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b Oznakuj swój rower  b Zmieniają świat na tak b Targi China Homelife Poland  b 

Podczas uroczystej Bielańskiej Gali 
Kultury poznaliśmy laureatów wyło-
nionych przez Kapitułę. Nagrodzeni 
zostali artyści działający na Bielanach 
oraz osoby i instytucje, których działal-
ność wpływa na rozwój i jakość życia 
kulturalnego w dzielnicy. Uroczystość 
uświetnił koncert Krzysztofa Zalewskie-
go „Zalewski śpiewa Niemena”. Orga-
nizatorami wydarzenia byli Dzielnica 
Bielany m.st. Warszawy oraz Bielański 
Ośrodek Kultury. 

Bielany to dzielnica przywiązująca 
wagę do rozwoju kultury. Może po-
chwalić się ciekawą historią i kilkoma 
znaczącymi zabytkami. Mieszka tu wie-
lu artystów i miłośników kultury. Na te-
renie dzielnicy znajduje się doskonale 
zorganizowana sieć obiektów kultural-
nych. Dwie prężnie działające instytucje 
kultury to: Bielański Ośrodek Kultury 
oraz Biblioteka Publiczna im. St. Sta-
szica z jej wieloma filiami. W ostatnich 
latach powołane zostały też dwa miej-
sca aktywności lokalnej działające przy 
Bielańskim Ośrodku Kultury, których 
działalność skupia się wokół edukacji 
kulturalnej i integracji mieszkańców. 

– Życie kulturalne na Bielanach kwit-
nie. Nie tylko dzięki naszym instytucjom, 
ale przede wszystkim dzięki lokalnej 
społeczności. Dlatego postanowiliśmy 
uhonorować pracę ludzi zaangażowa-
nych w rozwój szeroko pojętej kultury. 
Doceniliśmy zarówno pomysłodawców 
nowatorskich projektów, jak i twórców 
od lat zakorzenionych w naszej dzielnicy 
oraz tych, bez których wsparcia nie było-
by możliwe zrealizowanie wielu ważnych 
przedsięwzięć artystycznych – mówi bur-
mistrz Bielan Tomasz Mencina. 

Wyróżnienie Burmistrza Dzielnicy 
Bielany w dziedzinie promocji działań 
kulturalnych oraz upowszechniania kul-
tury w jest wyróżnieniem honorowym, 
nadawanym osobom lub instytucjom, 
promującym działalność kulturalną i ar-
tystyczną, bądź artystom związanym 
z dzielnicą Bielany, których działal-
ność w znaczący sposób przyczynia się 
do wzbogacenia życia kulturalnego oraz 
promocji Bielan.   

Nagrody zostały przyznane w ośmiu 
kategoriach. Została też wręczona na-
groda specjalna za całokształt wielolet-
niej pracy twórczej. 
• BIELAŃSKIE MIEJSCE KUL-

TURY –  Pracownia Rodziny Jar-
nuszkiewiczów (Marcelina Jarnusz-
kiewicz i Piotr Kornobis) – pierwsza 
Warszawska Historyczna Pracownia 
Artystyczna 

• ANIMACJA KULTURY – projekt: 
Bielańska Akademia Umiejętności 
(Joanna Grabowiecka i Sebastian 
Świerszcz)

• EDUKACJA KULTURALNA 
– projekt: Rozśpiewane Smyki 
w Świecie Muzyki (Kamila Lewicka 
i Marzena Białobrzeska)

• KULTURALNA ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA – Fundacja 
Przystanek Twórczość (Anna Olczyk 
- Grabowska i Monika Olczyk)

• MECENAS KULTURY – Veolia 
Energia Warszawa S.A. za wielolet-
nie wsparcie projektu Jazz w Podzie-
miach Kamedulskich

• BIELAŃSKI AUTOR – varsaviani-
sta Jarosław Zieliński

• AMBASADOR BIELAN –  ksiądz 
Wojciech Drozdowicz

• BIELAŃSKI CYKL – Jazz w Pod-
ziemiach Kamedulskich (Hanna i Ar-
tur Dutkiewiczowie)

• NAGRODA SPECJALNA – za ca-
łokształt wieloletniej pracy twórczej 
– artysta i przyjaciel Bielan Józef 
Wilkoń
– Jestem odpowiedzialna za pracę 

wydziału kultury i promocji oraz spra-
wuję nadzór nad bielańskimi instytucjami  
kultury. Bardzo ważne jest też dla mnie 
wspieranie bielańskich artystów oraz bu-
dowanie świadomej promocji dzielnicy. 
Dlatego niezmiernie cieszy mnie, że mo-
gliśmy poprzez te nagrody uhonorować 
osoby wyjątkowe, twórcze i zaangażowa-
ne w rozwój kultury na Bielanach. Ob-
rady Kapituły, której przewodniczyłam, 
były momentami burzliwe, a w niektó-
rych przypadkach byliśmy niemal jedno-
głośni.  Jedno jest pewne – udało nam 
się wyłonić i nagrodzić bielańskie „perły 
kultury”. Serdecznie gratuluję wszystkim 
laureatom – mówi Magdalena Lerczak 
zastępca burmistrza Bielan.  

Autorem statuetki dla laureatów 
jest, nagrodzony za całokształt pracy 
artystycznej i rozwój kultury w naszej 
Dzielnicy, artysta Józef Wilkoń.

W uroczystości wzięło udział wielu 
znamienitych gości, w tym m.in. posłowie 
Joanna Fabisiak i Rafał Trzaskowski, sena-
tor Barbara Borys-Damięcka, radni m.st. 
Warszawy: Piotr Mazurek  i Dariusz Figura, 
radni Bielan, wiceburmistrzowie: Grzegorz 
Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski oraz 
Stołeczny Konserwator Zabytków Michał 
Krasucki. Po oficjalnej części uroczystości 
odbył się znakomity koncert Krzysztofa 
Zalewskiego „Zalewski śpiewa Niemena”. 
Wydarzenie poprowadziła Agata Passent. 

Bielański urząd i ośrodek pomocy 
społecznej natychmiast zorganizowały 
doraźną akcję pomocy dla poszkodo-
wanych. Te rodziny, które wniosko-
wały o wsparcie, otrzymały już zasiłki 
celowe z tytułu zdarzenia losowego. 
Po ocenie stanu technicznego budyn-
ku i oszacowaniu strat przyjdzie czas 
na naprawę zniszczonych mieszkań. 

Wsparcie poszkodowanym rodzi-
nom zaoferował także Dekanat Bie-
lański we współpracy z Caritas Ar-
chidiecezji Warszawskiej. Zaprasza-
my wszystkich mieszkańców Bielan 
do włączenia się w pomoc poszkodo-
wanym.

Numer konta Caritas Archidie-
cezji Warszawskiej, na które można 
wpłacać środki dla poszkodowanych 
w wyniku pożaru rodzin PEKAO SA 
11 1240 1066 1111 0000 0006 0961

W tytule przelewu: „Pożar Kocha-
nowskiego 31”

W bielańskich parafiach zosta-
nie również przeprowadzona zbiórka 

datków do puszek, na wsparcie dla 
poszkodowanych mieszkańców bloku 
przy Kochanowskiego.

Szczegółowe informacje:
• Caritas Archidiecezji Warszawskiej 

+48 22 828 18 15
• Ośrodek Pomocy Społecznej dla 

Dzielnicy Bielany + 48 22 568 91 
93 

• Urząd Dzielnicy Bielany +48 22 
443 47 00

Akcję wspierają m.in: ks. Sławomir 
Opaliński – zastępca dyrektora Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej, ks. pra-
łat Jan Szubka – Dziekan Dekanatu 
Bielańskiego, ks. prałat Piotr Fołtyn 
– wicedziekan Dekanatu Bielańskiego, 
ks. Krzysztof Szadkowski – proboszcz 
parafii świętego Krzysztofa w Warsza-
wie, bielańskie parafie, Urząd Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy, Ośro-
dek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy 
Bielany.

Bielańskie perły kultury

Pomóżmy poszkodowanym

Na zdjęciu od lewej: Burmistrz Tomasz Mencina, Józef Wilkoń, Ewa Błaszczyk, ks. Wojciech Drozdowicz i wiceburmistrz Magdalena Lerczak
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W poniedziałek 7 maja br. wybuchł pożar w bloku przy ul. Kochanowskiego 31 
 w Warszawie. W wyniku pożaru doszczętnie spłonęły 4 mieszkania, a wiele 
zostało zalanych w wyniku akcji ratowniczej. W wyniku pożaru ucierpiały 
23 rodziny.
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Człowieczeństwo to troska 
o słabszych – takie motto towarzyszy-
ło 14 maja br. bielańskiej XXV Gali 
Samorządowej Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych”.

Sala widowiskowa bielańskiego ra-
tusza była pełna. A najliczniejszą grupę 
stanowili uczniowie w galowych stro-
jach, z krawatami z numerami szkół. 
Prowadząca uroczystość dyr. Młodzie-
żowego Domu Kultury Maria Pyszkie-
wicz serdecznie powitała oficjalnych 
gości, wśród których byli m.in. bur-
mistrz Bielan Tomasz Mencina, wice-
burmistrz Magdalena Lerczak, naczel-
nik wydziału oświaty Zofia Gajewicz 
oraz dyrektorzy i nauczyciele bielań-
skich placówek i organizacji oświato-
wych. Największą owację otrzymała 
poseł Joanna Fabisiak, z której ini-
cjatywy w 1993 roku na Żoliborzu 
(wówczas jeszcze razem z Bielanami) 
ruszyła pierwsza edycja Samorządo-
wego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych”. 

Wierząc w to, że wystarczy nie-
wiele, aby zmieniać wiele, młodzi wo-
lontariusze starali się zmieniać świat 
na lepszy podejmując pracę w szkol-
nych klubach        „Ośmiu Wspania-
łych”. Z czasem było ich tak dużo, 
że musieli się jakoś zorganizować 
i w ten sposób w 1998 roku powstała 
Fundacja „Świat na Tak”. Prezes Fun-
dacji J. Fabisiak powiedziała, że dziś 
liczy ona 1800 wolontariuszy w War-
szawie i ponad 7 tys. w całej Polsce.

Z okazji jubileuszu 25-lecia wspo-
minała nie tylko współorganizato-
rów, takich jak np. Alina Janowska 

(która niedawno odeszła), ale i tych, 
którzy wspomagali i nadal wspierają 
wolontariat, a zwłaszcza rzesze mło-
dych wolontariuszy, z których wyro-
śli wspaniali ludzie różnych profesji. 
Wszystkim za lata pracy i poświęceń 
serdecznie podziękowała. Coraz więcej 
jest samotnych osób, które nie mają 
rodzin i potrzebują choćby uśmiechu, 
czy pomocnej dłoni drugiego człowie-
ka. Dlatego zachęcała wolontariuszy 
do dalszej pracy i dzielenia się sercem.

Jednym z tych, na których Fun-
dacja „Świat na Tak” zawsze mogła 
liczyć jest związany z nią od wielu lat 
obecny burmistrz Bielan Tomasz Men-
cina, który dziękował wolontariuszom 
za to co robią dla innych.

Podczas jubileuszowej gali dzi-
siejszym nastolatkom zaprezentowano 
najważniejsze wydarzenia minione-
go ćwierćwiecza w Polsce i na świe-
cie. A także przypomniano laureatów 
wszystkich poprzednich edycji bie-
lańskiego konkursu „Ośmiu Wspania-
łych”. Gdy napięcie sięgnęło zenitu 
ogłoszono werdykt komisji.

Tegorocznymi Wspaniałymi Bie-
lan w młodszej kategorii „Ósemeczki” 
zostały: Amelia Chmielewska i Daria 
Matysiak - dwie uczennice ze Szkoły 
Podstawowej nr 293, których pasją jest 
harcerstwo i zwierzęta. Starają się o po-
zyskiwanie środków na cele charytatyw-
ne, odwiedzają dzieci w przedszkolach 
oraz seniorów w domu Seniora i robią 
wiele innych wspaniałych rzeczy.

W starszej wiekiem kategorii 
„Ósemki” tytuł „Wspaniały Bielan” 
przypadł w udziale siedmiu wolonta-

riuszom. Są to: Kinga Borek z Zespołu 
Szkół nr 18, Konrad Burdach ze Szkoły 
Podstawowej nr 77, Kacper Hasik SP 
nr 214, Marianna Jagiełło SP nr 293, Ni-
kola Jeżak SP nr 223, Patrycja Kędzier-
ska z XXXIX Liceum Ogólnokształcą-
cego oraz Agata Zagórska SP nr 263.

Za szczególne osiągnięcia w re-
alizacji zadań pomocowych na rzecz 
potrzebujących tytuł „Wspaniały Klub 
Ośmiu” przyznano trzem klubom 
ze szkół: nr 214 i nr 223 z oddziałami 
integracyjnymi oraz ze szkoły nr 289.

Za wspieranie swoich dzieci 
w działaniach charytatywnych tytułem 
„Wspaniały Rodzic Wolontariusza” 
uhonorowano Elżbietę Kala ze szkoły 
214 oraz Adriannę Stolarczyk ze szkoły 
nr 223. 

Nie zapomniano też o tych, któ-
rzy wnieśli szczególny wkład w pracę 
na rzecz wychowania młodego pokole-
nia poprzez wolontariat. Tytuł „Wspa-
niałego Opiekuna Wolontariusza” Ka-
pituła przyznała najbardziej doświad-
czonej i o najdłuższym stażu pracy 
Wandzie Wołkowyckiej ze szkoły 223.

Wyróżnionych było znacznie wię-
cej. Dyplomy za udział w konkursie 
otrzymało też 12 indywidualnych 
uczestników, a także 7 szkolnych klu-
bów „Ośmiu” oraz 17 szkół. 

Co wyróżnia Wspaniałych? W myśl 
odśpiewanego wspólnie hymnu Fun-
dacji starają się zmieniać świat na tak 
i mieć otwarte serca. 

Bielańską uroczystość zakończyło 
wspólne zdjęcie i wielki jubileuszowy 
tort.

(PON)

W związku z trwającym sezonem 
rowerowym uprzejmie informujemy, 
że w Komendzie Rejonowej Policji 
Warszawa V można oznakować swój ro-
wer. Każdy właściciel jednośladu zain-
teresowany jego oznakowaniem może, 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym, zgłosić się do naszej jednostki 
w Warszawie przy ul. Żeromskiego 7, 
w środy w godz. 12.00 - 17.00.

Znakowanie rowerów odbywa 
się w budynku KRP V przy ul. Że-
romskiego 7 w środy w godz. 12.00 
- 17.00 po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym pod numerami 
22 603-10-17 lub 22 603-95-21 oraz 
w Komisariacie Policji Warszawa Żoli-
borz przy ul. Rydygiera 3A we wtorki 
w godz. 10.00 - 15.00 po wcześniej-
szym uzgodnieniu telefonicznym pod 
numerami 22 603-71-16 w. 206.

Rejestracja w komputerowej bazie 
danych odbywa się na podstawie:
• dokumentu tożsamości właściciela 

(osoba pełnoletnia),
• dowodu zakupu (paragon lub faktu-

ra, umowa kupna sprzedaży).
Prosimy o zabranie ze sobą stosow-

nych dokumentów.
Każdy właściciel, zainteresowany 

taką formą oznakowania roweru może 
zgłosić się do jednostki Policji, aby sko-

rzystać z „engravera”. Następnie infor-
mację o znakowanym rowerze wprowa-
dzi policjant do specjalnie utworzonego 
elektronicznego systemu znakowania 
rowerów. W ten sposób w policyjnym 
systemie gromadzone będą dane o zna-
kowanych rowerach i ich właścicie-
lach. W przypadku kontroli rowerzysty 
wiadomo będzie na podstawie danych 
z systemu, czy rowerem porusza się 
prawowity właściciel, czy też nie.

Apelujemy do właścicieli rowerów 
o ich właściwe zabezpieczenie. Oto 
kilka rad jak uchronić swój rower przed 
kradzieżą:
• nie zostawiajmy roweru nie zabez-

pieczonego w miejscach publicz-
nych np. przed sklepem,

• zaopatrzmy się w solidne zabezpie-
czenie,

• nie zostawiajmy rowerów na klat-
kach schodowych (nawet gdy klatka 
wyposażona jest w domofon),

• z pozostawionego roweru zdejmij-
my wyposażenie dodatkowe np. 
licznik, lampki na baterie,

• pozostawiajmy rower w dobrze wi-
docznym, oświetlonym miejscu,

• oznakujmy nasz rower; w przypad-
ku kradzieży łatwiej będzie go od-
zyskać.

KRP V

Dzielnica Bielany wygospodaro-
wała ponad 1 mln zł na kolejne za-
kupy mające poprawić bezpieczeń-
stwo w szkołach. Przeznaczy również 
2,185 mln zł na 3 hale pneumatyczne, 
które zostaną zamontowane na bo-
iskach szkolnych. Decyzję zarządu 
dzielnicy poparli bielańscy radni.     

– Od 3 lat intensywnie remontujemy 
i modernizujemy nasze placówki oświa-
towe oraz doposażamy je w nowocze-
sny sprzęt. Dla mnie jednak istotne 
w tym jest to, że dzięki temu sukce-
sywnie poprawiamy nie tylko warunki 
i komfort nauki, ale także bezpieczeń-
stwo naszych najmłodszych mieszkań-
ców. Teraz przeznaczymy kolejne pie-
niądze – ponad 1 mln zł na ten cel 
m.in. na zakup sprzętu do monitoringu 
do 10 bielańskich szkół – mówi Tomasz 
Mencina, burmistrz Bielan.  

Zmodernizowany lub rozbudowany 
zostanie monitoring w szkołach podsta-
wowych nr: 77, 80, 133, 187, 209, 247, 
273, 289, 293 i 352. 

Ponadto zostanie wykonanych sze-
reg innych prac, np. przebudowa  wejść 
czy bramy wjazdowej, które również 
mają służyć poprawie bezpieczeństwa 
uczniów.

Zostaną zamontowane 3 hale pneu-
matyczne na boiskach w szkołach 
podstawowych: nr 80 przy ul. Aspekt 
48, nr 263 przy ul. Szegedyńskiej 11 
i nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8. 
Hale zostaną wykonane na zamówie-
nie, zgodnie z wymiarami boisk i z od-
powiednim wyposażeniem sportowym. 
Będą rozstawiane na sezon jesienno-
-zimowy.

– Tego typu rozwiązania mamy już 
na 2 boiskach: na Syrence w Parku Ol-
szyna oraz w SP nr 53 przy ul. Rudzkiej 
6. I mamy bardzo pozytywny odzew. 
Hale pozwalają na korzystanie z boisk 
przez cały rok nie tylko przez uczniów 
ze szkół, ale także przez kluby sportowe 
i naszych mieszkańców – dodaje bur-
mistrz Mencina.  

Pieniądze na zakup hali pneuma-
tycznych pochodzą ze zwiększonych 
dochodów własnych dzielnicy. 

Mieszkańcy bielańskiego Wawrzy-
szewa od 9 lat czekają na uchwalenie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który uchroniłby ich 
osiedle od dalszej zabudowy. Poczy-
nili wiele starań o to, aby działki przy 
ul. Wolumen i Petofiego pozostały te-
renami zielonymi. Są bowiem zakusy, 
aby na tym terenie utworzyć miejsca 
postojowe dla samochodów osobo-
wych, a być może potem, jak będzie 
droga dojazdowa, także bloków.

Mieszkańcy mocno zaniepokojeni 
faktem, że niedawno wojewoda mazo-
wiecki bezpodstawnie uchylił decyzję 

prezydenta Warszawy i umorzył po-
stępowanie organu pierwszej instancji 
w sprawie tejże inwestycji, zwrócili się 
o pomoc do władz dzielnicy.

Na sesji zarząd Bielan zapewniał 
licznie przybyłych przedstawicieli 
Osiedla Wawrzyszew Nowy, że mogą 
być spokojni i że zabudowy nie będzie. 
Właściciel działek nie uzyskał bowiem 
i nie uzyska warunków zabudowy.

Następnie zaś z inicjatywy komisji 
architektury rada Bielan podjęła stano-
wisko, w którym wychodząc naprzeciw 
postulatom mieszkańców podkreśliła, 
że oczekuje, że teren zlokalizowany 

na działkach przy ul. Wolumen i Peto-
fiego pozostanie obszarem zielonym, 
wolnym od jakiejkolwiek zabudowy, 
zgodnie z przeznaczeniem określonym 
w studium zagospodarowania prze-
strzennego dla tego rejonu. Ponadto 
rada wyraziła potrzebę jak najszyb-
szego uchwalenia planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla osiedla 
Wawrzyszew oraz wniosła o przedsta-
wienie szczegółowego harmonogramu 
prac w tym zakresie, który wciąż się 
opóźnia.

(PON)

Na Bielanach

Zmieniają świat na tak Oznakuj swój rower

Modernizacja placówek oświatowych

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

Chcą zielonego Wawrzyszewa
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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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-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-Żoliborz
ul. Rydygiera 3A, % 22 603 71 04
Komisariat Warszawa-Bielany
ul. Żeromskiego 7, % 22 603 71 55

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 6, ul. Marymoncka 88/91  
  % 22 596 70 60
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 11, ul. Zgrupowania AK 
„Kampinos”   % 22 596 71 10

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Żoliborza i Bielan”
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 – 99 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.
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Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Goldoniego 1

w maju:
•  26 maja (sobota) godz. 18.00 – Sce-

na młodych. Koncert „Znane piosen-
ki – nieznane interpretacje” Karoliny 
Gadomskiej i Ewy Kowalskiej pod 
kierunkiem Wojciecha Wielechow-
skiego. Wstęp wolny

•  27 maja (niedziela) godz. 17.00 – 
Drogi ku niepodległej – film „Ponad 
śnieg” (z 1929 r) z muzyką na żywo w 
wykonaniu Waldemara Rychłego

w czerwcu:
•  6 czerwca (środa) godz. 18.00 – Wie-

czór indonezyjski – w programie: 
koncert „Muzyczna Jawa, gamelan i 
taniec” w wykonaniu Warsaw Game-
lan Group, pokaz tańców w wykona-
niu indonezyjskiej tancerki Diah Ang-
graini Martin, sprzedaż regionalnych 
przysmaków, quiz z nagrodami. Bile-
ty 15 zł, przedsprzedaż od 29 maja

•  10 czerwca (niedziela) godz. 12.00 
– „W saloniku u Goldoniego” – kon-
cert uczestników zajęć klubu Frycek 
pt. „Ze strychu mojej babci” pod kie-
runkiem Marii Fedorowicz-Lenart. 
Wstęp wolny

•  16 czerwca (sobota) godz. 13.00 – 
„Biało-czerwony” – Bielański Piknik 
przy Stawach Brustmana.

Bielański Ośrodek Kultury
 ul. Estrady 112

w czerwcu:
•  1 czerwca (piątek) godz. 18.00 – Raz, 

dwa, trzy – TworzyMY – rodzinne 
warsztaty tworzenia obiektów wizual-
nych w ogrodzie z Kolor Kolektyw i 
wernisaż wystawy prac plastycznych 
7-letniej Mikeli Fundichely-Rychta. 
MAL Studnia. Wstęp wolny, zapisy

•  2 czerwca (sobota) godz. 12.00 – 
Kaligrafia po ormiańsku – rodzinne 
warsztaty kaligrafii ormiańskich liter. 
W programie prezentacja alfabetu or-
miańskiego, pisanie imion, kaligrafia 
liter wg szablonu. Prowadzenie Anna 
Vardanyan. Wstęp wolny, zapisy

•  6 czerwca (środa) godz. 10.30 – Pio-
senka jest dobra na wszystko – edu-
kacyjny koncert Filharmonii Narodo-
wej. Muzyczne spotkanie z Kabare-
tem Starszych Panów. Bilety 4 zł 

•  7 czerwca (czwartek) godz. 10.00 – 
Gordonki – zajęcia umuzykalniające 
dla dzieci od 5 miesiąca życia. Prowa-
dzenie Joanna Kiełbiewska. Koszt 30 
zł jednorazowo, 90 zł/miesiąc. Kolej-
ne zajęcia 14, 21 i 28 czerwca

•  8 czerwca (piątek) godz. 18.00 – Bar-
wy Armenii – wernisaż fotografii 
Piotra Prokopowicza. Autor opowie o 
swoich podróżach do Armenii ilustru-
jąc je pokazem slajdów. Wstęp wolny

•  10 czerwca (niedziela) godz. 16.00 
– Sand-Art. – piaskowa animacja Ti-
gran Vardikyan. Pokaz sztuki malo-
wania piaskiem w wykonaniu artysty 
z Armenii. Wstęp wolny

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

bagnety. Gotówka. Tel. 504 017 418
•  PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodowej. Tel. 509 672 530, 

22 638 52 84, 505 593 654
PILNIE!!! ZATRUDNIĘ doświadczoną prasowaczkę oraz pracza do Pralni Chemicznej na pół 
etatu. Bardzo dobre warunki pracy. Żoliborz tel. 600 341 625

•  PROBLEM pluskwami, karaluchami. POMOŻEMY www.kabor.pro Tel. 791-197-107
•  SPRZEDAM MASZYNĘ DO SZYCIA  Łucznik w obudowie drewnianej – do renowacji. Tel. 

606 345 207
•  SPRZEDAM SZYNSZYLE STANDARD od 3 m-ca życia. Tel. 501 093 436
•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA + składanie mebli. Tel. 503 150 991
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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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