
Sylwestrowa scena rozbłyśnie już 
o godz. 19.00 i aż do godz. 1.30 w nocy 
zapewni rozrywkę, prezentując spek-
takularne muzyczne show z udziałem 
polskich gwiazd. Dla warszawskiej pu-
bliczności zaśpiewają: Agnieszka Chy-
lińska, LemON, Anna Wyszkoni, Lady 
Pank, Sound’N’Grace, Varius Manx 
i Kasia Stankiewicz, Kombii, Natalia 
Nykiel, Cleo, Jula, Andrzej Piaseczny, 
Rafał Brzozowski, Daria Zawiałow.

W tę wyjątkową noc na placu 
Defilad warszawiacy będą się bawić 
w rytmie największych przebojów pol-
skiej muzyki rozrywkowej i przywitają 
Nowy Rok wraz ze swoimi ulubionymi 

artystami. Gospodarzami imprezy będą 
znani ze stacji TVN: Magda Mołek, 
Patrycia Kazadi, Gabi Drzewiecka oraz 
Marcin Prokop, Olivier Janiak, Filip 
Chajzer oraz dziennikarz radia ESKA 
Jankes. O choreografię widowiska za-
troszczy się Agustin Egurrola i tancerze 
z grupy VOLT. Sylwestrowa zabawa 
zacznie się o godzinie 19.00, a trans-
misja na antenie TVN rozpocznie się 
o godz. 19.45.

O północy niebo nad Pałacem Kul-
tury i Nauki rozświetli feeria barw naj-
większego w Polsce pokazu świetlno-
pirotechnicznego, a zebrana publicz-
ność hucznie powita 2017 rok.
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b    Następne wydanie ukaże się 27 stycznia 2017 roku    b    Następne wydanie ukaże się 27 stycznia 2017 roku    b

Sylwester w Warszawie
31 grudnia Prezydent m.st. Warszawy oraz telewizja TVN zapraszają 
na plac Defilad na największą otwartą imprezę roku. Zabawa orga-
nizowana przez Stołeczną Estradę odbędzie się pod hasłem „Hello 
2017!”. Dzięki współpracy z telewizją TVN mieszkańcy całej Polski 
zobaczą jak warszawiacy witają Nowy Rok.

Pełnych radości, spokoju
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wiele pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku 

Mieszkańcom Bielan
życzą 

Rada i Zarząd  
Dzielnicy Bielany

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2017 Roku

wszystkim Czytelnikom, Reklamodawcom i Sympatykom
życzy Redakcja
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Zapowiedź zamknięcia w przy-
szłym roku w szpitalu Bielańskim od-
działu chirurgii dziecięcej bardzo za-
niepokoiła bielańskich radnych. Spra-
wę tę omawiano na komisji zdrowia, 
a potem 14 grudnia stała się jednym 
z głównych punktów rozszerzonego 
porządku obrad rady Bielan.

Jak się okazało w trakcie długiej 
burzliwej debaty, mimo że wszyscy 
radni byli przeciw likwidacji w ich 
dzielnicy tego 19-łóżkowego tak po-
trzebnego szpitalnego oddziału dla 
najmłodszych, to mieli wielki problem 
w przyjęciu w tej sprawie stosownego 
wspólnego stanowiska.

Bo choć przedstawiciele wszyst-
kich opcji popierali jego treść głoszą-
cą, że:

„Rada Bielan wyraża sprzeciw 
wobec planów likwidacji Oddziału 
Chirurgicznego dla Dzieci Szpitala 
Bielańskiego im. ks. Jerzego Popie-
łuszki Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej i przenie-
sienia go do innego szpitala. Szpital 
Bielański im. ks. J. Popiełuszki jest 
Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej, który gwarantuje 
opiekę chirurgiczną dla mieszkańców 
z terenu Bielan, dzielnic ościennych, 
jak również z okolic m.st. Warsza-
wy” – to opozycji nie podobała się 
nowa poprawiona wersja uzasadnienia 
przygotowana przez radnych PO i nie-
zrzeszonych.

Zdaniem klubu PiS wobec pier-
wotnego uzasadnienia przyjętego po-
przedniego dnia przez komisję zdrowia 
to nowe było zaostrzone, wypaczało 
fakty, bazowało na nieprawdziwych 

danych, miało polityczny charakter 
i było nie do przyjęcia.

Dlatego też radni opozycji nie 
wzięli udziału w głosowaniu. Stano-
wisko sprzeciwu wobec planowanej 
likwidacji oddziału chirurgicznego 
przyjęte zostało przez radę Bielan 
większością 13 głosów wraz z po-
prawką w uzasadnieniu.

Głosiła ona, że: „Oddział Chirurgii 
Dziecięcej w Szpitalu Bielańskim im. 
ks. J. Popiełuszki wykonuje rocznie 
około tysiąca zabiegów operacyjnych, 
hospitalizuje około 1600 pacjentów.

W szpitalnym oddziale ratunko-
wym konsultowanych jest około 
13 tys. pacjentów chirurgicznych. Pa-
cjenci szpitala to mieszkańcy Bielan, 
Bemowa, Białołęki, Legionowa, Ja-
błonny, Chotomowa, Nowego Dworu 
Mazowieckiego, Nieporętu, Serocka, 
Sochaczewa, Grodziska Mazowieckie-
go i innych mniejszych miejscowości.

Wyrażamy zaniepokojenie losem 
małych pacjentów w związku z opu-
blikowaną przez ministra zdrowia 
mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie 
lecznictwa szpitalnego dla wojewódz-
twa mazowieckiego, z której jasno 
wynika, że w najbliższych latach zaj-
dzie konieczność likwidacji ponad 50 
proc. liczby łóżek na oddziałach chi-
rurgii dla dzieci.

Taka polityka zdrowotna realizo-
wana przez ministra zdrowia spowo-
dować może m.in. konieczność wy-
gaszenia Oddziału Chirurgicznego dla 
Dzieci Szpitala Bielańskiego im. ks. 
J. Popiełuszki.

Dzieci z północnej części powiatu 
warszawskiego zostaną pozbawione 

nie tylko specjalistycznej opieki chi-
rurgicznej w szpitalu posiadającym 
zarówno oddział pediatryczny, jak 
i chirurgiczny, zaplecze neurochirur-
giczne,

gastroenterologiczne, laryngolo-
giczne i ginekologiczne, ale również 
możliwości przeprowadzenia pełnej 
diagnostyki, w tym tomografii kompu-
terowej i rezonansu magnetycznego.

Pozbawienie północnej części 
Warszawy i jej okolic dostępu do usług 
medycznych z zakresu chirurgii dzie-
cięcej, która wynika z mapy potrzeb 
zdrowotnych, stoi w rażącej sprzecz-
ności z założeniami polityki proro-
dzinnej państwa.

W trosce o dobro najmłodszych 
mieszkańców nie tylko dzielnicy Bie-
lany, ale również sąsiadujących z nią 
dzielnic: Bemowo i Białołęka oraz 
okolic m. st. Warszawy, zachodzi ko-
nieczność podjęcia powyższego sta-
nowiska.

Jednocześnie rada Bielan wyraża 
pełne poparcie dla planów dotyczą-
cych modernizacji i rozbudowy szpita-
la Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki, 
służących zaspokojeniu potrzeb zdro-
wotnych pacjentów wszystkich grup 
wiekowych, a w szczególności rozbu-
dowę oddziałów internistycznych oraz 
neurologicznych”.

Bielańska rada przekazała niniej-
sze stanowisko do pani prezydent 
m.st. Warszawy, przewodniczącej 
Rady Warszawy, przewodniczącym 
rad dzielnic: Bemowa, Białołęki oraz 
dyrektorowi szpitala Bielańskiego.

(PON)

Na Bielanach

Bronią chirurgii dziecięcej 

– Planujemy przebudować drogę dla 
rowerów i chodniki na całej długości, 
a na skrzyżowaniu z ul. Kochanow-
skiego pojawi się rondo turbinowe – 
informuje Zarząd Dróg Miejskich. – 
Największa zmiana czeka skrzyżowanie 
ulic Rudnickiego i Kochanowskiego. 
Starą i wyeksploatowaną sygnalizację 
świetlną w tym miejscu zastąpi ron-
do turbinowe. To rozwiązanie o kosz-
cie porównywalnym z przebudową 
sygnalizacji, ale w przeciwieństwie 
do niej pozwoli usprawnić przejazd 
przez to skrzyżowanie [...]. Rowerzy-
ści zyskają wygodną, asfaltową drogę 
dla rowerów, przebiegającą na całym 
ciągu ulic po wschodniej stronie jezdni. 
W tym celu powstanie m.in. nowy od-
cinek wzdłuż ul. Rudnickiego i komplet 
przejazdów rowerowych na skrzyżo-

waniu z ul. Broniewskiego. Przejaz-
dy rowerowe i przejścia dla pieszych 
przez mniejsze uliczki będą wyniesio-
ne do poziomu chodnika. Ciągi piesze 
zostaną wyremontowane, podobnie jak 
przystanki autobusowe. Wybudujemy 
również parkingi wzdłuż ulic Rudnic-
kiego i Perzyńskiego, które zastąpią 
obecne półlegalne place do parkowa-
nia. Zmiany obejmą też wschodni frag-
ment ul. Kochanowskiego. Na odcinku 
od ul. Rudnickiego do ul. Literackiej 
zlikwidujemy niefunkcjonalny ciąg ro-
werowy poprowadzony po chodniku. 
Rowerzyści pojadą po jezdni, na której 
ruch jest niewielki i uspokojony – za-
pewnia ZDM. Realizacja inwestycji jest 
planowana w 2017 r. Będzie ona skoor-
dynowana z wymianą nawierzchni jezd-
ni na całej długości ul. Rudnickiego.

Przebudowa ulic
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Rada Żoliborza pozytywnie zaopi-
niowała zaproponowane przez zarząd 
zmiany do wieloletniej prognozy fi-
nansowej oraz do tegorocznego załącz-
nika budżetowego dzielnicy. W znacz-
nej mierze dotyczyły one przesunięć 
w oświacie.

W wydatkach bieżących wniosko-
wano o zmniejszenie o ponad 58 tys. zł 
dotacji dla niepublicznych szkół pod-
stawowych, gimnazjów, liceów ogólno-
kształcących i internatu oraz podmio-
tów realizujących zadania wymagające 
stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy ze względu na niższą niż 
planowano liczbę uczniów.

Za to niezbędne okazało się o po-
nad 191 tys. zł zwiększenie (w tym 
sięgające 151 tys. zł z biura edukacji 
miasta) na dotacje dla niepublicznych 
szkół zawodowych oraz sięgające 16 
tys. zł zwiększenie dla niepublicznych 
przedszkoli, gdyż przewidywana liczba 
uczniów i dzieci będzie tam wyższa 
od planowanej.

A ponieważ brakowało środków 
na wynagrodzenia w publicznych pod-
stawówkach i liceach, więc na uzu-
pełnienie ich przeznaczono dodatkowo 
270 tys. zł z oszczędności pozyskanych 
z prowadzenia świetlic szkolnych, po-
radni psychologiczno-pedagogicznych 
oraz z dożywiania uczniów.

Z kolei wolne 6,5 tys. zł na wypłaty 
dodatków mieszkaniowych z wydzia-
łu zasobów lokalowych postanowiono 
wykorzystać na zakup agregatu prą-
dotwórczego do obsługi imprez kultu-
ralnych i koncertów organizowanych 
przez dzielnicę oraz na zakup artyku-
łów spożywczych na potrzeby urzędu.

Tegoroczny plan wydatków bie-
żących zmniejszono o 15,6 tys. zł. 
To kwota, która pozostała po prze-
prowadzonym postępowaniu przetargo-
wym na opracowanie wielobranżowej 
koncepcjo architektoniczno-urbani-
stycznej centrum lokalnego na placu 
Grunwaldzkim oraz po konsultacjach 
społecznych. A ponieważ to tzw. zna-
czone pieniądze, więc trzeba było 
je oddać do biura funduszy europej-
skich i rozwoju gospodarczego.

Dodatkowymi środkami, jakie 
przekazano do dyspozycji dzielnicy, 
było 10,6 tys. zł na realizację projektu 
unijnego „Nauka języka angielskiego 
w szkole poprzez zabawę multimedial-
ną” w ramach programu „Erasmus + 
POWER mobilność kadry edukacyjno-
szkolnej” realizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 65 im. W. Orkana przy 
ul. Mścisławskiej.

W wydatkach majątkowych wnio-
skowano o zmniejszenie w tym roku 
środków o blisko 5,3 mln zł. Większość 
z nich, bo 5 mln zł pochodzi z budowy 
zespołu szkolno-przedszkolnego przy 
ul. Anny German, które to przeniesio-
ne mają być na 2018 rok. Po zmianie 
na to zadanie w 2016 roku wydatkowa-
no tylko 392 tys. zł. Czas realizacji tej 
tak potrzebnej inwestycji oświatowej 
postanowiono skrócić i w tym celu 
planowaną na 2020 rok kwotę ponad 
865,5 tys. zł przenieść na 2019 rok. 
A ponieważ tańsza będzie przebudowa 
boiska szkolnego Gimnazjum nr 56 
przy ul. Filareckiej, więc zaoszczędzo-
ne 658 tys. zł postanowiono przenieść 
na 2017 rok i dołożyć na dokończenie 
termomodernizacji części warsztatowej 

i administracyjnej oraz wymianę insta-
lacji co w budynku Zespołu Szkół nr 31 
przy ul. Felińskiego 13.

Natomiast z powodu problemów 
związanych z uregulowaniem stanu 
nieruchomości zarząd wstrzymał reali-
zację budowy oświetlenia i chodnika 
na ul. Barszczewskiej. Jak zapewniono 
kontynuowanie tego zadania możliwe 
będzie dopiero po sądowym rozstrzy-
gnięciu sprawy. Z tego też powodu 
przeznaczone na ten cel w tym roku 
274 tys. zł postanowiono przenieść 
na 2017 rok.

Zgromadzone dochody
Pani skarbnik poinformowała też, 

że o 155 tys. zł zwiększone zostały 
dochody gromadzone na wydzielonych 
rachunkach oświatowych jednostek bu-
dżetowych.

W szkołach podstawowych nr 65, 
68 i 92 dochody wzrosły o 70 tys. zł 
z tytułu żywienia dzieci ze względu 
na większą liczę przyrządzanych posił-
ków. A także o 20 tys. zł z tytułu naj-
mu pomieszczeń w szkole nr 92 przy 
ul. Przasnyskiej, które to przeznaczone 
zostaną na zakup materiałów i usług.

Także w przedszkolach nr 132 i 247 
plan dochodów zwiększono o 20 tys. zł 
z tytułu żywienia dzieci, bo przyrzą-
dzono więcej posiłków.

Dochody liceów w Zespole Szkół 
nr 31 przy ul. Felińskiego 13 i w Ze-
spole Szkół nr 53 przy ul. Popiełusz-
ki 5 z tytułu umów najmu zaś wzrosły 
o 45 tys. zł. Dodatkowe środki przezna-
czone będą na zakup energii, wyposa-
żenia oraz niezbędnych usług.

(PON)

Długo czekali mimo dwukrotnego 
zwoływania w tej sprawie specjalnych 
sesji.

Jedna z powodu braku kworum się 
nie odbyła. Druga została przerwana.

Z ponad miesięcznym poślizgiem 
i po wielu perypetiach nie tylko rad-
ni, ale i licznie przybyli zaintereso-
wani mieszkańcy i nauczyciele, mogli 
wreszcie wysłuchać informacji za-
rządu o działaniach podejmowanych 
od 21 września do 24 października 
2016 roku w związku z przygotowania-
mi do zmian prawa oświatowego i no-
wej organizacji żoliborskiej oświaty.

Burmistrz Krzysztof Bugla przy-
znał, że reforma jest trudna, więc 
robiono różne przymiarki. Po czym 
szczegółowo zrelacjonował, którego 
dnia i gdzie spotykał się z dyrektorami 
szkół, rodzicami 6-klasistów, urzęd-
nikami biura edukacji miasta. Zapo-
wiedział też kolejną styczniową turę 
spotkań.

Lepiej późno niż wcale – warto 
było się o ukrywanych przed radnymi 
konsultacjami dowiedzieć.

Historia zatoczyła koło
Po zakończeniu przerwanej specjal-

nej sesji oświatowej odbyła się też 
druga zwyczajna, na której dopiero 
można było poznać propozycje zarządu 
odnośnie zmian w strukturze żolibor-

skiej oświaty w wyniku zapowiadanej 
reformy.

I choć nie ma jeszcze stosownej 
ustawy oświatowej ani podstawy pro-
gramowej, to jak poinformowano, za-
rządy dzielnic zobowiązane są podjąć 
stosowne uchwały w tej sprawie. Mu-
szą być one zgodne z ustaleniami biura 
edukacji miasta, które zaplanowało, ile 
gimnazjów będzie zlikwidowanych, ile 
zmienionych w technika, bądź w licea 
ogólnokształcące oraz zdecydowało, 
jakie zmiany poczynić w zespołach 
szkół. I choć rady dzielnic zostały wy-
łączone z opiniowania oświatowych 
propozycji swych zarządów, to Rada 
Warszawy 17 stycznia 2017 roku pod-
jąć ma w tej sprawie uchwałę intencyj-
ną, która trafi do konsultacji w kurato-
rium. A potem podobno na początku 
marca przyszłego roku wszystko będzie 
już jasne.

Przedstawiając projekt intencyjnej 
uchwały żoliborskiego zarządu naczel-
nik wydziału oświaty nie ukrywał, że 
po przeprowadzonych konsultacjach 
i spotkaniach w szkołach starano się, 
aby propozycje współgrały z głosem 
rodziców i dyrektorów oraz odpowia-
dały ich oczekiwaniom.

Intencją władz dzielnicy jest to, aby 
od 1 września 2017 roku było 6 szkół 
podstawowych (zamiast dzisiejszych 
4), a od 1 września 2019 roku po wybu-

dowaniu nowej przy ul. A. German – 7. 
Tym samym historia ma zatoczyć koło 
i od nowego roku szkolnego po 17 la-
tach funkcjonowania obecne dwa gim-
nazja nr 56 przy ul. Filareckiej i nr 55 
przy al. Wojska Polskiego ponownie 
zmienią się w podstawówki. W okre-
sie przejściowym przez najbliższe dwa 
lata funkcjonować będą z oddziałami 
gimnazjalnymi, po to aby tutejsi gim-
nazjaliści obu szkół mieli możliwość 
ukończenia nauki. Podobnie jak i ci 
w liceach Sempołowskiej i Witkacego 
z oddziałami gimnazjalnymi.

Władze dzielnicy poinformowa-
ły, że choć jeszcze nie ma podstaw 
prawnych to od 1 września 2017 roku 
zobowiązane są wdrożyć w życie za-
powiadaną przez MEN reformę szkol-
ną. Zmiany w żoliborskiej strukturze 
oświaty wynikają z demografii. W roz-
budowującej się dzielnicy największe 
zapotrzebowanie jest i będzie na miej-
sca w szkołach podstawowych. W tym 
celu budowana jest nowa podstawówka 
przy ul. A. German oraz planowana 
modułowa rozbudowa szkoły nr 65 
przy ul. Mścisławskiej.

Od 1 września 2017 roku problem 
ten częściowo rozwiązać mają dwie do-
datkowe podstawówki, które powstaną 
na bazie dawnych gimnazjów nr 55 
i nr 56.

(PON)

Na Żoliborzu

Przesunięcia oświatowe

Będzie więcej podstawówek
Od czasu budżetowej sesji rady Żoliborza opozycyjni radni bezskutecznie dopominali się od zarządu 
dzielnicy informacji o podejmowanych działaniach zawiązanych z przygotowaniami do zmiany prawa 
oświatowego i nowej struktury organizacji oświaty.

Zapraszamy w sobotę 17 grud-
nia o godz. 12.00 do Filii BOK 
na Estrady 112 na imprezę z cy-
klu Rodzinne Spotkania ze Sztu-
ką. „Bombowe Święta” Mały Te-
atrzyk. Interaktywne przedstawienie 
dla dzieci utrzymane w konwencji 
współuczestnictwa. Dwa skrzaty 
Bum i Bom przygotowują świąteczne 

niespodzianki dla Renifera i Bałwan-
ka – ale przeszkadza im w tym gada-
jąca Choinka. Spektakl pełen komicz-
nych sytuacji, pościgów i szalonych 
eksperymentów, w wyniku, których 
dzieciaki wyczarują Dymiącą Parę, 
Burzę Śniegową i Wielki Wybuch. 
Pokaz teatru baniek mydlanych oraz 
…..wizyta Świętego Mikołaja! 

Z Syberii do Indii trasą polskich 
uciekinierów z gułagu albo szlakiem 
syberyjskiej kolei widmo – dzienni-
karz Tomasz Grzywaczewski znany 
jest z wyjątkowych pomysłów po-
dróżniczych. 18 stycznia godz. 18.00 
w Bielańskim Ośrodku Kultury 
podczas spotkania z podróżnikiem 
– Kamerun – podróżnik opowie 
o wyprawie śladami XIX-wiecznego 
polskiego odkrywcy Afryki, Stefana 
Szolc-Rogozińskiego. Wyprawa zo-
stała wyróżniona flagą prestiżowe-
go The Explorers Club przyznawaną 
najciekawszym przedsięwzięciom 
podróżniczo-badawczym z całe-
go świata. Tomasz Grzywaczewski 
podczas spotkania opowie o swojej 

fascynacji postacią i osobowością 
Rogozińskiego, który potrafił eksplo-
rować Kamerun w pokojowy sposób. 
Wstęp wolny

Dla spragnionych dalekich wy-
praw i egzotycznych klimatów przy-
gotowaliśmy jeszcze jedną propo-
zycję: 29 stycznia o godz. 18.00 
zapraszamy na Wieczór międzyna-
rodowy- MEKSYK. W programie: 
prelekcja i prezentacja multimedialna 
podróżnika Marka Łasisza, występ 
artystyczny mariachi z meksykań-
skiego zespołu Los Amigos, quiz 
z nagrodami, degustacja i sprzedaż 
wyrobów regionalnych, wystawa fo-
tografii. 

BOK zaprasza

Egzotyczne wyprawy
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Chcąc ułatwić wejście do Ko-
pernika, postanowiono wprowadzić 
bilety elektroniczne. Oznacza to, że 
wszyscy, którzy kupią bilety do Cen-
trum Nauki Kopernik lub Planetarium 
Niebo Kopernika na termin od 1 lu-
tego wejdą już według nowych zasad, 
a bilety otrzymają na swoją skrzynkę 
mailową. 

Do tej pory, kupując bilety przez 
internet lub rezerwując przez info-
linię, każdy otrzymywał numer re-
zerwacji, na podstawie którego od-
bierał w kasie bilety wstępu. Były 
to plastikowe karty logowania słu-
żące do otwierania bramek i obsługi 
niektórych eksponatów oraz opaski 
na rękę, które zostaną wycofane 
z użycia. Po zmianie, do wejścia 
będzie uprawniał bilet elektroniczny 
z kodem QR z zapisanymi wszyst-
kimi szczegółami wizyty. Aby wyjść 
z Kopernika również trzeba będzie 
przyłożyć kod QR do bramki. 

Bilety elektroniczne będzie moż-
na pokazać na smartfonie, wydru-
kować w domu, poprosić o wydruk 

w kasach albo wydrukować w sa-
moobsługowych drukarkach przy 
wejściu. 

Wraz z biletami elektronicznymi 
wprowadzona zostanie zasada jed-
nokrotnego wejścia na wystawy. Po-
zwoli to na dokładniejsze szacowanie 
liczby osób, przebywających w bu-
dynku, a tym samym zmniejszy czas 
oczekiwania osób, które chcą kupić 
bilet w dniu wizyty. 

Wyjątek będą stanowiły grupy, 
które przychodzą na zajęcia do la-
boratoriów oraz posiadacze biletów, 
łączących wizytę w planetarium i na 
wystawach w jednym dniu. Będą oni 
mogli jednokrotnie wyjść z Koperni-
ka, aby na przykład zjeść obiad, a na-
stępnie wrócić na dalsze zwiedzanie. 

Na terenie wystaw znajduje 
się strefa odpoczynku, gdzie moż-
na zjeść swoje kanapki lub kupić 
coś w małym bufecie. Otwarty jest 
również taras z widokiem na Wisłę, 
na którym można się przewietrzyć. 

Bilety elektroniczne mają za za-
danie ułatwić korzystanie z Centrum 
Nauki Kopernik.

Łatwiejsze wejście
do Kopernika
Od 1 lutego zostaną wprowadzone ułatwienia w zasadach wejścia 
do Centrum Nauki Kopernik. Bilet elektroniczny będzie można 
wydrukować w domu, a następnie przejść wraz z nim bezpośrednio 
przez bramkę wejściową. Posiadacze smartfonów wejdą na podsta-
wie biletu wyświetlonego na ekranie.

– Mimo coraz niższych temperatur 
warszawiacy nie rezygnują ze space-
rów nad Wisłą. Bardzo się z tego cie-
szę. Widać, że nasze działania, które 
miały przybliżyć rzekę mieszkańcom 
przyniosły wymierny rezultat. Warsza-
wiacy chcą po prostu bywać nad Wi-
słą. Mam nadzieję, że atrakcje, które 
przygotowaliśmy w sezonie zimowym 
dodatkowo do tego zachęcają – mówi 
Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. 
Warszawy.

Przy ładnej pogodzie setki warsza-
wiaków korzystają z zimowego sezonu 
nad Wisłą. Jedną z atrakcji jest pio-
nierska inicjatywa klubokawiarni Rejs, 
która postanowiła gościć miłośników 
nadwiślańskiej rozrywki przez okrągły 
rok. To pierwszy lokal, który oprócz 
popularnych wydarzeń muzycznych, 
proponuje cykl spotkań i warsztatów 
dotyczących Wisły.

Zdecydowanie najciekawszym po-
mysłem na urozmaicenie aktywności 
na brzegu rzeki jest pierwsza w Polsce 
sauna przygotowana w specjalnym kon-
tenerze morskim. To fińska sauna typu 
suchego, ze specjalnie przygotowanym 
prysznicem i szatnią. Okno zapewni re-
laks ze wspaniałym widokiem na Wisłę. 
Lokalizacja sauny przy jedynym nad 
Wisłą placu do ćwiczeń workoutowych 
oraz na trasie Nadwiślańskiego Szlaku 
Rowerowego daje możliwość skorzysta-
nia z obiektu bezpośrednio po sportowej 
rekreacji nad rzeką.

Podczas inauguracji zimowego se-
zonu funkcjonalność obiektu spraw-
dziły „morsy”. Przeprawa przez rzekę 
i wspólne saunowanie oficjalnie ini-
cjowało Morsowy Puchar Wisły. – Lo-
dowata kąpiel i solidna porcja ciepła 
to najlepszy sposób na sobotnie przed-
południe. Mamy nadzieję, że wizyta 

w Warszawie i pokonanie rzeki wpław 
stanie się naszą tradycją – podsumował 
Robert Kejor, pomysłodawca pucharo-
wego morsowania.

Ponadto w czterech najchętniej od-
wiedzanych miejscach nad Wisłą nadal 
można korzystać z ogólnodostępnych 
i oświetlonych huśtawek. Na Płycie 

Desantu (na terenie Pomostu 511), przy 
moście Poniatowskiego (przy Babim 
Lecie), przy Pomniku Syrenki (okolice 
klubu Plac Zabaw) oraz na plaży Rusał-
ka (w przystani Aquatica). Można tam 
się huśtać i aktywnie czekać (zgodnie 
z hasłem umieszczonym na urządze-
niach) „Do lata!”. Ta atrakcja z pewno-
ścią zachwyci nie tylko dzieci!

Przed końcem roku na warszawia-
ków czeka jeszcze jedna niespodzian-
ka. – Postanowiliśmy w nietypowy 
sposób wyrazić naszą radość związa-
ną z nadchodzącym… Rokiem Rzeki 
Wisły. Szykujemy coś specjalnego dla 
tych, którym dostępu do rzeki może 

brakować najbardziej. Mamy nadzieję, 
że mieszkańcom Włoch i zachodnich 
dzielnic stolicy będzie miło widzieć 
trochę Wisły w swoim otoczeniu – 
mówi Jan Piotrowski z Biura Marke-
tingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy. 
Można już śledzić wydarzenie na por-
talu Facebook.

Zimowa Wisła zaprasza
Sezon zimowy w Dzielnicy Wisła trwa cały rok. To była jednak dopie-
ro zapowiedź atrakcji. Ta zima nad Wisłą jest wyjątkowa. Po space-
rach na nadwiślańskich bulwarach warszawiacy mogą się porządnie 
rozgrzać i… pohuśtać!
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Tradycja chrześcijańska od same-
go początku wskazywała na te groty, 
jako na miejsce narodzin Zbawiciela, 
a pielgrzymki do Betlejem zaczęły się 
już w połowie I wieku. Żeby temu 
zapobiec, cesarz Hadrian zamknął 
w 185 roku groty i zbudował nad nimi 
świątynię Adonisa. Po edykcie medio-
lańskim (313 rok), wprowadzającym 
chrześcijaństwo jako religię państwo-
wą, do Palestyny przybyła Helena, mat-
ka cesarza Konstantyna, która na miej-
scu zburzonej świątyni pogańskiej 
ufundowała wspaniałą, pięcionawową 
bazylikę Bożego Narodzenia, która 

szczęśliwie przetrwała do naszych cza-
sów.

Według tradycji, w 614 roku, pod-
czas niszczycielskiego najazdu Persów, 
kiedy zniszczeniu uległa większość 
kościołów Ziemi Świętej, bazylika 
w Betlejem ocalała, gdyż przedstawieni 
na mozaice Trzej Królowie ubrani byli 
w perskie szaty. Najeźdźcy nie bardzo 
wiedząc, o co chodzi, na wszelki wypa-
dek oszczędzili świątynię.

Do wnętrza bazyliki prowadziły 
niegdyś trzy bramy, przez które muzuł-
manie, którzy zajęli te ziemie, wjeżdża-
li konno ciesząc się ze sprofanowania 

świątyni. Zamurowano je więc pozo-
stawiając jedynie wąską i niską furtkę, 
przez którą wchodzi się pojedynczo 
zgiętym w pół.

Przez mały przedsionek wchodzi-
my do środka. Ogromne wnętrze dzie-
lą na pięć naw cztery rzędy kolumn 
z czerwonego kamienia. Większością 
świątyni zarządzają ortodoksyjni Gre-
cy, częścią Ormianie, zaś z lewej strony 
do bazyliki przylega klasztor Francisz-
kanów oraz katolicki kościół św. Ka-
tarzyny.

Za ikonostasem schodzi się 
po 15 stopniach w dół do Groty Na-
rodzenia. Ma ona kształt prostokąta. 
W miejscu narodzenia Jezusa, pod oł-
tarzem, na posadzce z białego mar-
muru błyszczy czternastoramienna 
srebrna gwiazda z łacińskim napisem 
– Tu z dziewicy Maryi narodził się 
Zbawiciel. Pielgrzymi klę-
kają, całują gwiazdę, doty-
kają ją przyniesionymi krzy-
żykami i różańcami. Obok 
po trzech stopniach schodzi 
się do Kaplicy Żłóbka, wspar-
tej na trzech kolumnach z zie-
lonego marmuru.

Naprzeciwko miejsca, 
gdzie stał żłóbek jest te-
raz ołtarz Trzech Mędrców 
ze Wschodu, którzy przybyli 
do Betlejem prowadzeni przez gwiaz-
dę; -Zobaczyli Dziecię przy Matce 
Jego, Maryi; upadli na twarz i złożyli 
Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby 
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło 
i mirrę (Ewangelia wg św. Mateusza).

W podziemiach bazyliki są jeszcze 
inne groty – m.in. grota poświęcona 

Młodziankom, czyli małym 
chłopcom do lat trzech, któ-
rych wszystkich Herod kazał 
zgładzić, aby wśród nich zabić 
Jezusa. Inna grota była celą 
św. Hieronima, mnicha który 
przetłumaczył Pismo Święte 
na łacinę i tu zmarł w 420 
roku. Pomnik św. Hieronima 
stoi na dziedzińcu klasztoru 
Franciszkanów. Jest też grota z ołta-
rzem św. Józefa, w której otrzymał on 
rozkaz Boży: – Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozo-
stań tam, aż ci dam znać, bo Herod bę-
dzie szukał Dziecięcia, aby je zgładzić 
(Ewangelia wg św. Mateusza).

W sąsiedztwie bazyliki jest klasztor 
ormiański, monastyr grecko-ortodok-
syjny oraz katolicki klasztor francisz-
kanów z kościołem św. Katarzyny. Wo-

kół pełno wież kościelnych i dzwonów, 
bowiem według pięknej legendy, gdy 
w Betlejem rozdzwonią się dzwony, 
zlatują się tu Aniołowie, żeby posłu-
chać ich głosów.

Aniołowie odwiedzają też zapew-
ne Grotę Mleczną, gdzie w drodze 
do Egiptu zatrzymała się Święta Ro-

dzina uciekająca przed siepaczami 
Heroda. Podczas karmienia Dzieciątka 
na podłogę jaskini spadła kropla mleka 
i zabarwiła jej ściany na biało. Sprosz-
kowany wapień jest ponoć niezwykle 
skuteczny na problemy z zajściem 
w ciążę. Opiekujący się Mleczną Grotą 
franciszkanie oferują niewielką torebkę 
tego specyfiku z odpowiednią modli-
twą za jedyne 2 dolary.

Jego skuteczność poświadcza eks-
pozycja wydanych przez lekarzy certy-
fikatów. Na ścianach niewielkiego po-
koju i w wielkich kartonach, zebrało się 
ich już blisko dwa tysiące. Nie udało 
mi się tylko dopytać miejscowego za-
konnika, czy aby na pewno samo spo-
życie sproszkowanej skały i modlitwa 
wystarczą, aby doczekać się potomka?

W Wigilię z leżącego pomiędzy 
Betlejem a Jerozolimą Pola Pasterzy 
wyrusza uroczysta procesja prowadzo-
na przez łacińskiego patriarchę Je-
rozolimy. Orszak przechodzi wśród 
przybranych lampionami gajów oliw-
nych docierając do Bazyliki Naro-
dzenia. O zmierzchu rozpoczyna się 
uroczysta Pasterka celebrowana przez 
patriarchę i transmitowana przez radio 
na cały świat.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Miejsce narodzenia Pana: Betlejem
Jezus narodził się w Betlejem, gdzie Święta Rodzina udała się na spis 
zarządzony przez cesarza Tyberiusza, jako że Judea była wówczas 
prowincją cesarstwa rzymskiego. Urodził się w grocie, jakich peł-
no jest w okolicy tego miasta. Do dziś arabscy pasterze chronią się 
w nich ze swoimi owcami i kozami.
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Zgodnie z wieloletnią tradycją Ma-
zowieckiego Teatru Muzycznego imienia 
Jana Kiepury w Warszawie, Nowy Rok 
zostanie przywitany w wyjątkowym sty-
lu. Od jedenastu lat Teatr jest organiza-
torem i pomysłodawcą Koncertu Nowo-
rocznego. Będzie to już 12. edycja tego 
niezwykłego wydarzenia. Publiczność 
usłyszy największe arcydzieła opery, 
operetki i utwory musicalowe zarówno 
polskie, jak i światowe. 12. Koncert 
Noworoczny „Opera, Operetka, Musi-
cal” odbędzie się 1 stycznia 2017 roku 
o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej 
Filharmonii Narodowej w Warszawie.  

Dbając o tradycję tego projektu i ma-
jąc na względzie oczekiwania wiernych 
widzów, Mazowiecki Teatr Muzyczny 
imienia Jana Kiepury w Warszawie przy-
gotował na tę okazję niezwykły program. 
Zaproszenie do koncertu przyjęli znako-
mici soliści, znani nie tylko z polskich 

scen operowych i musicalowych, ale tak-
że z licznych występów zagranicznych, 
festiwali  i konkursów: Edyta Piasecka 
(sopran), Marcelina Beucher (sopran), 
Krystian Krzeszowiak (tenor), Wojciech 
Sokolnicki (tenor) – zwycięzca tegorocz-
nej III Bitwy Tenorów na Róże, Marcin 
Bronikowski (baryton), oraz Szymon 
Kobyliński (bas) zwycięzca tegorocznego 
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wokal-
nego Impressio Art. Wydarzeniem wieczo-
ru będzie pojedynek wirtuozów skrzypiec 
– Anny Wandtke i Bogdana Kierejszy.

Solistom towarzyszyć będzie Orkie-
stra Mazowieckiego Teatru Muzycznego 
imienia Jana Kiepury w Warszawie pod 
dyrekcją maestro Piotra Sułkowskiego, 
który jednocześnie obejmie kierownictwo 
muzyczne koncertu. Pojawią się także 
goście specjalni: maestro Jerzy Mak-
symiuk oraz wybitny pianista Daniel 
Wnukowski.

Opera, Operetka, Musical

TWÓJ JUBILER Z OCHOTY
 Oferuje:
 * Atrakcyjne wyroby złote po cenach producenta
 * Usługi jubilerskie: przerób złota, naprawy, renowacje
 *  Pożyczki pod zastaw złota i kosztowności 

– nowe korzystne warunki
  Pracownia Artystyczna Cezary Kania
  ul. Glogera 2 (wejście od Wawelskiej)
  tel. 22 822-02-60
  Czynne: 800–1600 – dni powszednie

W ostatnich latach, w związku 
ze zdecydowanie szybszym i bardziej 
chaotycznym sposobem funkcjonowa-
nia społeczeństwa, brakiem stabilizacji 
zawodowej i finansowej rodzin, a tak-
że rozluźnieniem więzi międzyludzkich 
nastąpił wzrost liczby konfliktów ro-
dzinnych i rozwodów.

Do niedawna skonfliktowani ludzie 
nie mieli możliwości zwrócenia się 
do bezstronnych i kompetentnych osób 
z prośbą o towarzyszenie im w nara-
stającej często przez lata sytuacji kon-
fliktu. Praktyka mediacyjna pokazuje 
wyraźnie, że stworzenie bezpiecznej 
przestrzeni i fachowa pomoc doświad-
czonych mediatorów umożliwia skon-
fliktowanym i skupionym na przeżywa-
niu poczucia krzywdy stronom otwo-
rzenie się na emocje, uczucia i potrzeby 
drugiego człowieka. Mediacja zakłada 
bowiem, że konflikt jest zjawiskiem 
naturalnym, występującym w każdym 
związku i relacji międzyludzkiej.

Konflikt może być twórczy
Konflikt może być także siłą twór-

czą, dającą możliwość rozwoju i głęb-
szego, bardziej świadomego porozu-
mienia. Podkreślenie tego faktu wy-
daje się bardzo istotne, gdyż wiele 
osób krępuje się ujawnienia sytuacji 
konfliktowej, mylnie sądząc, że nie 
należy poszukiwać fachowej pomocy 
poza związkiem. Tymczasem mediacja 
to spotkania z profesjonalnie przygo-
towaną parą mediatorów, ludzi tole-
rancyjnych, dyskretnych i otwartych, 
szanujących wolność wyznawania oso-
bistych wartości. Ludzi bezstronnych 
i nie oceniających postaw moralnych 
uczestników.

Mediacja jest procesem, który poza 
oczywistym celem, jakim jest wypra-
cowanie satysfakcjonującego obie stro-
ny konfliktu porozumienia, umożliwia 
także odnoszenie innych, nie mniej 
istotnych korzyści. Spotkanie media-
cyjne uczy strony konfliktu wyrażania 
własnych uczuć, emocji oraz potrzeb. 
Podczas spotkań wspólnych strony 
przyswajają zasady uważnego słucha-
nia swojego rozmówcy, wsłuchiwania 
się w jego potrzeby, emocje, obawy 
i oczekiwania. Dzięki temu mediacja 
umożliwia zrozumienie odmiennego 

punktu widzenia, pokazuje konstruk-
tywny sposób rozwiązywania konflik-
tów, kieruje myśli uczestników media-
cji ku przyszłości i rozwiązaniu sporu. 
Osoby, które uczestniczą w sesjach me-
diacyjnych, uczą się brania odpowie-
dzialności za podejmowane przez sie-
bie decyzje, jak również za losy swoich 
najbliższych. Wypracowane wspólnie 
porozumienia pozwalają na polepsze-
nie relacji, zachowanie wzajemnego 
szacunku i poszanowanie granic.

Uczestnicy dowiadują się, że miarą 
dobrego związku nie jest brak konflik-
tów, tylko to, jak te konflikty rozwią-
zujemy. Po każdym dobrze rozwią-
zanym konflikcie wzrasta wzajemne 
zaufanie. Jest nawet takie poczucie, że 
jeśli się pokłóciliśmy, a nawet powie-
dzieliśmy sobie coś przykrego i mał-
żonek jest niezadowolony, to wiemy, 
że jemu to minie – za chwilę czy jutro, 
że o tym porozmawiamy, wyjaśnimy 
i będzie znowu dobrze. Nie ma takiego 
poczucia, że dno się urwało, lecimy 
w dół i nie wiadomo, co będzie.

W każdej relacji międzyludzkiej, 
kiedy mamy bliski kontakt z drugim 
człowiekiem i występuje zależność 
między nami, wcześniej czy później 
pojawią się odmienne pomysły, po-
glądy czy widzenie jakiejś rzeczywi-
stości. Ludzie uważają, że trzeba uda-
wać, że nie ma konfliktów, bo konflikt 
to okropne słowo. Nie, ono nie jest 
okropne pod warunkiem, że wiemy, iż 
ten drugi człowiek nie jest moim śmier-
telnym wrogiem, tylko ma inne potrze-
by, inne widzenie świata. A to, że się 
różnimy, ubogaca nas, a nie oznacza, 
że powinniśmy się zwalczać. W języku 
chińskim słowo konflikt zapisywane 
jest dwoma znakami, z których jeden 
oznacza „niebezpieczeństwo”, a drugi 
„ukryte możliwości”.

Dotarcie do potrzeb
Celem mediacji jest uświadomienie 

sobie przez jej uczestników przeży-
wanych w relacji emocji i nazwanie 
niezaspokojonych potrzeb, które są 
źródłem frustracji. Dotarcie do potrzeb 
jest zazwyczaj kluczowym i trudnym 
momentem, gdyż większość ludzi za-
przecza ich istnieniu. Uświadomienie 
i wypowiedzenie potrzeb jest jednak 

momentem przełomowym, ponieważ 
umożliwia stronom zrozumienie sie-
bie i motywów działań partnera. Me-
diacja umożliwia poszukiwanie przez 
strony nowych, akceptowalnych obu-
stronnie rozwiązań. Często uczestnicy 
mówią o tym, że boją się kompromisu, 
bo to oznacza, że będą musieli z cze-
goś zrezygnować. Dlatego w media-
cji najczęściej poszukuje się trzeciej 
drogi. Rozwiązania, które spowoduje 
zadowolenie obu stron. Przykładowo, 
jeśli tematem sporu jest to czy jechać 
na wakacje w góry czy nad morze, 
rozwiązaniem kompromisowym są wa-
kacje w Łodzi. A tak zwaną trzecią 
drogą mogą być na przykład wakacje 
w Chorwacji czy Portugalii, gdzie góry 
i morze występują razem...

Dobrowolność mediacji
Mediacja jest procesem dobrowol-

nym. Każda ze stron bez żadnych kon-
sekwencji może odstąpić od mediacji. 
Jednak osoby biorące udział w media-
cji szybko dostrzegają, że sesja me-
diacyjna jest miejscem, gdzie emocje 
i potrzeby mogą zostać ujawnione 
w bezpiecznej, pełnej zrozumienia 
i szacunku atmosferze, a mediacja daje 
szansę na utrzymanie lub wznowienie 
zakłóconej relacji w dawnym lub nowo 
wypracowanym przez strony kształcie.

Dla kogo mediacje
W drodze mediacji możliwe jest 

rozwiązywanie wszystkich sporów, 
w których strony dobrowolnie chcą po-
szukiwać porozumienia. Mediacja jest 
pomocna w rozwiązywaniu konfliktów 
rodzinnych, konfliktów związanych 
z rozwodem, sytuacji konfliktowych 
z udziałem dzieci, sporów i nieporozu-
mień sąsiedzkich, lokalnych, w społecz-
nościach i wspólnotach, ale także w spo-
rach biznesowych czy pracowniczych.

Beata i Bogdan Janowscy
mediatorzy

Fundacja Międzypokoleniowa 
Akademia Rozwoju

Ośrodek Mediacji i Dialogu Kancelarii 
Prawniczej PATRIMONIUM

ul. Elektoralna 17/17, Warszawa
www.miedzypokoleniowa.pl

www.patrimonium.com.pl

Nasz prawnik radzi

Konflikt to ukryte możliwości
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• 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

•  AUTO-SKUP. Kupujemy wszystkie 
auta z roczników 1998-2016 w każdym 
stanie. Dojeżdżamy na miejsce. Płacimy 
gotówką. Telefon 533-730-695

•  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

•  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 styczniu 2017 roku:
•  11 stycznia (środa) godz. 18.00 – 

Koncert kolęd i pieśni świątecznych 
pt. „Białe Święta” w wykonaniu Na-
talii Kovalenko i Aleksandra Łady-
sza. Bezpłatne wejściówki do odbioru 
w sekretariacie od 4 stycznia

•  13 stycznia (piątek) godz. 18.00 – 
Otwarcie wystawy poplenerowej sek-
cji Rysunku i malarstwa pt. Biecz”. 
Wstęp wolny

•  14 stycznia (sobota) godz. 16.00 – 
Karnawałowy Bielański Dancing. Bi-
lety 15 zł. Przedsprzedaż od 9 stycz-
nia

•  15 stycznia (niedziela) godz. 12.30 
– Bal karnawałowy dla dzieci w ra-
mach cyklu „Dwie Godziny dla Ro-
dziny”. Bilety 10 zł. Przedsprzedaż 
od 9 stycznia

•  18 stycznia (środa) godz. 18.00 – 
„Spotkanie z podróżnikiem Toma-
szem Grzywaczewskim – Kamerun”. 
Wstęp wolny

•  20 stycznia (piątek) godz. 19.00 – 
Koncert „Wieczór bardów” w wy-
konaniu Dariusza Rączki z zespo-
łem(ballady własne, Cohena, Bu-
kartyka, Brassensa, Wysockiego). 
Bezpłatne wejściówki do odbioru 
w sekretariacie od 16 stycznia

•  22 stycznia (niedziela) godz. 12.30 
– „Podróżniczek w Afryce” spektakl 
pt. „Dlaczego księżyc i słońce świecą 
na niebie” oraz animacje plastyczne. 
Spektakl dla dzieci od lat 3. Bilety 
10 zł. Przedsprzedaż od 16 stycznia

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Estrady 112

w styczniu 2017 roku:
•  3 stycznia (wtorek) godz. 19.00 – 

Zumba dla dorosłych – energetyczne 
zajęcia taneczno-fitnessowe. Zajęcia 
pokazowe. Wstęp wolny. Obowiązują 
zapisy do 2 stycznia tel. 22 835 54 44

•  10 stycznia (wtorek) godz. 17.00 
– Zumba Kids – dynamiczne, eks-
presyjne, wyzwalające pozytywną 
energię warsztaty taneczne dla dzie-
ci. Zajęcia pokazowe. Wstęp wolny. 
Obowiązują zapisy do 8 stycznia tel. 
22 834 40 04

•  11 stycznia (środa) godz. 17.00 – Hula 
Kids – warsztaty tańca hawajskiego 
dla dzieci. Zajęcia pokazowe. Wstęp 
wolny. Obowiązują zapisy do 8 stycz-
nia

•  12 stycznia (czwartek) godz.17.30 
– Taniec hawajski dla dorosłych. 
Warsztaty pokazowe. Wstęp wolny. 
Obowiązują zapisy do 8 stycznia

•  13 stycznia (piątek) godz. 12.00 – Ta-
niec hawajski dla seniorów – warszta-
ty pokazowe, wstęp wolny. Obowią-
zują zapisy do 10 stycznia

•  14 stycznia (sobota) w godz. 10.30 
– 12.00 – Akademia Einsteina – do-
świadczenia i eksperymenty. Obowią-
zują zapisy do 12 stycznia. Koszt 
25 zł, zajęcia jednorazowe

•  19 stycznia (czwartek) godz. 18.00 
– Zrób sobie grafikę – warsztaty si-
todruku. Zrób oryginalną, unikatową 
grafikę, którą możesz odbić na ko-
szulce lub powiesić na ścianie. Koszt 
30 zł. Obowiązują zapisy

Ogłoszenia drobne

Horoskop
od 17 grudnia 2016 r. do 27 stycznia 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Nie daj sobie zakłócić świą-
tecznych przygotowań. Sta-
raj się panować nad sobą. 

Święta przebiegną sympatycznie. Wolny 
czas po nich przeznacz na zrobienie 
bilansu mijającego roku i przygotowa-
nia do powitania nowego. W styczniu 
– uważaj, abyś nie powiedział o jedno 
słowo za dużo. Umiar wskazany jest 
również w dogadzaniu swemu podnie-
bieniu.

RYBY (19 II – 20 III)
Nie szalej z zakupami. Tra-
dycja ma swoje wymagania, 
ale nigdzie nie jest napisa-

ne, że ma jej towarzyszyć marnotraw-
stwo. Przy świątecznym stole staraj się 
unikać poruszania drażliwych tematów. 
W styczniu – pamiętaj, że praca którą 
się lubi i sprawnie wykonuje, jest czło-
wiekowi niezbędna do szczęścia. Los 
będzie Ci sprzyjał.

BARAN (19 II – 20 IV)
Nie zostawiaj na ostatnią 
godzinę najtrudniejszych 
prac. Część świątecznych 

potraw przygotuj wcześniej – w wigilię 
rano będziesz miał trochę czasu dla 
siebie. Po świętach postaraj się zała-
twić jakąś starą sprawę, by nie wejść 
w nowy rok z bagażem trosk. Na po-
czątku roku unikaj podejmowania waż-
nych decyzji i rozstrzygania sporów.

BYK (21 IV – 21 V)
Byki mają na głowie przed 
świętami taką masę spraw, 
że może zdarzyć się, że do-

piero w Wigilię będą mogły pomyśleć 
o jakichś przygotowaniach. A może 
w tym planie da się cos zmienić, wy-
ręczyć się kimś? Przecież nie wszystko 
musi być na Twojej głowie. W święta 
staraj się przede wszystkim odpocząć, 
a później – zwyczajnie bądź sobą.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Przy masie świątecznych 
przygotowań, może się jed-
nak zdarzyć, że w ostatniej 

chwili zostaniesz poproszony o po-
moc i niezręcznie będzie Ci odmówić. 
Przy świątecznym stole nie przesadzaj, 
bo jakoś trzeba będzie zmieścić się 
w sylwestrową kreację. Początek nowe-
go roku – raczej bez większych sukce-
sów, już wkrótce będzie lepiej.

RAK (22 VI – 22 VII)
Święta upłyną Ci przyjem-
nie, rodzinnie i radośnie. 
Będziesz miał jeszcze jeden 

powód do radości – tuż przed święta-
mi otrzymasz zastrzyk sporej gotówki. 
Jeśli nie zaplanowałeś jeszcze, gdzie 
spędzisz sylwestra, to może pomyśl 
o krótkim wyjeździe. Początek stycznia 
upłynie Ci pod znakiem wytężonej pra-
cy. Później – nieco odpoczynku.

LEW (23 VII – 23 VIII)
W te święta otoczenie i naj-
bliżsi dadzą Ci wiele do-
wodów uznania, szacunku. 

Tuż po świętach spodziewaj się ważnej 
wiadomości, która w jakiś sposób usta-
wi Cię na cały przyszły rok. To będą 
naprawdę szczęśliwe dni. Nie zepsują 
ich nawet przykrości, które w stycz-
niu, zamiast wdzięczności, spotkają Cię 
ze strony pewnych osób.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Nagły przypływ energii po-
zwoli Ci uporać się nie tylko 
ze wszystkimi obowiązka-

mi, ale też poczuć smak prawdziwego 
szczęścia. Wreszcie odnajdziesz swoje 
miejsce w tym całym chaosie i zechcesz 
przywitać nowy rok w sposób niekon-
wencjonalny, ale przyjemny. Nowy 
rok przyniesie Ci poprawę finansów 
i drgnienia serca.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Czekają Cię radosne dni. 
Jednak nim zaczniesz świę-
tować, pozałatwiaj wszyst-

kie sprawy finansowe, bo jak Ci wiado-
mo, nieuregulowanie ich przed wigilią 
może źle wróżyć. Kupując gwiazdkowe 
prezenty postaraj się nie wyczyścić kon-
ta do zera. W styczniu wykorzystaj swo-
ją wyobraźnię i pozbądź się nadmiaru 
obowiązków.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Masz ochotę uciec od tych 
wszystkich przygotowań, ale 
niestety, nie da się. Możesz 

włączyć w nie najbliższych, a także 
ograniczyć odrobinę tradycyjne menu. 
Postaraj się też odpocząć, bo po świę-
tach czeka Cię prawdziwy młyn obo-
wiązków i emocji. W początkach nowe-
go roku upewnij wybrankę swego serca 
o swoich uczuciach.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Bądź bardziej powściągliwy 
w planowaniu świątecznego 
menu i listy zaproszonych 

gości, bo możesz nie zdążyć ze wszyst-
kim i doprowadzić się do stanu totalne-
go przemęczenia. A przecież święta są 
po to, by odpocząć. Tuż przed sylwe-
strem bardzo sympatyczna informacja. 
Nowy rok rozpocznij od wybaczenia 
swoim wrogom.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Spróbuj tak wszystko zor-
ganizować, abyś usiadł 
przy świątecznym stole 

w stanie pozwalającym odróżnić kar-
pia od barszczu. Spotkanie z bliskimi 
pozwoli wyjaśnić wiele spraw. Przed 
nowym rokiem uda Ci się załatwić rów-
nież wszystkie formalności. W styczniu 
popracuj nad swoim wizerunkiem i po-
każ swoją solidność i rzetelność.
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Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 2) kręci się w oku; 3) po niej toczy się koło pociągu; 5) procenty 
od kredytu; 6) sadzawka; 9) światła albo słomy; 11) świadectwo urodzenia; 
12) fan sportu; 13) biesiada; 15) krzywizna; 16) konstrukcja ograniczająca 
z boku wnętrze budynku; 17) kolejka; 18) jednostka mocy.

Pionowo: 1) krótka broń sieczna; 3) czarna w kominie; 4) lasso Tatara; 
7) w niej pasta; 8) syn rejenta, kochanek Klary z komedii A. Fredry „Zemsta”; 
9) odgłos kół pociągu; 10) do puszczania; 12) złe samopoczucie po wypiciu 
alkoholu; 14) angielskie piwo.




