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Bemowo piłką nożną stoi. To tutaj 
prężnie działa Bemowski Ośrodek Piłki 
Nożnej, otworem stoi hala piłkarska 
przy rondzie Legii, a także liczne  reno-
mowane szkółki i akademie piłkarskie. 

Chętnych dzieciaków grających 
w nogę i marzących o karierze Lewan-
dowskiego w dzielnicy nie brakuje. 
Także w nieco mniej znanym  Ga-
zowniczym Klubie Sportowym Świt. 
To lokalny inkubator młodych talentów  
na Jelonkach. Choć nieco na uboczu, 
bo przy ul. Oświatowej, to dobrze jest 
znany wśród okolicznych mieszkań-
ców. To tutaj od lat na treningi chętnie  
przyprowadzają swe dzieci, bo jest bli-
sko, a ćwiczyć wygodnie.

Klub posiada licencję Mazowiec-
kiego Związku Piłki Nożnej do prowa-
dzenia   rozgrywek na rok 2017/2018 
w V lidze i dwa zweryfikowane pełno 
wymiarowe  boiska z płytą z naturalnej 
trawy. Oprócz tego przy ul. Oświato-
wej, także drugie, tuż za bemowskim 
ratuszem, na osiedlu Przyjaźń.

Pochwalić się też może wykwalifi-
kowaną kadrą trenerską, specjalistycz-
nym sprzętem do identyfikacji talentu 
i spójnym programem szkolenia dla 
każdego, od przedszkola do seniora.

Nie ma się więc czemu dziwić, 
że na zaproszenie na dzień otwarty 
1 września  na rozpoczęcie naboru 
na sezon 2017/2018 na Jelonki przy-
szło dużo ludzi ze  swymi pociechami. 
Nie bacząc na chłód i złą pogodę wszy-
scy, a wśród nich m.in. 5-letni Antoni 

i dwie małe dziewczynki chcieli dołą-
czyć do jelonkowej   świty. Okazja była 
niebywała, bo zainaugurować go miał 
pokazowy trening Coerver Coaching. 
Zdaniem fachowców to nowoczesna 
metoda szkolenia. Na dużym boisku 
pod okiem 5 specjalnych trenerów ćwi-
czyli z piłkami mali  adepci przyodzia-
ni w specjalne koszulki. Po zabawie 
i rozgrzewce strzelali gole do małych 
bramek. To wszystko w ramach testów 
sprawnościowych, mających  stwier-
dzić ich sprawność fizyczną i wykazać 
predyspozycje i umiejętności  sportowe.

Trening odbywał się profesjonalnie. 
Na wszelki wypadek dzieci zapewnio-
ną miały opiekę medyczną, a asystują-
cy i oklaskujący z trybuny ich wyczyny  
rodzice możliwość zasięgnięcia porad 
np. dietetyka jak  odpowiednio żywić 
swe pociechy. 

Zapału i radości było co nie miara. 
A ponieważ sezon piłkarski już się 
rozpoczął dwa tygodnie wcześniej, 
więc na skraju boiska zobaczyć moż-
na było także trenujące starsze dzieci 
i młodzież oraz podziwiać efekty ich 
szkolenia.

Wszystkich przybyłych serdecznie 
powitał wiceprezes Edmund Dyba, 
od 40 lat związany z klubem Świt. 
Przypomniał, że to jeden z najstar-
szych w Warszawie klubów, założo-
ny przez gazowników w 1923 roku. 
W przyszłym roku  obchodzić będzie 
95-lecie. Klub założyli kolarze, więc 
zaczynał od kolarstwa. Przed wojną 

działało sześć sekcji, m.in. także zapa-
sy i boks. Najdłużej, bo od 1924 roku 
klub związany jest z piłka nożną, gdy 
uruchomił sekcję powstałą z „dzikiej” 
drużyny złożonej z chłopców z Powi-
śla. Duży sukces świtowcy piłkarze 
odnieśli w 1960 roku, gdy awansowali 
do ligi okręgowej i grali w III lidze. 
Teraz biorą udział w rozgrywkach w V 
lidze. O tym, że byli i  są dobrzy na mu-
rawie, świadczyć może duża kolekcja 
trofeów: medali i pucharów.

Na brak chętnych do gry w piłkę 
nożną klub nie narzeka. Trenuje tu bli-
sko 150 osób od lat 5 do powyżej 45 
– old boyów. Zgrupowani są w 3 sek-
cjach seniorów  oraz w 5 młodzieżo-
wych (juniorzy młodsi rocznik 2001/2, 
trampkarze 2003/4,  młodziki 2005/6, 
orliki 2007/8, żaki i najmłodsi adepci 
z lat 2010-11-12).

A ponieważ GKS Świt stale się 
rozwija i unowocześnia, w tym sezonie 
stawia na zmianę technik szkolenia, 
dlatego ogłosił nowy nabór dzieci.

Na dzień otwarty zaproszono przed-
stawicieli dzielnicy, licząc na szerszą  
współpracę na rzecz mieszkańców. 
Władze klubu nie ukrywają, że  potrze-
bują sponsora. A z racji tego, że klub 
ma gazownicze korzenie, chciałyby, 
aby większego wsparcia udzieliło 
im choćby Polskie Górnictwo Nafto-
we i Gazownictwo S.A, od którego 
dzierżawią teren swej siedziby i boiska 
na Jelonkach.

(PON)

Zarząd Woli pierwotnie planował 
budowę szkoły w rejonie ulic Sowiń-
skiego, Grodziskiej i Jana Kazimierza. 
Jednak z inwestycją kolidowały trzy 
linie wysokiego napięcia. Rozważano 
ich przebudowę, jednak takie przed-
sięwzięcie byłoby bardzo kosztowne 
i czasochłonne. - Zleciliśmy wykonanie 
koncepcji przebudowy linii wysokiego 
napięcia, jednak jej koszt wahał się po-
między 5,5 mln zł do aż prawie 9 mln zł. 
To 16-25 % środków przeznaczonych 
na całą inwestycję. Za te pieniądze 
moglibyśmy wybudować kolejne przed-
szkole – mówi Adam Hać, zastępca 
burmistrza Woli. 

W związku z tym jeszcze przed 
wakacjami wyznaczono dwie nowe 
działki, na których potencjalnie mo-
głaby powstać szkoła - przy ul. Ordona 
(róg ul. Kasprzaka) i ul. Karlińskie-
go. – Nie mieliśmy dużego wyboru. 
Na terenie Odolan mamy praktycznie 
trzy lokalizacje, na których mogłaby 
powstać szkoła – podkreśla Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz  Woli. Osta-
tecznie podjęta została decyzja o budo-

wie nowej szkoły na działce u zbiegu 
ul. Ordona i Kasprzaka. – Analizowa-
liśmy wszystkie argumenty, także te, 
które otrzymaliśmy od mieszkańców. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele 
zalet ma działka przy ul. Karlińskie-
go, jednak jej skomplikowana sytuacja 
prawna i roszczenia do fragmentu te-
renu spowodowały, że musieliśmy od-
rzucić tę lokalizację – mówi burmistrz 
Strzałkowski. 

W przypadku budowy szkoły 
na Odolanach zarząd dzielnicy nie 
może pozwolić sobie na jakiekolwiek 
opóźnienia. – Przejrzysty status działki 
u zbiegu Ordona i Kasprzaka gwaran-
tuje, że będziemy mogli szybko ruszyć 
z inwestycją. Niewątpliwie atutem tej 
lokalizacji będzie bardzo dobra komu-
nikacja – podkreśla burmistrz Hać.

Szkoła podstawowa, z wielofunk-
cyjnym boiskiem oraz placem zabaw 
powstanie pod koniec 2019 roku. Jesz-
cze w tym roku ogłoszony zostanie 
przetarg w systemie „Projektuj i bu-
duj”. Obecnie na ten cel zarezerwowa-
nych jest 27 mln zł.

b    Stolica wspiera rodziny   b    Piękna nieznajoma   b    Bezpłatne szczepienia dla seniorów   b     

Na Bemowie

Świt – klub z tradycjami

Na Woli

Szkoła na Odolanach
Wybrana została lokalizacja szkoły na Odolanach. Szkoła powstanie 
na działce znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Ordona z ul. Ka-
sprzaka. Jeszcze w tym roku zostanie rozpisany przetarg w systemie 
„Projektuj i buduj”. 

Na Bemowie

LECH KORT OPEN 2017
Twoją pasją jest gra w tenisa? A może 

dopiero zaczynasz swoją przygodę z tym 
sportem? Zapraszamy na turniej teni-
sowy pod patronatem Wojciecha 
Fibaka – Lech Kort Open 2017 już  
8 października każdego, kto chciałby 
aktywnie spędzić swój czas. W miłej 
atmosferze będziesz mógł podszkolić 
swoje umiejętności w grze i zaspokoić 
ducha rywalizacji. To wszystko w ca-
łorocznym klubie tenisowym na Be-

mowie – zapraszamy do Lech Kort! 
Rozgrywki będą prowadzone w trzech 
kategoriach wiekowych tak, aby każdy 
mógł spróbować swoich sił. Po wrę-
czeniu nagród dla najlepszych graczy, 
wszystkich uczestników zapraszamy 
na wspólne świętowanie. Gwarantujemy 
pyszne jedzenie, wino i zabawę w miłym 
gronie. Zarazimy Cię miłością do tenisa!

Dowiedź się więcej na www.tur-
niej.lechkort.pl
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Złodzieje i oszuści wymyślają coraz 
to nowe sposoby, aby oszukać, okraść 
i wykorzystać swoje potencjalne ofia-
ry. Przestępcy okradając mieszkania, 
na swoje ofiary najczęściej wybierają 
osoby starsze lub samotne. Dlaczego 
osoby starsze? Złodzieje i oszuści mają 
świadomość, że osobami starszymi ła-
twiej jest manipulować. Osoby starsze, 
samotne, emerytów łatwiej jest prze-
konać żeby wpuścili do mieszkania 
np. pracowników administracji osiedla, 
hydraulika czy osobę, która chce sprze-
dać doskonałej jakości towar w pro-
mocyjnej, niskiej cenie. Ponadto prze-
stępcy bardzo często bazują na niewie-
dzy np. dotyczącej przepisów unijnych 
i próbują to wykorzystać wmawiając, 
że dzięki pieniądzom z Unii Europej-
skiej w mieszkaniu zostanie wykonany 
remont instalacji wodociągowej czy ga-
zowej, a senior może otrzymać dodat-
kowe pieniądze do emerytury lub renty. 
Często też przychodzą do mieszkań pod 
pretekstem usunięcia awarii.

Niestety, te wszystkie argumenty 
to tylko pretekst aby dostać się do miesz-
kania. Po wejściu do środka złodzieje 
próbują odwrócić naszą uwagę i w tym 
czasie niepostrzeżenie zajrzeć do szafki 
w poszukiwaniu pieniędzy, biżuterii czy 
innych wartościowych przedmiotów, 
dlatego policjanci przestrzegają przez 
wpuszczaniem osób nam nieznanych 
do mieszkań i domów.

 PAMIĘTAJMY!
• Nie wpuszczamy do domu obcej 

osoby bez dokładnego sprawdzenia 
powodu jej wizyty i jej dokumentów. 

Prosimy o podanie nazwiska i telefo-
nujemy pod numer telefonu instytucji, 
z której rzekomo osoba do nas przy-
szła. W tym czasie obca osoba czeka 
za drzwiami – nie musimy czuć się win-
ni, że nie wpuszczamy kogoś nieznanego 
do naszego mieszkania. Właściwy numer 
telefonu bierzemy z książki telefonicznej 
lub informacji – nie prosimy tej osoby – 
bo może nam podać numer do wspólnika, 
który przedstawi się jak trzeba i oczy-
wiście potwierdzi tożsamość oraz cel 
wizyty sprawdzanej osoby.

• Bez wcześniejszego umówie-
nia żadna medyczna wizyta nie 
może odbyć się w domu pacjenta 
Ośrodki zdrowia nie szukają sobie do-
datkowych pacjentów w ich prywatnych 
domach, nie możemy wierzyć w takie 
historie opowiadane przez złodziei czy 
oszustów. 

• Nie pozwalamy sobie na to, żeby 
obca osoba zajmowała naszą uwagę 
nawet najbardziej ciekawymi spra-
wami i izolowała nas w jednej części 
mieszkania. Nie pozwalamy obcym 
swobodnie chodzić po naszym domu. 
Złodzieje i oszuści są z reguły dobrze 
przygotowani do rozmów i znają dobrze 
ludzką psychikę, wiedzą jak manipu-
lować swoimi ofiarami, a także znają 
„bezpieczne miejsca”, w których zwy-
kle przechowujemy pieniądze

• Nie przechowujemy w domu du-
żych kwot pieniędzy w gotówce i drogo-
cennej biżuterii. Najlepszym miejscem 
na nasze oszczędności jest konto banko-
we, a na drogocenne przedmioty skrytka 
bankowa.

Zwłaszcza w lasach ziemia co jakiś 
czas odsłania, najczęściej będące po-
zostałościami po II wojnie światowej, 
różnego rodzaju miny, granaty, pociski 
i naboje artyleryjskie lub  karabinowe, 
czy inny zawierający resztki materiałów 
wybuchowych złom. Podobnie podczas 
wykopów związanych z procesem bu-
dowlanym. W pozornie bezpiecznym 
miejscu  można znaleźć ciągle niebez-
pieczne niewybuchy lub niewypały.

Zabezpieczanie ich na własną rękę 
jest postępowaniem niebezpiecznym. Ist-
nieje bardzo duże prawdopodobieństwo, 
że w skorodowanym opakowaniu może 

znajdować się odporny na warunki atmos-
feryczne, niezależny od daty produkcji, 
niebezpieczny i ciągle zdatny do użytku 
ładunek wybuchowy. Przemieszczanie 
znaleziska bywa bardzo ryzykowne, po-
nieważ niewłaściwe postępowanie może 
doprowadzić do zainicjowania eksplozji.

W przypadku ujawnienia niewybu-
chu lub niewypału, czy innego, wzbu-
dzającego nasze podejrzenia przedmio-
tu, należy niezwłocznie powiadomić 
policję. Jeżeli mamy możliwość, można 
w widoczny sposób oznaczyć miejsce 
znaleziska i odseparować je od osób po-
stronnych do przyjazdu patrolu policji.

Policja radzi

Uważajmy na domokrążców
Policjanci przypominają o ostrożności i po raz kolejny proszą o nie-
wpuszczanie do domów osób nieznanych, podających się za pracowni-
ków różnych instytucji. To zwykle pospolici złodzieje, którzy poprzez 
manipulację chcą dostać się do mieszkania i okraść swoją ofiarę.

Na Bemowie

Wygaśnięcie mandatu radnego

Co zrobić z niebezpiecznym 
znaleziskiem
Zdarza się, że podczas spacerów w lesie lub innych, będących w prze-
szłości areną wojennych potyczek miejscach, zamiast owoców leśne-
go runa można znaleźć powojenne, niebezpieczne przedmioty. W ra-
zie ujawnienia wzbudzającego naszą podejrzliwość znaleziska, pod 
żadnym powodem nie wolno go dotykać lub przemieszczać, ale pilnie 
powiadomić policję. Niepohamowana ciekawość może okazać się 
śmiertelnie niebezpieczna.

• Dużo się dzieje w tym roku na 
Bemowie, atrakcyjne imprezy kultu-
ralne jedna po drugiej…

– Już na początku roku mieszkańcy 
naszej dzielnicy mogli wziąć udział 
w jubileuszowym, bo 25. Finale Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Po raz pierwszy cała impreza organizo-
wana była na terenie Automobilklubu 
Polska. Na mieszkańców czekało mnó-
stwo atrakcji, m.in. licytacje, zabawy, 
konkursy, przejażdżki rajdowymi 
samochodami. Imprezę uświetnił 
występ gwiazdy wieczoru  zespołu  
SOUND’N’GRACE. A to był dopiero 
zwiastun wydarzeń, które na Bemo-
wie miały zagościć w tym roku. Cały 
styczeń upłynął pod znakiem wspól-
nego kolędowania. Wraz z mieszkań-
cami spotykaliśmy się  w bemowskich 
kościołach, aby wspólnie z Natalią 
Niemen, czy Ochotniczą Strażą Po-
żarną w Kaskach oddać się wspólne-
mu śpiewaniu. W lutym w atmosferze 
walentynkowej odbył się niezwykły 
koncert Michała Bajora. Mieszkańcy 
jak zawsze tłumnie przybyli, aula Woj-
skowej Akademii Technicznej pękała 
w szwach. Kiedy atmosfera miłości 
już opadła, na Bemowie wystąpił Te-
atr Kamienica z dwoma  niezwykle 
zabawnymi monodramami „Mój Dzi-
kus” i ”W obronie jaskiniowca”. Naszą 
dzielnicę odwiedziły również  takie 
sławy, jak Ryszard Rynkowski , czy 
śp. Zbigniew Wodecki.  Zimowy se-
zon koncertowy, który odbywał się 
w auli Wojskowej Akademii Technicz-
nej zakończył koncert Alicji Majew-
skiej i Włodzimierza Korcza. A potem 
na Bemowie rozpoczął się czas  wystę-
pów plenerowych, które w Amfiteatrze  
zainicjowała Izabela Trojanowska. 

• W tym roku dzielnica Bemo-
wo postanowiła też pierwszy raz w 
swojej historii zorganizować Dni Be-
mowa. 

– Na mieszkańców  przez 9 dni 
czekała moc atrakcji: pikniki, spotkania, 
wernisaże, zjazdy food trucków, festi-
wale, a także koncerty największych 
polskich gwiazd. Podczas Dni Bemo-
wa zaśpiewali m.in.: Kasia Kowalska, 
Anna Wyszkoni, Łukasz Zagrobelny, 
Rafał Brzozowski, Sidney Polak, Le-
mon, a także znani i lubiani wykonawcy 
hip-hopowi - Polska Wersja, Szlagier, 
Zipera. Nie zapomnieliśmy również 
o najmłodszych, którzy z utęsknieniem 
czekali na multimedialny spektakl fa-
milijny pt. „Błękitek”, starsi zaś licznie 
przybyli aby podziwiać Zespól Pieśni 
i Tańca  Mazowsze w pełnej 120-osobo-
wej krasie. Podczas Dni Bemowa wystę-
powały także liczne kabarety, np. kaba-
ret Szczęśliwa 60, czy Kabaret Smille. 
Nasza oferta kulturalna spowodowała, 
że podczas tego wyjątkowego wydarze-
nia bawiło się we wszystkie dni w sumie 
kilkanaście tysięcy osób.

• W czasie miesięcy letnich także 
trudno się było nudzić na Bemowie…

– Mieszkańcy Bemowa wkroczyli 
w okres wakacyjny tanecznym krokiem. 
Po raz trzeci w każdą sobotę, na dzie-
dzińcu Ratusza kilkaset osób bawiło 
się na słynnych już na całą Warszawę 
i okolice bemowskich potańcówkach. 
Do Amfiteatru przyjechała również 
po raz siódmy Fundacja Okularnicy 
z występami pt. „Osiecka na Bemo-
wie”. Repertuar  wielkiej poetki  mogli-
śmy usłyszeć w wykonaniu m.in. Anny 
Sroki-Hryń, Anny Serafińskiej, Leny 
Piękniewskiej, Magdy Smalary, Joanny 
Zawłockiej oraz Joanny Trzepiecińskiej. 
Mieszkańcy chętnie i licznie przycho-
dzili również na przedstawienia kaba-
retów,  m.in. Kabaretu Paranienormalni, 
Stand-up Comedy z udziałem takich 
gwiazd tego nurtu jak Kacpra Ruciń-
skiego, Łukasza Lotka Lodkowskiego, 

Rafała Paczesia, Karola Modzelewskie-
go oraz Katarzyny Piaseckiej, czy Kaba-
retu Moralnego Niepokoju.

• Co mogli zobaczyć miłośnicy 
kina?

– W ramach cyklu historia pokaza-
liśmy naszym mieszkańcom takie filmy 
jak: „Historia Roja”, „Katyń”, czy „Ka-
nał” Andrzeja Wajdy. Ci którzy woleli 
obejrzeć filmy pod tzw. „chmurką”, też 
mieli taką możliwość. Dzięki Filmowej 
Stolicy Lata przez całe wakacje można 
było podziwiać filmy, które w ramach 
głosowania mieszkańcy sami wybrali 
w ankiecie internetowej.

• A z jakich propozycji mogli sko-
rzystać mieszkańcy bardziej aktywni?

– Poza licznymi koncertami i spek-
taklami dzielnica organizuje też stałe 
warsztaty i zajęcia. Mieszkańcy Be-
mowa mogli brać udział w licznych 
warsztatach plastycznych, gitarowych, 
chórze Bemcanto, najmłodsi zaś mo-
gli uczestniczyć w warsztatach mu-
zycznych oraz akcjach w ramach zimy 
i lata w mieście. Zorganizowaliśmy 
też liczne konkursy dla mieszkańców, 
m.in.  konkurs recytatorski, konkurs 
na najlepszą palmę wielkanocną. Chęt-
ne osoby zawsze zostały wynagrodzone 
za aktywność i trud pracy. 

* Za nami wakacje, ale to jeszcze 
nie koniec atrakcji, które dzielnica 
przygotowała dla chętnych. Co jesz-
cze czeka mieszkańców Bemowa?

- Na koniec lata zawitał do Amfite-
atru na Bemowie sam Krzysztof Kraw-
czyk. Jesienną ramówkę otworzy zaś IV 
Festiwal Muzyki „Krąg”. Cała jesień 
natomiast obfitować będzie w komedie 
teatralne. Jak zawsze Bemowo nie za-
pomni o najmłodszych. W grudniu za-
praszamy wszystkie dzieci na spektakl 
pt. „Calineczka”. A w zimie ponownie 
naszą dzielnice odwiedzą wielkie sła-
wy. Jakie - to niespodzianka. Warto 
więc nas obserwować… 

 Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Bemowo rozwija się  
i kwitnie 

ROZMOWA Z MARKIEM LIPIŃSKIM
ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BEMOWA

Rada Bemowa podjęła uchwałę 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego Łukasza Lorentowi-
cza (o co wnioskował wojewoda ma-
zowiecki). Za głosowało 12 radnych 
Bemowa rządzącej koalicji. Natomiast 
10 radnych opozycji było przeciw,  
a 1 wstrzymał się od głosu. 

Wygaśnięcie mandatu radnego 
Ł. Lorentowicza (z ugrupowania Dla 
Bemowa) motywowano naruszeniem 
ustawowego zakazu łączenia manda-
tu radnego z wykonywaniem określo-
nych w odrębnych przepisach funkcji 
lub działalności.  

Jak przypomniano 21 maja 
2015 roku radny Łukasz Lorento-
wicz stosowną uchwałą został wy-
brany na stanowisko zastępcy burmi-
strza Bemowa.  Tymczasem zgodnie 
z art. 27 pkt. nr 2 ustawy o samo-
rządzie gminnym funkcji  zastępcy 
burmistrza nie można łączyć z człon-
kostwem w organach jednostek   sa-

morządu terytorialnego, w tym w gmi-
nie, w której dana osoba jest zastępcą  
burmistrza.

W okresie pełnienia funkcji człon-
ka zarządu dzielnicy Bemowo przez 
98 dni (od 21 maja do 27 sierpnia 
2015 roku) Ł. Lorentowicz wraz z in-
nymi członkami   zarządu podjął około 
120 uchwał, które nie zostały uchylo-
ne przez prezydenta m.st. Warszawy. 
Tymczasem do Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Warszawie nie 
wpłynęła uchwała, na mocy której do-
szłoby do wygaszenia mandatu Ł. Lo-
rentowiczowi.

Radny chce się odwołać od tej 
decyzji. 27 sierpnia 2015 roku Rada 
Warszawy podjęła bowiem uchwałę 
w sprawie stwierdzenia nieważności 
bemowskich uchwał, w tym m.in. tej 
w sprawie wyboru zastępcy burmistrza 
dzielnicy. To  oznacza, że od początku 
skutkowało to nieważnością uchwały 
w sprawie jego wyboru.

Budowa ul. Kopalnianej
Rada Bemowa wnioskowała o prze-

niesienie z roku 2019 na 2017 rok 
w drogownictwie 300 tys. zł. Dodatko-
wa kwota niezbędna jest do zwiększe-
nia do blisko 4,9 mln zł środków na po-
nowne ogłoszenie przetargu na budowę  
ul. Kopalnianej. Ten wcześniejszy na  
aktualizację dokumentacji projektowej 
ul. Kopalnianej wraz z wykonaniem 
na jej podstawie robót budowlanych 
oraz kanalizacji ogólnospławnej został  
unieważniony. Dlatego niedawno ogło-
szono nowy.

Jak podkreślono budowa ul. Kopal-
nianej, to bardzo ważna dla mieszkań-
ców Bemowa wieloletnia inwestycja. 
W ramach zawartego porozumienia 
z MPWiK  wybudowana ma być tam 
kanalizacja ogólnospławna, sieć wod-
no-kanalizacyjna oraz z prawdziwego 
zdarzenia ulica z chodnikami i oświe-
tleniem.

(PON)
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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 spo-
łecznymi. 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 Warsza-
wie, spotkanie z ekspertami ZUS może 
przynieść wiele korzyści. – Od kilku już 
lat prowadzimy bezpłatne szkolenia, któ-
re cieszą się dużym zainteresowaniem. 
Podczas spotkania z przedstawicielem 
ZUS można bowiem uzyskać informacje 
o obowiązujących przepisach, wprowa-
dzonych zmianach albo wyjaśnić indy-
widualne sprawy. 

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

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

nia społecznego w kontekście zbie-
gów 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 zbie-
gów 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 zbie-
gów 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 odpowied-
ni 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 przedszko-
lach rodzice 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 podję-
cia pracy oraz płacenia tutaj podatków. 
Aby otrzymać bon, trzeba będzie zrezy-
gnować z miejsca w żłobku lub z ocze-
kiwania na to miejsce. Warszawski bon 
żłobkowy będzie wynosił 400 zł mie-
sięcznie na dziecko w wieku od ukoń-
czenia pierwszego roku życia do dnia 
objęcia go wychowaniem przedszkol-
nym, nie później niż do ukończenia 
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 stoli-

cy podjęli uchwałę o bezpłatnej 
opiece w miejskich przedszkolach. 
Od września w stolicy przedszkola-
ki będą korzystać 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 wy-
sokiej konkurencyjności w stosunku 
do samochodów. Miasto dąży do tego 
by udział komunikacji miejskiej w ob-
słudze 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 żłobkowy
Stolica wspiera rodziny
Warszawski bon żłobkowy to 400 złotych miesięcznie wsparcia dla ro-
dzin z małymi dziećmi, zachęta do poszukiwania i podjęcia pracy 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 ca-
łym 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 spra-
wia, że nasz komunikat ma sens, bądź 
jest kompletnie pozbawiony tego sen-
su, czyniąc tę informację ważną dla od-
biorcy, bądź nieprzydatną. Są to struk-
tury lingwistyczne oparte na pewnych 
założeniach, które skierowane są do na-
szej nieuświadomionej części umysłu 
(podświadomości), z którą bezpośred-
nio 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 
indywidualny styl klienta. Techniki 
lingwistyczne służą wyłącznie ukie-
runkowaniu uwagi naszego rozmówcy 
na rzeczy, które uczynią cały proces 
sprzedaży 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 klienta, 
tym skuteczniejszy jest to model wzglę-
dem wszystkich profili sprzedawców 
poznanych do tej pory. Analiza eks-
perymentu przeprowadzonego na ży-
czenie SEC odnosiła się do  95 branży 
w różnych krajach na całym świecie, 
a w tym i odmiennych od siebie kul-
turach, niespotykana nigdy wcześniej 

w historii badań umiejętności sprzeda-
żowych. Nigdy wcześniej nie doszło 
do tak stanowczej weryfikacji umiejęt-
ności 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 osią-
ga znaczące (ponad dwukrotnie) lepsze 
rezultaty, wyniki sprzedażowe, wzglę-
dem 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 zo-
stał stworzony i opisany w latach 80. 
ubiegłego wieku, a w Polsce przetłu-
maczony na nasz język w okolicach 
roku 2010, to możemy się spodziewać, 
że tak świeża koncepcja, która zosta-
ła opisana w 2011 roku, doczeka się 
swojego tłumaczenia nie wcześniej niż 
za 10 lat. Należy się jednak spieszyć. 
Dostęp do zagranicznych badań i ra-
portów jest już banalnie prosty. Przy-
stosują się najszybsi, 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, zie-
lony ekosystem. „Warszawa w kwia-

tach i zieleni” to coroczny konkurs, 
do którego można zgłosić swój ogród, 
ogródek, balkon a nawet ukwiecone 
okno. To także cykl wydarzeń, które 
pokazują warszawiakom, że zielone 
i zdrowe miasto może dać wiele szczę-
ścia. 

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 Pre-
zydenta Starzyńskiego powstał konkurs 
„Warszawa 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



Przez kilkaset lat była częścią mo-
narchii węgierskiej, następnie Austro-
-Węgier i Republiki Czechosłowackiej, 
a rzeczywistą suwerenność uzyskała 
dopiero 1 stycznia 1993 roku. Niezwy-
kły naród, który przez stulecia mimo 
braku własnego państwa zachował swą 
odrębną kulturę i język. Różnorodne 
krajobrazy: majestatyczne góry, niezwy-
kłe jaskinie lodowe, słoneczne winnice, 
zabytkowe miasta – to Słowacja.

Mały kraj wielkich 
możliwości

Pomimo bliskości naszych krajów 
nie znamy Słowacji tak dobrze, jak 
jest tego warta. Wystarczy przyjrzeć 
się jej bliżej, by zaskoczyła różnorod-
nością atrakcji, które nas tam czekają. 
Słowację szczodrze wyposażyła matka 
natura. Dla turystów przez cały rok 
są bowiem atrakcyjne majestatyczne 
turnie Wysokich Tatr, zachwycające 
urodą wierzchołki Tatr Niżnych i po-
rośnięte trawą zbocza Małej i Wiel-
kiej Fatry. Do swych wnętrz zapraszają 
piękne i tajemnicze jaskinie. Można 
odwiedzać 12 z nich, w większości 
naciekowych i lodowych. Na terenie 
Słowacji znajduje się większość najcie-
kawszych lodowych jaskiń w Europie – 
Dobszynska Lodova, a także jedna z 3 
udostępnionych do zwiedzania jaskiń 
aragonitowych na świecie – Jaskinia 
Ochtinska, szczycąca się unikalną szatą 
naciekową. Nie trzeba nikogo zachę-
cać do odwiedzenia Krasu Słowackie-
go – największego obszaru krasowe-

go w Europie Środkowej (440 km2).  
Dzięki bajkowym formom i specyficz-
nej faunie i florze jest to jeden z najcie-
kawszych zakątków Słowacji. 

Źródeł termalnych jest tu aż 1472, 
a na ich bazie działają 23 uzdrowiska, 
gdzie leczy się wodami i borowinami. 
Wśród tego bogactwa przyrody – praw-
dziwa perełka historii i architektury – 
Bratysława.

Miasto o dwóch obliczach
To jedna z najmłodszych stolic 

w Europie, gdyż swą funkcję pełni 
od 1 stycznia 1993, kiedy to Słowacja 
stała się niepodległym państwem. Nie-
zwykle pięknie położona Bratysława, 
mająca ciekawą historię i bogate trady-
cje produkcji przedniego wina, szczyci 
się starannie odnowioną, zabytkową 
starówką i otaczającymi miasto, rozcią-
gającymi się na słonecznych wzgórzach 
winnicami. Po spacerze wąskimi ulicz-
kami starówki, wśród zachwycających 
kamieniczek w stylu wiedeńskiego ba-
roku, możemy odpocząć w jednej z ma-
lowniczych staromiejskich knajpek nad 
szklanką piwa lub bardziej popularnego 
w Bratysławie wina. Poza kameralną 
starówką, gdzie na każdym kroku wi-
dać pozostałości świetności tego miasta 
z czasów monarchii, Bratysława nie 
zachwyca. Z zamkowego wzgórza roz-
ciąga się widok na Petrzalkę: dzielnicę-
-molocha leżącą po drugiej stronie Du-
naju, tuż przy granicy z Austrią. W tym 
gigantycznym blokowisku mieszka 1/3 
całej ludności Bratysławy. Tę duali-

styczną panoramę miasta, obrazującą 
historię dawną i najnowszą, można po-
dziwiać z jednego z punktów widoko-
wych: platformy obrotowej restauracji 
na wieży telewizyjnej na wzgórzu Kam-
zik lub ze znajdującej się na wysokości 
82 m kawiarni na filarze mostu SNP 
(Słowackiego Powstania Narodowego). 

Miasto wina
Stare miasto to mieszanina gotyku, 

renesansu i baroku. Trzynawowa go-
tycka katedra Św. Marcina była świad-
kiem koronacji 11 węgierskich królów 
i 8 królowych, w tym Marii Teresy. 
Na parterze niemal każdej zabytkowej 
staromiejskiej kamieniczki znajdują się 
tłocznie wina, a piwniczki są dawnymi 
składami tego trunku. Bratysława jest 
nazywana miastem wina, tradycje jego 
wyrobu są tu długie, a oblane słoń-

cem wzgórza, pomiędzy którymi leży 
miasto, porastają winne krzewy. Wa-
runki do uprawy winorośli są przed-
nie, gdyż w ciągu roku jest tu ponad 
265 słonecznych dni. Nie bez przy-
czyny Bratysława obecną nazwę nosi 
dopiero od 1919 roku. Wcześniej miasto 
nazywało się Possonium (po łacinie), 
po węgiersku Pozsony lub z niemiecka 
Pressburg. Każda z tych nazw pochodzi 
właśnie od tłoczenia wina. Znakomitych 
win warto spróbować w niewielkich 
knajpeczkach wciśniętych w zaciszne 
zaułki wśród  staromiejskich kamieni-
czek. Kosztowaniem młodych trunków 
z bratysławskich winnic można przy-
jemnie zakończyć zwiedzanie miasta. 

Tam, gdzie król chodził 
piechotą

Jedną z ważniejszych rzeczy, które 
na pewno trzeba w stolicy Słowacji zo-
baczyć, jest Trakt Koronacyjny – szlak 
ten oznaczony jest symbolem korony 
umieszczonym w staromiejskim bru-
ku – wiodący z Zamku przez Katedrę 
Świętego Marcina i dalej  uliczkami 

Starówki: Kapitulską, 
Prepoštską i Sedlárską 
do Rynku Głównego 
(Hlavné námestie). 
Przed Ratuszem miej-
skim władcę witali 
z honorami włodarze 
miasta. Trakt korona-
cyjny wiedzie dalej 
przez plac Francisz-
kański (Františkánske 
námestie), skąd król 
konno przejeżdżał 
przez jedyną zacho-
waną do dziś Bramę 
Michalską zwieńczoną 
barokową sygnaturką – 

część średniowiecznych murów obron-
nych Bratysławy. Dziś spacer Traktem 
Koronacyjnym to przegląd najważniej-
szych zabytków stolicy Bratysławy.

Na górującym nad miastem wzgó-
rzu wznosi się łączący wiele stylów 
architektonicznych zamek (Hrad) – bu-
dowla o murach grubych na 12 metrów, 
ostoja państwa wielkomorawskiego, 
obecnie siedziba słowackiego parla-
mentu i obiekt mieszczący zbiory kilku 
muzeów, m.in. Słowackiego Muzeum 
Narodowego. Schodząc ze wzgórza 
zamkowego uliczką Beblav’eho u jej 
wylotu możemy podziwiać najmniej-
szy rokokowy dom Europy Środkowej.

Nad pięknym, modrym 
Dunajem

Koniecznie trzeba obejrzeć panora-
mę miasta z murów zamkowych. Pod 
nami wije się Dunaj – najpotężniejsza 
rzeka Europy Środkowej, łącząca swym 
biegiem 8 państw. Wystarczy sięgnąć 
wzrokiem za las niemal identycznych 
bloków osiedla Petrzalka, by w odległo-
ści 3 km od centrum miasta dostrzec 
granicę z Austrią. Do Wiednia jest tylko 
65 kilometrów. Na jednodniowy wypad 
do Wiednia można pojechać samocho-
dem (ok. 45 min. jazdy) lub wybrać 
się... wodolotem. Startujemy rano z portu 
pasażerskiego i po półtorej godziny jeste-
śmy już pod Praterem (koszt wyprawy 
w obie strony to 300 Sk). Nie bez przy-
czyny Bratysława nazywana jest sercem 
Europy Środkowo-Wschodniej, wodolo-
tem można stąd dotrzeć także do Buda-
pesztu. Podróż trwająca 5 godzin (koszt 
ok. 1000 Sk) dostarcza niezapomnianych 
przeżyć i pozostawia wrażenie, że Eu-
ropa jest jednak mała i wbrew pozorom 
wszędzie mamy blisko... 

Tekst i zdjęcie: Grzegorz Micuła 

Wędrówki z Naszą Gazetą

Piękna nieznajoma – Słowacja
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Laboratorium ITA – TEST S.C. oferuje badania wody pitnej 
według wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

(Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 wraz z późn. zm.). 

Oferujemy analizy mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody przeznaczonej do spożycia, wchodzące w zakres 
monitoringu kontrolnego i przeglądowego. W ramach kompleksowej obsługi klienta w zakresie badań wody, pobieramy 
próbki oraz transportujemy je do Laboratorium. Oprócz akredytacji PCA (AB1478) posiadamy zatwierdzenie badań wody  
przez Państwową Inspekcję Sanitarną, co gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność naszych badań.

www.itatest.pl     Itatest@itatest.pl     22 837 28 20     22 877 36 00
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 Stołeczny ratusz szacuje, że w obec-
nym sezonie przeciwko grypie zaszczepi 
się ponad 65 tys. seniorów. Na ten cel 
miasto przeznaczyło 2 331 918 zł. Do-
stępność programu jest bardzo duża – 
mieszkańcy mogą przyjść na szczepienie 
do 176 przychodni. Szczepienia trwają 
od początku września do 8 grudnia br.

Warszawa od kilkunastu lat realizuje 
program skierowany do seniorów, pacjen-
tów Stołecznego Centrum Opiekuńczo-
-Leczniczego oraz podopiecznych nocle-
gowni i schronisk – czyli osób, u których 
do zainfekowania może dojść łatwo, a po-
wikłania po zachorowaniu bywają groźne.

Szczepienia w domach 
opieki i noclegowniach

W placówkach Stołecznego 
Centrum Opiekuńczo-Leczniczego 
ze szczepień przeciwko grypie skorzy-
sta ponad 630 osób za ponad 20 tys. zł. 
Program takiej profilaktyki realizowa-
ny jest od 2007 r. 

Miasto przewiduje, że w 19 noc-
legowniach ze szczepień przeciwko 
grypie skorzysta blisko 700 osób bez-
domnych. Warszawa na szczepienie 
połączone z badaniem pacjentów prze-
znaczyła ponad 50 tys. zł. 

ELWIRA – srebrzysta księżniczka. 
Sama delikatność i łagodność. Suczka 
subtelna w zachowaniu, zachowująca 
nieśmiały dystans do wydarzeń i zja-
wisk wokół. Elwira jest bardzo mło-
dziutką sunią, lecz w swoim młodym 
życiu przeszła już wiele biedy i ponie-
wierki. Stąd bierze się jej nieśmiałość 
i jeszcze drobny brak zaufania do ob-
cych. Elwira ma świetne relacje z in-
nymi psami. Chętnie przytuli się do ja-
kiejś miłej rodziny, lub singla, i za oka-
zane serce odwzajemni się wielkim 
przywiązaniem. Elwira miała operację 
przedniej łapki, złamanej w skompliko-
wany sposób. Chodzi jednak używając 
tej łapki, i wszystko wskazuje na to, 
że będzie coraz lepiej.  Elwira czeka 
na dom. Tel: 604 531 952

Bezpłatne szczepienia 
dla seniorów
Mieszkańcy Warszawy, którzy ukończyli 65. rok życia, są zameldowa-
ni na stałe lub czasowo w stolicy oraz osoby rozliczające podatek 
dochodowy (PIT) w warszawskich urzędach skarbowych, mogą sko-
rzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.

Elwira szuka domu
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 MINI-
-informator

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

• POLICJA % 997
Komisariat Warszawa-Wola
ul. Żytnia 36 % 22 603 72 55
Komisariat Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A % 22 603 25 80

• STRAŻ MIEJSKA % 986
• STRAŻ POŻARNA % 998

Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 4, ul. Chłodna 3   % 22 596 71 60
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 7, ul. Powstańców Śląskich 67
  % 22 596 70 70
Bemowski Telefon Zaufania
  % 22 664 15 58 
czynny: środy 13.00-16.00
piątki 9.00-12.00

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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

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

Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 106 zł
Pierw sza stro na + 100%
Ostatnia strona + 50%
Ogło sze nia drob ne: 1–10 słó w – 15 zł, 
11–20 słów – 25 zł.
Dla sta łych klien tów du że rabaty
Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT.

Ogło sze nia płat ne z góry. 
Za  treść ogło szeń, re klam i artykułów 

sponsorowanych re dak cja nie od po wia da.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, 

adiustowania oraz opatrywania własnym 
tytułem nadesłanych materiałów.

N
AS

ZA

Wolskie Centrum Kultury

we wrześniu:
•  23, 30 września (sobota) godz. 16.00 – 

ul. Obozowa 85 – Wieczorki taneczne 
dla dorosłych, przeboje od lat 60. do 
współczesnych. Bilety 10 zł

•  24 września (niedziela) w godz. 16.00 
– 17.00 – Indie na Woli – Warsztaty 
tańca indyjskiego – Kathak. Prowadze-
nie Magdalena Niernsee. Wstęp wolny

•  25 września (poniedziałek) w godz. 
11.00 – 12.00 – ul. Działdowska 6 – 
Warszawskie Dni Seniora – Okulistycz-
ny program edukacyjny Widzieć lepiej 
cz. 2. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy 
tel. 22 632 31 91 w. 202

•  26 września (wtorek) w godz. 15.00 – 
18.00 – ul. Młynarska 35A – Warszaw-
skie Dni Seniora – Warsztaty z tańca 
ludowego. Wstęp wolny. Obowiązują 
zapisy tel. 733 563 311  

•  26 września (wtorek) godz. 15.30 – 
ul. Gibalskiego 10 – Taniec dla senio-
rów. Warsztaty prowadzone w ramach 
projektu Fundacji Pomocy Psycholo-
gicznej i Edukacji Społecznej Razem. 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy tel. 
733 563 311

•  26 września (wtorek) w godz. 9.30 – 
10.30 – ul. Młynarska 35A – Joga dla 
seniorów. Zapraszamy osoby w wieku 
60+, które chcą spędzić aktywnie czas i 
wzmocnić ciało. Wstęp wolny, obowią-
zują zapisy tel. 733 563 311

•  27 września (środa) w godz. 13.00 
– 14.30 – ul. Działdowska 6 – War-
szawskie Dni Seniora – Czy z wiekiem 
pamięć musi się pogarszać? Wykład i 
warsztaty. Wstęp wolny. Obowiązują 
zapisy tel. 22 632 31 91 w. 202

•  28 września (czwartek) godz. 16.30 – 
ul. Gibalskiego 10 – Warszawskie Dni 
Seniora – Warsztaty ceramiczne. Wstęp 
wolny. Obowiązują zapisy tel. 22 632 
94 20

WOLA ul. Górczewska 176
tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG   
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

•  ALARMY, MONTAŻ, 
NAPRAWA, Modernizacja 
systemów, serwis@cmcs.pl  
tel. 796 671 671

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

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

•  KOMPUTERY, INTERNET, 
SIECI KOMPUTEROWE, 
Naprawa, Sprzedaż, Konfiguracja, 
Serwery, serwis@cmcs.pl  
tel. 796 671 671 

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

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

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

•  ZŁOTA RĄCZKA + 
ELEKTRYKA + składanie mebli. 
tel. 503 150 99

Ogłoszenia robne

Horoskop
od 24 września do 6 października 2017 r.

WODNIK (21 I – 18 II) 
Wrzesień nie był – jak dotąd 
- miesiącem Twoich marzeń, 
ale jego końcówka będzie 

znacznie lepsza. Na razie musisz jakoś 
znieść większe obciążenie pracą i obec-
ny poziom finansów. To nie jest dobry 
czas na zmiany i radykalne działania. 
W uczuciach – uważaj na niebezpieczne 
pokusy. Powinieneś ukoić nerwy i za-
dbać o zdrowie.

RYBY (19 II – 20 III)
Nadszedł właściwy moment, 
żeby wybrać cel i skupić się 
na dążeniu do niego. Otwo-

rzą się przed Tobą nowe możliwości 
zawodowe, nie przegap nadarzającej 
się okazji. To może być awans w obec-
nej pracy lub nowa, bardzo intratna 
propozycja. W uczuciach – możliwe 
przejściowe napięcia z sypialnią w tle. 
Zdrowie raczej w  normie.  

BARAN (21 III – 20 IV)
W najbliższych dniach bę-
dziesz cieszyć się nadmia-
rem energii, z łatwością więc 

zabłyśniesz pomysłami i z entuzjazmem 
zaangażujesz się w nowe przedsięwzię-
cia. W efekcie możesz spodziewać się 
sukcesów i awansu. W finansach także 
będzie nieźle, a na dodatek może Ci 
się trafić wygrana w totka. Zdrowie – 
doskonałe. 

BYK (21 IV – 21 V)
Wrzesień przyniósł Ci szczę-
śliwą passę: Teraz two-
je plany nabiorą kształtu, 

wreszcie będziesz mógł je zrealizować.  
Co więcej masz szansę na nowe źródła 
dochodów i godziwy zarobek w intere-
sach. Także sprzedaż lub kupno nieru-
chomości przebiegną po Twojej myśli. 
Przygotuj się za to na kłopoty w sferze 
uczuć. Zadbaj o oczy. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Mimo wielu obowiązków 
najbliższe dni będą dla Cie-
bie szczęśliwe. Świat obda-

rzy Cię nowymi znajomymi i cieka-
wymi propozycjami, które powinieneś 
dokładnie rozważyć. To dobry czas na 
zrobienie małego bilansu życiowego. 
W uczuciach – sielanka. Do pełni formy 
fizycznej wrócisz pod koniec miesiąca, 
ale zadbaj o zdrowie. 
 
RAK ( 22 VI – 22 VII)

W sprawach zawodowych 
nie powinieneś spodziewać 
się żadnych problemów. 

Raczej docenienia wykonywanej pra-
cy i awansu. Pojawią się także nowe 
możliwości zarabiania pieniędzy i po-
prawią się Twoje finanse. Uwaga: nie 
przepuść wszystkiego. W uczuciach – 
powróci dawna miłość. Tylko, czy to 
dla Ciebie dobrze?

LEW (23 VII – 23 VIII)
Los i gwiazdy Ci sprzyjają, 
możesz więc być pewien, że 
poradzisz sobie z ewentual-

nymi trudnościami i kłopotami. Sko-
rzystaj z pojawiających się propozycji, 
np. wyjazdu za granicę. W uczuciach 
dużo dobrych chwil: nowa miłość dla 
samotnych i formalizacja związku dla 
par. Niewielkie kłopoty może Ci spra-
wić zdrowie.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Do końca września będziesz 
się cieszyć dobrym samopo-
czuciem i wysokim poziomem 

energii. W trosce o zdrowie powinnaś 
porzucić nałogi i poprawić sprawność 
fizyczną. Będzie Cię stać na zajęcia 
sportowe i zadbanie o siebie, bo ktoś 
wreszcie doceni Cię finansowo. Pielę-
gnuj znajomości zawodowe – wkrótce 
przyniosą Ci korzyści.

WAGA (23 IX – 23 X)
Przygotuj się na istotne 
zmiany w życiu. Nie wahaj 
się, nawet jeżeli będziesz 

musiała zmienić pracę czy miejsce za-
mieszkania. To dla Ciebie niepowta-
rzalna szansa na rozwój. W uczuciach 
– chwile pełne namiętności. W finan-
sach znaczna poprawa, pozwalająca 
na uzupełnienie braków, a nawet na 
odrobinę wspaniałego szaleństwa.

SKORPION (24 X – 22 XI) 
Przed Tobą doskonały okres 
w sprawach zawodowych. 
Będziesz

pewny siebie, a los będzie wspierał 
Twoje dążenie do sukcesu. Uda Ci się 
również zakończyć wszystkie wlokące 
się sprawy. Możesz nawet spróbować 
skoku na głęboką wodę i założyć wła-
sny biznes. W uczuciach – możliwy 
poważny konflikt. Uważaj na  infekcje. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) 
W pracy przeczekaj trudno-
ści i unikaj konfliktów. Jeśli 
trafi Ci się interes życia, weź 

kilka głębokich oddechów i sprawdź 
wszystko dokładnie. Dobrze byłoby, 
żebyś z realizacją poczekał do końca 
września. Natomiast w uczuciach cze-
ka Cię eksplozja namiętności i wielka 
miłość, być może na całe życie. Zdrowie 
– bez zarzutów. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
W najbliższych tygodniach 
nie będziesz mógł narzekać 
na nudę. Będzie się dużo 

działo, a Ty będziesz się cieszyć nad-
miarem energii. Dzięki temu nadrobisz 
zaległości i rozwiążesz istotne proble-
my. Finanse także będą wywoływać 
uśmiech na Twojej twarzy. Końcówka 
września już nie tak dobra. Pomyśl 
o sensownej diecie.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) onuca; 7) otwarcie gry szachowej; 8) zakładanie wsi i miast w dawnej 
Polsce; 9) wczesna msza odprawiana w adwencie ku czci Marii; 10) siostrzyczka 
wśród miejskich trojaczków; 12) bakteria; 14) dłuto stolarskie; 16) miasto porto-
we w Hiszpanii (Baskonia); 19) lichy kawałek mięsa; 21) chorobliwe osłabienie 
lub utrata pamięci; 22) wasal; 23) przeciwnicy spod Legnicy.

Pionowo: 1) jeniecki obóz oficerski w II woj. światowej; 2) rozżarzone cząstki;  
3) stare akta; 4) strata metalu przy przetopie; 5) czajnik; 6) przemówienie lub 
utwór lit. odznaczający się gwałtownym tonem; 11) uroczy w uśmiechniętym 
policzku; 13) nad starszym asystentem; 15) o maści konia: płowy, żółtawy;  
17) targ; 18) rywale chartów; 20) sojusz.
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