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Świąteczne metro ruszyło na trasę. 
Przyozdobiony świątecznymi dekoracja-
mi skład Inspiro będzie kursował na linii 
M2 codziennie, od rana do wieczora, do 
6 stycznia. Na poszczególnych wagonach 

pociągu, oprócz typowo świątecznych 
ozdób, znajdują się także warszawskie 
motywy: Syrenka, most Świętokrzyski, 
Kolumna Zygmunta, Stare Miasto, a tak-
że misie z warszawskiego zoo.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy 

czas przepełniony był radością, 
ciepłem i rodzinną atmosferą.

Niech przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia 
od codziennych obowiązków 

oraz energię i pomyślność na cały następny rok.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy

Piotr Wertenstein-Żuławski

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz 
m.st. Warszawy

Agata Marciniak-Różak

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz 
m.st. Warszawy

Paweł Michalec

Świąteczne metro
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W akcji wzięli udział uczniowie z 
dwóch żoliborskich szkół podstawo-
wych: nr 68 z ul. Or-Ota 5 i nr 92 z ul. 
Przasnyskiej 18A. 

– Przez zabawę uczymy dzieciaki, że 
warto być eko i warto być aktywnym. 
Duża część dzieci i młodzieży w Polsce 
unika lekcji WF-u, dlatego wymyślona 
przez nas formuła ma ich zachęcić do 
aktywności fizycznej. Dodatkowo zwra-
camy uwagę na problem segregacji 
odpadów i fakt, że baterii i akumulato-
rów nie możemy wyrzucać do zwykłe-
go kosza na śmieci. Problemem są w 
szczególności akumulatory samocho-

dowe, zawierające ołów i kwas siarko-
wy. Dlatego tak ważne jest, aby zużyty 
akumulator trafił we właściwe miejsce i 
aby mógł zostać poddany recyklingowi. 
Dzisiaj w prawie każdej rodzinie jest 
co najmniej jeden samochód. Liczymy 
więc, że z tą wiedzą dzieci wrócą do 
domów, edukując dorosłych – mówiła 
Agnieszka Rylik.

„Naładuj akumulatory z Agnieszką 
Rylik ”– to projekt edukacyjno-eko-
logiczny, którego celem jest szerzenie 
wiedzy z zakresu prawidłowego postę-
powania ze zużytymi bateriami i aku-
mulatorami, w zwłaszcza tymi najbar-

dziej niebezpiecznymi dla środowiska, 
jakimi są akumulatory samochodowe.

Agnieszka Rylik – mistrzyni świata 
w boksie zawodowym, a prywatnie 
mama 9-letniej Marysi, została amba-
sadorką kampanii. Walczyła tym razem 
nie na ringu, ale w szczytnym celu, 
abyśmy byli eko i żyli eko. Pomagały 
jej w tym inne gwiazdy, które przybyły 
na wielki finał akcji na PGE Naro-
dowy i ładowały nasze wewnętrzne 
akumulatory. Znalazły się wśród nich: 
Monika Miller, Maja Frykowska, Anna 
Popek, Anna Powierza, Ida Nowakow-
ska, Ilona Felicjańska - Montana i Paul 
Montana, Madzia Wójcik i Oleh Ria-
szeńczew, Bracia Tyburscy, Mateusz 
Maga, Paula Tumala, Marta Tomczak, 
Patrycja Wieja, Magda Pyznar, Monika 
Mariotti, Dorota Michałowska, Klau-
dia Wiśniowska, Jarosław Jakimowicz, 
Piotr Zelt, Zygmunt Chajzer i inni.

W ostatnią środę listopada na PGE 
Narodowy przybyło kilkaset dzieci z 
Góry Kalwarii, Grodziska Mazowiec-
kiego, Włocławka i Dzielnicy Żoliborz 
m.st. Warszawy. Miały one okazję od-
być wycieczkę po stadionie na trasie 
„Piłkarskie emocje” oraz wziąć udział 
w energetycznych konkurencjach spor-
towych. Dla wszystkich zaśpiewała 
Cleo, a zatańczyli młodzi tancerze 
Mandaryna Dance Studio, w choreo-
grafii przygotowanej przez ich trenerkę 
– Martę „Mandarynę” Wiśniewską.

Żoliborz na Narodowym

Ładowanie akumulatorów z Agnieszką Rylik
Wielki finał akcji „Naładuj akumulatory z Agnieszką Rylik” przyciągnął na PGE Narodowy tłum dzieci 
i gwiazd. Aby przeciwdziałać bardzo złej kondycji, w jakiej znalazła się nasza planeta, a jednocześnie 
słabej formie fizycznej młodzieży, firma REMONDIS Electrorecycling postanowiła zorganizować Lekcję 
Przyrody połączoną z Lekcją WF-u dla najmłodszego pokolenia.

To bardzo dobra informacja. Wie-
my już, że dzielnica Bielany, podobnie 
jak inne dzielnice Warszawy, za kilka 
tygodni ogłosi początek naboru do kon-
kursów dla organizacji pozarządowych, 
z szeroko pojętego zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej. 
Będzie ich siedem.

Wzorem ubiegłego roku organiza-
cje pozarządowe będą mogły ubiegać 
się o środki na dotacje w zakresie: 
programów dla seniorów, zajęć spor-
towych dla dzieci w wieku przed-
szkolnym, szkolenia i doskonalenia 
kadr kultury fizycznej, organizacji 
bielańskich eliminacji Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży, organizacji za-
jęć sportowych dla dorosłych miesz-
kańców Bielan, organizacji imprez 
sportowo-rekreacyjnych, sportu osób 
niepełnosprawnych.

W żadnym z wymienionych kon-
kursów nie zmalały kwoty dotacji 
pomimo kryzysu finansowego, któ-
ry powoli dotyka polskie samorządy. 
Większe o 50 tysięcy środki przezna-
czono na organizację imprez sporto-
wo-rekreacyjnych. Taką samą kwotę 
dodano do zajęć dla dorosłych miesz-
kańców Bielan.

– Sport jest dla nas bardzo waż-
nym aspektem i udowadniamy to wła-

śnie poprzez zwiększanie z roku na rok 
środków przeznaczonych na dotacje. 
Współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi jest dla nas równie istotna, 
stąd zwiększenie środków na te cele. 
Przekazywanie im finansów na realiza-
cję zadań publicznych wspiera zarówno 
sferę sportu, jak również wzmacnia 
społeczeństwo obywatelskie. Zauważy-
liśmy, że zajęcia dla dorosłych miesz-
kańców cieszą się coraz większym za-
interesowaniem, stąd nasze wsparcie 
w tym kierunku. Liczę na duże zain-

teresowanie zarówno stołecznych, jak 
i ogólnopolskich organizacji pozarzą-
dowych – kwituje burmistrz Grzegorz 
Pietruczuk.

Obecnie trwa czas konsultacji tre-
ści konkursów z komisjami dialogu 
społecznego. W przyszłorocznych do-
tacjach zmienia się bardzo wiele, dla-
tego już pod koniec miesiąca dzielnica 
Bielany zorganizuje z organizacjami 
pozarządowymi zebranie, na którym 
omówione zostaną zmiany w procesie 
dotacyjnym.

Na Bielanach

Prawie milion na dotacje
Dobre informacje napłynęły z bielańskiego ratusza. W zbliżających się konkursach ofert na realizacje 
zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dzielnica Bielany zaoferuje organiza-
cjom pozarządowym jeszcze więcej środków. Zwiększono kwotę na dotacje o 100 tys. zł i zbliża się ona 
do miliona złotych.

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza 
do udziału w konkursie plastycznym pn:
  

„112 – ten numer ratuje zycie”

. 

Laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych:

uczniowie klas I – III i uczniowie klas IV – VI.
Na laureatów    czekają cenne nagrody.    Format pracy 
konkursowej A4 lub A3, technika płaska, wykonanie: farby, pastele, 
kredki, ołówek, węgiel, wyklejanki bądź połączenie tych technik.

Termin składania prac do 17 stycznia 2020 r.
Gala wręczenia nagród 11 lutego 2020 r.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na: bezpieczna.um.warszawa.pl
Do pracy musi zostać dołączona karta zgłoszenia. 

                       

Niska temperatura powietrza w połączeniu 
z siłą wiatru przyczynia się do wychłodze-
nia organizmu. Hipotermia to znaczny spadek 
temperatury ciała połączony z zaburzeniem 
termoregulacji organizmu. W wyniku obniże-
nia temperatury ciała życiowe procesy ulegają 
zwolnieniu i następuje ogólne pogorszenie 
sprawności. W skrajnych przypadkach może 
to stanowić zagrożenie dla życia człowieka. 
Najbardziej narażeni na wychłodzenie są lu-
dzie bezdomni, którzy przebywają w nieogrze-
wanych pomieszczeniach np. pustostanach, al-
tankach na działkach czy piwnicach.

Wyróżnia się trzy stopnie hipotermii 
ze względu na głębokość obniżenia tempera-
tury ciała:
• Lekki (temperatura ciała spada do 32-

35OC), charakteryzujący się uczuciem mar-
znięcia, skóra jest blada i zimna. Występują 
dreszcze i drżenie mięśni. Słabną ramiona 
i nogi, dołączają się zawroty głowy, niepo-
kój i dezorientacja.

• Średni (temperatura ciała spada do 30-
32OC), w którym następuje stadium wy-
czerpania, w którym objawy hipotermii 
lekkiej nasilają się. Dodatkowo pojawia się 
brak wrażliwości na bodźce i sztywnienie 
mięśni. Przechłodzony organizm dostaje 
skurczów mięśni, zachowuje się apatycz-
nie i cierpi na zaburzenia świadomości, 
które powodują zobojętnienie na własny 
los (poszkodowany nie jest w stanie sobie 
pomóc).

• Ciężki (temperatura ciała spada poniżej 
30OC) – człowiek jest w stanie bezwład-
ności. Poszkodowany nie odczuwa bólu, 
zachowaniem przypomina osobę po spo-
życiu alkoholu. Jego mowa jest bełkotliwa 
i występuje niezborność ruchowa. Puls 
jest słabo wyczuwalny a oddech wolny 
i płytki. Zanika reakcja źrenic na świa-
tło, co jest spowodowane niedotlenieniem 
mózgu. Poszkodowany ostatecznie traci 
przytomność.
Obniżenie temperatury ciała do 25OC 

może prowadzić do śmierci. 
Postępowanie w przypadku hipotermii:

1.  Sprawdź czy jest bezpiecznie.
2.  Załóż rękawiczki.

3.  Oceń stan ogólny poszkodowanego 
(sprawdź przytomność i oddech)

4.  Wezwij pogotowie
5.  Zabezpiecz poszkodowanego przed dalszym 

wychłodzeniem:
• gdy jest to możliwe przenieś lub zapro-

wadź poszkodowanego do ciepłego po-
mieszczenia, w innym przypadku staraj 
się znaleźć miejsce osłonięte od śniegu, 
wiatru i deszczu,

• jeżeli ubranie poszkodowanego jest 
mokre należy jak najszybciej je zdjąć 
bez zbędnego poruszania poszkodo-
wanego,

• w przypadku podejrzenia odmrożenia 
uszu, nosa, rąk i stóp należy rozluź-
nić uciskające części garderoby, które 
ograniczają ukrwienie,

• okryj kocem lub folią izotermiczną zło-
tą stroną do góry,

• dodatkowo wskazane jest okrycie szyi 
i głowy.

6.  Gdy poszkodowany jest przytomny możemy 
podać do picia gorące napoje. W żadnym 
przypadku nie podajemy alkoholu, który 
powoduje rozszerzenie naczyń krwiono-
śnych, a tym samym potęguje oziębienie 
organizmu.

7.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń skóry 
zabezpiecz je suchym opatrunkiem.

8.  W przypadku , gdy osoba poszkodowana 
jest nieprzytomna, a ma czynności życiowe 
ułóż ją w pozycji bezpiecznej, która zapewni 
swobodne oddychanie.

9. Stale kontroluj oddech poszkodowanego.
10.  Kiedy dojdzie do zatrzymania odde-

chu i krążenia przystąp do resuscy-
tacji krążeniowo – oddechowej. 
W żadnym przypadku NIE WOLNO:
–  pocierać stóp i rąk poszkodowanego, 

ponieważ możemy spowodować do-
datkowe uszkodzenia skóry (nie wolno 
nacierać śniegiem!);

–  zostawić poszkodowanego samego;
–  gwałtownie poruszać poszkodowa-

nym, ponieważ może to doprowadzić 
do szybkiego przemieszczenia się schło-
dzonej krwi w kierunku serca.

KRP V

Policja przypomina

Jak pomóc ofierze mrozu
Na dworze coraz niższe temperatury. Sytuacja taka może szczególnie 
zagrażać życiu i zdrowiu bezdomnych. Każdej zimy wiele osób umiera 
z wychłodzenia organizmu. Często można je uratować, udzielając w porę 
podstawowej, pierwszej pomocy.
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• W ostatnich wyborach samo-
rządowych, w październiku ub. roku 
został Pan wybrany radnym dzielni-
cy. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka 
słów o sobie?

– Pewnie, że tak. Od urodzenia 
mieszkam w jednym z 10-piętrowych 
bloków przy parku Olszyna, jestem 
32-letnim szczęśliwym mężem i ojcem 
7-letniej Asi. Ukończyłem Wojskową 
Akademię Techniczną, a z zawodu je-
stem inżynierem budownictwa. Jestem 
bezpartyjnym radnym z klubu Stowa-
rzyszenia Razem dla Bielan.

• Skąd Pana zainteresowanie ży-
ciem społecznym?

– Nieoczekiwana zabudowa społecz-
nego parkingu przy ul. Romaszewskiego 
na terenie osiedla Słodowiec, może nie 
zapoczątkowała, ale zintensyfikowała 
moje zainteresowanie życiem społecz-
nym. Zacząłem zastanawiać się w jaki 
sposób można przeciwdziałać takiej nie-
kontrolowanej zabudowie. Z racji tego, 
że jestem stosunkowo młodym i umie-
jącym korzystać z internetu człowie-
kiem, dotarłem do bardzo niepokojącej 
informacji. Mianowicie dowiedziałem 
się, że zostały zgłoszone roszczenia re-
prywatyzacyjne do części terenu parku 
Olszyna i jest realne zagrożenie jego 
zabudowy. Był to moment przełomowy 
dla mojej osoby. Nie mogłem pozwolić 
na zabudowę parku. W tym momen-
cie postanowiłem, że zrobię wszystko, 
by park pozostał parkiem, a nie stał się 
kolejną deweloperską inwestycją.

• Udało się Panu uchronić Park 
Olszyna przed zabudową?

– Jest to sformułowanie zdecydowa-
nie nad wyraz. Obecnie park Olszyna 
jest bezpieczny i nie grozi mu zabudo-
wa, ponieważ Rada Miasta uchwali-
ła miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego rejonu parku Olszyna. 
Trudno w to uwierzyć, ale nie odbyło 
się to bez walki. W ostatecznym gło-
sowaniu 33 radnych było za, ale aż 22 
było przeciw jego uchwaleniu! Obrona 
parku Olszyna przed zabudową była 

możliwa dzięki działaniu wielu osób. 
Tutaj należy podziękować burmistrzowi 
dzielnicy Bielany – Grzegorzowi Pie-
truczukowi, zastępy burmistrza – Wło-
dzimierzowi Piątkowskiemu, władzom 
Spółdzielni „Przedwiośnie”, ale także 
zarządom wspólnot mieszkaniowych, 
w szczególność WM Romaszewskiego 
8 za wszystkie działania, które osta-
tecznie doprowadziły do uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu parku Olszyna 
i w konsekwencji ochrony parku. Obec-
nie możemy cieszyć się rekreacyjno-
-wypoczynkową funkcją parku Olszyna 
bez obawy o jego zabudowę.

• Jak może Pan podsumować mi-
jający 2019 rok?

– Zbliżający się koniec roku jest 
bardzo dobrym momentem na podsu-
mowanie dotychczasowych działań. 
Rozpocznę od tego, że jako nowo wy-
brany radny dzielnicy Bielany na wio-
snę z częścią wspólnot mieszkaniowych 
spotkałem się na zebraniach rocznych. 
Była to świetna możliwość na pozna-
nie się bliżej, porozmawianie o proble-
mach oraz wymianę poglądów. To wła-
śnie m.in. dzięki takim spotkaniom 
mogę wysłuchać i jak najlepiej poznać 
oczekiwania mieszkańców. Jestem 
przekonany, że to właśnie mieszkańcy 
powinni mieć realny wpływ na kształ-
towanie najbliższego otoczenia, a radni 
powinni się wsłuchiwać w te potrzeby 
i je realizować. 

W wyniku prowadzonych rozmów 
i otrzymanych zgłoszeń w 2019 roku 
przeprowadziliśmy szereg zadań. Za-
czynając od małych, takich jak zmiana 
lokalizacji kosza na śmieci przy ul. Bro-
niewskiego 52, który przeszkadzał przy 
okazjonalnym ruchu karetki pogotowia, 
a skończywszy na rewitalizacji elewacji 
budynku poczty i biblioteki przy ul. 
Perzyńskiego 3, czy oddaniu w prze-
ciągu ostatnich 12 miesięcy do użyt-
kowania 5 przedszkoli na Bielanach, 
na które łącznie wydaliśmy 50 mln zł. 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktu-
ry oświatowej to jeden z priorytetów dla 

naszej dzielnicy. Dzięki inwestowaniu 
w oświatę standard nauki naszych dzieci 
jest na bardzo wysokim poziomie.

Dodam tylko, że rozpoczęto tak-
że porządkowanie terenu bazaru przy 
ul. Broniewskiego poprzez rozebranie 
pawilonów znajdujących się w najgor-
szym stanie technicznym. Interwencja 
w sprawie uporządkowania bazaru 
była jedną z pierwszych jaką wspólnie 
z Moniką Szadkowską - radną dzielni-
cy Bielany podjęliśmy dla polepszenia 
estetyki tego miejsca. Dzięki wsparciu 
i zaangażowaniu Grzegorza Pietruczu-
ka oraz Włodzimierza Piątkowskiego 
usunięto zalegające pustostany i upo-
rządkowano teren. 

Świat idzie do przodu, my również 
się rozwijamy i pretendujemy do mia-
na najlepszej w Warszawie dzielnicy 
do życia dla mieszkańców. 

• Wymienił Pan szereg inwestycji 
budowlanych, ale czy dzielnica ofe-
rowała także wydarzenia kulturalne?

– Tak. Na terenie dzielnicy dużo 
się działo. Uczestniczyliśmy wspólnie 
w piknikach sąsiedzkich i wydarze-

niach: witaj i żegnaj lato na Bielanach, 
dzień ptaków w Parku Olszyna, grające 
podwórka, Bielany segregują odpady, 
kino letnie. Zapewniam, że na Biela-
nach nie sposób się nudzić.

• Bielany zielonymi płucami stoli-
cy. Czy zgadza się Pan z tym stwier-
dzeniem?

– Stowarzyszenie Razem dla Bielan 
działa proekologicznie. Dbamy o śro-
dowisko i popularyzujemy takie zacho-
wania. Przykładem mogą być warsztaty 
Less Waste, czy akcja Beaty Niedoma-
gały torby bumerangi. Torby bumeran-
gi to proste rozwiązanie, które pozwala 
zabrać zakupy bezpiecznie do domu 

i nie zmusza do brania foliówki. Poży-
czasz, pakujesz i zwracasz. Jako dziel-
nica chcemy być liderem pozytywnych 
zmian. Zależy nam na edukacji i stwo-
rzeniu wśród naszych mieszkańców 
odpowiedniego poziomu świadomości 
ekologicznej. Innym przykładem naszej 
proekologicznej działalności jest mon-
taż butelkomatu w budynku CRS na ul. 
Lindego, czy stacje zbiórki drobnych 
elektroodpadów postawionych przed 
urzędem dzielnicy oraz przy stacjach 
metra Słodowiec i Młociny z inicjaty-
wy Agnieszki Goli – bielańskiej radnej. 
Natomiast Krystian Lisiak – także 
radny naszej dzielnicy, zabiega o za-
sianie traw na torowiskach tramwa-
jowych wzdłuż ulic: Broniewskiego 
i Marymonckiej. Wracając do pytania 
odpowiem, że robimy wszystko, żeby 
tak było.

• Uważa Pan, że to był dobry rok?
– Z uwagi na zrealizowanie dużej 

ilości zamierzeń oraz zorganizowanie 
sporej liczby atrakcji plenerowych 
uważam, że był to dobry, pracowity 
rok. Jednakże jest jeszcze mnóstwo 
do zrealizowania…

• Co ma Pan na myśli?
– Za najpilniejszą sprawę uważam 

dokończenie remontu parku Herberta. 
Jest to sprawa priorytetowa. Z winy 
nie leżącej po stronie urzędu, dziel-
nica zmuszona była do rozwiązania 

umowy z wykonawcą robót. Od tego 
czasu zinwentaryzowano wykonane 
roboty. Jako członek komisji budże-
tu mogę poinformować, że na 2020 
rok na modernizację parku Herberta 
przeznaczyliśmy 2 487 000 zł. Pla-
nujemy również wykonanie remontu 
skweru im. Jarnuszkiewicza przy ul. 
Perzyńskiego, na co przeznaczyliśmy 
4 146 900 zł.

Planujemy zagospodarować teren 
w parku Olszyna przy ujęciu wody oli-
goceńskiej (fot. 1). Wykonamy chodnik 
z płyt betonowych 50 x 50 cm w miej-
scu wydeptanej ścieżki prowadzącej 
z parku do sklepu Biedronka. Wykona-
my 3 strefy relaksu z kostki granitowej. 
Każdy azyl wyposażymy w 2 ławki 
i kosz na śmieci. Dodatkowo postawi-
my 2 kosze na śmieci i 2 psie pisu-
ary (na początku i końca chodnika). 
Zamontujemy domki dla owadów. 
Wykonamy rabaty kwietne z rośli-
nami cebulowymi wzdłuż chodnika 
(łącznie około 400m2). Posadzimy 
300 sztuk krzewów. Posadzimy 26 
sztuk drzew, w tym: kasztanowiec 
żółty – 6 sztuk, klon zwyczajny – 4 
sztuki, jabłoń „Rudolph” – 6 sztuk, 
lipa srebrzysta – 10 sztuk.

Dodatkowo w przyszłym roku wy-
remontujemy chodnik w lesie w par-
ku Olszyna (fot. 2). Jest to ogromny 
sukces naszej społeczności. Projekt 
ten został zgłoszony przeze mnie 
do budżetu obywatelskiego i wygrał 
w głosowaniu – oddano na niego 
1253 głosy. Bardzo się z tego cieszę 
i serdecznie dziękuję. 

Kończąc temat parku Olszy-
na należy pamiętać o konieczności 
oczyszczenia i renaturyzacji stawu 
oraz remoncie oświetlenia połączo-
nego z doposażeniem latarni w sys-
tem monitoringu.

W dalszym ciągu zabiegać bę-
dziemy o remont ulicy Romaszew-
skiego, która obecnie jest w fatalnym 
stanie.

Chcemy kontynuować spotka-
nia integracyjne mieszkańców, takie 
jak witaj i żegnaj lato na Bielanach, 
dzień ptaków w parku Olszyna, grające 
podwórka, Bielany segregują odpady 
w parku Olszyna, czy projekcje kina 
letniego..

Dziękuję wszystkim osobom, które 
są zaangażowane w poprawę warun-
ków mieszkaniowych na naszej dziel-
nicy. Razem możemy więcej!

Rozmawiał:
Janusz Adamski

Razem możemy więcej

ROZMOWA Z PIOTREM WALASEM
RADNYM DZIELNICY BIELANY
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Organizowane w polskich miastach 
jarmarki bożonarodzeniowe rozwijają 
się z roku na rok, nawiązując do nie-
zwykle popularnej tradycji Niemiec 
i innych krajów Europy Zachodniej. 
Kramy z tanimi wyrobami „made in 
China” odchodzą w przeszłość, a za-
stępuje je rękodzieło, wysokiej jako-
ści ozdoby świąteczne czy regionalne 
przysmaki. Organizuje się coraz więcej 
wydarzeń towarzyszących – koncertów, 
spektakli, pokazów oraz zapewnia roz-
liczne atrakcje – lodowisko, konkursy, 
karuzele itd. W tym roku po raz kolejny 
będzie można bawić się i robić zaku-
py w świątecznej atmosferze w wielu 
polskich miastach. Sprawdźcie, gdzie 
odbędą się najciekawsze jarmarki.

Wrocław i Świąteczny 
Wiatrak

Do ścisłej czołówki polskich jar-
marków bożonarodzeniowych z pew-
nością zaliczyć trzeba ten odbywający 
się na wrocławskim rynku. Najbardziej 
rozpoznawalnym elementem dekora-
cji jest tu wielki Świąteczny Wiatrak. 
Od strony ulicy Świdnickiej ustawiana 
jest brama, po przekroczeniu której 
przenosimy się do zaczarowanej kra-
iny. Przygotowano sporo atrakcji dla 
dzieci.

Mogą poznać najpiękniejsze ba-
śni w Bajkowym Lasku, pokręcić się 
na karuzeli „Rudolf i przyjaciele”, 
wziąć udział w warsztatach ręko-
dzielniczych czy spróbować przejść 
Zimowy Labirynt. Przygotowano tak-
że bogaty program artystyczny z wy-
stępami na żywo, Baśniową Paradą 

Elfów i Reniferów czy Przywitaniem 
Mikołaja. Natomiast różnorodność 
sprzedawanych artykułów i smakoły-
ków może przyprawić o zawrót głowy. 
Znajdziemy tu nie tylko tradycyjne pol-
skie potrawy, ale i francuskie naleśniki 
czy słodkie hiszpańskie churros. Sprze-
dawane są wysokiej jakości wyroby 
z całego świata, biżuteria, ceramika, 
rzeźby, dekoracje, odzież i ozdoby. 
Tylko podczas jarmarku można też 
spotkać Krasnala Prezentusia, który 
spełnia świąteczne życzenia. W 2019 r. 
Jarmark czeka na wszystkich w dniach 
22.11-31.12.2019

W Gdańsku na Targu 
Węglowym 

Gdański jarmark odbywa się trady-
cyjnie na Targu Węglowym pomiędzy 
dwiema słynnymi bramami – Złotą 
i Wyżynną. Powstają tu wówczas iście 
bajkowe dekoracje z Anielskim Mły-
nem, Zaczarowaną Karetą, w której 
można zrobić sobie zdjęcie, olbrzy-
mimi bombkami czy Przystanią pod 
Jemiołą specjalnie dla zakochanych. 
Świetnej zabawy dostarcza lodowisko, 
karuzela wenecka czy 50-metrowe koło 
widokowe AmberSky.

W weekendy można też zobaczyć 
wielkoformatowe animacje. Na świą-
tecznie przystrojonych kramach rze-
mieślnicy sprzedają biżuterię, ceramikę 
czy ręcznie wykonaną odzież, a dla 
podniebienia przygotowano tradycyj-
ne wędliny czy pierogi. W pobliskiej 
Zbrojowni odbywa się Świąteczny Jar-
mark Sztuki, organizowane są konkur-

sy i przedstawienia. W Gdańsku w tym 
roku jarmark rozpocznie się wcześniej 
niż w ubiegłym roku - już 23 listopada 
i potrwa aż do 2 stycznia. 

W Krakowie na Rynku 
Głównym

Najstarszy i chyba najbardziej zna-
ny jarmark bożonarodzeniowy w Pol-
sce, który odbywa się w magicznej 
scenerii Rynku Głównego. Krakow-
skie Targi Bożonarodzeniowe, bo tak 
oficjalnie się nazywają, w 2008 roku 
zostały uznane przez „Times” za jeden 
z najpiękniejszych jarmarków w Euro-
pie, a w 2016 w podobnym plebiscycie 
doceniło je CNN. Z innymi znany-
mi europejskimi jarmarkami Kraków 
może konkurować nie tylko śnieżną 
aurą (której na wielu jarmarkach Eu-

ropy Zachodniej brak), ale także lo-
kalnymi przysmakami, jak oscypek 
z grilla czy grzaniec galicyjski. Wśród 
pamiątek i prezentów warto zwrócić 
uwagę na charakterystyczne dla regio-
nu wyroby z wełny. Do największych 
atrakcji tego jarmarku należy Koro-
wód Kolędniczy czy pokaz Dziadów. 
W 2019 r. roku impreza odbywa się 
w dniach 30.11-26.12. 

Poznań i Poznańskie 
Betlejem

Poznańskie Betlejem jest jednym 
z największych Jarmarków Bożonaro-
dzeniowych w Polsce. O jego jakości 
niech świadczy nominacja do Najlep-
szych Jarmarków w Europie! Zarów-
no na Placu Wolności, jak i na Starym 
Rynku czekają na nas całe masy atrak-
cji. Jednymi z nich jest „Christmas Si-
lent Disco”, czyli impreza w słuchaw-
kach przy świątecznych melodiach, 
która szczególnie przypadnie do gustu 
najmłodszym. Będzie też świąteczna 
zumba, wspólne kolędowanie, różnego 
rodzaju koncerty i pokazy. Niebywałą 
atrakcją jest coroczny pokaz rzeźbienia 
w lodzie.

Nie zabraknie również atrakcji dla 
dzieci - szereg różnych animacji i spo-
tkanie ze Świętym Mikołajem z całą 
pewnością wprowadzą ich w świątecz-
ny nastrój. Wszystkie atrakcje są do-
stępne na Starym Rynku od 1 do 22 
grudnia w godzinach 11:00 - 19:00 
i na Placu Wolności od 16 listopada 
do 22 grudnia w godzinach 11:00 - 
21:00.

Olsztyn i Jarmark 
Warmiński 

Warmiński Jarmark Bożonarodze-
niowy od pozostałych opisywanych 

różni się tym, że trwa zaledwie 4 dni, 
ale dzięki temu przebiega w sposób 
niezwykle intensywny. Olsztyńska sta-
rówka zapełnia się pięknie udekorowa-
nymi straganami, a na wielu zabytkach 
pojawiają się efektowne kolorowe ilu-
minacje. Można tu skosztować lokal-
nych specjałów i zakupić wspaniałe 
ręcznie wykonane prezenty, m.in ozdo-
by choinkowe, ceramikę czy wyroby 
artystyczne.

Podczas jarmarku odbywa się wie-
le imprez towarzyszących, koncerty, 
spektakle, parady, ale największą atrak-
cją jest przyjazd oryginalnego św. Mi-
kołaja prosto z fińskiego Rovaniemi, 
którego Olsztyn jest miastem partner-
skim. Na jarmarku można też spo-
tkać prawdziwe renifery i pokręcić się 
na karuzeli.

Warszawa - Jarmarki 
Bożonarodzeniowe 2019
W stolicy odbywa się kilka jar-

marków, m.in. na Nowym Świecie, 
na Woli czy na Barbakanie nieopodal 
kolumny Zygmunta. Jarmark Świą-
teczny i sporo dodatkowych atrakcji 
przygotowało także Centrum Handlo-
we Arkadia. 

Od paru lat największy, oficjalny 
miejski jarmark działa jednak przy 
Stadionie Narodowym, w ramach ak-
cji Zimowy Narodowy. 

Na świątecznych kramach moż-
na kupić słodycze, tradycyjne polskie 
wędliny i sery, ozdoby świąteczne czy 
biżuterię. Można też korzystać z licz-
nych stoisk gastronomicznych i atrak-
cji Zimowego Miasteczka na płycie 
stadionu, gdzie znajdują się aż 3 lodo-
wiska i 2 górki lodowe. Poza tym jest 
też skatepark, curling i samochodziki 
bumper cars.

Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe
Cudowne dekoracje, sznury świateł, smakowite zapachy i jedyna w swoim rodzaju atmosfera – któż nie 
lubi świątecznych jarmarków.

Sezon na łyżwy rozpoczęty!
Warszawscy łyżwiarze już mogą do-
skonalić swoje umiejętności na miej-
skich lodowiskach. Na miłośników 
zimowych szaleństw czeka zmoder-
nizowana Górka Szczęśliwicka.

• Bemowo – przy ul. Obrońców To-
bruku 40 – ślizgawka bezpłatna 
– już otwarte;

• Ochota – OSiR Ochota przy ul. 
Rokosowskiej 10 – ślizgawka płatna 
– planowane otwarcie w połowie 
grudnia;

• Śródmieście – przed Pałacem Kul-
tury i Nauki – ślizgawka bezpłatna 
– już otwarte; 

• Śródmieście – Rynek Starego Mia-

sta – ślizgawka bezpłatna – już 
otwarte;

• Ursus – SP nr 11 przy ul. Keniga 20 
– ślizgawka bezpłatna – planowane 
otwarcie w połowie grudnia; 

• Ursus – SP nr 14 przy ul. Sosnkow-
skiego 10 – ślizgawka bezpłatna 
– planowane otwarcie w połowie 
grudnia;

• Wola – Ośrodek „Moczydło” SCS 
Aktywna Warszawa, przy ul. Gór-
czewskiej 69/73 – ślizgawka płatna 
– już otwarte; 

• Wola – plac przy Urzędzie Dziel-
nicy Wola, al. Solidarności 90 – 
ślizgawka bezpłatna – planowane 
otwarcie w połowie grudnia.

Na amatorów jazdy na nartach 
oraz snowboardzie czeka natomiast 
zmodernizowany Całoroczny Stok 
Narciarski Szczęśliwice przy ul. 
Drawskiej 22. Wynosząca 9500 m2 
powierzchnia stoku zjazdowego po-
kryta została matą typu Dendix, któ-
ra przy zerowych i dodatnich tem-
peraturach zraszana jest mgłą wodną 
dla zmniejszenia tarcia i polepszenia 
ślizgu, natomiast przy temperaturach 
ujemnych naśnieżana trzema armat-
kami. Na szczyt stoku wjeżdżają dwa 
wyciągi: talerzowy oraz krzesełkowy. 
Dodatkowo na Szczęśliwcach działa 
rekreacyjna kolejka grawitacyjna dla 
saneczkarzy. 
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Polskie Boże Narodzenie 

Świąteczne tradycje

Adwent – okres czterech tygodni 
poprzedzających Boże Narodzenie - 
to oczekiwanie na przyjście Mesjasza 
– Zbawiciela (od łacińskiego adventus 
– przyjście). W adwentowe niedziele 
odprawiane jest poranne nabożeństwo 
– roraty. 

Na Mazowszu i Podlasiu grano 
w Adwent na ligawkach, długich, 
drewnianych trąbach, używanych 
na co dzień przez pasterzy. Te prymi-
tywne instrumenty dęte mają od metra 
do dwóch długości. Wykonywane były 
zazwyczaj z pnia młodej olchy przecię-
tego wzdłuż i wydrążonego i po zło-
żeniu związanego łykiem. Uważa się, 
że ligawka jest jednym z najstarszych 
instrumentów muzycznych w naszym 
kraju. 

Na ligawkach grano w adwentowe 
wieczory najczęściej przy studni wsu-
wając koniec instrumentu nad cembro-
winę dla zwiększenia siły głosu. W ci-
chy i mroźny wieczór głosy ligawek 
niosły się daleko ponad ośnieżonymi 
polami, odpowiadały im inne z dal-
szych wsi. 

Zwyczajowi temu nadano interpre-
tację chrześcijańską, zgodnie z którą 
gra na tych wielkich drewnianych trą-
bach miała przypominać dzień Sądu 
Ostatecznego, kiedy to Archanioł za-
dmie w trąbę Zmartwychwstania. Nie-
wykluczone, że kiedyś ligawki pełniły 
funkcje obrzędowe, które miały osłabić 
wpływy złych mocy szczególnie ak-
tywne w okresie przypadającego w tym 
czasie zimowego przesilenia słońca.

Odpowiednikiem ligawek w innych 
regionach kraju są trombity w Karpa-
tach i bazuny na Pomorzu. Wszystkie te 
instrumenty można spotkać w pierwszą 
niedzielę grudnia w Skansenie Podla-
skim w Ciechanowcu w woj. Łomżyń-
skim, gdzie odbywa się konkurs gry 
na ligawkach i innych drewnianych 
instrumentach pasterskich. Przy okazji 
można też zwiedzić ciekawy skansen 
i zlokalizowane w nim muzea zielar-
stwa i weterynarii. 

W tym czasie w Krakowie odbywa 
się konkurs na najpiękniejszą szopkę 
z wyobrażeniem betlejemskiej stajenki. 
Szopki są piękne, kolorowe, mister-
nie wykonane. Ich formy nawiązują 
do krakowskiej architektury. Na ryn-
ku w Krakowie odbywa się konkurs 
na najpiękniejszą szopkę. Później po-
dziwiać je można na wystawie w Mu-
zeum Historycznym.

Nadchodzi Boże Narodzenie, któ-
re jest w Polsce świętem rodzinnym. 
Poprzedniego dnia w Wigilię stawia 
się w pokoju choinkę przybraną bomb-
kami, słodyczami i zabawkami. Jest 
to zwyczaj stosunkowo nowy, zapoży-

czony z Niemiec na początku XIX wie-
ku. Na wsi dzień wigilijny jest okresem 
wróżb i zabiegów magicznych mają-
cych zapewnić powodzenie w nadcho-
dzącym roku. W wieczór wigilijny cała 
rodzina zasiada do uroczystej kolacji, 
dzieląc się opłatkiem i składając ży-
czenia. Podczas wieczerzy wigilijnej 
spożywa się tradycyjne potrawy, a przy 
stole pozostawia wolne nakrycie dla 
samotnego wędrowca. 

W kościołach o północy odbywa się 
uroczysta pasterka, którą zazwyczaj 

rozpoczyna staropolska kolęda pióra 
Franciszka Karpińskiego Bóg się rodzi. 
W świątyniach ustawia się szopki przed-
stawiające stajenkę betlejemską, którą 
można oglądać do Trzech Króli. Podczas 
II wojny światowej nadawano żłóbkom 
wymowę patriotyczną. Tradycję tą kul-
tywuje się do dzisiaj, co było szczególnie 
widoczne w czasie stanu wojennego. 

Od Bożego Narodzenia do Trzech 
Króli po wielu polskich wsiach wędrują 
grupy kolędników. Zazwyczaj towa-
rzyszy im kapela. Najbardziej rozpo-
wszechnione jest chodzenie z gwiazdą 
lub szopką i śpiewanie kolęd. Gwiazda 
jest duża, ruchoma i kolorowa, oświe-
tlona w środku. Szopka przedstawia be-
tlejemską stajenkę z figurkami Świętej 
Rodziny. Były też szopki kukiełkowe 
dające całe przedstawienia jasełkowe. 
Można je jeszcze oglądać w niektórych 
wsiach Żywiecczyzny, Rzeszowszczy-

zny, Lubelskiego i okolicach Krako-
wa. Niekiedy kolędnicy przebrani są 
za postacie z jasełek. Czasem takiej 
grupie towarzyszy muzykant, koza lub 
kłapiący szczęką turoń. 

Związane z narodzeniem Chrystusa 
sceny odgrywają także grupy tzw. He-
rodów. W ich składzie jest sam Herod, 
jego żołnierze, Anioł i Diabeł, Śmierć 
i Żyd. Wszyscy oni są niezwykle barw-
nie ubrani, czasami przygrywa im jakiś 
muzykant. Inscenizacja pokazuje histo-
rię króla Heroda, który zarządza rzeź 
niewiniątek i jego smutny koniec kiedy 
zostaje ścięty przez Śmierć i porwany 
przez Diabła. W Beskidzie Żywieckim 
spotkać można w tym czasie Trzech 
Króli wędrujących do Betlejem. 

W Sylwestra na południu Polski 
zobaczyć można barwne korowody 
przebierańców nazywanych Dziady lub 
Draby z Żywiecczyzny. W takiej gru-
pie liczącej 20-30 osób wędrują komen-
dant, panna młoda, żołnierze, śmierć, 
diabły, Żydzi i Cyganie, kominiarze 
i różne dziwne postacie. Towarzyszy 
im zwykle kapela góralska. W grupie 
są także konie, przypominające kra-
kowskiego Lajkonika. Odwiedzają oni 
obejścia składając gospodarzom życze-
nia noworoczne i robiąc przy tym wiele 
zamieszania. 

W Noc Sylwestrową na ulicach 
Żywca harcują Jukace, chłopcy ubra-
ni w kożuszki, przepasani powrósłami 
ze słomy. Przy pasie mają dzwonki 
a na głowach tekturowe czapy. Biegają 
po ulicach strzelając z długich batów, 
zaczepiają przechodniów składając im 
życzenia. Nad ranem zbierają się w ko-
ściele na specjalną, noworoczną „mszę 
dziadowską”. 

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Tradycję kolacji wigilijnej w gronie 
rodzinnym pielęgnujemy z wielkim pie-
tyzmem. Chcemy, aby atmosfera przy-
pominała tę zapamiętaną z dziecięcych 
lat...

Wypatrując gwiazdki
Uroczyste świętowanie wieczoru 

wigilijnego to typowo polski i jeden 
z najpiękniejszych naszych obycza-
jów. Oprócz wyjątkowego menu, w ten 
dzień obowiązują też specjalne zasady 
przygotowywania stołu.

Wszystko, co najlepsze. Tego dnia 
stół obowiązkowo nakrywamy białym 
obrusem i wyciągamy najlepszą zasta-
wę oraz sztućce.

Pod biały obrus wkładamy sianko 
na pamiątkę narodzin Jezusa w stajen-
ce. W niektórych domach rozsypuje się 
na nim także ziarna zbóż, fasoli, maku, 
konopi jako ofiarę dla opiekuńczych 
bóstw.

Liczba gości przy stole. Do wigi-
lijnych tradycji należy dopilnowanie, 

aby do wieczerzy zasiadła parzysta 
liczba gości. Dawniej nieparzysta licz-
ba miała wróżyć rychłą śmierć jednego 
z nich.

Dodatkowe nakrycie. Na stole 
ustawiamy dodatkowe nakrycie, prze-
znaczone dla zbłąkanego wędrowca. 
Pusty talerz to także wyraz pamięci 
o bliskich, którzy już odeszli...

Dobroczynny ogień. Troska o do-
mowy ogień to bardzo stara tradycja. 
Dawniej palono światła i podtrzymy-
wano płomienie w piecu przez całą wi-
gilijną noc. Postawmy więc w ten wie-
czór na stole choć nastrojowe świece.

 
Nim zasiądziemy do stołu
Do uroczystej wieczerzy zasiada-

my wraz z pojawieniem się na niebie 
pierwszej gwiazdki. Wypatrywanie jej 
to zwykle obowiązek najmłodszych 
członków rodziny.

Kolację powinna poprzedzić 
wspólna modlitwa i odczytanie frag-
mentu Ewangelii o narodzinach Jezusa 
(Łk 2,1–14).

Znak pojednania. Po modlitwie, 
na znak pojednania, miłości, przyjaźni 
i pokoju następuje dzielenie się opłat-
kiem – świętym chlebem (skłóceni nie 
zasiadają razem do stołu). Towarzyszy 
temu wzajemne składanie życzeń.

Opłatek dla zwierząt domowych. 
Dawniej zwyczaj dawania opłatka 
zwierzakom był szczególnie popularny 
na wsi. Uważano, że tak wielkiego 
święta, jakim jest Boże Narodzenie, 
dostąpić powinien też świat zwierzęcy. 
Ludzie wierzyli, że opłatek ochroni 
je przed zarazą, pomorem, wilkami 
i urokiem.

Opłatek - Zwyczaj łamania się nim 

jest powtórzeniem dzielenia się chle-
bem podczas ostatniej wieczerzy.

W zgodzie z tradycją
Choć wigilia Bożego Narodze-

nia nie jest sama w sobie świętem, 
to w polskiej obyczajowości jest naj-
bardziej uroczystym i wzruszającym 
wieczorem w ciągu roku. A przygoto-
wana wtedy kolacja składa się z wyjąt-
kowych potraw.

Proste postne dania przyrządza się 
na wigilijną kolację od zawsze. Naj-
częściej przygotowujemy ich dzisiaj 
12, co symbolizuje liczbę apostołów 
oraz miesięcy. Na przestrzeni dziejów 
zdarzało się jednak różnie. Zgodnie 
ze starym obyczajem liczba obrzędo-
wych dań wigilijnych powinna być nie-
parzysta (co zapewniało urodzaj w nad-
chodzącym roku), 5 lub 7 (w zależności 
od zamożności) podawano w domach 
chłopskich, 9 – w szlacheckich, nato-
miast u arystokracji 11, a nawet 13. Jak 
to tłumaczono? – 7 to liczba dni tygo-
dnia, a 9 – pamiątka dziewięciu chó-
rów anielskich. W bogatych domach 
staropolskich przyrządzano (oprócz 
innych smakołyków) 12 dań rybnych 
(na pamiątkę 12 apostołów). Królowały 
karpie, liny, karasie, sandacze, szczupa-
ki. Często ten sam gatunek podawany 
był w różnej formie, np. karp smażony 
i karp po polsku, lin z grzybami i lin 
w czerwonej kapuście. Wszystkie te 
potrawy miały magiczną moc.

Symbolika składników 
i potraw

Według obyczaju potrawy przy-
gotowywane na wigilijną wieczerzę 
powinny składać się z darów pola, 
sadu, ogrodu, lasu i wody. Dawniej 
wierzono, że gdyby czegoś zabrakło, 
nie obrodziłoby w nadchodzącym roku 

– bo wigilijne dania mają zapewnić 
nam obfite zbiory i zdrowie. Zwy-
czaj niejedzenia mięsa w tym dniu 
jest niemal wyłącznie polską trady-
cją i wywodzi się z wierzeń naszych 
pogańskich przodków, według których 
człowiek i zwierzę stanowią jedną ro-
dzinę. I choć obowiązek postu znie-
siono, to jednak chętnie utrzymujemy 
go w mocy.

Owoce
Jabłka to symbol miłości, zdrowia 

i pokoju. Suszone śliwki odpędzają 
złe moce, zapewniają długowieczność. 
Gruszki przedłużają życie, sprawiają, 
że pieniądze będą do nas napływać.

Mak
Jest symbolem płodności, jednocze-

śnie nadzieją na spokojny sen, łączność 
z innym światem. Miał zapewnić ciszę, 
spokój, czystość, zmartwychwstanie, 
pociechę i zapomnienie.

Orzechy
Jedzone w trakcie wieczerzy wi-

gilijnej chronią przed bólem zębów. 
Natomiast potrawy z dodatkiem miodu 
zapewniają przychylność sił nadprzy-
rodzonych.

Ziarna zbóż i wypiek 
Mają zapewniać pomyślność 

w nadchodzącym roku. Samo zaś zbo-
że uznawane jest za źródło życiodajnej 
mocy i plenności. Chleb to dobrobyt.

Kapusta 
W wierzeniach ludowych przypi-

suje się temu warzywu wręcz życio-
dajną siłę, która sprawi, że po długiej 
zimie cała przyroda ponownie obudzi 
się do życia.

Ryby
Przypisuje się im przede wszystkim 

znaczenie religijne: na wigilię przypo-
minają o chrzcie, zmartwychwstaniu 
i nieśmiertelności oraz odradzaniu się 
życia.

Grzyby
Obowiązkowo musiały pojawić się 

na wigilijnym stole, np. smażone, pa-
nierowane w bułce tartej kapelusze. 
Zapewniały w nadchodzącym roku do-
statek i zdrowie.

Choinka
Trudno wyobrazić sobie święta 

bez choinki. Zwyczaj strojenia drzew-
ka pochodzi z XV wieku z Niemiec. 
Przeniósł się do większości krajów 
Europy Północnej, a w XIX wieku 
trafił do Polski. Choinka symbolizuje 
Drzewo Życia i nie ma nic wspólnego 
z tradycją pogańską, lecz stanowi ad-
wentowy zwyczaj ustawiania w przed-
sionku kościoła drzewka zwanego ra-
jem, co nawiązywało do przekonania, 
że krzyż Chrystusa został wyciosany 
z drzewa ściętego w raju. Na choince 
zawieszano jabłka i świeczki – symbol 
życia i boskiego światła, a na czubku 
gwiazdę.
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Bilans zdrowia (20-65 lat)
Program zarządzania chorobą (dla pacjentów chorych przewlekle)
Dostęp do niezbędnych badań i konsultacji lekarzy specjalistów
Porady dietetyka i psychologa

OPIEKA KOORDYNOWANA POZ PLUS
DLA DOROSŁYCH

Uczestnikom programu bezpłatnie zapewniamy:

NOWA ODSŁONA 
W TWOIM POZ!

POZPLUS

Skontaktuj się z koordynatorem programu
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szajnochy 8, gabinet nr 115

www.spzzlo.pl
532 414 540

poniedziałek, środa, czwartek 7.30-18.00
wtorek, piątek 7.30-14.30

Program współfinansowany
przez Unię Europejską

 

Wykonuję terapię komórkową:

Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)

leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, 

przeciwzapalne; stosowane w  chorobach 

degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki stawowej. 

RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe dolegliwości bólowe 

przyczepów ścięgien i  więzadeł (przeciążenia), np. łokieć 

tenisisty. Leczenie przeciwbólowe stawów kręgosłupa  

w    przebiegu dyskopatii  i  zmian zwyrodnieniowych. 

Leczenie przeciwbólowe stawów krzyżowo-biodrowych.

DARIUSZ GRELA 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

Miejsca przyjęć – konsultacja; 
terapia komórkowa, iniekcje
Warszawa: Wola, ul. Łucka 18
gabinet Renort, tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY  
–  SPRAWNOŚĆ W KAŻDYM WIEKU!

– Przygotowania do sezonu w peł-
ni! Jako zapalony narciarz szczególnie 
cieszę się, że otworzyliśmy zmodernizo-
waną Górkę Szczęśliwicką. Jest to je-
den z niewielu tego typu obiektów nar-
ciarskich w Polsce, który przez cały rok 
służy warszawiankom i warszawiakom, 
a także szkółkom narciarskim. W ubie-
głym roku wyremontowany został stok 
i szatnie, teraz oddajemy do użytku 
mieszkańców nowe wnętrze budyn-
ku, dodatkowe piętro, otwarty taras, 
a wkrótce w nowoczesne urządzenia 
wyposażymy strefę rekreacyjno-sporto-
wą, w której znajdą się m.in. siłownia, 
sale do ćwiczeń czy pokój rehabilitacji. 
Co bardzo ważne, dzięki remontowi, 
obiekt został przystosowany dla osób 
z niepełnosprawnościami, jest również 
przyjazny dla rodzin z małymi dziećmi 
– mówi Rafał Trzaskowski, prezydent  
m. st. Warszawy.

To już kolejny, trzeci etap rewi-
talizacji Ośrodka Szczęśliwice. Zmo-
dernizowana została centralna część 
parteru budynku ośrodka, który zyskał 
nową klatkę schodową skomunikowa-
ną z piętrem, zlokalizowaną bezpo-
średnio przy dźwigu zapewniającym 
bezpieczną komunikację pomiędzy 
wszystkimi poziomami m.in. dla 
osób z niepełnosprawnościami. Wy-
remontowane zostały również toalety, 
szatnie i pomieszczenia pracownicze. 

Powiększona została serwerownia 
z dostosowaniem jej do aktualnych 
wymagań. 

Istniejący taras zyskał zadaszenie. 
W centralnej części budynku od stro-
ny frontu powstała nowoczesna strefa 
rekreacyjno-sportowa, która wkrótce 
zostanie wyposażona w nowoczesne 
sprzęty i udostępniona mieszkańcom. 
W skład tej strefy wchodzą: sala fitness, 
przestrzeń z trenażerami - urządzenia-
mi do symulacji jazdy na nartach, sala 
aerobowa i pokój rehabilitacji. Powsta-
ły również nowe pomieszczenia biuro-
we z salą konferencyjną oraz częścią 
socjalną dla pracowników ośrodka. 
W centralnej części od strony stoku 
znajduje się otwarty taras widokowy 
z możliwością zamykania lekkimi prze-
słonami szklanymi. W lewym skrzydle 
budynku zlokalizowana jest sala restau-
racyjna z zapleczem oraz zamkniętym 
tarasem ogrzewanym, która wkrótce 
zostanie otwarta dla użytkowników 
ośrodka. Modernizacja objęła również 
prace instalacyjne. 

Oprócz remontu budynku wyko-
nane zostały prace związane z zago-
spodarowaniem okolicznego terenu. 
Wzdłuż drogi dojazdowej do ośrodka 
oraz w obrębie placu przed budynkiem 
pojawiły się nowe miejsca parkingo-
we z eko-kraty, miejsce postoju rowe-
rów, wymieniona została nawierzchnia 

i wykonane nasadzenia. Zakres prac 
objął również izolację ścian funda-
mentowych, remont elewacji budyn-
ku z ociepleniem i montażem ślusarki 
zewnętrznej oraz wykonanie nowych 
schodów zewnętrznych, dachu budyn-
ku i zabudowy poziomu technicznego. 
Cały budynek poprzez liczną roślinność 
pnącą się po jego elewacji oraz dzięki 
powierzchni zielonego dachu zgodnie 
z przyjętymi założeniami ma wpisywać 
się w otoczenie zielonego Parku Szczę-
śliwickiego. 

Na trzeci etap prac na terenie 
Ośrodka Szczęśliwice, m.st. Warszawa 
przeznaczyło blisko 12 mln zł.

W poprzednich etapach moderniza-
cji Ośrodka Szczęśliwice została wy-
mieniona mata pokrywająca cały stok 
narciarski, zmodernizowano drewnia-
ną konstrukcję tarasu widokowego 
oraz górną stację kolei krzesełkowej. 
Wymienione zostało oświetlenie oraz 
przeprowadzono renowację i rozbudo-
wę systemu zraszania stoku zjazdo-
wego. W budynku zostały odnowione 
piwnice, gdzie powstały m.in. toalety 
i szatnie dla odwiedzających, a tak-
że sala konferencyjno-sportowa oraz 
pomieszczenia magazynowe dla klu-
bów i szkółek narciarskich. Na wszyst-
kie prace na terenie obiektu w latach  
2017-2019 Warszawa przeznaczyła 
około 24 mln zł. 

Na Górce już sezon zimowy
Zakończył się kolejny etap zmian w Ośrodku Szczęśliwice - modernizacja budynku, która obejmowała 
jego rozbudowę, przebudowę części parteru i nadbudowę piętra, a także zagospodarowanie okolicznego 
terenu. Miłośnicy białego szaleństwa już od piątku, 6 grudnia, mogą korzystać ze zmodernizowanego 
obiektu.

ZAMAWIANIE OGŁOSZEŃ
tel./faks: 22 877 25 66, 22 877 25 67

e-mail: reklama@nasza-gazeta.pl
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 MINI-
-informator

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

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

• STRAŻ MIEJSKA % 986

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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

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

Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 99 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

Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Estrady 112

w styczniu:
•  9 stycznia (czwartek) godz. 18.00 

– Męska ruletka – Warsztaty skiero-
wane są do odważnych mężczyzn, 
którzy chcą zdobyć nowy punkt wi-
dzenia siebie, pragną pracować nad 
swoimi relacjami z innymi ludźmi 
oraz potrzebują nowych wyzwań. 
MAL Studnia/zapisy

•  9 stycznia (czwartek) godz. 18.30 
– Robimy woskowijki – Podczas 
warsztatów wykonamy woskowijki 
czyli wielorazowy zamiennik papieru 
śniadaniowego. Przy tej okazji poroz-
mawiamy o bezpiecznym i zdrowym 
przechowywaniu żywności. MAL 
Studnia/zapisy

•  11 stycznia (sobota) godz. 10.00 – 
Ładne Ziółko – sekrety zapachów 
– Spotkanie pierwsze – wykład na te-
mat olejków eterycznych, metod ich 
pozyskiwania, historii aromatoterapii, 
zastosowania olejków eterycznych 
oraz bezpieczeństwa ich samodziel-
nego stosowania. MAL Studnia/za-
pisy 

•  11 stycznia (sobota) godz. 12.30 – 
Dawno, dawno temu – warsztat ma-
larski – starodawne techniki robienia 
farb. Podczas warsztatów poznamy 
sekrety dawnych mistrzów. Wstęp 10 
zł, zapisy

•  14 stycznia (wtorek) godz. 18.30 – 
Jak żyć? Jak (nie) wytrwać w nowo-
rocznych postanowieniach. Porady, 
jak w marcu ciągle trzymać się nowo-
rocznych planów. Albo nie – poczyta-
my, zobaczymy. Wstęp wolny

•  18 stycznia (sobota) godz. 12.00 – 
Kocham teatr! Baśń o rycerzu bez ko-
nia – Teatr Barnaby. Bilet 10 zł/osoba

•  19 stycznia (niedziela) godz. 16.00 
– Fajfy na Estradzie – potańców-
ka z zespołem The Mleko. Zespół 
na żywo, 100 metrów kwadratowych 
parkietu, herbatka i idziemy w tany! 
W programie tanga, walce, muzyka 
popowa, rockowa i romantyczne hity. 
Wstęp wolny

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz

m. st. Warszawy
tel. 22 832 23 67

w grudniu:
•  17 grudnia (wtorek) i 19 grudnia 

(czwartek) godz. 11.00 – Biblioteka 
dla Dzieci i Młodzieży nr XV ul. Bro-
niewskiego 9a – „Zimowe czytanki” – 
lekcje biblioteczne dla najmłodszych 
połączone z czytaniem wierszy na te-
mat nadchodzącej zimy. Wspólnie 
czytamy, wspólnie się bawimy. Każde 
spotkanie jest otwarte, zapraszamy 
dzieci z opiekunami

•  20 grudnia (piątek) w godz. 16.30 – 
18.30 – Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr XV ul. Broniewskiego 9a 
– „Ozdoby choinkowe” – warsztaty 
plastyczne, podczas których będzie-
my wykonywać ozdoby świąteczne. 
Uczestnikom zapewniamy wszystkie 
niezbędne materiały. Zapisy: telefon 
22 633 90 80

Ogłoszenia drobne
•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, srebra, platery, książki, pocztówki, 

odznaki, odznaczenia, szable, bagnety. Gotówka. Tel. 504 017 418

•  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

Horoskop
na rok 2020

WODNIK (21 I – 18 II)
Początek roku przyniesie Ci 
wiele dodatkowych zajęć. 
Nie panikuj – spokojnie za-

łatwiaj swoje sprawy i nie przeciążaj się. 
Na szczęście będziesz w dobrej formie 
– nie zabraknie Ci siły i pomysłów. W dal-
szych miesiącach 2020 roku możesz liczyć 
na stabilizację zawodową, za to niespo-
kojnie będzie w uczuciach.  Drugie pół 
roku będzie bardziej nerwowe. 

RYBY (19 II – 20 III)
Na początku nowego roku 
najważniejsze będą dla Cie-
bie dwie sprawy: remont 

domu lub przemeblowanie oraz liczne 
spotkania towarzyskie. W uczuciach – 
romantycznie. Kolejne miesiące stworzą 
wiele okazji do realizacji długo odkła-
danych planów w życiu osobistym. Nie-
stety w sferze zawodowej bez większych 
zmian. Musisz to przeczekać, zebrać siły 
i poczekać. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Styczeń nie będzie miesiącem 
Twoich marzeń, ale skoro nie 
możesz nic na to poradzić, 
po prostu przeczekaj. Jeśli 

możesz, pod koniec miesiąca wyjedź 
na kilka dni. Z nowymi siłami i w lep-
szym dla Ciebie okresie będziesz mógł 
wziąć się do pracy. W 2020 roku powi-
nieneś przede wszystkim postawić na sa-
morealizację, ale poprzedzoną głęboką 
refleksją. 

BYK (21 IV – 21 V)
Początek roku będzie ko-
rzystny zwłaszcza w spra-
wach zawodowych – może 

Ci się udać wcielić w życie nowe pomy-
sły, co przyniesie dodatkowe dochody. 
Pomoże Ci w tym dobre samopoczucie 
i radosne, pełne optymizmu nastawienie. 
Kolejne miesiące przyniosą Ci zmiany 
w sposobie myślenia i relacjach z ludź-
mi. Osiągniesz satysfakcję w pracy i ży-
ciu osobistym.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
W styczniu poczujesz się wyjąt-
kowy, zdolny i doceniony przez 
innych. Nie osiadaj na laurach 

– istotne sprawy osobiste, domowe czeka-
ją na Twoją interwencję. Rok 2020 będzie 
dla Ciebie raczej korzystny. Sprawy będą 
się rozwijały zgodnie z Twoimi życzeniami 
i zakończysz kilka wlokących się spraw. 
W drugiej części roku – ważne wydarze-
nia w życiu osobistym. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Rozpoczniesz nowy rok z roz-
machem i bardzo korzystnie. 
Uporządkujesz swoje sprawy 

uczuciowe, nadrobisz zaległości w reali-
zowanych planach i spotkaniach towa-
rzyskich, a w pracy zabłyśniesz przed 
zwierzchnikami. Następne miesiące 
będą coraz gorsze – przesilenie nastąpi 
we wrześniu i potem będzie tylko lepiej. 
Wykorzystaj trudne miesiące na przemy-
ślenie swojego życia.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Szykuje się początek roku 
pod znakiem pracy, ambicji 
i wielu obowiązków. Po-

staraj się w tym zamieszaniu pamiętać 
o tym, w co wierzysz i co dla Ciebie 
jest najważniejsze. Będzie to dla Ciebie 
najlepszym drogowskazem w trudnych 
chwilach. W dalszych miesiącach 2020 
ważne będą głównie sprawy uczuciowe 
– ich pozytywny rozwój będzie wspar-
ciem w innych sferach życia. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Początek roku 2020 zasko-
czy Cię nowymi doznaniami 
i odkryciami. Ze zdziwieniem 

i pasją będziesz poznawać nową, nie-
znaną dotychczas dziedzinę. Uda Ci się 
też nadrobić zaległości i zaplanować 
przyszłe działania w sferze zawodowej. 
W dalszych miesiącach to właśnie praca 
i płynąca z niej satysfakcja będą naj-
ważniejsze. Gwiazdy będą Cię wspierać.

WAGA (23 IX – 23 X)
Na początku roku ogarnie 
Cię entuzjastyczny nastrój, 
poczujesz, że możesz zdobyć 

wszystko – zawodowo i prywatnie. Wyko-
rzystaj tę chwilę – rzeczywiście wszystko 
będzie możliwe. Wiosną ogarnie Cię le-
nistwo, ale już od czerwca przyjdą lepsze 
dni i będziesz mogła nadrobić stracony 
czas. Zwróć uwagę na zdrowie, bo bę-
dziesz podatna na infekcje. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Początek roku spokojny, ale nie daj się 

zwieść pozorom. Los szykuje 
Ci wielkie życiowe zmiany, 
więc zawczasu się na nie 

przygotuj. Rok 2020 będzie lepszy niż 
obecny. Wiosną oddaj się miłosnym 
przyjemnościom, latem – dużo odpoczy-
waj z rodziną, ale urlop zaplanuj na koń-
cówkę roku. Gwiazdy będą Ci sprzyjać, 
więc bez obaw realizuj plany materialne.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Początek roku niesie niebez-
pieczeństwo utraty płynno-
ści finansowej. Nie daj się 

więc ponieść radosnej beztrosce i uwa-
żaj na wydatki. Dodatkowo postaraj 
się o dodatkowe źródło dochodów. Rok 
2020 będzie pomyślny: w pracy wreszcie 
zostaniesz doceniony i poczujesz smak 
sukcesu, w finansach – zwyżka, a drugiej 
połowie roku – szansa na stabilny szczę-
śliwy związek. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Początek roku upłynie Ci 
w najwyższej formie, przy 
nadwyżkach energii i chę-

ci do działania. Wykorzystaj te chwile 
i swoją kreatywność, a osiągniesz suk-
ces i zdobędziesz awans lub podwyżkę. 
Dalsze miesiące będą sprzyjały raczej 
zabawie niż pracy. Będziesz wreszcie 
odcinać kupony i korzystać z efektów 
wcześniejszych wysiłków. No i przyjdzie 
czas na miłość.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
2) dawniej wiatr; 3) będzie bryndzą; 5) będzie z niej fajna babka; 6) rozziew; 
9) pilaster; 11) w filozofii: wiek; 12) uzdrowisko nad Popradem; 13) ofiara 
na zbożny cel; 15) gibbon białoręki; 16) siły zbrojne; 17) ustronne miejsce; 
18) wróg huna.

Pionowo:
1) biblijne imię oznaczające „Bóg z nami”; 3) długa u św. Mikołaja;  
4) konwent;  7) akcent w śpiewie gregoriańskim; 8) znawca Boga; 9) łamliwe 
ciasto jako foremka do lodów, kremów; 10) wysokie podczas biegu; 12) tam 
największy karnawał; 14) miasto w Rosji.
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Ciepłych, pełnych radości, miłości i spokoju 

w gronie najbliższych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności 

i realizacji najbardziej śmiałych planów

w Nowym Roku

życzy

Grzegorz Pietruczuk

Burmistrz Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy


