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Szary i mglisty późnojesienny pora-
nek. Drobiny mokrego śniegu oblepiają 
gałęzie drzew i resztki pożółkłych liści. 
Wpadają przenikliwym zimnem za koł-
nierze. Brzydko i ponuro. Ale świętować 
będziemy i tak. Bo to najważniejsze świę-
to państwowe Rzeczypospolitej Polskiej 
i zarazem największe święto narodowe 
Polaków.

Park Żeromskiego. Alejka wokół Fortu 
Sokolnickiego i po obydwu jej stronach 
dwa kamienie. Upamiętniają rocznice 
odzyskania niepodległości. Ten pierwszy 
– piętnastą, ten drugi – siedemdziesiątą 
piątą. Ten pierwszy zostawiło po sobie 
pokolenie, które budowało Żoliborz jako 
pomnik niepodległego państwa polskiego. 
Ten drugi posadowili ci, którzy wpro-
wadzali pokomunistyczną transformację 
ustrojową. W tym symbolicznym miejscu 
spotykamy się co roku 11 listopada. Dziś 
obchodzimy 78. rocznicę odzyskania nie-
podległości po 123 latach zaborów. Tym 
razem zebrała się niezbyt liczna grupa 
żoliborzan. To ci o najgorętszych sercach. 
Przy kamieniach wartę zaciągnęli młodzi 
rekonstruktorzy ze współpracującej z nami 
grupy historycznej „Radosław”.

Rozlegają się dźwięki „Warszawianki 
1831”. Hymnu, który był hołdem zło-

żonym powstaniu listopadowemu przez 
francuskiego poetę i który od tamtej pory 
towarzyszył Polakom w ważnych dla nich 
momentach dziejowych. Nastrojowi tych 
strof poddał się Adam Buława (na zdjęciu 
powyżej), przewodniczący rady dzielnicy 
Żoliborz, doktor historii. W wartko płyną-
cym wystąpieniu przedstawił syntezę na-
szej drogi do niepodległości przywołując 
podstawowe fakty, wydarzenia i postacie. 
A potem złożono kwiaty przy obydwu ka-
mieniach. W imieniu żoliborskiego samo-
rządu wspomniany już tu Adam Buława 
w towarzystwie Romana Krakowskiego, 
wiceprzewodniczącego żoliborskiej rady. 
Nie zabrakło wiązanek od kombatantów 
„Żywiciela”. I były także kwiaty od Żo-
liborskiego Koła Nowoczesnej. Ostatnim 
zaplanowanym akcentem była „Pieśń 
Legionów”. A potem nieoczekiwanie 
do mikrofonu podszedł uczestnik nie-
mal wszystkich żoliborskich uroczystości 
patriotycznych i spontanicznie czystym, 
jasnym głosem zaśpiewał piękną piosen-
kę ułańską „Jedzie ułan na kasztance”. 
Zrobiło to duże wrażenie na zebranych, 
dodało ciepła i barwy naszemu świętowa-
niu. A przy tym „Kasztanka”, to przecież 
część niepodległościowej legendy.

UD Żoliborz

11 listopada na Żoliborzu
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Nad boiskiem piłkarskim Syrenki

Hala pneumatyczna już otwarta 

Od 3 listopada działa hala pneuma-
tyczna nad boiskiem piłkarskim Cen-
trum Rekreacyjno-Sportowego „Syren-
ka” w Parku Olszyna. Dzięki obecnemu 
przykryciu użytkowanie boiska będzie 
możliwe przez cały rok. Skorzystają 
na tym na pewno szkoły, organizacje 
sportowe, czy po prostu zwykli miesz-
kańcy, którzy nabiorą ochoty na przy-
kład na mecz piłki nożnej w środku 
zimy. Dzięki boisku zamkniętemu „w 

balonie” będą mogli zagrać na dobrze 
utrzymanej nawierzchni bez groźby, że 
natrafią na wodę albo lód.

Uroczystego otwarcia dokonał bur-
mistrz dzielnicy Bielany Tomasz Men-
cina wspólnie z zastępcami Grzego-
rzem Pietruczukiem i Włodzimierzem 
Piątkowskim oraz dyrektor CRS Biela-
ny Anną Szymczak-Gałkowską.

Uroczystość otwarcia uatrakcyjnił 
pokaz sztuczek piłkarskich – Freestyle 

Football oraz mecz młodych zawodni-
ków trenujących piłkę nożną, za któ-
ry otrzymali okolicznościowe medale. 
Wręczali je wraz z dyplomami człon-
kowie zarządu dzielnicy Bielany oraz 
bielańscy radni: Wojciech Borkowski, 
Piotr Ślaski i Ryszard Zakrzewski.

Mamy nadzieję, że dzięki tej hali 
bielański CRS stanie się jeszcze popu-
larniejszy i będzie służył mieszkańcom 
przez cały rok.

Blisko 3,7 mln zł przeznaczono 
na zadania z gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska. Z tego ponad 
1,1mln zł pójść ma na modernizację 
parku Herberta i tamtejszy „Niebie-
ski Skatepark”, a reszta na realizację 
innych zgłoszonych projektów. Więk-
szość z nich dotyczy placów zabaw. 
I tak m.in. zmodernizowany ma być ten 
przy Przedszkolu nr 240 przy ul. Mary-
monckiej, inny zbudowany na terenie 
podstawówki nr 209 przy ul. Reymon-
ta, kolejny przebudowany obok Mło-
dzieżowego Domu Kultury przy ul. An-
dersena, a zrewitalizowany ten pomię-
dzy blokami ul. Broniewskiego 39, 41, 
a ul. Kochanowskiego 2,4. Utworzone 
mają być też place zabaw pomiędzy 
ul. Wólczyńską, a ul. Loteryjki, a także 

na terenie osiedlowym pomiędzy pose-
sjami przy ul. Dantego 7 i Szekspira 4. 
Ponadto na placu zabaw przy ul. Ko-
chanowskiego 22 powstać ma zadaszo-
na scena i zestaw boisk do gry w mini 
golfa, a na placu zabaw w Młocińskim 
parku przy ul. Papirusów – piramida 
linowa. Zapowiedziano też wymianę 
piaskownic na nowe, przykrywane, 
na placach zabaw na osiedlu Chomi-
czówka.

Wśród innych planowanych zadań 
są też m.in. takie, jak: utworzenie miej-
sca biwakowego w lesie Bielańskim 
koło boiska Klubu Hutnik, oświetlenie 
ścianki wspinaczkowej w parku Ol-
szyna obok boiska „Syrenka”, Street 
Workout na Jordanku oraz pomiędzy 
ul. Dantego i Wolumen, urządzenie 

siłowni plenerowej przy ul. Kocha-
nowskiego 13 A, utworzenie korytarza 
pieszo-rowerowego łączące dwa parki 
Olszyna i Herberta oraz ścieżki dla 
pieszych i rowerzystów przez las Lin-
dego. Planowana jest też rewitalizacja 
nieczynnej hydroforni między blokami 
przy ul. Gąbińskiej na parking rowero-
wy dla mieszkańców.

Z kolei na terenie rekreacyjnym 
przy Bielańskim Centrum Edukacji 
Kulturalnej w ramach projektu „Wy-
bieg dla psów – polana Hutnik” po-
wstać ma plac zabaw rekreacyjno-tre-
ningowy, który będzie ogrodzony, od-
powiednio wyposażony w urządzenia 
i przeszkody treningowe i będzie miał 
wydzieloną część na toaletę dla psów.

(PON)

Na Bielanach

Place zabaw dla dzieci i psów
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Poranek 4 listopada powitał nas 
bezchmurnym niebem i od dawna nie-
widzianym słońcem. A wraz z nim 
powrócił dobry nastrój. Obiecujący 
to prognostyk dla budowy zespołu 
przedszkolno-żłobkowego na Żoli-
borzu Południowym, który powstaje 
przy ul. Rydygiera 8. To bardzo waż-
na inwestycja dla dzielnicy, dlatego 
postanowiono przechować w jej mu-
rach trwały ślad naszej obecności tutaj, 
w tym miejscu, w 2016 roku. I tenże 
pogodny poranek wybrano na zrealizo-
wanie pomysłu.

Na świeżo wylanej płycie funda-
mentowej pojawiła się niezbyt liczna, 
ale reprezentatywna grupa gości. Byli 
to radni dzielnicy Żoliborz, pracow-
nicy urzędu dzielnicy, przedstawiciele 
wykonawcy i mieszkańcy Żoliborza 
Południowego. Wśród tych ostatnich 
szczególną uwagę zwracała maleńka 

Zosia, którą w wózeczku przywiozła 
tu mama. Patrzyła wokoło z uwagą, 
a w jej spojrzeniu zawarte było pyta-
nie: kiedy będę mogła tu pobawić się 
z kolegami?

Kapsuła pamięci w postaci srebr-
nej tuby została wmurowana w pierw-
szą ścianę, która zaledwie oderwała 
się od fundamentów. Kielnią zręcznie 
operowali kolejno wszyscy uczestnicy 
wydarzenia, co uwiecznił fotoreporter. 
A oto, co znalazło się w tubie: Najpierw 
wrzucono 13 groszy na szczęście, jako 
że to był piątek. A potem: akt erekcyj-

ny, cztery lokalne gazety, m.in. Nasza 
Gazeta Żoliborza i Bielan, aktualna 
mapa Żoliborza, dziesięć pocztówek 
za zdjęciami Żoliborza, garść gadżetów 
i elektroniczne nagrania – miejsca pa-
mięci na Żoliborzu, wystawa o Sadach 
Żoliborskich, Żoliborz wczoraj i dziś 
– w fotografii.

W przyszłym roku Żoliborz Połu-
dniowy wzbogaci się zatem o bardzo 
potrzebną i nowoczesną placówkę 
(patrz wizualizacja poniżej). Jest ona 
szczególnie ważna dla młodych rodzi-
ców, którzy stanowią dominującą gru-
pę mieszkańców tego osiedla. Wartość 
inwestycji wyniesie około 7 mln zł. 
We wznoszonym obiekcie pomieszcze-
nie znajdzie 6 oddziałów przedszkola 
dla dzieci w wieku 3-5 lat (150 dzieci), 
4 oddziały żłobka dla dzieci w wieku 
od 1 do 3 lat (100 dzieci). Ponadto bę-
dzie tam sala zajęć ruchowych, kuchnia 
z zapleczem, zespół administracyjny 
i socjalny, zespół techniczny i gospodar-
czy. Na zewnątrz powstanie plac zabaw 
wyposażony w zabawki i urządzenia 
dostosowane do wieku wychowanków. 
Zaplanowano również zieleń wysoką 
i niską. Całość robi sympatyczne wra-
żenie i zaprojektowana została z troską 
o wygodę małych użytkowników.

Przypomnijmy, że jeszcze nie 
tak dawno panowało przekonanie, 
że na tym nowym osiedlu zabraknie 
miejsca dla jakichkolwiek inwesty-
cji publicznych służących mieszkań-
com. Przez kilka lat był to dyżurny 
temat podnoszony przez media. Ale 
na Żoliborzu nikt nie czekał na mannę 
z nieba. Determinacja i współdziałanie 
mieszkańców i żoliborskiego samorzą-
du przełożyły się na zaangażowanie 
i skuteczność działań podejmowanych 
przez zarząd dzielnicy. I to dało owoce.

UD Żoliborz

Tego w polskim teatrze jeszcze nie 
było! Operowa śpiewaczka sam na sam 
z publicznością! Mało tego – śpiewacz-
ka, która nie tylko śpiewa, ale i mówi. 
Przywykliśmy do tego, że bohaterkami 
operowych recitali są przeważnie divy, 
które spowite w przesadnie strojne suk-
nie wyrzucają z siebie masę pięknych 
dźwięków. Z reguły do dźwięków do-
czepione są niezrozumiałe słowa. I nie 
chodzi tylko oto, że są to słowa z ję-
zyków obcych. W operze każdy język 
brzmi jak obcy. A nawet jeśli dotrze 
do nas sens śpiewanych słów, to okazu-
je się, że te piękne, zdrowo wyglądają-
ce kobiety usiłują nam wmówić, że są 
bardzo nieszczęśliwe, za chwilę umrą, 
bo pęka im serce, addio, addio, addio. 
Jednak to, co najdziwniejsze, dzieje 
się po zakończeniu arii. Otóż lamen-
tująca przez pięć minut śpiewaczka 

nagle, na dźwięk owacji, eksplodu-
je uśmiechem, gnie się w teatralnych 
ukłonach, posyła w przestrzeń całusy, 
przyklękuje, skłania głowę, kokiete-
ryjnie korzy się przed publicznością, 
zapominając, że jeszcze przed chwilą 
chciała umierać.

Alicja Węgorzewska jako „Diva 
For Rent” – czyli niespotykana, inno-
wacyjna forma teatralna: zabawny mo-
nolog śpiewaczki operowej. Doskonała 
propozycja dla tych, którzy kochają 
operę, jak i tych, którzy odnoszą się 
do niej z dystansem. Koncept sztuki 
jest zatem prosty i zarazem przewrotny: 
opera dla wszystkich! Ortodoksyjny 
sympatyk opery znajdzie tu wszystko 
co dla niego najważniejsze: klimat tra-
dycji, piękno klasycznie prowadzonego 
głosu, melodramatyczne historie…

Natomiast osoba, która po raz 
pierwszy spotka się poprzez naszą sztu-
kę z operą, pozna jej kulisy, zostanie po-
instruowana „dlaczego, po co i kiedy”. 
Z humorem i dystansem. Bez zbędnego 
patosu i w uwspółcześniony sposób. 
Językiem każdemu zrozumiałym. Ope-
rowa diva w kilkunastu scenkach opro-
wadza po świecie opery: opowiada, 
dlaczego w operze niczego nie moż-
na zrozumieć, żartuje sobie z kole-
gów scenicznych i ich gry aktorskiej, 
przedstawia „Carmen” w 10 minut, sy-
multanicznie tłumaczy śpiewane arie, 
pokazuje, jak wciela się w postacie 
męskie, snuje rozważania na temat no-
watorskich i tradycyjnych inscenizacji 
operowych. Pokazuje, jak bardzo ko-
cha operę, ale też jednocześnie, jaki 
ma do niej dystans. Robi to śpiewając, 
mówiąc, przebierając się, grając. Sło-
wem: one-woman show.

Diva for Rent – spektakl operowo-
komediowy, 20.11.2016 r. godz. 18.00. 
Bielańska Scena Kameralna, ul. Że-
romskiego 29

Na Żoliborzu

Przedszkolna kapsuła pamięci

Bielańska Scena Kameralna, ul. Żeromskiego 29

Diva for Rent

Praca dodatkowa
przy kolportażu gazet

(co dwa tygodnie)

dla sprawnych mężczyzn 
z samochodem 

zgłoszenia pod nr 22 877-25-66
lub e-mail: 

rekrutacja@nasza-gazeta.pl

Z samochodu marki ford zaparko-
wanego na parkingu niestrzeżonym 
przy ul. Petofiego zostały skradzio-
ne koła wraz z alufelgami. Po kilku 
dniach właściciel zauważył swoją 
własność na jednym z portali inter-
netowych, gdzie koła były oferowa-
ne do sprzedaży za znacznie niższą 

kwotę, niż wynosiła ich realna war-
tość. Pokrzywdzony od razu powiado-
mił bielańskich policjantów. Policjanci 
po uzyskaniu informacji o wystawio-
nych przedmiotach na aukcji interne-
towej bardzo szybko dotarli do męż-
czyzny sprzedającego cudze mienie. 
Kryminalni zatrzymali Piotra S.

Internetowa aukcja

KRONIKA KRYMINALNA

Zamawianie ogłoszeń
tel./faks: 22 877 25 66, 22 877 25 67 

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

NASZA REDAKCJA
poszukuje do pracy:

3 dziennikarzy   
3 handlowców   
3 kolporterów   

Zgłoszenia: 
rekrutacja@nasza-gazeta.pl
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Doskonale wiemy, jak ważna dla 
każdego seniora jest jego codzienna 
aktywność. Dlatego wychodząc na-
przeciw tej licznej grupie mieszkańców 
stolicy od października 2014 r. działa, 
powołana przez prezydent Warszawy 
Hannę Gronkiewicz-Waltz  Warszaw-
ska Rada Seniorów. Jej głównym celem 
jest m.in. współpraca przy opracowy-
waniu kierunków, standardów, rozwią-
zań i działań na rzecz seniorów. W jej 
skład wchodzi obecnie 20 osób – są 
to przedstawiciele różnych środowisk, 
m.in. rad seniorów w dzielnicach.

Działalność powołanej rady z roku 
na rok rozszerza się i w jej ramach, 
w dniu 4 listopada br. w sali widowi-
skowej bielańskiego Ratusza przy ul. 
Żeromskiego 29, obyło się I semina-
rium warszawskich rad seniorów. Na 
uroczystość inauguracyjną przybyła 
prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-
Waltz. W swoim przemówieniu opo-
wiedziała o dotychczasowej dzielności 
rad w mieście, wielokrotnie podkre-
ślając jej działalność ukierunkowaną 
na zapewnienie godnego życia war-
szawskim seniorom, którzy wg. danych 
statystycznych z 2015 r., stanowili aż 
26 proc. ogółu mieszkańców stolicy.

Zebranych gości przywitał bur-
mistrz Bielan Tomasz Mencina, który 
podkreślił znaczenie działalności Bie-
lańskiej Rady Seniorów oraz jej wkład 
w aktywizację tej grupy społecznej. 

W ramach działalności rady od dwóch 
lat organizowana jest m.in. Bielańska 
Akademia Seniora.

W dalszej części spotkania pani pre-
zydent wręczyła dyplomy i wyróżnie-
nia szczególnie zasłużonym seniorom, 
wśród nich znaleźli się: przewodniczą-
ca i wiceprzewodniczący Bielańskiej 
Rady Seniorów – Krystyna Żebrowska 
i Tadeusz Pałka.

Swoje przemówienie wygłosił poseł 
na Sejm RP Michał Szczerba, będący 
jednocześnie wiceprzewodniczącym 
Komisji Senioralnej RP, który opowie-
dział  o teraźniejszych i przyszłych 
planach polityki senioralnej w Polsce.

Jednym z punktów programu se-
minarium było także przybliżenie pro-
gramu strategii rozwoju aktywności 
seniorów w oparciu o „Program War-
szawa przyjazna seniorom”, za który 
odpowiedzialny jest dyrektor biura po-
mocy i projektów społecznych Tomasz 
Pactwa.

Seminarium poprowadziła prze-
wodnicząca Warszawskiej Rady Se-
niorów Anna Nehrebecka-Byczewska. 
W spotkaniu wzięli także udział za-
stępcy burmistrza dzielnicy Bielany: 
Artur Wołczacki, Grzegorz Pietruczuk 
i  Włodzimierz Piątkowski oraz bielań-
ska radna Teresa Banasiak.

W trakcie budżetowej debaty radni 
opozycji mocno skrytykowali załącz-
nik budżetowy Bielan na 2017 rok, 
który ich zdaniem jest niedobry, jak po-
przednie, od co najmniej 6 lat. Wydat-
ki bieżące są niewystarczające. Zadań 
dzielnicy przybywa, a środków na ich 
realizację nie, oprócz tych, które się 
należą z przepisów i powodują wzrost 
z automatu. Wydatki inwestycyjne 
uznano za tragiczne, niewspółmierne 
do potrzeb i zbyt niskie w porównaniu 
do innych dzielnic.

Zarzuty te odpierali przedstawicie-
le zarządu chwaląc bielański budżet 
na 2017 rok, że jest na miarę możliwo-
ści zbilansowany i w blisko 99 proc. 
pokrywa wydatki bieżące. Niemniej 
przedstawiciele władz dzielnicy zapo-
wiedzieli, że będą się starać o zwięk-
szenie dzielnicowego załącznika.

Kompromisowym rozwiązaniem 
miało być pozytywne zaopiniowanie 
dzielnicowego załącznika do wstępne-
go projektu budżetu m.st. Warszawy 
na 2017 rok wraz z uwzględnieniem 
planu zwiększenia.

W wydatkach bieżących wnosi on 
o dodatkową kwotę 7 mln 870 tys. zł. 
Środki te potrzebne są dzielnicy na do-
finansowanie oświaty ponad 3,5 mln zł, 
niezbędnymi na prowadzenie publicz-
nych placówek oświatowych, na wyna-
grodzenia oraz na remonty. A ponadto 
dodatkowo potrzeba 2,6 mln zł na go-
spodarkę mieszkaniową, na remonty 
zasobu komunalnego oraz na rozlicze-
nia ze wspólnotami mieszkaniowymi. 
Także w kulturze niezbędne jest zwięk-
szenie dotacji o 600 tys. zł na prowa-

dzenie działalności kulturalnej przez 
domy kultury, ośrodki i biblioteki. 
W gospodarce komunalnej i ochro-
nie środowiska potrzeba dodatkowo 
404 tys. zł m.in. na utrzymanie porząd-
ku i czystości i na utrzymanie i remonty 
sieci i urządzeń wodnych.

W pomocy społecznej brakuje 
321 tys. zł na zasiłki i świadczenia, 
a także 170 tys. zł na obsługę in-
formatyczną administracji publicz-
nej i 127 tys. zł w kulturze fizycznej 
na utrzymanie obiektów.

Potrzebne nowe  
inwestycje

O znacznie poważniejsze zwiększe-
nie planu, bo rzędu 91 mln zł na lata 
2017–2019, wnioskowano odnośnie 
wydatków majątkowych.

W dodatkowym spisie znalazło 
się 47 zadań inwestycyjnych, w tym 
44 nowe i 3 kontynuowane, związane 
z modernizacjami: budynku Zespołu 
Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Linde-
go – II etap, budynku i boiska Zespołu 
Szkół nr 35 przy ul. Żeromskiego 22/28 
oraz modernizacji otoczenia Bielań-
skiego Centrum Edukacji Kulturalnej 
przy ul. Szegedyńskiej 9 A – II etap, 
na które zabrakło pieniędzy.

W dołączonym do przyszłorocz-
nego bielańskiego załącznika budże-
towego wykazie zadań, niezbędnych 
w najbliższym czasie do realizacji, 
najwięcej, bo 23 za 54,5 mln zł jest 
w zakresie oświaty. Sporo, bo 17 
za 28 mln zł dotyczy drogownictwa 
i przebudowy ulic. W gospodarce ko-
munalnej i ochronie środowiska zgło-
szono zapotrzebowanie na dodatkowe 
7,3 mln zł niezbędne na 6 nowych 

zadań. Dotyczą one budowy skwe-
ru miejskiego Integrator w al. Zjed-
noczenia, modernizacji: parku przy 
ul. Perzyńskiego oraz placów zabaw 
położonych na terenach pozostających 
w zarządzie ZGN w rejonie ulic: Do-
rycka 6, Makuszyńskiego 8, Al. Zjed-
noczenia 3/9, Schroegera 87, Szepie-
towska 2 i Jarzębskiego 4. Już w 2017 
roku wymaga wykonania bezpiecznej 
nawierzchni pod urządzeniami zaba-
wowymi plac zabaw przy ul. Broniew-
skiego oraz powiększenia istniejąca 
siłownia wraz z wydzieleniem holu po-
mieszczeń do spinnigu i punktu gastro-
nomicznego w kompleksie sportowym 
przy ul. Lindego 20. Natomiast w 2019 
roku chciano by zmodernizować po-
mieszczenia technologii wody base-
nowej wraz z systemem wentylacji, 
a także wybudować szatnię rodzinną 
przy pływalni przy ul. Conrada.

Taka obszerna dodatkowa książka 
życzeń niestety nadal nie usatysfak-
cjonowała opozycji. W ostatniej chwili 
do długiej listy dodatkowych inwesty-
cji starali się dodać jeszcze co najmniej 
12 wniosków, zgłaszając m.in. potrzeby 
remontowe kolejnych ulic, placówek 
oświatowych i przypominając od daw-
na oczekiwaną i zaniechaną budowę 
domu kultury Ruda obok Orlika.

Zarząd, choć otwarty na dalsze pro-
pozycje uzupełnienia intencyjnej listy 
planowanych inwestycji, tych zgłasza-
nych na chybcika, bez konkretnych dat 
i kwot nie był w stanie uwzględnić.

Dlatego też wstępny projekt za-
łącznika budżetowego Bielan na 2017 
rok wraz z uwzględnieniem wcześniej 
przygotowanego zwiększenia planu 
wydatków bieżących i inwestycyjnych 
rada pozytywnie przyjęła tylko więk-
szością 14 głosów. Jedenastoosobowy 
klub PiS głosował przeciw.

(PON)

Seniorzy w bielańskim Ratuszu

Na Bielanach

Książka życzeńNa ostatniej sesji rada Bielan po-
zytywnie zaopiniowała przedstawiony 
przez prezydenta miasta projekt uchwały 
Rady Warszawy w sprawie przystąpienia 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Chomiczówka.

Przewidziany do objęcia planem ob-
szar wynosi około 140 ha. Położony jest 
pomiędzy ul. Bogusławskiego, Wólczyń-
ską, przedłużeniem ul. Broniewskiego, 
ul. Reymonta, ul. Powstańców Śląskich, 
granicą z dzielnicą Bemowo i ul. Kwitną-
cą. Obszar ten obejmuje w miarę jedno-
rodny typ wysokiej zabudowy mieszka-
niowej wykonanej w technologii wielkiej 
płyty, której towarzyszą różnego rodzaju 
usługi podstawowe, przestrzenie publicz-
ne, placówki oświatowe, obiekty sporto-
we, zieleń osiedlowa, obiekty handlowe 
i zespoły parkingów osiedlowych. W re-
jonie ul. Bajana i ul. Fortowej występuje 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na. W obszarze tym znajduje się także 
Cmentarz Wawrzyszewski i hipermarket 
E. Leclerc przy ul. Wólczyńskiej, a także 
pętla autobusowa. Osiedla mieszkaniowe 
położone są w bezpośrednim sąsiedztwie 
lotniska Warszawa-Babice i znajdują się 
w strefie jego oddziaływania.

O przystąpienie do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego osiedla Chomiczówka wnio-
skował zarząd Bielan oraz mieszkańcy, 
ponieważ od 2004 roku pozostaje ono 
bez planu.

Tymczasem na tym obszarze powsta-
ło wiele nowej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, realizowanej przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Chomiczówka” 
m.in. przy ul. Aspekt, Kwitnącej, Brązow-
nicze, Żółwiej, Conrada oraz Melioracyj-
nej. Powstanie też budynek przy ul. Sie-
ciechowskiej i ul. Osikowej, a następnie 
przy ulicach: Conrada, Kwitnącej i Go-
tyckiej. W rejonie ul. Conrada wewnątrz 
osiedla znajduje się jedyny park Chomi-
cza, który w wyniku wydanych decyzji 

dla nowej zabudowy zmniejszył swoją 
powierzchnię od strony południowej.

Jak podkreślono,celem regulacji za-
wartych w ustaleniach planu będzie 
określenie zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy lokalnego systemu ko-
munikacyjnego i określenie warunków 
jego powiązań z układem zewnętrznym, 
ustalenie wskaźników parkingowych oraz 
stworzenie podstaw formalnoprawnych 
do podejmowania decyzji administra-
cyjnych prowadzących do ewentualnych 
przekształceń w zagospodarowaniu prze-
strzennym z zachowaniem wymogów 
ładu przestrzennego.

Przez określenie zasad zagospoda-
rowania zmierzających do właściwego 
ukształtowania terenów, plan miejscowy 
osiedla Chomiczówka kompleksowo roz-
wiąże zagadnienia przestrzenne na całym 
jego obszarze i zapewni realizację tych 
ustaleń w trwały sposób. Dzięki temu 
decyzje budowlane nie będą wydawane 
w oderwaniu od Studium m.st. Warszawy, 
co zapewni zgodność w sferze realizacji 
inwestycji publicznych z polityką prze-
strzenną gminy. Plan przez odpowiednie 
zapisy pozwoli zminimalizować konflikty 
społeczne przez jawność sposobu zago-
spodarowania terenów sąsiednich.

Precyzyjne określenie zasad zagospo-
darowania tych terenów pozwoli w przy-
szłości właściwie ukształtować ład prze-
strzenny w osiedlach mieszkaniowych, 
gdzie szczególnej uwagi wymagają tereny 
zieleni osiedlowej. Ten plan powinien za-
pobiec nadmiernemu dogęszczaniu zabu-
dowy i zabudowywania każdego wolnego 
terenu. A także pomóc dokonać odpo-
wiednich rozwiązań w układzie komuni-
kacji w osiedlu i powiązania go z układem 
zewnętrznym, zwłaszcza w sąsiedztwie 
hipermarketu generującego ruch o du-
żym natężeniu, przekraczający możliwo-
ści przyległego układu ulicznego, a także 
wokół Cmentarza Wawrzyszewskiego.

(PON)

Na Bielanach

Plan Chomiczówki
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Ibisek, to kilkuletni, średniej wielkości mieszaniec w ty-
pie wilczura. Jest psem dość spokojnym, chodzi ładnie przy 
nodze, spacer z nim to sama przyjemność. W stosunku 
do innych psów, również samców, nie wykazuje agresji. 
Z psiakiem, z którym dzieli kojec „dogaduje się” bardzo 
dobrze. Jest przyjacielsko usposobiony do ludzi, choć w sto-
sunku do obcych może na początku zachowywać się odro-
binę na dystans. Ibisek, to psiak bardzo łagodny i uroczy. 
Na pewno nie będzie kłopotliwym domownikiem. Zaadop-
tuj Ibiska, ten psiak zasługuje na najlepszy dom. Kontakt 
w sprawie adopcji: wolontariusze: Justyna tel. 783 003 754, 
Mikołaj 796 123 413

To był emocjonujący rok. Choć młody żyrafek przy-
szedł na świat 22 listopada, o jego narodzinach Warszawa 
dowiedziała się dopiero po blisko miesiącu. Powodem były 
kłopoty ze zdrowiem „malucha”. Na szczęście staraniem 
opiekunów młoda żyrafa szybko wróciła do zdrowia, a obec-
nie ma się świetnie i w niczym nie odstaje od rówieśników.

W lutym świętowaliśmy dwa metry i trzy miesiące żyraf-
ka, a afrykańskiemu milusińskiemu nadano imię Gortat – za 
„ojcem chrzestnym”, którym został sławny koszykarz Mar-
cin Gortat. Polski reprezentant w NBA odwiedził swojego 
imiennika w czerwcu, po zakończonym sezonie koszykar-
skich rozgrywek.

Teraz żyrafek obchodzić będzie swoje pierwsze urodziny. 
W pawilonie, w którym mieszkają żyrafy, od soboty, 19 li-
stopada, wyłożona zostanie księga, do której będzie można 
wpisać życzenia urodzinowe dla Gortata. Obok obejrzeć 
będzie można wystawę zdjęć obrazującą pierwszy rok życia 
ulubieńca warszawiaków. W sobotnie południe, podczas po-
kazowego karmienia wierzbowymi gałązkami, opiekunowie 
odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące jubilata.

W niedzielę, 20 listopada, także o godz. 12.00, Gortat 
dostanie tort warzywny, który skonsumuje na oczach gości. 
Wszystko odbędzie się na wybiegu, gdzie żyrafek będzie 
hasał w towarzystwie mamy i dwóch żyrafich cioć.

Z okazji urodzin Gortata zorganizowany został również 
konkurs na komiks o „Przygodach żyrafka Gortata”. Może 
w nim wziąć udział każdy, kto ma wyobraźnię i chce spró-
bować swoich sił w tej formie graficzno-literackiej. Prace 
można składać do 30 listopada, a rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi 2 grudnia. 

Wisła i jej okolice to przestrzeń, 
gdzie można aktywnie spędzać czas 
przez okrągły rok. Takie miejsca jak 
bulwary wiślane, plaże i sama woda 
są atrakcyjne nie tylko podczas waka-
cyjnych upałów. Ich potencjał i uni-
wersalność dają ogromne możliwości 
także podczas chłodniejszych miesięcy, 
a nawet w czasie zimy!

W sobotę, 19 listopada, w godz. 
12.00-18.00 zostanie to po raz kolejny 
udowodnione. Nie zabraknie licznych 
bezpłatnych atrakcji, przede wszystkim 
na rzece. Wioślarze dadzą pokaz pły-
wania ośmioosobową załogą. Będzie 
też możliwość spróbowania własnych 
sił i powiosłowania „trójką” razem 
z instruktorem. Zorganizowane zosta-
ną również grupowe spływy kajakowe 
z przewodnikiem (także w języku an-
gielskim). Ponadto będzie można prze-
płynąć zadaszonym i klimatyzowanym 
katamaranem, a śmiałkowie z grupy 
morsów wejdą do lodowatej wody. Za-

interesowani tematyką żeglarską obej-
rzą wystawioną specjalnie na tę okazję 
łódkę typu skiff, a także będą mogli 
wziąć udział w warsztatach szkutni-
czych.

Jednak Wisła to nie tylko sama 
woda. Na lądzie nikt nie będzie się 
nudzić. Będzie coś zarówno dla ciała 
(wielkie ognisko, pyszna rozgrzewają-
ca grochówka, wypożyczalnia nartoro-
lek), jak i dla duszy (muzyka jazzowa 
na żywo, pełen ciekawostek wykład 
o historycznych związkach Warszawy 
z Wisłą). Ponadto gry i zabawy ru-
chowe dla najmłodszych, kącik gier 
planszowych, quiz wiedzy o Warszawie 
i Wiśle z nagrodami oraz wiele, wiele 
więcej.

Wisła cieszy warszawiaków cały 
rok. Zapraszamy nie tylko na otwarcie 
sezonu zimowego, ale też do przycho-
dzenia w te piękne okolice przez cały 
rok, bo przecież: Wisła, lato, jesień, 
zima!

W piątek 14 października br. czwo-
ronożny funkcjonariusz Straży Gra-
nicznej, o imieniu Dodi, po raz ostatni 
pełnił służbę na lotnisku. Po dziewięciu 
latach i dziewięciu miesiącach pracy 
w ochronie granicy państwowej prze-
szedł na emeryturę. Angielski cocker 
spaniel, w szeregach Straży Granicz-
nej jest psem wyszkolonym do zadań 
specjalnych, takich jak wyszukiwanie 
materiałów wybuchowych, broni i nar-
kotyków.

Z lotniskiem w Modlinie związany 
był od otwarcia portu w 2012 r. Wcze-
śniej, w latach 2007-2011, po ukończe-
niu szkolenia w ośrodku tresury psów 
służbowych Straży Granicznej im. Zie-
mi Łużyckiej w Lubaniu, pełnił służbę 
graniczną w Śląskim Oddziale Straży 
Granicznej PSG na lotnisku w Katowi-
cach-Pyrzowicach, a od 2011 r. w Nad-

wiślańskim Oddziale Straży Granicznej 
PSG Warszawa-Okęcie i na lotnisku 
Chopina.

Dodi zapewniał bezpieczeństwo 
w ochronie lotnictwa cywilnego, brał 
udział w rozpoznawaniu zagrożeń 
bombowych i współpracował z różny-
mi organami bezpieczeństwa publicz-
nego. Po wycofaniu ze służby Straży 
Granicznej przechodzi pod prywatną 
opiekę swojego przewodnika – sierż. 
szt. SG Moniki Banaś. Jako były pies 
służbowy będzie kontynuował eduka-
cję kynologiczną.

To nie jedyny czworonożny pra-
cownik Portu Lotniczego Warszawa/
Modlin. O bezpieczeństwo podróżnych 
dbają również owczarki niemieckie 
o imionach Ali i Czoko oraz cocker 
spaniel Aqua.

Ibisek szuka domu

Urodziny Gortata
To będą naprawdę huczne urodziny! 22 listopada 
żyrafek Gortat kończy rok! Z tej okazji w najbliższy 
weekend, 19-20 listopada, w stołecznym zoo odbę-
dzie się szereg wydarzeń uświetniających obchody 
pierwszych urodzin ulubieńca warszawiaków.

Wisła: lato, jesień, zima

Czworonożny funkcjonariusz Straży Granicznej

Dodi na emeryturze

Wisła jest pełna atrakcji przez cały rok. Potwierdzając te tezę miasto 
stołeczne Warszawa zaprasza w sobotę, 19 listopada, na otwarcie 
sezonu zimowego nad królową polskich rzek. Zabawa toczyć się bę-
dzie w okolicy Płyty Desantu przy Bulwarze Flotylli Wiślanej. Start 
o godz. 12.00.Zostań naszym Mikołajem

Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Warszawie (ul. Paluch 2) po raz 
kolejny organizuje zbiórkę pod hasłem 
„Zostań naszym Mikołajem”. Kwesta 
jak co roku odbędzie się w przedmiko-
łajkowy weekend, 3-4 grudnia, w godz. 
12.00-16.00.

Tak jak w ubiegłych latach „Pa-
luch” szczególnie prosi o specjalistycz-
ną karmę. Chodzi przede wszystkim 
o jedzenie weterynaryjne przeznaczone 
dla psów i kotów w podeszłym wieku, 
z chorym układem pokarmowym, z cho-
robami nerek, trzustki czy wątroby.

Dla psów zbierane są również po-
słania (ze zdejmowanym nieprzema-
kalnym pokrowcem), zabawki, grube 
koce, szelki, kołdry (bez pierza), ręcz-
niki oraz podkłady higieniczne.

Dla kotów gromadzone będą nato-
miast kocyki i czyste szmatki, mogące 
służyć za posłanka, ręczniki i bielizna 
pościelowa, zabawki i również podkła-
dy higieniczne.

Dary można dostarczać także w inne 
dni w godz. 12.00-16.00 lub wysłać 
na adres: Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2, 
02-147 Warszawa.

Podczas zbiórki prowadzona będzie 
również adopcja. Pracownicy pomogą 
przy wyborze czworonożnego przyja-
ciela, a także zaproszą na wspólny 
spacer.

Wolontariusze dla kotów 
poszukiwani

Praca wolontariusza to duża od-
powiedzialność. Wymaga regularności 
i konsekwencji w działaniu. Dlatego 
też „Paluch” prosi, by przed wysłaniem 

zgłoszenia uważnie przeczytać, jakie 
zadania czekają potencjalnych ochotni-
ków. Schronisko stawia na długofalową 
współpracę.

Do zadań wolontariuszy należą 
m.in.: czynności promocyjne takie jak 
doradztwo dla adoptujących, pisanie 
ogłoszeń czy udział w akcjach pro-
mocyjnych poza schroniskiem; czyn-
ności socjalizacyjne – praca z kotami 
lękliwymi, agresywnymi, w depresji; 
wspieranie opiekunów w pracach m.in. 
porządkowych (sprzątanie kuwet, mi-
sek, dezynfekcja sal i klatek), karmie-
niu; obserwacja kotów pod kątem wy-
chwytywania problemów zdrowotnych 
i behawioralnych; przeprowadzanie 
wizyt poadopcyjnych.

Wśród wymagań stawianych wo-
lontariuszom oprócz pełnoletniości 
są m.in. gotowość do częstych wizyt 
w schronisku (w czasie okresu przy-
gotowawczego w weekendy, a później 
min. 3 razy w miesiącu na około 4 
godzin), umiejętność pracy w zespole, 
czy chęć do nauki.

Wirtualna wycieczka
Trwają prace nad wirtualnym spa-

cerem 360° po „Paluchu”. Obecnie zo-
baczyć można jeden poglądowy kadr 
z wirtualnej wycieczki. Całość spaceru 
zostanie udostępniona internautom już 
pod koniec grudnia.

Projekt „Znajdź mnie,  
sam nie podejdę”

Dla każdego psa przybycie 
do schroniska jest ogromnym stresem. 
Wszystkie są zdezorientowane, silnie 
przeżywają hałas, nagromadzenie za-
pachów i kontakt z tak wielką ilo-

ścią przedstawicieli własnego gatunku. 
Większość z nich jednak, po trudnym 
okresie adaptacji zaczyna uczyć się żyć 
w nowych warunkach.

Niestety „Na Paluch” trafiają rów-
nież takie psy, które doznały traumy 
i nie ufają człowiekowi. Są one określa-
ne mianem „psów lękowych” i to z my-
ślą o nich tworzony jest ten projekt.

Dla tych czworonogów adopcja jest 
szczególnym darem, gdyż ich pełna 
socjalizacja w warunkach schronisko-
wych jest prawie niemożliwa. Niektóre 
z nich przebywają w schronisku przez 
wiele lat, nigdy nie zabiegają o uwagę 
człowieka, nie machają przyjaźnie ogo-
nem, nie podchodzą do krat. Ich stra-
tegią przetrwania staje się ukrywanie 
w budzie, apatia lub manifestowanie 
pozornej agresji – wszystko, by odwró-
cić od siebie uwagę.

Mijając klatkę z psem, który nie 
podchodzi na zawołanie, ucieka lub 
nieprzyjaźnie rzuca się na kraty, można 
odnieść wrażenie, że dany czworonóg 
nas „nie lubi”. Być może zwierzę to jest 
pełne lęku i najbardziej potrzebuje po-
mocy.

Schronisko przedstawia „psy lęko-
we” – ich życiorysy, traumy i powody 
dla których takie są. „Paluch” pre-
zentuje również historie pracy beha-
wiorystów, opiekunów i wolontariuszy, 
a także historie wspaniałych adopcji 
i relacje z domów, gdzie te niezwy-
kłe psy nawet po wieloletnim pobycie 
w schronisku zachowywały się nagle 
jakby „zdjęto z nich czar”. Przy wspar-
ciu mądrego opiekuna każdy z nich 
ma potencjał na zupełnie normalne ży-
cie, a satysfakcja z takiej adopcji jest 
nieporównywalna.

Co słychać Na Paluchu?
W schronisku Na Paluchu trwają ostatnie przygotowania przed wielką zbiórką organizowaną pod ha-
słem „Zostań naszym Mikołajem”. Jednak życie „Palucha” to nie tylko cykliczne wydarzenia. Codzien-
ność schroniska to m.in. poszukiwanie wolontariuszy, czy unowocześnianie działania jednostki.

 Zamawianie ogłoszeń
tel./fax: 22 877 25 66, 22 877 25 67 

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Praca dodatkowa
przy kolportażu gazet (co dwa tygodnie)

dla sprawnych mężczyzn z samochodem
zgłoszenia faxem pod nr 22 877-25-66  

lub e-mail: rekrutacja@nasza-gazeta.pl
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Położone na malowniczym wzgó-
rzu opactwo benedyktyńskie w podkra-
kowskim Tyńcu, będące najstarszym 
z istniejących dziś w Polsce,to jeden 
z najbardziej otwartych klasztorów 
w naszym kraju. Można zatrzymać się 
w domu gości na rekolekcje i me-
dytacje w towarzystwie zakonników, 
a także wziąć udział w wielu organizo-
wanych przez mnichów wydarzeniach, 
żeby nie nazwać ich imprezami.

Wzgórze benedyktynów
Benedyktyni tynieccy, których jest 

blisko czterdziestu, oprócz modłów 
i prac w klasztornym ogrodzie i go-
spodarstwie, prowadzą sklep z własny-
mi wyrobami, ale też wydawnictwo 
i zajmują się pracą naukową. Klasz-
tor tyniecki jest otwarty na turystów. 
Mogą się zatrzymać w Domu Gości lub 
Opatówce. Część skromnie wyposażo-
nych pokoi: łóżko, szafa, stolik i krzyż 
na ścianie, ma też łazienki lub umy-

walki. Nie ma żadnych telewizorów 
i telefonów, ale jest internet.

Obiad w milczeniu
Goście mogą włączyć się w klasz-

torny rytm życia i razem z zakonnikami 
uczestniczyć w codziennej Eucharystii 
i Liturgii Godzin, podczas których po-
słuchać można słynnego gregoriańskie-
go śpiewu chorałowego. Mężczyźni 
mogą też spożywać posiłki ze wspól-
notą benedyktynów w klasztornym re-
fektarzu, gdzie obowiązuje zakaz roz-
mów. Wszystko odbywa się tu w rytmie 
i porządku ustalonym od prawie tysiąca 
lat,a piękna nadwiślańska okolica za-
chęca do spacerów.

Siłownia w pustelni
– U… nie ma u nas luksusów: 

na obiad zwykle jest kalafiorowa lub 
pomidorowa z ryżem, a śpi się w celach, 
gdzie jest tylko stolik, łóżko i krzyż – 
mówi ksiądz rektor Wiesław Kowalew-

ski, dyrektor Centrum Terapeutycznego 
SpeS (skrót od sentencji „Salus per 
silentium” – „Zdrowie przez ciszę”), 
w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach 
koło Staszowa (woj. Świętokrzyskie). 
– Ale jakby klient sobie życzył, możemy 
wynieść łóżko i wstawić trumnę do spa-
nia – żartuje dyrektor centrum, którego 
najważniejszym celem jest stworzenie 
warunków do terapii. – Pomagamy 
przewartościować swoje życie i oferu-
jemy wsparcie duchowe. Nikogo jednak 
nie zmuszamy do modlitwy ani udziału 
we mszy. Naszym gościom, na życzenie, 
zapewniamy pomoc psychologiczną, 
wsparcie duchowe – rozmowy, dostęp 
do biblioteki, a nawet siłownię i odno-
wę biologiczną – zapewnia ksiądz.

W celi bez seksu
Kamedułów, którzy założyli 

tu klasztor w XVII w. od dawna już nie 
ma, ale od kilkunastu lat do odbudo-
wywanych domków kamedułów w Pu-
stelni Złotego Lasu przyjeżdżają ludzie 
zagrożeni chorobami cywilizacyjnymi: 
pracoholizmem, uzależnieni od interne-
tu, czy seksu. Do pustelni przyjmuje się 
tylko pojedyncze osoby. Nie ma możli-
wości przyjazdu z rodziną, a komórki 
i laptopy obowiązkowo deponowane są 
przy wejściu, zresztą i tak nie ma tu za-
sięgu. Każdy gość mieszka w otoczo-
nym murem pokamedulskim domku 
pustelnika lub w izolowanej celi.

Oaza u karmelitów bosych
Ludzi poszukujących wyciszenia 

jest coraz więcej. Stale rośnie też ilość 
ofert „urlopów w samotni”. Zakonnicy 
odpowiadają na istotną potrzebę współ-
czesnych ludzi „zagubionych na bez-
drożach szalonego świata” – jak napisał 
benedyktyn z Lubinia o. Jan Bereza, 
inicjator sesji medytacyjnych.

Karmelitański Dom Modlitwy 
w Piotrkowicach na południe od Kielc 
mieści się w nowym budynku klasztor-
nym. Goście mogą włączyć się w rytm 
życia wspólnoty karmelitów bosych. 
Zostają zakwaterowani w jednoosobo-
wych pokojach i mają swobodny dostęp 
do kaplicy i biblioteki. Modlitewnej 

atmosferze sprzyja barokowy kościół 
i słynne sanktuarium oraz pokaźnych 
rozmiarów ogród. Okoliczne święto-
krzyskie pola i lasy zachęcają do space-
rów i medytacji na łonie natury.

Kontemplacja z mniszkami
Na turystów czekają też inne klasz-

tory, m.in. benedyktynów w Lubiniu 
koło Poznania, warmińskim Stoczku 
Klasztornym oraz kamedułek w Zło-
czewie w woj. łódzkim – proponując 
kilkudniowe pobyty ludziom świeckim.

– Większość gościnnych pokojów 
jest już zajęta – mówi matka Weroni-
ka Sowulewska, przeorysza klasztoru 
w Złoczewie – Goście przyjeżdżają in-
dywidualnie lub grupowo, mają dostęp 
do kaplicy, mogą uczestniczyć w na-
szych modlitwach. Mogą też pracować 
z nami w ogrodzie klasztornym. Lu-
dzie coraz częściej szukają duchowych 
wartości, są sfrustrowani i zmęczeni, 
pragną odpocząć psychicznie i zre-
generować siły – stwierdza mniszka. 
I zdaje się wiedzieć co mówi, bo kto 
wie więcej o ludzkiej duszy, niż mnisi 
z zakonów kontemplacyjnych.

 
W pustelni 

na Srebrnej Górze
Klasztor kamedułów na tzw. Srebr-

nej Górze na krakowskich Bielanach 
słynie z jednej z najsurowszych reguł. 
Mnisi wstają przed czwartą, śniadanie 
jedzą o siódmej, a dzień wypełnia im 
modlitwa i praca w ogrodzie. Koń-
czą go kolacją o godzinie 17. Kon-

takt między braćmi jest ograniczony 
do minimum, mieszkają w oddzielnych 
domkach, a widują się jedynie pod-
czas posiłków i modlitw. Ale klasztor 
jest otwarty dla gości. I choć mnisi 
oferują wypoczynek w niezwykle su-
rowych warunkach: w przygotowanym 
dla turystów pokoju jest jedynie wą-
skie drewniane łóżko, podłoga z desek, 
mały stolik i krzesło, bez telewizji, 
komputera ani radia, to trudno tam 
o miejsce. Aby dostać się do krakow-
skiej pustelni kamedułów chętni muszą 
przedstawić list referencyjny lub odbyć 
rozmowę z przeorem.

Pobyć ze sobą
Pobyty w polskich klasztorach stają 

się coraz bardziej popularne, dlatego 
o wypoczynku w samotni trzeba po-
myśleć odpowiednio wcześniej. Część 
zakonów ma tak wielu chętnych, że 
zostały zmuszone do wprowadzenia 
systemu rezerwacji (płatność za po-
byt: gotówką, kartą lub przelewem). 
O miejsce trudno zwłaszcza w wakacje, 
kiedy klasztory przeżywają prawdziwe 
oblężenie. Skąd taka popularność?

Zdaniem cysterskiego zakonnika 
ojca Rajmunda z opactwa w Wąchocku 
głównym jej powodem jest zmęczenie 
nadmiernym tempem współczesnego 
życia. Ludzie przyjeżdżają do klasz-
torów, pustelni, zakonów z różnych 
powodów, ale dominuje szukanie psy-
chicznego oparcia i odnalezienie go… 
w samym sobie.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Wędrówki z Naszą Gazetą

Wakacje w klasztorze
Nocleg w spartańskiej celi i zero kontaktu z cywilizacją. Zamiast 
rozpalonej plaży – wyciszający spacer szlakiem zakonników. Obiad? 
Tak, ale w refektarzu. Wieczorem zaś modlitwa w kaplicy, a nie alko-
holowa zabawa w pubie. Taki urlop oferuje już kilkanaście polskich 
klasztorów. I coraz trudniej znaleźć wolne miejsca.

Spełniło się pragnienie jednego 
z krytyków kulinarnych, aby piero-
gowa gorączka podniosła rangę tego 
dania do miana narodowej potrawy – 
polskiego pieroga. Chociaż może mieć 
między pierogową konkurencję w kil-
kunastu krajach. W Polsce jest obecna 
na wielu festynach i targach spożyw-
czych i to w ilościach dochodzących 
do 96 tys. (VIII Festiwal Smaków 
Regionalnych „Pierogi 2016” w Tar-
nowcu). A do tego przybiera rozmaite 
regionalne nazwy: hreczuszki (z mąki 
gryczanej), kulebiaki, kurniki (weselne, 
z mięsem kurzym), parowańce, sójki 
mazowieckie, szlachcice, czy wreszcie 
tatarskie kibiny i pierekaczewniki. Jest 
też daniem wędrującym wraz z emi-
grantami nawet na odległe kontynenty, 
z USA na czele.

Danie, usynowione przez Polaków 
w XIII wieku, po przekształceniach 
wciąż wzbogaca polską tradycję kuli-
narną, także dzięki poszukiwanej dziś 
wersji EKO.

O tym co pomaga takiej karierze 
opowiada Robert Szelc, który swoją 
wersją „Ekopierożek” częstuje gości 

nawet w Hongkongu, Norymberdze, 
Nowym Jorku i Tokio:

– Mam prawdziwą satysfakcję gdy 
razem z kolegami ze Stowarzyszenia 
„Polska Ekologia” zbieramy pochwały 
w wielu krajach. Prezentujemy kuli-
naria najwyższej jakości. Ale i w Pol-
sce produkty naszej rodzinnej firmy 
– i to w obu wersjach: tradycyjnej 
i ekologicznej – cieszą się wzięciem, 
a to za sprawą dobrych receptur, ja-
kie moja Mama przejęła od swojej. 
Stąd w szyldzie „Pierożek” zaznacza-
my: „wyroby z kuchni naszej Babci”. 
Tradycyjne receptury i staranny dobór 
składników są podstawą sukcesu. Za-
równo bieszczadzkie pierogi z ziemnia-
kami i serem lub na słodko, jak i uszka 
z mięsem oraz wszystkie pozostałe 
dania przygotowujemy tak, jakbyśmy 
je mieli podać naszym dziadkom i wy-
słuchać surowej opinii. Kapusta i inne 
składniki pochodzą z czystych i nieska-
żonych Bieszczadów. Z gospodarstw, 
gdzie nie stosuje się sztucznych nawo-
zów, środków chemicznych, antybioty-
ków i hormonów, no i unika się GMO.

Druga sprawa to specjalne za-
pakowanie – chociażby w próżni; 

my np. ze środków Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Współpracy pozyska-
liśmy współfinansowanie zakupu ma-
szyny wykorzystującej technikę zmody-
fikowanej atmosfery. Wbrew pozorom 
pierogi są delikatnym wyrobem i każdy 
ich element inaczej reaguje na różnicę 
temperatur, chociażby na mrożenie.

Istnieją różne wersje historii piero-
gów i dróg dotarcia do Polski. Jedna 
mówi o wojskach mongolskich (ta-
tarskich), które dotarły w XIII w. aż 
do Legnicy i przy okazji przywiozły 
właśnie pierogi z Chin podbitych przez 
Czyngis-chana. Druga wersja wymie-
nia św. Jacka Odrowąża, który polubił 
je podczas 5 letniego pobytu misjonar-
skiego na Rusi Kijowskiej (także kilka-
krotnie atakowanej przez te mongolskie 
armie) i po powrocie do Krakowa spo-
wodował ich upowszechnienie. Stąd 
też funkcjonuje określenie św. Jacek 
z Pierogami, a nawet nagroda o tej 
nazwie jest przyznawana na Festiwalu 
Pierogów w Krakowie.

Jednak współczesna wędrówka pol-
skich pierogów każe pisać drugi tom 
tej peregrynacji z wybiciem rozdziału 

„Z Polski do Chin” z udziałem „Eko-
pierożka” oczywiście.

*  *  *
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Przetwórców i Producentów Produk-
tów Ekologicznych „Polska Ekolo-
gia” skupia osoby i firmy zajmujące 
się produkcją żywności z surowców 
ekologicznych certyfikowanych (!). 
Ideą naczelną Stowarzyszenia jest re-
prezentowanie całej branży żywności 
ekologicznej, przy aktywnej pracy 
na rzecz rozwoju EKO rynku. Przez 
10 lat funkcjonowania Stowarzyszenie 
zorganizowało wiele akcji promują-
cych najbardziej wartościową polską 
żywność w kraju i za granicą. Od 2015 
roku realizuje 3-letnią kampanię pro-
mocji polskiej żywności ekologicznej 
w USA, Japonii i Singapurze.

Polacy coraz bardziej cenią żyw-
ność: naturalną, świeżą, z pewnego 
źródła, z certyfikatem i dobrej marki 
– to wynik badania zrealizowanego 
przez Ośrodek Ewaluacji, zatytułowa-
nego „Kogo nęci zdrowie jedzenie”. 
Jeśli na certyfikowaną żywność zwraca 
uwagę już 34% Polaków, to w pewnej 

części jest to zasługa Stowarzyszenia 
„Polska Ekologia”.

Prezesem tej organizacji jest Paweł 
Krajmas, doświadczony i dyplomo-
wany arcymistrz masarstwa, autorytet 
w zakresie produkcji żywności ekolo-
gicznej, nagradzany i znany społecznik 
na Podkarpaciu.

O żywotne sprawy Stowarzyszenia 
od 10 lat dba Jolanta Lyska dyrektor 
generalny, dobry duch całego ugrupo-
wania.

Ekologiczne metody produkcji 
żywności przyczyniają się do ochrony 
zdrowia społeczeństwa, pozwalają za-
chować bioróżnorodność środowiska, 
zgodnie z hasłem: Euroliść symbolem 
najwyższej jakości produktu.

Bohdan Juchniewicz

Ekopierożek  z Krosna i pierogowa gorączka
Piotrkowice – klasztor karmelitów

Tyniec – opactwo
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Jednym z ważnych aspektów na-
szego życia jest możliwość swobodnej 
komunikacji, jaką daje posiadanie sa-
mochodu. Jest on kupowany nie rzadko 
kosztem wielu wyrzeczeń i poświęceń, 
dlatego też jego utrata bywa bardzo 
bolesna i przykra dla właściciela. Pa-
miętajmy o kilku ważnych zasadach, 
by nie paść ofiarą złodziei.

Wychodząc więc naprzeciw takie-
mu problemowi poniżej przedstawiamy 
szereg porad utrudniających kradzież 
pojazdu, lub włamanie do niego:
• samochód powinien mieć zainsta-

lowany system alarmowy, który 
m.in. będzie ochraniał kabinę przed 
włamaniem. Dobrym jego uzupeł-
nieniem są różnego rodzaju bloka-
dy mechaniczne, a także posiada-
nie wyłącznika zapłonu ukrytego 
w miejscu znanym tylko właści-
cielowi;

• jeżeli nie ma możliwości pozo-
stawienia samochodu na parkingu 
strzeżonym, to do jego zaparkowa-
nia należy wybierać miejsca dobrze 
widoczne dla otoczenia i uczęsz-
czane. Natomiast w nocy – dobrze 
oświetlone i w pobliżu okien do-
mów mieszkalnych;

• istotnym działaniem utrudniającym 
czerpanie korzyści z kradzieży sa-
mochodu jest oznakowanie najważ-
niejszych jego elementów w firmie 
specjalistycznej, i nie kupowanie 
części z podejrzanego źródła.
Parkując samochód nawet na krótką 

chwilę należy:
• sprawdzić czy wszystkie okna są 

domknięte, a klapa bagażnika za-
trzaśnięta;

• włączyć alarm oraz inne posiadane 
zabezpieczenia;

• bagaże, tj. torby, plecaki, nesesery 
i inne rzeczy powinny być w schow-

kach lub bagażniku, pozostawienie 
ich na widoku będzie zachętą dla 
złodziei (dotyczy to też zakupów 
pozostawianych w aucie przed skle-
pami). Rzeczy tych nie powinniśmy 
też chować do bagażnika dopiero 
w miejscu zaparkowania;

• jeżeli w samochodzie zainstalowa-
ny jest radioodtwarzacz z panelem, 
to panel ten zabieramy ze sobą, 
a nie chowamy do schowka czy 
pod fotel;

• odchodząc od samochodu kluczyki 
chowamy do kieszeni wewnętrz-
nych ubrania, a w domu w miej-
scu bezpiecznym (z dala od drzwi 
wejściowych). Nigdy też nie pozo-
stawiamy dokumentów samochodu 
we wnętrzu;

• parkując na posesji czy w garażu 
nie otwieramy bramy pozostawiając 
samochód z kluczykami w stacyjce.
Podróżując samochodem przede 

wszystkim nie powinniśmy:
• pozostawiać torebek, neseserów, 

plecaków i innych rzeczy warto-
ściowych na fotelu pasażera czy 
kanapie z tyłu;

• zabierać autostopowiczów z miejsc 
podejrzanych, czy osób przypadko-
wo poznanych podczas postoju;

• zatrzymywać się w miejscach nie-
oświetlonych, zalesionych czy 
na pustkowiu;

• pozostawiać auta na postoju bez 
nadzoru, szczególnie, gdy bagaż wi-
doczny jest przez jego szyby.

Pamiętaj! Dokładnie rozważ wszel-
kie próby zatrzymania Cię przez in-
nych użytkowników drogi np. sygnali-
zujących usterkę Twojego auta. Może 
to być próba napadu. Lepiej dojechać 
do najbliższej, większej stacji benzy-
nowej i tam sprawdzić pojazd.

Jak chronić samochód 

Decyzja o rozwodzie czy separacji 
to jedna z najpoważniejszych, jakie 
zdarza się nam podejmować. Według 
psychologów rozwód zajmuje drugie 
miejsce wśród zdarzeń wywołujących 
w życiu człowieka największe natę-
żenie stresu. Na pierwszym miejscu 
plasuje się śmierć osoby najbliższej, 
na trzecim… remont lub budowa domu.

Decyzji o rozwodzie czy separa-
cji nie można podejmować pochopnie. 
Warto najpierw podjąć kroki zmie-
rzające do utrzymania małżeństwa, 
a przynajmniej rozważenia, czy aby 
na pewno rozstanie będzie najlepszym 
wyjściem – można zasięgnąć porady 
psychologa czy psychoterapeuty, ewen-
tualnie podjąć terapię rodzinną, bądź 
skorzystać z mediacji. Jeśli jednak po-
stanowimy, że nie jesteśmy w stanie 
wytrwać w związku ze współmałżon-
kiem, a jednocześnie zamiarem naszym 
będzie zalegalizowanie tej sytuacji, 
trzeba podjąć kolejną decyzję – odpo-
wiadając sobie na pytanie: rozwód czy 
separacja?

W jaki sposób ustaje 
małżeństwo?

Małżeństwo może ustać przez różne 
zdarzenia, które wywołają taki sku-
tek prawny. Są to: 1. śmierć jednego 
z małżonków, 2. unieważnienie mał-
żeństwa przez sąd, 3. uznanie przez sąd 
jednego z małżonków za zmarłego, 4. 
stwierdzenie przez sąd zgonu jednego 
z małżonków, 5. orzeczenie przez sąd 
rozwodu.

Relacje pomiędzy małżonkami 
w wyniku orzeczenia przez sąd sepa-
racji są inne – wówczas małżeństwo 
nie ustaje, ale wyłączone zostają nie-
które skutki związane z jego zawar-
ciem (pomiędzy małżonkami powstaje 
rozdzielność majątkowa, małżonkowie 
nie odpowiadają wzajemnie za swoje 
zobowiązania, małżonkowie nie dzie-
dziczą po sobie).

Co to jest rozwód?
Rozwód to rozwiązanie małżeństwa 

przez sąd, skuteczne z chwilą uprawo-
mocnienia się wyroku rozwodowego. 
Z tą chwilą małżeństwo przestaje ist-

nieć. Rozwód może zostać orzeczo-
ny przez sąd, jeżeli nastąpił zupełny 
i trwały (nieodwracalny) rozkład po-
życia, czyli wówczas, gdy zaszły tzw. 
pozytywne przesłanki rozwodowe. Jed-
nak nawet jeżeli wystąpiły przesłanki 
rozwodowe (nastąpił zupełny i trwały 
rozkład pożycia między małżonkami), 
sąd nie orzeknie rozwodu w następują-
cych sytuacjach (negatywne przesłanki 
rozwodowe):

1. gdyby wskutek tego orzeczenia 
miało ucierpieć dobro wspólnych ma-
łoletnich dzieci małżonków,

2. jeżeli z innych względów niż 
dobro małoletnich dzieci małżonków 
orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego,

3. jeżeli rozwodu żąda małżonek 
wyłącznie winny rozkładu pożycia, 
chyba że:

a) drugi małżonek wyrazi zgodę 
na rozwód, albo

b) odmowa jego zgody na rozwód 
jest w danych okolicznościach sprzecz-
na z zasadami współżycia społecznego.

Rozwiedzeni małżonkowie nie od-
powiadają wzajemnie za swoje zobo-
wiązania.

W razie śmierci jednego z rozwie-
dzionych małżonków drugi z nich nie 
należy do kręgu spadkobierców usta-
wowych zmarłego.

Co to jest separacja?
Należy rozróżnić separację faktycz-

ną (termin języka potocznego) od se-
paracji formalnej (instytucji prawnej).

Separacja to słowo często stosowa-
ne w języku potocznym i oznaczają-
ce faktyczne rozdzielenie małżonków 
„od stołu i łoża” – poprzez zaniechanie 
pożycia małżeńskiego, prowadzenie 
odrębnych gospodarstw domowych, 
często również obranie przez każdego 
z nich odrębnego miejsca faktycznego 
pobytu.

Separacja jako instytucja prawna 
oznacza zawieszenie – w wyniku orze-
czenia sądowego – niektórych skut-
ków wynikających z zawarcia mał-
żeństwa i powstanie w ich miejsce 
takich skutków, jakie wiążą się z orze-
czeniem rozwodu, nie będące jednak 

rozwiązaniem małżeństwa, skuteczne 
z chwilą uprawomocnienia się wyroku 
separacyjnego. W wyniku orzeczenia 
separacji przez sąd małżeństwo na-
dal istnieje (żaden z małżonków nie 
może zawrzeć kolejnego małżeństwa), 
jednak szereg kwestii – głównie ma-
jątkowych – jest rozwiązanych w taki 
sposób, jak gdyby małżeństwo zostało 
rozwiązane przez rozwód (np. ustaje 
wspólność ustawowa między małżon-
kami, małżonkowie nie odpowiadają 
wzajemnie za swoje zobowiązania, nie 
dziedziczą po sobie). Z natury sepa-
racji wynika ponadto, że jest to stan 
odwracalny – jeżeli obydwoje mał-
żonkowie wyrażają na to zgodę, sąd 
orzeka o zniesieniu separacji i z tą 
chwilą ustają jej skutki.

Separacja może zostać orzeczona, 
gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia, 
przy czym nie musi on być trwały 
(nieodwracalny) – są to tzw. pozytywne 
przesłanki separacyjne. Jeżeli małżon-
kowie mają wspólne małoletnie dzieci, 
sąd – nawet jeśli nastąpił zupełny roz-
kład pożycia – nie orzeknie separacji, 
jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć 
dobro tych dzieci, albo jeżeli z innych 
względów orzeczenie separacji pozo-
stawałoby w sprzeczności z zasadami 
współżycia społecznego (ujemne prze-
słanki separacyjne). Jeżeli jednak mał-
żonkowie nie mają wspólnych małolet-
nich dzieci, sąd może orzec separację, 
jeśli obydwoje wyrażają na to zgodę. 
Oznacza to, że w takiej sytuacji sąd nie 
musi już gruntownie badać czy wystą-
piły przesłanki separacyjne (zupełny 
rozkład pożycia).

Małżonkowie pozostający w separa-
cji nie odpowiadają wzajemnie za swo-
je zobowiązania.

W razie śmierci jednego z małżon-
ków pozostających w separacji drugi 
z nich nie należy do kręgu spadko-
bierców ustawowych zmarłego (art. 
9351 KC).

Joanna Hetman-Krajewska
Adwokat, radca prawny

Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM
ul. Elektoralna 17 lok. 17
www.patrimonium.com.pl

Nasz prawnik radzi

Rozwód czy separacja
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 MINI-
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999 
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”  
% 22 668 70 00

• POLICJA % 997
Komisariat Warszawa-Żoliborz
ul. Rydygiera 3A, % 22 603 71 04
Komisariat Warszawa-Bielany
ul. Żeromskiego 7, % 22 603 71 55

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 6, ul. Marymoncka 88/91  
  % 22 596 70 60
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 11, ul. Zgrupowania AK 
„Kampinos”   % 22 596 71 10

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Żoliborza i Bielan”
01-125 Warszawa 102
skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

Redaguje zespół 
Wy daw ca: NASZA GAZETA Sp. z o.o.
(adres jak wyżej)
Reklamy i ogłoszenia:
tel. 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl

Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

sponsorowanych re dak cja nie od po wia da.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, 

adiustowania oraz opatrywania własnym 
tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

•  A PRZEPROWADZKI 24h/7 WYWÓZ 
I UTYLIZACJA zbędnych przedmiotów, 
mebli z mieszkań i piwnic. Tel. 607 663 330

•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY,
srebra, platery, książki, pocztówki, odznaki, 
odznaczenia, szable, bagnety. Gotówka. 
Tel. 504 017 418

•  ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI i inne 
rzeczy. Tel. 22 663 39 19, 509 548 582

•  FIRMA ZATRUDNI OSOBY do opieki 
nad osobami starszymi w ich miejscu 
zamieszkania na terenie dzielnicy Bielany. 
Tel. 22 835 33 88

•  KUPIĘ MONETY, BANKNOTY, militaria, 
znaczki, zegarki, srebra, platery, inne starocie. 
Tel. 502 510 493

•  POSZUKUJEMY OSÓB 
DO SPRZĄTANIA obiektu handlowego 
w dzielnicy Białołęka. Oferujemy stabilne 
zatrudnienie i elastyczne godziny pracy. 
Tel. 518-336-910, 604-126-388

•  PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, 
TAPICERKI meblowej, samochodowej.
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 505 593 654

•  REGULACJA, USZCZELNIANIE, 
NAPRAWA, MONTAŻ – okien, rolet, 
żaluzji. Szybko, tanio, solidnie. 
Pro-sol Plus tel. 509 746 584

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA 
+ składanie mebli. Tel. 503 150 991

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1

w listopadzie:
•  19 listopada (sobota) godz. 15.00 – 

Spotkanie historyczne pt. „Powrót 
do Sulejówka. W 98 rocznicę odzy-
skania niepodległości. Wstęp wolny

•  20 listopada (niedziela) godz. 17.00 
– Potańcówka w BOK-u „Wieczór 
taneczny ze swingiem w tle”. Bilety 
15 zł

•  23 listopada (środa) godz. 19.00 – 
Koncert Grzegorza Tomczaka w ra-
mach 34. Międzynarodowego Festi-
walu Bardów OPPA. Bilety 20 zł

•  25 listopada (piątek) godz. 18.00 – 
Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem” 
– Andrzej Maciążek „Sri Lanka”. 
Wstęp wolny

•  26 listopada (sobota) godz. 16.00 
– Z cyklu „Katarzynkowy Bielański 
Dancing”. Bilety 15 zł, przedsprze-
daż od 21 listopada

•  27 listopada (niedziela) godz. 16.00 
– Z cyklu „Andrzejkowy Bielański 
Dancing”. Bilety 15 zł, przedsprze-
daż od 21 listopada

•  30 listopada (środa) godz. 19.00 – 
Wieczór kabaretowy „Marek Majew-
ski i kabaret OTTO”. Bilety 20 zł, 
przedsprzedaż od 21 listopada

w grudniu:
•  2 grudnia (piątek) godz. 18.00 – 

Koncert z okazji 60-lecia Piwnicy 
pod Baranami w wykonaniu Beaty 
Czerneckiej, Agaty Ślazyk, Tadeusza 
Kwinty, Mieczysława Święcickiego. 
Bilety 20 zł (normalny) i 15 zł (ulgo-
wy)

•  3 grudnia (sobota) godz. 17.00 – 
„Nietypowa Baba jestem” czyli Anna 
Seniuk w rozmowie z córką Magda-
leną Małecką – Wippich. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru od 28 listopa-
da w sekretariacie BOK

•  4 grudnia (niedziela) godz. 17.00 – 
„Bartek Zwycięzca” film z muzyką 
na żywo w wykonaniu Waldemara 
Rychłego z zespołem. Bezpłatne wej-
ściówki do odbioru od 28 listopada 
w sekretariacie BOK

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Estrady 112

w grudniu:
•  1, 8, 15 i 22 grudnia (czwartki) 

w godz. 10.00 – 10.45 – Przyjaciele 
Misia – warsztaty ogólnorozwojowe 
dla dzieci w wieku 1,5 – 2,5 lat. Pro-
wadzenie Izabela Strońska. Zajęcia 
jednorazowe 15 zł, karnet na 4 spo-
tkania 40 zł

•  3 grudnia (sobota) w godz. 10.00 – 
12.00 – Smakowite Obrazy – fami-
lijne warsztaty kulinarno-plastyczne 
dla dzieci 5+ z rodzicami. Dzieci 
wraz z rodzicami tworzą kreatyw-
ne obrazy z jedzenia. Prowadzenie: 
Rolnik Jabłuszko i Pani Marchewka. 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy do 1 
grudnia- tel. 22 835 54 44

•  8 grudnia (czwartek) w godz. 17.00 
– 20.00 – Bombki 3 D – warsztaty 
artystyczne dla dorosłych. Uczest-
nicy wykonają bombkę przezroczy-
stej kuli ze świątecznym krajobra-
zem wewnątrz. Koszt 30 zł, zapisy 
do 1 grudnia, tel. 22 835 54 44

Ogłoszenia drobne
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 17 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) np. ze spadochronem; 7) miasto w woj. pomorskim nad Łebą; 
8) podium; 9) ryba arktyczna; 10) pieprzojady; 12) bocianie gadanie; 14) spec 
od zwierząt; 16) rzeka w Szwecji; 19) w nim żyjemy; 21) zapaśnik korridy; 
22) do odrobienia przez ucznia; 23) nowy wyznawca.

Pionowo: 1) cichy głos; 2) u niego kupisz okulary; 3) np. grochu; 4) tytuł pol-
skiej telenoweli; 5) wierzchnie okrycie stopy; 6) zapowiedź pogody; 11) prezent; 
13) wyrośnie na króla zwierząt; 15) ryba szczelnie opancerzona; 17) miasto 
w Nigerii; 18) narząd wytwarzający mocz; 20) symptom.

Horoskop
od 8 listopada do 3 grudnia 2016 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Potrzebujesz teraz, bardziej 
niż zwykle, ciepła i zrozu-
mienia. Na szczęście w tej 

kwestii będziesz mógł liczyć na bliską 
osobę. Nie zamykaj się na innych ludzi, 
daj im do siebie dotrzeć. W sferze zdro-
wotnej może nastąpić niewielkie pogor-
szenie, ale jeśli tylko zadbasz o siebie 
w porę, unikniesz dalszych komplikacji. 
W finansach weź sprawy w swoje ręce.

RYBY (19 II – 20 III)
Będziesz w znakomitej for-
mie, a co za tym idzie, od-
najdziesz w sobie mnóstwo 

siły do działania. Dobrze się składa, 
bo już wkrótce los postawi przed Tobą 
ważne zadania. Dodaj jeszcze tylko 
więcej pozytywnego myślenia, a wszyst-
ko pójdzie zgodnie z Twoim życzeniem. 
Nie pozwól, by sprzed nosa uciekła 
Ci szansa na zarobienie dodatkowych 
pieniędzy.

BARAN (19 II – 20 IV)
Jeśli miałeś już jakiś kon-
kretny plan na zdobycie 
serca „upatrzonej” osoby, 

to musisz być czujny, bo ktoś inny może 
Cię w tym ubiec. Polegaj na swoich za-
letach i pamiętaj, jak wiele masz do za-
oferowania. Fizycznie będziesz się miał 
nie najgorzej, lecz sfera psychiczna 
może doznać uszczerbku. Nie pozwól 
nikomu wyprowadzić się z równowagi.

BYK (21 IV – 21 V)
Nie pozwól, by przez Twoje 
wyskoki ucierpiała druga 
osoba. Zawodowo będziesz 

miał powód do dumy ze swych doko-
nań. Twoje projekty zyskają aprobatę 
nawet najtwardszych dotąd przeciwni-
ków. Licz się z nieprzewidzianymi wy-
datkami, które mogą pojawić się nagle 
i nie szastaj pieniędzmi. Zdrowie Ci 
dopisze, mimo to poświęć mu trochę 
troski.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Nie powinieneś obawiać się 
konkurencji w sprawach za-
wodowych. Masz doświad-

czenie i jesteś efektywny w swym dzia-
łaniu. Czego trzeba Ci więcej? Może 
tylko wiary w swoje umiejętności. Ser-
cowe komplikacje, jakim będziesz mu-
siał stawić czoła, okażą się raczej tylko 
przejściowe. Szczera rozmowa z part-
nerem, pozwoli Wam znaleźć wyjście 
z problemów.

RAK (22 VI – 22 VII)
Jesteś żądny wrażeń i cieka-
wy świata. W poszukiwaniu 
przygód może nawet wybie-

rzesz się do miejsc, w których jeszcze 
nie byłeś. Zachowaj jednak ostrożność. 
Miej ograniczone zaufanie do niezna-
jomych. Finansowo – znakomicie, za-
robisz więcej niż się spodziewałeś. Jeśli 
Twoje serce cierpiało, wkrótce uda Ci 
się odnaleźć na nie skuteczny lek.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Jesteś waleczny, ale przez 
Twe łagodne i dobre serce 
godzisz się na niedopusz-

czalne rozwiązania. Zanim podejmiesz 
ostateczną decyzję w naprawdę ważnej 
sprawie, pomyśl dobrze, czy wybrane 
wyjście jest najwłaściwsze. Już nie-
bawem pojawią się widoki na spory 
sukces zawodowy, więc zrób wszystko, 
by tej szansy nie zaprzepaścić.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Spotkania w gronie znajo-
mych pozwolą Ci zapomnieć 
o kłopotach rodzinnych. 

Flirtuj więc, bo to dla Ciebie relaks 
i przyjemność. W rozwiązaniu kłopotów 
finansowych pomoże Ci zaufana osoba, 
więc spokojnie możesz się do niej zwró-
cić po pomoc. Natomiast zdrowotnie 
będziesz musiał poradzić sobie sam 
– pamiętaj o regularnych badaniach 
lekarskich.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Twoje starania nie przy-
niosły jeszcze efektu, ale 
nie trać nadziei na udany 

związek z wymarzoną osobą. Czasa-
mi wszystko idzie pomyślnie dopiero 
wtedy, gdy przestajemy liczyć na wie-
le. W pracy powinieneś bardzo skon-
centrować się na realizowanych zada-
niach, by przez nieuwagę nie stracić 
tego, co już udało ci się osiągnąć. 
Sprawy finansowe na razie bez zmian.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Więcej uwagi poświęć part-
nerowi. Wyjedźcie gdzieś 
razem choćby na weekend. 

Wspólnie spędzone chwile przyczynią 
się do poprawy wzajemnych relacji. Już 
niebawem możesz odkryć w sobie nowe 
talenty i umiejętności. Jeśli zostaną one 
przez Ciebie właściwie wykorzystane, 
niewykluczone, że przyczynią się do za-
robienia dodatkowych pieniędzy.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Miłość była dla Ciebie 
ostatnio źródłem stresu 
– nie wiedziałeś, jakiego 

wyboru masz dokonać. Nie podejmuj 
decyzji pod presją, czy pod wpływem 
chwili – to najgorsze, co możesz zro-
bić. Najlepsze rozwiązania przychodzą 
nagle. Zawodowo – nie bierz na gło-
wę więcej niż możesz unieść. Masz 
ogromne ambicje, ale doba trwa tylko 
24 godziny.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Nie obiecuj tego, z czego 
nie jesteś w stanie się wy-
wiązać. To może sprowadzić 

na Ciebie duże kłopoty. W uczuciach 
zdecydowanie nadchodzi czas pozytyw-
nych zmian. Być może nawet stwo-
rzysz nowy, ekscytujący związek oparty 
na zaufaniu. W sprawach finansowych 
mogą nadejść trudności, ale powinie-
neś dać sobie z nimi szybko radę. 




