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W Ursusie powstaje EKOpark

b Targi China Homelife Poland  b Majówka na Szczęśliwicach b Oznakuj swój rower  b 

Pierwszy w Warszawie EKOpark 
powstaje na działkach o powierzchni 
ponad 5 ha, położonych wzdłuż uli-
cy Gierdziejewskiego (w obrębie ulic 
Czerwona Droga, Wolności i Orłów 
Piastowskich). To teren dawnych za-
kładów ZPC Ursus.

– To obszar mocno zurbanizowany 
i  dotychczas  jednoznacznie  kojarzący 
się z przemysłem. Między innymi z my-
ślą o tych warszawiakach, którzy tu już 

mieszkają,  albo  wkrótce  zamieszkają, 
powstaje  EKOpark.  Co ważne,  będzie 
to miejsce wypoczynku, ale także rekre-
acji – mówi Michał Olszewski, wice-
prezydent m.st. Warszawy.

11 maja, przedstawiciele władz 
Warszawy i dzielnicy Ursus sym-
bolicznie rozpoczęły prace, sadząc 
pierwszy parkowy dąb. Warszawia-
cy z rezultatów robót będą mogli się 
cieszyć jeszcze przed końcem roku. 

Inwestycja została podzielona na eta-
py. Pierwszy, który zostanie zrealizo-
wany do końca 2018 roku obejmuje 
3,3-hektarowy teren od ul. Czerwona 
Droga do ul. Stanisława Leszczyńskie-
go. Drugi – od ul. Warszawskiej do ul. 
Czerwona Droga – realizowany będzie 
w 2019 r. Koszt budowy to blisko 
10 mln zł. Ponad  70 proc. tej kwoty 
pochodzi z dofinansowania unijnego 
(więcej czytaj na str. 3).

Na początku marca br. weszła w ży-
cie nowelizacja ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi, która dała samorządom 
możliwość ograniczenia w godzinach 
nocnych sprzedaży napojów alkoho-
lowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży. 

Jako pierwsze skorzystały z tego 
m.in. Zielonka i Targówek.

Na Ochocie, po gorącej i burzliwej 
debacie próba zakazu sprzedaży alko-
holu nocą między godz. 23 a 6 rano nie 
powiodła się. 

Na nic zdały się argumenty, że m.in. 
24-godzinna sprzedaż alkoholu generu-
je złe skutki, bo rozpija ludzi. A ponad-
to budzi sprzeciw mieszkańców, którzy 
skarżą się na zakłócanie ciszy nocnej, 
chuligaństwo, wandalizm w okolicach 
punktów sprzedaży. 

Za projektem uchwały, mającej tak-
że ponoć przeciwdziałać lobby alkoho-
lowemu, w imiennym głosowaniu opo-
wiedziało się 9 radnych z różnych klu-
bów, 9 było przeciw, a 1 się wstrzymał. 

Zdaniem oponentów nocna prohi-
bicja w jednej dzielnicy na niewiele się 
zda, gdyż alkohol będzie można kupić 
m.in. po sąsiedzku i na stacjach benzy-
nowych, w Biedronce przy ul. Korotyń-
skiego czynnej do godz. 24, czy na tzw. 
„mecie”. Przypominali, że ludzie chcą 
wolności. Nie lubią zakazów. Każdy 
potrafią obejść. Wszystko zależy od 
kultury picia, bo upić się można także 
w barze, pubie, czy restauracji.

Rosnącą liczbę nocnych sklepów 
monopolowych proponowali ograni-
czyć  w inny sposób, np. poprzez cof-
nięcie wydanego zezwolenia. 

(PON)

Na Ochocie

Bez nocnej prohibicji

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski wspólnie z zarządem Ursusa sadzą pierwszy dąb w przyszłym EKOparku.
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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

24 kwietnia przewodniczący wło-
chowskiej rady Andrzej Krupiński 
ogłosił kolejną przerwę w obradach 
rady Włoch do 17 maja. To już trzecia 
w rozpoczętej 14 marca br. XXXV sesji 
rady dzielnicy.

W trakcie jej kontynuacji po wie-
logodzinnej gorącej debacie, po wielu 
wcześniejszych zapowiedziach, 9 kwiet-
nia radnym udało się odwołać z funkcji 
burmistrza Michała Wąsowicza. A po-
nieważ nie wybrano nowego, więc stary 
zarząd w nie zmienionym trzyosobo-
wym składzie nadal rządził dzielnicą.

Przełomu spodziewano się na sesji 
wznowionej 24 kwietnia. Do ratusza 
przybyło wielu zainteresowanych miesz-
kańców. O godz. 18 widownia była peł-
na, a dla tych pozostających w domach 
– transmisja on line. Zarząd nie cały, 

reprezentowany był przez burmistrza Mi-
chała Wąsowicza i tylko jednego z jego 
zastępców Christiana Młynarka. Rada 
za to w pełnym 21-osobowym składzie 
oczekiwała na rozpoczęcie obrad przez 
przewodniczącego. Napięcie i oczekiwa-
nia na sali rosły. Gdy wreszcie z nie-
wielkim opóźnieniem Andrzej Krupiński 
wznowił obrady, poinformował zebra-
nych o dwóch pismach.

Pierwsze dotyczyło rozwiązania 
umowy o pracę z naczelnikiem biura 
rady. Drugie natomiast, złożone przez 
szefa klubu PiS Radosława Sosnkow-
skiego, mówiło o wykluczeniu z rady 
radnego Tomasza Pisarka. Wykluczony 
stwierdził, że to za to, że głosował 
przeciw odwołaniu M. Wąsowicza. 
Tym samym włochowski klub PiS klub 
skurczył się do 7 osób.

Najistotniejszą wiadomością była 
ta, że po kilkunastominutowych obra-
dach, zamiast oczekiwanego wyboru 
nowego burmistrza przewodniczący 
rady Włoch ogłosił kolejną przerwę 
do 17 maja. Jak komentowano w ku-
luarach, że PiS kruszy się i nie do-
gadano się odnośnie odpowiedniego 
kandydata.

Czas ucieka. Od 9 kwietnia radni 
Włochy mają 30 dni na powołanie no-
wego burmistrza. Niedopełnienie tego 
obowiązku skutkuje wprowadzeniem 
zarządu komisarycznego przez prezy-
denta Warszawy.

Z zapowiadanej dopiero na 17 maja 
kontynuacji sesji wynika więc, że Wło-
chy być może czeka zarząd komisa-
ryczny. 

(PON)

Mieszkańców Ochoty zapraszamy 
do Rewiru Dzielnicowych Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa III ul. Fil-
trowa 54/58, po uprzednim kontakcie 
telefonicznym pod nr: 22/668-62-12

Mieszkańcy Ursusa mogą oznako-
wać rower w Komisariacie Policji przy 
ul. Sosnkowskiego 16, po wcześniej-
szym kontakcie telefonicznym pod nr: 
22/603-21-59.

Mieszkańców warszawskich 
Włoch zapraszamy do Komisariatu 
Policji przy ul. Komitetu Obrony Ro-
botników 57, po uprzednim kontakcie 
telefonicznym pod nr: 22/603-26-31.

Kryteria, jakie trzeba spełnić, aby 
oznakować rower: pełnoletniość, do-
wód tożsamości (dzieci przychodzą 
w obecności pełnoletniego opiekuna),  
ewentualnie dowód zakupu.

 KRP III

Skrzyżowanie ulic Wawelska – Gró-
jecka – Kopińska jest jednym z najbar-
dziej niebezpiecznych miejsc w Warsza-
wie ze względu na brak sygnalizacji bez-
piecznego skrętu w lewo. Rada Ochoty 
i jej komisje od lat dawały temu wyraz, 
czego ostatnim przykładem jest stycz-
niowe stanowisko. W nim to ochocka 
rada zwróciła się do rady miasta i pani 
prezydent o podjęcie działań mających 
na celu zapewnienie środków na taką 
przebudowę. Zarząd Dróg Miejskich 
także podjął starania w tej sprawie. 

Dlatego też rada Ochoty jedno-
myślnie podjęła wspierające stanowi-
sko, w którym popiera starania ZDM 
o zapewnienie w jego budżecie na 
2018 rok środków niezbędnych do 
dostosowania sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Wawelska – Gró-
jecka – Kopińska do wprowadzenia 
wydzielonych faz do skrętu w lewo. 
Zarazem zwraca się w nim do władz 
miasta o wyasygnowanie kwoty umoż-
liwiającej przebudowę wyżej wymie-
nionego skrzyżowania.

Na realizację tego przedsięwzięcia 
trzeba będzie poczekać, bo jak poinfor-
mowano, najpierw powstanie projekt, 
który poddany zostanie konsultacjom 
społecznym.

Tymczasem w ramach prac przy-
gotowawczych i poprawy bezpieczeń-
stwa już w tym roku ZDM planuje 
przebudowę trzech innych ochockich 
skrzyżowań. Będą to skrzyżowania 
ulic: Grzymały-Sokołowskiego z ul. 
Szczęśliwicką oraz ul. Białobrzeskiej 
z ul. Kopińską i ul. Białobrzeskiej z ul. 
Dickensa.

(PON)

Na kwietniowej sesji rady Ochoty 
przewodnicząca Rady Warszawy Ewa 
Malinowska-Grupińska wręczyła 3 od-
znaki „Zasłużony dla Warszawy”. 

Uhonorowani zostali:  mgr Joanna 
Stocka – nauczyciel biologii, dorad-
ca metodyczny, współautor publikacji 
z zakresu biologii i przyrody od wielu 

lat związana z XXI LO im H. Kołłąta-
ja, od 2009 roku pełniąca tam funkcję 
dyrektora oraz samo liceum. To szkoła 
sukcesu. Wyróżnia ją nie tylko to, że 
należy do najlepszych w stolicy, ale 
i to, że jest najstarszą w Warszawie. 
Założona została przez pijarów. XXI 
LO jubileusz 360-lecia uroczyście ob-
chodziło w październiku ub. roku. 

Odznakę „Zasłużony dla Warsza-
wy” otrzymał także Dariusz Jarosiński 
– organizator i dyrektor odbywającego 
się cyklicznie od 25 lat w Warszawie 

Festiwalu Sztuka Ulicy. To barwne, 
artystyczne wydarzenie w obszarach 
teatru, tańca, cyrku i performance/u. 

Spektakle plenerowe teatrów pol-
skich i zagranicznych zazwyczaj od-
bywają się na początku lata. Prezen-
towane były nie tylko m.in. na Starym 
czy Nowym Mieście, ale też na Polu 
Mokotowskim, na Agrykoli oraz na 
Ochocie w parkach Szczęśliwickim 
i Zachodnim. 

(PON)

We Włochach

Czy będzie komisarz?
Oznakuj swój rower
Zapraszamy wszystkich właścicieli jednośladów z Ochoty, Ursusa i warszaw-
skich Włoch do terenowych jednostek policji, gdzie w każdą środę i czwartek 
w godz. 14. 00–18.00 będzie można – bezpłatnie – oznakować rower. Akcja ma 
na celu ograniczenie kradzieży jednośladów. Oznakowanie pozwala na szybką 
identyfikację utraconych rowerów i ich części.

Przebudowa skrzyżowań

Inwestycyjna klęska

Na Ochocie

Liceum Kołłątaja 

Jedynie 3 radnych głosowało na se-
sji rady Włoch za przyjęciem sprawoz-
dania zarządu z wykonania załącznika 
budżetowego dzielnicy za 2017 rok. 
Większość, bo 11 radnych była prze-
ciw, a 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Pod nieobecność burmistrza Micha-
ła Wąsowicza sprawozdanie przedsta-
wił główny księgowy dzielnicy An-
drzej Mucha.

Ubiegłoroczny sięgający 78,7 mln 
zł plan dochodów wykonano w 98,4 
proc. na kwotę 77,5 mln zł. Lepiej uda-
ły się te bieżące wykonane w 102 proc. 
na kwotę ponad 76 mln zł. Dochody 
majątkowe wykonano w 30 proc, a 
poczesne miejsce w kwocie blisko 1,2 
mln zł wyniosły wpływy z przekształ-
cenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności.

Z kolei planowane na ponad 202 
mln zł wydatki wykonano w 92,1 proc. 
na kwotę 186,7 mln zł. Większość z 
tych środków, bo 163,8 mln zł wy-
datkowano na zadania bieżące, które 
wykorzystano w 97,6 proc.

Gorzej było z wydatkami majątko-
wymi. Zaplanowane (po zmianach) na 
blisko 35 mln zł udało się wydatkować 

na kwotę blisko 23 mln zł. Tak niski, 
bo 65-procentowy wskaźnik wykonal-
ności inwestycji bardzo zbulwersował 
opozycję. Radny PO Krzysztof Czuma 
wprost mówił o klęsce.

Na nic zdały się wyjaśnienia, że 
wykonanie byłoby wyższe, gdyby o 
blisko 13 mln zł nie zwiększony został 
pierwotny plan wydatków majątko-
wych ani to, że wnioskowano o przy-
wrócenie ponad 2,2 mln zł.

Chwalono się wysoką 94-procen-
tową realizacją zadań oświatowych za 
ponad 16 mln zł. Obejmowały m.in. 
modernizację i rozbudowę szkoły nr 
94 przy ul. Cietrzewia (za 10,6 mln 
zł) oraz Gimnazjum nr 112 przy ul. 
Solipskiej (za 3,7 mln zł). Udało się 
też wykonać np. modernizację parku 
M. Kotańskiego (za 750 tys. zł), nowe 
boisko na Forcie Włochy (za 275 tys. 
zł), remont zabytkowego pałacu Koeli-
chenów (za 2 mln zł). 

Tymczasem jak zwykle odłogiem 
leżało drogownictwo. Z blisko 12 mln 
zł wydatkowano zaledwie 2,7 mln zł, 
czyli 22 proc., co głównie uzasadniano 
brakiem środków na wykup gruntów. 
W ub. roku za blisko 2 mln zł zrealizo-

wano w 100 proc. ul. Kolumna (jezdnię 
o dł. 410 m, chodniki, odwodnienie), a 
także ul. Dzwonkową.

Tynkarska czeka
Za to od ponad 20 lat nie można się 

uporać z budową ul. Tynkarskiej, mimo 
że zadanie podzielono na etapy. Jak 
wyjaśniono, przyczyną nie wykorzy-
stania przeznaczonych na to 3 mln zł 
był brak możliwości realizacji tej inwe-
stycji niezależny od dzielnicy. W 2017 
roku prowadzone były bowiem przez 
PKP roboty związane z modernizacją 
linii kolejowej, które wymusiły ob-
sługę komunikacyjną budowy poprzez 
ul. Tynkarską. Realizacja tego zadania 
koordynowana jest z zamierzeniami 
PKP dotyczącymi m.in.: rozbudowy 
linii kolejowej, remontem dworca i za-
gospodarowaniem przyległego terenu.

Inwestycja ta uzależniona jest też 
podobno od działań podjętych przez 
biuro architektury i planowania prze-
strzennego miasta w zakresie miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych.

(PON)

NASZA REDAKCJA POSZUKUJE 
DO PRACY:

PRZEDSTAWICIELI 
HANDLOWYCH 

DO SPRZEDAŻY POWIERZCHNI 
REKLAMOWEJ

ZGŁOSZENIA:  
rekrutacja@nasza-gazeta.pl

Praca dodatkowa
przy kolportażu gazet

(co dwa tygodnie)

dla sprawnych mężczyzn 
z samochodem 

zgłoszenia pod nr 877-25-66
lub e-mail: rekrutacja@nasza-gazeta.pl
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Na przestrzeni ponad 5 ha terenów 
pofabrycznych Ursusa, wzdłuż ulicy 
Gierdziejewskiego powstanie EKO-
park. Ekologiczne ścieżki edukacyjne, 
panele solarne, naturalny plac zabaw, 
niecki retencyjne zbierające wodę opa-
dową to główne elementy, które mają 
stworzyć jego ekologiczny charakter. 
Teren zostanie wzbogacony o pierwszy 
w dzielnicy wybieg dla psów oraz ogól-
nodostępne polany piknikowe. 

– To obszar mocno zurbanizowany 
i  dotychczas  jednoznacznie  kojarzący 
się z przemysłem. Między innymi z my-
ślą o tych warszawiakach, którzy tu już 
mieszkają  albo  wkrótce  zamieszkają, 
powstaje  EKOpark.  Co ważne,  będzie 
to miejsce wypoczynku, ale także rekre-
acji – powiedział Michał Olszewski, 
wiceprezydent m.st. Warszawy obecny 
na uroczystości rozpoczęcia inwestycji.

–  Projekt parku dostosowaliśmy do 
potrzeb, które zgłaszali nam mieszkań-
cy. Dlatego w parku powstaną nie tylko 
plac zabaw i polana piknikowa, ale też 
wybieg dla psów i urządzenia do street 
workout’u. Wszystko przy jak najmniej-
szej ingerencji w istniejącą zieleń – po-
wiedziała Urszula Kierzkowska, bur-
mistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 
Natomiast zastępca burmistrza Dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy, Wiesław 
Krzemień zaznaczył, że nowatorski 
EKOpark to autorski pomysł pracow-

ników Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Dzielnicy.

Zastępca burmistrza Dzielnicy Ur-
sus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik 
podkreślił znaczenie dofinansowania 
budowy EKOparku ze środków unij-
nych i podziękował obecnej na uro-
czystości, zastępcy dyrektora  Biura 
Funduszy Europejskich  i  Rozwoju 
Gospodarczego Urszuli Świerżewskiej 
- Chrzan oraz Zespołowi ds. Funduszy 
Unijnych Urzędu Dzielnicy Ursus za 
wkład w realizację zadania.

Uroczystość zakończyła się miłym 
akcentem. Na pamiątkę wiceprezydent 
m. st. Warszawy Michał Olszewski 
otrzymał od burmistrz Ursusa Urszuli 
Kierzkowskiej szalik z barwami lokal-
nego klubu piłkarskiego KS Ursus.

Na oficjalnym otwarciu obecni 
byli radni Dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy Aneta Wachnicka oraz Robert 
Faliszewski, a także autorzy projektu 
i przedstawiciele firmy wykonawcy in-
westycji – Sorted.

Inwestycja została podzielona na 
dwa etapy. Pierwszy, który zostanie zre-
alizowany do końca 2018 roku obejmu-
je 3,3 hektarowy teren od ul. Czerwona 
Droga do ul. Stanisława Leszczyńskie-
go. Drugi – od ul. Warszawskiej do ul. 
Czerwona Droga – realizowany będzie 
w 2019 r. I etap prac obejmie obszar 3,3 
ha od wysokości ulicy Leszczyńskiego 

do ulicy Czerwona Droga. Park po-
wstanie na bazie istniejącej roślinności. 
Nasadzone będą nowe drzewa, byliny, 
rośliny przywodne i gatunki łąkowe, 
posadzone w większych grupach. Nie-
które w formie piętrowej, aby uchro-
nić teren od zanieczyszczeń i hałasu. 
Do nawodnienia terenu wykorzysta-
ne zostaną wody opadowe, zbierane 
w nieckach retencyjnych. Teren oświe-
tlą latarnie zasilane odnawialną energią 
wytwarzaną przez panele solarne. Ob-
szar podzielony zostanie na różne sfery 
od dzikich łąk, aż po uporządkowane 
trawniki umożliwiające wypoczynek. 
Do dyspozycji mieszkańców oddana 
zostanie siłownia plenerowa, plac za-
baw oraz stacjonarna toaleta.

Realizacja II etapu obejmującego 
teren między ulicami Czerwona Droga 
i Warszawską,  planowana jest na 2019 
rok.  W tej części parku powstanie wy-
bieg dla psów, polana do grillowania 
oraz miejsce do ćwiczeń na drążkach, 
tzw. street workout. W planie uwzględ-
niono niewielki parking dla gości.

Projekt jest współfinansowany ze 
środków unijnych w ramach „Progra-
mu Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020”. Realizacja inwestycji: Urząd 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Koszt 
budowy to blisko 10 mln zł.

Na czym polega 
ekologiczność parku?

• Park sprzyja obcowaniu z przyrodą 
dzięki organizacji przestrzeni wy-
poczynkowo-rekreacyjnej – otwarte 
polany piknikowe.

• Wykorzystywanie wody opadowej 
do nawadniania terenu – system nie-
cek retencyjnych. 

• Stworzenie placów zabaw dla dzieci 
z surowców naturalnych.

• Tworzenie ekologicznych ścieżek 
edukacyjnych z punktami informa-

cyjnymi dot. istniejących na tym 
terenie elementów flory i fauny.

• Przeprowadzone badania dr P. Si-
korskiego (wykładowca SGGW) 
wskazują, iż ilość gatunków ro-
ślin powinna wzrosnąć dwukrot-
nie, co zwiększy udział roślin 
rodzimych.

• Wykorzystanie do budowy cią-
gów komunikacyjnych materiałów 
w technologii mineralnej (przepusz-
czalnych, składających się z wyso-
kiej jakości kamieni naturalnych, 
grysów oraz lepiszcza ekologicz-
nego). Zastosowanie nawierzchni 
całkowicie przyjaznej środowisku 
naturalnemu.

• Zastosowanie elementów małej 
architektury z najprostszych mate-
riałów (drewno, stal ocynkowana) 
przy zastosowaniu niezbędnego mi-
nimum ich obróbki w trakcie proce-
su produkcyjnego.

• Wykorzystanie materiałów recyklin-
gowych do tworzenia podbudowy 
ścieżek czy budowy murków opo-
rowych.

• Wprowadzenie systemu zasilania 
poprzez pozyskiwanie energii sło-
necznej z zastosowaniem ogniw 
fotowoltaicznych (panele solarne). 
Wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii.

Uroczyste rozpoczęcie budowy EKOparku
Rozpoczęła się budowa pierwszego parku ekologicznego w Warszawie. Uroczyste wbicie łopaty nastąpiło 11 maja 2018 r. Podczas inauguracji prac przedstawiciele władz miasta 
i dzielnicy zasadzili dąb - symbol rozpoczęcia inwestycji. Rezultaty działań mieszkańcy zobaczą jeszcze w tym roku.

W obecnej edycji mieszkańcy zgłosili 
69 projektów. Dwa nie przeszły weryfika-
cji ogólnej z powodu nieusunięcia w ter-
minie braków formalnych, a sześć zostało 
wycofanych przez autorów. W wyniku 
weryfikacji szczegółowej spośród 61 
projektów – negatywnie zweryfikowano 
10. Nie jest to jeszcze ostateczna liczba 
pomysłów, na które będzie można głoso-
wać w dniach od 15 do 30 czerwca. Trwa 
procedura odwoławcza. Autorzy dwóch 
projektów złożyli wnioski o ponowną 
weryfikację, które zostaną zaopiniowa-
ne przez dzielnicowy zespół ds. bp2019 
z udziałem przedstawiciela zarządu dziel-
nicy. Ostateczne wyniki weryfikacji zo-
staną ogłoszone najpóźniej 25 maja.

W Ursusie Północnym na liście 25 
projektów rywalizować będzie 10 pro-
jektów z obszaru kultury, w tym projekt 
„Pokolorujmy Ursus! Murale z portretem 
Niedźwiadka i historią fabryki Ursus”, 
przewidujący wykonanie kosztem 122 
tys. zł na budynku Szkoły Podstawowej 
Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 dwóch 
murali, związanych z nazwą rejonu 
„Ursus-Niedźwiadek”. Zbudowanie po-
wierzchni wodnej do zabaw sportowych 
przy ul. Orląt Lwowskich 1, ma na celu 

projekt „Wodny plac zabaw” (koszt 151 
tys. zł). Natomiast w obszarze ochrony 
środowiska konkurować będzie 5 projek-
tów inwestycyjnych, o łącznej wartości 
600 tys., a mianowicie:
• „Mikroklimat na Niedźwiadku”, słu-

żący rewitalizacji ciągu spacerowego 
wzdłuż ulicy Zagłoby;

• „Siłownia plenerowa na terenie nie-
ruchomości przy ul. Zaczarowanej 
Dorożki”;

• „TYROLKA! Plac Zabaw dla Doro-
słych – dodatkowe doposażenie” przy 
ul. Rakuszanki;

• „Plac zabaw dla dzieci na terenie Pla-
cu Zabaw dla Dorosłych” przy ul. 
Rakuszanki;

• „Przyjazne place zabaw na Niedź-
wiadku”, mający na celu doposażenie 
placów zabaw w konstrukcje zada-
szenia przeciwsłonecznego i elementy 
małej architektury.
Największy spośród projektów in-

frastrukturalnych w Ursusie Północnym 
przewiduje wymianę nawierzchni na bo-
iskach do piłki nożnej i do piłki ręcznej 
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w War-
szawie, kosztem 440 tys. zł. Cztery inne 

projekty służyć będą poprawie bezpie-
czeństwa i komfortu poruszania się miesz-
kańców na przejściach dla pieszych:
• „Bezpieczne przejście przy osiedlu 

Czerwona Droga”, (odcinek na wyso-
kości żłobka i szkoły podstawowej);

• „Doświetlone przejścia to bezpiecz-
ne przejścia na Orląt Lwowski-
ch”(w trzech lokalizacjach);

• „Doświetlone przejścia to bezpiecz-
ne przejścia na skrzyżowaniu Keniga/
Wojciechowskiego” (w trzech loka-
lizacjach);

• „Doświetlone przejścia to bezpiecz-
ne przejścia na Wojciechowskiego” 
(w trzech lokalizacjach).

W Ursusie Północnym mieszkańcy 
dokonają wyboru zwycięskich projektów 
z listy 26 propozycji, na której rekordowo 
liczną ofertę stanowi 14 projektów z dzie-
dziny kultury. Są wśród nich:
• „Poranki Muzyczne dla dzieci w D.K. 

‘Kolorowa’ ” (cykl 10 koncertów mu-
zycznych);

• „Bajkowe lato w Ośrodku Kultury 
„Arsus” w dzielnicy Ursus”(jako 
wzbogacenie oferty „Lato w mieście” 
dla najmłodszych mieszkańców);

• „Free Graffiti / Ursus Street Art. 
Show” (warsztaty plastyczne: mur 
przy ul. Cierlickiej pod PKP Ursus);

• „Warsztaty robienia biżuterii w biblio-
tekach w dzielnicy Ursus”;

• „Warsztaty makijażu i wizażu dla ko-
biet w każdym wieku w bibliotekach 
w dzielnicy Ursus”;

• „Warsztaty szycia na maszynie dla po-
czątkujących w bibliotekach w dziel-
nicy Ursus”.
W gronie projektów infrastruktu-

ralnych konkurować będą dwa konku-
rencyjne: „Wymiana nawierzchni oraz 
zagospodarowanie boiska przy SP 382 
ul. Konińska 2” (koszt 170 tys. zł) 
oraz projekt „Boiska dla Warszawy – 
Sławka 9” służący wymianie obecnie 
twardej i zużytej nawierzchni na mięk-
ką, elastyczną, prozdrowotną, sztuczną 
trawę (koszt 378 tys. zł). Poprawę bez-
pieczeństwa i komfortu poruszania się 
mieszkańców mają na celu projekty: 
„Bezpieczne dojście na basen i Orlik 
przy OSiR Ursus ul. Sosnkowskiego” 
(koszt 145 tys. zł) i „Bezpieczna droga 
do szkoły na osiedlu Skorosze”, w re-
jonie ulic: Chełmońskiego, Skoroszew-
skiej, Prystora i Tomcia Palucha (koszt 

103 tys. zł). W tym roku ponownie 
zostanie poddany pod głosowanie pro-
jekt rewitalizacji terenu parkingu po-
między budynkami Sosnkowskiego 16 
a Placem 1905 r. (kosztem 94 tys. zł). 
Spektrum tematyczne dopuszczonych 
do głosowania projektów w Ursusie Po-
łudniowym uzupełnia projekt „Zieleń 
na Walerego Sławka 3/5”, przewidujący 
zagospodarowanie zieleni na trawniku 
przylegającym do tej nieruchomości 
oraz zieleni na terenie podwórza w są-
siednim rejonie ul. Marcina Szancera 
(koszt 57 tys. zł).

Pełna informacja o projektach bp2019 
dopuszczonych do głosowania miesz-
kańców jest dostępna na stronie: https://
www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/
projekty.

Znamy listę projektów bp2019 w Ursusie. Głosowanie w czerwcu
Aktualna lista projektów dopuszczonych do głosowania w V edycji budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Ursus obejmuje 51 projektów, w tym 25 w obszarze: Ursus Północny 
i 26 w obszarze: Ursus Południowy. Zwycięskie projekty zostaną wybrane przez mieszkańców w ogólnodostępnym głosowaniu – elektronicznie lub w formie papierowej – 
w dniach 15-30 czerwca br.

Burmistrz Ursusa Urszula Kierzkowska w drodze na uroczystość rozpoczęcia budowy EKOparku.
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Każdy przedsiębiorca wie, że utrzymanie 
klienta jest wielokrotnie tańsze niż pozyskanie 
nowego. Czy faktycznie tak jest? Czy istotnie 
opłaca nam się wdrażać narzędzia, które służą 
utrzymaniu i komunikacji ze stałym klientem? 
Czy istotnie te wszystkie CRM-y, lejki sprzedażo-
we, newslettery, konkursy, programy lojalnościo-
we i partnerskie mają sens? 

Wdrożenie tego typu rozwiązań wiąże się 
z dużą ilością pracy, z którą musi liczyć się zarów-
no przedsiębiorca jak i jego pracownicy. Kiedy 
nakład sił i środków jest w stanie faktycznie nam 
się zwrócić i która z dostępnych na rynku ofert 
będzie najlepszym wyborem?

Wiemy jak wiele pracy kosztuje pozyskanie 
nowego klienta. Odpowiedni produkt, przewaga 
nad konkurencją, dobrze rozpoznane potrzeby 
potencjalnego klienta, modne hasła i nowoczesny 
wygląd. Jeśli to wszystko mamy to będziemy 
jeszcze potrzebowali odpowiedniego kanału dys-
trybucji i komunikacji, segmentacji rynku, rekla-
my i na koniec całego arsenału sprzedażowych 
trików. To wszystko przy odpowiednim zorgani-
zowaniu jest w stanie doprowadzić do szczęśli-
wego zakończenia biznesowego flirtu. Szczęśli-
wego przynajmniej z punktu widzenia właściciela 
biznesu. Skoro tak dużo pracy włożyliśmy w to, 
aby zauroczyć naszego potencjalnego klienta, czy 
nie miałoby sensu sprawić, aby początkowy flirt 
przerodził się w głębszą więź i stałą relację? Teo-
retycznie odpowiedź wydaje się oczywista. Czy 
istotnie zdajemy sobie sprawę, jakiej pracy od nas 
wymaga utrzymanie relacji z konsumentem? Któ-
re z narzędzi wymienionych na wstępie jest najod-
powiedniejsze, aby zapanować nad komunikacją 
i lojalnością naszych klientów? Wszystko zależy 
od tego, jakim budżetem i chęciami dysponujemy. 
Z doświadczeń wynika, że każdy z tych elemen-

tów jest istotny i najlepiej działają w połączeniu. 
Oczywiście każde z tych rozwiązań w pojedynkę 
jest w stanie wnieść w naszą organizację jakąś 
wartość dodaną, ale magia zaczyna dziać się tam, 
gdzie ich siły są połączone. Ale właściwie, czego 
możemy się spodziewać? Postawienie sobie celu 
w postaci zwiększenia obrotów, jest stanowczo 
zbyt ogólnym podejściem. Programy zarządzają-
ce lojalnością klientów mają wpłynąć na zmianę 
nawyków konsumenckich na korzystne dla nas, 
czyli na przykład: zwiększenie średniego koszyka 
zakupowego, zwiększenie częstotliwości doko-
nywanych zakupów, zwiększenie sprzedaży naj-
wyżej marżowych produktów, wywołanie efektu 
crosseling’u miedzy działami, zmniejszenie kosz-
tów komunikacji z klientem, zwiększenie rozpo-
znawalności i satysfakcji z marki. Dodatkowym 
efektem tego typu rozwiązań może być zwięk-
szenie motywacji pracowników i sprawienie, aby 
stali się ambasadorami marki. 

Zacznijmy jednak od początku, a na początku 
jest sprzedaż. Pytanie, czy wiemy komu i co sprze-
dajemy? Taka wiedza jest niezbędna, bo nie da się 
zarządzać czymś, czego się nie mierzy. Musimy 
zbierać dane o tym, jak wielu mamy stałych klien-
tów, co kupują, czego nie lubią, jak często do ciebie 
wracają, jak wygląda ich średni koszyk zakupowy. 
Oczywiście jest wiele rozbudowanych programów 
lojalnościowych, które oferują szerokie możliwości 
raportowania, ale trzeba się liczyć z faktem, że 
jeśli wcześniej tego typu danych nie zbieraliśmy 
to na efekty będzie trzeba dłużej poczekać. Często 
okazuje się, że gdy zaczynamy badać zachowania 
naszych klientów, to okazuje się, że są one zupełnie 
inne niż sobie wyobrażaliśmy. Znajomość upodo-
bań naszych klientów to warunek konieczny. 

Gdy mamy już rzetelne dane możemy zasta-
nowić się nad efektem, który chcemy osiągnąć. 

Które grupy produktów opłaca nam się promować, 
w zależności chociażby od marży. Częstym błędem 
jest chęć promowania produktu, który nie chce się 
sprzedawać. Może się jednak okazać, że produkt 
ten jest nieatrakcyjny, a chęć jego promowania to 
strata pieniędzy. Promowanie tego, co najlepiej się 
sprzedaje, może być o wiele trafniejszym pomy-
słem.   Jakich klientów chcemy nagradzać - wszyst-
kich, czy może tych przychodzących chociaż raz 
w miesiącu? Możemy wyznaczyć minimalną ba-
rierę zaangażowania lub wydanych środków, która 
uprawnia do przystąpienia do naszego programu. 
Często jest tak, że komunikacja ze wszystkimi 
klientami to strata czasu i pieniędzy, bo jest wśród 
nich zbyt wielu przypadkowych kupujących. Warto 
więc wyselekcjonować tych bardziej zaangażowa-
nych i skoncentrować nasze działania właśnie na 
nich. Jak chcemy nagradzać naszych idealnych 
kupujących? Popularne są rabaty, ale sprawiają, że 
pieniądze uciekają nam z kasy. O wiele skutecz-
niejsze są różnego rodzaju programy bonusowe, 
gdzie nie obniżamy ceny, a dodatkowo gratyfiku-
jemy za wydane u nas pieniądze. 

Ciężko sobie wyobrazić skuteczną komunika-
cję bez narzędzi takich jak CRM. Są oczywiście 
rozwiązania dedykowane, rozbudowane i szyte na 
miarę, które łączą w sobie wszystkie wymienione 
na wstępnie elementy, trzeba się jednak w ich 
przypadku liczyć z bardzo dużymi kosztami. Moją 
one również taką wadę, że CRM wbudowany 
w najlepszy nawet program lojalnościowy, nie 
będzie dorównywał funkcjonalnością tym pisa-
nym od początku, jako narzędzia efektywnej ko-
munikacji. 

Na rynku istnieją multi programy lojalno-
ściowe, które oferują szereg ciekawych korzyści, 
takie chociażby jak Zielony Program Wspierania 
Polskiego Biznesu. Tego typu rozwiązania są 

o wiele przystępniejsze cenowo, a ich wdroże-
nie jest o prostsze, a co za tym idzie i szybsze. 
Dodatkowym atutem jest fakt, że wszystkie fir-
my biorące udział w programie wspólnie walczą 
o pozyskanie nowych klientów. Pozwala nam to 
na dotarcie z naszą ofertą do klientów, którzy 
jeszcze nigdy u nas nie byli. Przy wspólnym 
działaniu liczba potencjalnych konsumentów ro-
śnie o wiele szybciej. W tego typu rozwiązaniach 
możemy korzystać również ze wspólnych rabatów 
dla uczestniczących firm. Możemy też liczyć na 
zainteresowanie naszą ofertą samych właścicieli 
współuczestniczących firm.  Tego typu programy 
oparte na punktach rozdawanych konsumentom 
sprawiają, iż ich atrakcyjność w oczach konsu-
menta jest o wiele wyższa. Przy użyciu jednej 
aplikacji czy karty mają dostęp do setek czy 
tysięcy firm, gdzie mogą zbierać i realizować 
swoje punkty. Obecnie na polskim rynku działa 
około 100 różnych programów lojalnościowych. 
Znaczna grupa klientów, ma już w swoim portfelu 
po kilka kart dających im różne przywileje i ko-
rzyści. Coraz częściej też konsumenci odmawiają 
udziału w nowych akcjach, dlatego że wiąże się 
to z kolejną kartą. Dlatego właśnie rozwiązanie 
z aplikacją, która zawiera w sobie oferty promo-
cyjne wielu partnerów jest o wiele skuteczniejsze. 
Poszukaj w App Store czy Gogle Play aplikacji 
„Zielony” i sam sprawdź.

Po bliższe informacje zapraszamy na stronę 
projektu www.zielony.biz.pl

Filip Prokop
Przedsiębiorca z 20-letnim doświadczeniem, 

inwestor, dyplomowany trener biznesu, publi-
cysta, współautor książki „Sprzedaż jest Sexy 

albo nie ma jej wcale – Zielona Rewolucja”, 
propagator idei współpracy.  

Zielony – Polska Waluta Lokalna 

Jak skutecznie dbać o stałego klienta
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W 2018 roku do najważniejszych 
wydarzeń w kalendarzu kontaktów pol-
sko-chińskich będzie należeć VII Edycja 
Targów China Homelife Show i China 
Machinex.

To największe w Europie Centralnej 
i Wschodniej targi producentów z Chin.

7. edycja tych targów odbędzie się 
w dniach 6-8 czerwca 2018 r. w Między-
narodowym Centrum Targowo-Kongre-
sowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie 
k. Warszawy na powierzchni przekracza-
jącej 30 000 m2.

Podczas tej edycji możemy spodzie-
wać się rekordowej liczby 1700 wystaw-
ców – sprawdzonych, godnych zaufania, 
oferujących wysokiej jakości produkty 
firm z Państwa Środka. Goście targowi 
będą mogli zapoznać się z ofertą aż 65 
000 wyrobów z różnych branż: odzie-
żowo-tekstylnej, meblarskiej, wyposaże-
niowej, elektronicznej, oświetleniowej 
i budowlanej.

Wydarzeniu China Homelife Show po 
raz drugi towarzyszyć będą targi China 

Machinex, na których firmy z Chin zapre-
zentują nowe możliwości technologiczne 
na rynku maszyn, energii i narzędzi.

Przez cały czas trwania wydarzenia 
dla wystawców i odwiedzających do-
stępna będzie tzw. strefa match makingu, 
gdzie przedsiębiorcy będą mogli odbyć 
bezpośrednie spotkania biznesowe z bez-
płatną pomocą tłumaczy.

Targi organizowane są przez firmę 
Meorient International Exhibition we 
współpracy z Warszawską Izbą Gospo-
darczą. China Homelife Show to mię-
dzynarodowy brand – pod taką samą 
nazwą te targi odbywają się w 13 re-
gionach świata – Brazylia, Egipt, In-
die, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, 
Meksyk, Nigeria, Polska, RPA, Turcja, 
ZEA, jako globalny projekt spotkań B2B, 
który w 2017 roku obchodził jubileusz 
10. edycji. China Homelife Show i China 
Machinex w Polsce jest jedyną w tej 
części Europy edycją tego wydarzenia 
obejmującego swym zasięgiem 16 krajów 
Europy Centralnej i Wschodniej.

6 czerwca 2018 r. podczas pierwsze-
go dnia targów China Homelife Poland 
Show i China Machinex odbędzie się II 
Kongres Gospodarczy Europy Centralnej 
i Wschodniej.

Misją Kongresu jest:
• działanie na rzecz samorządu teryto-

rialnego i  samorządu gospodarczego,
• lobbing na rzecz rozwoju wymiany 

gospodarczej przedsiębiorców, wraz 
z wszelkimi ułatwieniami związanymi 
z eksportem i importem,

• stworzenie płaszczyzny dla szerokiej 
współpracy podmiotów gospodar-
czych  krajowych i zagranicznych,

• stworzenie systemu informacji i promo-
cji gospodarczej w kraju i zagranicą,

• zwiększenie i pogłębienie współpracy 
z samorządem terytorialnym i admini-
stracją państwową,

• reprezentowanie interesów przedsię-
biorców we wszystkich aspektach 
związanych z ich działalnością go-
spodarczą,

• propagowanie i dbałość o wysokie 
standardy działalności gospodarczej, 
norm etycznych w biznesie oraz upo-
wszechnianie zasad społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorców,

• wsparcie dla promocji i eksportu pro-
duktów, usług i kapitału przedsiębior-
ców zorganizowanych w samorządzie 
gospodarczym, w tym przez współ-
pracę z izbami bilateralnymi i multi-
lateralnymi, krajowymi i zagranicz-
nymi,

• nawiązywanie i rozwój współpracy 
z zagranicznymi przedstawicielami 
samorządu gospodarczego.
Na Kongres zostali zaproszeni przed-

stawiciele Ministerstwa Inwestycji i Roz-
woju, Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, ministrowie gospodarki z Białorusi, 
Czech, Ukrainy i Węgier, urzędy mar-
szałkowskie, starostwa, prezydenci miast, 
burmistrzowie i wójtowie stref ekono-
micznych, ambasadorzy krajów Europy 

Centralnej i Wschodniej oraz  Chin. Or-
ganizatorzy spodziewają się udziału po-
nad 50 zagranicznych i ok. 70 krajowych 
izb gospodarczych. Gośćmi specjalnymi 
będą handlowcy z Chin zainteresowa-
ni zakupem krajowych produktów po-
cząwszy od żywności poprzez urządzenia 
i maszyny, kosmetyki i inne. Swój udział 
zapowiedzieli także przedstawiciele ame-
rykańsko-polskich izb gospodarczych.

Dodatkowych informacji udziela p. 
Katarzyna Kaczmarska, tel. +48 22 225 
01 11 lub +48 720 909 044, e-mail: biu-
ro@wig.waw.pl

Serdecznie zapraszamy na drugą 
edycję cyklu warsztatów „Współpraca 
handlowa z Chinami”, które odbędą się 
podczas targów China Homelife Show  
6 czerwca 2018, w godzinach 11:00-14:00. 
Celem warsztatów jest zapoznanie po-
czątkujących i zaawansowanych importe-
rów z procedurami związanymi ze spro-
wadzaniem towarów z Chin. W szcze-
gólności poruszone zostaną kwestie 
związane z kontrolą jakości, e-commerce 
i nowymi technologiami, nieporozumie-
niami na tle kulturowym i optymalizacją 
kosztów transportowych. Centrum Stu-
diów Polska-Azja jest partnerem meryto-
rycznym targów.

Targi China Homelife Poland – 06-08.06.2018

Kongres Gospodarczy Europy 
Centralnej i Wschodniej

Warsztaty dla 
importerów

Rejestracja na targi: naszagazeta.
szef.co/formularze/akredytacja



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

MAGAZYNIER/KA-PĘCICE. Poszu-
kujemy pracowników magazynowych do 
kompletacji. Oferujemy umowę zlecenia 
oraz stawkę godzinową. 
Kontakt: 516-700-704 

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

•  PROBLEM z pluskwami, karaluchami. PO-
MOŻEMY www.kabor.pro Tel. 791 197 107

•  SPRZEDAM SZYNSZYLE STANDARD 
od 3 m-ca życia. Tel. 501 093 436

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA+ skła-
danie mebli. Tel. 503 150 991

Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
w maju:
•  21 maja (poniedziałek) godz. 18.00 

– sala widowiskowa – Musical „Gre-
ase” w wykonaniu Młodzieżowej 
Grupy Musicalowej „Arsus”. Wstęp 
wolny

•  22 maja (wtorek) godz. 19.00 –  sala 
widowiskowa - Recital Michała Ba-
jora pt. „Od Kofty do Korcza”. Bilety 
70 zł i 80 zł

•  24 maja (czwartek) godz. 11.00 – sala 
widowiskowa – Uroczystość i koncert 
z okazji jubileuszu 15. lecia Towarzy-
stwa Uniwersytety Trzeciego Wieku 
w Ursusie

•  24 maja (czwartek) godz. 18.00 – 
sala kameralna – Występ kabaretu 
„Pół serio” w programie satyrycznym 
„Niedługo wakacje”. Wstęp wolny

•  28 maja (poniedziałek) godz. 12.00 
– sala widowiskowa – Spektakl edu-
kacyjny połączony z warsztatami li-
terackimi dla młodzieży szkół śred-
nich pt. „polowanie na mole”. Wstęp 
wolny

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

w maju:
•  20 maja (niedziela) godz. 12.30 – 

Niedzielne południe z teatrem – bajka 
dla dzieci „Księżniczka na ziarnku 
grochu” – spektakl na podstawie bajki 
H. Ch. Andersena. Wstęp 10 zł

•  21 maja (poniedziałek) godz. 18.00 
– Wernisaż malarstwa Elżbiety Marii 
Sawickiej. Wstęp wolny

•  23 maja (środa) godz. 18.00 – Koncert 
grupy muzycznej „Magia” z Zespołu 
Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej 
w Warszawie z okazji Dnia Matki. 
Wstęp wolny

•  29 maja (wtorek) godz. 18.00 – „Mat-
czyne serce…” – koncert okoliczno-
ściowy dla Seniorów w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 
11z okazji Dnia Matki. Wstęp wolny 

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69
w maju:
•  20 maja (niedziela) w godz. 12.00 – 

20.00 – Park Szczęśliwicki – Majów-
ka tradycyjnie na ludowo, wielokultu-
rowo – Impreza plenerowa klimatem 
nawiązująca do dawnych jarmarków. 
Gwiazdą tegorocznej imprezy będzie 
zespół Zakopower. Wstęp wolny

•  22 maja (wtorek) godz. 19.00 – OKO 
ul. Grójecka 75 – „Zielono mi…” 
– koncert słuchaczy Studia Wokalne-
go im. J. Wasowskiego poświęcony 
Agnieszce Osieckiej. Wstęp 5 zł

•  26 maja (sobota) godz. 12.00 – OKO 
ul. Grójecka 75 – Spotkanie z teatrem 
Kamishibai – „Bajka o złotym jajku” 
– bajka z Rosji. Wstęp 10 zł

str. 718 maja 2018Nasza GAZETA Ochoty · Ursusa i Włoch Nr 7

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Ochoty, 
Ursusa i Włoch”
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 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

Horoskop
od 20 maja do 12 czerwca 2018 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Dobre  zdrowie  i  samopo-
czucie  sprawią,  że  będziesz 
pełen  siły,  radości  życia 

i wewnętrznej harmonii. W takim stanie 
nikt  Ci  się  nie  oprze,  a  i  świat  będzie 
Ci  pomagał  we  wszystkich  przedsię-
wzięciach.  Wykorzystaj  ten  czas.  Gdy 
będziesz  miał  wątpliwości,  co  zrobić, 
pozwól, żeby pokierowała Tobą intuicja. 
Ona się nie myli.

RYBY (19 II – 20 III)
Ostatnio  źle  znosisz  wszel-
kie  ograniczenia,  pragniesz 
zmian,  pragniesz  wolności. 

Odrobinę  cierpliwości  –  zmiany  na-
dejdą.  Teraz  postaraj  się  nie  stracić 
tego, co masz. To niełatwe, ale postępuj 
rozważnie  i  odpowiedzialnie,  pohamuj 
emocje, weź się w karby dyscypliny. Za 
to  w  uczuciach  poprawa  i  wspaniałe 
emocje. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Przed Tobą dobre  tygodnie. 
Będziesz  tryskał  energią 
i dzięki temu zaczniesz reali-

zować swoje pomysły, osiągniesz nowe 
cele.  Może  nawet  zdecydujesz  się  na 
zmianę  pracy.  Przyniesie  ci  to  wiele 
korzyści.  Finanse  w  rozkwicie.  Jeśli 
postanowisz  zadbać  o  zdrowie,  efekty 
Twojego wysiłku będą spektakularne.

BYK (21 IV – 21 V)
W  sprawach  zawodowych 
wreszcie  zabłyśniesz  i  oto-
czenie to dostrzeże i doceni. 

Z  kłopotów  pomoże  Ci  się  wydobyć 
pomysł,  na  który  sam  wpadniesz  oraz 
ktoś o dużych wpływach. W związkach 
uczucia znów rozkwitną. Samotne Byki 
mają szansę na gorący romans i rychły 
ślub. Zdrowie znacznie się poprawi.

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)
Twórcza  energia  oraz  opty-
mistyczne spojrzenie na świat 
sprawią,  że  zapragniesz 

zmian  i  sukcesów.  Odważnie  ruszysz 
w  ich  poszukiwaniu  i  uda  Ci  się  wie-
le  osiągnąć. W  pracy  możliwy  awans, 
a w  finansach –  interesująca propozy-
cja.  Zadbaj  o  swoją  kondycję,  zdrowe 
ciało pomoże Ci zdobyć  to, czego pra-
gniesz.

RAK ( 22 VI – 22 VII)
To  dobry  czas  na  prowa-
dzenie  interesów  i  sprawy 
zawodowe.  Będziesz  mógł 

niewielkim wysiłkiem osiągnąć napraw-
dę  wspaniałe  rezultaty.  Najważniejsze, 
żebyś  załatwiał  wszystkie  sprawy  ter-
minowo  i  nie  odkładał  nic  na  później. 
W życiu towarzyskim – wielkie ożywie-
nie,  spotkania  i  nowe ważne  znajomo-
ści, a może romans.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Będziesz  tryskać  energią 
i  zapałem  wobec  nowych 
planów  i  wyzwań.  Pamię-

taj,  że  jeżeli  się  czegoś  podejmiesz, 
powinieneś  doprowadzić  to  do  końca. 
W  uczuciach  czekają  Cię  nowe  ekscy-
tujące  znajomości  –  jak  się  zakończą, 
zależy  od  Ciebie.  Jeśli  jesteś  wolny, 
tym  lepiej  dla  Ciebie.  Dobry  czas  dla 
rekonwalescentów. 

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
To  będą  dobre  dni  przede 
wszystkim  w  sprawach 
uczuć: możesz przeżyć wielką 

miłość. W pracy także nieźle – będziesz 
mogła  wykazać  się  swoim  talentem 
i  twórczą pomysłowością. W finansach 
nie  szalej  zbytnio,  bo  wiele  stracisz. 
Pochyl się z troską nad swoim zdrowiem 
– dolegliwości same nie miną, coś z tym 
musisz zrobić. 

WAGA (23 IX – 23 IX) 
W  sprawach  zawodowych 
dobrze  się  spiszesz  i  zosta-
niesz nagrodzona. Czeka Cię 

awans  i  propozycja  kierowania  zespo-
łem ludzi. Jeśli już jesteś szefem, szykuj 
się na podwyżkę i ambitne, samodzielne 
zadanie.  W  uczuciach  –  gorąco.  Dla 
zdrowia poświęć więcej  czasu na  ruch 
i ćwiczenia fizyczne.

SKORPION (24 X – 22 XI)
Możesz być spokojny – przed 
Tobą prawie same dobre dni. 
W  pracy  przejdziesz  samego 

siebie:  udowodnisz,  że masz  charyzmę 
i umiesz przewodzić ludźmi. Także w ży-
ciu towarzyskim czeka Cię wiele powo-
dzenia. Poznasz  kogoś,  kto  pomoże Ci 
rozwiązać  poważny  problem. Wszystko 
to sprawi, że uwierzysz w siebie. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Przed Tobą czas zmian. Moż-
liwe, że zainteresują Cię zu-
pełnie dotąd obce Ci tematy. 

Zmienisz swoje postępowanie i niektóre 
poglądy. Najboleśniej odczujesz zerwa-
nie  kontaktu  z  niektórymi  znajomymi. 
W  efekcie  tego  zamieszania  możliwy 
kryzys  w  związku,  ale  pomoże  spokój 
i szczere, cierpliwe rozmowy. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Przed  Tobą  dni  pełne  wy-
zwań  i  obowiązków.  Znikąd 
pojawią się nowe sprawy do 

załatwienia  na  przedwczoraj.  Pilnuj, 
żeby  niczego  nie  przeoczyć  i  o  niczym 
nie  zapomnieć. W  rodzinie  szykuje  się 
trudna rozmowa na drażliwy temat. Po-
staraj  się  zachować  spokój  i  dystans. 
Zdrowie  –  w  normie,  ale  nie  ryzykuj, 
szanuj je.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 
1) upiększający szczególik; 7) okrągłe okno charakterystyczne dla gotyku; 8) z nume-
rem 5 w powieści; 9) stosowana do garbowania skór; 10) jarmułki; 12) serialowa nie-
wolnica; 14) prowincja i największa wyspa Tajlandii; 16) dryblas; 19) dowódca wojsk 
i naczelnik osiedli kozackich; 21) pismo starorzymskie i wczesnośredniowieczne;  
22) dyspensa; 23) klamra łącząca pięciolinie.

Pionowo: 
1) menu konia; 2) błyszczące paciorki; 3) dawniej zwane cwikierami; 4) mongolski 
juhas; 5) drewniany chiński statek; 6) tło plastyczne filmu; 11) włócznia z hakiem; 
13) ciepły wiatr znad Afryki; 15) pływająca kuchnia; 17) z ironią o łysinie; 18) stolica 
Tybetu; 20) swojska dla kapeli. 
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