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3 października br. na terenie Miej-
skich Zakładów Autobusowych przy  
ul. Włościańskiej 52 w Warszawie odbyło 
się uroczyste oddanie do użytku  nowej 
lokalizacji Oddziału Żoliborz Marymont 
- miejsce wyczekiwania dla Zespołu Ra-
townictwa Medycznego W 01-48 Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” 
SP ZOZ w Warszawie. 

Dzięki współpracy Urzędu Miasta, 
Zarządu Dzielnicy Bielany i Miej-
skich Zakładów Autobusowych udało 
się znaleźć nową, dogodną lokaliza-
cję dla Zespołu Ratownictwa Me-
dycznego „Meditrans” przy zajezd-
ni MZA przy ul. Włościańskiej 52. 
Jest to szczególnie cenna lokalizacja 
z uwagi na możliwość zapewnienia 
jak najszybszego dojazdu do pacjen-
tów z Bielan i Żoliborza, ponieważ 
znajduje się przy jednym z głównych 
węzłów komunikacyjnych Warszawy 
i na pograniczu dzielnic. Dla pogoto-
wia ratunkowego najważniejszy jest 
czas dojazdu do potrzebującego po-
mocy i szybkie podjęcie akcji ratun-
kowej. W otwarciu nowej lokalizacji 
pogotowia wzięli udział m.in.: Renata 
Kaznowska zastępca Prezydent m.st. 
Warszawy, Tomasz Mencina burmistrz 
dzielnicy Bielany i jego zastępca Mag-
dalena Lerczak oraz Jan Kuźmiński 
prezes zarządu Miejskich Zakładów 

Autobusowych i Karol Bielski dyrek-
tor WSPRiTS Meditrans SPZOZ. 

– Bardzo się cieszę, że mogli-
śmy szybko i sprawnie odpowiedzieć 
na potrzeby „Meditransu”. Zapew-
niając miejsce dla zespołu pogotowia 
na terenie bazy Miejskich Zakładów 
Autobusowych nie tylko usprawnili-
śmy drogę wyjazdu dla ratowników, 
ale także poprawiliśmy warunki ich 
wypoczynku w chwilach oczekiwania 
na wezwanie. Wierzę, że dzięki tej 
współpracy zyskają przede wszystkim 
warszawiacy – mówi Renata Kaznow-
ska, wiceprezydent m.st. Warszawy.  

 – To bardzo ważne dla bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców, aby po-
gotowie ratunkowe mieściło się w od-
powiedniej, dobrze skomunikowanej 
lokalizacji. Ta baza umożliwia szybki 
dojazd do pacjentów w dwóch dzielni-
cach. Mogliśmy też poprawić komfort 
codziennej pracy ratowników medycz-
nych, która jest niezmiernie ciężka i od-
powiedzialna – dodaje Tomasz Menci-
na burmistrz Bielan.  

Tego dnia odbyły się także ćwi-
czenia związane z udzieleniem po-
mocy medycznej pasażerowi komu-
nikacji miejskiej z nagłym zatrzyma-
niem krążenia, które mogą posłużyć 
do wypracowania algorytmu współpra-
cy WSPRiTS Meditrans SPZOZ oraz 
MZA w Warszawie przy podobnych 
sytuacjach, które mogą się zdarzyć. 

– Podjęcie współpracy Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratun-

kowego i Transportu Sanitarnego 
„Meditrans” SPZOZ w Warszawie 
z Miejskimi Zakładami Autobuso-
wymi pozwoli na wymianę doświad-
czeń dla poprawy bezpieczeństwa 
pasażerów komunikacji miejskiej.  
To także okazja do dalszej integra-
cji służb. Mam nadzieję, że wspólnie 
z MZA budować będziemy swoją re-
putację na zagwarantowaniu bezpie-
czeństwa mieszkańcom Warszawy. 
Dziękuję bardzo władzom samorządo-
wym Bielan i Warszawy oraz Miejskim 
Zakładom Autobusowym za współpra-
cę,  pomoc i okazane wsparcie – mówi 
dr Karol Bielski dyrektor Wojewódz-
kiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego „Meditrans”  
SP ZOZ  w Warszawie.

– Cieszę się, że mogłem pomóc. 
Jestem przekonany, że nasza współ-
praca przełoży się na bezpieczeństwo 
mieszkańców i podróżujących. Współ-
działanie jednostek samorządowych 
różnego szczebla dla dobra mieszkań-
ców to właściwy kierunek działania 
– podsumowuje Jan Kuźmiński prezes 
Zarządu MZA.

Zespół ratownictwa medycznego 
W 01-48 z Oddziału Żoliborz Mary-
mont, obecnie stacjonujący już w no-
wej siedzibie, w 2017 roku zrealizo-
wał 3808 wyjazdów, a w  2018 roku 
od stycznia do sierpnia 2221 wyjaz-
dów. Świadczenia udzielane przez ten 
zespół udzielane są 24 godziny na dobę 
7 dni w tygodniu przez cały rok.

Na Bielanach

Nowa stacja pogotowia „Meditrans” 

b  Wybory samorządowe 2018  b  Poznaj kandydatów  b  Idź na wybory 21 października  b

Na zdjęciu: Renata Kaznowska zastępca prezydent m.st. Warszawy i Karol Bielski dyrektor Meditrans

WYBORY SAMORZĄDOWE 
21 października 2018 r. 

SZANOWNY KANDYDACIE!
STARTUJESZ  

W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?
PRZEDSTAW SIĘ SWOIM WYBORCOM

Proponujemy atrakcyjną reklamę wyborczą  
na wyjątkowych promocyjnych warunkach.

Reklama wyborcza w gazecie i na naszej stronie 
internetowej zamówiona i opłacona w czasie trwania 
promocji może kosztować Państwa o połowę taniej.

 
Na dodatkowe pytania chętnie odpowiemy  

telefonicznie 
22 877 25 66, 22 877 25 67, 517 329 998

lub mailowo 
reklama@nasza-gazeta.pl

Wyjątkowy rok dla 
moich Bielan

ROZMOWA Z MAGDALENĄ LERCZAK
   ZASTĘPCĄ BURMISTRZA DZIELNICY BIELANY

• Jak patrzy Pani na miniony rok 
spędzony w roli zastępcy burmi-
strza?
– Jako na okres wyjątkowy i pełen 

wyzwań.  Ten rok był bardzo intensyw-
ny. Bywało trudno, bo nie jest łatwo 
realizować niestandardowe projekty. 
Udało się wprowadzić i zrealizować 
wiele nowych projektów, z których 
jestem bardzo dumna. Mam nadzie-
ję, że w przyszłości będziemy mogli 
je rozwijać i dalej realizować. 

Więcej czytaj na str. 2

URSZULA KIERZKOWSKA
Lista 4, poz. 3

do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Patrz str. 3

Więcej czytaj na str. 2
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Od lewej: burmistrz Tomasz Mencina, Józef Wilkoń, Ewa Błaszczyk, ks. Wojciech Drozdowicz 
i wiceburmistrz Magdalena Lerczak

Wyjątkowy rok dla moich Bielan
ROZMOWA Z MAGDALENĄ LERCZAK 

ZASTĘPCĄ BURMISTRZA DZIELNICY BIELANY
• Jak patrzy Pani na miniony rok 

spędzony w roli zastępcy burmi-
strza?
– Jako na okres wyjątkowy i pełen 

wyzwań.  Ten rok był bardzo intensyw-
ny. Bywało trudno, bo nie jest łatwo 
realizować niestandardowe projekty. 
Udało się wprowadzić i zrealizować 
wiele nowych projektów, z których 
jestem bardzo dumna. Mam nadzie-
ję, że w przyszłości będziemy mogli 
je rozwijać i dalej realizować.

• Od początku pracy na  Bielanach 
duży nacisk kładzie Pani na kwe-
stie kultury. Z czego jest Pani 
szczególnie dumna? 
– Moim celem od początku było, 

by wydarzenia kulturalne na Bielanach 
nie były zlepkiem przypadkowych im-
prez, lecz układały się w interesującą 
ofertę dla naszych mieszkańców i całej 
Warszawy. W ostatnim czasie zorgani-
zowaliśmy kilka bardzo ważnych wy-
darzeń kulturalnych. W kwietniu odbyła 
się pierwsza Bielańska Gala Kultury, 
podczas której zostali docenieni artyści 
związani z naszą dzielnicą, a także ci, 
którzy wspierają naszą dzielnicę. Wśród 
laureatów znaleźli się m.in. ks. Woj-
ciech Drozdowicz, Józef Wilkoń i Pra-
cownia Rodziny Jarnuszkiewiczów. 
Nasza dzielnica zasługuje na kulturę 
na wysokim poziomie, mówią mi o tym 
mieszkańcy, moi sąsiedzi czy też osoby 
z innych dzielnic, których spotykam 
na naszych wydarzeniach. Pytała Pani 
z czego jestem dumna, z każdego pro-
jektu, który tutaj powstał. Na jednym 
z bielańskich koncertów usłyszałam 
„Pani Magdo, tutaj czuć Pani serce, 
wszystko jest tak dopracowane”. Praw-
da jest taka, że czuć ponad 13 serc 
całego zespołu, który z niesamowitym 
zaangażowaniem podchodzi do swojej 
pracy. To dla mnie ogromne wyróżnie-
nie, że dane jest mi pracować z takimi 
ludźmi, pod okiem Szefa (red. burmistrz 
Tomasz Mencina), który jest najwier-
niejszym fanem naszych nawet wyda-
wałoby się niemożliwych do zrealizo-
wania pomysłów. Jego wsparcie i za-
ufanie do naszej pracy jest nieocenione. 

• Aby kultura na Bielanach mogła 
się rozwijać potrzebuje realnego 
wsparcia. Czy aktywiści, artyści, 
społecznicy mogą liczyć na pomoc 
urzędu?
– Współpracujemy z wieloma 

bielańskimi artystami i aktywistami 

przy projektach edukacyjno-kultural-
nych zarówno dla dzieci, jak i doro-
słych. Doceniamy ich zaangażowanie, 
wspieramy ich działania jak tylko jest 
to możliwe i staramy się ich wyróż-
niać, stąd pomysł, by nagrodzić pierw-
szych laureatów podczas tegorocznej 
Gali. Na Bielanach mieszka mnóstwo 
zdolnych ludzi. Wiedziałam o tym już 
wcześniej, jako mieszkanka Bielan 
i radna dzielnicy, a rok spędzony w roli 
zastępcy burmistrza pozwolił mi wielu 
z nich poznać osobiście.

• W planowaniu kalendarza imprez 
kulturalnych woli Pani stawiać 
na sprawdzone pomysły, czy też 
wprowadzać nowe wydarzenia?
– Kontynuujemy organizację wie-

lu imprez, do których od lat przy-
zwyczajeni są nasi mieszkańcy, ale 
staramy się nadać im nową formułę. 
W tym roku w czerwcu po raz pierw-
szy zorganizowaliśmy dwudniową 
imprezę „Witaj Lato na Bielanach”. 
W piątek wieczorem odbyły się trzy 
koncerty, a w sobotę tradycyjnie 
parada, piknik i wieczorem kolejne 
trzy koncerty. Zagrali świetni artyści: 
Ania Dąbrowska, Maciej Maleńczuk, 
Bownik, Smolik i Kev Fox, LemOn 
i Kuba Badach. Atmosfera była zna-
komita, również dzięki tłumom fa-
nów. Po raz pierwszy w tym roku 
zorganizowaliśmy także „Bielańskie 
Wianki” na taką skalę. Sceneria Kępy 
Potockiej, pięknie plecione wianki 
z żywych kwiatów i koncerty Mikro-

music oraz Moniki Urlik stworzyły 
niesamowity, sielski klimat.

• Bielany to z jednej strony Podzie-
mia Kamedulskie z muzycznym 
cyklem jazzowym, z drugiej miej-
sca aktywności lokalnej integrują-
ce lokalną społeczność. 
– Rzeczywiście, staramy się za-

pewniać mieszkańcom zróżnicowaną 
ofertę wydarzeń, aby każdy znalazł 
dla siebie coś interesującego. Niedługo 
otworzymy nowy MAL przy ul. Rudz-
kiej (to już trzecie Miejsce Aktywności 
Lokalnej na Bielanach), doposażamy 
bielańskie biblioteki (niezwykle ważna 
sprawa, zwłaszcza w dobie spadku czy-
telnictwa!). Cieszę się, że z takim entu-
zjazmem mieszkańcy przyjęli organizo-

wane przez Bielański Ośrodek Kultury 
koncerty z cyklu „Grające Podwórka”. 
Cykl powstał z myślą o integracji, na-
wiązywaniu sąsiedzkich relacji i wyj-
ściu z ofertą kulturalną w przestrzeń 
miejską. Spotkania z mieszkańcami, 
którzy entuzjastycznie oceniają orga-
nizowane przez nas działania kultural-
ne, utwierdzają mnie w przekonaniu, 
że jest to właściwy kierunek. 

• Słyszałam, że Pani marzeniem 
było sprowadzenie na Bielany 
miejskich pasiek. Udało się?
– Tak, niezmiernie cieszę się, 

że na Bielanach mamy już dwie pszcze-
le rodziny – przy filii BOK-u na ul. Es-
trady i przy Kościele Pokamedulskim 
na ul. Dewajtis. Już wkrótce będziemy 

mogli delektować się bielańskim mio-
dem. Przy okazji stawiania pasiek zo-
stały zorganizowane warsztaty pszcze-
larskie dla całych rodzin. To ważny 
aspekt edukacyjny w zakresie propago-
wania zdrowej żywności oraz ochrony 
środowiska – szczególnie, że w ostat-
nim czasie niepokoją nas informacje 
o wymieraniu pszczół
• Wielokrotnie podkreślała Pani 

aktywne działania władz dzielni-
cy na rzecz wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości. Co to oznacza 
w praktyce? 
– W ramach wydziału działalności 

gospodarczej powstał referat Bielań-
skiego Centrum Współpracy i Przed-
siębiorczości, którego zadaniem jest 
wsparcie bielańskich przedsiębiorców. 
Kontynuowane są spotkania rozpoczęte 
w zeszłym roku przez wiceburmistrza 
Artura Wołczackiego i naczelnika wy-
działu. Organizujemy bezpłatne szko-
lenia m.in. z przedstawicielami urzędu 
skarbowego czy specjalistami od pozy-
skiwania funduszy unijnych. Staramy 
się przekazać praktyczną wiedzę za-
równo działającym już przedsiębior-
com, jak i tym, którzy chcą rozwinąć 
swój biznes. Trwa remont w budyn-
ku przy al. Zjednoczenia, w którym 
znajdzie się siedziba naszego Centrum, 
gdzie będzie dostępna przestrzeń dla 
przedsiębiorców, którzy będą mogli 
bezpłatnie  skorzystać np. ze stano-
wiska pracy z drukarką i dostępem 
do bezpłatnego internetu. 

• Dzielnica to nie tylko wielkie wy-
darzenia, kultura i przedsiębior-
czość, ale także niewielkie, drob-
ne zmiany służące mieszkańcom. 
Także tym starszym... 
– Tak, to prawda. W bielańskim 

ratuszu, na sali obsługi mieszkańców 
wprowadziliśmy udogodnienia dla 
osób niedosłyszących. Są to specjal-
ne słuchawki wzmacniające sygnał, 
co znacznie ułatwi naszym mieszkań-
com załatwienie spraw w urzędzie. Mu-
simy pamiętać o osobach, dla których 
jest to często kłopot. Chcę, aby nasz 
urząd był miejscem przyjaznym nie 
tylko dla młodych, aktywnych i przed-
siębiorczych, ale także dla tych, którym 
życie nie szczędziło trudności i którzy 
w obecnej chwili po prostu potrzebują 
pomocy, albo drobnego udogodnienia, 
takiego jak choćby te słuchawki. Tak 
właśnie widzę Bielany przyszłości – 
jako miejsce, w którym i pełen energii 

młody człowiek, i ktoś starszy znajdą 
wsparcie, uśmiech, pomoc a przede 
wszystkim szacunek.

• Skoro doszłyśmy w naszej roz-
mowie do spraw osób starszych 
to przypomnijmy, że w tym roku 
Bielański Klub Kombatanta ob-
chodzi 25-lecie. Czy planowane są 
jakieś uroczystości z tej okazji? 
W jaki sposób dzielnica dba o pa-
mięć historyczną?
– Kombatanci… Niesamowici lu-

dzie i wspaniałe pokolenie! To nie-
zwykłe, że ludzie z różnych jednostek 
i ugrupowań potrafili się zebrać i zjed-
noczyć w jednym klubie. Jest to ewe-
nement na skalę Warszawy. Mamy 
oczywiście w planach uczczenie tego 
jubileuszu jesienią, gdy przypada 
25-lecie BKK. W listopadzie podczas 
specjalnej uroczystości odbędzie się 
premiera filmu o Klubie oraz zostanie 
zaprezentowana książka o naszych bo-
haterach. Jako dzielnica wielokrotnie 
w ciągu roku organizujemy lub współ-
organizujemy patriotyczne uroczysto-
ści. Na przykład przy okazji obchodów 
rocznic wybuchu drugiej wojny świa-
towej, sowieckiej agresji na Polskę, 
wybuchu Powstania Warszawskiego, 
czy wprowadzenia stanu wojennego. 
Bo trzeba pamiętać, że choć tak ważna 
jest teraźniejszość i przyszłość, to hi-
storia i pamięć są równie ważne. 

• Przed nami wybory samorządowe 
i koniec kadencji obecnych władz 
dzielnicy. Co jeszcze chce Pani 
zrealizować w obecnej kadencji 
i jak widzi Pani perspektywy dla 
rozwoju naszej dzielnicy?
– Od kilku miesięcy intensywnie 

pracujemy nad Planem Rozwoju Kul-
tury na Bielanach. Prace są na finiszu 
i mam nadzieję, że niedługo będę mia-
ła okazję go zaprezentować. Jednym 
z etapów prac było stworzenie Mapy 
Kulturalnej Bielan, na której zaznaczo-
ne są miejsca z szeroką ofertą kultural-
ną, którą już dostali nasi mieszkańcy. 
Przed nami otwarcie Miejsca Aktywno-
ści Lokalnej przy ul. Rudzkiej i – mam 
nadzieję jeszcze przed końcem kaden-
cji – uruchomimy Bielańskie Centrum 
Współpracy i Przedsiębiorczości. Bie-
lany to wspaniała dzielnica, która dyna-
micznie się rozwija w wielu aspektach. 
Cieszę się, że w tej kadencji udało 
się nam tak wiele zrobić w dziedzinie 
kultury oraz w kwestii wsparcia przed-
siębiorców.  Bielany rozwijają się pod 
każdym względem i wyrastają na dziel-
nicę wiodącą szczególnie w dziedzinie 
kultury. Ten kierunek trzeba utrzymać, 
by kolejny rok był równie wyjątkowy 
dla moich Bielan.

Rozmawiała: Weronika Danecka

Krzysztof Woźniak jest fundatorem 
i zarazem prezesem Fundacji „Po 
drodze”. Jej najważniejszym celem 
jest aktywizacja dawnych pracow-
ników warszawskiej komunikacji 
miejskiej, którzy przeszli na zasłużo-
ne emerytury. 

O celach fundacji mówi Krzysztof 
Woźniak: – Uruchomiliśmy fundację, 
której celem jest pomoc emerytom i ren-
cistom Tramwajów Warszawskich i Miej-
skich Zakładów Autobusowych, a także 
– w dalszej perspektywie – również przed-
siębiorstw takich jak SKM, Metro, czy 
nawet firmy taksówkowe. Założenie Fun-
dacji to pomysł Pana Leszka Grzechnika, 

Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” 
w MZA i TW, który można powiedzieć 
„zaraził” mnie tą ideą.

Fundacja ma swoją przestrzeń, w któ-
rej emeryci będą mogli się spotykać. Dys-
ponuje zapleczem rekreacyjnym w po-
staci ośrodka „Wisełka” w Warszawie, 
w którym można bez problemu organizo-
wać spotkania środowiskowe emerytów 
i rencistów, a także inne imprezy kul-
turalne. Emerytowani pracownicy i ich 
rodziny mogą też tam po prostu przyjść 
wypocząć w swoim gronie, na przykład 
wspominając dawne czasy.

W jaki sposób przejawia się akty-
wizacja seniorów? Poprzez organizację 
wspólnych spotkań, imprez integra-
cyjnych, jak również niesienia pomo-

cy prawnej, medycznej, organizowania 
aktywnej rehabilitacji czy dokształcania 
np. przez kursy komputerowe. Fundacja 
organizuje również wyjazdy do ośrodków 
wypoczynkowych i rehabilitacyjnych nad 
morze i na Mazury. – Tak naprawdę na-
szą wyobraźnię, jeśli chodzi o możliwości 
rozwijania i realizacji statutowych celów 
Fundacji, ogranicza głównie zaintereso-
wanie ze strony osób, do których kieruje-
my swoje przesłanie – dodaje Krzysztof 
Woźniak. – Jeśli będzie zainteresowanie 
i chęć uczestniczenia w organizowanych 
przez nas przedsięwzięciach, jesteśmy 
w stanie stopniowo rozwijać różne formy 
aktywizacji i integracji emerytów. Chce-
my wciągnąć we współpracę z nami różne 
firmy i organizacje, możemy razem wiele 

zdziałać – kwestia głównie w tym, czy 
emerytom i rencistom spodobają się na-
sze inicjatywy i czego ewentualnie będą 
sobie życzyć od naszej Fundacji.

Aby zostać członkiem Fundacji 
„Po Drodze” emerytowany pracownik 
komunikacji warszawskiej powinien wy-
pełnić jedynie ankietę, którą można po-
brać ze strony www.podrodze.org i wy-
słać na adres: Fundacja „Po drodze”, 
ul. Wał Miedzeszyński 391, 03-975 War-
szawa lub dostarczyć osobiście.

Prezes Fundacji „Po drodze” Krzysz-
tof Woźniak od lat żyje i pracuje na tere-
nie Warszawy i wie, z jakimi problema-
mi stykają się jej mieszkańcy. Wywodzi 
się z rodziny o tradycjach powstańczych. 
Jego ojciec – wieloletni działacz So-

lidarności uhonorowany Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski  – 
wychował go w duchu szacunku do osób 
starszych. 

Krzysztof Woźniak chciałby wspo-
móc seniorów w ich codziennym ży-
ciu. Zadbać o miejsca im dedykowane, 
gdzie odnajdą fachową pomoc, opiekę 
medyczną i wsparcie. Budowa nowego 
basenu na Bemowie, utworzenie poradni 
geriatrycznej, wprowadzenie darmowej 
komunikacji miejskiej dla emerytów – 
to działania, które wspomogą osoby star-
sze, a których Krzysztof Woźniak chce 
się podjąć jako Radny m.st. Warszawy.

Krzysztof Woźniak  
k.wozniak@podrodze.org 

www.sustravel.pl

Po drodze z Krzysztofem Woźniakiem
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Aktywność, wrażliwość i wiara 
w wyznawane wartości jest ważniejsza 
niż ramy organizacyjne. Dlatego, choć 
na Bielanach i Żoliborzu nie funkcjonują 
formalnie struktury Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej,  to ludzie o lewicowych 
poglądach nie przestali działać - i wierzą, 
że mogą zmieniać na lepsze rzeczywi-
stość swoich „małych ojczyzn”.

Na Bielanach skrzyknęła się grupa 
inicjatywna - Marek Keller, Halina Szer-
szeń, i Krzysztof Rolf - rozumiejąca, 
że aby dokonywać zmian, trzeba być tam, 
gdzie podejmowane są decyzje ważne 
dla mieszkańców. Dołączyli do niej inni, 
pragnący działać dla dobra swych spo-
łeczności. Okazało się, że jest ich wielu.

Skąd przychodzimy
W ten sposób powstał komitet wy-

borczy i we wszystkich pięciu okręgach 
Bielan utworzono listy wyborcze, grupu-
jące aktywistów startujących w wyborach 
samorządowych pod znakiem SLD-Lewi-
ca Razem.

Powstała też lista kandydatów 
do Rady Warszawy z okręgu skupiające-
go dzielnice Bielany i Żoliborz. Można 
zatem powiedzieć – a jednak jesteśmy, 
lewica nie zniknęła, chce rozwiązywać 
problemy społeczne i załatwiać lokalne, 
acz ważne dla wszystkich sprawy.  

Wśród działaczy Bielan i Żolibo-
rza jest tylko czterech członków SLD. 
Wszyscy kandydaci są przeciwni upo-
litycznianiu samorządów, a ten pogląd 
podziela i SLD, wiedząc, że to nie daje 
nic dobrego. Nie obowiązuje więc żadna 
linia partyjna, a programem są problemy 
mieszkańców – którzy powinni mieć jak 

największy wpływ na to, co się dzieje 
w naszym mieście. SLD wspiera zaś lu-
dzi aktywnych, nieobojętnych na sprawy 
społeczne i los innych.

Kim jesteśmy  
Właśnie Ci ludzie – działacze z Bie-

lan i Żoliborza, zaproszeni na listy wy-
borcze SLD-Lewica Razem – reprezen-
tują cały przekrój lokalnej społeczności. 
Od uczniów i studentów, po fachowców 
z tytułem doktora.

Są wśród nas ludzie najrozmaitszych 
zawodów: specjaliści od spraw socjal-
nych, pracownicy fizyczni, architekci, 
handlowcy, dziennikarze, psychologo-
wie, emerytowani policjanci, przedsta-
wiciele służby zdrowia, byli pracownicy 
administracji państwowej.

Tym, co łączy wszystkich kandyda-
tów, jest wrażliwość na sprawy społeczne 
i aktywność. A istnieje wiele ważnych dla 
mieszkańców Bielan i Żoliborza proble-
mów, które chcemy rozwiązywać.  

O co walczymy
Zacznijmy od poprawy dostępu 

do szeroko pojętej opieki medycznej, 
zwłaszcza lekarzy. Ułatwienie tego dostę-
pu to zadanie samorządu, w tym przypad-
ku Rady Warszawy, bo miasto w więk-
szości jest organem założycielskim dla 
placówek służby zdrowia. Należy to robić 
w sposób przemyślany, wydając racjo-
nalnie pieniądze publiczne – w oparciu 
o konkretne potrzeby społeczne, które 
dziś nie są dobrze rozpoznane przez wła-
dze samorządowe.

Tymczasem my już wiemy, że na Biela-
nach i Żoliborzu jest ogromne zapotrzebo-

wanie na opiekę nad osobami w podeszłym 
wieku i usługi rehabilitacyjne (drastycznie 
niedofinansowane) oraz  opiekę nad osoba-
mi niepełnosprawnymi, zwłaszcza intelek-
tualnie, którzy, pozbawieni wsparcia rodzi-
ny, często pozostają bez właściwej opieki. 
Dlatego podejmiemy wszelkie działania 
w celu utworzenia   tzw. mieszkań chronio-
nych będących formą pomocy społecznej, 
przygotowującą osoby tam przebywające, 
pod opieką specjalistów, do prowadzenia 
samodzielnego życia. 

Druga sprawa to smród. Walczymy 
z nim nie od dziś, a działając w sa-
morządzie będziemy robić to skutecz-
niej. Wprawdzie została zamknięta 
kompostownia MPO na Radiowie, ale 
okazało się, że firma „Byś” wystąpiła 
o zezwolenie na 1 etap rozbudowy swe-
go, położonego jeszcze bliżej osiedli 
mieszkaniowych, zakładu przetwarzania 
odpadów – czyli właśnie kompostowni. 
Ma ona działać w podobny sposób jak 
ta zamknięta na Radiowie tylko wydaj-
niej – w tzw. systemie dynamicznym, 
zapewniającym szybsze wyrzucanie 
odoru na zewnątrz (mimo, że można 
zbudować kompostownię hermetyczną). 
Zatem  i smród – już dziś docierający aż 
do Słodowca - będzie jeszcze mocniej-
szy. Chcemy zablokować tę inwesty-
cję. Niestety, władze wyraziły już zgodę 
na uruchomienie przez firmę wielkiej 
kruszarki betonu, która hałasuje i nad-
miernie pyli. Nie można  pozwolić 
na nieprzestrzeganie wymogów tech-
nologicznych i zanieczyszczanie środo-
wiska! Samorząd musi temu zapobiec, 
zwłaszcza, że działa już u nas, także 
uciążliwa, asfaltownia. 

Doprowadzimy również do szybsze-
go sporządzania szczegółowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Ich 
powstawanie dziś się ślimaczy, niewy-

kluczone, że ze względu na interes tych, 
którzy chcą w niekontrolowany sposób 
zabudowywać Warszawę. Plany zago-
spodarowania przestrzennego ogranicza-
ją samowolę urzędników i inwestorów. 
Brak planów pozwala niemal bez ograni-
czeń stawiać co się chce i gdzie się chce 
– na przykład zabudować ostatnie kory-
tarze świeżego powietrza dla Warszawy, 
ze szkodą dla społeczności lokalnych 
oraz środowiska. Jest to szczególnie 
ważne teraz, gdy uchwalono przepisy 
ułatwiające rozpoczynanie wszelkich 
inwestycji gdy nie ma  planu zagospo-
darowania przestrzennego.

Potrzebujemy też planów  budowy 
miejsc parkingowych, zwłaszcza w oko-
licach stacji metra, których mamy sześć 
na terenie obu naszych dzielnic. Przy-
kładem dotychczasowej bezradności jest 
choćby   parking pod Placem Wilsona, 
którego nie można wykorzystywać, gdyż 
dotychczas nie zaplanowano wjazdów 
do niego.

Prosimy Państwa o poparcie dla naszych 
zamierzeń.

KKW SLD LEWICA RAZEM  – 
BIELANY

Pragniemy się Państwu przedstawić.

Do Rady Warszawy z listy nr 5 
SLD-Lewica Razem kandydują:
1. Kozłowska Krystyna
2. Dryszel Andrzej

3. Żurawski Cezary
4. Cymerman Wanda
5. Szymańska Dobromiła
 
Kandydaci do Rady Bielan z listy  
nr 5 SLD-Lewica Razem: 
OKRĘG NR 1
1. Keller Marek
2. Brych-Wolska Kinga
3. Walczak Hanna
4. Łukomska Dominika
5. Mroczek Grzegorz

OKRĘG NR 2
1. Łukomska-Rostecka Jolanta
2. Wolska Aleksandra
3. Rolf Krzysztof
4. Keller Marta
5. Kuczyński Igor  

OKRĘG NR 3
1. Szerszeń Halina
2. Sąsiadek Andrzej
3. Święconek Jadwiga
4. Rostecki Krzysztof
5. Brzeska-Malik Zofia

OKRĘG NR 4
1. Jankowska Jolanta
2. Grzelakowski Wojciech
3. Szulecka-Popowicz Elżbieta
4. Mierzwińska Ewa
5. Kowalski Andrzej

OKRĘG NR 5
1. Antoniewicz Barbara
2. Zychowicz Milena
3. Aniołkowska Elżbieta
4. Sałata Adam
5. Rostecki Filip

Andrzej Dryszel
Kandydat do Rady Warszawy z listy 
SLD-Lewica Razem

Lewica nie zniknęła
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Utworzenie „Centrum Kultury na Bielanach”  
– sala koncertowa, wystawiennicza, teatr;  
zlokalizowanego na Serku Bielańskim, obok  
stacji metra Słodowiec
 
Modernizacja i rozbudowa placówek oświa-
towych: XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. 
Stanisława Maczka przy ul. Gwiaździstej 35  
oraz Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6

Darmowe drugie śniadanie dla uczniów  
bielańskich szkół

Rewitalizacja terenów zielonych, alejek  
i chodników na bielańskich osiedlach

Bilans 70- i 80-latka w ramach którego, osoba  
we wskazanym wieku będzie mogła korzystać  
z bezpłatnych badań diagnostycznych

Współpraca z przedsiębiorcami przy likwidacji 
starych punktów handlowych i przekształcenia 
ich w eleganckie pawilony usługowe 

Organiczenie lotów komerycjnych z lotniska  
Bemowo Babice

Budowa dwóch nowych żłobków w rejonie  
ul. Kasprowicza i ul. Frygijskiej

Rozbudowa i ulepszenie istniejącej  
infrastruktury rowerowej

MÓJ PROGRAM 
DLA BIELAN:

zmodernizować place zabaw

postawić ławki dla matek karmiących

uruchomić nowe stacje rowerów Veturilo

wyremontować ul. Podleśną 

przebudować ul. Zabłocińską

przebudować ul. Kolektorską

rozpocząć działania mające na celu 
zmodernizowanie placu zabaw 
 przy ul. Cegłowskiej

UDAŁO SIĘ  
NA BIELANACH:

WYBORY SAMORZĄDOWE 21.10.2018

OKRĘG:

RUDA
MARYMONT

STARE BIELANY
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Inwestycje  w Warszawie

planowana długość sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej
ponad 1200 km

2018 - 2025

wartość inwestycji w tym okresie:

 6,2 mld zł

wartość planowanych 
inwestycji w tym okresie:

 4 mld zł

2007-2017 modernizacja wszystkich stacji 
uzdatniania wody 
i oczyszczalni ścieków MPWiK, budowa i modernizacja: 

prawie 1000 km 
sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej

ponad 2000
zadań

Zaćma, po łacinie „cataracta”, to inaczej 
zmętnienie soczewki, która traci swoją 
przezroczystość i zaczyna przypominać 
matową szybę. Najczęściej proces ten 
dotyczy osób starszych. Zaćma może 
rozwijać się powoli i powodować stopnio-
we pogorszenie wzroku. Może również 
postępować bardzo szybko.

Jakie są objawy zaćmy?
Do charakterystycznych objawów za-
ćmy należą m.in. zamglone widzenie, 
widzenie tzw. poświaty podczas pa-
trzenia na źródło światła, złe widzenie 
kolorów, zdwojone widzenie, szybko 
pogarszający się wzrok, oraz pogorszo-
ne widzenie nocą. Niestety, wszystkie 
powyższe objawy mogą występować 
również w innych chorobach oka, więc 
aby mieć pewność z jaką chorobą ma 
się do czynienia, konieczna jest wizyta 
u lekarza okulisty.

Jakie są przyczyny zaćmy?
Pojawienie się zaćmy to naturalny proces 
starzenia się oka. Zmętnienie soczew-

ki pojawia się jak zmarszczki czy siwe 
włosy, u każdego, tylko w różnym czasie. 
Zaćma następuje na skutek „zużycia się” 
soczewki, choć zdarza się, że choroba 
jest spowodowana urazem oka, szkodli-
wym promieniowaniem lub innymi cho-
robami natury okulistycznej lub ogólnej 
(np. cukrzyca czy tężyczka). 

Czy istnieją krople, które hamują 
zaćmę?
Niestety nie ma obecnie ani kropli, ani 
tabletek hamujących zaćmę. Jedynym 
leczeniem jest zabieg operacyjny. 

Na czym polega operacja zaćmy?
Jedynym skutecznym sposobem leczenia 
zaćmy jest jej usunięcie. Operację prze-
prowadza się jednocześnie z wszczepie-
niem sztucznej soczewki. Podczas opera-
cji używa się specjalnej maszyny wytwa-
rzającej ultradźwięki. Ultradźwięki rozbi-
jają soczewkę pacjenta, czyli zaćmę, która 
potem jest odsysana. Na miejsce wyjętej 
soczewki wkłada się nową, sztuczną. Za-
bieg ten nazywa się fakoemulsyfikacją. 

Trwa zazwyczaj 20 minut. Przeprowadza 
się go przez mały 2 mm otwór. Pacjent po 
około godzinie może wrócić do domu. 

Czy operacja jest bolesna?
Operacja zaćmy jest całkowicie bezbole-
sna. Przed wykonaniem zabiegu pacjent 
otrzymuje znieczulenie miejscowe i leki 
uspokajające.

Co to jest soczewka standardowa?
Standardowo podczas operacji zaćmy 
wszczepia się soczewki jednoogniskowe, 
które pozwalają uzyskać dobre widzenie 
na jedną odległość (daleko lub blisko). 
Najczęściej pacjenci wybierają taka opcję, 
aby widzieć dobrze na odległość, a do czy-
tania i komputera używać okularów.  
Warto pamiętać, że dobranie soczewki 
jest zawsze sprawą bardzo indywidu-
alną. To, co jest dobre dla jednego pa-
cjenta, nie musi się sprawdzić u innego. 
Bardzo ważne jest, aby przy doborze 
soczewki uwzględnić choroby, na które 
cierpi pacjent, zarówno te okulistycz-
ne, jak i natury ogólnej. Zdarza się, że 

to stan zdrowia pacjenta determinuje 
wybór soczewki, a ostateczną decyzję 
należy podjąć zawsze po konsultacji z 
operującym chirurgiem.

Czy podczas operacji zaćmy można 
usunąć wadę wzroku, która była 
wcześniej?
W trakcie operacji zaćmy można nie tyl-
ko wymienić soczewkę na przezroczystą, 
czyli usunąć zaćmę, lecz także dobrać 
sztuczną soczewkę tak, aby skorygować 
wady wzroku istniejące przed operacją. 
Można nie tylko pozbyć się zaćmy, lecz 
także konieczności noszenia okularów 
do czytania, usunąć astygmatyzm czy 
zlikwidować krótkowzroczność i nad-
wzroczność. 

Czy zawsze po operacji zaćmy trzeba 
korzystać z okularów do czytania? 
Nie. Można wszczepić taką soczewkę, 
żeby ich nie nosić. Pacjenci, którzy z róż-
nych powodów nie chcą używać okularów 
do czytania, mogą zdecydować się na 
wszczepienie specjalnej soczewki.

Czy w trakcie operacji zaćmy można 
pozbyć się astygmatyzmu, który był 
wcześniej?
W trakcie operacji zaćmy można też tak 
dobrać soczewkę, aby nie trzeba było no-
sić okularów korygujących astygmatyzm 
czyli cylindrów. Widzenie po takiej ope-
racji jest jeszcze lepsze niż w okularach, 
ponieważ soczewka w oku – miejscu na-
turalnym – lepiej poprawia wadę niż oku-
lary na nosie. Taka soczewka nazywa się 
soczewką toryczną.

Gdzie można wykonać operację 
usunięcia zaćmy?
Zapraszam do kliniki Dr Nowosielska. 
Okulistyka i Chirurgia Oka, ul. Gizów 1, 
Warszawa Wola. Więcej informacji o kli-
nice i zabiegach jakie są wykonywane 
znajdą Państwo na stronie: 
www.drnowosielska.pl
Jeśli maja Państwo więcej pytań, zachę-
cam do kontaktu telefonicznego 
(22) 598 78 98, 601 218 605 
lub mailowego 
klinika@drnowosielska.pl

Dr nauk medycznych Agnieszka Nowosielska jest doświadczonym chirurgiem okulistą. Ma specjalizację I i II stop-
nia z okulistyki. Wykonuje zabiegi usunięcia zaćmy metodą  fakoemulsyfikacji z wszczepieniem różnych rodzajów 
sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych. Do tej pory wykonała ponad 5 000 operacji zaćmy. Dr Nowosielska usu-
wa również zaćmę u  pacjentów w  trudnych sytuacjach klinicznych, takich jak: zaćma podwichnięta, zwichnięta 
soczewka do komory ciała szklistego, zaćma po witrektomii itp. Dr Nowosielska zdobywała swoje doświadczenie 
w renomowanych klinikach w kraju i za granicą. Szkolenie z techniki fakoemulsyfikacji odbyła u jednego z najlep-
szych chirurgów na świecie dr Ahbaya Vasavady w Ahmedabad w Indiach.

Zaćma, po łacinie „cataracta” 
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Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Estrady 112

w październiku:
•  7 października (niedziela) godz. 13.30 

– Warsztaty wokalno-taneczne dla 
dzieci w wieku 4-6 lat. W programie: 
wspólne śpiewanie, konstruowanie 
instrumentów, tańce integracyjne. 
Studnia Mal. Wstęp wolny

•  9 października (wtorek) godz. 18.30 
– P-jak podróże. Czernobyl na niele-
galu. To opowieść o szalonej wypra-
wie rowerowej, do zamkniętej strefy 
wokół wysiedlonej Prypeci. Studnia 
MAL. Wstęp wolny

•  11 października (czwartek) godz. 
18.00 – Warsztaty DJ-skie z Alfa 
DJ-s Center. Miksowanie muzyki na 
profesjonalnych konsoletach znanych 
z największych klubów na świecie. 
Studnia MAL. Wstęp wolny, zapisy

•  11 października (czwartek) godz. 
18.00 – Kultura Od-Nowa. Mapa ma-
rzeń. Sąsiedzkie warsztaty twórcze, 
w trakcie których powstaną autorskie 
mapy marzeń. Wstęp wolny

•  13 października (sobota) godz. 10.00 
– Otwarty warsztat rowerowy to oka-
zja dla tych, którzy chcą nauczyć się 
naprawiać swój rower samodzielnie. 
Fundacja Mierz Wysoko zapewni 
fanom rowerów profesjonalne wska-
zówki wraz z niezbędnym sprzętem. 
Studnia MAL. Wstęp wolny

•  14 października (niedziela) godz. 
11.00 – Spacer historyczny z chórem 
Kohezja. Wędrówka śladami po-
wstańców, krótka lekcja historii i kon-
cert pieśni patriotycznych. Spotkanie 
zakończy się ogniskiem w Kampi-
nowskim Parku Narodowym. Wstęp 
wolny

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1

w październiku:
•  7 października (niedziela) godz. 

12.30 – „Dwie Godziny dla Rodzi-
ny” – spektakl „Indiańska legenda” 
Teatru Dobrego Serca oraz animacje 
plastyczne. Dla dzieci od 3 lat. Bilety 
10 zł (dziecko), 10 zł (opiekun)

•  7 października (niedziela) godz. 18.00 
– Koncert zespołu CelloManiax. Wy-
jątkowy bo na …cztery wiolonczele. 
Usłyszymy utwory rockowe, popowe, 
jazzowe, klasyczne, folkowe czy na-
wet country. Bezpłatne wejściówki do 
odbioru w sekretariacie BOK

•  14 października (niedziela) godz. 
12.30 – „Podróżniczek” w Iranie czy-
li lot na perskim dywanie – zaprasza 
Akademia Odkrywcy im. T. Halika. 
Dla dzieci od 4 lat. Bilet 10 zł (dziec-
ko), 10 zł (opiekun)

•  14 października (niedziela) godz. 
18.00 – „W rytmie tanga”. Koncert 
piosenek Jerzego Petersburskiego w 
wykonaniu uczestników sekcji śpie-
wu musicalowego i piosenki aktor-
skiej pod kierunkiem Maryli Gral-
czyk. Gość specjalny Jerzy Petersbur-
ski Jr. Wstęp wolny

•  17 października (środa) godz. 18.00 – 
Spotkanie z podróżnikiem „Jachtosto-
pem przez Pacyfik – rajskie archipela-
gi Vanuatu i Wysp Salomona”. Opo-
wiadać będzie Rafał Sigiel. Bilety 10 
zł, przedsprzedaż od 9.10.

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

odznaczenia, szable, bagnety. Gotówka. Tel. 504 017 418
•  KOREPETYCJE Z MATEMATYKI. EGZAMINY MATURALNE. Tanio, skutecznie, 

dojeżdżam. Tel. 504 125 044; 502 583 141
•  ODDAM MASZYNĘ DO SZYCIA  Łucznik w obudowie drewnianej – do renowacji.  

Tel. 606 345 207
•  ODDAM MONITORY DELL 16 cali. Tel. 22 877 25 66
•  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
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WODNIK (21 I – 18 II)
Znakomity okres w spra-
wach zawodowych: możesz 
walczyć o swoje – np. pod-

wyżkę czy awans, możesz rozpocząć 
nawet ryzykowną działalność, możesz 
liczyć na duże zyski. Korzystaj z okazji. 
W końcu miesiąca ogranicz aktywność 
i wypocznij, ale pójdź na wybory sa-
morządowe. W uczuciach – harmonia 
i uniesienia.

RYBY (19 II – 20 III)
Czeka Cię spore zamiesza-
nie, więc instynktownie sku-
pisz się na sobie i swoich 

sprawach. To ważne i wkrótce  przynie-
sie Ci korzyści. Korzystaj z każdej chwi-
li, by odpocząć. Kolejne miesiące będą 
intensywne i wymagające. Nabierzesz 
odwagi i śmiało zaczniesz realizować 
swoje marzenia. W uczuciach – roman-
tyczne chwile. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Nie spodziewaj się odpo-
czynku, wszystko wskazuje, 
że to przełomowy moment w 

sprawach zawodowych. Nie przestawaj 
się dokształcać i bądź uważny podczas 
spotkań towarzyskich. Nie zmarnuj żad-
nej okazji. Wkrótce znaczna poprawa w 
sferze finansów. W uczuciach – szaleń-
stwa i romanse. Ale nie przesadzaj…

BYK (21 IV – 21 V)
Jeżeli uda Ci się pracować 
wytrwale i cierpliwie zała-
twiać wszystkie bieżące i za-

ległe sprawy, to możesz się spodziewać 
samych sukcesów. Bliskim i znajomym 
okazuj zrozumienie i przede wszystkim 
zachowuj spokój. Finanse – dobre, ale 
nie szalej z wydawaniem. Dobry czas, 
żeby poćwiczyć i poprawić formę przed 
zimą. 
 
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)

Dużo pracy, wiele spraw do 
załatwienia, nowe obowiąz-
ki – z tym  będziesz musiał 

się zmierzyć w najbliższych tygodniach. 
Nie daj się frustracji, tylko stwórz plan 
działania i dobrze się zorganizuj. Dasz 
radę. Pod koniec miesiąca poprawa 
finansów. W uczuciach – wiele emocji: 
dobrych i gwałtownie złych. Zrzuć kilka 
kilogramów.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
W najbliższych dniach skup 
uwagę na sobie i swoich 
sprawach. Rozwiąż pro-

blemy w pracy. Nadrób zaległości.  
Postaraj się ograniczyć wydatki. Nie 
lekceważ nawet drobnych dolegliwości 
zdrowotnych. Zadbaj o dobre samo-
poczucie i odpowiedni wypoczynek. W 
uczuciach – spokój i stabilizacja, ale 
tylko na razie.

LEW (23 VII – 23 VIII)
W pracy staraj się dokładnie 
wypełniać swoje obowiązki. 
Poczekaj do końca miesią-

ca, wtedy sytuacja się zmieni i będziesz 
mógł bez trudu załatwić ważne sprawy 
i przyspieszyć rozwój kariery. Z kolei 
w domu podziel się pracą i staraj się 
więcej odpoczywać. W miłości – sie-
lanka lub podboje. Zajmij się sprawami 
finansowymi. 
 
PANNA (24 VIII – 22 IX) 

W pracy czekają Cię suk-
cesy: podwyżka, dodatkowe 
zlecenie lub nowa praca z 

atrakcyjnym wynagrodzeniem. Dlatego 
walcz z ogarniającym Cię jesiennym 
zniechęceniem i pragnieniem zamknię-
cia się w domu z rodziną. W uczuciach 
– nowa ważna znajomość lub wiele 
flirtów. Zwróć uwagę na zdrowie. 

WAGA (23 IX – 23 IX) 
Postanowisz bardziej korzy-
stać z  życia: nawiązywać 
nowe znajomości, korzystać 

z ciekawych propozycji, proponować 
zmiany, ale i dbać o siebie i swoje zdro-
wie. Podejmowanie trudnych decyzji 
nie sprawi Ci problemu. To dobry okres 
na załatwienie wszystkich zaległych 
spraw. Finanse – w rozkwicie, ale nie 
przesadzaj z wydawaniem.

SKORPION (24 X – 22 XI)
W pracy uda Ci się zachwy-
cić wszystkich swoim nowym 
pomysłem. Szukający zaję-

cia pod koniec miesiąca mogą liczyć 
na uśmiech losu. W uczuciach – roman-
tyczne nastroje w związkach i obiecują-
ca znajomość dla samotnych. Zamiast 
martwić się stanem zdrowia, weź się za 
siebie, zdrowo się odżywiaj i zadbaj o 
kondycję. 
 
STRZELEC (23 XI – 21 XII)

Dobry czas na rozwój ka-
riery, podejmowanie nowych 
obowiązków i rozprawianie 

się z zaległościami. Jedynym proble-
mem może być podjęcie ważnej decyzji. 
W uczuciach – wreszcie oczekiwana 
stabilizacja. W finansach – coraz lepiej, 
ale nadal postępuj ostrożnie. Ważne 
spotkania towarzyskie. Zdrowie – w 
porządku. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Korzystne dni, przede 
wszystkim w sprawach za-
wodowych. Pojawią się 

nowe możliwości i propozycje. Możesz 
podjąć się nawet przerażających Cię 
wyzwań, poradzisz sobie doskonale. W 
uczuciach los sprzyja samotnym Ko-
ziorożcom i tym w związkach. Finanse 
– zadowalające. Zadbaj o kondycję i 
odpowiednią, zdrową dietę. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 17 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) anuria, 7)  japońska mafia, 8) taniec do wywijania, 9) heretyk, 10) bohater baśni 
o magicznej lampie; 12) ziemniaczane prosto z patelni; 14) placek biszkoptowy 
przekładany bakaliami; 16) prelekcja; 19) wojaż; 21) płowy koń; 22) marka ro-
syjskich samochodów osobowych; 23) historyjki obrazkowe opatrzone tekstem.

Pionowo:
1) gryzie ziemię; 2) rzeka w azjatyckiej części Rosji, lewy dopływ Amuru;  
3)  jadalny mięczak; 4) profit; 5) robinia; 6) spodnie w prążki; 11) pachnie 
w ogródku; 13) izbica; 15) jaźwiec; 17) atrofia; 18) węgierskie wino; 20) kot 
najdalej w słowniku.
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