
W powszechnej opinii najpiękniej-
sza  część  Żoliborza.  Ciche,  spokojne 
uliczki  z  oryginalnymi  willami  z  lat 
20. w stylu dworkowym, ale nie tylko. 
Zapraszam w dniu 16 grudnia 2017  r. 
(sobota) na spacer po Żoliborzu Oficer-
skim. Zbiórka o godz. 12.00 na pl. In-
walidów  pod  restauracją  „Żywiciel”. 
Spacer potrwa około 90 minut. Udział, 
jak zwykle, co łaska.

• Co tu było kiedy pl. Inwalidów nie 
było? • Po co powstał budynek, w któ-
rym  jest  „Żywiciel”  i  czy  czegoś  mu 
nie brakuje?  • Gdzie mieszkał generał 
Haller, a gdzie Sosabowski? • Skąd się 
wzięła ulica Śmiała? • Gdzie mieszkał 

pionier  polskiego  żeglarstwa?  •  Jak 
na  początku  nazywała  się  ulica  Czar-
nieckiego?  • Gdzie  jest willa podobna 
do  stacji  kolejki  na  Kasprowym?  • 
Co się  teraz dzieje w starym forcie?  • 
Gdzie  działała  podziemna  strzelnica? 
• Który plac miał być zegarem? • Czy 
dom może był łodzią i do tego podwod-
ną? • Gdzie miał zamieszkać marszałek 
Piłsudski? • Jak wygląda szkoła według 
Koszczyc-Witkiewicza?

Na  te  i  wiele  innych  pytań  znaj-
dziesz  odpowiedź  już  16.12.br  Zapra-
szam!

przewodnik warszawski
Piotr Wierzbicki
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W  ostatni  wtorek  listopada  odbyła 
się uroczystość nadania imienia Jonasza 
Kofty Bielańskiemu Centrum Edukacji 
Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9.  

BCEK  jest  placówką  oświatowo-
-wychowawczą działająca od 2009 roku, 
a podstawą  jego działalności  jest   edu-
kacja  kulturalna  dzieci  i  młodzieży, 
a  także  wspieranie  bielańskich  szkół 
w  realizacji  projektów  i  programów 
w tym zakresie. 

– Rozwijamy w wychowaniu po-
zaszkolnym zainteresowania artystycz-
ne młodych ludzi. Przygotowujemy ich 
do czynnego udziału w życiu kultural-
nym i aktywnego, zespołowego i samo-
dzielnego, kreowania sztuki. Dlatego 
uznaliśmy, że patronem naszej placówki 
powinien zostać wszechstronny arty-
sta, którego twórczość mogłaby być 
inspiracją dla naszych wychowanków. 

Po wielu tygodniach wspólnych „po-
szukiwań” wraz z radą pedagogiczną, 
radą rodziców i samorządem uczniow-
skim wybraliśmy wspólnie legendarną 
postać polskiej piosenki, artystę wy-
wodzącego się z kręgów kultury stu-
denckiej – Jonasza Koftę – mówi Anna 
Martin, dyrektor BCEK.

Wartości dorobku Jonasza Kofty nie 
da  się przecenić. Był poetą,  pisarzem, 
scenarzystą,  dramaturgiem,  satyry-
kiem, malarzem, ale przede wszystkim 
autorem ogromnej liczby tekstów, które 
na  stałe  weszły  do  kanonu  polskiej 
piosenki. Wiele  jego wierszy  stało  się 
muzycznymi przebojami, które Polacy 
śpiewają  do  dziś.  Przebojami  zostały 
między  innymi:  „Wakacje  z  blondyn-
ką”,  „Śpiewać  każdy  może”,  „Pamię-
tajcie o ogrodach”, „Taką cię wymyśli-
łem” czy „Do łezki łezka”.

– Twórczość Jonasza Kofty jest po-
nadczasowa, stała się inspiracją i wzo-
rem dla wielu młodych twórców poezji 
śpiewanej. Mam nadzieję, że będzie 
także źródłem inspiracji dla bielańskiej 
młodzieży  –    mówi  Tomasz Mencina, 
burmistrz dzielnicy Bielany.  

W  uroczystości  nadania  imienia 
Bielańskiemu Centrum Edukacji Kul-
turalnej wzięła udział rodzina artysty: 
żona  Jaga  z wnukami,  brat Mirosław 
wraz  z  żoną Krystyną  Koftą,  senator 
Barbara Borys-Damięcka, wiceprezy-
dent Warszawy Włodzimierz  Paszyń-
ski,  burmistrz  Bielan  Tomasz  Men-
cina  wraz  z  zastępcami:  Magdaleną 
Lerczak,  Grzegorzem  Pietruczukiem 
i  Włodzimierzem  Piątkowskim,  wi-
ceprzewodnicząca  rady  Bielan  Anna 
Czarnecka  i    bielańscy  radni  oraz 
przyjaciel  artysty  Stefan  Friedmann. 
Uroczystość  poprowadziła  dyrektor 
BCEK Anna Martin. 

Tego dnia wręczone zostały nagro-
dy laureatom I Bielańskiego Festiwalu 
Piosenki  im.  Jonasza  Kofty  „Pamię-
tajcie  o  ogrodach…”  –  złote,  srebrne 
i  brązowe Pegazy. Honorowego złote-
go  Pegaza,  za  wieloletnią  działalność 
na  rzecz  krzewienia  kultury  na  Bie-
lanach,  otrzymała  wiceburmistrz  Bie-
lan  Magdalena  Lerczak.  Uroczystość 
uświetnił koncert w wykonaniu wycho-
wanków  BCEK  –  „Trzeba  marzyć… 
– Jonaszowi w dniu urodzin”. 

Poprzez  nadanie  imienia  Jonasza 
Kofty  Bielańskie  Centrum  Edukacji 
Kulturalnej uzyska swoistą tożsamość. 
BCEK uzyskał poparcie Rodziny Jona-
sza Kofty w staraniach o nadanie Jego 
imienia. 

Na Bielanach

Jonasz Kofta patronem BCEK

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY
REDAKTORA Z DOŚWIADCZENIEM W PRASIE 
ZGŁOSZENIA: rekrutacja@nasza-gazeta.pl

   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

Zapraszamy na spacer

Żoliborz Oficerski



Działają cicho i bez rozgłosu. Powstali 
30 lat temu na Żoliborzu, chociaż w dzia-
łaniu przekraczają granice naszej dzielnicy.  
Mowa  o  Warszawskim  Hospicjum  Spo-
łecznym.  Pomagają  tym  chorym,  którzy 
do końca nie chcą rozstać się z własnym 
domem. Pomagają charytatywnie – nie po-
bierają opłat za świadczoną pomoc. Sami 
działają  społecznie.  Skala  ich  pomocy 
zależy  od  wielkości  zdobytych  środków. 
Każdą  pozyskaną  złotówkę  przeznaczają 
na  personel  medyczny,  niezbędny  sprzęt 
i  leki. Rocznie pomagają około 200 cho-
rym. Nic nie przychodzi im łatwo. Dlatego 
takim jak oni warto pomagać.

Hospicjum nie jest osadzone w żad-
nym  funduszu.  Jest  stowarzyszeniem 
wyższej  użyteczności  publicznej  i  ho-
noruje  materialnie  tylko  pracę  perso-
nelu  medycznego.  Całą  logistykę,  or-
ganizację,  biurokrację  i  wszystkie  inne 
działania niezbędne do  funkcjonowania 
zapewnia wolontariat.

Początki  działalności  hospicjum  się-
gają  roku  1987.  Grupa  wolontariuszy 
pomagająca w dystrybucji leków trafiają-
cych  jako pomoc zagraniczna do parafii 
św. Zygmunta postanawia docierać z me-
dykamentami  bezpośrednio  do  chorych. 
Najpierw  tylko  na Żoliborzu,  blisko  ich 
miejsc  zamieszkania.  Stopniowo  coraz 
dalej, również w innych dzielnicach. Taki 
był  początek  i  taki  jest  rodowód  War-
szawskiego Hospicjum Społecznego.

Ideę  przywiozła  z  Gdańska  Kata-
rzyna  Dembińska.  Pierwsze  spotkanie 
odbyło się w kwietniu 1987 r.  Obecnych 
było  10  osób  –  przyjaciół  i  znajomych 
organizatorki – zainteresowanych nową 
ideą  opieki  paliatywnej.  Inspirację  sta-

nowiła  dla  nich    postawa wobec  umie-
rających Matki Teresy  z Kalkuty,  dzia-
łalność  Cicely  Saunders,  twórczyni 
Hospicjum  św. Krzysztofa w Londynie 
oraz   przykład powstających  już hospi-
cjów w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. 
Były  również  okoliczności  sprzyjające:  
przede  wszystkim  nastawienie  ludzi,  
bardzo  uspołecznionych  po  latach    So-
lidarności,  ciągle  jeszcze  docierające 
do  Polski    transporty  leków  i  środków 
opatrunkowych z zagranicy   oraz świa-
domość niezaspakajania przez instytucje 
i placówki służby zdrowia potrzeb ludzi 
umierających. Były to czasy, kiedy idea  
opieki paliatywnej i hospicyjnej dopiero 
rodziła się  na świecie.

Do  dziś  są  to  ci  sami  ludzie,  jeśli 
nawet nie fizycznie – to tacy sami ludzie. 

Otwarci na innych, gotowi pomagać każ-
demu w potrzebie, ofiarni i nie szukający 
miejsca na afiszu. Ile inicjatyw społecz-
nych  zrodzonych  w  nurcie  ówczesnej 
opozycji przetrwało w tak nieskażonym 
kształcie po dzień dzisiejszy?    

Jedna rzecz jest w tym bardzo ważna.  
Ogromna pomoc, której udzielał i udzie-
la  kościół.  Z  pierwszego  Hospicjum 
zrodził się ruch. Dziś jest w Warszawie 
10 placówek sprawujących opiekę palia-
tywną. W tym nasz jubilat: Warszawskie 
Hospicjum Społeczne z siedzibą na Żo-
liborzu przy pl. Inwalidów 10.

Msza  św.  z okazji  obchodów 30-le-
cia  została  odprawiona  25  listopada 
w  kościele  pw.  Dzieciątka  Jezus  przy 
ul. Czarnieckiego 15 w Warszawie.

Andrzej Kawka
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Na Żoliborzu

Warszawskie Hospicjum Społeczne 

Jazzowe  koncerty  w  Podziemiach 
Kamedulskich zdążyły już wyrobić so-
bie  markę.  Zarówno  zaprzysięgli  jaz-
zowi melomani, jak i zwykli słuchacze 
z  przyjemnością  przychodzą  na  De-
wajtis,  by  posłuchać  jazzu  w  dobrym 
wykonaniu. 

Tym  razem  jednak  koncert  był 
szczególny.  Wypełniły  go  bowiem 
utwory  utrzymane  w  klimacie  prze-
żywanych niedawno świąt Wszystkich 
Świętych  oraz  Zaduszek.  Szczególni 
byli także wykonawcy. 

Koncert  prowadził  Tomasz  Tłucz-
kiewicz,  a  wystąpili  Lora  Szafran 
i Bogdan Hołownia. Obojga  tych  fan-
tastycznych muzyków przedstawiać nie 
trzeba,  ograniczmy  się  więc  do  infor-
macji podstawowych. 

Jazzowy  duet  zaprezentował  kon-
cert  o  charakterze  zaduszkowym,  ale 
klimat  ów  tworzył  głównie  fakt,  iż 
w repertuarze znalazły się piosenki nie-
żyjących  już  wybitnych  kompozyto-
rów – Władysława Szpilmana, Henryka 
Warsa oraz Jerzego Wasowskiego, któ-
rego  Bogdan  Hołownia 
jest  wielkim  admirato-
rem  i  o  którego  twór-
czości  potrafi  ciekawie 
opowiadać. 

Na  koniec  koncertu 
głos  zabrała  wicebur-
mistrz  Magdalena  Ler-
czak.  Podziękowała  ona 
wszystkim  twórcom 
cyklu  „Jazz  w  Podzie-
miach  Kamedulskich”, 

a  artystom  wręczyła  maskotki  –  bie-
lańskie  słonie.  Lora  Szafran  dziękując 
za  prezent  stwierdziła,  że  „ze  słoniem 
jest jej do twarzy”, czym kolejny już raz 
tego wieczoru wywołała wśród widzów 
salwę śmiechu.

Rafał Dajbor

Na Bielanach

Lora Szafran w Podziemiach Kamedulskich

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE  
DO PRACY:

PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI 

REKLAMOWEJ
ZGŁOSZENIA: 

rekrutacja@nasza-gazeta.pl

Stołeczni  policjanci  przygotowali 
film  o  tym,  jak  groźne  są  narkotyki 
i dopalacze. W filmie wypowiadają się 
młodzi ludzie, którzy w oparciu o wła-
sne  doświadczenie  i  posiadaną  wiedzę 
przestrzegają  przed  ich  zażywaniem. 
Materiał filmowy jest wykorzystywany 
podczas  prelekcji  w  szkołach  i  został 
przekazany  nauczycielom  i  pedago-
gom.  Mogą  z  niego  mogli  korzystać 
wychowawcy  i  opiekunowie  podczas 
letnich i zimowych akcji „Lato w mie-
ście” i „Zima w mieście”. Dzięki współ-
pracy  z Urzędem Miasta  st. Warszawy 
materiał  filmowy  został  udostępniony 
placówkom oświatowym na terenie sto-
licy.  (Film  trwa  ponad  20 minut  i  jest 
podzielony na kilka głównych działów. 
Na naszej stronie prezentujemy dwumi-
nutową zapowiedź materiału.)

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

Zwalczając  ten  proceder  policja 
współpracuje  z  Państwową  Inspekcją 
Sanitarną.  Każda  informacja  wpływa-
jąca do policji o miejscach, w których 
może być prowadzona sprzedaż dopa-
laczy, jest dokładnie sprawdzana. Poli-
cjanci regularnie asystują pracownikom 
Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  przy 
kontrolach punktów sprzedaży dopala-
czy oraz zabezpieczeniu podejrzanych 
specyfików, które następnie  są podda-
wane szczegółowym badaniom.

Bardzo  ważne  jest  uświadomienie 
młodym ludziom, że dopalacze to tru-
cizna  i zażywnie  ich może wiązać się 
z poważnym ryzykiem. Reagujmy, je-
śli w naszym towarzystwie ktoś zamie-
rza zażyć te substancje i stanowczo od-
mawiajmy, gdy nas do  tego namawia. 
Nie warto ryzykować własnego życia!

Stąd apel, szczególnie do młodych 
ludzi, aby nie kupowali substancji nie-
wiadomego pochodzenia oraz do doro-

słych,  aby zwrócili  szczególną uwagę 
na osoby niepełnoletnie i młodzież.

Producenci  cały  czas  modyfikują 
skład  chemiczny  dopalaczy.  Często 
mieszkanki  te  okazują  się  śmiertel-
ne  dla  organizmu.  Zwracajmy  uwagę 
na  zachowanie  naszych  najbliższych, 
na  środowisko,  w  jakim  przebywają. 
Wystarczy naprawdę chwila, by doszło 
do tragedii, ale wystarczy jedna decy-
zja,  by  zapobiec,  by  pomóc,  by  ura-
tować.  Apelujemy  o  przekazywanie 
wszelkich  informacji  o  dopalaczach 
do każdej najbliższej jednostki policji.

Zabezpieczony  przez  policjantów 
z kraju tzw. „Mocarz” ma postać zielo-
nego suszu roślinnego przeznaczonego 
do  palenia.  Przeprowadzone  badania 
wykryły w nim syntetyczne kanabino-
idy,  po  wypaleniu  których  występują 
efekty  bardzo  podobne  do  tych,  jakie 
wywołuje  marihuana  i  haszysz,  tyle 
że nawet kilkaset razy silniejsze. Efek-
tem ich zażycia są m.in. zmiana nastro-
ju i samopoczucia, błogostan, euforia, 
halucynacje,  czasami  depresja,  apatia 
i  urojenia. Następuje wzrost  ciśnienia 
krwi,  tachykardia,  przekrwienie  ga-
łek  ocznych,  zaburzenia  koordynacji 
ruchowej,  zawroty  głowy,  zaburzenia 
uwagi,  wysuszenia  śluzówek.  Zagro-
żona jest szczególnie młodzież, u któ-
rej  po  przyjęciu  tych  substancji  naj-
częściej  dochodzi  do  trwałych  zmian 
funkcji ośrodkowego układu nerwowe-
go.  Badania  wskazują  na  dwukrotnie 
większe  zagrożenie  wystąpienia  psy-
chozy schizofrenicznej.

Prosimy,  aby  rodzice  zwracali 
szczególną uwagę, czy opisane efekty 
zachowania  po  dopalaczach  nie  wy-
stępują  u  ich  dzieci.  Podobnie,  jak 
znaleziony w mieszkaniu, czy ubraniu 
dziecka susz roślinny, może to być sy-
gnałem, że dziecko zażywa narkotyki. 
Wtedy, aby zapobiec najgorszemu, ko-
nieczna jest właściwa i szybka reakcja.

KSP

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

Choinka za odpady
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  do-
niczkach.  Będzie  to  również  okazja 
do włączenia 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). Podczas wydarzenia roz-
dawane będą średnie i większe choinki 
w  doniczkach  w  zależności  od  wiel-
kości  i  ilości  przyniesionych odpadów, 
w  tym  zużytego  sprzętu  elektrycznego 
i  elektronicznego,  baterii,  szkła  opako-
waniowego, papieru, odpadów segrego-
wanych suchych.

Przelicznik kuponów na choinki 
w doniczkach:
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,  tele-

wizor,  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 

KUPON

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 KU-

PON
50 sztuk nakrętek – 1 KUPON

Dochód  z  akcji  przeznaczony  zo-
stanie na doposażenie pracowni kom-
puterowej  dla  seniorów  z  Polskiego 
Związku  Emerytów,  Rencistów  i  In-
walidów.

Do  obu  PSZOK-ów  będzie  moż-
na  dojechać  specjalnymi  liniami  au-
tobusowymi  ze  stacji  metra  Młociny 
(nr 926) i metra Wilanowska (nr 908). 
Opłata za przejazd jest zgodna z cen-
nikiem biletów komunikacji miejskiej 
na terenie m.st. Warszawa.



• Panie burmistrzu, w zarządzie 
Bielan zajmuje się Pan inwesty-
cjami. Które z nich są obecnie dla 
Bielan najważniejsze?
– W tym roku dwie były prioryteto-

we: zakończony już remont ulic Ency-
klopedycznej  i  Książąt Mazowieckich 
oraz remont Szkoły Podstawowej nr 77 
przy ulicy Samogłoska 9, który właśnie 
dobiega końca. Ulica Encyklopedyczna 
była w fatalnym stanie. To  najdłuższa 
remontowana ulica, która ma ogromne 
znaczenie  dla  komunikacji  na  Biela-
nach,  ale  jej  gruntowną  moderni-
zację mamy  już za  sobą. Podobnie 
remont ulicy Książąt Mazowieckich 
jest bardzo ważny dla sprawnej ko-
munikacji w dzielnicy. Przy remon-
cie szkoły przy ul. Samogłoska było 
wiele  problemów,  ale  większość 
z  nich  udało  się  rozwiązać,  inne 
rozwiążemy  w  niedalekiej  przy-
szłości.  Trwają  prace  nad  uchwa-
leniem nowego miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego, 
bo ten sprzed 16 lat nie odpowiada 
już  obecnym  potrzebom,  a  niektó-
re wskaźniki, np. dotyczące miejsc 
parkingowych,  mocno  nas  w  tej 
chwili ograniczają  i powodują nie-
zadowolenie mieszkańców.
• Te inwestycje są już za nami. 

Jakie będą następne?
– Wybudujemy pięć przedszkoli 

na  Bielanach,  w  miejsce  starych, 

tzw.  ciechanowskich.  Budowa  dwóch 
już trwa, a kolejne trzy będą powstawa-
ły w zupełnie nowej technologii, modu-
łowej,  z  gotowych  elementów,  dzięki 
czemu czas budowy takiego przedszko-
la znacznie się skróci. Jeśli się uda, dwa 
przedszkola  w  tym  systemie  zbudu-
jemy  już w przyszłym  roku. Taka  jest 
moja wizja, ale już są oponenci, którzy 
widzą  jakieś  problemy.  Ale  jeśli  uda 
się  nam  ten  system  budowy  wprowa-
dzić,  to  będziemy  pierwsi  w Warsza-
wie,  inni  będą  nas  naśladować. Nowe 

przedszkola nie tylko będą nowoczesne 
i odpowiadające obecnym standardom, 
ale  przybędzie w  nich miejsc  dla  naj-
młodszych mieszkańców.
• Jakie są zalety tego systemu poza 

imponująco krótkim czasem bu-
dowy?
–  To  jest  trudne  do  przecenienia, 

bo w ten sposób w ciągu dwóch lat po-
wstałoby pięć nowoczesnych, funkcjo-
nalnych  przedszkoli.  Nowa  technolo-
gia jest zdecydowanie lepsza także dla 
użytkowników  tych  placówek,  bo  nie 

trzeba przenosić dzieci na czas bu-
dowy. 
• Czy ten system daje się 
zastosować tylko przy budowie 
przedszkoli?

–  To  jest  nowoczesna  techno-
logia,  którą  można  zastosować 
w wielu inwestycjach. Na przykład 
pozwala  również  na  rozbudowę 
placówek oświatowych. Po uchwa-
leniu  nowego  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego 
można  by  wrócić  do  szkoły  przy 
ulicy  Samogłoska,  rozbudowując 
ją  jeszcze,  co  jest  potrzebne,  ale 
w tej technologii mogłoby się odbyć 
bezkolizyjnie i bez naruszenia obec-
nego stanu. Jest szansa, że w przy-
szłym  roku  mikroplan  tego  rejonu 
zostanie  uchwalony,  wtedy  będzie 
można wrócić do sprawy.
• Dotychczas zajmował się 

Pan również sprawami przedsię-
biorców. Teraz ten obszar prze-
jęła wiceburmistrz Magdalena 
Lerczak. Nie żal Panu trochę tych 
spraw, nad którymi pracował Pan 
z zaangażowaniem?
–  Mogę  się  teraz  bardziej  skupić 

na  innych  problemach,  choćby  inwe-

stycjach, o których rozmawiamy. Oczy-
wiście  sprawy  bielańskiego  biznesu 
nadal  są mi bliskie,  ale wiceburmistrz 
Magdalena  Lerczak  doskonale  je  pro-
wadzi,  z  sercem  i  oddaniem,  a  ja  za-
wsze jestem gotów do pomocy, gdyby 
zaszła taka potrzeba.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska
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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 sadzenia
Przy warszawskich ulicach rozpoczęły się jesienne nasadzenia. 
Tegoroczne 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.

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

Rekord na Paluchu Reksio i Pusia 
szukają domu

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”. 

To prawdziwy rekord! W Schronisku „Na Paluchu” w ostatnią niedzielę października przebywały jedy-
nie 692 psy! To ogromny sukces, którego głównymi beneficjentami są warszawskie czworonogi.
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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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•  KOMPUTERY, INTERNET, SIECI 
KOMPUTEROWE, Naprawa, Sprzedaż, 
Konfiguracja, Serwery, serwis@cmcs.pl  
Tel. 796 671 671

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

•  MONITORING CCTV, MONTAŻ, 
NAPRAWA, Rozbudowa systemu, serwis@
cmcs.pl  
Tel. 796 671 671

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

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

Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Goldoniego 1

w grudniu:
–  3 grudnia  (niedziela)  godz.  18.00 
– Pokaz filmu pt. „Fredek uszczęśli-
wia Świat”. Prelekcję wygłosi Michał 
Pieńkowski  filmograf  z  Repozyto-
rium  Cyfrowego  Filmoteki  Narodo-
wej. Wstęp wolny

–  4 grudnia  (poniedziałek)  w  godz. 
18.30–20.00 – Fit na Estrady – bez-
płatne  zajęcia  fitness w  ramach Bu-
dżetu  Partycypacyjnego.  Prowadze-
nie Trener Personalny Kacper Błasz-
czyk. Wstęp wolny Studnia MAL

–  5 grudnia (wtorek) godz. 18.00 – Po 
prostu  Batik  –  warsztaty  tworzenia 
obrazów metodą batiku z pracownią 
Kaliente.  Prowadzenie  Aleksandra 
Skoczylas.  Zapisy  do  4.12.  info@
bok – filia.eu. Wstęp wolny. Studnia 
MAL

–  6 grudnia (środa) godz. 10.30 – Król 
Midas  w  rękach  Bogów  –  koncert 
edukacyjny  Filharmonii  Narodowej. 
Bilety 4 zł

Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Estrady 112

w grudniu:
–  8 grudnia  (piątek)  godz.  19.00  – 
Wieczór hiszpański z Akademią Fla-
mencoArte  oraz  Akademią  Baletu 
Masterclass.  Bezpłatne  wejściówki 
do  odbioru w  sekretariacie  od  4.12. 
w godz. 9.00–17.00

–  9 grudnia (sobota) godz. 19.00 – „Od 
Świat  do  Świąt”  –  koncert  uczest-
ników  sekcji  śpiewu  musicalowego 
i  piosenki  w  BOK  pod  kierunkiem 
Maryli Gralczyk. Wstęp wolny

–  10 grudnia  (niedziela)  godz.  12.30 
– Dwie Godziny dla Rodziny – spek-
takl  „Teos  i  Boże Narodzenie”  oraz 
świąteczne  działania  plastyczne. Bi-
lety 10 zł, przedsprzedaż od 4.12

–  10 grudnia  (niedziela)  godz.  18.00 
– Koncert Johna Portera. Bilety 35 zł

–  13 grudnia  (środa)  godz.  18.00  – 
Koncert muzyki filmowej i świątecz-
nej w wykonaniu Kwartetu smyczko-
wego Kameraton. Wstęp wolny

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

w grudniu:
–  1 – 15 grudnia w godzinach otwarcia 
Biblioteki  dla  Dzieci  ul.  Broniew-
skiego 9a – „Moja kartka świąteczna” 
–  konkurs  na  najładniejszą  kartkę 
świąteczną (przyjmowanie prac)

–  5 grudnia  (wtorek)  godz.  16.00  – 
Klub  Mieszkańców  Szafir  ul.  Dol-
nośląska 3 –  „Indyk  z  sosem, groch 
z bigosem” – warszawskie gospody, 
winiarnie,  kawiarnie,  traktiernie  – 
wykład  poprowadzi  kustosz  zamku 
Królewskiego Agnieszka Lichacz

–  6 grudnia  (środa)  w  godz.  12.00 
–  18.00  –  Biblioteka  dla  Dzieci  ul. 
Śmiała  24  i  Biblioteka  dla  Dzieci 
i Młodzieży ul. Broniewskiego 9a – 
„Mikołajki w Bibliotece” – wspólne 
ubieranie choinki

–  7–8 grudnia  (czwartek,  piątek) 
w  godz.  12.00–18.30  –  Biblioteka 
dla Dzieci ul. Śmiała 24 – „Ozdoby 
choinkowe  i  świąteczne  stroiki”  – 
zajęcia plastyczne dla dzieci

–  12–13 grudnia  (wtorek,  środa) 
w godz. otwarcia Biblioteki dla Dzie-
ci  i  Młodzieży  ul.  Broniewskiego 
9a – „Ozdoby choinkowe i świątecz-
ne  stroiki”  –  zajęcia  plastyczne  dla 
dzieci

Ogłoszenia drobne
•  ALARMY, MONTAŻ, NAPRAWA, 
Modernizacja systemów, serwis@cmcs.pl  
Tel. 796 671 671

•  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
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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 suk-
cesu. Jesteś jednak nowicju-
szem, więc nie ryzykuj za-

nadto. Nie przeceniaj swoich możliwo-
ści. Ze spokojem, wierząc w swoje siły 
krocz naprzód, wprost do zwycięstwa. 
W uczuciach –  namiętnie i barwnie. 
I dotyczy to stałych związków, nowych 
znajomości, a także osób dotąd samot-
nych. 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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