 30 mln zł. Dla porównania, średni 
budżet inwestycyjny Rembertowa w ostatnich kilku latach wynosił ok. 12–15 mln. To 
napawa mnie nadzieją, że Rembertów zacznie się właściwie rozwijać. 
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zea etnograficzne m.in. Warszawy, 
Krakowa, Łowicza czy Poznania. 
Na tych ekspozycjach pokazy-
wane są także szopki, w tym sły-
nące w świecie krakowskie, mające 
w konstrukcji elementy architek-
tury kościoła Mariackiego, połą-
czone z  arkadami Sukiennic lub 
perły Krakowa – Wawelu. 

A  propos zabawek choinkowych, 
to te wykonywane z  wydmuszek 
(skorup jajek) przez kilka pokoleń 
uczniów szkół powszechnych (późn. 
podstawowych), w ramach tak zwa-
nych wówczas robót ręcznych, wy-
myśliła Maria Gerson Dąbrowska 
(zm. 1947 r.), córka malarza Woj-
ciecha Gersona, profesora Szkoły 
Sztuk Pięknych w Warszawie. 

W  naszej skomplikowanej histo-
rii nie brakło takich Wigilii, jak ta, 
opisana przez zapomnianego już 
dzisiaj poetę-żoł nierza Zdzisława 
Dębickiego, w jego wierszu zatytu-
łowanym „W noc wigilijną”: 
W noc wigilijną do okopów, 
Pomiędzy polskich poszedł 

chłopów Chrystus… 
Choć znał ich tylko po sukmanie, 
Rozeznał teraz patrząc na nie, 
Gdy w obcym klęcząc przyodziewku, 
Kolędowali Mu przy drzewku… 
Sosnową gałąź wziąwszy z boru, 
Onego czcili cud wieczoru – 
Pod deszczem ognia, co siekł ziemię, 
Stajenkę śnili w Betlejemie… 
Na niebie gwiezdne stały czaty, 

Daleko grzmiały gdzieś armaty, 
Huczały wokół groźne strzały, 
A im organki w duszach grały. 
Na chwałę Bożą serca biły, 
Ze wszystkiej mocy swej i siły, 
Aż blask szedł jasny nad okopem 
Gdzie w smętku stał nad polskim 
chłopem Chrystus…            (1917) 

I  jak to zwykle w  życiu bywa, 
zdarzały się też Wigilie i  Święta 
Bożego Narodzenia radosne, za-
padłe głęboko w  pamięć, do któ-
rych wracamy we wspomnieniach, 
nawet w momentach, kiedy nie 
towarzyszą nam żadne zmartwie-
nia, a współczesność jest równie 
pogodna jak ta, przed laty. Wtedy 
jednak byliśmy młodsi i  inaczej, 
bardziej entuzjastycznie, odbie-
raliśmy podniosłe chwile oczeki-
wane przez cały rok. Ówczesna 

choinka, w  przeciwieństwie do 
współ czesnej – przeważnie sztucz-
nej, naprawdę pachniała igliwiem. 
Na niej zaś, w specjalnych lich-
tarzykach, paliły się autentyczne 
świeczki, nie zaś popularne obec-
nie lampki elektryczne. Choinka 
naszej młodości przyciągała nasz 
wzrok, nie tylko dlatego, że była 
piękna i  wprawiała nas w za-
chwyt, ale również z prozaicznego 
powodu – względów bezpieczeń-
stwa. Z chwilą bowiem zapalenia 
na niej wszystkich świeczek, na-
leżało bacznie się przyglądać, czy 
któraś z  gałązek nie zaczyna się 
tlić. W  przeszłości większość po-
żarów, mających miejsce w  święta, 
była spowodowana zapaleniem się 
świątecznego drzewka. 

ta de usz wła dy sław świą tek

REKLAMA REKLAMA

ZAUŁKI HISTORII

Natomiast najpiękniejsza z ko-
lęd, którą my Polacy znamy pod 
tytułem „Cicha noc”, w świecie 
nazywana jest „Pieśnią z nieba” 
albo „Kolędą Tyrolską”, choć wcale 
nie powstała w Tyrolu. W istocie 
pochodzi z Niemiec i  zaczyna 
się od słów: Stille Nacht, Heilige 
Nacht! Jej prawykonanie odbyło 
się 24 grudnia 1818 roku w  mia-
steczku Oberndorff, położonym 
nad rzeką Salzach, kilkanaście ki-
lometrów na północ od Salzburga. 
Tę popularną do chwili obecnej ko-
lędę śpiewają chrześcijanie wszyst-
kich wyznań: katolicy, protestanci 
oraz prawosławni. Stąd corocznie, 
w Wigilię Bożego Narodzenia, do 
cichego przez pozostałe miesiące 
roku Oberndorffu, przybywają 
tysiące ludzi, aby właśnie tutaj 
odśpiewać ulubioną „Cichą noc” 

w swoich językach narodowych, 
której autorem był Joseph Mohr 
(zm. 1848). Wszak tu zabrzmia ła 
ona po raz pierwszy. 

Nierozerwalnie związana z zi-
mowymi świętami choinka, po-
czątkowo obwieszana wyłącznie 
szklanymi cackami, podpatrzona 
przez polski lud we dworach i pała-
cach, zyskała nowe, tańsze ozdoby, 
wykonane ze słomy, bibuły i pa-
pieru. Tak zrodziły się regionalne 
stroiki choinkowe, nigdzie poza 
Polską niespotykane. Każdy z  re-
gionów dodawał do nich przez ko-
lejne wieki nowe, niepowtarzalne 
elementy. Obecnie w niewielu już 
wsiach stroi się jeszcze choinki 
tradycyjnymi regionalnymi zabaw-
kami. Toteż jedyną możliwość ich 
podziwiania dają nam okazjonalne 
wystawy organizowane przez mu-

święta Bożego narodzenia
zwyczaj 
strojenia 
choinki na 
święta Bożego 
Narodzenia 
pojawił się 
w XVIII wieku. 
niektórzy 
twierdzą, że 
nawet o wiek 
wcześniej. do 
nas zwyczaj ten 
przywędrował 
wraz  Prusakami 
na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Fo

t. 
ar
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iw

um
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REKLAMA REKLAMA

Już wkrótce Święta Bożego Narodzenia.  
Nadchodzi czas przedświątecznych zakupów, na które warto wybrać się już teraz  

do CH Szembeka, w którym klienci znajdą wszystko to, co jest potrzebne, by czas spędzony  
z rodziną przy świątecznym stole był wyjątkowy. 

CH Szembeka to alternatywa dla zatłoczonych dużych galerii i sklepów wielkopowierzchniowych.  
To tu czeka na klientów wyjątkowa hala spożywcza z wieloma sklepami oferującymi wyroby mięsne,  

nabiał i inne oferujące produkty bezpośrednio od wytwórców.  
Nasi klienci zrobią zakupy na wigilię, gdzie kupią wiele rodzajów wyrobów  

garmażeryjnych, a i o dobrą, świeżą rybę w CH Szembeka nie trudno.  
To tu jest ponad pięćdziesiąt stoisk owocowo-warzywnych, gdzie każdy znajdzie  

coś dla siebie od tradycyjnych polskich jabłek, przez rewelacyjne,  
wyjątkowe rodzaje kapusty kiszonej i ogórków, po owoce i warzywa rodem  

z innych regionów świata. Dopełnieniem zakupów są firmowe sklepy ze świeżym,  
zdrowym pieczywem i sklepy cukiernicze z bogatą ofertą ciast. 

Z myślą o wszystkich w ten piękny, magiczny czas serdecznie zapraszamy na zakupy  
całe rodziny z dziećmi. Znajdziecie mnóstwo pomysłów na prezenty świąteczne,  

a przy okazji zapraszamy, w przerwie, na pyszną kawę i ciastko. 
Boże Narodzenie to szczególny czas, który niesie ze sobą nadzieję, dobro i miłość.  

W tych trudnych czasach te wartości są nam najbardziej potrzebne.
Wszystkim Klientom i przyjaciołom życzymy pięknych radości i spokoju Świat Bożego Narodzenia. 

Niech będą przepełnione magią wigilijnej nocy, zapachem świątecznych wypieków  
oraz nutą wspólnie śpiewanej kolędy.

Niech Nowy Rok przyniesie Państwu wiele szczęścia, bezpieczeństwa i samych sukcesów. 

CH Szembeka zaprasza na zakupy!

CH Szembeka
ul. Zamieniecka 80
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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 19 utworzą końcowe hasło.

1 2 3 4

Święta upłyną Ci w rodzinnym gronie. Samotni muszą się rozejrzeć za drugą połową, 
bo Sylwestra lepiej spędzać w miłym towarzystwie. Nie szarżuj jednak przy świątecz-
nym stole, nie forsuj się na nartach, a jeśli dopadnie Cię grypa nie zgrywaj bohatera. 
Weź sobie do serca przysłowie „bez pracy nie ma kołaczy”, ale ważna też jest wiara 
w siebie. Góra prezentów, które masz kupić i spraw do załatwienia – wykonanie tych 
czynności sprawi Ci przyjemność – jeśli zachowasz dystans do świata i ludzi. 
Pewne przyjaźnie zostaną wystawione na próbę, musisz zachować się ostrożnie. 
W święta ciesz się ich urokami, poświęć czas bliskim, odwiedź starych znajomych. 
Spróbuj nabrać sił i energii do walki z codziennością w nadchodzącym nowym roku. 
We wszystkich istotnych dla Ciebie dziedzinach życia zaczną się pozytywne zmia-
ny. Postaraj się ten czas wykorzystać, by podjąć próbę uniezależnienia materialnego 
i emocjonalnego. Intuicja i zdrowy rozsądek będą tutaj twoim przewodnikiem. 
Jesteś osobą energiczną i niezależną. Lubisz, kiedy coś się dzieje, nie znosisz nudy. 
Nieraz kłócisz się ot tak, po prostu, aby ożywić atmosferę. W te święta postaraj się 
jednak wyciszyć i spędzić ten czas na luzie i wesoło. 
Musisz teraz więcej spać, częściej chodzić na długie spacery i trochę zwolnić tempo 
swojego życia. Pod koniec miesiąca niewykluczone że szykują się możliwości dodatko-
wego zarobku. Staraj się też chłodnym okiem ocenić swoją sytuację zawodową. 
Nie poddawaj się zmiennym nastrojom. Chandrę przegonią spotkania z przyjaciółmi, do-
bra książka i relaksujące kąpiele. Nie daj się ponieść emocjom i wszelkie niedomówienia 
wyjaśnij przed świętami. W wigilię usiądź do stołu w zgodzie z najbliższymi. 
Czas przedświąteczny to nieustanne sięganie do kieszeni. Pilnuj swoich wydatków. 
Zazdrość i pamiętliwość niszczą serce, dlatego podchodź do tych spraw z większym 
dystansem. W święta spraw sobie prezent – ciesz się towarzystwem swoich bliskich. 
Sprawy, na których Ci najbardziej zależy toczą się swoim własnym życiem. W najbliższe 
dni będziesz musiał stale się gdzieś przemieszczać, spotykać z różnymi ludźmi. Spokój 
odzyskasz dopiero w domowej atmosferze podczas świątecznych przygotowań.
W najbliższym czasie w Twoim życiu będzie trochę zamieszania i zmian. Aby nad tym 
zapanować potrzebna będzie dobra organizacja i spokój. Dlatego zadbaj o kondycję, 
a jeśli dopadnie cię zmęczenie, ukojenie znajdziesz wśród rodziny i przyjaciół.
Kieruj się wyobraźnią i intuicją. Bądź ostrożny w sprawach finansowych. Z Twoją naturą 
marzyciela portfel może nie wytrzymać eksploatacji. Świętuj rodzinnie, na wesoło i po-
godnie… Twoje życie nabierze nowych barw na początku nowego roku.
Koniec miesiąca zapowiada się ulgowo, bez większych zmartwień, ale z nadprogra-
mowymi wydatkami. Może znajdziesz trochę czasu w święta i poświęcisz go sobie. 
Z pewnością znajdziesz go dla najbliższych, którzy zawsze pamiętają o Tobie.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Sprawdziliśmy dla Was, 
gdzie tej zimy będzie można 
pojeździć na łyżwach po pra-
wej stronie Wisły… i nie tylko.

w Parku BródnowskiM
Uruchomione w zeszłym 

sezonie lodowisko w Parku 
Bródnowsk im ma po -
wierzchnię ponad 1100 m2 
i jest okresowo otwierane 
w miejscu dużego stawu. 
Ogrodzone jest drewnianymi 
bandami oraz oświetlone 
świetlnymi girlandami. Aby 
z niego korzystać nie trzeba 
mieć własnego sprzętu, po-
nieważ znajduje się tu wypo-

życzalnia łyżew, jak również 
pingwinów i fok do nauki 
jazdy dla dzieci oraz kasków. 
W sezonie 2022/2023 obiekt 
otwarty jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 
10.30–22.00, a weekendy 
i święta w godzinach 10.30–
22.00. Godzina korzystania 
ze ślizgawki kosztuje 12 zł 
(bilet normalny) lub 7 zł 
(bilet ulgowy); z kartą war-
szawiaka bilet normalny – 
9,50 zł, ulgowy – 5,50 zł.

na targówku
Kryta sezonowa ślizgawka 

przy ulicy Łabiszyńskiej 20a 

gdzie na ślizgawkę?
obok stadionu lekkoatle-
tycznego, na terenie której 
znajduje się wypożyczal-
nia łyżew, kasków, a także 
pingwinów lub fok do na-
uki jazdy. Lodowisko jest 
czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. od 14.00 do 
21.00, a w weekendy od 9.00 
do 21.00. Bilet normalny 
kosztuje 12 zł, ulgowy 7 zł, 
a z kartą warszawiaka bilet 
normalny – 9,50 zł, ulgowy 
– 5,50 zł. 

w koneserze
Ponownie otwiera swoje 

podwoje lodowisko pod 
chmurką w Centrum Pra-
skim Koneser na Pradze 

Północ. Można tu wypo-
życzyć łyżwy. Otwarte co-
dziennie od godz. 10.15 do 
22.00. Za 75 minut jazdy 
zapłacimy 7 zł. 

PRzY uLICY  
V PoPrzecznej 22

Kryte lodowisko Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Dzielnicy 
Wawer przylega do głów-
nego budynku OSiR Wawer. 
Obiekt składa się z głównej 
płyty o powierzchni 600 m2, 
z której jednocześnie może 
korzystać ponad 100 osób 
oraz ze ślizgawki dla naj-
młodszych o powierzchni 
60 m2. Na jego terenie znaj-
duje się wypożyczalnia ły-

jazda na łyżwach bez wątpienia należy do ulubio-
nych zimowych rozrywek mieszkańców warszawy. 
szczególnie, że w stolicy nie brakuje lodowisk, za-
równo tych darmowych, jak i tych za które trzeba 
zapłacić. 

żew, pingwinków do nauki 
jazdy dla najmłodszych oraz 
płozy i kaski. Za 90 minut 
jazdy trzeba zapłacić 13 zł 
(bilet normalny) lub 8 zł (bi-
let ulgowy). 

w wesołej
Dar mowa śl i zgawka 

sezonowa przy ul. Armii 
Krajowej 72 funkcjonuje od 
poniedziałku do piątku od 
16.00 do 21.00, a weekendy 
od 11.00 do 22.00. 

Przy Pałacu kultury 
I NAuKI

To chyba najbardziej po-
pularne i znane warszawskie 
lodowisko pod chmurką. 

Czynne w godzinach 12.00–
14.00, 15.00–17.00, 18.00–
21.00. Na miejscu można 
wypożyczyć sprzęt. Wstęp 
bezpłatny.

na rynku starego Miasta
To niezwykle popularne 

sezonowe lodowisko w sto-
licy ma kształt pierścienia, 
okalającego Syrenkę. Po-
wierzchnia lodowej tafli wy-
nosi ponad 600 m2, a średnica 
ok. 14 m. Obiekt czynny jest 
w godzinach 13.00–15.00, 
16.00–18.00, 19.00–21.00. 
Wstęp bezpłatny. Istnieje 
możliwości wypożyczenia 
sprzętu.   

jacek P. narożniak

Białołęka
n przy pętli tramwajowej 

przy ul. Mehoffera 
n w rejonie Bocianiego 

Zakątka przy ul. Ruskowy 
Bród

n w Parku Magiczna
n przy ul. Jabłoni na 

Choszczówce

gdzie na sanki? Praga-PołUdnie
n Park Skaryszewski

Praga-Północ
n ul. Namysłowska 8
n skarpa Parku Praskiego

targówek
n Lasek Bródnowski

remBertów
n ul. Strażacka przy 
boiskach sportowych

n teren rekreacyjny przy ul. 
Mokry Ług

5 6 7 8 9
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świąteczne Metro
Udekorowany pociąg wy-

jechał na tory linii M1 już 
3 grudnia, a od 12 grudnia 
kursuje także na linii M2. 
Kolorowy skład będzie jeź-

dzić naprzemiennie na obu 
liniach do 8 stycznia 2023 r.

kolorowy autoBus
Po ulicach Warszawy jeź-

dzi także świąteczny, elek-

świąteczny kliMat warszawy
tryczny autobus, który kur-
suje na liniach: 111 (19–23 
grudnia), 180 (24–26 grud-
nia), 128 (27–30 grudnia), 
116 (31 grudnia-1 stycznia), 
503 (2–5 stycznia). 

świąteczny traMwaj
Niebieski skład będzie 

można zobaczyć w różnych 
częściach miasta. Ponie-
waż rozkład jazdy jest inny 
każdego dnia, bieżącą trasę 
można sprawdzić na stronie 
www.czynaczas.pl/warsaw lub 
www.facebook.com/tramwaje.
warszawa/ Tramwaj będzie 
kursować po warszawskich 
ulicach do 8 stycznia 2023 r.

świąteczna iluMinacja
trakt królewski jest już 

świątecznie ozdobiony. 
Świetlne dekoracje możemy 
podziwiać, spacerując Kra-
kowskim Przedmieściem i ul. 
Nowy Świat (od Senatorskiej 
do ronda gen. Ch. de Gaul-
le’a). W okresie przedświą-
tecznym, w weekendy, trakt 
zmienia się w deptak. Nato-
miast w okresie świąteczno-
noworocznym, od 24 grudnia 
do 1 stycznia, oraz 6–8 stycz-
nia 2023 r., Trakt Królewski 
będzie wyłączony z ruchu 
samochodowego. Zgodnie 

z decyzją prezydenta Rafała 
Trzaskowskiego, ze względu 
na ograniczenie kosztów, 
iluminacja będzie gasnąć 
przed północą (z wyjątkiem 
nocy z 24 na 25 grudnia oraz 
z 31 grudnia na 1 stycznia 
2023 r.). 

Jakie świąteczne dekoracje 
możemy zobaczyć w trakcie 
spaceru? Jest to m.in. tram-
waj konny przy pomniku 
Kopernika, Karuzela na 
placu Hoovera, kataryniarz, 
baloniarz oraz choinka na 
placu Zamkowym, karuzela 
na Rynku Nowego Miasta 
oraz altana „Zakochaj się na 
święta” przy Multimedial-
nym Park Fontann.

Świąteczna iluminacja 
zdobi także łazienki kró-
lewskie. Aleja Chińska (od 
bramy przy ul. Agrykola do 
bramy przy ul. Gagarina) 
ozdobiona jest w świetliste 
postaci w strojach z epoki. 
Nie zabraknie też koloro-
wych światełek. Dekoracje 
można podziwiać codzien-
nie do godz. 20.00 do końca 
lutego 2023 r.

Do 26 lutego 2023 r. 
można odwiedzać:
n  królewski ogród światła 
w Wilanowie (z wyjątkiem 24 
i 31 grudnia 2022 r.) w godz. 

16.00–21.00. Obowiązują 
bilety.
n ogród magiczny Botaniczny 
obok łazienek królewskich, 
wejście od Al. Ujazdow-
skich (wt-czw w godz. 
17.00–20.00, pt-ndz w godz. 
15.00–21.00. Obowiązują 
bilety, które można kupić na 
stronie lumagica.pl

n ogród świateł – królewna 
śnieżka w ogrodzie Botanicz-
nym w Powsinie, ul. Praw-
dziwka 2. Obowiązują bilety. 
Szczegółowe informacje oraz 
godziny otwarcia www.kro-
lewnasniezka.ogrodswiatel.pl/

szoPki
Czas świąteczny kojarzy 

się również ze zwiedzaniem 
szopek bożonarodzenio-
wych. Za pierwszą żywą 

szopkę uważa się tę wysta-
wioną w wigilię 1223 r. przez 
św. Franciszka z Asyżu 
w miasteczku Greccio. 
Najbardziej znaną szopką 
w Warszawie jest szopka 
w kościele Przemienienia 
Pańskiego na ul. Miodo-
wej, powszechnie znana 
jako szopka u Kapucynów. 

Godziny otwarcia można 
sprawdzić na stronie www.
kapucyni.warszawa.pl 

Warto wybrać się także na 
Bielany do kościoła Poka-
medulskiego w Lasku Bie-
lańskim. Można tu obejrzeć 
żywą szopkę.

Żywa szopka przy kate-
drze warszawsko-praskiej 
przy ul. Floriana, niestety 
i w tym roku nie będzie fun- 
kcjonować.                  om

Udekorowana warszawa jest gotowa na święta. 
świąteczne dekoracje są widoczne nie tylko na 
ulicach, ale także w komunikacji miejskiej. Bożo-
narodzeniową atmosferę można poczuć na ulicach 
całej stolicy.

REKLAMA REKLAMA
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Plac zamkowy 2022

świąteczny pociąg

ogród magiczny Botaniczny

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

JAk uZySkAć 
dOfinAnSOWAnie? 
ZAdZWOŃ 517 224 111

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

aparat słuchowy, skorzystaj  
z promocji aparatów sprzedawanych 

bez dofinansowania nfZ. 
Zadzwoń 517 224 111

W te śWięta podaruj sobie  
lepsze słyszenie!

PrZy ZAkuPie 
dWóCH APArAtóW 

SłuCHOWyCH 
OSuSZACZ 

elektrOniCZny  
O WArtOśCi 300 Zł 

dOStAnieSZ  
Od nAS W PreZenCie

iStnieJe mOżliWOść 
OdliCZeniA Od POdAtku 
APArAtóW SłuCHOWyCH 
ZAkuPiOnyCH 
W 2022 rOku.

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

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

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

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

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

ratom słuchowym na nowo mogli doświadczyć dźwięków śmiechu, 
muzyki i rozmów z rodziną podczas świąt. Nie ma lepszego prezentu 
na święta niż czas z bliskimi, którym możemy cieszyć się w peł-
ni. Zapraszamy do Akademii Słyszenia, gdzie dołożymy wszelkich 
starań, żebyś mógł korzystać z indywidualnie dobranych aparatów 
słuchowych już w te święta. 
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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 AAAPranie dywanów, mebli 
tapicerowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n mycie okien, pranie 
dywanów i mebli 
tapicerowanych.  
tel. 796-371-666

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

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

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

n elektryczne  
instalacje nowe 
i modernizacja.  
tel. 504-618-888

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

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

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

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

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

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

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

n hydraUlik.  
tel. 502-031-257

n Hydraulik.  
Tel. 601-948-528

n Hydraulika wod. kan.-
gaz., piece, hydrofory 
– 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 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. 608-477-422

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

n Rolety.  
Tel. 514-165-445

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

różne
n Drewno kominkowe od 
359 zł. Tel. 609-805-821

n Zabiorę książki, gazety. 
Nieodpłatnie.  
Tel. 796-371-666

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

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

towarzyskie
n Poznam pana ok. 72 lat, 
niepalącego, zmotoryzowanego. 
Okolice Warszawy.  
Tel. 506-856-622

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

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

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

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

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

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

n książki, plakaty.  
tel. 501-285-268.  
antykwariat  
ul. inżynierska 1.

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

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

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

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

n Transport – przeprowadzki 
– samochód o wymiarach  
3,9 dł./2,0 wys. – kontener, 
kraj, zagranica, konkurencyjne 
ceny. Tel. 502-904-708

n Transport osób – Peugeot 
Traveller 8-osobowy komfort 
(7+kierowca) – kraj, 
zagranica – wycieczki, imprezy 
okolicznościowe i inne – tylko 
z kierowcą, bez możliwości 
wynajmu pojazdu.  
Tel. 502-904-708

UsłUgi
n agd – lodówki, Pralki, 
zmywarki – naPrawa.  
tel. 694-825-760

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

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

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

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

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

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

n elektryczne instalacje 
nowe i modernizacja.  
tel. 504-618-888

n gaz, hydraUlika. 
naPrawy, montaż, 
PrzeróBki – 24 h. tanio. 
tel. 22 610-88-27,  
604-798-744

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

nastęPne wydanie 12.01.2023

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

nierUchomości – kupię
n Kupię garaż murowany.  
Tel. 502-565-048

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

nierUchomości  
– mam do wynajęcia

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

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

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

OKULARY TYLKO 99 ZŁ
Oprawa + soczewki+ robocizna 

(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

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

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

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

Refundacja recept na okulary

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 150 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59
UsłUgi wydawnicze 

wydawcy gazety

redakcja@mieszkaniec.pl 
 22 813 43 83, 604 77 55 98

chcesz wydać gazetę, książkę, folder, ulotkę, ale nie wiesz, jak to zrobić?  
zadzwoń lub napisz, czego potrzebujesz! 

Przeprowadzimy cię przez pełen proces wydawniczy. 

oferujemy: projekt l skład komputerowy l opracowanie graficzne i typograficzne 
l obróbkę zdjęć l redakcję l korektę otrzymanego tekstu l przygotowanie tekstu 

w oparciu o dostarczone materiały l druk l kolportaż ulotek, folderów, gazet.
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domu dziecka, moi znajomi 
mieli tam prace społeczne 
i opowiadali, że te dzieci czę-
sto nic nie dostają na święta. 
Zadzwoniłem do placówki 
i zapytałem, co mógłbym 
zrobić, usłyszałem, że dzieci 
najbardziej ucieszą się ze 
słodyczy i zaczęliśmy dzia-
łać – powiedział „Miesz-
kańcowi” Olaf Gontarek, 
inicjator zbiórki.

zbiórka potrwa jeszcze do 
21 grudnia. każdy może się do 
niej przyłączyć i sprawić odro-
binę radości dzieciom z domu 
dziecka przy łukowskiej.

Słodycze można przyno-
sić do: 
n sklepu „Małgosia” przy ul. 
Kickiego 7 
n kawiarenki KS Drukarz 
przy ul. Międzynarodowej 2 
n studia „Katharsis” przy 
ul. Rumiankowej 11 w Sta-
rej Miłosnej

Słodkie prezenty można 
też przekazać osobiście na te-
renie całej Warszawy, trzeba 
się tylko wcześniej telefo-
nicznie umówić z Olafem (nr 
tel.: 535 592 925) lub Pawłem 
(nr tel.: 531 690 751)

słodkie Prezenty trafią 
do około 200 dzieci

– Dotychczasowy efekt ak-
cji przeszedł nasze oczekiwa-
nia. Po turnieju, który grali-
śmy zebrałem cały bagażnik 
słodyczy, a w kawiarence 
Drukarza już się nie mieściły 
i trener musiał już znieść je 
do szatni seniorów – cieszy 
się Olaf Gontarek. I dodaje: 
– Ale nie przestajemy zbie-
rać, w piątek na Grochowie 

zawiśnie 50 plakatów zachę-
cających do udziału zbiórce. 
Postanowiliśmy rozszerzyć 
tę akcję, bo w Warszawie 
mnóstwo dzieci znajduje się 
w domach dziecka. Myśleli-
śmy o pomocy jednemu, ale 
teraz, kiedy zbiórka się roz-
winęła, postaramy się trafić 
do kilku, a może nawet kil-
kunastu. Myślę, że jesteśmy 
w stanie osłodzić Święta na-
wet dwustu dzieciom.

Kapitan Rangersów pod-
kreśla, że prezenty zawod-
nicy chcą przekazać osobi-
ście. 

– Możemy nawet przebrać 
się za mikołajów. Jesteśmy 
w stanie poświęcić kilka 
godzin również w Wigilię, 
jeśli będzie taka potrzeba 
– zapowiada Gontarek, cho-
ciaż początkowo planował, 
że prezenty trafią tylko do 
domu dziecka przy Łukow-
skiej, a akcja zakończy się 
22 grudnia.

„koMandosi” 
wysPecjalizowani 

w PoMaganiu
Powstała w 2015 roku na 

Grochowie drużyna War-
saw Rangers słynie nie tylko 

z bardzo dobrych wyników 
na boiskach i halach. Zawod-
nicy często i chętnie angażują 
się w akcje charytatywne, 
sami też je inicjują i organi-
zują. Pomagali zorganizo-
wać trzy turnieje „Wstawaj 
Damian Cup”, biorą udział 
w mistrzostwach organi-
zowanych przez Fundację 
DKMS, a po meczach od-
dają krew. Zbierali pieniądze 
dla Stasia chorego na SMA, 
zorganizowali na jego rzecz 
turniej i koncert w klubie 
„Remont”. Ostatnio zaan-
gażowali się w pomoc dla 
chorej na jaskrę sześciolet-
niej Ady Znajdek. Podczas 
turnieju charytatywnego 
zebrali 6 800 zł, a w planach 
mają kolejny turniej, bo po-
trzeby dziewczynki są kilka 
razy większe.

– Dajmy innym uśmiech, 
a ten uśmiech do nas wróci. 
Pomagajmy! – apeluje Pa-
weł Laskowski, wicekapitan 
Warsaw Rangers. 

Nie pozostaje nam nic in-
nego, tylko przyłączyć się do 
tego apelu, kupić i przekazać 
trochę słodyczy!              ekz

Fot. Dominika Gadomska,  
archiwum Warsaw Rangers

Pamiętali o tym Olaf Gon-
tarek i Paweł Laskowski (na 
zdjęciu), na co dzień piłka-
rze drużyny Warsaw Ran-
gers, inicjatorzy świątecznej 
zbiórki słodyczy dla dzieci 
z Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej nr 4 przy ul. 
Łukowskiej 25.

Na pomysł zbiórki wpadł 
Olaf Gontarek, kapitan 
warszawskich Rangersów. 

Piłkarscy Mikołaje 
z warsaw rangers

w grudniowej gonitwie, zaaferowani przygotowa-
niami i bieganiem po sklepach często zapomina-
my, że nie wszyscy będą mieć wymarzone, ciepłe 
i rodzinne święta. nawet drobny gest czy niewielka 
pomoc, mogą zmienić czyjeś święta na lepsze. 

Entuzjastycznie podchwy-
cił go wicekapitan Paweł 
Laskowski, który od razu 
wpadł na pomysł nakręce-
nia filmu i wykorzystania go 
w mediach społecznościo-
wych. Pomógł im brat ka-
pitana, Alan, i akcja nabrała 
rozpędu. 

Zbiórkę rozpoczęli w Mi-
kołajki, zaprosili do pomocy 
kolegów z drużyny, przyja-

ciół, zaprzyjaźnione firmy. 
Wielką pomoc okazał im pan 
Bogdan Gniadzik, prowa-
dzący kawiarenkę w siedzi-
bie KS Drukarz Warszawa. 
Z Drukarza wywodzi się 
bardzo wielu zawodników 
Warsaw Rangers, w tym 
także syn pana Bogdana.

te dzieci często nic nie 
dostają na święta

Skąd wzięła się ta idea 
i dlaczego piłkarze zbierają 
akurat słodycze? 

– Po prostu czułem taką 
wewnętrzną potrzebę. Wiele 
razy przechodziłem koło tego 

Wszystkim Czytelnikom i Mieszkańcom 
wesołych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz samych dobrych dni w nowym 2023 roku 

życzy 
redakcja „Mieszkańca"



16

REKLAMA REKLAMA


