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b Wyprawa do Ziemi Świętej b Spotkanie wigilijne b Następny numer Naszej Gazety ukaże się 26.01.2018 b 

Niech to, co kryją w sobie Święta Bożego Narodzenia
– spokój, nadzieja i ciepło ludzkich serc,

towarzyszy Państwu również przez cały Nowy Rok.
Tego wszystkiego Czytelnikom,  

Reklamodawcom i Sympatykom

                                                              życzy Redakcja
Sylwester na Bankowym

Warszawski sylwester tradycyjnie 
odbywa się w różnych przestrzeniach 
miasta, a biorą w nim udział dziesiątki 
tysięcy warszawiaków i turystów. Rok 
2018 powitamy na placu Bankowym. 
W poprzednich latach sylwestrowa za-

bawa była organizowana w różnych 
miejscach naszego miasta: na placach 
Zamkowym, Piłsudskiego, Konstytucji, 
Defilad oraz na błoniach Stadionu Na-
rodowego. W tym roku Warszawa i te-
lewizja TVN zaprasza na plac Bankowy.
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Iluminacja wolskiej choinki
Przy wolskim urzędzie po raz kolejny stanie świąteczna choinka. Jej uroczysta iluminacja połączona 
z jarmarkiem wigilijnym i atrakcjami dla całej rodziny odbędzie się w niedzielę 17 grudnia.

Rusz się przed świętami
Zapraszamy serdecznie na trzecią 

już edycję imprezy pn. „Rusz się przed 
świętami ze sportowcami”, skierowaną 
do dzieci i młodzieży oraz ich opieku-
nów. Bieżącą edycję uświetnią swoją 

obecnością i poprowadzą treningi wy-
bitni sportowcy, m.in. Łukasz „Juras” 
Jurkowski, Tomasz Majewski, Małgo-
rzata Glinka-Mogentale, Kacper La-
chowicz, Paweł Mikołajczak, Sharon 

Vernon-Evans oraz reprezentanci szer-
mierzy na wózkach. Zawody odbędą 
się 17 grudnia w godz. 10.00 – 13.00, 
w hali sportowej Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Obrońców Tobruku 40.

Iluminacja dzielnicowej choinki 
na kilka dni przed rozpoczęciem świąt 
Bożego Narodzenia to już wolska tra-
dycja. – Iluminacja choinki pod naszym 
urzędem na stałe wpisała się w ka-
lendarz grudniowych imprez na Woli 
- mówi Krzysztof Strzałkowski, bur-
mistrz Woli. – Zapraszamy również 
i w tym roku. Oprócz rozświetlenia 
choinki zaplanowaliśmy jeszcze atrak-
cje dla całej rodziny – dodaje.

Bożonarodzeniowe drzewko stanie 
na placu tuż obok biblioteki i lodowi-
ska przy al. Solidarności 90. Impreza 
zaplanowana jest na niedzielę 17 grud-

nia i rozpocznie się o godz. 14.00. – 
Warto pojawić się na miejscu już o tej 
godzinie, ponieważ na mieszkańców 
czekać będzie m. in. jarmark wigilijny 
oraz program animacyjno-artystyczny 
– mówi burmistrz Strzałkowski. O do-
brą zabawę na lodzie zadbają ani-
matorzy przebrani za postaci z bajki. 
Zgromadzeni goście będą również mo-
gli obserwować pokaz jazdy figurowej 
na łyżwach.

To jednak nie wszystkie atrakcje, 
które zaplanowano na przedświąteczną 
niedzielę. Przez cały dzień obok urzędu 
rozstawione będą namioty, w których 

odbywać się będzie tradycyjny wigi-
lijny jarmark, a dla najmłodszych pro-
wadzone będą konkurencje sportowe 
z nagrodami i medalami. Zgromadzeni 
goście będą mogli skosztować pysz-
nych świątecznych pierogów i zupy 
grzybowej. Przez cały dzień do dys-
pozycji gości będzie też foto-budka, 
a najmłodsi będą mogli zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. Kul-
minacyjnym punktem imprezy (godz. 
17.00) będzie uroczyste rozświetlenie 
choinki połączone ze wspólnym śpie-
waniem kolęd.

Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

Policja podejmuje działania zmie-
rzające do ochrony osób, w sposób 
szczególny zagrożonych wychłodze-
niem. W trakcie służby policjanci kon-
trolują miejsca, gdzie mogą przebywać 
osoby bezdomne. Pustostany, ogródki 
działkowe czy tereny leśne, to miejsca, 
gdzie funkcjonariusze szukają osób 
wymagających wsparcia.

Każdego dnia funkcjonariusze 
sprawdzają wszystkie te miejsca, o któ-
rych wiedzą lub podejrzewają, że mogą 
tam być osoby wymagające pomocy. 
Reagują także na sygnały przekazywa-
ne przez obywateli. Osoby zagrożone 
zamarznięciem odwożone są do do-
mów, schronisk, noclegowni, ośrodków 
Caritas, ośrodków pomocy społecznej, 
izb wytrzeźwień, a nawet komend i ko-
misariatów. W tym szczególnym czasie 
nawet drobne zaniechanie może dopro-
wadzić do tragedii.

Zagrożone są nie tylko osoby bez-
domne. Mogą to być także seniorzy, 
którzy nie radzą sobie sami z pod-

stawowymi czynnościami. Wyjście 
na zakupy może okazać się dla nich 
tak wielkim wysiłkiem, że nie zdołają 
dotrzeć do domu. Czasem nie mają siły 
przynieść opału. Dlatego tak ważna jest 
wrażliwość i zwracanie uwagi na to, 
co się dzieje wokół. Być może ktoś 
z sąsiadów wymaga wsparcia.

Ważne jest także rozsądne plano-
wanie imprez towarzyskich. Należy 
zadbać o bezpieczny powrót do domu 
wszystkich uczestników spotkania. 
Wypity alkohol sprawia, że odczuwa-
nie zimna jest inne i osoby odurzone 
alkoholem pozostając zbyt długo na ze-
wnątrz mogą narazić się na odmroże-
nia. Przyśnięcie na przystanku auto-
busowym czy upadek w zaspę śnieżną 
może doprowadzić do tragedii.

Jeżeli sami Państwo nie jesteście 
w stanie pomóc takim osobom, po-
informujcie służby. W takich dniach 
nikt nie może zostać sam. Przez całą 
dobę czynne są telefony alarmowe: 112 
i 997.

Wystarczy jeden telefon
Gwałtowny spadek temperatury i związane z tym wychłodzenie 
mieszkań i domów to sytuacje, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu 
ludziom. Policja apeluje o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na 
wszystkie osoby, których życie może być zagrożone. Przez całą dobę 
czynne są numery alarmowe 112 i 997. Informacja szybko przekaza-
na służbom może komuś uratować życie. Nie bądźmy obojętni na 
zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu.

Chwilę po 17.00 policjanci z wy-
działu patrolowo-interwencyjnego 
usłyszeli wołanie o pomoc osoby, która 
wbiegła do komendy. Policjanci na-
tychmiast ruszyli na pomoc w kierun-
ku miejsca, gdzie doszło do wypadku 
drogowego. Na ulicy leżał mężczyzna, 
który nie reagował na żadne bodźce 
i nie były wyczuwalne czynności ży-
ciowe. Natychmiast wezwali na miej-
sce karetkę pogotowia i niezwłocznie 
przystąpili do resuscytacji.

Dzięki tym natychmiastowym dzia-
łaniom, pojawiły się pierwsze ozna-
ki czynności życiowych. Mężczyzna, 
po przyjeździe karetki pogotowia, trafił 
do szpitala. Na szczęście pomoc poli-
cjantów przyszła w porę. Na miejsce 
przyjechała również załoga stołecznego 
ruchu drogowego, która zabezpieczyła 
miejsce zdarzenia.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej re-
akcji, policjanci wygrali „walkę z cza-
sem”.

Policjanci uratowali życie
Natychmiastowe czynności podjęte przez policjantów z wydziału pa-
trolowo-interwencyjnego z Woli doprowadziły do przywrócenia funk-
cji życiowych mężczyźnie, który uległ wypadkowi. Słysząc wołanie 
o pomoc, funkcjonariusze wybiegli z komendy. Na ulicy podjęli 
czynności wobec nieprzytomnego mężczyzny. Po kilkunastu minu-
tach akcji reanimacyjnej, która zakończyła się przywróceniem oznak 
życia, mężczyzna został przewieziony do szpitala.
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– To wyjątkowa okazja do spo-
tkania i integracji warszawiaków 
w magicznej świątecznej atmosferze. 
Zapowiada się ciekawy dzień przede 
wszystkim dla naszych najmłodszych 
mieszkańców, na których będzie cze-
kał Mikołaj, ale i wiele innych atrak-
cji, jak spektakle, zajęcia plastycz-
ne i warsztaty. Świąteczny nastrój 
podkreślą również specjalnie przy-
gotowane na tę okazję iluminacje. 
Zapraszam wszystkich mieszkańców 
do wspólnego biesiadowania – mówi 
Włodzimierz Paszyński, wiceprezy-
dent Warszawy.

Warszawskie Spotkanie Wigilijne 
to wyjątkowa okazja do wspólnego spę-
dzenia czasu. W domowej atmosferze, 
przy choince oraz akompaniamencie 
kolęd, warszawiacy zgodnie ze świą-
teczną tradycją, zasiądą do wigilijnego 
stołu, który powstanie wzdłuż ul. Ząb-
kowskiej. Do wspólnego świętowania 
z mieszkańcami, składania życzeń oraz 
dzielenia się opłatkiem przyłączą się 
władze Warszawy.

Biesiadowanie przy 200-metrowym 
stole

Głównym punktem wystroju będzie 
długi 200-metrowy stół, pokryty bia-
łym obrusem i dekoracją z gałęzi jodły. 
Nad głowami mieszkańców zawiśnie 
żarówkowa girlanda w stylu retro, uzu-
pełniona lekkimi i zwiewnymi dekora-
cjami ze wstążek. Na stole będą także 
śpiewniki, aby wszyscy warszawiacy 
mogli nie tylko biesiadować, ale także 
wspólnie kolędować. Wokół namiotów 
ze stołami zostaną ustawione choinki 
rozżarzone lampkami świątecznymi. 
W ich pobliżu pojawią się stare kreden-
sy pełne ręcznie robionych prezentów, 
wykonanych przez samych mieszkań-
ców podczas cyklu warsztatów „War-
szawiacy warszawiakom”.

Iluminacje i hologram świętego 
Mikołaja 

Warszawskie Spotkanie Wigilijne 
wzbogacą elementy multimedialne. 
Kamienice rozbłysną światłem i spe-
cjalnie na tę okazję przygotowanymi 
iluminacjami, które wprowadzą wszyst-

kich w świąteczny nastrój. Pomiędzy 
kamienicami, w jednej z bram, będzie 
czekał interaktywny, holograficzny Mi-
kołaj zagadujący mieszkańców i (być 
może) spełniający ich życzenia. Będzie 
to okazja, szczególnie dla najmłod-
szych warszawiaków, by zapytać Mi-
kołaja, czy dotarł do niego list, a nawet 
usłyszeć, co tym razem przygotował 
dla nas pod choinkę. 

Kolędy i rzeźbienie lodowej syrenki
Czas przy wigilijnym stole umilą 

dźwięki kolęd i pastorałek w wykona-
niu zaproszonych artystów. Tego dnia 
wystąpią m.in.: Warszawska Orkiestra 
Sentymentalna, Trupa Teatralna – War-
szawiaki, Jakub Jurzyk, Karolina Ja-
rzyńska oraz Teatr Baza ze spektaklem 
dla najmłodszych uczestników wyda-
rzenia. Artyści z Polskiego Związku 
Głuchych zaprezentują świąteczny re-
pertuar w języku migowym. Będziemy 
również świadkami wyjątkowego pro-
cesu twórczego –  Jan Kubicki, w trak-
cie spotkania, wyrzeźbi warszawską 
syrenkę z bloku lodowego.

Organizując wydarzenie, miasto nie 
mogło zapomnieć o najbardziej wyma-
gających,  najmłodszych warszawia-
kach. Na Ząbkowskiej będą zajęcia 
plastyczne i warsztaty dla dzieci, przy-
gotowane przez Towarzystwo Rozwija-
nia Aktywności Dzieci SZANSA oraz 
Stowarzyszenie Mamy Czas.

Dostęp dla wszystkich mieszkańców
Miejsce wigilijnego spotkania będzie 

dostępne dla wszystkich gości - starszych 
i bardzo młodych, sprawnych i potrze-
bujących wsparcia. Pamiętamy również 
o szczególnych potrzebach mieszkańców 
z niepełnosprawnościami. Oba wejścia 
na teren imprezy, tj. od ul. Targowej oraz 
od ul. Brzeskiej, a także wejścia do na-
miotów wyposażone będą w podjazdy. 
Osoby z niepełnosprawnościami będą 
mogły liczyć na wsparcie asystentów.

Zapewniamy również tłumacza ję-
zyka migowego, który będzie obecny 
na scenie. Dodatkowo obok sceny zo-
stanie zainstalowany telebim, na któ-
rym będą wyświetlane teksty kolęd 
i pastorałek. 

XIV Warszawskie Spotkanie Wigilijne
W niedzielę, 17 grudnia, w godz. 13.00-17.00, zapraszamy mieszkańców na wspólne biesiadowanie w niepowtarzalnym klimacie świąt 
Bożego Narodzenia. Tegoroczne Warszawskie Spotkanie Wigilijne po raz pierwszy będzie na ul. Ząbkowskiej.

Zwiastowanie i wino
W Nazarecie, gdzie Archanioł Ga-

briel zwiastował Maryi, że pocznie 
i porodzi Syna Bożego, dziś stoi wielka 
bazylika zwiastowania zbudowana po-
nad grotą gdzie według tradycji miało 
miejsce to zdarzenie. W bazylice jest 
kilkadziesiąt wizerunków Matki Bożej 
z całego świata, w tym dwa z Polski – 
ceramiczne wyobrażenie Matki Bożej 
Częstochowskiej z przedstawicielami 
narodu polskiego od czasów Miesz-
ka w górnym kościele i poruszająca 
ceramiczna płyta upamiętniająca Po-
laków zamordowanych na nieludzkiej 
ziemi, ufundowana w latach 40. przez 
uchodźców wojennych ze Związku So-
wieckiego. 

W pobliskiej Kanie Galilejskiej, 
gdzie miał miejsce pierwszy cud Je-
zusa, który podczas godów zamienił 
wodę w doskonałe wino, stanął kościół. 
Pielgrzymi często powtarzają tu śluby 
małżeńskie, a w sąsiednim sklepie kupu-
ją wino, słodkie jak małżeńska miłość.  

A my do Betlejem
Jezus narodził się w Betlejem, gdzie 

Święta Rodzina udała się na spis za-
rządzony przez cesarza Tyberiusza, 
jako, że Judea była wówczas prowin-
cją cesarstwa rzymskiego. Urodził się 
w grocie, jakich pełno jest w okolicy 
tego miasta. Do dziś arabscy pasterze 

chronią się w nich ze swoimi owca-
mi i kozami. Tradycja chrześcijańska 
od samego początku wskazywała na te 
groty jako na miejsce narodzin Zbawi-
ciela, a pielgrzymki do Betlejem zaczę-
ły się już w połowie I wieku. 

Żeby temu zapobiec, cesarz Hadrian 
zamknął w 185 roku groty i zbudował 
nad nimi świątynię Adonisa. Po edykcie 

mediolańskim (313 rok) wprowadzają-
cym chrześcijaństwo jako religię pań-
stwową, do Palestyny przybyła Hele-
na, matka cesarza Konstantyna, która 
na miejscu zburzonej świątyni pogań-
skiej ufundowała wspaniałą, pięcionawo-
wą bazylikę Bożego Narodzenia, która 
szczęśliwie przetrwała do dziś. Według 
tradycji Persowie, którzy zajęli te ziemie 

w 617 roku i zniszczyli wszystkie kościo-
ły, ten oszczędzili, bowiem była na nim 
mozaika przedstawiająca trzech mędr-
ców ze wschodu w strojach perskich. 

Grota Narodzenia
Ogromne wnętrze Bazyliki naro-

dzenia dzielą na pięć naw cztery rzędy 
kolumn z czerwonego kamienia. Więk-

szością świątyni zarządzają ortodoksyj-
ni Grecy, częścią Ormianie, zaś z lewej 
strony do bazyliki przylega klasztor 
Franciszkanów oraz katolicki kościół 
św. Katarzyny.

Z prawej strony ikonostasu schodzi 
się po 15 stopniach w dół do Groty Na-
rodzenia. W miejscu narodzenia Jezu-
sa, pod ołtarzem na posadzce z białego 

marmuru błyszczy czternastoramienna 
srebrna gwiazda z łacińskim napisem: 
„Tu z dziewicy Maryi narodził się 
Zbawiciel”. Pielgrzymi klękają, cału-
ją gwiazdę, dotykają ją przyniesiony-
mi  krzyżykami i różańcami. Obok 
po trzech stopniach schodzi się do Ka-
plicy Żłóbka wspartej na trzech kolum-
nach z zielonego marmuru.

W sąsiedztwie bazyliki jest klasz-
tor ormiański, monastyr grecko-orto-
doksyjny oraz klasztor Franciszkanów 
z kościołem św. Katarzyny. Wokół 
pełno kościelnych dzwonów, bowiem 
według pięknej legendy gdy w Betle-
jem rozdzwonią się dzwony zlatują się 
Aniołowie, żeby posłuchać ich głosów.

Grota Mleczna
Aniołowie odwiedzają też pew-

nie Grotę Mleczną, gdzie w drodze 
do Egiptu zatrzymała się święta rodzi-
na uciekająca przed siepaczami Herod, 
który zarządził rzeź niewiniątek. Pod-
czas karmienia Dzieciątka na podłogę 
jaskini spadła kropla mleka i zabarwi-
ła jej ściany na biało. 
Sproszkowany wapień 
jest ponoć niezwykle 
skuteczny na proble-
my z zajściem w ciążę. 
Opiekujący się Mlecz-
ną Grotą franciszka-
nie oferują torebkę 
ze sproszkowaną skałą 
i odpowiednią modli-
twą za jedyne 2 dolary. 
Skuteczność specyfiku 
i modlitwy poświadcza 
ekspozycja wydanych 
przez lekarzy certyfi-
katów potwierdzają-
cych skuteczność modlitwy i prepara-
tu. Na ścianach niewielkiego pokoju 
i w wielkich kartonach, zebrało się 
ich już blisko dwa tysiące. Nie udało 
mi się dopytać, czy aby samo spożycie 
sproszkowanej skały i modlitwa wy-
starczą aby doczekać się potomka.     

W Wigilię z leżącego pomiędzy Be-
tlejem a Jerozolimą Pola Pasterzy wy-
rusza uroczysta procesja prowadzona 
przez łacińskiego patriarchę Jerozolimy. 
Orszak przechodzi wśród  przybranych 
lampionami gajów oliwnych docierając 
do Bazyliki Narodzenia. O zmierzchu 
rozpoczyna się uroczysta Pasterka cele-
browana przez patriarchę i transmitowa-
na przez radio na cały Świat. 

Miasto pokoju
Jerozolima – jedno z najstarszych 

i najbardziej fascynujących miast świa-

ta jest miastem po trzykroć świętym 
– Dla Żydów, bowiem ich król Dawid 
wybrał ją na stolicę, a jego syn – Salo-
mon sprowadzając tu Arkę Przymierza 
uczynił Jerozolimę centrum religijnym 
narodu wybranego, tu znajduje się naj-
świętsze obecnie miejsce judaizmu; Za-
chodni Mur (zwany też Ścianą Płaczu), 
dla muzułmanów, którzy zwą ją Al-
-Quds (Święta) i uważają za trzecie 
po Mekce i Medynie święte miasto 
islamu; dla chrześcijan wreszcie miasto 
to jest miejscem procesu Jezusa, jego 
ukrzyżowania, pogrzebania i zmar-
twychwstania. 

Jeruszalaim, ta hebrajska nazwa 
Jerozolimy oznacza „Miasto Pokoju”, 
chociaż pokój rzadko gościł w jej mu-
rach. Potężna twierdza Kaanaejczyków 
i Jebuzytów przez kilka stuleci opiera-
ła się atakom plemion hebrajskich, aż 
wreszcie 3000 lat temu zdobyta została 
przez króla Dawida. Miasto było wielo-
krotnie zdobywane przez Babilończy-
ków, Asyryjczyków, Aleksandra Wiel-
kiego i Seleucydów, wreszcie Rzymian, 

którzy po kolejnym powstaniu zdobyli 
i zburzyli miasto oraz spalili świątynię, 
a później przez Persów, Arabów, Krzy-
żowców, Turków i Anglików. 

Dla rozproszonych po świecie Ży-
dów pamięć i wierność wobec tego 
miasta była najwyższym przykaza-
niem. Przez stulecia pozdrawiali się 
słowami „Do zobaczenia za rok w Je-
rozolimie”. Kiedy w 1948 roku prokla-
mowano państwo Izrael, jego stolicą 
została podzielona Jerozolima. Tu znaj-
duje się siedziba rządu i parlamentu – 
Knesetu. Większość państw nie uznała 
tego kroku i swoje ambasady ma w Tel 
Awiwie. Także Palestyńczycy protestu-
ją przeciwko traktowaniu miasta jako 
stolicy Izraela, uważając Jerozolimę 
także za swoją stolicę 

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Wędrówki z Naszą Gazetą

Wyprawa do Ziemi Świętej
Do Izraela przybywają każdego roku tysiące pielgrzymów, wędrujących śladami ziemskiej wędrówki 
Jezusa. Odwiedzają miejsce Zwiastowania w Nazarecie, Bazylikę Narodzenia w Betlejem, kupują wino 
w Kanie Galilejskiej i podziwiają wspaniały widok z Góry Błogosławieństw na Jezioro Galilejskie czy 
z Góry Oliwnej na kopuły i wieże starej Jerozolimy. 

Program XIV Warszawskiego 
Spotkania Wigilijnego

17 grudnia 2017 r., ul. Ząbkowska, 
godz. 13.00–17.00

13.00–13.10 –  otwarcie XIV 
Warszawskiego 
Spotkania Wigilijnego 

13.10–13.50 –  koncert pastorałek 
warszawskich – Trupa 
Teatralna – Warszawiaki

13.50–14.35 –  koncert świąteczny – 
Jakub Jurzyk i Kluby 
Rodzin

14.35–15.05 –  składanie życzeń przez 
władze Warszawy 

15.05–15.35 –  spektakl świąteczny dla 
najmłodszych – Teatr 
Baza 

15.35–16.15 –  koncert kolęd – Karolina 
Jarzyńska wraz 
z członkami Polskiego 
Związku Głuchych

16.15–17.00 –  koncert kolęd – 
Warszawska Orkiestra 
Sentymentalna

17.00 –  zakończenie (prezentacja 
rzeźby z lodu)

Przez cały czas trwania imprezy  
na ul. Ząbkowskiej będą:
– wigilijny poczęstunek,
– spotkania ze św. Mikołajem,
–  rzeźbienie lodowej warszawskiej sy-

renki.
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Bytowanie miejskich kotów w piw-
nicach budynków w naturalny sposób 
zapobiega obecności i rozmnażaniu się 
myszy i szczurów. Szczególnie jesienią 
i zimą koty wolno żyjące potrzebują 
suchych i bezpiecznych miejsc, w któ-
rych mogą się schronić i ogrzać.

Niezmiennie aktualny pozostaje 
apel do zarządców budynków, admini-
stratorów nieruchomości i wszystkich 
warszawiaków o umożliwienie kotom 
całorocznego, swobodnego dostępu 
do pomieszczeń piwnicznych.

Istotne jest, aby piwniczne okien-
ka były otwarte przez cały rok (albo 
odpowiednio dostosowane), zwłasz-
cza w tych miejscach, w których by-
tują dzikie koty. 

Zgodnie ze Światową Deklaracją 
Praw Zwierząt wszystkie zwierzęta 
rodzą się równe wobec życia i mają 
te same prawa do egzystencji. Polska 
ustawa „O ochronie zwierząt” nakazu-
je humanitarnie traktować wszystkie 
zwierzęta.

Warszawa konsekwentnie dba 
o koty wolno żyjące w miejskim eko-
systemie. W stolicy bytuje ich blisko 
29 tysięcy. Ważnym elementem działań 
na rzecz miejskich kotów jest kontrola 
ich populacji – poprzez zabiegi ste-
rylizacji i kastracji – a także w przy-
padku chorób – leczenie. W ramach 
dokarmiania tych zwierząt w latach 
2013-2017 zakupionych zostało blisko 

480 tysięcy kilogramów karmy suchej 
oraz ponad 750 tysięcy kilogramów 
karmy mokrej. 

Mądre dokarmianie ptaków 
zimą

Jednocześnie przypominamy o za-
sadach jakich należy przestrzegać do-
karmiając zimą ptaki. Przede wszyst-
kim: 
• ptaki należy dokarmiać tylko pod-

czas mrozów i/lub śniegu, regular-
nie i aż do nastania odwilży;

• kiedy rozpoczniemy dokarmianie – 
nie należy go zaprzestawać;

• pokarm powinno się wykładać 
w czystych miejscach, a niezjedzo-
ne i zalegające resztki usuwać – 
gnijąc, mogą stać się siedliskiem 
bakterii;

• podawać trzeba naturalny i świeży 
pokarm, np. łuskane ziarna słonecz-
nika. Chleb lub resztki ze stołu 
(słone, doprawione dania) mogą 
ptakom zaszkodzić;

• wystawiajmy świeżą wodę.
Jeżeli nie możemy przestrzegać po-

wyższych zasad, lepiej nie dokarmiać 
wcale.

Warto również poznać ptasie przy-
smaki. Inne „potrawy” będą smakować 
szczygłom czy wróblom (nasiona dyni, 
łuskany słonecznik, owies), a inne si-
korkom czy dzięciołom (kawałki słoni-
ny, nasiona rzepaku).

Od 15 do 23 grudnia w restauracji 
Fontanna przy Multimedialnym Parku 
Fontann odbywać się będzie świątecz-
na zbiórka darów dla psiaków znaj-
dujących się w schronisku Fundacji 
Azylu pod Psim Aniołem. Najbar-
dziej potrzebne artykuły: karma (sucha 
i mokra) dla psów i kotów, karmy 
weterynaryjne dla chorych zwierząt, 
podkłady dla niemowląt seni 60 x 90, 

koce, ręczniki, powłoczki, śpiwory, 
kołdry i poduszki z wypełnieniem syn-
tetycznym, ryż, makaron, warzywa, 
środki na odrobaczanie, na odpchlenie, 
przeciwkleszczowe, żwirek dla kotów, 
zabawki gumowe, sznurkowe, piłecz-
ki do tenisa ziemnego, piłki, płyny 
do mycia podłóg, środki odkażające 
(z chlorem), płyn do mycia naczyń, 
duże worki na śmieci.

Wspierajmy zimą zwierzęta

Świąteczna zbiórka dla 
psiaków

Pierwszy śnieg, nocne przymrozki – to niezbite dowody na to, że zima 
zbliża się do Warszawy wielkimi krokami. W tym czasie koty wolno 
żyjące szczególnie potrzebują życzliwości mieszkańców stolicy. Przy-
pominamy jak łatwo można im pomóc przetrwać ten okres.

Pusia i Reksio to dwa urocze mło-
de pieski, które z powodu wyjazdu 
za granicę swoich właścicieli zostały 
same. Pusia ma 3 lata, a Reksio rok. 
Mogą zamieszkać razem lub osob-
no. Przebywają w domu tymczaso-
wym pod Warszawą. Adopcja możli-

wa po podpisaniu umowy adopcyjnej 
i sterylizacji. 

Kontakt w sprawie adopcji:
Justyna, tel. 783003754
Agnieszka, tel. 660499807

Reksio i Pusia szukają domu
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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-Wola
ul. Żytnia 36 % 22 603 72 55
Komisariat Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A % 22 603 25 80

• STRAŻ MIEJSKA % 986
• STRAŻ POŻARNA % 998

Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 4, ul. Chłodna 3   % 22 596 71 60
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 7, ul. Powstańców Śląskich 67
  % 22 596 70 70
Bemowski Telefon Zaufania
  % 22 664 15 58 
czynny: środy 13.00-16.00
piątki 9.00-12.00

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Woli i Bemowa”
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

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wola

m.st.Warszawy
www.bpwola.waw.pl

w grudniu:
•  19 grudnia (wtorek) godz. 14.00 – 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży ul. Młynarska 35a – Spotka-
nie świąteczne klubu czytelniczego 
„Godzinka w dobrym towarzystwie”. 
Wstęp wolny

•  21 grudnia (czwartek) godz. 17.00 
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
ul. Chłodna 11 – „Akademia Małego 
Człowieka” – warsztaty edukacyjne 
dla dzieci w wieku 4-12 lat, polegają-
ce na wykonywaniu prostych ekspe-
rymentów i prac plastyczno-technicz-
nych. Wstęp wolny

Wolskie Centrum Kultury

w grudniu:
•  19 grudnia (wtorek) godz. 18.00 – 

ul. Działdowska 6 – Wolskie Kino 
Kulturalne „Matka Joanna od Anio-
łów”- film nagrodzony Srebrną Palma 
w Cannes w 1961 r. Wstęp wolny

•  20 grudnia (środa) godz. 14.00 – 
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15 
– „A w środę zrób ozdobę”. Między-
pokoleniowe warsztaty rękodzielni-
cze pod czujnym okiem Joli Czerwo-
nogrodzkiej wyczarujecie przepiękne 
bombki, które ozdobią Wasze choin-
ki. Obowiązują zapisy otwarta kolo-
nia@wck-wola.pl tel. 22 114 17 69

•  21 grudnia (czwartek) godz. 18.00 – 
ul. Działdowska 6 – Koncert Bożona-
rodzeniowy „W prezencie”. Koncert 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
w wykonaniu uczestników Studia 
Piosenki oraz Dziecięcego Zespołu 
Pieśni i Tańca Vistula. W programie 
zarówno znane kolędy jak mniej zna-
ne kolędy ludowe, pastorałki i piosen-
ki świąteczne. Wstęp wolny 

WOLA ul. Górczewska 176
tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

•  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

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

•  POSZUKUJĘ KAWALERKI DO 
WYNAJĘCIA w przystępnej cenie, 
na dłuższy czasu. Jestem osobą bez 
nałogów. Tel. 732 326 039

•  POSZUKUJĘ PRACY 
DORYWCZEJ – chętnie zaopiekuję 
się dzieckiem, osobą starszą, 
posprzątam mieszkanie. Jestem Polką 
bez nałogów. Tel. 732 326 039

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

•  SPRZEDAM SZYNSZYLE 
STANDARD od 3 m-ca życia.  
Tel. 501 093 436

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

Ogłoszenia drobne

Horoskop
na 2018 rok

WODNIK (21 I – 18 II)
Przed Tobą faza życiowego 
powodzenia. Może udać się 
wszystko, co sobie wyma-

rzysz, na dodatek nie zabraknie Ci pozy-
tywnej energii. Jeśli coś było dla Ciebie 
do tej pory nieosiągalne, teraz masz 
szansę to zmienić. Twój optymizm ułatwi 
realizację marzeń. Odżyjesz, odkrywa-
jąc w sobie nowe uczucia. Podążaj tylko 
za głosem serca i zaufaj swym decyzjom. 

RYBY (19 II – 20 III)
W 2018 roku wypłyniesz na 
szeroki ocean możliwości. 
Przed Tobą wspaniałe chwi-

le. Sytuacja zmusi Cię do bycia kre-
atywnym i rozwijania swych talentów. 
Pamiętaj, że małymi krokami można 
zdobyć więcej, jeśli konsekwentnie bę-
dziesz się trzymać wyznaczonego celu. 
Słuchaj głosu intuicji i serca i daj się 
im prowadzić do wymarzonego celu. 

BARAN (21 III – 20 IV) 
Czeka Cię wiele poważ-
nych zmian, zarówno 
w sferze rodzinnej, jak 

i  zawodowej. Pojawi się przed Tobą 
możliwość zmiany pracy. Odnajdziesz 
swoje miejsce na ziemi i dotrzesz do 
tego, co najistotniejsze w życiu każ-
dego człowieka. Zaakceptujesz siebie 
i swoje szczęście. Nadchodzą dobre 
dni także dla samotnych Baranów. 
 
BYK (21 IV – 21 V) 

Nadchodzący rok ten upły-
nie pod kątem znaczących 
zmian. Zasadzisz nasionka 

dla ważnych spraw, będziesz plano-
wać i zabiegać o dobrą przyszłość. 
Żniwa są jednak jeszcze odległe, więc 
nie oczekuj, że zaraz ujrzysz owoce 
swojego wysiłku. Nowe idee i pomy-
sły wymagają przecież specjalnej tro-
ski i czasu, zanim przyniosą efekty. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
2018 rok zapowiada się jako 
czas przemiany, pozyskania 
wiedzy i głębokiej mądrości. 

Musisz jeszcze odnaleźć sposób, jak ją 
spożytkować dla dobra swojego i in-
nych. Osiągnięcia są jak wyborny nek-
tar, którym łatwo można się zachłysnąć. 
Używaj swej wiedzy i siły wyłącznie 
w dobrych celach i z czystymi intencja-
mi. Pamiętaj, że dobro wraca, zło też. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Ponieważ będziesz w nad-
chodzącym roku, a zwłasz-
cza w jego drugiej połowie, 

pod opieką sił wyższych, możesz się 
spodziewać uśmiechu losu, np. nie-
spodziewanego przypływu gotówki lub 
wzrostu pozycji towarzyskiej. Nie bój 
się ryzykować, pamiętając przy tym, 
że zawsze i w każdej sytuacji masz wy-
bór. W pewnych granicach, ale masz. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
2018 rok to najwłaściwszy 
moment, by wreszcie roz-
stać się z przeszłością i nie 

gubić z oczu marzeń. Pozwól w pełni 
dojrzewać w Tobie owocowi nowego 
siebie, by Twoje życie stało się bardziej 
soczyste. Pamiętaj, że nie można od-
mienić przeszłości, a jedynie teraźniej-
szość i przyszłość, to obszary, na któ-
re mamy wpływ, chociaż ograniczony. 

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
W nadchodzącym roku 
zwłaszcza sprawy zawodowe 
nabiorą tempa i mogą wyma-

gać od Ciebie o wiele większego wysiłku 
i nakładu pracy. To się jednak opłaci, bo 
już wkrótce nadejdzie czas nagrody za 
wytężoną pracę. To także korzystny czas 
dla spraw sercowych, umacniania więzi 
partnerskich i rodzinnych. Postaraj się 
w kontaktach z bliskimi coś poprawić. 

WAGA (23 IX – 23 X)
Przed Tobą kreatyw-
ny czas, wypełniony po 
brzegi energią, zapałem 

i namiętnościami. Obojętnie za co 
się weźmiesz, będziesz robić wszyst-
ko od serca. Wokół Ciebie rozegrają 
się ważne wydarzenia. Nie przejmuj 
się trudnościami, ze wszystkimi sobie 
poradzisz. To też dobry moment na 
podreperowanie zdrowia i kondycji. 

 SKORPION (24 X – 22 XI)
Nadchodzący rok będzie 
dla Ciebie lekcją życia, któ-
rą musisz odrobić, zanim 

przejdziesz od tego, co wartościowe 
i pozytywne. Aby uformować swoją 
przyszłość, korzystaj z wniosków, jakie 
wyciągnąłeś z poprzednich doświad-
czeń. Pamiętaj, że zwyciężą Twój roz-
sądek, doświadczenie i mądrość ży-
ciowa. Ale głos serca też jest ważny. 

 STRZELEC (23 XI – 21 XII)
To niezwykłe, ale w tym 
roku nie ma dla Ciebie żad-
nych ograniczeń. Wszystko, 

o czym do tej pory marzyłeś lub szło 
Ci z oporem, nabierze soczystych barw. 
Strzelcu, wejdziesz teraz w nowy etap 
życia, nie musząc już walczyć z losem. 
Staniesz się bardziej odważny i otwar-
ty na wszystko, co dzieje się wokół. 
To okres płodny pod każdym względem.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
2018 rok będzie dla Cie-
bie czasem przełomowym. 
Masz szansę zrealizować 

wyznaczone przez siebie wcześniej cele, 
a wspomagać Cię w tym będą ukryte siły 
przeznaczenia. Koziorożcu, bądź przy tym 
rozważny, ostrożny i panuj nad emocjami, 
a wszystko już wkrótce zacznie się dobrze 
układać. Nadchodzi czas miłości i odpo-
wiedzialności za drugiego człowieka.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 16 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 
2) królowa, trutnie i robotnice; 3) w chasydyzmie człowiek sprawiedliwy; 5) dawniej 
przeproszenie; 6) wpada do Narwi; 9) efektowne kłamstwo; 11) wielka ciężarówka; 
12) niewzruszona podstawa; 13) dymiąca oleista ciecz; 15) siany w ciszy; 16) nitki na 
choince; 17) sarmacki szacunek; 18) wielbłądzi mieszaniec. 

Pionowo: 
1) szarobrązowa sowa w białe punkty; 3) reżyser „Narodzin gwiazdy”; 4) Michał 
(1893–1943), biskup, błogosławiony i wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II;  
7) staropolski herb szlachecki; 8) kozacki dowódca; 9) makler giełdowy; 10) prezydent 
przed przysięgą; 12) błonkówka; 14) gra bez słów.
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Radosnej atmosfery przy Świątecznym stole
Chwil wytchnienia od codziennych obowiązków
Spokoju i ciepła rodzinnego
Spełnienia marzeń
i wszelkiej pomyślności w 2018 roku

życzą pracownicy Hali Wola

Karkówka wieprzowa bez kości
kg
 

Barszczyk czerwony
Hortex
1l
 

Polędwica sopocka
Mareta
kg
 

Szynka wiejska
Mareta
kg
 

Cena obowiązuje w dniach 15-22.12.2017r.

1489
zł/kg

2469
zł/kg 2350

zł/kg 289
zł/op.

Oferta obowiązuje w dniach 15-31.12.2017r. o ile nie określono inaczej.

Hala WOLA, Warszawa ul. Człuchowska 25


