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Kolejne nowoczesne przedszkole 
dla najmłodszych mieszkańców Ursu-
sa zostało otwarte 4 września 2017 r.  
przy ul. Wojciechowskiego 13. Jest 
to filia z oddziałami zamiejscowymi 
Przedszkola nr 137, którego patronem 
został Janusz Korczak. Powstało w od-
zyskanym przez dzielnicę w 2016 roku 
budynku, w którym wcześniej znajdo-
wał się salon meblowy „Emilia”. Stąd 
przytulna i potoczna nazwa dla nowej 
placówki – Emilka, która została grun-
townie przebudowana i zaadaptowana 
na potrzeby prowadzenia placówki 
oświatowej. W przedszkolu urucho-
miono 4 oddziały. Każda sala ma po-
wierzchnię 60 m kw. i osobną łazienkę. 
Na terenie zewnętrznym zaprojektowa-
no specjalne miejsce na zajęcia dydak-
tyczne oraz wybudowano plac zabaw 
dostosowany do potrzeb dzieci w wie-
ku od  3 do 4 lat. W nowej placówce 
znajdzie miejsce około 100 dzieci z te-
renu dzielnicy, a każdy metr został wy-
korzystany na potrzeby najmłodszych. 
W atmosferze zabawy i radości wszyst-
kich przedszkolaków, rodziców i gości 
witali clowni robiący zaczarowane bań-
ki oraz Myszka Miki i Kubuś Puchatek. 
Główne uroczystości rozpoczęły się 
o godz. 10 w specjalnie przygotowa-

nym namiocie. Małgorzata Polkowska 
– dyrektor przedszkola – powitała za-
proszonych gości z burmistrzem Ur-
susa Urszulą Kierzkowską na czele. 
Po przemówieniach ksiądz proboszcz 

Ryszard Laskowski poświęcił pla-
cówkę. Następnie odbyło się uroczy-
ste pasowanie na przedszkolaka oraz 
przedstawienie edukacyjne z udziałem 
Myszki Miki i Kubusia. Na roześmia-

ne dzieci czekały upominki 
w postaci maskotek sym-
bolizujących każdą grupę 
w przedszkolu: tygryski, 
pszczółki, delfinki oraz 
niedźwiadki. Do wspólnego 
zdjęcia zaproszono przed-
szkolaków wraz z gośćmi.

– To nie koniec inwesty-
cji oświatowych w Ursusie. 
Już wkrótce rozpoczynamy 
budowę kompleksu oświa-
towego przy ul. Hennela – 
powiedziała Urszula Kierz-
kowska, burmistrz Ursusa. 
Powstanie tam przedszkole 
dla 150 dzieci i szkoła dla 
blisko ośmiuset uczniów. 
Inwestycja pozwoli odcią-
żyć szkoły z północnej czę-
ści dzielnicy oraz zapewnić 
bazę oświatową dla budo-
wanych obecnie osiedli 
w tym rejonie, do których 
już wprowadzają się nowi 
mieszkańcy.

W Ursusie

Nowe przedszkole Emilka

Gratulacje dla Legii

b    Stolica wspiera rodziny   b    Podróż za jeden uśmiech   b    Upiększamy Warszawę   b     

Na sesji, tuż po ponownym zdoby-
ciu przez Legię Warszawa tytułu mistrza 
Polski w piłce nożnej, kibicująca jej rada 
Ochoty podjęła specjalne stanowisko. 

Wyraża w nim ogromną radość w 
związku z obroną przez Legię Warszawa 
wywalczonego w sezonie 2015/2016 ty-
tułu mistrza Polski.

„Bardzo się cieszymy, że zdobycie 
tego trofeum zwieńczyło świetną postawę   
drużyny w tym sezonie, wyrażającą się 

przede wszystkim znakomitymi  wystę-
pami w europejskich pucharach: awansie 
do Ligi Mistrzów oraz do 1/16 finału 
Ligi Europy. To wyjątkowe wydarzenie 
w dziejach piłki nożnej. 

Serdecznie gratulujemy tytułu Mi-
strza Polski oraz pucharowych sukcesów  
wszystkim, którzy się do tego przyczy-
nili.”

(PON) 
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Jak skutecznie zniszczyć konku-
rencję? Najłatwiej podstępem, o czym 
w ostatnim czasie przekonało się wielu 
właścicieli sklepów z alkoholem w ca-
łym kraju. 

System jest dziecinnie prosty i tylko 
czujność sprzedawców i zdrowy rozsą-
dek są w stanie uchronić ich od proble-
mów, o czym opowiada nam pan Marcin 
z Ochoty, właściciel małego sklepu na 
obrzeżach Warszawy.

– Czujny jestem od niedawna, bo 
wcześniej nie zdawałem sobie spra-
wy jak łatwo ktoś może podłożyć mi 
świnię. W zasadzie nigdy nie spraw-
dzałem młodym ludziom dowodów 
osobistych przy sprzedaży piwa czy 
nawet wódki, do czasu kiedy kolega 
z Pomorza nie opowiedział mi histo-
rii swojego bankructwa. Od lat jego 
rodzina utrzymywała się z pubu. Mała 
knajpka z piwkiem i zakąskami. W se-
zonie zarabiali na cały rok. W natłoku 
klientów przestali zwracać uwagę na 
to, czy kupujący alkohol jest pełnoletni 
czy też nie. Szybka ocena klienta „na 
oko” i żadnych pytań i dyskusji. Wy-
korzystała to konkurencja (co wyszło 
po jakimś czasie) podsyłając kumplo-
wi dzieciaka który chociaż wyglądał 
dorośle, nie miał nawet 17 lat. Oczy-
wiście kupił piwo. Ktoś nagrał to zda-
rzenie i dalej ruszyła lawina – mówi 
pan Marcin i dodaje, że finał okazał 

się katastrofalny. Pub stracił koncesję 
na sprzedaż alkoholu, tym samym nie 
miał już prawa bytu na rynku.

O podobnych sytuacjach w całym 
kraju słychać coraz częściej. Nie tylko 
konkurencja stosuje takie metody, ale 
też zwykli amatorzy trunków wyskoko-
wych. Podsyłają po piwo „małolatów”, 
a potem szantażują właścicieli sklepów. 
Ci nie mają wyjścia – płacą haracz aby 
nie zostać bez środków do życia.

Takich sytuacji i nieodwracalnych 
problemów można uniknąć w banalnie 
prosty sposób – zawsze zwracać uwagę 
na klientów, których obsługujemy. Jak 
to zrobić? Jak przygotować do tego 
pracowników? Teraz będzie doskonała 
okazja – na Ochocie ruszają szkolenia 
„Dlaczego warto pytać o dowód?”

Sytuacja jest poważna i to powinni 
wiedzieć właściciele punktów sprzeda-
ży alkoholu. Przepisy jasno precyzują 
konsekwencje, z jakimi muszą się li-
czyć zarabiając grosze na jednym czy 
dwóch piwach sprzedanym nieletnim – 
są na pewno niewspółmierne do zysków. 
Sprzedając alkohol nieletnim musimy 
liczyć się z ograniczeniem wolności, 
grzywną i nawet całkowitym zakazem 
sprzedaży alkoholu. Czy więc warto? 
Ocenę pozostawiamy samym sprzedaw-
com i zachęcamy do udziału w szko-
leniu. 

Więcej informacji można uzyskać 
pisząc na adres: blange@um.warsza-
wa.pl, dpaciorek@um.warszawa.pl

Numer tel.: (22) 57 83 559 oraz (22) 
57 83 454

Od 3 września 2017 r. przez około 
12 miesięcy ze względu na prace przy 
całkowitej modernizacji linii kolejowej 
nieczynne są wszystkie stacje i przy-
stanki na odcinku Warszawa Zachodnia 
– Grodzisk Mazowiecki. 
•  Pociągi SKM linii S1 w dni powsze-

dnie kursować będą do stacji Warsza-
wa Służewiec (w weekendy i święta 
tylko do stacji Warszawa Zachodnia)

•  Pociągi KM na linii R1 (kierunek 
Grodzisk Maz., Żyrardów, Skiernie-
wice) kursować będą z pominięciem 
wszystkich przystanków pośrednich 
na odcinku Warszawa Zachodnia – 
Grodzisk Maz. 

•  Pociągi KM na linii R3 (kierunek 
Sochaczew, Łowicz) kursować będą 
z pominięciem przystanku Warsza-
wa Włochy. Wybrane kursy omijają 
również przystanki Warszawa Ursus 
Północny i Warszawa Gołąbki.

•  W czasie prac modernizacyjnych ko-
munikacja zapewniona zostanie przez 
miejskie i podmiejskie linie autobu-
sowe ZTM (m.in. ZP i 717) oraz linie 
Kolejowej Komunikacji Zastępczej 
(ZG, ZB/ZBA, ZM) organizowanej 
przez Koleje Mazowieckie. 

Przesiadanie na pociągi kursują-
ce linią średnicową oraz na autobusy 
w kierunku centrum Warszawy – Dwo-
rzec Zachodni oraz PKP WKD Al. Je-
rozolimskie 

Linie autobusowe ZTM i KM sta-
nowiące szkielet zastępczej komuni-
kacji autobusowej: 
•  ZG – Dw. Zachodni – Grodzisk Maz. 

przez wszystkie stacje wyłączone 
z obsługi,

•  ZM – Milanówek – Grodzisk Maz. 
linia dowożąca w szczycie do/z po-
ciągów kursujących między Grodzi-
skiem Maz. i Warszawą,

•  ZB – Dw. Zachodni – Pruszków – 
Brwinów, wybrane kursy w dni ro-
bocze w godzinach popołudniowych 

jako linia ZBA tylko w kierunku 
Brwinowa, z pominięciem Pruszko-
wa,

•  ZP – Dw. Zachodni – Pruszków, linia 
ZTM o charakterze przyspieszonym.

Linie ZTM ze wzmocnioną obsługą 
na terenie Piastowa, Ursusa i Włoch: 
717 (wzrost częstotliwości), 517, 127, 
178, 191, 716

Linie ZG, ZB/ZBA i ZM – obo-
wiązuje taryfa biletowa Kolei Mazo-
wieckich 

Od 3 września 2017 r. do odwołania 
obowiązują następujące, specjalne za-
sady honorowania biletów ZTM i KM:

Bilety ZTM (wszystkich rodza-
jów) są honorowane: 
•  w pociągach KM wszystkich linii 

na odcinku Warszawa Wschodnia – 
Warszawa Zachodnia (z wyjątkiem 
pociągu „Słoneczny” i innych o cha-
rakterze komercyjnym);

•  w pociągach KM linii R8 i RL na 
odcinku Warszawa Wschodnia – War-
szawa Służewiec;

•  w pociągach KM linii R3 na odcin-
ku Warszawa Wschodnia – Ożarów 
Mazowiecki (dalej do stacji Płocho-
cin obowiązuje standardowy zakres 
honorowania biletów ZTM w ramach 
„Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD” 
, tj. od dobowego „wzwyż”);

•  w pociągach RE1 KM linii skier-
niewickiej na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Warszawa Ursus Niedź-
wiadek (uwaga: pociągi jadą bez po-
stoju na tej stacji i wymagane jest po-
siadanie odpowiedniego biletu KM na 
odcinek pomiędzy stacją Warszawa 
Ursus Niedźwiadek i stacją docelową/
początkową);

•  w autobusach linii ZB i ZG, z uwzględ-
nieniem stref biletowych (przystanek 
graniczny II strefy biletowej ZTM 
i strefy biletowej KM: Pruszków Os. 
Staszica, dla linii kursów oznaczo-
nych ZBA: Łopuszańska).

Pasażerowie z biletami „kartoniko-
wymi” ZTM, które nie zostały wcześniej 
skasowane, są obowiązani do ich ska-
sowania przez trwałe napisanie na ich 
odwrocie daty i godziny rozpoczęcia 
przejazdu w formacie 24-godzinnym, 
czyli np. 15.09. godz. 06:55, a posia-
dacze biletów zakodowanych na WKM 
muszą je uprzednio aktywować. 

Bilety KM (do odpowiednich sta-
cji, a także w relacjach przez wyłączo-
ny odcinek lub sieciowe) są ważne w: 
pociągach SKM linii S1, S2 i S3 na 
odcinku Warszawa Wschodnia – War-
szawa Służewiec (S1) / Warszawa Lot-
nisko Chopina (S2 i S3);
autobusach:
•  linii ZP, 717, 716, 191, 194, 207 na 

całej trasie;
•  linii 127 na odcinku Centrum – Nowe 

Włochy;
•  linii 129 na odcinku Ciepłownia Wola 

– PKP Ursus;
•  linii 177 na odcinku Żywiecka – Ur-

sus Ratusz;
•  linii 178 na odcinku Rondo Zesłań-

ców Syberyjskich – PKP Ursus;
•  linii 187 na odcinku Wawelska – Ur-

sus Niedźwiadek;
•  linii 189 na odcinku Ciepłownia Wola 

– Łopuszańska;
•  linii 197 na odcinku Cm. Wolski – 

Ursus Niedźwiadek;
•  linii 306 na odcinku PKP WKD Al. 

Jerozolimskie – Ursus Ratusz;
•  linii 401 na odcinku Łopuszańska – 

Ursus Niedźwiadek;
•  linii 517 na odcinku Kijowska – Ursus 

Niedźwiadek;
•  linii 713 na odcinku Cm. Wolski – 

Ożarów Mazowiecki 3 Maja;
•  linii N35 na odcinku Centrum – Ursus 

Niedźwiadek;
•  linii N85 na odcinku Centrum – 

Pruszków Os. Staszica;
•  linii N01 na odcinku Ciepłownia Wola 

– Rondo Zesłańców Syberyjskich.

Policjanci sprawdzają oznakowanie 
w rejonach placówek szkolnych. Kon-
trolują transport przewożący młodzież 
do szkół. Zareagują, gdy kierujący lub 
piesi, nie bacząc na bezpieczeństwo 
najmłodszych, złamią przepisy ruchu 
drogowego. Szczególną uwagę zwrócą 
też na edukację uczniów, aby ci wie-
dzieli, jakich zasad należy przestrze-
gać, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły 
i domu po zajęciach.

Prawidłowe nawyki to 
podstawa

Zachęcamy rodziców i opiekunów, 
aby opracowali z dziećmi najbezpiecz-
niejszą trasę dojścia do szkoły, prze-
szli nią razem i pokazali wszystkie 
możliwe zagrożenia. Aby ich uniknąć, 
policjanci przypominają najmłodszym, 
że idąc chodnikiem należy trzymać się 
z dala od krawędzi jezdni. Jeśli parkują 
na nim samochody, należy uważać na 
każdy manewr kierowcy, by nie zostać 
potrąconym. Nie wolno też przeskaki-
wać przez barierki lub łańcuch zabez-
pieczający chodnik. W przypadku bra-
ku chodnika należy poruszać się lewą 
stroną drogi i bacznie obserwować 
nadjeżdżające samochody, aby w razie 
konieczności zejść z jezdni.

Warto przypomnieć dziecku, że 
najbezpieczniej przejdzie przez jezdnię 
na wyznaczonym przejściu, przez tzw. 
pasy z sygnalizacją świetlną. Jeśli prze-
chodzi przez jezdnię na wyznaczonym 
przejściu bez takiej sygnalizacji, musi 
upewnić się, czy przepuszczą go sa-
mochody jadące każdym pasem. Przed 
wejściem na jezdnię zawsze, niezależ-
nie od tego, gdzie przechodzi, powin-
no spojrzeć w lewo, potem w prawo 
i znów w lewo. Gdy nic nie jedzie 
– może przejść. Nieraz rozmowa z ró-
wieśnikami albo korzystanie z telefonu 
komórkowego może również odwrócić 
uwagę i stworzyć zagrożenie. Nie na-
leży także wchodzić nagle na jezdnię 
spoza zaparkowanego pojazdu, czy sto-
jącego na przystanku autobusu. Rodzi-
ce, pamiętajcie, że dziecko w wieku do 

7 lat może korzystać z drogi tylko pod 
opieką osoby, która osiągnęła wiek co 
najmniej 10 lat.

 
Rower to też pojazd

Jeśli dziecko dojeżdża rowerem do 
szkoły, warto zadbać o kask ochronny 
i właściwe, zgodne z przepisami wypo-
sażenie jednośladu. Rower musi więc 
być wyposażony z przodu – w jed-
no światło pozycyjne barwy białej lub 
żółtej selektywnej, z tyłu – w jedno 
światło odblaskowe barwy czerwonej, 
o kształcie innym niż trójkąt oraz co 
najmniej jedno światło pozycyjne bar-
wy czerwonej, co najmniej w jeden 
skutecznie działający hamulec oraz 
dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy 
o nieprzeraźliwym dźwięku.

Jestem widoczny, jestem 
bezpieczny

Każdy pieszy poruszający się po 
zmierzchu po drodze poza obszarem 
zabudowanym, musi mieć odblask 
umieszczony w sposób widoczny dla 
kierujących. Za brak elementu odbla-
skowego grozi mandat – od 20 do 
500 zł. Mimo, że nie ma obowiązku 
noszenia ich na obszarze zabudowa-
nym, warto wyposażyć w nie dziecko. 
Chodzi o to, aby kierujący pojazdami 
mogli je jak najwcześniej dostrzec i od-
powiednio zareagować.

Prosta sprawa – rozwaga
Dowożąc dziecko do szkoły należy 

przewozić je w dostosowanym do wie-
ku foteliku samochodowym i przypięte 
pasami. Przy szkole należy zatrzymać 
się w miejscu dozwolonym tak, aby 
nie ograniczyć widoczności innym kie-
rującym i pieszym. Nigdy nie pozwa-
lajmy wysiadać dziecku z samochodu 
od strony jezdni. Złe nawyki w wielu 
przypadkach powodują wzrost zagro-
żenia i niestety kończą się tragicznie. 
Kształtowanie u dzieci prawidłowych 
zachowań na drodze uczy ich odpo-
wiedzialności, rozwagi i pozwala im 
bezpiecznie dotrzeć do szkoły.

Alkohol tylko dla pełnoletnich

Modernizacja linii kolejowej  
W-wa Włochy – Grodzisk Mazowiecki

Bezpieczna droga do szkoły
Jak każdego roku pod koniec sierpnia ruszyła ogólnopolska akcja 
policyjna „Bezpieczna droga do szkoły”. W tym czasie obserwujemy 
wzrost natężenia ruchu drogowego w rejonie szkół. W związku z sze-
regiem niebezpieczeństw mogących zagrozić najmłodszym, policjan-
ci będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci, rozpoczynających naukę 
po dwumiesięcznej przerwie.

TWÓJ JUBILER Z OCHOTY
 Oferuje:
 * Atrakcyjne wyroby złote po cenach producenta
 * Usługi jubilerskie: przerób złota, naprawy, renowacje
 *  Pożyczki pod zastaw złota i kosztowności  

– nowe korzystne warunki
  Pracownia Artystyczna Cezary Kania
  ul. Glogera 2 (wejście od Wawelskiej)
  tel. 22 822-02-60
  Czynne: 800–1600 – dni powszednie



Na lipcowej sesji rada Ursusa 
podjęła dwie uchwały budżetowe. 
W pierwszej wniesiono o zwiększenie 
dochodów o blisko 67 tys. zł (z rozli-
czeń wpływów z lat ubiegłych) z prze-
znaczeniem m.in. na opłaty sądowe 
i pocztowe, na organizację imprez pro-
mujących otwarcie nowych inwestycji 
oświatowych   na terenie dzielnicy oraz 
na wydanie dwóch publikacji książko-
wych dotyczących historii Ursusa oraz 
dziejów sportu w dzielnicy, począwszy 
od  powstania RKS Ursus w 1929 roku.

W związku z koniecznością wy-
płaty odszkodowania na rzecz osób 
fizycznych za bezumowne korzystanie 
z nieruchomości przy ul. Dzieci War-
szawy 42, wnioskowano o zwiększenie 
o ponad 613 tys. zł środków  wyrów-
nawczych z miasta. Nowym zadaniem 
inwestycyjnym (za 15 tys. zł) ma być 
rozbudowa systemu wizyjnego moni-
toringu w budynku urzędu.

Druga uchwała dotyczyła m.in. 
zwiększenia wydatków bieżących o po-
nad 172 tys. zł w związku z realizacją 
nowego projektu unijnego pn. „Inwe-
stycja w przyszłość”, przewidującego 
doskonalenie zawodowe uczniów. Za-
kłada on objęcie wsparciem Technikum 

nr 8 im. J. Karskiego poprzez zajęcia  
dodatkowe, doradztwo zawodowe i co-
aching, staże u pracodawców, wyposa-
żenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
Projekt ten przyczynić się ma do pod-
niesienia kompetencji uczniów oraz ich 
zdolności do  przyszłego zatrudnienia.

W wydatkach majątkowych wnio-
skowano o zmniejszenie dochodów 
o 3,1 mln zł i przesunięcie tych środ-
ków wyrównawczych z roku 2017 na 
2018 z  przeznaczeniem na realizację 
2 zadań inwestycyjnych. Dotyczą one 
nabycia   gruntu pod budowę ul. Sil-
nikowej na odcinku od ul. Szamoty 
do Placu Czerwca  1976 i kwoty 904 
tys. zł na przyszłoroczne rozliczenia 
z inwestorem prywatnym. A także 
ponad 2,2 mln zł na zakup kolekcji 
po byłych Zakładach Przemysłu Cią-
gnikowego „Ursus”. Uzasadniano to 
tym, że w związku z  dużymi rozbież-
nościami dotyczącymi ceny wartości 
eksponatów kolekcji   muzeum Ursusa 
pomiędzy Holdingiem, a dzielnicą oraz 
trwającymi negocjacjami, istnieje za-
grożenie braku możliwości nabycia tej 
kolekcji w obecnym roku budżetowym.

(PON)

Na sierpniowej sesji uzupełniony 
został skład rady Ursusa. Zgodnie z po-
stanowieniem komisarza wyborczego 
po śmierci ś.p. Henryka Linowskie-
go  mandat radnego powierzony został 
kolejnej kandydatce z listy komitetu 
Stowarzyszenia Obywatelskiego, któ-
ra uzyskała najwięcej głosów. Osobą 
tą  jest Irena Anna Jarzębak, nauczy-
cielka od 27 lat pracująca w ursuskiej 
Szkole Podstawowej nr 2. Od dawna 

związana jest też z harcerstwem, jako  
harcmistrzyni oraz z wolontariatem. 
Jej uczniowie należą do grona „Ośmiu 
wspaniałych”. Pani Irena ma szerokie 
zainteresowania, m.in. ekologią. Jest 
też  przewodnikiem po Warszawie. Sa-
morządowa praca jej nie obca, gdyż   
zasiadała już w radzie Brwinowa i Oża-
rowa Mazowieckiego. Po złożeniu  ślu-
bowania została radną Ursusa.

(PON)

Rada Włoch, podobnie jak wcześniej 
komisja oświaty, negatywnie zaopinio-
wała projekt uchwały Rady Warszawy 
w sprawie nadania skrzyżowaniu ulic 
Bolesława Chrobrego, Solipskiej, Ryżo-
wej i Kleszczowej nazwy: Rondo Stani-
sława Rembeka.

Z biograficznej notki wynika, że Sta-
nisław Rembek o pierwotnym nazwi-
sku  Ehrenberg żył w latach 1901–85.  
Był prozaikiem, autorem powieści  
ukazujących pełen autentyzmu obraz 
wojny. Sam był uczestnikiem tej pol-
sko-bolszewickiej 1919–21 (Nagan, 
W Polu) oraz obronnej w 1939 roku 
i okupacji niemieckiej (Wyrok na Fran-
ciszka Kłosa).

Przez Stanisława Grochowiaka na-
zwany był „tragicznie zapomnianym 
pisarzem”. Jego twórczość podejmują-
ca głównie problematykę historyczną 

była doceniania zanim epoka PRL-u 
skazała go na zapomnienie. Jego posta-
wa  wobec reżimu była bezkompromi-
sowa, dlatego jego utwory znalazły się 
na indeksie. Niektóre znajdujące się 
w rękopisach, nigdy nie zostały dokoń-
czone i wydane. S. Rembek pozostał 
wierny swoim wartościom i zapłacił za 
to wysoką cenę. 

Na podstawie jego powieści po-
wstały filmy: A. Wajdy „Wyrok na 
Franciszka Kłosa” oraz J. Machul-
skiego „Szwadron”. I choć wcześniej 
pozytywną opinię w sprawie nadania 
włochowskiemu rondu  nazwy S. Rem-
beka zaopiniował zespół nazewnictwa 
miejskiego i komisja ds. nazewnictwa 
miejskiego, to włochowscy radni byli 
odmiennego zdania.

W uzasadnieniu rada dzielnicy przy-
znała, że bezkompromisowa postawa  

S. Rembeka wobec reżimu zasługuje na 
upamiętnienie. Niemniej – jak podkre-
ślono –  jest problem polegający na tym, 
że władze Warszawy nie uwzględniają   
propozycji rady Włoch w zakresie nada-
wania nazw ulicom i innym obiektom  
położonym na terenie dzielnicy zgłoszo-
nych do banku nazw. Dlatego wyrażając 
negatywną opinię w sprawie projek-
tu uchwały Rady Warszawy miano na 
uwadze to, że propozycje władz miasta 
nie są satysfakcjonujące, ponieważ nie 
odnoszą się do tradycji lokalnej oraz 
uhonorowania postaci zasłużonych dla 
Włoch. W trakcie debaty przypominano, 
że wśród wielu innych oczekujących na 
upamiętnienie jest np. Marek Nowa-
kowski oraz zgłoszona nazwa Rondo  
Jasnogórskie.

(PON)

Dylemat miała rada Ursusa wezwa-
na   przez wojewodę mazowieckiego 
do podjęcia uchwały w sprawie stwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
PO Roberta Faliszewskiego. Powodem 
było   naruszenie dyspozycji art. 24 f 
ustawy o samorządzie gminnym, za-
kazującego łączenia mandatu radnego 
z wykonywaniem działalności na mie-
niu komunalnym. Z ustaleń poczynio-
nych przez organ nadzoru wynikało 
bowiem, że radny wybrany do rady 
dzielnicy w 2014 roku przez 11 mie-
sięcy, jako  członek Zarządu Klubu 
Sportowego „Ursus” nie tylko prowa-
dził działalność  gospodarczą z wy-

korzystaniem mienia komunalnego, 
ale też przyjmował zlecenia od klubu 
w ramach działalności gospodarczej dla 
swojej firmy.

Dla dzielnicowych radnych mimo 
składanych wyjaśnień sprawa ciągnąca 
się od  2015 roku okazała się trudna. 
Zdaniem jednych nękany R. Faliszew-
ski działał  zgodnie z prawem i winy 
mu nie udowodniono. Według innych 
najważniejsza  jest uczciwość, a radny 
naruszył prawo. W konsekwencji za 
wygaśnięciem jego  mandatu były tylko 
2 głosy, przeciw 13. Wstrzymało się od 
głosu 2 radnych.

(PON)

Rada Ursusa większością 6 gło-
sów (przy 10  wstrzymujących) pod-
jęła stanowisko zgłoszone przez klub 
PiS w sprawie  wycofania z repertuaru 
Teatru Powszechnego im. Zygmun-
ta Hubnera w  Warszawie spektaklu 
„Klątwa” w reżyserii Oliviera Frljiecia. 
Głosi ono, że:

W związku z faktem, że sama sztu-
ka „Klątwa” Stanisława Wyspiańskie-
go  porusza ważne, aczkolwiek kon-
trowersyjne tematy, to jednak spektakl 

w reżyserii Frljiecia jest bluźnierstwem 
i obrazą chrześcijańskich symboli i  au-
torytetów.

Rada Ursusa wnioskuje do Rady 
Warszawy i prezydenta m.st. Warszawy 
o  spowodowanie zaprzestania wysta-
wiania tego spektaklu i nie finanso-
wania  podobnych przedstawień, które 
mogą obrażać uczucia religijne miesz-
kańców.

(PON)

Na wakacyjnej sesji rada Włoch po-
zytywnie zaopiniowała projekt uchwa-
ły rady miasta w sprawie odstąpienia 
od sporządzania zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego m.st. Warszawy 
w zakresie  dotyczącym fragmentu dro-
gi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji 
wskaźników  parkingowych zawartych 
w tabeli nr 24 studium oraz zmieniają-
cej uchwałę w  sprawie przystąpienia 
do sporządzania zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego m.st. Warszawy.

Minutą ciszy uczciła rada pamięć 
zmarłego śp. kpt. w stanie spoczynku 
Kazimierza Łyczkowskiego, wielo-
letniego prezesa Dzielnicowego Koła 
Warszawa – Włochy Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych  Więźniów Politycznych, członka 
Mazowieckiego Zarządu Wojewódz-
kiego  ZKRPiBWP, wieloletniego 
członka gminnego i dzielnicowego Ko-

mitetu  Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa. Prawdziwego społecznika, 
organizatora „żywych lekcji historii”, 
patriotycznych spotkań kombatantów 
z młodzieżą szkolną (której był przy-
jacielem), spotkań przy miejscach pa-
mięci narodowej oraz przekazywania 
ich w opiekę placówkom oświatowym.

K. Łyczkowski wielokrotnie od-
znaczony, był promotorem integracji 
wszystkich środowisk kombatanckich 
i wielu działań podejmowanych na 
rzecz kombatantów, m.in. pomysło-
dawcą wycieczek dla nich.

Ulica Tynkarska  
lokalna nie zbiorcza

W ramach rozszerzonego porząd-
ku obrad przyjęto  zaproponowane 
przez komisję ładu przestrzennego 
i ochrony środowiska  stanowisko 
w sprawie zmiany w studium uwarun-
kowań i kierunków  zagospodarowa-

nia przestrzennego m.st. Warszawy 
dotyczące zmiany  klasyfikacji ulicy 
Tynkarskiej.

W związku z planowanym ponow-
nym przystąpieniem we wrześniu br. 
do  sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego re-
jonu ul. Tynkarskiej i dynamicznym 
rozwojem dzielnicy oraz sieci dróg, 
rada Włoch wnioskuje, aby w trybie 
pilnym wprowadzić zmiany do stu-
dium uwarunkowań  i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego m.st. 
Warszawy. Polegać mają  na zmianie 
klasyfikacji ulicy Tynkarskiej z drogi 
zbiorczej na lokalną.

Jak podkreślono, obecny układ ko-
munikacyjny został odciążony poprzez  
zbudowanie Alei 4 Czerwca 1989 roku 
i nie ma konieczności, aby ul. Tyn-
karska   obsługiwała intensywny ruch 
samochodowy.

(PON)

W Ursusie

Droga kolekcja
We Włochach

Za zamknięciem studium

Nowa radna
Nie chcą ronda Rembeka

Nie wygasili mandatu

Przeciw „Klątwie”
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Po przerwie wakacyjnej I Oddział 
ZUS w Warszawie rozpoczyna kolejny 
cykl szkoleń skierowanych do przed-
siębiorców, pracowników, osób zain-
teresowanych interpretacją przepisów 
związanych z ubezpieczeniami społecz-
nymi. Od września w I Oddziale ZUS 
w Warszawie i w Inspektoratach: na 
Woli (ul. Wrocławska 20), na Ochocie 
(ul. Goleszowska 2) oraz na Żoliborzu 
(ul. Kasprowicza 151), organizowane 
będą dwugodzinne szkolenia. 

Jak informuje Małgorzata Zdrodow-
ska, Dyrektor I Oddziału ZUS w War-
szawie, spotkanie z ekspertami ZUS 
może przynieść wiele korzyści. – Od 
kilku już lat prowadzimy bezpłatne szko-
lenia, które cieszą się dużym zaintereso-
waniem. Podczas spotkania z przedsta-
wicielem ZUS można bowiem uzyskać in-
formacje o obowiązujących przepisach, 
wprowadzonych zmianach albo wyjaśnić 
indywidualne sprawy. 

Poniżej szczegółowy plan szkoleń:
I Oddział ZUS w Warszawie, ul. 

Senatorska 6/8, mail: Szkolenia_Od-
dzial_Warszawa1@zus.pl:
1. Ustalenie obowiązku ubezpieczenia 

społecznego w kontekście zbiegów 
wynikających z wykonywania umów 
zleceń – zmiany w przepisach od 
01 stycznia 2016 r.:
• 16 października godz. 9:00, 

2. Interaktywny Płatnik Plus:
• 16 października godz. 12:00, 

3.  Korygowanie dokumentów ubezpie-
czeniowych w kontekście nieprawi-
dłowości dotyczących kont ubezpie-
czonych:
• 17 października godz. 9:00, 

4. Korygowanie dokumentów ubezpie-
czeniowych w kontekście błędów 
w kompletach rozliczeniowych i róż-
nic pomiędzy raportami a deklaracja 
rozliczeniową:
• 17 października godz. 12:00, 

5. Koordynacja systemów zabezpiecze-
nia społecznego – ustalanie ustawo-
dawstwa właściwego:
• 6 września godz. 9:00
• 25 października godz. 9:00, 

6. Ulgi w spłacie należności z tytułu 
składek – formy pomocy dla przed-
siębiorców:
• 25 października godz. 12:00, 
• 16 listopada godz. 9:00, 
• 6 grudnia godz. 12:00,

7. e-Składka – nowy wymiar rozliczeń:
• 10 listopada godz. 9:00, 
• 16 listopada godz. 12:00, 
• 6 grudnia godz. 9:00, 

8. Zasiłek chorobowy – zasady przy-
znawania, dokumentowanie i ustala-
nie podstawy wymiaru – szkolenia 
dla płatników zatrudniających więcej 
niż 20 pracowników:
• 19 października godz. 9:00,

9. Zasiłek macierzyński – zasady przy-
znawania i dokumentowanie – szko-
lenie dla płatników zatrudniających 
więcej niż 20 pracowników:
• 19 października godz. 11:30,

10. Warunki nabywania uprawnień 
do świadczeń długoterminowych 
(w tym: emerytur, świadczeń przed-
emerytalnych, rent z tytułu niezdol-
ności do pracy, rent rodzinnych):

• 26 października godz. 9:00,
11. Zasady wydawania dokumentów 

potwierdzających okresy składkowe 
i nieskładkowe, wysokość osiągane-
go przychodu dla potrzeb ustalania 
podstawy wymiaru świadczeń oraz 
rozliczenia świadczeń w przypadku 
zatrudnienia świadczeniobiorców:
• 26 października godz. 12:00,

12. Wystawianie elektronicznych zwol-
nień na Platformie Usług Elektro-
nicznych – szkolenie dla lekarzy:
• 30 sierpnia godz. 9:00, 
• 18 października godz. 9:00, 
• 17 listopada godz. 9:00,    
• 7 grudnia godz. 9:00;
I Oddział ZUS w Warszawie, In-

spektorat Warszawa-Żoliborz, mail: 
sekretariat_zoliborz@zus.pl:
1. Ustalenie obowiązku ubezpieczenia 

społecznego w kontekście zbiegów 
wynikających z wykonywania umów 
zleceń – zmiany w przepisach od 
01 stycznia 2016 r.:
• 29 sierpnia godz. 9:00,
• 15 listopada godz. 9:00,

2. Interaktywny Płatnik Plus:
• 29 sierpnia godz. 12:00,
• 15 listopada godz. 12:00,

3. Korygowanie dokumentów ubezpie-
czeniowych w kontekście nieprawi-
dłowości dotyczących kont ubezpie-
czonych:
• 30 sierpnia godz. 9:00,
• 16 listopada godz. 9:00, 

4. Korygowanie dokumentów ubezpie-
czeniowych w kontekście błędów 
w kompletach rozliczeniowych i róż-
nic pomiędzy raportami a deklaracja 
rozliczeniową:
• 30 sierpnia godz. 12:00
• 16 listopada godz. 12:00, 

5. Ulgi w spłacie należności z tytułu 
składek – formy pomocy dla przed-
siębiorców:
• 17 listopada godz. 12:00,
• 12 grudnia godz. 12:00, 

6. e-Składka – nowy wymiar rozliczeń:
• 17 listopada godz. 9:00, 
• 12 grudnia godz. 9:00,

7. Zasiłek chorobowy – zasady przyzna-
wania, dokumentowanie i ustalanie 
podstawy wymiaru – szkolenia dla 
płatników zatrudniających więcej niż 
20 pracowników:
• 28 sierpnia godz. 9:00,
• 27 listopada godz. 9:00, 

8. Zasiłek macierzyński – zasady przy-
znawania i dokumentowanie – szko-
lenie dla płatników zatrudniających 
więcej niż 20 pracowników:
• 28 sierpnia godz. 11:30,
• 27 listopada godz. 11:30, 

9. Warunki nabywania uprawnień do 
świadczeń długoterminowych 
(w tym: emerytur, świadczeń przed-
emerytalnych, rent z tytułu niezdol-
ności do pracy, rent rodzinnych):
• 24 listopada godz. 9:00, 

10. Zasady wydawania dokumentów 
potwierdzających okresy składkowe 
i nieskładkowe, wysokość osiągane-
go przychodu dla potrzeb ustalania 
podstawy wymiaru świadczeń oraz 
rozliczenia świadczeń w przypadku 
zatrudnienia świadczeniobiorców:
• 24 listopada godz. 12:00; 

I Oddział ZUS w Warszawie, In-
spektorat Warszawa-Ochota, mail: 
sekretariat_ochota@zus.pl:
1. Ustalenie obowiązku ubezpieczenia 

społecznego w kontekście zbiegów 
wynikających z wykonywania umów 
zleceń – zmiany w przepisach od 
01 stycznia 2016 r.:
• 18 września godz. 9:00,
• 11 grudnia godz. 9:00, 

2. Interaktywny Płatnik Plus:
• 6 września godz. 9:00,
• 5 grudnia godz. 9:00, 

3. Korygowanie dokumentów ubezpie-
czeniowych w kontekście nieprawi-
dłowości dotyczących kont ubezpie-
czonych:
• 19 września godz. 9:00,
• 12 grudnia godz. 9:00,

4. Korygowanie dokumentów ubezpie-
czeniowych w kontekście błędów 
w kompletach rozliczeniowych i róż-
nic pomiędzy raportami a deklaracja 
rozliczeniową:
• 19 września godz. 12:00,
• 12 grudnia godz. 12:00,

5. Ulgi w spłacie należności z tytułu 
składek – formy pomocy dla przed-
siębiorców:
• 9 listopada godz. 9:00,
• 8 grudnia godz. 9:00, 

6. e-Składka – nowy wymiar rozliczeń:
• 7 listopada godz. 9:00,
• 7 grudnia godz. 9:00,

7. Zasiłek chorobowy – zasady przyzna-
wania, dokumentowanie i ustalanie 
podstawy wymiaru – szkolenia dla 
płatników zatrudniających więcej niż 
20 pracowników:
• 7 września godz. 9:00,
• 15 grudnia godz. 9:00, 

8. Zasiłek macierzyński – zasady przy-
znawania i dokumentowanie – szko-
lenie dla płatników zatrudniających 
więcej niż 20 pracowników:
• 7 września godz. 11:30,
• 15 grudnia godz. 11:30, 

9. Warunki nabywania uprawnień do 
świadczeń długoterminowych 
(w tym: emerytur, świadczeń przed-
emerytalnych, rent z tytułu niezdol-
ności do pracy, rent rodzinnych):
• 8 września godz. 9:00
• 14 grudnia godz. 9:00, 

10. Zasady wydawania dokumentów 
potwierdzających okresy składko-
we i nieskładkowe, wysokość osią-
ganego przychodu dla potrzeb usta-
lania podstawy wymiaru świadczeń 
oraz rozliczenia świadczeń w przy-
padku zatrudnienia świadczenio-
biorców:
• 8 września godz. 12:00,
• 14 grudnia godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc należy wysłać zgłoszenie na od-
powiedni adres e-mail, przypisany do 
miejsca szkolenia. 

– Serdecznie zapraszam do naszych 
placówek, w których przez kolejne 
miesiące będziemy pomagać Państwu 
w zrozumieniu i zastosowaniu przepi-
sów związanych z ubezpieczeniami spo-
łecznymi – zachęca Małgorzata Zdro-
dowska. 

– Bon żłobkowy jest kolejnym uła-
twieniem dla warszawskich rodzin. Od 
września w naszych przedszkolach ro-
dzice nie płacą za opiekę nad dziećmi, 
a uczniowie podstawówek i gimnazjów 
będą bezpłatnie jeździć komunikacją 
miejską – mówi Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, prezydent stolicy.

Warszawski bon żłobkowy ma być 
także zachętą do poszukiwania i pod-
jęcia pracy oraz płacenia tutaj podat-
ków. Aby otrzymać bon, trzeba będzie 
zrezygnować z miejsca w żłobku lub 
z oczekiwania na to miejsce. Warszaw-
ski bon żłobkowy będzie wynosił 400 
zł miesięcznie na dziecko w wieku od 
ukończenia pierwszego roku życia do 
dnia objęcia go wychowaniem przed-
szkolnym, nie później niż do ukończe-
nia roku szkolnego, w którym dziecko 
ukończy 3. rok życia. To finansowe 
wsparcie będą mogli otrzymać rodzi-
ce, którzy pracują, mieszkają i płacą 
podatki w Warszawie, nie są na urlopie 
wychowawczym, spełniają kryterium 
dochodowe 1922 zł netto na jednego 
członka rodziny, zrezygnują z oczeki-
wania na miejsce w publicznym żłob-
ku lub z takiego miejsca oraz, którzy 
mają zawartą umowę na świadczenie 
usług opiekuńczych z placówką nie-
publiczną. Szacujemy, że w tym roku 
z tego świadczenia może skorzystać 
ponad cztery tysiące rodzin. To oznacza 
wydatek 21 mln zł rocznie z budżetu 
miasta.

Rodzice i opiekunowie mogą skła-
dać wnioski od 1 października w for-
mie papierowej lub elektronicznie. 
Jeśli wniosek zostanie złożony do  
31 października, świadczenie będzie 
wypłacone także za wrzesień. Zasady, 
terminy i informacja o wymaganych 

dokumentach są dostępne w regula-
minie. 

 
Coraz więcej miejsc 

w żłobkach
W stolicy systematycznie przybywa 

miejsc dla najmłodszych warszawiaków. 
Dzieje się tak dzięki budowie i moderni-
zacji żłobków, wykupie miejsc w niepu-
blicznych placówkach oraz zatrudnianiu 
opiekunów dziennych. Jesienią zapew-
nimy 7139 miejsc dla najmłodszych – 
miasto będzie dysponowało 6688 miej-
scami w żłobkach miejskich, do tego do-
chodzą miejsca wykupione w żłobkach 
niepublicznych i u opiekuna dziennego. 
Zlecamy organizację opieki w formie 
żłobka w 13 niepublicznych placówkach 
na 316 miejsc. Dodatkowo zatrudniamy 
27 dziennych opiekunów, którzy spra-
wują opiekę nad 135 dziećmi. Jeszcze 
w tym roku powinna zakończyć się bu-
dowa żłobka na Pradze-Południe dla 
150 dzieci.

 
W Warszawie przedszkola 

będą bezpłatne
Pod koniec maja radni stolicy 

podjęli uchwałę o bezpłatnej opiece 
w miejskich przedszkolach. Od wrze-
śnia w stolicy przedszkolaki będą ko-
rzystać z zajęć za darmo. Od 2013 
roku opłata za przedszkola wynosi  
1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka 
w placówce powyżej sześciu godzin 
opieki. Dzięki likwidacji opłat rodzice 
w domowym budżecie mogą zaoszczę-
dzić nawet 1000 zł rocznie. Rodzice 
będą płacić jedynie za posiłki. Dzięki 
temu rozwiązaniu zmniejszą się rów-
nież bariery ekonomiczne w dostępie 
do edukacji przedszkolnej dla rodzin 
o niskich dochodach.  

  – Nasi uczniowie już nie muszą ku-
pować i kasować biletów, mogą korzy-
stać z komunikacji bezpłatnie. Zyskają 
na tym domowe budżety, skorzystają 
też inni użytkownicy dróg. Przed wpro-
wadzeniem tego rozwiązania z komuni-
kacji korzystało ponad 45 tys. spośród 
151 tys. uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów. Tymczasem do końca 
sierpnia wydaliśmy już ponad 120 tys. 
kart ucznia – mówi Renata Kaznowska, 
zastępca prezydenta m.st. Warszawy.  

Bezpłatne przejazdy – od 1 wrze-
śnia 2017 r. – przysługują uczniom 
warszawskich szkół podstawowych 
i gimnazjów, publicznych i niepu-
blicznych oraz uczniom mieszkającym 
w Warszawie i uczącym się w innych 
placówkach oświatowych, zlokalizo-
wanych poza granicami stolicy. Upraw-
nienie jest wgrywane na cały okres 
pobytu dziecka w szkole (nie dłuższy 
niż 4 lata) i obowiązuje na obszarze 1. 
i 2. strefy. 

– Karty ucznia już od najmłodszych 
lat będą kreowały pozytywne zacho-
wania komunikacyjne i przyzwyczają 
najmłodszych do korzystania z publicz-

nych środków transportu. Chcemy, żeby 
w przyszłości pasażerowie, którzy dziś 
są dziećmi, również stawiali na eko-
logiczną komunikację miejską – mówi 
Wiesław Witek, dyrektor Zarządu 
Transportu Miejskiego.

Uchwała o zmianie systemu ulg 
i przyznaniu prawa do bezpłatnych 
przejazdów uczniom szkół podstawo-
wych i gimnazjów została podjęta przez 
Radę m.st. Warszawy 6 kwietnia br. 

Komunikacja miejska pełni klu-
czową rolę w systemie transportowym 
i jest najchętniej wybieranym przez 
warszawiaków środkiem transportu. 
Autobusy, tramwaje, metro i pociągi 
SKM przewożą rocznie ponad miliard 
pasażerów. Wiodąca rola transportu 
zbiorowego w obsłudze codziennych 
podróży wymaga zapewnienia wyso-
kiej konkurencyjności w stosunku do 
samochodów. Miasto dąży do tego by 
udział komunikacji miejskiej w obsłu-
dze wszystkich podróży wykonywa-
nych w Warszawie wzrósł do 65 proc., 
chce zmniejszyć liczbę prywatnych aut 
wyjeżdżających codziennie na ulice 
oraz ograniczyć emisje zanieczyszczeń. 

Bezpłatne szkolenia w ZUS
Dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie, Małgorzata Zdrodowska serdecznie zaprasza na bezpłatne szko-
lenia, planowane we wszystkich jednostkach Oddziału, w okresie od września do grudnia 2017 r. 

Warszawski bon żlobkowy
Stolica wspiera rodziny
Warszawski bon żłobkowy to 400 złotych miesięcznie wsparcia dla 
rodzin z małymi dziećmi, zachęta do poszukiwania i podjęcia pra-
cy oraz płacenia tutaj podatków. Wnioski można będzie składać od  
1 października elektronicznie lub w wydziałach obsługi mieszkańców.

Podróż za jeden uśmiech
Od piątku 1 września br. uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjów podróżują komunikacją miejską bezpłatnie, na podstawie kart 
ucznia.

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE DO PRACY:
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 

DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ
ZGŁOSZENIA: rekrutacja@nasza-gazeta.pl
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Pojęcie sprzedaży prowokacyj-
nej (The challenger sale) powstało 
w USA, w czasach kryzysu finanso-
wego w 2008 roku, kiedy okazało się 
że sprzedawcy na całym świecie prze-
żywali swoje najgorsze czasy. Działy 
sprzedaży z dnia na dzień osiągały 
coraz gorsze wyniki. Klienci przestali 
kupować. Zapanowała panika. Firmy 
pragnęły jak najszybszego rozwiązania 
problemu, a sprzedawcy zrozumienia 
i akceptacji zaistniałej sytuacji. Czeka-
ła nas rewolucja.

Narodziny 4. rewolucji 
sprzedażowej

Amerykańskie stowarzyszenie Sa-
les Executive Council postanowiło jak 
najszybciej zareagować na sytuację 
i już w 2008 roku zorientowało się, 
że istnieje pewna grupa handlowców, 
którym sprzedaż nie tylko nie spadła, 
ale wręcz przeciwnie zaczęła dyna-
micznie rosnąć, bijąc kolejne rekordy. 
Na zlecenie SEC przeprowadzono  ba-
danie o niespotykanej do tej pory skali. 
Przeanalizowano około 70.000 wizyt 
handlowych przeprowadzonych przez 
7000 sprzedawców, którzy pracowali 
w 95 różnych od siebie branżach na 
całym świecie. Raport Dixona i Adam-
sona (twórcy eksperymentu) z tego  
monstrualnego badania wyłonił mię-
dzy innymi model sprzedaży o nazwie 
The Challenger sale, który w każdym 
aspekcie sprzedaży osiągał najlepsze 
rezultaty, a co charakterystyczne im 
bardziej był złożony proces, tym lepiej 
wiodło się Challenger’om.

Sprzedaż prowokacyjna opiera się 
na trzech mechanizmach komunikacji. 
Sprzeciwia się relacyjnemu sposobowi 
budowania kontaktu z klientem, traktując 

ją jako blokadę w rozwoju sprzedażo-
wym, chociażby za sprawą powszech-
ności w stosowaniu przez innych han-
dlowców. Sprzedaż prowokacyjna (the 
challenger sale) opiera się na mocnych 
wartościach partnerskich w biznesie. 
Traktując  sprzedawcę jako współpartne-
ra, a nie poddanego w relacji z klientem.

Profesor Neil Rackham, jeden 
z światowych ekspertów od procesu 
sprzedaży, twórca modelu SPIN Sel-
ling, twierdzi, że The Challenger Sale 
model (sprzedaż prowokacyjna)  może 
okazać się 4. rewolucją w sprzedaży, 
tak jak SPIN Selling  okazał się być 3. 
w latach 80-90. Sprzedawcy, którzy go 
wdrażali jako pierwsi, zyskiwali  zna-
czące wzrosty sprzedażowe.

Mechanizmy
Prowokacja opiera się na trzech 

założeniach, według których dochodzi 
do zwiększenia skuteczności podczas 
procesu sprzedażowego.
•  Prowokator pokazuje swojemu klien-

towi jego własny biznes z nowej per-
spektywy, kształci klienta, objaśnia 
procedury i wskazuje przestrzeń do 
rozwoju, bądź oszczędności.

•  Prowokator dostosowuje swój prze-
kaz, śmiało określając i dostosowując 
się do mataprogramu klienta. Używa 
psycholingwistycznych technik ko-
munikacji, aby każda informacja była 
ważna i zapamiętana przez odbiorcę.

•  Prowokator  bierze czynny udział 
w procesie sprzedaży. Z powodu war-
tości, które udostępnia klientowi, nie 
boi się rozmawiać o pieniądzach. Nie 
obawia się pokłócić z klientem. Ich 
relacja jest mocno biznesowa. Sprze-
daż nie jest odkładana na później.

Ważne, że styl sprzedaży prowo-

kacyjnej można śmiało replikować 
i wprowadzać jako standard w firmie. 
Odpowiedni model treningu sprzeda-
żowego powoduje szybką implementa-
cję sprzedaży prowokacyjnej, a w tym 
zdecydowanej poprawy wyników 
sprzedażowych. W Polsce najszybciej 
zareagowała biznesowa platforma spo-
łecznościowa (Vantis holding) zrze-
szająca przedsiębiorców i menagerów 
wyższego szczebla, która posiadając 
w swoim portfolio takie spółki, jak 
chociażby Eduneo, zaczęła implemen-
tować sprzedaż prowokacyjną zwielo-
krotniając swoje zyski.

Do(stosowanie) pod klienta – 
czas na PRESUPOZYCJE…

To w jaki sposób wypowiadana 
jest przez nas konkretna informacja 
sprawia, że nasz komunikat ma sens, 
bądź jest kompletnie pozbawiony tego 
sensu, czyniąc tę informację ważną 
dla odbiorcy, bądź nieprzydatną. Są 
to struktury lingwistyczne oparte na 
pewnych założeniach, które skierowa-
ne są do naszej nieuświadomionej czę-
ści umysłu (podświadomości), z którą 
bezpośrednio się komunikują. Podajmy 
zatem pewien przykład:

Informacja wypowiedziana przez 
nadawcę – Mateusz wybił szybę.
•  Jakie zatem informacje trafiają do 

naszej podświadomości.
•  Istnieje pewna osoba o imieniu Ma-

teusz.
•  Istnieje duże prawdopodobieństwo, 

że osoba wypowiadająca to zdanie 
zna Mateusza.

•  Mateusz jest osobnikiem płci męskiej.
•  Mateusz zapewne nie jest już nie-

mowlęciem, bowiem posiadał siłę 
niezbędną do wybicia szyby.

•  Istnieje jakaś konkretna szyba, która 
została wybita.

•  Stąd ta szyba była kiedyś cała.
•  Zdecydowanie ta szyba nie była pan-

cerna.

Jakież to proste! Należy odpowied-
nio ułożyć zdanie, użyć konkretnego 
i zamierzonego wzorca, aby zasiać od-
powiednią myśl w umyśle innej osoby. 
Ta presupozycja spowoduje kiełkowa-
nie tejże myśli i zapoczątkuje działanie, 
które jest celem naszego komunikatu, 
naszej informacji, a co istotne sprawia, 
że przejmujemy kontrolę nad sytuacją 
i rozmówcą. Umiejętność takiego wy-
czucia słownego, pomimo swojego 
zdecydowanego znaczenia w proce-
sie sprzedaży jest tylko elementem 
wzmacniającym, dodatkiem do sku-
tecznej komunikacji.

Jednakże wielu osobom zdarza się 
nadużywać presupozycji, różnego ro-
dzaju wymyślnych technik sprzedażo-
wych, co później owocuje uzyskaniem 
efektu odwrotnego niż planowany.

Należy pamiętać, że w tym przy-
padku istotą perswazji jest położenie 
nacisku na odpowiedni metaprogram 
odbiorcy, jego potrzeby i wartości, aby 
jak najlepiej dostosować się pod in-
dywidualny styl klienta. Techniki lin-
gwistyczne służą wyłącznie ukierun-
kowaniu uwagi naszego rozmówcy na 
rzeczy, które uczynią cały proces sprze-
daży jeszcze skuteczniejszym.

Weryfikacja
The challenger sale to model sprze-

daży dla każdego handlowca, wynika-
jący z potrzeby rynkowej i nieustają-
cego pragnienia elastyczności. Wyniki 
pokazują, że ta koncepcja sprawdza 
się w każdej sytuacji, a czym bardziej 
złożony mamy problem sprzedażowy 
i czym bardziej wymagającego klien-
ta, tym skuteczniejszy jest to model 
względem wszystkich profili sprze-
dawców poznanych do tej pory. Ana-
liza eksperymentu przeprowadzonego 
na życzenie SEC odnosiła się do  95 
branży w różnych krajach na całym 
świecie, a w tym i odmiennych od 
siebie kulturach, niespotykana nigdy 

wcześniej w historii badań umiejętno-
ści sprzedażowych. Nigdy wcześniej 
nie doszło do tak stanowczej weryfika-
cji umiejętności handlowych.

Model sprzedaży prowokacyjnej 
najlepsze rezultaty osiąga w sytuacji 
zdecydowanej rywalizacji handlowej 
o klienta, a także podczas złożono-
ści procesu sprzedażowego, gdy klient 
poddaje szczegółowej analizie naszą 
ofertę. Takimi branżami są między in-
nymi: farmacja, finanse i detal. 

Olbrzymia liczba sprzedawców, 
tempo sprzedażowe, dostęp do nowych 
technologii, szkolenia produktowe 
i sprzedażowe. Rotacja personelu, nowe 
produkty i kampanie marketingowe, 
zmieniające się otoczenie pracy i zaufa-
nia. Wszystkie te czynniki powodują, że 
model sprzedaży prowokacyjnej osiąga 
znaczące (ponad dwukrotnie) lepsze re-
zultaty, wyniki sprzedażowe, względem 
pozostałych koncepcji.

Zagrożenie
Szybka implementacja tego mode-

lu sprzedażowego przez większą część 
handlowców w ujęciu kraju może spo-
wodować przyzwyczajenie klientów do 
tego stylu, a zatem doprowadzić do 
anachronizmu tego modelu.

Jednakże, jeżeli SPIN selling uzna-
ny za 3. rewolucję sprzedażową został 
stworzony i opisany w latach 80. ubie-
głego wieku, a w Polsce przetłuma-
czony na nasz język w okolicach roku 
2010, to możemy się spodziewać, że 
tak świeża koncepcja, która została opi-
sana w 2011 roku, doczeka się swojego 
tłumaczenia nie wcześniej niż za 10 
lat. Należy się jednak spieszyć. Dostęp 
do zagranicznych badań i raportów jest 
już banalnie prosty. Przystosują się naj-
szybsi, a nie najsilniejsi.

Mateusz Mrozowski
Chcesz lepiej poznać nowe metody sprze-
daży? Skontaktuj się z nami: manager 
Robert Sienczewski, tel. 512 642 104.

„Warszawa w kwiatach i zieleni” 
w tym roku okazała się wielkim suk-
cesem, mieszkańcy zgłosili nie tylko 
swoje ogrody i ogródki, ale również 
ukwiecone okna i parapety, małe 
ogródki balkonowe, a nawet ogrody 
społecznościowe tworzone przez ludzi 
mających na uwadze piękno przyro-
dy Warszawy. Do konkursu przesłano 
niemal 400 zgłoszeń. Młodsze i starsze 
pokolenia pokazały, że konkurs jest 
ważny dla wszystkich mieszkańców 
stolicy, bez względu na wiek i doświad-
czenie ogrodnicze. 

– Konkurs „Warszawa w kwiatach” 
jest obecny w Warszawie od wielu lat. 
Rozpoczęty w trakcie prezydentury Ste-

fana Starzyńskiego, który przykładał 
wielką wagę do idei konkursu, konkurs 
został wskrzeszony przez społeczników 
skupionych przy Towarzystwie Przyja-
ciół Warszawy – powiedział podczas 
uroczystej gali, Michał Olszewski, wi-
ceprezydent m.st. Warszawy i dodał – 
Za rok czeka nas 35 edycja konkursu, 
mam nadzieję, że jubileusz będzie oka-
zją do dalszego wzrostu zainteresowa-
nia konkursem wśród warszawiaków. 

W dobie, gdy natura wraca do łask, 
a ekologia wkracza w każdy aspekt na-
szej codzienności, Warszawa pokazała, 
że każdy z nas może przyczynić się do 
przekształcenia miasta w żywy, zielo-
ny ekosystem. „Warszawa w kwiatach 

i zieleni” to coroczny konkurs, do któ-
rego można zgłosić swój ogród, ogró-
dek, balkon a nawet ukwiecone okno. 
To także cykl wydarzeń, które pokazu-
ją warszawiakom, że zielone i zdrowe 
miasto może dać wiele szczęścia. 

Ogrody nagrodzone w trzech głów-
nych kategoriach: 

– człowiek – miejsce 1. Barba-
ra Nowakowska, miejsce 2. Barbara 
Kochnio, miejsce 3. Magdalena Woj-
ciechowska, 

– sąsiedzi –  miejsce 1. Spół-
dzielnia Budowlano–Mieszkaniowa 
„NOWY ŚWIAT”, miejsce 2. Alina 
Wojtasik i Elżbieta Brożek, miejsce 3. 
Anna Miłecka i Barbara Nastaziak, 

– instytucja – miejsce 1. Służewski 
Dom Kultury, miejsce 2. ex aequo: Za-
mek Królewski w Warszawie i Wspól-
nota Mieszkaniowa Żoliborz Artystycz-
ny, miejsce 3. Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy Śród-
mieście m.st. Warszawy. 

W tym roku Nagroda im. Stefana 
Starzyńskiego, za wieloletnie kulty-
wowanie tradycji konkursu, wręczono 
Jagodzie Banach, Monice Jargot–Kę-
dzierskiej i Krystynie Gott. 

Nagrody rozdało także Towarzy-
stwo Przyjaciół Warszawy. Komisja 
Zarządu Głównego wyłoniła 16 lau-

reatów, a ponadto przyznała 14 wy-
różnień. Członkowie komisji Zarządu 
Głównego TPW wybrali laureatów 
w każdej z sześciu kategorii: 1. Bal-
kony, loggie i okna, 2. Ogródki przy-
domowe, 3. Budynki i tereny ogólno-
dostępne, 4. Osiedla mieszkaniowe, 5. 
Inne formy zieleni miejskiej oraz 6. 
Mister Kwiatów. 

Nagrody dla laureatów, w posta-
ci sprzętu do podlewania i pielęgnacji 
ogrodów, przyznał partner konkursu 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. W tym roku nagrodę spe-
cjalną w kategorii „Najpiękniejszy ogró-
dek przydomowy” wręczył magazyn 
„Mój ogródek” Agnieszce Mikołajczuk.

Pierwsza edycja konkursu „War-
szawa w kwiatach” odbyła się w 1935 
roku, kiedy to z inicjatywy Prezydenta 
Starzyńskiego powstał konkurs „War-
szawa w kwiatach i zieleni”. 

Wojna przerwała organizację Kon-
kursu, w latach 70-tych XX wieku z ini-
cjatywy Towarzystwa Przyjaciół War-
szawy konkurs został odnowiony. 

W roku 1971 mieszkańcy Powiśla 
jako pierwsi podjęli konkursowe wy-
zwanie i stanęli w zawodach lokalnych. 
Od tamtego czasu idea upiększania 
swojego miasta zielenią rozprzestrze-
niła się na całą Warszawę. 

Od kilkunastu lat, co roku, ponad 
500 osób zgłasza się do konkursu.

Upiększamy Warszawę kwiatami i zielenią
Znamy zwycięzców konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”, którego celem jest upiększanie miasta poprzez zieleń, ale również promocja zdrowego stylu życia. Podczas 
uroczystej gali w Nowym Teatrze nagrodzono 27 laureatów w 11 kategoriach i przyznano 14 wyróżnień.

Sprzedaż jest sexy, albo nie ma jej wcale

Czas na Challengera
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Jest mi niezmiernie miło zaprosić 
Państwa do udziału w organizowanej 
przez Centrum ATTIS Białej Sobocie. 
Odbędzie się ona w dniu 16 września 
2017 r. w godz. 9.30-14.30, a jej celem 
jest szerzenie wiedzy i zapewnienie pa-
cjentkom udziału w badaniach profi-
laktyczno-diagnostycznych w zakresie 
kobiecych chorób nowotworowych.   

Biała Sobota uprzedza wyjątkowe 
wydarzenie, jakim jest otwarcie pierw-
szego w Polsce Zakładu Onkologii 
Kobiecej – Zdrowie Kobiety. Na tą 
uroczystość już teraz Państwa również 
serdecznie zapraszam. Odbędzie się 
ona w dniu 27 września 2017 r. o godz. 
14.00. Otwarcie Zakładu oferującego 
koordynowaną i kompleksową opiekę 
odbywa się dzięki współpracy z Panią 
Krystyną Wechmann – Prezes Fede-
racji Stowarzyszeń „Amazonki”, i nie 
było by możliwe gdyby nie działania 
wdrażane przez Ministerstwo Zdrowia 
w tym obszarze. 

Utworzenie zakładu Zdrowie Ko-
biety jest największą inwestycją na 
Mazowszu w opiece zdrowotnej w roku 
2017 – ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. Patronat nad 
jej wykonaniem objęli Pan Konstanty 
Radziwiłł Minister Zdrowia oraz Pan 
Adam Struzik Marszałek Województwa 
Mazowieckiego. W funkcjonowanie 
Zakładu aktywnie włączyła się Pani 
Martyna Wojciechowska, wyrażając 
szczególne wsparcie i zaangażowanie 
w zakresie działalności profilaktycznej 
i prozdrowotnej. 

W ramach Zakładu leczone będą 
nowotwory piersi, macicy, jajnika, 
szyjki macicy oraz co bardzo istotne 
– nowotwory płuc, które są najczęst-
szą przyczyną zgonów nowotworowych 
u kobiet. Zakład Onkologii Kobiecej 
łączy trzy oddziały: onkologii klinicz-
nej, chirurgii onkologicznej i gineko-
logii onkologicznej. Struktura Cen-
trum ATTIS pozwala na zapewnienie 

kompleksowej opieki onkologicznej 
poprzez zabezpieczenie wszystkich nie-
zbędnych świadczeń od podstawowej 
opieki zdrowotnej po opiekę terminal-
ną. Kobiety kompleksowo i we właści-
wym czasie, objęte zostaną pełną opie-
ką profilaktyczną i edukacją w pod-
stawowej opiece zdrowotnej, opieką 
specjalistyczną, pełną diagnostyką 
obrazową i laboratoryjną z cytologią 
i pracownią histopatologii na miejscu, 
leczeniem szpitalnym wraz z operacja-
mi i rekonstrukcjami, chemioterapią 
i radioterapią (zewnętrzną w ramach 
zabezpieczonych środków finansowych 
na podstawie  jednej umowy),  re-
habilitacją szpitalną i ambulatoryjną, 
z basenem, i jeżeli zajdzie taka po-
trzeba opieką terminalną. Co bardzo 
istotne, rehabilitacja będzie również 
obejmowała ćwiczenia oddechowe 
przygotowujące do zabiegu operacyj-
nego pacjentek z rakiem piersi, i nie 
tylko. Będą to ćwiczenia oddechowe 
mające na celu zwiększenie wydolno-
ści płuc. W ramach Zakładu zespół 
specjalistów pod kierownictwem onko-
loga klinicznego będzie ustalał proces 
diagnostyczno-leczniczy indywidual-
nie dla każdej pacjentki. Pielęgniarka 
prowadząca będzie wspierać pacjent-
kę w poszczególnych etapach leczenia, 
a jako osoba wspomagająca włączony 
zostanie specjalista zdrowia publicz-
nego. Do dyspozycji pacjentek będzie 
pokój rodzinny, kosmetyczny i do in-
dywidualnych spotkań z najbliższymi.

Pierwsze pacjentki, dotknięte no-
wotworem płuc, będą mogły być przyj-
mowane do Zakładu już od dnia 1 paź-
dziernika 2017 r. Dalsze świadczenia 
wymagają zawarcia nowych umów 
z Mazowieckim Oddziałem Wojewódz-
kim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam 
i szczerze zachęcam do udziału.

Wiktor Masłowski
Prezes Zarządu Centrum ATTIS

W drugim tygodniu września w sa-
lach obsługi klientów będą przygoto-
wane oddzielne stanowiska eksperckie. 
Przy tych stanowiskach, przedstawiciele 
ZUS oraz innych instytucji, będą udzie-
lać porad i informacji przedsiębiorcom, 
a także osobom planującym rozpoczęcie 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Dyżury w I Oddziale ZUS w Warszawie 
oraz w Inspektoratach Warszawa: Wola, 
Ochota i Żoliborz pełnić będą zapro-
szone instytucji. Do współpracy zostali 
zaproszeni przedstawiciele z urzędów 
skarbowych, urzędów dzielnic, Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Urzędu Pracy, Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych czy Biura Rozwoju 
Gospodarczego m. st. Warszawy. 

W poszczególne dni, w placówkach 
I Oddziału ZUS w Warszawie, odbędą 
się także bezpłatne szkolenia. Ważne 
dla obecnych i przyszłych przedsię-
biorców są szkolenia zatytułowane: 
Pakiet nowego przedsiębiorcy, ABC 
przedsiębiorcy oraz e-składka – nowy 
wymiar rozliczeń. Podczas tych szkoleń 
przedstawione będą zmiany w przepi-
sach, związane z nową formą opłaca-
nia składek do Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Od 1 stycznia 2018 r. 
bowiem każdy płatnik będzie przekazy-
wał wszystkie składki na jeden indywi-
dualny Numer Rachunku Składkowego 
(NRS). Bez tego numeru płatnik już nie 
opłaci składek.

Pozostałe szkolenia, proponowa-
ne przez ZUS, są także interesujące. 

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji finansowej dowie-
dzą się o jaką formę pomocy mogą 
wystąpić do ZUS, aby uregulować na-
leżne składki. Przewidziane jest też 
szkolenie z elektronicznych zwolnień 
lekarskich wystawianych na Platformie 
Usług Elektronicznych. 

– Serdecznie zapraszam obecnych 
i przyszłych przedsiębiorców do na-
szych placówek, aby skorzystali z po-
rad i informacji przygotowanych spe-
cjalnie dla nich – zachęca Małgorzata 
Zdrodowska, Dyrektor I Oddziału ZUS 
w Warszawie. 

Więcej szczegółów na temat Tygo-
dnia Przedsiębiorcy oraz harmonogram 
szkoleń można znaleźć na stronie inter-
netowej www.zus.pl.

W sobotę 9 września w godz. 11–15 
przed Schroniskiem Na Paluchu przy 
ul. Paluch 2 odbędzie się I Piknik 
Charytatywny „Podaj Łapę Czło-
wieku”. To akcja mająca na celu 
pomoc zwierzętom przetrwać zimę. 
W pikniku udział wezmą dziennika-
rze, artyści oraz sportowcy, m.in. Ewa 

Piątkowska – mistrzyni świata w bok-
sie, Dorota Godzina – wielokrotna 
mistrzyni świata w kickboxingu, Jan 
Błachowicz – zawodnik UFC, naj-
lepszej federacji MMA na świecie, 
Marcin Różalski – mistrz KSW, Rafał 
Jackiewicz – mistrz Europy w bok-
sie, Jan Lodzik i Kamil Ruta – mi-

strzowie DSF Kickboxing Challenge. 
Ciekawym pojedynkiem będzie starcie 
dwóch Jurasów. W jednym narożniku 
stanie Łukasz ”Juras” Jurkowski – 
znany zawodnik MMA, dziennikarz 
i komentator. W drugim, Jerzy ”Juras” 
Wroński – znany warszawski raper 
i kickboxer.

Roger to średniej wielkości, smukły pie-
sek, w średnim wieku. Roger jest skoczny, 
pełen wigoru i bardzo towarzyski. Psiak 
prawie całe życie spędził w schronisku, był 
bardzo młody jak trafił do klatki, ale nie 
stracił radości życia. Pod koniec zeszłego 
roku został zaadoptowany przez nieodpo-
wiedzialnych ludzi i znów porzucony. Ro-
ger bardzo cieszy się na widok człowieka, 
skacze z radości, kiedy przychodzi jego 
kolej na spacer. Jest bardzo wdzięcznym, 
miłym pieskiem, przyjaznym i kontakto-
wym. Wobec innych psów nie wykazuje 
agresji. Roger nadaje się do domu, w któ-
rym są dzieci, do innych zwierząt też po-
winien się przyzwyczaić. Kontakt w spra-
wie adopcji: Justyna tel. 783 003 754

Szanowni Państwo!

ZUS zaprasza przedsiębiorców
Od 11 do 15 września 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Tydzień Przedsiębiorcy. Każdy będzie mógł sko-
rzystać z porad ekspertów, bezpłatnych szkoleń oraz broszur i poradników. Tematem wiodącym będzie e-składka, obowiązująca 
przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

Podaj łapę Człowieku

Roger szuka domu

ZAPROSZENIE 

do udziału w badaniach profilaktycznych onkologii kobiecej – porady, 
konsultacje lekarzy specjalistów, seminaria i badania diagnostyczne. 

Sobota 16 września  2017 r. w godz. 930 – 1430  
Centrum ATTIS Spółka z o. o., Warszawa, ul. Górczewska 89  

wprowadzenie do nowej kompleksowej opieki onkologicznej uruchamianej  
od października 2017 r. 

• Cykl prelekcji i wykładów w Sali Konferencyjnej I piętro na wprost sekretariatu pok.191: 
- godz. 1000 „Akceptacja siebie”  
mgr Magdalena Kozłowska psycholog, psychoterapeuta  (IAGR), Centrum ATTIS Sp. z o.o.,  
doktorantka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 
- godz. 1030 „Postępy w genetyce klinicznej dziedzicznego raka piersi”  
Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński - lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii oraz
genetyki klinicznej, Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie oraz działającego przy tej uczelni Międzynarodowego Centrum 
Nowotworów Dziedzicznych, Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej w latach 1998-
2011, Członek Prezydium Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN (Wydział V 
Nauk Medycznych), przewodniczący Komisji Odwoławczej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  
w latach 2010-2014, Prezes spółki Read-Gene SA.  
Światowej sławy badacz nowotworów dziedzicznych, m.in. dziedzicznego raka sutka i jajnika oraz 
dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego. 
Zespół prof. Jana Lubińskiego dokonał odkrycia, że lek cis-platyna sprawdza się w leczeniu chorych 
z nowotworem piersi  z mutacją genu BRCA1. Wyniki badań opublikowano w bardzo prestiżowym 
amerykańskim czasopiśmie onkologicznym. 



•  A PRZEPROWADZKI 24h/7, 
WYWÓZ i UTYLIZACJA  
zbędnych przedmiotów, mebli z mieszkań 
i piwnic. Tel. 607 663 330

•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, odznaki, 
odznaczenia, szable, bagnety. Gotówka.  
Tel. 504 017 418

•  KUPIĘ MONETY, BANKNOTY, 
militaria, znaczki, zegarki, srebra, platery, 
inne starocie. Tel. 502 510 493, 515 821 777

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

•  SPRZEDAM BUKSZPANY CIĘTE  
w kulę, wysokość 50 cm.  
Tel. 888 404 229

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

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69
we wrześniu:
•  10 września (niedziela) w godz. 11.00 

– 22.00 – Park Szczęśliwicki – Pik-
nik Uliczna sztuka – Uliczne jedze-
nie czyli Dźwięk Złam &Warszaw-
ska Schadzka & Szkoła Gotowania. 
Wstęp wolny

•  17 września (niedziela) w godz. 15.00 
– 20.00 – Skwer przy ul. Baśnio-
wej – Familijna impreza plenerowa 
„Jak w Kalejdoskopie – Dzień Bajki”. 
Wstęp wolny

•  22 września (piątek) godz. 16.00 – 
Pawilon „Pod Okiem” ul Grójecka 79 
– Na szlakach Huculszczyzny z cy-
klu Kresy – Moja miłość. Będzie to 
opowieść o kraju wysokich szczytów, 
o żyjących tam Hucułach, ich trady-
cjach i zwyczajach. Wstęp wolny

•  22 września (piątek) godz. 19.30 – 
Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 
75 – Koncert zespołu „Łysa Góra” 
w cyklu „Energia Źródeł – Folkowe 
OKO”. Po koncercie moderowane 
spotkanie z zespołem poprowadzi 
dziennikarz muzyczny Adam Do-
brzyński. Bilety 15 zł, w dniu kon-
certu 20 zł

•  23 września (sobota) godz. 19.00 – 
Sala widowiskowa OKO ul. Radom-
ska 13/21 – Koncert zespołu „Teraz 
i Tu” grający muzykę punk rock/
reggae. Bilety 10 zł, w dniu koncertu 
15 zł

Dom Kultury „Włochy”
ul. B. Chrobrego 27

tel. 22 863 73 23
we wrześniu:
•  10 września (niedziela) godz. 12.30 

– Dzień Otwarty. Zapisy na zajęcia, 
spotkania z instruktorami, prezenta-
cje sekcji artystycznych DK Włochy. 
W programie m. in. Występ zespo-
łu Edyta Band, pokaz capoeiry oraz 
mini warsztaty z robotyki, szachów, 
lepienia w glinie, plastyki, budowania 
z lego. Wstęp wolny

•  10 września (niedziela) godz. 17.00 – 
Teatralna Scena Talentów – Spektakl 
Chojnickiego Studia Rapsodycznego 
„Dziecko dla początkujących”. Wstęp 
wolny

•  17 września (niedziela) godz. 19.00 
– Spotkanie z cyklu „Muzyczne co 
nieco – spektakl poetycko-muzyczny 
„Blizny płaczą zawsze” w wykonaniu 
Jacka Furmańskiego. Wstęp wolny

•  23 września (sobota) w godz. 16.00 
– 21.00 – Święto Dzielnicy Włochy 
– impreza masowa na terenie Klubu 
Sportowego „Przyszłość-Włochy”. 
W programie m. in. Koncert zespołów 
Pectus i Chrząszcze. Wstęp wolny

Okęcka Sala Widowiskowa
Domu Kultury „Włochy”

ul. 1 Sierpnia 36a
Tel. 22 868 02 01

we wrześniu:
•  10 września (niedziela) w godz. 13.00 

– 15.00 – Dzień Otwarty Okęckiej 
Sali Widowiskowej. W programie 
spektakl dla dzieci „Guliwer”, spotka-
nia z instruktorami i zapisy na zajęcia. 
Wstęp wolny

•  13 września (środa) godz. 15.00 – 
Inauguracja sezonu kulturalnego 
2017/2018 w Klubie Seniora. Wstęp 
wolny

•  15 września (piątek) godz. 19.00 – 
Spektakl „Nieboszczka matka Pani” 
w wykonaniu grupy teatralnej „To 
masz Teatr”. Farsa w jednym akcie. 
Wstęp wolny

•  17 września (niedziela) godz. 17.00 
– Wydarzenia tangowe „Zakręceni w 
tangu”. W programie koncert najpięk-
niejszych tang polskich i argentyń-
skich w wykonaniu Formacji Tango 
Para Todos, pokaz tanga, lekcja pod-
stawowych kroków tanga oraz milon-
ga. Wstęp wolny
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N
AS

ZA 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
Komenda Rejonowa Warszawa-
Ochota, ul. Opaczewska 8
% (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 16, ul. Rynkowa 8  
  % (22) 596 71 60

Ogłoszenia drobne

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) upleciony z włosów; 7) objawia się zaczerwienieniem; 8) dokument wysta-
wiany przez dostawcę towaru; 9) pochyłość, skarpa, stok, urwisko; 10) dawniej o jednej z 
rąk; 12) kubeł; 14) szeroka, zadrzewiona ulica o charakterze spacerowym; 16) urządzenie; 
19) owoce jabłoni; 21) służący rycerza; 22) poobiednia drzemka; 23) żołnierz gwardii 
przybocznej króla.

Pionowo: 1) delikatne, łamliwe ciasto w kształcie cienkich, okrągłych płatków; 2) do 
zakasania; 3) kaktus; 4) potrawa z pokrajanego, zbitego mięsa; 5) kazalnica; 6) naczynie 
do mierzenia objętości cieczy; 11) nauka; 13) widowisko; 15) Lech (ur.1943), działacz 
związkowy, polityk, prezydent RP w latach 1990 – 95; 17) w niej obrazek; 18) pisany do 
melodii; 20) półszlachetny kamień w paski.

Horoskop
od 9 do 23 września 2017 r.

WODNIK (20 I – 18 II)
Marzenia o stabilizacji za-
wodowej i osobistej mogą 
się wkrótce stać rzeczywi-

stością. Pokonałeś opór materii, teraz 
powinieneś skupić się na swoim wnę-
trzu. Jedynie Ty sam możesz być dla 
siebie przeszkodą. Dogadaj się ze sobą 
– przecież zasługujesz na szczęście i 
odrobinę spokoju, nieprawda? Finanse 
zwyżkują. Zdrowie – w normie.

RYBY (19 II – 20 III)
Zdecyduj się: albo robisz 
pięć rzeczy na raz i to dość 
powierzchownie, albo sku-

piasz się na jednej i wtedy masz szansę 
coś osiągnąć. Możesz liczyć tylko na 
siebie, chociaż szczęście nie odwróci 
się do Ciebie plecami. Zerwij wreszcie 
ostatecznie z uciążliwą przeszłością. 
Finanse – coraz korzystniejsze. Zdro-
wie – bez niespodzianek.
 
BARAN (21 III – 20 IV)

Z nowym rokiem szkolnym 
czujesz chęć stworzenia cze-
goś nowego, przebudowania 

swojego życia. Zastanów się, czy na-
prawdę wszystko chcesz wyrzucić na 
śmietnik? To nie jest czas na rewolucje. 
Uspokój serce i rozum. Zrób przegląd 
ważnych spraw i zadecyduj, co chcesz 
zmienić i jak. A potem wprowadzaj plan 
w życie. 

BYK (21 IV – 21 V)
Najbliższe dni nie przyniosą 
Ci fajerwerków i rewelacji. 
Nie bądź rozczarowany – 

korzystaj z chwil odpoczynku i może 
przygotuj plan działań na przyszłość. 
To dobry moment na podsumowania i 
refleksje. Tylko potem trzymaj się tego, 
co wymyślisz. Inaczej cały wysiłek pój-
dzie na marne. Zarówno zdrowie, jak i 
finanse – bez zastrzeżeń.
 
BLIŹNIĘTA (22 V – 20 VI)

Coś Cię ponosi i bez opa-
miętania krytykujesz bliź-
nich. Nie wróży to nic do-

brego. Nawet najlepszy przyjaciel nie 
wytrzyma tego długo. Może powinieneś 
znaleźć sobie jakiś inny sposób na od-
reagowanie frustracji. Zastanów się, o 
co ci tak naprawdę chodzi. Podobną 
strategię zastosuj wobec problemów w 
pracy. 

RAK ( 21 VI – 22 VII)
Wakacje się skończyły, ale 
Tobie przydałoby się kilka 
dni wolnego, najlepiej w sa-

motności. Może wtedy udałoby Ci się 
powrócić do formy i na nowo cieszyć 
się życiem, które przecież nie jest takie 
złe. Pomoże ci w tym niespodziewany 
powrót ciepłych uczuć do płci przeciw-
nej. Zdrowie nie będzie Ci przeszka-
dzać, jeśli odpoczniesz.

LEW (23 VII – 22 VIII)
Lubisz być podziwiany. Po-
staraj się jednak nie ulegać 
zbytnio swoim słabościom. 

Nie musisz osiągać celu po trupach 
– władca powinien umieć okazać ła-
skawość. Znajdź inny sposób, który nie 
skrzywdzi bliźnich. Będą Cię kochali 
jeszcze bardziej. Zdrowie w porządku. 
Finanse niezbyt zadowalające, ale bę-
dzie lepiej. 
 
PANNA (23 VIII – 22 IX)

Najbliższe dni mogą Ci 
przynieść poprawę stanu 
posiadania. Jest jednak je-

den warunek. Musisz bez ociągania się 
wykorzystać swoją szansę. Nie wahaj 
się i śmiało rusz po to, co przecież Ci 
się należy. W innych sferach też nie 
będziesz mogła narzekać: w uczuciach 
bez rewolucji, ale za to bardzo miło i 
intymnie, a zdrowie – bez zastrzeżeń.

WAGA (23 IX – 23 X)
Dla Ciebie początek roku 
szkolnego  nie jest począt-
kiem, lecz raczej końcem 

dawnej epoki. Nie zamartwiaj się jed-
nak. Dasz sobie radę. Potrafisz prze-
cież z łatwością odnaleźć się w zmie-
niających się warunkach. Zdrowie i 
samopoczucie znacznie się poprawią, 
ponieważ wzrośnie Twoja satysfakcja 
ze sfery uczuciowej. Finanse – stabilne.

SKORPION (24 X – 21 XI)
Przed Tobą pracowite dni – 
sprawy do załatwienia, spo-
tkania, rozmowy. Bądź dobrze 

przygotowany, to nic Cię nie zaskoczy, 
a sukces murowany. Jednak towarzy-
szące pracy napięcie może się odbić 
na kontaktach z bliskimi. Postaraj się 
podchodzić do nich z większą wyrozu-
miałością. Nerwy – napięte. Finanse 
– satysfakcjonujące.

STRZELEC (22 XI – 21 XII)
Teraz najważniejsze jest 
to, abyś spróbował trochę 
zwolnić i uspokoić skołatane 

nerwy. Twój pęd  do życia źle wpływa 
na zdrowie. Musisz to zharmonizować. 
Także w sferze finansów nie czeka Cię 
nic dobrego. Nie możesz liczyć na po-
prawę sytuacji i na dodatek powinieneś 
uważać na stan konta.  Zdrowie raczej 
w porządku. 
 
KOZIOROŻEC (22 XII – 19 I)

Jeżeli masz nadzieje na 
leniwy koniec lata, to nie-
stety życie Cię rozczaruje. 

Wszystkie sprawy, które od tygodni le-
niwie się toczą, teraz nagle przyspieszą 
i zmuszą Cię do bieganiny. Będą też 
przyczyną niepokoju, stresu, osłabienia 
sił  i odpływu gotówki. Ale wszystko się 
uda dopiąć na czas i zgodnie z Twoimi 
życzeniami.   

13

8

7

9

11

15

16 17 18

21

22

23

19 20

12

14

10

21

4

2

3

13

3 4 5 6

9

19

15

12

20

21

22

23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

10

1

5

6

8

17

11

16

14

18
7

13




