
Inwestycja zostanie zrealizowana 
przez firmę AG-COMPLEX Sp. z o.o., 
która ma czas do końca września 
2018 r. na kompleksową rewitalizację 
skweru Wandy Lurie przy ul. Dział-
dowskiej. – Chcemy aby skwer był nie 
tylko miejscem odpoczynku, ale pełnił 
również funkcje rekreacyjne i sporto-
we. Będzie to otwarta i przyjazna prze-
strzeń, zarówno dla dzieci jak i doro-
słych – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz dzielnicy Wola. 

W związku z tym teren skweru zosta-
nie podzielony na trzy strefy, w których 

będzie można realizować inne aktywno-
ści. W strefie rekreacyjnej znajdzie się 
plac zabaw wyposażony m.in. w tram-
poliny, huśtawki i hamak. W centralnym 
miejscu zostanie ustawiona duża zabaw-
ka w kształcie statku. W strefie sporto-
wej znajdzie się siłownia plenerowa oraz 
plac do street workoutu. Z kolei strefa 
wypoczynkowa to przede wszystkim 
nowe, wygodne ławki, zieleń oraz alejki. 
Na skwerze zostanie również zamonto-
wane nowe oświetlenie parkowe.  

Wola na ten cel przeznaczy 
1,5 mln zł. 

W Domu Seniora 
przy ul. Gibalskiego 10  

na Woli 13 grudnia o godz. 18.00 
odbędzie się wernisaż  
niezwykłej wystawy. 
Obrazy Igłą Malowane 

przedstawi Barbara Dybowska, 
której haft krzyżykowy 

stał się pasją. 

Zapraszamy.
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Minęły ponad 3 miesiące od wypo-
wiedzenia porozumienia stołecznemu 
konserwatorowi zabytków. Na jego 
mocy od 1 listopada 2017 roku wszyst-
kie stołeczne zabytki przechodzą pod 
kontrolę wojewódzkiego konserwatora. 

Co zatem dalej z cennymi za-
bytkami znajdującymi się na terenie 
Woli? 

– Postanowiliśmy działać od razu 
i wysłaliśmy do wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków pismo, w którym 
zwracamy się z prośbą o objęcie szcze-
gólną opieką kilku istotnych wolskich 

zabytków – mówi Krzysztof Strzałkow-
ski, burmistrz Woli. – To swoisty bilans 
otwarcia współpracy z wojewódzkim 
konserwatorem i chęć zwrócenia uwa-
gi na istotne procesy, które dzieją się 
na Woli w związku z naszymi zabytkami 
– dodaje.

Jednym z nich są tereny zajmowane 
przez Robotniczy Klub Sportowy „Sar-
mata”. W sierpniu 2017 roku dzielnica 
Wola wysłała wniosek do ówczesnego, 
stołecznego konserwatora zabytków 
o objęcie tych terenów ochroną kon-
serwatora.  

Dzielnica zwróciła również uwagę 
na konieczność zajęcia się zabytko-
wymi nieruchomościami położonymi 
przy ul. Złotej 83, Waliców 14, a także 
słynnymi Wolskimi Pięciochatkami, 
zlokalizowanymi przy ul. Prądzyńskie-
go 23-23D oraz budynkiem Bellony, 
który został niedawno odrestaurowany 
przez prywatnego inwestora. – Niezwy-
kle istotną kwestią jest także bieżący 
nadzór nad Wolskim Koloseum, czyli 
zespołem zabytkowych zbiorników gazu 
przy ul. Prądzyńskiego – podkreśla bur-
mistrz Strzałkowski.

b Co jeść żeby nie chorować b Rekord na Paluchu b Saksońskie adwentowe jarmarki b 

Rewitalizacja skweru

Obrazy igłą malowane

Wola chroni zabytki

Z początkiem listopada wojewódzki konserwator zabytków przejął pieczę nad warszawskimi zabytkami. 
Dotyczy  to  również  obiektów  znajdujących  się  na Woli. Dzielnica wysłała  do  konserwatora  list  w  tej 
sprawie.

   10:00-14:00

ul. Zawodzie 16 (Mokotów)
Dojazd z metra Wilanowska autobusem nr 908

ul. Płytowa 1 (Białołęka)
Dojazd z metra Młociny autobusem nr 926

Oddaj odpady, odbierz choinkę
w doniczce i wspomóż Seniorów*.

W PSZOK-ach

9 grudnia
tu jeszcze choinka w doniczce /foto, albo takie coś jak tu/,
symbol papieru i szkła.

albo zostawic, albo dac ident herbowy, alebo takie cos, jak zrobiles na prezentacje dla nich.

2 KUPONY
1 choinka w doniczce o wysokości od 60 cm do 100 cm

4 KUPONY 
1 choinka w doniczce o wysokości od 100 cm do 140 cm

Świąteczna Eko Pomoc (bez zmian, czapka Mikołaja, śnieżynki)
9 grudnia
10:00 – 14:00
Oddaj elektrośmieci i odpady surowcowe, odbierz choinkę w doniczce i wspomóż Seniorów*!  

Ikonki choinek – prośba o propozycję graficzną zapisu z Regulaminu:
2 KUPONY – 
4 KUPONY – 

W PSZOK-ach
ul. Płytowa 1
Dojazd z metra Młociny autobusem nr 926
ul. Zawodzie 16
Dojazd z metra Wilanowska autobusem nr 908

Regulamin dostępny na:www.czysta.um.warszawa.pl
19115

Regulamin dostępny na www.czysta.um.warszawa.pl

*Dochody z recyklingu zebranego zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego zostaną przeznaczone na doposażenie pracowni 
komputerowej dla Seniorów.

Więcej czytaj na str. 2

Została podpisana umowa na rewitalizację skweru Wandy Lurie. Już 
w przyszłym roku na skwerze pojawią się m.in. plac zabaw, siłownia 
plenerowa, nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury.

NASZA REDAKCJA  
POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY

REDAKTORA Z DOŚWIADCZENIEM W PRASIE 
ZGŁOSZENIA: 

rekrutacja@nasza-gazeta.pl
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Choinka za odpady

Stołeczni policjanci przygotowali film 
o tym, jak groźne są narkotyki i dopalacze. 
W filmie wypowiadają się młodzi ludzie, 
którzy w oparciu o własne doświadczenie 
i posiadaną wiedzę przestrzegają przed ich 
zażywaniem. Materiał filmowy jest wyko-
rzystywany podczas prelekcji w szkołach 
i został przekazany nauczycielom i peda-
gogom. Mogą z niego mogli korzystać 
wychowawcy i opiekunowie podczas let-
nich i zimowych akcji „Lato w mieście” 
i „Zima w mieście”. Dzięki współpracy 
z Urzędem Miasta st. Warszawy materiał 
filmowy został udostępniony placówkom 
oświatowym na terenie stolicy. (Film trwa 
ponad 20 minut i jest podzielony na kil-
ka głównych działów. Na naszej stronie 
prezentujemy dwuminutową zapowiedź 
materiału.)

Dopalacze, stanowią preparaty za-
wierające w swym składzie substancje 
psychoaktywne, które zagrażają życiu 
i zdrowiu. Ich produkcja, sprzedaż i rekla-
mowanie są w Polsce ustawowo zakazane. 
Większość dopalaczy ma postać tabletek 
lub mieszanek do palenia.

Zwalczając ten proceder policja współ-
pracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną. 
Każda informacja wpływająca do policji 
o miejscach, w których może być prowa-
dzona sprzedaż dopalaczy, jest dokładnie 

sprawdzana. Policjanci regularnie asystują 
pracownikom Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej przy kontrolach punktów sprzedaży 
dopalaczy oraz zabezpieczeniu podejrza-
nych specyfików, które następnie są pod-
dawane szczegółowym badaniom.

Bardzo ważne jest uświadomienie 
młodym ludziom, że dopalacze to trucizna 
i zażywnie ich może wiązać się z poważ-
nym ryzykiem. Reagujmy, jeśli w naszym 
towarzystwie ktoś zamierza zażyć te sub-
stancje i stanowczo odmawiajmy, gdy nas 
do tego namawia. Nie warto ryzykować 
własnego życia!

Stąd apel, szczególnie do młodych lu-
dzi, aby nie kupowali substancji niewia-
domego pochodzenia oraz do dorosłych, 
aby zwrócili szczególną uwagę na osoby 
niepełnoletnie i młodzież.

Producenci cały czas modyfikują skład 
chemiczny dopalaczy. Często mieszkanki 
te okazują się śmiertelne dla organizmu. 
Zwracajmy uwagę na zachowanie naszych 
najbliższych, na środowisko, w jakim 
przebywają. Wystarczy naprawdę chwi-
la, by doszło do tragedii, ale wystarczy 
jedna decyzja, by zapobiec, by pomóc, 
by uratować. Apelujemy o przekazywa-
nie wszelkich informacji o dopalaczach 
do każdej najbliższej jednostki policji.
Zabezpieczony przez policjantów z kraju 

tzw. „Mocarz” ma postać zielonego suszu 
roślinnego przeznaczonego do palenia. 
Przeprowadzone badania wykryły w nim 
syntetyczne kanabinoidy, po wypaleniu 
których występują efekty bardzo podob-
ne do tych, jakie wywołuje marihuana 
i haszysz, tyle że nawet kilkaset razy 
silniejsze. Efektem ich zażycia są m.in. 
zmiana nastroju i samopoczucia, błogo-
stan, euforia, halucynacje, czasami de-
presja, apatia i urojenia. Następuje wzrost 
ciśnienia krwi, tachykardia, przekrwienie 
gałek ocznych, zaburzenia koordynacji ru-
chowej, zawroty głowy, zaburzenia uwa-
gi, wysuszenia śluzówek. Zagrożona jest 
szczególnie młodzież, u której po przyję-
ciu tych substancji najczęściej dochodzi 
do trwałych zmian funkcji ośrodkowego 
układu nerwowego. Badania wskazują 
na dwukrotnie większe zagrożenie wystą-
pienia psychozy schizofrenicznej.

Prosimy, aby rodzice zwracali szcze-
gólną uwagę, czy opisane efekty zacho-
wania po dopalaczach nie występują u ich 
dzieci. Podobnie, jak znaleziony w miesz-
kaniu, czy ubraniu dziecka susz roślinny, 
może to być sygnałem, że dziecko zażywa 
narkotyki. Wtedy, aby zapobiec najgor-
szemu, konieczna jest właściwa i szybka 
reakcja.

KSP

Policja ostrzega

Dopalacz to też NARKOTYK
Ostatnio w  kraju  odnotowano wiele  przypadków  zatrucia  narkotykami,  tzw.  dopalaczami. Do  szpitali 
trafiło kilkadziesiąt osób z ostrym zatruciem organizmu. Policjanci apelują i ostrzegają, aby nie kupować 
i  nie  zażywać  takich  substancji.  Producenci  i  sprzedawcy  dopalaczy  kierują  się  przede wszystkim  zy-
skiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

W sobotę  9 grudnia warszawiacy, 
którzy odwiedzą w godz. 10.00–14.00 
stacjonarne punkty selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych, w zamian 
za przyniesiony zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny, baterie lub odpady 
surowcowe, otrzymają choinki w donicz-
kach. Będzie to również okazja do włą-
czenia się w akcję charytatywną.

Mieszkańców zapraszamy do jednego 
z dwóch stołecznych PSZOK-ów (przy 
ul. Zawodzie 16 na Mokotowie oraz 
przy ul. Płytowej 1 na Białołęce). Pod-
czas wydarzenia rozdawane będą średnie 
i większe choinki w doniczkach w za-
leżności od wielkości i ilości przyniesio-
nych odpadów, w tym zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, baterii, 
szkła opakowaniowego, papieru, odpadów 
segregowanych suchych.
Przelicznik kuponów na choinki w do-
niczkach:
2 KUPONY – 1 choinka w doniczce 

o wysokości od 60 cm do 100 cm;
4 KUPONY – 1 choinka w doniczce 

o wysokości od 100 cm do 140 cm;
Przelicznik odpadów na kupony:
ELEKTROŚMIECI:
3 sztuki małego sprzętu (np. suszarka, 

mikser, telefon) – 1 KUPON

1 średni sprzęt (np. mikrofala, telewizor, 
odkurzacz, komputer) – 1 KUPON

1 duży sprzęt (np. lodówka, pralka) – 2 
KUPONY

BATERIE:
50 sztuk baterii – 1 KUPON
SZKŁO OPAKOWANIOWE:
20 sztuk szkła opakowaniowego – 1 KU-

PON
PAPIER:
1 pełne pudełko – 1 KUPON
1 pudełko o wymiarach szer. 30 cm x dł. 

45 cm x wys. 25 cm
SEGREGOWANE SUCHE:
20 sztuk butelek plastikowych – 1 KU-

PON
20 sztuk puszek po napojach – 1 KUPON
50 sztuk nakrętek – 1 KUPON

Dochód z akcji przeznaczony zostanie 
na doposażenie pracowni komputerowej 
dla seniorów z Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów.

Do obu PSZOK-ów będzie można 
dojechać specjalnymi liniami autobuso-
wymi ze stacji metra Młociny (nr 926) 
i metra Wilanowska (nr 908). Opłata 
za przejazd jest zgodna z cennikiem bi-
letów komunikacji miejskiej na terenie 
m.st. Warszawa.
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Wielu konsumentów obawia się 
spożywania jaj z powodu zawartego 
w nich cholesterolu. Według aktual-
nych badań naukowych jest to lęk nie-
uzasadniony.

Z uwagi na cenne składniki od-
żywcze jajo jest doskonałą żywnością 
funkcjonalną, z której nie powinny 
rezygnować nawet osoby z hipercho-
lesterolemią czy wysokim ryzykiem 
zagrożenia chorobami układu serco-
wo-naczyniowego.

Tendencja do ograniczania jaj 
w diecie ma swoje źródło w reko-
mendacji American Heart Association 
(AHA) wydanej w 1972 r. Uważa-
no wówczas, że cholesterol zawarty 
w żywności wpływa na jego podwyż-
szony poziom w osoczu krwi. Aktual-
ne wyniki badań nie wykazują jednak 
żadnego związku pomiędzy spożyciem 

jaj a stężeniem cholesterolu we krwi. 
Co więcej, badania przeprowadzone 
w USA wykazały krótko- i długotermi-
nowy negatywny wpływ kilkudziesię-
cioletniego ograniczania spożycia jaj 
na zdrowie ludzi. 

Jak to jest możliwe, że jajo, które 
zawiera w sobie 2/3 rekomendowa-
nej dziennej dawki cholesterolu, może 
być spożywane niemal bez ograniczeń? 
Przede wszystkim żółtko poza chole-
sterolem, którego jest w nim 0,3 proc., 
jest źródłem 10-20 proc. fosfolipidów, 
które zmniejszają jego odkładanie się 
w naczyniach krwionośnych. Poza tym 
każdy z nas codziennie produkuje oko-
ło 3 gramów cholesterolu, czyli rów-
nowartość 15 jaj. Wreszcie nie można 
zapominać, że cholesterol jest niezbęd-
ny do normalnego funkcjonowania or-
ganizmu – jest on prekursorem hormo-

nów płciowych, kwasów żółciowych 
i witaminy D, a także składnikiem ścian 
komórkowych i osocza krwi. Problem 
niedrożności naczyń krwionośnych jest 
więc związany nie tyle z dietą, ile z na-
szym wewnętrznym metabolizmem.

O tym, że na cholesterol należy spoj-
rzeć przychylniejszym okiem, informują 
doświadczenia związane z produkcją jaj 
o obniżonej zawartości tej substancji. 
Zastosowanie odpowiednich metod ho-
dowli i żywienia kur umożliwia zmniej-
szenie zawartości cholesterolu w jaju. 
Badania wykazały jednak znacznie 
zmniejszenie wylęgowości tych jaj. 
Na tej podstawie można wysnuć wnio-
sek, że cholesterol odgrywa niezwykle 
istotną rolę w rozwoju zarodka. Popra-
wiając naturę, być może zupełnie niepo-
trzebnie obniżamy wartość odżywczą, 
prozdrowotną i biologiczną jaja.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że warszawiacy tak chętnie włączyli się 
do wirtualnych nasadzeń w aplikacji 
„Milion drzew”. Od marca wskazali 
nam ponad siedem i pół tysiąca miejsc, 
gdzie chcieliby, aby pojawiła się nowa 
zieleń. Teraz przyszedł czas, aby wypeł-
nić nasze zobowiązanie wobec miesz-
kańców. Zgodnie z ich postulatami sa-
dzimy nowe drzewa w miejscach, które 
sami wybrali – mówi Michał Olszew-
ski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

– W pierwszej kolejności, spośród 
wszystkich elektronicznych wniosków, 
wyłoniliśmy te ulice, gdzie zaznaczo-
nych zostało najwięcej „edrzewek”. Był 
to dla nas wyraźny sygnał, że to właśnie 
w tych lokalizacjach mieszkańcom zie-
leni brakuje najbardziej. By to popra-
wić w wielu miejscach oprócz drzew 
zasadzimy także krzewy – mówi Marek 
Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni 
m.st. Warszawy.

– Bardzo się cieszę, że we wskaza-
nych przez mieszkańców miejscach tak 
szybko pojawią się drzewa. To dowód 
na to, że zielone potrzeby warszawia-
ków są traktowane poważnie, a zasa-
dzenie „Miliona drzew” jest w pełni 
realne – mówi Aleksandra Gajewska, 
radna i wiceprzewodnicząca komisji 
ochrony środowiska Rady m.st. War-
szawy.

Jesienne nasadzenia prowadzo-
ne będą we wszystkich dzielnicach. 
W sumie w pasach przyulicznych oraz 
w parkach pojawią się 1192 nowe drze-
wa. Wśród nich znajdą się zarówno 
popularne brzozy, jarzęby, leszczyny 
czy lipy, jak również dorodne dęby, 
klony i platany, ale także mniej licznie 
występujące w stolicy jabłonie, grusze 
czy wiśnie. Wszystkie zasadzone ro-
śliny objęte są trzyletnią pielęgnacją 
przez dostawcę.

– Wszystkie sadzone przez nas 
drzewa były rekomendowane przez 
dendrologów do trudnych warunków 
miejskich. Pamiętając jednak o specy-
fice wielkiego miasta przez pierwsze 
trzy lata nowo posadzonym roślinom 
zapewniliśmy dodatkową pielęgnację, 

nawożenie i podlewanie – dodaje dy-
rektor Piwowarski.

Sadzone są już „dorosłe” (6-10 let-
nie), kilkumetrowe drzewa o obwodach 
pnia od 12 do nawet 40 centymetrów. 
Wszystko zgodnie z „Programem 
ochrony środowiska dla m.st. Warsza-
wy na lata 2017-2020 z perspektywą 
do 2023 roku”.

– Dbamy o to by przyjęte przez 
nas „Standardy kształtowania zieleni 
w Warszawie” nie były jedynie kolej-
nym segregatorem na półce w urzę-
dzie. Zawarte tam wytyczne są dla nas 
jasnymi dyspozycjami, jak kształtować 
miasto by było ono zielone – zapewnia 
prezydent Olszewski.

Drzewa pojawią się m.in. przy ulicy 
Filtrowej (4 klony), Gierdziejewskie-
go (6 kasztanowców), Jana Kazimie-
rza (7 klonów), Kadetów (18 klonów), 
Kajki (18 klonów), Marymonckiej  
(13 lip), Modlińskiej (11 dębów), Na-
mysłowskiej (6 klonów), Niemcewicza 
(7 klonów), Nowowiejskiej (4 jesio-
ny), Odrowąża (6 klonów), Przyczół-
kowej (13 lip), Rzymowskiego (6 lip  
i 22 platany), Sokratesa (14 dębów), Stry-
jeńskich (2 wiśnie), Śródziemnomor-
skiej (14 lip), Wałbrzyskiej (13 klonów  
i 3 kasztanowce), Wrocławskiej (2 lipy) 
Zwycięzców (5 jesionów) oraz  na pla-
cu Krasińskich (10 wiśni). 

W ciągu najbliższych trzech tygo-
dni w stolicy pojawi się również potęż-
na liczba nowych krzewów. W sumie 
przybędzie ich ponad 41 tysięcy. Sa-
dzone będą one zarówno w ziemi, jaki 
i specjalnie do tego przeznaczonych 
pojemnikach.

– Derenie, paprotniki czy ozdob-
ne trawy pojawią się w kilkudziesięciu 
miejscach stolicy. Będą one uzupełnie-
niem istniejących nasadzeń, ale także 
obsadzimy nimi miejsca, gdzie z róż-
nych powodów nie mamy możliwości 
posadzenia drzew – mówi Marek Piwo-
warski, dyrektor ZZW.

Prace przy jesiennych nasadzeniach 
prowadzone będą do 15 grudnia. Koszt 
posadzenia 1192 drzew oraz ich trzylet-
niej pielęgnacji to niespełna 1,1 mln zł.

Cholesterol z jaj już nie straszy

Mamy właśnie pełnię sezonu na ka-
tar, kaszel i ból gardła. Organizm nie da 
sobie rady z infekcjami, jeśli zabraknie 
mu ważnych składników pokarmo-
wych. W zapobieganiu oraz zwalczeniu 
infekcji pomoże nam zdrowa, naturalna 
dieta. Zdrowa, czyli sezonowa, obfi-
tująca w składniki odżywcze, oparta 
na lokalnych, nisko przetworzonych 
produktach. Właściwie zbilansowana 
dieta utrzyma ciało w dobrej kondy-
cji, wzmocni odporność i pozwoli bez 
przykrych dolegliwości przetrwać zi-
mowe miesiące. Co więc powinniśmy 
jeść, żeby nie chorować

Kasza jaglana
Nie bez powodu okrzyknięta królową 

wszystkich kasz. Kasza jaglana jest boga-
tym źródłem wielu składników odżyw-
czych, między innymi witamin z grupy 
B, lecytyny, wapnia, potasu oraz żelaza. 
Ma właściwości osuszające i rozgrzewa-
jące. Warto uwzględnić ją w diecie, gdyż 
pozwoli zapobiegać przeziębieniom. Po-
dawana na śniadanie, wzmocni organizm 
oraz da energię na cały dzień.

Kiszonki
Słusznie uważane za naturalne pro-

biotyki, które wspomagają prawidłową 
pracę naszej flory bakteryjnej. Są cen-
nym źródłem błonnika oraz natural-
nie występujących bakterii fermentacji 
mlekowej. Zawierają witaminy z grupy 
B, a także witaminę A i C, które wspo-
magają odporność. W Polsce popu-
larne przede wszystkim pod postacią 
kiszonej kapusty oraz ogórków. War-
to sięgnąć po ich bardziej oryginalne 
wersje, takie jak kiszone jabłka czy 
buraki. Niezastąpione zimą, kiedy do-
stęp do świeżych, lokalnych owoców 
i warzyw jest mocno ograniczony.

Ryby morskie lub… wodorosty
Ryby morskie w porównaniu 

ze słodkowodnymi mają więcej tłusz-
czu korzystnego dla naszego zdrowia. 
Kwasy omega-3 znajdujące się w ry-
bim tłuszczu wzmacniają system odpor-
nościowy poprawiając przepuszczal-
ność błon komórkowych, która sprzyja 
przemieszczaniu się przez nie warto-
ściowych składników. Ryby są dobrym 
źródłem pełnowartościowego białka, 
witamin z grupy A, D i E oraz skład-
ników mineralnych i mikroelementów. 
Osob, które ze względów zdrowotnych 
lub etycznych nie zdecydują się sięgnąć 
po ryby, powinny spróbować wzboga-
cić swoją dietę w wodorosty. Oprócz 
kwasów omega-3 znajdą w nich rów-
nież doskonałe źródło naturalnego 
jodu.

Czosnek i cebula
Warto wyróżnić je spośród innych 

warzyw, gdyż posiadają unikalne wła-
ściwości zdrowotne. Zawarte w nich 
związki siarki działają przeciwbakte-
ryjnie i przeciwgrzybiczo. Najlepiej 
spożywać je na surowo, lecz podgrzane 
również nie stracą wszystkich korzyst-
nych właściwości. Czosnek wzmacnia 
odporność organizmu, a także zapo-
biega infekcjom wirusowym układu 
oddechowego oraz wspomaga ich le-
czenie. Cebula dodatkowo ma działanie 
przeciwzapalne i wykrztuśne. Nie bez 
powodu chleb z masłem i czosnkiem 
oraz syrop z cebuli stanowiły podstawę 
apteczki naszych prababek.

Miód
Biblijny Król Salomon radził: „Jedz 

synu miód, bo jest dobry i przedłuży 
dni twego żywota”. Jego słowa nie 
tracą na aktualności. Złota ciecz sły-
nie ze swych różnorakich właściwo-
ści zdrowotnych. Surowy miód należy 
do najważniejszych, naturalnych pro-
duktów wspierających system odpor-
nościowy. Zabija bakterie oraz skraca 
czas trwania infekcji górnych dróg od-
dechowych – łagodzi kaszel i ułatwia 
oddychanie. Ma działanie przeciwza-
palne i łagodzące.

Imbir
Kłącze imbiru posiada właściwości 

bakteriobójcze, pobudza wydzielanie 
soków trawiennych, a także poprawia 
ukrwienie skóry, kończyn i mózgu. 
Ma działanie przeciwwirusowe, prze-
ciwgrzybicze i przeciwzapalne. Dzia-
ła wzmacniająco na cały organizm. 
Może być stosowany zarówno świeży 
jak i suszony. Aby zapobiegać prze-
ziębieniom warto napić się imbirowej 
herbatki – starte kłącze imbiru zalać 
gorącą wodą, a gdy nieco wystygnie 
dodać miód oraz sok z cytryny. Napój 
ten ma właściwości silnie rozgrzewają-
ce. Warto sięgnąć po niego zwłaszcza, 
kiedy mocno zmarzniemy.

Kurkuma
Od czasów starożytnych kurku-

mie przypisywano właściwości lecz-
nicze. Dzisiejsze badania potwierdza-
ją wcześniejsze obserwacje. Zawarta 
w kurkumie substancja kurkumina jest 
prawdopodobnie najzdrowszą zbadaną 
substancją na świecie. Udowodniono, 
że niszczy ona chorobotwórcze bak-
terie, wirusy oraz grzyby, dodatkowo 
chroniąc organizm przed ponownym 
zainfekowaniem. Kurkumę można ku-
pić w postaci kłącza oraz w formie 
suszonej, sproszkowanej. Dobra wia-

domość jest taka, że w procesie goto-
wania nie traci ona swoich leczniczych 
właściwości.

Cynamon
Jest jedną z najbardziej znanych 

na świecie przypraw. Korzenny aro-
mat cynamonu jest intensywny i nie-
powtarzalny, jednoznacznie kojarzony 
ze swymi właściwościami rozgrzewają-
cymi. Cynamon ma działanie antywiru-
sowe i przeciwgrzybiczne. Wzmacnia 
system odpornościowy, jednocześnie 
walcząc z patogenami powodującymi 
infekcje.

Żurawina
Żurawina jest rewelacyjnym źró-

dłem witaminy C, a także witamin 
z grupy B, wapnia, fosforu, magne-
zu, żelaza… Zawiera wiele substancji 
wspomagających odporność i działają-
cych przeciwzapalnie. Podobnie jak 
buraki, żurawina zawiera naturalny 
konserwant – kwas benzoesowy. Jego 
obecność nadaje owocom właściwości 
antybakteryjne. Dzięki niemu również, 
przetwory z żurawiny nie są podatne 
na psucie się. Nie ma więc żadnego 
uzasadnienia dla spożywania suszo-
nej żurawiny wzbogacanej związkami 
siarki lub słodzonej białym cukrem. 
Jeśli naturalne, suszone owoce uważasz 
za zbyt kwaśnie, poszukaj żurawiny 
słodzonej brązowym cukrem.

Migdały
To jedna z najzdrowszych prze-

kąsek jaką możemy chrupać w długie 
zimowe wieczory. Migdały są bogate 
w witaminy E i B2. Mają właściwości 
poprawiające nastrój oraz wzmacnia-
jące odporność. Wpływają korzystnie 
na produkcję białych krwinek, odpo-
wiedzialnych za zwalczanie wirusów.

Jesteśmy tym co jemy. Nie ma wąt-
pliwości, że źle zbilansowana dieta 
będzie zaburzać prawidłowe funkcjo-
nowanie systemu odpornościowego. 
Jednak dieta to nie wszystko. Stres, 
zbyt mało snu czy ciągłe przebywanie 
w suchych, ogrzewanych pomieszcze-
niach wystawia nasze zdrowie na po-
ważną próbę.

A jakie są Wasze sposoby na unik-
nięcie sezonowych infekcji?

Anna Kurowicka
Autorka jest redaktor naczelną Uli-

cy Ekologicznej, z której – za jej zgodą 
– przedrukowaliśmy powyższy tekst. 
Miłośniczka slow life, kuchni roślinnej, 
biegania oraz edukacji leśnej. Mama 
trójki bosych dzieci. 

Jedzenie, które leczy

Co jeść żeby nie chorować?
Pora szadzenia
Przy warszawskich ulicach rozpoczęły się jesienne nasadzenia. Te-
goroczne  prace  mają  jednak  szczególny  charakter.  Wynika  to  z 
faktu, że w ciągu najbliższych trzech tygodni stolica wzbogaci się o 
blisko  1200  dorodnych  drzew,  a  także  z  racji  tego,  że miejsca  do 
nasadzeń  wskazali  sami  mieszkańcy.  Pomogła  w  tym  aplikacja 
„Milion drzew”.
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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

– To niewątpliwe wielki sukces 
całego „Palucha”. Wszystkich pra-
cowników, zespołu wolontariuszy, ale 
także warszawiaków, którzy udowod-
nili, że mają naprawdę wielkie serca 
– mówi Henryk Strzelczyk, dyrektor 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Warszawie, określanego popularnie 
Schroniskiem „Na Paluchu” i dodaje 
– To historyczny moment zarówno dla 
psiaków, jak i dla nas. Jeszcze raz dzię-
kuję za wszystkie adopcje.

 – Prężna promocja oraz pomy-
słowa edukacja, ale przede wszystkim 
ogromne zaangażowanie wszystkich 
osób pracujących w schronisku i z nim 
współpracujących – to czynniki, któ-
re leżą u podstaw tego bezpreceden-
sowego sukcesu. Gratuluję wszystkim 
osobom, które się do tego przyczyniły, 
a szczególnie mieszkańcom stolicy, któ-
rzy mają w tym swój bezpośredni udział 
– podsumowuje Aleksandra Gajewska, 
radna i wiceprzewodnicząca komisji 

ochrony środowiska Rady m.st. War-
szawy

Od 2001 roku przez Schronisko 
„Na Paluchu” przeszło aż 50 tysię-
cy zwierząt, które z różnych przyczyn 
straciły swój dom. W najtrudniej-
szym okresie w schronisku przeby-
wało na co dzień 2400 czworonogów. 
Dziś liczba zwierząt przebywających 
w placówce oscyluje w okolicach 800. 
W miniony weekend padł prawdziwy 
rekord. Liczba psów mieszkających 
w schronisku spadła poniżej 700 – 
w niedzielę, 29 października, było ich 
jedynie 692. W tym dniu na dom ocze-
kiwały również 72 koty.

Dzięki aktywnym działaniom pro-
mocyjnym, kampaniom zachęcającym 
do adopcji, a także edukacji najmłod-
szych liczba czworonogów przebywa-
jących „Na Paluchu” w ciągu sześciu 
lat zmniejszyła się aż o blisko 70 proc. 
31 październiku 2010 roku w schroni-
sku przebywało 2299 zwierząt, podczas 

gdy teraz jest ich tam 764. Należy za-
znaczyć, że w schronisku w sylwestra, 
31 grudnia 2016 r., przebywało 779 
psów i 36 kotów.

Schronisko dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Warszawie, określone popular-
nie, jako Schronisko „Na Paluchu”, 
jest jednostką budżetową m.st. War-
szawy. Placówka funkcjonuje na te-
renie blisko 2,5 ha, który został po-
dzielony na trzy części. W pierwszej 
z nich znajdują się pawilony dla psów, 
kociarnia z kocim szpitalem, zaplecze 
magazynowo-techniczne, budynek ad-
ministracji, szpital ogólny i zakaźny. 
W sektorze drugim zlokalizowana jest 
geriatria oraz rezerwowe boksy dla 
psów. W trzecim sektorze znajdują 
się zespoły boksów dla zwierząt, któ-
re przez cały rok mogą przebywać 
w warunkach zewnętrznych, a także 
wybiegi spacerowe wykorzystywane 
do zabawy, socjalizacji i swobodnego 
biegania.

Rekord na Paluchu Reksio i Pusia 
szukają domuTo prawdziwy rekord! W Schronisku „Na Paluchu” w ostatnią niedzielę października przebywały jedy-

nie 692 psy! To ogromny sukces, którego głównymi beneficjentami są warszawskie czworonogi.

Oryginalne drezdeńskie ciasto 
świąteczne Drezdener Christstollen 
to nieodłączny element historii i kul-

tury tego miasta - pierwsza wzmianka 
o nim pochodzi z 1474. Przez drez-
deńczyków nazywane jest pieszczotli-
wie „Striezel” czyli strucla i od stuleci 
związane jest z tym najstarszym nie-
mieckim jarmarkiem bożonarodzenio-
wym - stąd nazywanym Striezelmarkt, 
gdzie sprzedawano drezdeńczykom te 
chrystusowe chleby na Boże Narodze-
nie. Na ten robiony z ciężkiego ciasta 
drożdżowego wypiek składa się co naj-

mniej 3 kg masła i 6 kg bakalii - wy-
łącznie słodkich rodzynek sułtańskich 
lub korynckich, z dodatkiem skórki 

pomarańczowej i cytrynowej na 10 
kg mąki! Taka strucla posypana grubą 
warstwą cukru pudru nazywana jest 
„Jezus w pieluszce”, nawiązuje do zbli-
żającego się Bożego Narodzenia. 

Innym symbolem Drezna jest 
„Pflaumentoffel”, figurka zrobiona 
z suszonych śliwek, którą można zjeść, 
przedstawiająca małych chłopców, 
w strojach kominiarzy. Pflaumentoffle 
nawiązują do pracy kilkuletnich chłop-

ców, którzy na podstawie zezwolenia 
elektora saskiego z 1653 r. zajmowali 
się czyszczeniem wąskich kominów 
w mieszczańskich domach. W XIX w. 
dzieci (zwane Striezelkinder) sprze-
dawały pflaumentoffle na bożonaro-
dzeniowych jarmarkach w Saksonii 
i Rudawach. W kulturze ludowej, po-
dobnie jak kominiarze, są one uwa-
żane za symbol szczęścia. Kojarzone 
są także ze Świętym Mikołajem, który 
w wielu rejonach Europy dostaje się 
do domów przez komin. 

Świątecznych jarmarków w Dreź-
nie jest kilka – najsłynniejszy z nich 
to wspomniany już Dresdner Striezel-
markt. W dniu otwarcia jarmarku kroi 
się świąteczną struclę i częstuje wszyst-
kich przybyłych gości. W niektórych 
miejscach Drezdener Christstollen pie-
cze się w piecach na oczach gości. 

Inne jarmarki bożonarodzeniowe 
rozrzucone są po całym mieście. Każdy 
z nich ma swój własny, indywidualny 
charakter. Bożonarodzeniowa Mila roz-
ciąga się wzdłuż Prager Strasse, w po-
łudniowej części miasta, wzdłuż najbar-
dziej znanej ulicy handlowej w Dreźnie.

Znajdziemy tu liczne stoiska z re-
gionalnymi specjałami z Drezna i oko-
lic. Nad wszystkim góruje wysoka 
choinka z mnóstwem ozdób i lampek. 
Feeria świateł i grająca muzyka za-
chwyca dzieci i dorosłych. W środko-
wej części rynku, obok hotelu Pullman, 
zbudowano Dom Świętego Mikołaja. 
Na jarmarku przy Frauenkirche znaj-
dziemy tradycyjne saksońskie produk-
ty, takie jak ceramika, szkło i koronki 
z regionu Vogtland, które sprzedawane 
są na Munzgasse. Główną atrakcją tego 
rynku jest ośmiometrowa piramida, 
w której obracają się ręcznie wykona-
ne drewniane figurki przedstawiające 
Świętą Rodzinę, pastuszków, zwierzę-
ta, Trzech Króli oraz inne postacie 
związane z Bożym Narodzeniem. 

Na drezdeńskich Weinachrmark-
tach turyści mogą liczyć na szeroki 
asortyment kulinarnych przysmaków 
i tradycyjnych produktów, takich jak 
ceramika z Łużyc, pierniki z Pul-
snitz wypiekane z ciasta z miodem 
lub karmelizowanym cukrem i różny-
mi przyprawami, które w średniowie-
czu nazywane były pieprzem. Sztuka 
ludowa regionu Erzgebirge to minia-
turowe piramidy, gwiazdy adwentowe 
z Herrnhut, małe drewniane figurki 
Räuchermänner (palących fajki), anio-
ły ze świecami, dziadki do orzechów 
i inne.

Z miasteczka Puslnitz pochodzą 
słynne korzenne pierniczki, w miejsco-
wości Herrnhut narodziły się pięk-
ne gwiazdy adwentowe. Do tradycji 
należy tu wspólne śpiewanie kolęd 
w kościołach i na placach czy ostatnia 
szychta w kopalniach przed Wigilią, 
tzw. Mettenschicht oraz świąteczne 
pochody górników w górniczych mia-
steczkach Rudaw.

Region Rudaw, kruszconośnych 
gór na granicy z Czechami, znany jest 
nie tylko ze swoich barwnych obrzę-
dów świątecznych, ale także ze sztu-
ki snycerstwa i wyrobu drewnianych 
zabawek. W wielu z ponad 1600 za-
chowanych do dziś warsztatów moż-
na przyjrzeć się pracy mistrzów tego 
rękodzieła. W Annabergu miejscowe 
kobiety tworzą piękne koronki klocko-
we. Można też usłyszeć dziecięcy chór 
wędrujący od domu do domu i zwiastu-
jący bożonarodzeniową nowinę.

W Rudawach do ozdób bożona-
rodzeniowych należą anioły i górnicy, 
również drewniany dziadek do orze-
chów, świeczniki i piramidy. Podczas 

Wigilii w zależności od możliwości 
rudawskiej rodziny podawane było 
7 lub 9 potraw: pieczone kiełbaski z ka-
pustą, śledź i inne ryby z sałatką z ja-
błek, sałatka ziemniaczana z kiełbasą, 
kasza gryczana lub jaglana, soczewica 
lub groszek, pieczeń wieprzowa z klu-
skami, zupa z owoców dzikiej róży, 
bułka w mleku z siekanymi orzechami, 
suszone śliwki, chleb i sól.

Obok dużych jarmarków w Dreźnie 
czy Lipsku wiele mniejszych weih-
nachtsmarktów znajdziemy w innych 
saksońskich miasteczkach. Görlitz 
zaprasza na otoczony renesansowymi 
kamieniczkami Obermarkt do odwie-
dzenia jarmarku “Christkindelmarkt”, 
romantyczne jarmarki znajdziemy też 
w Radebeul, Miśni, Pirnie, Seiffen oraz 
w najpotężniejszej saksońskiej twier-
dzy Köningstein.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Wędrówki z Naszą Gazetą

Saksońskie adwentowe jarmarki
Wielowiekowe  tradycje,  świąteczna  atmosfera w miastach  i miasteczkach,  pachnące  grzanym winem 
i korzennym ciastem adwentowe  jarmarki  sprawiają,  że Saksonia uważana  jest  za bożonarodzeniową 
krainę. To tutaj jest najstarszy (od 1434 r.) jarmark świąteczny Niemiec czyli „Drezdner Striezelmarkt”, 
na lipskim weihnachtsmarkcie jest największy na świecie adwentowy kalendarz, stąd też pochodzi słynna 
drezdeńska strucla „Dresdner Christstollen”. 
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Sobota, 2 grudnia
Chatka świętego Mikołaja – Ry-

nek Starego Miasta
Zapraszamy wszystkich małych 

i dużych na spotkanie z Mikołajem 
w jego zimowej chatce. W specjalnie 
udekorowanym domku odbywać się 
będą warsztaty robienia świątecznych 
skarpet na prezenty i dekorowania 
bombek choinkowych dedykowanych 
najbliższym. Warsztaty poprowadzą 
elfy, a przyglądać im się będzie Mi-
kołaj. 

Zdjęcia z Mikołajem zapewni fo-
tobudka, która na miejscu wydrukuje 
niezapomnianą pamiątkę. Warsztaty 
potrwają codziennie do 6 grudnia, a od-
bywać się będą w godz.: 12.00-19.00; 

Warszawa, cukiernik, kartka 
i piernik – Krakowskie Przedmieście, 
okolice kościoła św. Anny i pomnika 
Kopernika

W warszawskim stoisku będzie 
można ozdobić lukrem gotowe, pysz-
ne i pachnące pierniki, i poczuć się 
jak cukiernik, który obdaruje bliskich 
smacznym prezentem do powieszenia 
na choince.

Zachęcamy także do wysyłania 
bliskim bożonarodzeniowych życzeń. 
W stoisku będą dostępne cztery wzo-
ry pocztówek ukazujące Warszawę 
w świątecznej odsłonie. Będzie także 

możliwość stworzenia swojej autor-
skiej pocztówki.  Na miejscu wszyscy 
chętni otrzymają na kartce specjalny 
stempelek i życzenia będą gotowe 
do wysłania. Kartki i znaczki będą 
udostępnione bezpłatnie.

Stoiska będą czynne w weekendy: 
2-3 grudnia oraz 16-17 grudnia obok 
kościoła Św. Anny, a  9-10 grudnia 
przy pomniku Kopernika, w godz. 
12.00-19.00.

Niedziela, 3 grudnia
Flashmob świąteczny – plac Zam-

kowy
Warszawa zaprasza wszystkich 

przypadkowych i nieprzypadkowych 
przechodniów do wspólnej zabawy 
oraz śpiewania kolęd wraz z Orkiestrą 
Nadarzyn oraz solistami – Anną Judyc-
ką i Andrzejem Zagdańskim.  Początek 
godz.11.30

Środa, 6 grudnia, mikołajki
Wesołych Świąt – dzień dobry – 

do widzenia! – metro warszawskie

Po raz pierwszy w warszawskim 
metrze pasażerowie podróżować będą 
świątecznie przyozdobionymi wago-
nami. Będzie to niezwykła podróż.  
W wagonach czekać będą aktorzy, któ-
rzy przypomną, że uśmiech i słowa 
„Wesołych Świąt, dzień dobry, do wi-
dzenia” wiele nie kosztują, a dają sporo 
optymizmu nie tylko podczas jazdy 
metrem. Na pamiątkę podróżni otrzy-
mają warszawski pierniczek oraz zdję-
cie z Mikołajem.

Specjalnym składem metra wraz 
z animatorami będzie można się prze-
jechać po I linii metra w mikołajki, 
6 grudnia w godz. 10.00-16.00, oraz 
w weekendy 9-10 grudnia i 16-17 grud-
nia oraz w środę i czwartek, 20-21 grud-
nia w godz. 14.00-16.00.

Udekorowany świątecznie skład 
metra będzie kursował regularnie wg. 
rozkładu codziennego od 6 grudnia 
do 6 stycznia 2018 r.

Sobota, 9 grudnia
Inauguracja świątecznej ilumina-

cji – Trakt Królewski, Podzamcze
Serdecznie zapraszamy wszystkich 

warszawiaków na niezwykły spacer 
Krakowskim Przedmieściem, które 
9 grudnia przemieni się w prawdzi-
wie świąteczną krainę. Tuż po zapad-
nięciu zmroku, wraz z rozbłyśnięciem 

świątecznej iluminacji, przy pomniku 
Kopernika w magiczny klimat świąt 
wprowadzi nas występ Warszawskiego 
Chóru Chłopięcego oraz Teatru AKT. 
Spacerowiczom, którzy udadzą się 
szlakiem świetlnych ozdób aż do pla-
cu Zamkowego będzie akompaniować 
świąteczna muzyka Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej z Mykanowa. Atrakcje 
na Krakowskim Przedmieściu 9 grud-
nia będą się odbywały od zapadnięcia 
zmroku do godz. 18.00.

W Multimedialnym Parku Fontann 
na Podzamczu po raz pierwszy zimą 
zatańczą fontanny – tym razem świetl-
ne. Na iluminację fontann zaprasza-
my w sobotę, 9 grudnia i w niedzielę, 
10 grudnia o pełnych godzinach: 16, 
17, 18, 19, 20, 21. 

Główna parkowa fontanna prze-
mieni się w mieniącą się kolorami tę-
czy animowaną rzeźbę z 30 tysiącami 
ledowych punktów. Na 15-minutowy 
pokaz złożą się motywy filmowe oraz 
wpadające w ucho świąteczne utwory 
w wykonaniu klasycznym i popowym.

Warszawa czeka na święta

Mikołaj, pierniki i kolędy
Zbliża  się  najpiękniejsza  pora  roku  –  święta  Bożego  Narodzenia 
i  poprzedzające  je  mikołajki.  Warszawa  się  do  nich  przygotowuje 
i zaprasza mieszkańców na wiele atrakcji  już od 2 grudnia.
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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:
•  7 grudnia (czwartek) godz. 17.30 – 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 10 ul. Wolska 75 – „Kobie-
ty Woli: Irena Sandler” – spotkanie 
w ramach projektu „Kobiety Woli 
– międzypokoleniowa integracja kul-
turalna”. Wstęp wolny

•  7 grudnia (czwartek) godz. 17.30 – 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 
32 ul. Twarda 64 – spektakl dla dzieci 
„Mikołajkowa podróż” w wykonaniu 
grupy teatralnej ECHO. Wstęp wolny

•  13 grudnia (środa) godz. 17.30 – Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych i Młodzie-
ży nr 14 ul. Młynarska 35a – „Azyl 
Cmoktana” – kreatywne spotkania 
zwolenników literackich działań, gier 
planszowych, rozmów na wszelkie 
tematy i dobrej zabawy. Wstęp wolny

•  14 grudnia (czwartek) godz. 17.30 – 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 
32 ul. Twarda 64 – spotkanie z Doro-
tą Sumińską, pisarką i dziennikarką. 
Z zawodu lekarz weterynarii, autor-
ka kilku książek dotyczących opieki 
nad zwierzętami domowymi. Wstęp 
wolny

Wolskie Centrum Kultury

w grudniu:
•  8 grudnia (piątek) godz. 17.00 – ul. 

Obozowa 85 – Ogrzejmy się w bla-
sku gwiazdki – Jarmark świąteczny. 
W programie koncert kolęd i pastora-
łek. Wstęp wolny

•  8 grudnia (piątek) w godz. 16.00 – 
19.00 – TOTU ul. Gibalskiego 10 
– Papierowa wiklina – ozdoby świą-
teczne. Warsztaty recyklingowe ze 
starych gazet i ulotek. Obowiązują 
zapisy tel. 22 632 94 20

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

•  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
od 3 do 16 grudnia 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Na pewien czas zrezygnuj 
z ryzykownych interesów 
– możesz ponieść straty. 

W pracy możliwe nieporozumienia, 
więc trzymaj się z daleka od nieja-
snych sytuacji. Natomiast w uczuciach 
nadszedł czas, żeby chłodnym okiem 
spojrzeć na swoje sprawy sercowe. Czy 
rzeczywiście jesteś gotowy na wszystko? 
Może czas coś zmienić w relacjach?

RYBY (19 II – 20 III)
W pracy nastaw się na wiele 
nowych znajomości i kontak-
tów, być może także zagra-

nicznych. Warto w nie zainwestować, 
chociaż będą powierzchowne. Dadzą 
Ci cenne doświadczenie. W uczuciach 
czeka Cię wiele emocji, ale też wielka 
niestałość. I, co zaskakujące, nie będzie 
ona dotyczyć innych, ale właśnie Two-
ich uczuć. Zdrowie dobre.

BARAN (19 II – 20 IV)
Powinieneś we wszystkich 
sytuacjach kierować się jed-
nym kryterium: sprawiedli-

wością. Rywalizując z innymi i starając 
się utrzymać swój stan posiadania nie 
przekraczaj pewnych granic – po pro-
stu pilnuj swoich spraw. W sprawach 
sercowych i rodzinnych najważniejsze 
będzie szukanie porozumienia, tylko to 
może uratować sytuację. 

BYK (21 IV – 21 V)
W sprawach zawodowych 
ogrom pracy nie pozwoli 
Ci na lenistwo. Ale jeżeli 

ktoś poprosi Cię o pomoc, nie odma-
wiaj. Wiele zyskasz i możesz liczyć na 
wdzięczność. Także bliscy nie dadzą 
Ci odpocząć. Wystarczą drobne gesty, 
żeby wszystko dobrze się ułożyło. Jeśli 
załatwiasz jakieś sprawy, możesz liczyć 
na przychylność gwiazd.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Najważniejsze jest, żebyś pa-
nował nad emocjami. Unikaj 
konfliktów, nie podejmuj ry-

zyka, nie ulegaj podszeptom ambicji. 
W uczuciach też na nie. Nie będziesz 
miał chęci na bliskość, intymność 
i nowe związki. Zrezygnuj też z przelot-
nych przyjemnostek. Poczekaj na bar-
dziej sprzyjające chwile i rozejrzyj się 
za prawdziwymi przyjaciółmi.

RAK (22 VI – 22 VII)
Udaje Ci się pokonać trud-
ności. Kiedy znajdziesz wła-
ściwe rozwiązanie, od razu 

staraj się wcielić je w życie. Możesz 
sobie pozwolić na rozprężenie dopie-
ro wtedy, kiedy wykonasz zaplanowane 
działania. Optymistyczne prognozy fi-
nansowe. W uczuciach typowo jesienne 
nastroje: przygnębiające wspomnienia, 
przykre podsumowania.

LEW (23 VII – 23 VIII)
W nadchodzących dniach 
w pracy nie będziesz błysz-
czał. Czekają Cię obowiązki, 

których nie lubisz, ale nie ma ucieczki. 
I lepiej, żebyś to Ty je wykonał. Nie za-
skoczą Cię wtedy niemiłe niespodzianki. 
W uczuciach – słodka stabilizacja. Cho-
ciaż dalsza rodzina może w najbliższych 
dniach być źródłem kłopotów. Zdrowie 
– w normie.

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Musisz cierpliwie tłumaczyć 
współpracownikom trud-
ne zagadnienia – tak długo, 

aż zrozumieją. Krzyk nic nie pomoże. 
Wszystkie samotne Panny mogą liczyć 
na nową znajomość i miły zawrót głowy. 
Te, które są w związkach, rzucą się w wir 
porządków lub nawet podejmą decyzję 
o remoncie. W finansach czeka Cię po-
wodzenie – to początek dobrobytu.

WAGA (24 VIII – 22 IX)
Sprawy zawodowe ciągle 
w zastoju, a ty nie masz 
już siły na dalsze zmaganie 

się z losem. W sprawach osobistych 
powinnaś zwrócić się ku przeszłości 
i przeanalizować swoje zachowania. 
Zregeneruj swoje siły – potrzebujesz 
ciszy i odpoczynku. Ucieknij od świata 
i przypomnij sobie, na czym Ci na-
prawdę zależy. W finansach – poważne 
kłopoty. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Ogarnie Cię zwątpienie 
w siebie i innych, a efektem 
tego będą gwałtowne kon-

flikty. Stresy najlepiej będzie Ci odre-
agować wśród najbliższych. Postaraj 
się trzymać nerwy na wodzy. Jeżeli 
skłócisz się i z nimi, będzie Ci bardzo 
trudno przetrwać najbliższy czas. Za-
dbaj o równowagę między sprawnością 
fizyczną i samopoczuciem psychicznym.

STRZELEC (23 XI – 21 XIII)
Wkroczyłeś na drogę do 
sukcesu. Jesteś jednak no-
wicjuszem, więc nie ryzykuj 

zanadto. Nie przeceniaj swoich możli-
wości. Ze spokojem, wierząc w swoje 
siły krocz naprzód, wprost do zwycię-
stwa. W uczuciach –  namiętnie i barw-
nie. I dotyczy to stałych związków, 
nowych znajomości, a także osób dotąd 
samotnych. Zdrowie – bez zarzutu.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Otwierają się przed Tobą 
nowe drogi, możliwości 
i okazje. To mogą być bar-

dzo różne sprawy, ale na pewno zmienią 
Twoje życie. Podejmuj wyzwania i snuj 
plany – to idealny czas do takich ak-
tywności. W uczuciach nadeszła pora 
na wypracowanie kompromisu. Nie re-
zygnuj. Zwyżka w dochodach. Zdrowie 
– w porządku.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 24 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) zanadrze,7) naczynie kuchenne, 8) nie ma rodzeństwa, 9) przeciwnik rejenta,  
10) dawny urzędnik ściągający podatki, 12) okrągły opłatek będący przedmiotem 
ofiary mszalnej, 14) drzewo sadzone wzdłuż szosy, 16) ostatni przypadek w deklinacji, 
19) kres małżeństwa, 21) baczenie, 22) szybki koń, 23) podium.
Pionowo :
1) zabawka w stroju arlekina, 2) prosty drewniany stołek, 3) spust, 4) okręt, na którym 
według Biblii schronił się Noe, 5) dzienniczek studenta, 6) zwierzę okryte wapien-
nym pancerzem z kolcami, 11) nauka o racjonalnym gospodarowaniu, 13) przeciw-
nik w dyskusji, 15) heroizm, 17) papier wartościowy uprawniający do dywidendy,  
18) kłótnia, spór, zatarg, 20) w pamięci komputera. 
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Zapraszamy: 
Hala Wola 

ul. Człuchowska 25
www.halawola.com.pl

Oferta obowiązuje w dniach
1.12 - 31.12.2017r.

3180
zł/kg 2659

zł/kg

3570
zł/kg 3135

zł/kg

1970
zł/kg 1739

zł/kg

NOWOŚĆ

2429
zł/kg

2560
zł/kg 2169

zł/kg

Pasztet z Ojcowej Wędzarni
Lukullus
kg

Polędwica łososiowa
Lukullus
kg

Szynka dziadkowa
Lukullus
kg

Szynka wieprzowa
wolnogotowana
Krakus
kg

Karkówka wieprzowa
wolnogotowana
Krakus
kg

na smaczne Święta!Przygotuj się


