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Władze Bemowa razem z mieszkańcami 

Nie dla trasy S-7!

Na Woli

Stacja Muzeum?
Stacja Muzeum, mająca powstać na wolskich Odolanach, miała być 
nową instytucją kultury na mapie Warszawy oraz bezpośrednią spad-
kobierczynią dawnego Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Niestety, 
swojej części umowy nie dotrzymuje zarząd PKP, co wzbudza zdecy-
dowaną reakcję władz dzielnicy.

Umowa, na mocy której funkcjonu-
jąca dziś przy pl. Zawiszy Stacja Mu-
zeum miałaby przenieść się do nowej 
siedziby zlokalizowanej na wolskich 
Odolanach została podpisana w paź-
dzierniku 2014 r. – Umowa zakładała 
powstanie nowej instytucji kultury pod 
nazwą „Stacja Muzeum”, która miała 
być współtworzona i współprowadzona 
przez samorząd i PKP. Niestety, cała 
inwestycja stanęła pod ogromnym zna-
kiem zapytania, ponieważ nie spodzie-
waliśmy się, że główny partner, jakim 
było PKP, tej umowy nie zamierza do-
trzymać – mówi Krzysztof Strzałkow-
ski, burmistrz Woli – Wzywam zarząd 
Polskich Kolei Państwowych do zajęcia 
jednoznacznego stanowiska w tej palą-
cej sprawie – dodaje. 

Los funkcjonującej dziś przy ul. To-
warowej 8 Stacji Muzeum jest już prze-
sądzony. PKP planuje odbudowę za-
bytkowego dworca Warszawa Główna, 
w którym obecnie mieszczą się ekspo-
naty. Zarząd PKP S.A. wydał oświad-
czenie, w którym wzywa władze samo-
rządu Województwa Mazowieckiego 
do usunięcia eksponatów znajdujących 
się na terenie dawnego Dworca Głów-
nego jeszcze w pierwszej połowie 2018 r. 

Co gorsza PKP nie interesuje dalszy los 
zbiorów muzeum. – Próba zrzucenia od-
powiedzialności za tę sprawę na zarząd 
województwa jest po prostu niedorzecz-
na. Muzeum zostało przekazane nam 
w 1999 r. wraz z eksponatami, ale bez 
nieruchomości, na której się znajduje. 
Rozpoczęła się wieloletnia batalia są-
dowa o ten teren, jednak sądy przyznały 
rację PKP – mówi Krzysztof Strzał-
kowski. – I to właśnie PKP zapropono-
wało nowe rozwiązanie, mające na celu 
budowę nowej placówki na Odolanach. 
Wybrano jej wykonawcę, powstały też 
wizualizacje i koncepcja budowy Stacji 
Muzeum. Nie rozumiemy co takiego się 
wydarzyło, że PKP nagle zmieniło zda-
nie – dodaje.

Obecny stan rzeczy może dopro-
wadzić do sytuacji, w której zarówno 
cenne eksponaty jak i pracownicy Sta-
cji Muzeum nie będą mieli gdzie się 
podziać. – Nie wyobrażamy sobie, aby 
liczące często po 150 lat eksponaty były 
tymczasowo składowane na bocznicy 
i podlegały degradacji oraz grabieżom 
łowców złomu, zamiast być ekspono-
wanymi dla szerokiej grupy zwiedzają-
cych – mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz dzielnicy Wola.

Trwa nabór do Wolskiej Rady Se-
niorów. Przedstawicielem mieszkań-
ców do Rady Seniorów może zostać 
osoba zamieszkała na terenie Woli, 
która ukończyła 60 lat i posiada oby-
watelstwo polskie. Kadencja Rady trwa 
3 lata.

Zgłoszenia należy dokonać 
na formularzu zgłoszeniowym do dnia 
29 maja 2018 r. w Wydziale Obsługi 
Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola, 
al. Solidarności 90 (poniedziałek: 8.00 
– 18.00, od wtorku do  piątku: 8.00 – 
16.00).

27 kwietnia Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska opublikowała 
decyzję o środowiskowych uwarunko-
waniach dla budowy północnego od-
cinka drogi ekspresowej  S7. Wybrano 
wariant II, najbardziej niekorzystny dla 
mieszkańców Bemowa, przebiegający 
przez środek dzielnicy (Bemowo Lot-
nisko I, IV, V oraz okolic Fortu Bema). 
Zakłada on budowę trasy od węzła S8 
(trasa Armii Krajowej), na wysokości 
Fortu Bema w kierunku Lotniska War-
szawa-Bemowo-Babice i węzła „gen. 
Maczka”.

Z decyzją RDOŚ oraz wariantem 
II, proponowanym przez GDDKiA 
nie zgadzają się mieszkańcy, władze 
dzielnicy, przedstawiciele spółdzielni 
mieszkaniowych oraz organizacji spo-
łecznych. Zdecydowane stanowisko 
w tej sprawie zajęli także radni i prze-
wodniczący rady Marek Cackowski, 
który zainicjował uchwałę rady dzielni-
cy w tej sprawie w październiku ubie-
głego roku.

– W przyjętej uchwale jednoznacz-
nie sprzeciwiamy się przecięciu naszej 
dzielnicy przez kolejną trasę. Nie zosta-

wimy mieszkańców z tym problemem, 
wiem że mamy silne wsparcie lokalnej 
społeczności, organizacji społecznych 
i pozarządowych oraz wspólnot miesz-
kaniowych czy spółdzielni. Nasz protest 
musi zostać zauważony i wzięty pod 
uwagę.  – mówi Marek Cackowski, 
przewodniczący rady Bemowa. Pod-
czas dzisiejszej konferencji podkreślił – 
Mówimy stanowcze „nie” przebiegowi 
trasy S7 przez Bemowo!

Od momentu ponownego poja-
wienia się sprawy budowy trasy S7 
stanowczy głos sprzeciwu zabierają 
również członkowie zarządu dzielnicy 
z burmistrzem Michałem Grodzkim.

– Ta decyzja oznacza budowę dro-
gi ekspresowej przez środek osiedli 
mieszkaniowych, w bliskim sąsiedztwie 
szkół, jej budowa to też częściowa 
likwidacja bemowskiego lotniska, nie 
wspominając już o istniejącej zieleni 
oraz zabytkach, w tym dawnej wieży 
kontrolnej Lotniska Warszawa-Bemo-
wo-Babice przy ul. Wolfkego. Wylot 
z tunelu będzie znajdował się tuż nad 
głowami dzieci ze szkoły na ul. An-
driollego, która dziś ma piękny teren 

z placami zabaw, bieżnią i boiska-
mi, otoczony lasem. Zamienić się 
to może w kłębowisko spalin, potok 
TIR-ów i samochodów – mówi bur-
mistrz Michał Grodzki. 

Mieszkańcy, władze dzielnicy, wła-
dze SM Wola, wspólnoty mieszkanio-
we oraz lokalne organizacje społeczne, 
zaangażowane w proces konsultacyj-
ny dotyczący trasy S7 złożyli około 8 
tysięcy opinii, w których wskazywali 
negatywne skutki poprowadzenia kolej-
nej drogi ekspresowej przez Bemowo. 
Niestety ich głos został zignorowany, 
a 27 kwietnia wydano decyzję, która 
nie uwzględnia zgłoszonych postulatów.

– Nie pozwolimy by głos mieszkań-
ców oraz ich reprezentantów w radzie 
dzielnicy został zignorowany. Decyzja 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w nawet najmniejszym stopniu 
nie bierze pod uwagę opinii ludzi, 
którzy znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie inwestycji. Budowa trasy 
S7 dodatkowo zagrozi istnieniu dwóch 
bemowskim szkół przy ul. Oławskiej 
i ul. Andriollego – podkreśla zastępca 
burmistrza Błażej Poboży.

Wolska Rada Seniorów 

W ubiegły piątek podczas konferencji prasowej burmistrz Michał Grodzki i przewodniczący bemowskiej 
rady Marek Cackowski ogłosili złożenie odwołania od decyzji RDOŚ, dającej zielone światło budowie 
trasy S7 przez Bemowo.
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Pani Joanna mieszka na Bemowie 
od wielu lat. Dzisiaj jest już starszą oso-
bą, z wiekiem przyszły trudności zwią-
zane z codziennym życiem, a opieka nad 
dorosłą córką, która porusza się wyłącz-
nie na wózku inwalidzkim, dodatkowo 
te trudności potęgują. Panie mieszkają 
w typowym bloku bez windy, miesz-
kanie niewielkie, nieprzystosowane dla 
osób niepełnosprawnych – wąskie drzwi 
wewnętrzne, wysoki próg w drzwiach 
balkonowych – tak się kiedyś budowało.

Córka pani Joanny marzyła o za-
mianie mieszkania, ale to wyjście kosz-
towne i skomplikowane, a pani Joanna 
mimo trudności jest do swojego miesz-
kania bardzo przywiązana i nie chciała 
myśleć o przeprowadzce.

Na imprezie bemowskiego OPS-u, 
którego obie panie są podopiecznymi, 
pani Joanna spotkała wiceburmistrza 
Bemowa Grzegorza Kucę i opowie-
działa mu o swoich kłopotach i tro-
skach dnia codziennego. 

– Pomyślałem, że można i trze-
ba tym mieszkankom Bemowa pomóc. 
Przecież nie można pozwolić na to, 
żeby człowiek we własnym mieszka-
niu nie mógł nawet wyjechać wózkiem 
na balkon – mówi Grzegorz Kuca.

Wiceburmistrz zainteresował 
tą sprawą dyrektora wolskiej Casto-

ramy w Wola Park, Roberta Krygow-
skiego. Obaj panowie odwiedzili panią 
Joannę w jej mieszkaniu, porozmawiali 
o potrzebach i postanowili pomóc. 

Od tego momentu wszystko poto-
czyło się prawie jak w bajce. Inicja-
tywa i zaangażowanie wiceburmistrza 
Grzegorza Kucy uruchomiły cały łań-
cuch ludzi dobrej woli, bo oto do akcji 
przystąpiła jeszcze firma Remoexpres, 
współpracująca na co dzień z Casto-
ramą. 

– Castorama chętnie angażuje się 
w pomoc lokalnej społeczności, w in-
dywidualne projekty dla mieszkańców, 
którzy na skutek różnych sytuacji ży-
ciowych tej pomocy bardzo potrzebują 
– mówi dyrektor Robert Krygowski. 

– W tym konkretnym przypadku 
mieszkanie było kompletnie niedo-
stosowane do potrzeb i możliwo-
ści tych pań: kuchnia mała, ze zbyt 
wąskimi drzwiami, meble kuchenne 
niefunkcjonalne, zwłaszcza dla oso-
by niepełnosprawnej, nie było możli-
wości wyjazdu wózkiem inwalidzkim 
na balkon, itp. Zaczęliśmy od wyko-
nania dwóch podjazdów, umożliwia-
jących swobodny wyjazd z mieszka-
nia na balkon. Wymieniliśmy meble 
w kuchni na takie, do których można 
wygodnie podjechać wózkiem, o od-

powiedniej wysokości. Wymieniliśmy 
wewnętrzne drzwi wraz z futrynami 
na większe, dostosowane do szeroko-
ści wózka, zamontowaliśmy wygodną, 
funkcjonalną szafę w przedpokoju. 
To nie były wielkie zmiany, dla nas 
i firmy wykonawczej wręcz błahe, ale 
dla pań mieszkających w tym loka-
lu, niezwykle istotne, ułatwiające im 
w znacznym stopniu codzienne życie.

– Castorama chętnie angażuje się 
w różne lokalne imprezy, organizuje 
pokazy majsterkowania dla mieszkań-
ców, zwłaszcza młodych , a nawet dzie-
ci. A jeśli otrzymuje taki sygnał, że trze-
ba komuś pomóc, chętnie pomaga, nie 
wykorzystując takich faktów w celach 
promocyjnych czy reklamowych – do-
daje dyrektor Robert Krygowski.

Do remontu mieszkania pani Jo-
anny Castorama zapewniła bezpłatnie 
potrzebne materiały i meble, a sam re-
mont wykonała społecznie, dobroczyn-
nie firma Remoexpres, współpracująca 
z Castoramą. I tak dzięki łańcuchowi 
ludzi dobrej woli mieszkanie pani Jo-
anny jest dziś wygodne i funkcjonalne, 
dostosowane do  potrzeb niepełno-
sprawnych, a jego mieszkanki mogą 
z niego korzystać pomimo swoich 
ograniczeń.

(dwa)

Po przerwie trwającej pół roku 
9 maja w południe przewodniczący 
Marek Cackowski wznowił obrady 47. 
sesji rady Bemowa. Licznie przybyli 
radni (22 osoby) i czteroosobowy za-
rząd dzielnicy. 

A ponieważ w porządku obrad było 
odwołanie przewodniczącego rady 
i wybór nowego, więc tuż po chwili 
M. Cackowski ogłosił kolejną przerwę 
do 8 sierpnia, uzasadniając ją bardzo 
ważną rzeczą społeczną.

Większość radnych opuściła salę. 
Pozostało 3 radnych PiS, w tym mil-
czący zasiadający za stołem prezy-
dialnym przewodniczący Marek Cac-
kowski i wiceprzewodniczący Adam 
Niedziałek. Nie wyszła też zniesma-
czona 13-osobowa opozycja, zrzesza-
jąca radnych Wybieram Bemowo, Dla 
Bemowa oraz Bemowskiej Wspólnoty 
Samorządowej. Wszyscy ciekawi byli 
jaka to ważna rzecz społeczna unie-
możliwia kontynuowanie obrad.

A ponieważ się nie dowiedzieli, 
więc zażądali wznowienia sesji. Naj-
pierw grzecznie prosili, namawiali, 

skarżąc się, że nie mogą wypełniać 
mandatu radnego. A także żałując, 
że rada nie funkcjonuje, choć wiele 
ważnych spraw, choćby ta związana 
z planowaną budową S7 przez środek 
Bemowa, jest do załatwienia. Narzeka-
no, że posiedzenia komisji to za mało, 
bo zarząd sam podejmuje decyzje i do-
konuje wydatków i przesunięć środków 
na inwestycje nie zawsze słuszne i tra-
fione, bez kontroli społecznej.

Rządy PiS-PO uznano za hanieb-
ne, a obecną sytuację za skandaliczną. 
Mając dość tej obstrukcji wzywano 
M. Cackowskiego do dymisji i do ustą-
pienia z funkcji przewodniczącego 
rady. Gdy prośby i groźby nie pomogły 
mocno scementowana i zdeterminowa-
na opozycja postanowiła działać.

Radna senioralna Wiesława Schu-
bert-Figarska wznowiła sesję. W ramach 
kontynuacji zgodnie z wcześniejszym 
porządkiem obrad wybrawszy komisję 
skrutacyjną w tajnym głosowaniu jed-
nomyślnie większością 13 głosów od-
wołano Marka Cackowskiego z funkcji 
przewodniczącego rady. Jedyną nowo 

zgłoszoną kandydatką była Hanna Gło-
wacka z Bemowskiej Wspólnoty Sa-
morządowej. Wybrana została jedno-
myślnie większością 13 głosów. Potem 
opozycja odwołała jeszcze z funkcji 
wiceprzewodniczącego rady Adama 
Niedziałka, za to, że nie działa. 

I choć był też wniosek o odwołanie 
wiceprzewodniczącej Ewy Przycho-
dzień-Schmidt, to nowa przewodniczą-
ca Hanna Głowacka postanowiła uczy-
nić to na następnej sesji, a tymczasem 
zamknąć tę 47.

W ten sposób powtórzony został 
scenariusz z listopada ub. roku, kiedy 
to już raz opozycja odwołała prze-
wodniczącego Marka Cackowskiego 
i dwoje wiceprzewodniczących, a po-
tem w zamian na nową przewodniczącą 
rady Bemowa wybrała H. Głowacką 
i dwóch jej zastępców. 

Uchwały te zostały unieważnione 
przez władze miasta. Jak będzie tym 
razem, to się dopiero okaże. Opozycja 
twierdzi, że w razie potrzeby pójdzie 
do sądu. 

(PON)

Na Bemowie

Powtórka z rozrywki

Firma z ludzką twarzą

Chcemy być bliżej mieszkańców Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zawiadamia się, że 
w dniu 26 marca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 634 polegająca na budowie drogi 
rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa – Towarowa 
na odcinku od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” 
do pl. Zawiszy”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy, w imieniu i na rzecz którego 
działa Zarząd Dróg Miejskich, działający poprzez 
pełnomocnika – Pana Pawła Ciechanowicza.

Numery działek w projektowanym pasie drogowym, 
przeznaczone w całości do przejęcia pod inwestycję:
• obręb 6-01-07 – działka nr ew.: 11/3, 11/5;

Numery działek w projektowanym pasie drogowym, 
podlegające podziałowi do przejęcia pod inwestycję  
(w nawiasach numery działek po podziale – tłustym 
drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod 
inwestycję):
• obręb 6-02-02 – działki nr ew.: 67 (67/1, 67/2); 
• obręb 6-03-17 – działki nr ew.: 7/11 (7/17, 7/18);

Numery działek w istniejącym pasie drogowym:
• obręb 6-02-01 – działki nr ew.: 1, 2, 4, 15;  
• obręb 6-02-02 – działki nr ew.: 1, 23, 66, 125;  
• obręb 6-02-04 – działki nr ew.: 2, 3, 5, 115;
• obręb 6-02-06 – działki nr ew.:  1, 4, 6, 7, 105, 2,3, 5, 

73, 99;
•  obręb 6-01-01 – działki nr ew.:   1/1, 16/1, 14/7, 16/2, 

43/4; 
•  obręb 6-01-03 – działki nr ew.:  1/1, 15/3, 8/1, 15/1, 16; 
• obręb 6-01-07 – działki nr ew.: 10/1, 9/5, 10/2, 31;
• obręb 6-01-09 – działki nr ew.: 1, 2, 5;
• obręb 6-04-09 – działki nr ew.: 15, 34;
• obręb 6-04-06 – działka nr ew.: 43;
• obręb 6-04-03 – działki nr ew.: 15/2, 1/2, 8, 5;
• obręb 6-03-17 – działki nr ew.:  5, 45, 47, 50, 27/1, 27/2, 

6, 26, 37;
• obręb 6-03-06 – działki nr ew.: 29/3, 16;
• obręb 6-03-02 – działka nr ew.: 38;

• obręb 6-03-05 – działki nr ew.: 15, 14;
• obręb 6-03-13 – działki nr ew.: 2/3, 18, 4;

Numery działek niezbędne dla budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu (tłustym drukiem 
– numery działek po podziale przeznaczone pod 
budowę/przebudowę):
• obręb 6-02-02 – działki nr ew.:  67 (67/1, 67/2), 66, 

106/1; 
•  obręb 6-02-06 – działki nr ew.:  12, 16/5, 76, 99, 100, 

106; 
•  obręb 6-01-07 – działki nr ew.:  9/5, 11/2, 11/6, 10/1; 
• obręb 6-01-03 – działki nr ew.: 9/15, 15/3, 16; 
• obręb 6-03-02 – działka nr ew.: 38;
• obręb 6-03-05 – działki nr ew.: 15, 14;
• obręb 6-03-13 – działki nr ew.: 2/3, 18, 4;
•  obręb 6-03-17 – działki nr ew.:  6, 7/11 (7/17, 7/18), 

7/2, 7/10, 5, 45, 26, 37, 
38, 51;

• obręb 6-04-03 – działki nr ew.: 1/2, 15/2, 8, 5;
• obręb 6-04-06 – działka nr ew.: 43;
• obręb 6-04-06 – działka nr ew.: 15;
• obręb 6-01-09 – działka nr ew.: 2.

Ponadto zawiadamia się, że na podstawie art. 123 
Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 
35 ust. 3 Prawo budowlane, Wojewoda Mazowiecki. 
wydał postanowienie  Nr 441/II/2018 (znak: WI-
II.7820.2.21.2018.MS2), w którym nałożył na inwestora 
obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości 
i braków w projekcie budowlanym (w terminie 90 dni), 
na które nie służy zażalenie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się 
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa, pokój nr 508, w godzinach  
13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia 
w sprawie.  

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 1257 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego obwieszczenia: 18.05.2018 r.

WI-II.7820.2.21.2017.MS2

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Na terenie podległym KRP Warszawa 
IV znakowanie rowerów odbywać się 
będzie w następujących terminach:

Mieszkańcy Woli mogą oznakować 
rower w każdą środę, po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym, między godziną 
10.00 – 18.00 w Komendzie Rejonowej 
Policji Warszawa IV przy ul. Żytniej 36 
pod nr: 22 60 398-17, 22 60 366-85, 
22 60 371-86.

Mieszkańców Bemowa zapraszamy 
do Komisariatu Policji przy ul. Raginisa 
4 po wcześniejszym telefonicznym umó-
wieniu terminu, zapisy można dokonać 
dzwoniąc pod numer telefonu (dyżurny 
jednostki) 22 603 25 80.

Uwaga ! Rejestracja w komputero-
wej bazie danych odbywa się na podsta-
wie: dokumentu tożsamości właściciela 
(osoba pełnoletnia), dowodu zakupu 
(paragon lub faktura, umowa kupna 
sprzedaży). Prosimy o zabranie ze sobą 
stosownych dokumentów.

Każdy właściciel roweru zaintereso-
wany taką formą oznakowania roweru 
może zgłosić się do jednostki policji, 
aby skorzystać z „engravera”. Następnie 
informację o znakowanym rowerze wpro-
wadzi policjant do specjalnie utworzone-

go elektronicznego systemu znakowania 
rowerów. W ten sposób w policyjnym 
systemie gromadzone będą dane o zna-
kowanych rowerach i ich właścicielach. 
Z czasem w przypadku kontroli rowerzy-
sty wiadomo będzie na podstawie danych 
z systemu, czy rowerem porusza się pra-
wowity właściciel, czy też nie.

Procedura programu polega na wygra-
werowaniu specjalnym przyrządem typu 
„engraver” oznaczenia składającego się 
z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie da-
nych policji. Każdy oznakowany rower 
zostanie opatrzony w widocznym miej-
scu naklejką samoprzylepną informującą 
o dokonaniu oznakowania roweru. Mi-
kroudarowa technologia „engravera” po-
zwala na wykonanie precyzyjnego ozna-
kowania, a ponadto powoduje zmiany 
w strukturze materiału wykrywane nawet 
po powierzchownym zatarciu znaków. 
Elementy podlegające obowiązkowi 
oznakowania oraz miejsca wykonania 
oznaczeń to:

 – rama roweru pod kierownicą,
 – ramię przekładni sprzężone z prze-

kładnią,
 – przedni widelec.

KRP IV

Oznakuj swój rower
Trwa akcja znakowania rowerów. Zapraszamy wszystkich cyklistów z tere-
nu Woli i Bemowa do Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV przy ul. 
Żytniej 36 lub Komisariatu Policji Warszawa Bemowo przy ul. Raginisa 4, 
gdzie można bezpłatnie oznakować swój rower. Akcja ma na celu ogranicze-
nie kradzieży, do których dochodzi także poza sezonem, kiedy właściciele 
umieszczają je w piwnicach lub garażach. Oznakowanie pozwala na szybką 
identyfikację utraconych rowerów i ich części.

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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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 możliwo-
ści 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 zaangażo-
wanych 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 komuni-
kację bez narzędzi takich jak CRM. Są oczy-
wiście 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 lojalno-
ściowy, nie będzie dorównywał funkcjonalnością 
tym pisanym od początku, jako narzędzia efek-
tywnej komunikacji. 

Na rynku istnieją multi programy lojalnościo-
we, które oferują szereg ciekawych korzyści, takie 
chociażby jak Zielony Program Wspierania Pol-
skiego Biznesu. Tego typu rozwiązania są o wiele 

przystępniejsze cenowo, a ich wdrożenie jest 
o prostsze, a co za tym idzie i szybsze. Dodatko-
wym atutem jest fakt, że wszystkie firmy 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 po-
tencjalnych konsumentów rośnie o wiele szybciej. 
W tego typu rozwiązaniach możemy korzystać 
również ze wspólnych rabatów dla uczestniczą-
cych firm. Możemy też liczyć na zainteresowa-
nie naszą ofertą samych właścicieli współuczest-
niczących firm.  Tego typu programy oparte 
na punktach rozdawanych konsumentom spra-
wiają, iż ich atrakcyjność w oczach konsumenta 
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 róż-
nych programów lojalnościowych. Znaczna grupa 
klientów, ma już w swoim portfelu po kilka kart 
dających im różne przywileje i korzyści. Coraz 
częściej też konsumenci odmawiają udziału w no-
wych akcjach, dlatego że wiąże się to z kolejną 
kartą. Dlatego właśnie rozwiązanie z aplikacją, 
która zawiera w sobie oferty promocyjne 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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Uzbekistan upraszcza wydawanie 
Polakom wiz. Skracając czas oczekiwa-
nia na nie do 2 dni roboczych, a przede 
wszystkim znosząc wymóg posiadania 
zaproszeń lub voucherów na opłacone 
noclegi w hotelach. Zapowiada też, ale do-
piero za kilka lat, ruch bezwizowy. W ten 
sposób dołączy do sąsiadów: Kazachstanu 
i Tadżykistanu, które już nie wymagają 
wiz od polskich turystów. Co niewątpli-
we zwiększy zainteresowanie podróżami 
w ten fascynujący region świata. Do pora-
dzieckiej Azji Środkowej, w najciekawsze 
miejsca historycznego Wielkiego Jedwab-
nego Szlaku. Przez kilka wieków, do upo-
wszechnienia się transportu morskiego, 
głównego handlowego między Chinami, 
Indiami i Europą.

Jeden z najciekawszych regionów 
świata

Na Wielkim Jedwabnym Szlaku po-
wstawały i rozwijały się wspaniałe miasta, 
których bogactwo zachowanej architektury 
zachwyca po dziś dzień. To one przede 
wszystkim są celem turystycznych podró-
ży, oferując przybyszom ze świata możli-
wość podziwiania skarbów sprzed wieków, 
a równocześnie atmosferę Orientu oraz go-
ścinność, życzliwość, duże zainteresowanie 
mieszkańców obcymi. I, co we współcze-
snym świecie ma też ogromne znaczenie, 
bezpieczeństwo. Nic więc dziwnego, że po  
latach przerwy na nowo przyciągają tury-
stów. Zwłaszcza Uzbekistan, bo dysponuje 
on najwspanialszymi w tym regionie globu 
zabytkami przeszłości. Jest ich wiele, ponad 
7 tysięcy, m.in. w Kotlinie Fergańskiej, Kar-
szi, Kokandzie, Szachrisabzie, Taszkencie, 
Termeze.

Buchara…
  Buchara – od 1993 jej zabytkowe 

centrum jest pod patronatem i na Li-

ście Dziedzictwa Ludzkości UNESCO 
–  uważana przez wieki za miasto święte, 
„Buchoro-ij szarif”, wstęp do którego 
dla „niewiernych” był zabroniony i kara-
ny śmiercią, kojarzy się z opowieściami 
z 1001 nocy. Miasto burzone i odbu-
dowywane w ciągu tysiącleci na tym 
samym miejscu, stanowi trudny, ale nie-
zmiernie ciekawy obszar dla archeolo-
gów, którzy posuwając się w głąb ziemi, 
ciągle natrafiają na coś nowego i star-
szego. Na liście zabytkowej bucharskiej 
architektury monumentalnej i bytowej 
znajduje się ponad 400 obiektów. 

… i jej skarby
Perłą architektury jest Mauzoleum 

Samanidów (X-XI w) które genial-
nie łączy ją z geometrią i filozoficzną 
symboliką. Zbudowane w kształcie na-
krytego półokrągłą  kopułą sześcianu 
wywodzącego się z mitologicznej sym-
boliki antycznych religii, ale zgodnej 
także z późniejszym sufizmem. W nich 
bowiem sześcian jest symbolem Trwa-
łości i Ziemi. Kopuła odzwierciedleniem 
nieboskłonu. A ich połączenie symbolem 
jedności Wszechświata. Przy czym jak 
to niewielkie mauzoleum zostało zbu-
dowane! Z niewypalonej cegły, ale uło-

żonej w przemyślne koronkowe wzory 
i ornamenty. W taki sposób, że w zależ-
ności od pory dnia i oświetlenia, kolory 
zewnętrznych ścian zmieniają się.

Cegły zmieniające kolory i niezwykły 
minaret

Od piaskowego i szarego, poprzez 
żółtawe i niemal czerwone oraz fiole-
towe, aż po prawie czarne. Wewnątrz 
również nie można oderwać wzroku 
od piękna wzorzystych ścian i sklepie-
nia... oraz barwnych strojów pielgrzy-
mów, zwłaszcza kobiet. Podobnie prze-
piękną budowlą wzniesioną w 1127 roku 
jest minaret meczetu Poi Kalon. 46-me-
trowej wysokości, z podstawą o średnicy 
9 i wierzchołka 6 metrów, na zewnątrz 
pokryty 14 pasami ornamentowych 
napisów przeplatających się z pasami 
o pięknych wzorach. Przez wieki służył 
on nie tylko jako miejsce nawoływa-
nia wiernych do modlitwy oraz latarnia 
(na szczycie palono ogniska) wskazują-
ca w nocy drogę karawanom, ale – aż 
do 1884 roku – także… miejsce kaźni. 
Skazańców po prostu zrzucano z góry. 
Innych wspaniałych zabytkowych bu-
dowli jest w nieco ponad 270-tysięcznej 
Bucharze bez liku: medres, meczetów, 

mauzoleów, pałaców, a także tętniących 
życiem i barwami Orientu bazarów pod 
charakterystycznymi kopułami. 

Oszałamiająca  Chiwa
O ile Buchara, a zwłaszcza Samar-

kanda, najcenniejsze zabytki mają roz-
rzucone na sporej przestrzeni, to w Chi-
wie zamknięte są one na obszarze po-

dobnym do otoczonego krakowskimi 
Plantami. Także objętym patronatem 
na Liście UNESCO. Według przeka-
zów, miasto to założone zostało przed 
25 wiekami przez Sema, syna biblij-
nego proroka Noego, w oazie leżą-
cej między dwiema pustyniami: Kyzył 
Kum i Kara Kum, przy źródle zwanym 
Chiwak – od którego wywodzi się na-
zwa miasta. 

To kolejna, szczególnego uroku, per-
ła Jedwabnego Szlaku, wcześniej an-
tyczne centrum Chorezmu. Szczycące 
się tym, że już w III w. p.n.e. znano 
w nim pismo, a w VIII w. n.e. Al Chore-
zmi napisał w nim swoje prace z zakresu 
matematyki i algebry, które w następ-
nych wiekach, po przetłumaczeniu ich 
na łacinę, stały się podstawą europejskiej 
szkoły matematyki. 

Mieszkałem w Iczan Kala 
W średniowieczu Chiwa była waż-

nym miejscem na północnej „nitce” 
Jedwabnego Szlaku, w którym prze-
cinały się drogi z Bliskiego Wscho-
du do Chin i z regionu Morza Śród-
ziemnego na Syberię. Z tej sławnej 
przeszłości pozostało wiele budowli, 
chociaż w obecnym kształcie znacz-
nie młodszych niż w Bucharze czy 
Samarkandzie. Nieco ponad 50-ty-
sięczne dziś miasto otaczają dwa pasy 
murów. Zewnętrznych, zachowanych 
tylko częściowo, z kilkoma bramami 

oraz Wewnętrznego Miasta – twierdzy 
Iczan Kala o długości zaledwie 2,2 km, 
wysokich na 8-10 metrów, z 4 bramami 
i 54 pomnikami architektury wewnątrz. 
Od pamiętającego wiek XII meczetu 
Juma (Dżuma), wyjątkowo wspaniałe-
go przykładu architektury drewnianej, 
po cytadelę – Ark, pałac emira, me-
dresy, meczety, minarety oraz kryty 
bazar. W Wewnętrznym Mieście żyje 
zaledwie parę tysięcy ludzi. Ale go-
ście, którzy tak jak ja, mieli możność 
nocować w dawnej medresie wewnątrz 
murów i mieć te zabytki w zasięgu ręki 
przez całą dobę, opuszczają Chiwę 
z żalem i chęcią powrotu do niej.

Tekst i zdjęcia: 
Cezary Rudziński 

Wędrówki z Naszą Gazetą

Perły Jedwabnego Szlaku – Uzbekistan
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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 targo-
wi 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 fir-
mę Meorient International Exhibition 
we współpracy z Warszawską Izbą Go-
spodarczą. 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 udzie-
la p. Katarzyna Kaczmarska, tel. 
+48 22 225 01 11 lub +48 720 909 044, 
e-mail: biuro@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
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• 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-Wola
ul. Żytnia 36 % 22 603 72 52
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
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tytułem nadesłanych materiałów.
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Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wola

m.st.Warszawy
www.bpwola.waw.pl

w maju:
•  18 maja (piątek) godz. 17.00 – Bi-

blioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 
25, ul. Żytnia 64 – „Na psa urok!”: 
polscy pisarze o psach” – warsztaty 
literackie dla dzieci w wieku 6-12 lat. 
Wstęp wolny

•  19 maja (sobota) w godz. 17.00 – 
21.00 – Biblioteka Publiczna, al. So-
lidarności 90 – Wola – dzieje i folklor. 
Noc Varsavianistyczna – wydarzenie 
zorganizowane z okazji Nocy Muze-
ów. Wstęp wolny

•  19 maja (sobota) w godz. 15.00 – 
20.00 – Wypożyczalnia dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 14, ul. Młynarska 
35a – „Fantastycznie sportowy pik-
nik sąsiedzki” realizowany z Klubem 
sąsiedzkim, filią WCK. Wstęp wolny

•  22 maja (wtorek) godz. 13.00 – Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych i Młodzie-
ży nr 80, ul. Redutowa 48 – Opowieść 
Jadwigi Kopeć o Bajkale z prezenta-
cją Jolanty Marii Grotte. Spotkanie 
w ramach cyklu „Chwila dla Ciebie”. 
Wstęp wolny

•  22 maja (wtorek) godz. 18.00 – Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych i Młodzie-
ży nr 14, ul. Młynarska 35a – Witold 
Vargas „O kowalu, diable i małpie. 
Rzecz o legendach, którymi obrosła 
epoka żelaza”. Wstęp wolny

•  24 maja (czwartek) godz. 18.00 – 
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 51, ul. M. Bielskiego 3 
– Opowieść o Syberii. Spotkanie 
z Tomaszem Tułakiem w Klubie Po-
dróżnika. Wstęp wolny

•  24 maja (czwartek) godz. 17.30 – Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych i Młodzie-
ży nr 80, ul. Redutowa 48 – Polskie 
symbole narodowe – prezentacja Ewy 
Andrzejewskiej w ramach obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Wstęp wolny

•  28 maja (poniedziałek) godz. 9.30 
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 13, ul. Staszica 5a – Spotkanie 
z Izabelą Michtą – autorką książek 
dla dzieci. Zajęcia skierowane są do 
dzieci i młodzieży w wieku od 5 lat. 
Wstęp wolny

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

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

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

•  PROBLEM z pluskwami, karalucha-
mi. POMOŻEMY www.kabor.pro 
Tel. 791-197-107

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

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

Ogłoszenia drobne
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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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na wszystko,
dla wszystkich


