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ZAKUPY

Z badań wynika, że na 
tegoroczne Święta Boże-
go Narodzenia wydamy 
około 1200 zł. Połowę tej 
kwoty przeznaczymy na 
prezenty, a połowę na 
zakupy spożywcze. Jak  
w szale świątecznych za-
kupów nie stracić głowy? 

N ie tylko my przygo- 
towujemy się do świąt. 
Robią to również skle- 
py. Starannie przy-

gotowywane wystawy. Kuszą-
ce promocje, które nie zawsze 
pozwalają nam zaoszczędzić. 
Nastrojowa muzyka. Rozpylone 
zapachy. Przestawione dzia-
ły w markecie zmuszające nas 
do „zwiedzania” całego sklepu 

Jak nie wydać majątku 
na organizację świąt?

Kiermasze i mikołajkowe 
atrakcje

REGION

Świąteczny i mikołajkowy 
klimat rozgości się  
w naszym regionie  
w najbliższy weekend.  

P olowanie na prezen-
ty i oryginalne ozdo-
by świąteczne szykuje 
się w Grodzisku Mazo-

wieckim. W najbliższą sobotę za-
planowano wiele atrakcji, a wśród 
nich kiermasz w Willi Niespo-
dzianka (w godz. 14.00-18.00). 
Tego samego dnia w grodziskim 
Centrum Kultury odbędą się Mi-
kołajki. W programie świąteczne 
warszaty dla dzieci i malowanie 
buziek, teatrzyk, a o godz. 17.30 
rozpalenie światełek na choin-
ce przed Centrum.

Od 6 do 8 grudnia w Milanówku 
własną chatkę będzie miał Święty 
Mikołaj. – Na trzy dni Kurnik-wy-
lęgarnia kultury zamieni się w ma-
giczną chatkę Świętego Mikołaja, 
gdzie będziecie mogli spotkać go 
osobiście i opowiedzieć o swoich 

w poszukiwaniu potrzebnych 
produktów. Sztuczek, z któ-
rych korzystają sklepy jest wie-
le. Wszystko po to, by w naszym 
koszyku wylądowały rzeczy, któ-
re nie są nam potrzebne. 

Lista to podstawa
Podpowiadamy jak nie dać się zła-
pać na wszystkie „haczyki” i nie 
stracić majątku na przedświą-
tecznych zakupach. Po pierw-
sze lista. Nie tylko prezentów do 
kupienia, ale również zakupów 
spożywczych. Bez niej nie ruszaj-
my się na zakupy. Przed zakupa-
mi warto sprawdzić, co już mamy 
w domu. Część produktów, któ-
re kupimy w nadmiarze możemy 
wykorzystać później, ale czy nie 
lepiej robić zakupy na bieżąco?

Zrób zapasy, ale...
Produkty chemiczne do świątecz-
nych porządków możemy kupić 
wcześniej. Podobnie jak produkty 

spożywcze z długą datą przydat-
ności. Mąka, cukier, makarony, 
przyprawy – to wszystko możemy 
kupić wcześniej. Ale warto zrobić 
na zaś. Najlepiej stosować zasa-
dę „kupuję tyle ile zjem”. Zakup 
produktów takich jak mięso, wę-
dliny, warzywa czy owoce lepiej 
zostawić na ostatnią chwilę. Jeśli 
boimy się, że czegoś w sklepie za-
braknie zapytajmy wcześniej czy 
sklep nie prowadzi zapisów. Wie-
le osiedlowych marketów już na 
początku grudnia zbiera listy na 
chleb, mięsa czy ciasta. 

Bez wychodzenia 
z domu
Jeśli jeszcze nie korzystaliście 
z opcji zakupów przez internet, 
to przedświąteczny okres jest do 
tego idealny. Większość supermar-
ketów opcję zakupów on-line ma 
w swojej ofercie. Co w ten sposób 
zyskacie? Czas! Kierowca przywie-
zie i wniesie zakupy w wybranym 

przez was dniu i godzinie. Wy 
zamiast stać w gigantycznych 
kolejkach zaoszczędzony czas 
przeznaczycie na przygotowa-
nia czy spotkania z rodziną. 

Prezenty 
z wyprzedzeniem
Jeśli prezenty chcecie kupić 
przez internet, to pamiętajcie 
żeby zrobić to jak najszybciej. 
W grudniu firmy kurierskie 
przechodzą prawdziwe oblę-
żenie. Zamówione na dwa, trzy 
dni przed wigilią prezenty ra-
czej nie dotrą na czas. A jak wy-
tłumaczycie Mikołaja, który nie 
przyniósł upragnionej lalki czy 
kolejki? Jeśli kupujecie „stacjo-
narnie” to również warto zrobić 
zakupy wcześniej. Po pierwsze 
unikniemy kolejek, po drugie 
jeśli czegoś w sklepie nie ma, 
to jest szansa, że obsługa da ra-
dę konkretną zabawkę zdobyć 
dla nas na czas.  AZ

świątecznych marzeniach! – czy-
tamy w zaproszeniu. W progra-
mie także animacje i warsztaty.  
W niedzielę kiermasz światecz-
ny przy ul. Kościelnej 3 (w godz. 
10.00-18.00). 

Świąteczny akcent w sobotę 
pojawi się w Pruszkowie. O godz. 
16.30 w holu głównym Centrum 
Kultury i Sportu mieszkańcy bę-
dą mogli wspólnie ubrać miej-
ską choinkę.  EL



D O D A T E K  Ś W I Ę T A
P i ą t e k ,  7  G R U D N I A  2 0 1 8

08

również w innych punktach sto-
licy. W tym roku po raz pierwszy 
zabłyśnie ul. Miodowa (od Sena-
torskiej do pl. Krasińskich). Na 
samym placu pojawi się ogromna 

bomba z siedziskiem oraz dwie 
przestrzenne gwiazdy. Idealne 
tło do zimowych fotografii. 

Nie zabraknie też nowości.  
– Na rynku Mariensztackim pojawi 

Do stworzenia iluminacji w Warszawie 
został użyty łańcuch świetlny  
o długości 680 km. To tyle ile wynosi 
droga z Warszawy do Wiednia! 

R E K L A M A

REGION

Świąteczna iluminacja 
jest już gotowa na  
rozświetlenie  
warszawskich ulic.  
Wielki start  
zaplanowano na  
sobotnie popołudnie.

U ruchomienie ilumi-
nacji w Warszawie to 
zawsze wielkie wy-
darzenie. I nie ma się 

co dziwić, bowiem miliony kolo-
rowych światełek wprowadzają 
nas w świąteczny klimat. – Za-
praszamy wszystkich na spacer po 
Krakowskim Przedmieściu, które 
w sobotę 8 grudnia, około godz. 
15.30 rozbłyśnie po raz pierwszy 
w tym sezonie. Tuż po zapadnięciu 
zmroku, przy pomniku Kopernika 
spotkamy teatr uliczny, a w nim 
bajkowe skrzaty, śnieżynki i anio-
ły sypiące na publiczność anielski 
pył. Stamtąd w asyście Orkiestry 

Mikołajów ruszymy szlakiem 
świetlnych ozdób aż do Multime- 
dialnego Parku Fontann. W trak- 
cie wędrówki spotkamy mi- 
kołajkowe chóry, orkiestry dęte  

i oryginalną orkiestrę dudziarzy 
– Pipes&Drums – zachęca sto-
łeczny magistrat.

Ale kolorowe lampki i świą-
teczne dekoracje pojawią się 

Warszawa rozbłyśnie już w ten weekend

 R
A

D
EK

 Z
AW

A
D

ZK
I 

 

się nowa Magiczna Ciuchcia. Na 
Nowym Mieście przy Kościele Sa-
kramentek świetlne dekoracje 
zyskają rosnące tam cisy, a nad 
głowami wchodzących do parku 
ulicą Kościelną pojawi się klima-
tyczny baldachim w stylu retro ze 
stylizowanymi żarówkami. Po le-
wej stronie przy pomniku Marii 
Skłodowskiej-Curie będzie moż- 
na pozować do zdjęcia w świetl-
nej foto ramie z symbolem 
atomu. W Multimedialnym Par- 
ku Fontann iluminacje obej-
mą także dodatkowe 13 drzew 
i 9 krzewów – informuje firma 
Multidekor z Piastowa, która od-
powiada za przygotowanie ilumi-
nacji w stolicy. 

Na niespodzianki trzeba się 
przygotować na Nowym Świe-
cie, który rozbłyśnie blaskiem 
Ferrero Rocher. Tu pojawi się 
świetlny baldachim rozciągnię-
ty nad całym szlakiem drogi. – 
Niemal 50 latarni tej prestiżowej 
ulicy zyska elegancką świetl-
ną oprawę w postaci bogato 
zdobionych złotych żyrandoli. 

Oto kilka ciekawostek dotyczących warszawskiej iluminacji:
20 km – to łączna długość tegorocznych instalacji
4,5 mln – tyle diod tworzy stołeczną iluminację
1300 – to liczba elementów dekoracyjnych, które rozbłysną już w sobotę
30 tys. – tyle diod rozświetli świetlną fontannę w Parku Fontann
10 – to liczba foto ram z syrenkami, które są częścią dekoracji ulic
27 m – taką wysokość ma choinka na Placu Zamknowym
60 – tyle tirów przywiozło świąteczne dekoracje do Warszawy

Akcentem bezpośrednio na-
wiązującym do tradycji Świąt 
będzie aż 20 dużych, 6-me-
trowych choinek. Każde ozdo-
bione złotą wstęgą drzewko 
rozbłyśnie blaskiem 3550 świa-
tełek – wyliczają przedstawiciele 
 firmy Multidekor. 

Bajkowa iluminacja Warsza-
wy to zasługa wielu osób odpo-
wiedzialnych za przygotowanie 
instalacji. Od projektantów, 
przez osoby obsługujące linie 
produkcyjne, kierowców prze-
wożących kolorowe światełka,  
po monterów.  AZ

Na dobre rozpoczął się czas poszu-
kiwania prezentów dla najbliższych. 
Warto wiedzieć, że nie tylko my 
szukamy dobrych okazji. Złodzieje 
czekają aż popełnimy nawet mały 
błąd. Dlatego wychodząc do sklepu 
nie zabierajcie ze sobą wszystkich 
oszczędności, tylko tyle ile jest Wam 

potrzebne. Wchodząc do sklepów 
często wkładamy kurtki do koszy na 
zakupy, a potem zajmujemy się oglą-
daniem towaru. Nawet chwila nie-
uwagi może nas dużo kosztować...  
Zawsze miejsce oczy i umysł otwar-
te! Kolejną kwestią są zakupy w in-
ternecie. Tam również nie brakuje 

oszustów. Warto więc korzystać 
ze znanych i renomowanych skle-
pów internetowych. Niebezpiecz-
ne może być również realizowanie 
transakcji podczas korzystania z pu-
bliczny Wi-Fi. A w internecie stra-
cimy nie tylko pieniądze, ale i nasz 
dane osobiste.  SD

PRZESTROGA

Podczas świątecznych 
zakupów uważaj  
na kieszonkowców!
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