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Modernizacja hali sportowej OSiR 
Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 
40 wkracza w decydującą fazę. Dzięki 
demontażowi jednej ze ścian i dobu-
dowaniu nowego skrzydła obiektu, 
nie tylko powiększy się widownia, ale 
możliwe będzie również stworzenie za-
plecza z prawdziwego zdarzenia. Prace 
potrwają rok.

– Kiedyś hangar wojskowy, dziś 
hala sportowa z prawdziwego zdarze-
nia. Przed nami kolejna modernizacja, 
która sprawi, że prowadzone tu roz-
grywki będą miały nie tylko jeszcze 
lepsze zaplecze, ale też będzie je mogło 
obserwować więcej widzów. Mam na-
dzieję, że przełoży się to na kolejne suk-
cesy występujących tu drużyn – mówi 
Renata Kaznowska, wiceprezydent 
m.st. Warszawy.

Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w dzielnicy Bemowo zostanie doce-
lowo rozbudowana. Dotychczas prace 
modernizacyjne polegały m.in. na po-
większeniu trybun, ociepleniu obiektu, 
wymianie instalacji wodnych i prze-
ciwpożarowych, a także doświetleniu 
parkietu. Zwieńczeniem unowocze-
śniania będzie budowa nowego skrzy-
dła hali. To właśnie tam znajdzie się 
nowa główna trybuna na około 600 

stałych miejsc. Dzięki temu podczas 
imprez sportowych na widowni bę-
dzie mogło zasiąść około 1500 kibiców, 
a podczas koncertów czy wystaw hala 
pomieści nawet 2500 gości. Pod nową 
trybuną pojawi się m.in. sala konfe-
rencyjna na około 100 miejsc i zespół 
dwóch szatni zawodniczych dostoso-
wanych dla zawodników z niepełno-
sprawnościami.

– Chcąc organizować różnego ro-
dzaju widowiska sportowe i nie tyl-
ko, musimy być do nich odpowiednio 
przygotowani. Rozbudowa zaplecza 
i jego dostosowanie do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami to jeden 
z tych elementów. Nie zapominam jed-
nak o widzach i kibicach. Przy okazji 
modernizacji nie tylko rozbudujemy 
trybuny, ale też znacząco poprawimy 
układ korytarzy i wejść. Należy przy 
tym przypomnieć, że hala to miejsce, 
gdzie prowadzone są nie tylko ligowe 
rozgrywki, ale odbywa się także wiele 
imprez dla dzieci i młodzieży – mówi 
Grzegorz Kuca, zastępca burmistrza 
dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Nowe skrzydło, które powstanie 
od strony północno-zachodniej, otwie-
rać będzie hol wejściowy z przedsion-
kiem oraz recepcją. W tym miejscu 
pojawi się też nowy zespół ogólnodo-

stępnych toalet, a pod nową trybuną 
znajdą się również pomieszczenia ma-
gazynowe. Całość połączy  korytarz 
poprowadzony wzdłuż ściany głównej 
hali. Zyska również otoczenie hali. 
Pojawią się nowe nasadzenia, a cały 
teren zostanie uporządkowany. Projekt 
przebudowy został wykonany przez 
przedsiębiorstwo Elektryka Informa-
tyka Budownictwo Robert Bulzacki. 
Inwestycję za kwotę 8,33 mln wykona 
firma Moris Polska Sp. z o.o., która 
obecnie prowadzi również moderniza-
cję basenów ośrodka „Moczydło”.

Roboty nie powinny zakłócić funk-
cjonowania hali. W dalszym ciągu bę-
dzie można tu kibicować siatkarkom 
pierwszoligowej Wisły Warszawa oraz 
koszykarzom Legii Warszawa, którzy 
są w ekstraklasie. Rozbiórka ściany 
obiektu, w miejscu łączenia z nową 
częścią, a także prace  wykończenio-
we powinny zostać przeprowadzone 
w przerwie rozgrywkowej, tuż przed 
zakończeniem prac. Te, zgodnie z pod-
pisaną dziś umową, powinny potrwać 
do 31 sierpnia 2019 r. Dokument 
podpisali Grzegorz Surówka, dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. 
Warszawy w dzielnicy Bemowo oraz 
Maurycy Bryła, prezes Moris Polska 
Sp. z o.o.

Bemowska hala sportowa urośnie

b      Amp Futbol Cup 2018    b   Warszawski korowód poloneza     b     Radio Zet na Bemowie     b

WYBORY SAMORZĄDOWE 
21 października 2018 r. 

SZANOWNY KANDYDACIE!
STARTUJESZ  

W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?
PRZEDSTAW SIĘ SWOIM WYBORCOM

Proponujemy atrakcyjną reklamę wyborczą  
na wyjątkowych promocyjnych warunkach.

Reklama wyborcza w gazecie i na naszej stronie 
internetowej zamówiona i opłacona w czasie trwania 
promocji może kosztować Państwa o połowę taniej.

 
Na dodatkowe pytania chętnie odpowiemy  

telefonicznie 
22 877 25 66, 22 877 25 67, 517 329 998

lub mailowo 
reklama@nasza-gazeta.pl

Na Bemowie oświata 
wreszcie jest priorytetem

ROZMOWA Z BŁAŻEJEM POBOŻYM
 ZASTĘPCĄ BURMISTRZA DZIELNICY BEMOWO

Na Woli przybywa 
nowoczesnych inwestycji
ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM STRZAŁKOWSKIM

BURMISTRZEM DZIELNICY WOLA

• Panie burmistrzu, po 24 latach 
wraca Pan na łamy naszego pisma, 
jakie to uczucie?
– Niesamowite. W 1994 roku jako 

uczeń XL LO im. Stefana Żeromskiego 
na Woli wygrałem konkurs pt. „Dzielnica 
– Ekologia – I ja” organizowany przez jed-
ną z fundacji i redakcję gazety, której pod 
lekko zmienionym tytułem są Państwo 
sukcesorem. Nagrodą był aparat fotogra-
ficzny i publikacja felietonu w gazecie. 
Mam ten numer do dziś. Wtedy nigdy bym 
nie przypuszczał, że kiedyś udzielę Wam 
wywiadu. Tym bardziej jako zastępca bur-
mistrza, nadzorujący oświatę w dzielnicy.

Czytaj na str. 3

• W przyszłym miesiącu czekają nas 
wybory samorządowe. Do końca 
obecnej kadencji pozostało już tylko 
kilka tygodni. Jakimi dokonaniami, 
zamierzonymi i osiągniętymi w tej 
kadencji może się Pan pochwalić?
– Ostatnie cztery lata to bezpreceden-

sowy boom inwestycyjny na Woli. W tym 
czasie udało się nam zrealizować ponad 
200 różnego rodzaju projektów inwe-
stycyjnych, remontowych, infrastruktu-
ralnych i modernizacyjnych, które spra-
wiają, że Wola zmienia się na naszych 
oczach. Przedsięwzięcia te pochłonęły 
blisko 100 mln zł. Ponad 17 mln zł prze-
znaczyliśmy na realizację projektów zgła-
szanych przez mieszkańców w ramach 
budżetu partycypacyjnego.

Czytaj na str. 5

Na zdjęciu od lewej: Renata Kaznowska wiceprezydent m.st. Warszawy, Grzegorz Surówka dyrektor OSiR Bemowo, Marek Bryła prezes Moris 
Polska, Grzegorz Kuca zastępca burmistrza
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• Panie burmistrzu, po 24 latach 
wraca Pan na łamy naszego pi-
sma, jakie to uczucie?
– Niesamowite. W 1994 roku jako 

uczeń XL LO im. Stefana Żeromskiego 
na Woli wygrałem konkurs pt. „Dziel-
nica – Ekologia – I ja” organizowa-
ny przez jedną z fundacji i redakcję 
gazety, której pod lekko zmienionym 
tytułem są Państwo sukcesorem. Na-
grodą był aparat fotograficzny i pu-
blikacja felietonu w gazecie. Mam ten 
numer do dziś. Wtedy nigdy bym nie 
przypuszczał, że kiedyś udzielę Wam 
wywiadu. Tym bardziej jako zastęp-
ca burmistrza, nadzorujący oświatę 
w dzielnicy.

• No właśnie porozmawiajmy o be-
mowskiej oświacie, którą Pan 
kieruje w urzędzie dzielnicy. 
W ubiegłym roku głośno mówiło 
się o reformie edukacji. Podobno 
Bemowo było jedyną dzielnicą, 
gdzie jej wdrożenie udało się wzo-
rowo?
– Chwalimy się tym, ponieważ to na-

prawdę spory sukces. Warto uświadomić 
sobie jedną kwestię – stosunek do refor-
my to jedno, a dobre jej wprowadzenie 
w życie to drugie. Nawet w zarządzie 
dzielnicy mamy do niej różny stosunek, 
ale wszyscy wiemy, że samorząd musiał 
ją wdrożyć. I jedne dzielnice w Warsza-
wie zrobiły to lepiej, inne gorzej. Jeśli 
u nas, mimo ograniczeń infrastruktury, 
wraz z dyrektorami szkół i wydziałem 
oświaty i wychowania wdrożyliśmy 
ją wzorowo, w czym utwierdził nas 
ten rok i co podkreślały nawet media 
ogólnopolskie, to mnie to bardzo cieszy 
i odczuwam z tego powodu osobistą 
satysfakcję.

• W czym zatem tkwi tajemnica 
sukcesu?
– Przede wszystkim w odpowied-

nim przygotowaniu do wdrożenia re-
formy, licznych konsultacjach z dy-
rektorami i związkami zawodowymi 
reprezentującymi nauczycieli i pracow-
ników administracji. Prace nad plano-
waniem zmian zaczęliśmy, gdy tylko 
pojawiły się pierwsze medialne ich 
zapowiedzi. Mieliśmy czas na spokoj-
ne przemyślenie działań, analizy i ra-
chunki, bo przecież to głównie chodzi 
o liczby. Liczbę dzieci w klasach, klas 
w szkole, szkół w dzielnicy. I pienię-
dzy, które mamy w budżecie i których 
podobnie jak szkół też chcielibyśmy 
mieć więcej.

• Jak Pan sam wspomniał, stosu-
nek do reformy to inna sprawa, 

jak na zmiany zareagowali miesz-
kańcy i rodzice?
– Zależało mi, żeby nie podchodzić 

do sprawy emocjonalnie, politycznie. 
Atmosfera wokół tego tematu miała 
duże znaczenie w odbiorze zmian. Naj-
większym problemem był fakt, że ro-
dzice nie byli odpowiednio informo-
wani przez władze miasta o tym, czego 
mogą się spodziewać. Dlatego każdy 
rodzic dziecka uczącego się na Bemo-
wie otrzymał od dzielnicy specjalnie 
przygotowany przeze mnie informa-
tor. Kilkanaście stron, które w prosty 
i przejrzysty sposób wyjaśniały istotę 
reformy i zmiany jakie wprowadzi ona 
w naszej dzielnicy. Myślę, że to był 
klucz do sukcesu. Rodzice byli spo-
kojniejsi, wiedzieli, że ich dzieci nie 
trafią do innych klas niż te, w których 
są, a ich nauczyciele nie zostaną zwol-
nieni. Oczywiście każdy ma prawo 
do własnej oceny, ale w obiektywny 
sposób mogę powiedzieć, że nie wpły-
wały do mnie ani wydziału oświaty, 
jako organu prowadzącego praktycznie 
żadne skargi na sam proces wprowa-
dzenia reformy. 

• Wspomniał Pan o trudnej sytu-
acji lokalowej placówek oświa-
towych. Czy w ciągu ostatnich 
2,5 lat udało się coś zrobić w tym 
kierunku?
– Źródłem aktualnych problemów 

w bemowskiej oświacie jest polityka 
naszych poprzedników. Fakt, iż przez 
poprzednie dwie kadencje na Bemowie 
zbudowano tylko jedną szkołę i żad-
nego nowego przedszkola, a równole-
gle dopuszczono do powstania całych 
osiedli mieszkalnych, jest skandalem. 
Za dynamicznym rozwojem zabudo-
wy mieszkaniowej powinna iść, a wła-
ściwie ją poprzedzać, budowa infra-

struktury oświatowej 
i szerzej usług spo-
łecznych.

Niestety za cza-
sów burmistrzów Dą-
browskiego i Zy-
grzaka tak nie było. 
I to oni ponoszą głów-
ną odpowiedzial-
ność, za to że szko-
ły są przeładowane, 
zajęcia odbywają 
się na drugą zmia-
nę, a w przedszko-
lach brakuje miejsc. 
W ciągu ostatnich 
dwóch lat udało się 
ogromnym wysił-
kiem wybudować 
od podstaw nowy 

budynek szkolny przy ul. Irzykow-
skiego, gdzie będzie uczyło się aż 
300 uczniów i 100 przedszkolaków. 
Oddaliśmy do użytku nowe skrzydło 
w szkole przy ul. Tkaczy i przedszko-
le przy ul. Pełczyńskiego. Podjęliśmy 
działania zmierzające do utworzenia 
nowych, dodatkowych miejsc przed-
szkolnych i np. poprzez adaptację 
istniejących przestrzeni stworzyliśmy 
oddziały w kilku szkołach podstawo-
wych. Rozpoczęliśmy również pro-
gram budowy nowoczesnych, więk-
szych przedszkoli w miejsce tzw. 
ciechanowskich – starych i drewnia-
nych, jakie ciągle są jeszcze na Be-
mowie i Woli. Dobudowaliśmy nowe 
skrzydło dla Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej i kupiliśmy działkę 
pod nową szkołę na Chrzanowie. Jak 
na tak krótki czas myślę, że to napraw-
dę dużo. 

• Skoro o przedszkolach mowa, 
niedawno zakończyła się rekruta-
cja dla przedszkolaków, czy wy-
starczyło miejsc dla wszystkich 
zainteresowanych?
– Wszystkie dzieci zamieszkałe 

w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 
miały zapewnione miejsce w naszych 
przedszkolach i oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych. Choć 
prawo daje możliwość w drodze tzw. 
wskazań burmistrza, kierowania dzieci 
do dowolnej placówki w obrębie ca-
łej Warszawy, na Bemowie udało się 
tego uniknąć. Mimo dużych trudności, 
zgodnie z moimi wcześniejszymi de-
klaracjami, każde dziecko zamieszku-
jące w dzielnicy, otrzymało miejsce 
w bemowskiej placówce.  

• Skoro już mówimy o rozpoczę-
ciu nauki. Podczas dzielnicowego 

rozpoczęcia roku zainaugurował 
Pan program „Czytamy na Be-
mowie”. Co to za akcja?
– Wpadłem na pomysł, aby obok 

rządowego programu „Dobry Start”, 
popularnie zwanego 300+, wesprzeć 
dodatkowo rodziców uczniów, któ-
rzy idą do szkoły po raz pierwszy. 

„Czytamy na Bemowie” to program 
mający na celu zarówno odciąże-
nie rodziców, jak i zachęcenie dzie-
ci do czytania. Sam jestem rodzicem 
uczennicy pierwszej klasy i zdaję sobie 
sprawę z ogromnych kosztów, jakie 
ponoszą rodzice, aby wyprawić dziec-
ko do szkoły. Koszty te są szczególnie 
duże w przypadku pierwszaków, które 
nie mają jeszcze żadnych przyborów 
czy plecaków. Dlatego w porozumieniu 
ze wszystkimi szkołami podstawowymi 
w dzielnicy zakupiliśmy około 4,5 tys. 
lektur szkolnych, które razem z certy-
fikatem ucznia są wręczane podczas 
uroczystości ślubowania i pasowania 
na ucznia. W czytaniu chodzi przede 
wszystkim o rozwój i dobrą zabawę. 

Co roku media alarmują o spadającym 
czytelnictwie. Na Bemowie postano-
wiliśmy temu przeciwdziałać.  Myślę, 
że to najlepsza możliwa inwestycja 
w nasze dzieci. 

• Jak Pan ocenia czas spędzony na 
Bemowie?
– Dla mnie to czas niezwykle 

cenny. Wiele się nauczyłem, pozna-
łem ciekawych ludzi, zdobyłem nowe 
doświadczenia. Miałem możliwość 
skonfrontowania w praktyce wiedzy 
i umiejętności wyniesionych ze stu-

diów na Uniwersytecie Warszawskim, 
gdzie cały czas równolegle pracuję. 
Mam poczucie dobrze wykonanej mi-
sji. Wdrożyliśmy reformę edukacji, 
podnieśliśmy nakłady na edukację, 
pracownicy administracji i obsługi 
placówek oświatowych dostali dawno 
oczekiwane podwyżki, rozbudowywa-
ne i modernizowane są nasze szkoły 
i przedszkola, a dyrektorzy otrzymu-
ją zwiększone środki z dzielnicowego 
biura finansów oświaty na zakupy in-
westycyjne i modernizacje placówek. 
Tak jak obiecywałem z chwilą objęcia 
urzędu, oświata stała się priorytetem. 
I mam nadzieję, że tak już pozostanie.

Rozmawiała: Weronika Danecka

Na Bemowie oświata wreszcie jest priorytetem
ROZMOWA Z BŁAŻEJEM POBOŻYM, ZASTĘPCĄ BURMISTRZA BEMOWA

16 września w Parku Górczewska 
odbył się największy piknik eduka-
cyjny w historii dzielnicy. Imprezie 
towarzyszyła strefa zabaw dla naj-
młodszych i wieczorne koncerty dla 
młodzieży Wystąpili Marta Gałuszew-
ska i Filip Lato, gwiazdy „The Voice 
of Poland”. 

– Koniec wakacji wcale nie musi 
kojarzyć się źle, szczególnie jeśli nowy 
rok szkolny wita się w takim stylu! Spe-
cjalnie z myślą o uczniach rozpoczyna-
jących szkołę oraz tych kontynuujących 
naukę, zorganizowaliśmy piknik „Back 

to School” – mówi Błażej Poboży, za-
stępca burmistrza dzielnicy Bemowo. 

Na mieszkańców Bemowa w tym 
dniu czekało mnóstwo atrakcji. W pro-
gramie pikniku znalazło się blisko 30 
stanowisk edukacyjnych. Zorganizo-
wane zostały eksperymenty, warsztaty 
recyklingowe, plastyczne i artystyczne, 
stanowiska z ekologicznymi aplikacja-
mi czy nauką programowania oraz mo-
bilne planetarium. Nieco starsze dzieci 
mogły samodzielnie wytworzyć prąd 
podczas przejażdżki na rowerze, zbu-
dować własny obwód elektryczny oraz 
przeprowadzić kontrolowany wybuch. 

W Strefie Zabaw znalazła się Szko-
ła Piłkarska FC Barcelona i szkółka 
judo, bungee, dmuchane zjeżdżalnie 
i labirynty dla dzieci oraz latający ba-
lon na uwięzi i strefa tańca ludowego, 
zorganizowana przez zespół „Warsza-
wianka”. Współorganizator wydarzenia 
– Radio Zet przygotowało Muzyczne 
Studio Radia Zet, ze studiem nagrań 
i fotobudką. 

Do wygrania były bilety na spek-
takl mini-opera pt. „Językowy zawrót 
głowy”, a wszyscy uczestnicy pikniku 
za udział w zabawie otrzymywali be-
mowskie gadżety.

„Back to School” z Radiem Zet na Bemowie
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17 września br. podpisano umowę 
z Wykonawcą Interhall Sp. z o.o.  z Ka-
towic na zaprojektowanie i wybudo-
wanie hali pneumatycznej wraz  z no-
woczesną  infrastrukturą techniczną 
na boisku należącym do Bemowskiego 
Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obroń-
ców Tobruku 11 w Warszawie.

Hala, o wielkości 4 300 m2 – 74 m 
x 58,5 m  i wysokości 18 m  wyko-
nana będzie w technologii bezlinko-
wej i  składać się będzie z systemu 
podwójnej membrany (pomiędzy dwie 
warstwy wytrzymałych materiałów bę-
dzie wdmuchiwane gorące powietrze, 
generowane przez system grzewczo-
-nadmuchowy). 

Ogrzewanie powietrza tłoczonego 
do hali zapewni piec na olej opało-
wy, wyposażony w automatyczny sys-
tem kontroli ciśnienia i temperatury 
oraz termostat bezpieczeństwa. Hala 
pneumatyczna będzie przytwierdzona 
do podłoża  za pomocą systemu nowo-
czesnych, samostabilizujących kotew 
ziemnych.

Planowana hala pneumatyczna 
w okresie jesienno-zimowym będzie 
stanowić zadaszenie istniejącego bo-
iska do piłki nożnej. Dzięki ogrzewaniu 
hali będzie można korzystać z boiska 
przez cały rok. 

Inwestycja zrealizowane będzie 
do końca listopada br.

OGŁOSZENIE 
LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA 

1ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30C 
(Dzielnica Bemowo)

Usytuowanie: przyziemie budynku, 
oddzielne wejście
Powierzchnia całkowita lokalu: 141,20 m²
Wyposażenie lokalu w instalacje: energia 
elektryczna, wod.-kan., zw, co, cw
Po aranżacji wykonanej przez poprzedniego 
najemcę lokal składa się z pomieszczeń 
o powierzchniach:
1. wiatrołap;
2. recepcja;
3. pomieszczenie nr 1 – sala fitness;
4. pomieszczenie nr 2 – sala obsługi; 
5. pomieszczenie nr 3 – gabinet;
6. pomieszczenie nr 4 – gabinet;
Łączna powierzchnia powyższych 
pomieszczeń 105,00 m²
7. zaplecze: sauna, łazienka, prysznic – 20,80 m²
8. pomieszczenie gospodarcze – 8,20 m²
9. wc – 7,20 m²
Poprzednia działalność w lokalu: salon 
fryzjersko-kosmetyczny, fitness 
Minimalna stawka czynszu netto – 35,00 zł/m2  
+ VAT

Przeznaczenie lokalu: usługowo-biurowe
Okres obowiązywania umowy najmu: czas 
nieokreślony z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia.

2 ul. Wrzeciono 63A lok. nr 2B 
(Dzielnica Bielany)

Usytuowanie: przyziemie budynku, wejście 
z terenu wewnętrznego osiedla 
Powierzchnia całkowita lokalu: 58,05 m²
Wyposażenie lokalu w instalacje: energia 
elektryczna, wod.-kan., zw, co, cw
Po aranżacji wykonanej przez poprzedniego 
najemcę lokal składa się z pomieszczeń 
o powierzchniach:
1. sala obsługi – 30,72 m²
2. pomieszczenie 1 – 5,57 m²
3. pomieszczenie 2 – 9,86 m²
4. pomieszczenie 3 – 8,90 m²
5. wc – 3,00 m²
Poprzednia działalność w lokalu: zakład 
fryzjerski, kosmetyka
Minimalna stawka czynszu netto – 25,00 zł/m2  
+ VAT

Przeznaczenie lokalu: usługowo-biurowe
Okres obowiązywania umowy najmu: czas 
nieokreślony z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

3 ul. Strzelecka 21/25 lok. nr 2 
(Dzielnica Praga Północ)

Usytuowanie: przyziemie budynku, 
oddzielne wejście
Powierzchnia całkowita lokalu: 55,55m²
Wyposażenie lokalu w instalacje: energia 
elektryczna, wod.-kan., zw, co, cw
Po aranżacji wykonanej przez poprzedniego 
najemcę lokal składa się z pomieszczeń 
o powierzchniach:
1. sala obsługi – 40,54m2

2. korytarz – 2,30m²
3. pomieszczenie socjalne – 8,00 m²
4. wc – 4,71m²
Poprzednia działalność w lokalu: sklep 
spożywczy 
Minimalna stawka czynszu netto – 25,00 zł/m2  
+ VAT

Przeznaczenie lokalu: usługowo-biurowe
Okres obowiązywania umowy najmu: czas 
nieokreślony z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia.

 

4 ul. Strzelecka 27/29 lok. nr 6 
(Dzielnica Praga Północ)

Usytuowanie: przyziemie budynku, 
oddzielne wejście
Powierzchnia całkowita lokalu: 63,70 m²
Wyposażenie lokalu w instalacje: energia 
elektryczna, wod.-kan., zw, co, cw
Po aranżacji wykonanej przez poprzedniego 
najemcę lokal składa się z pomieszczeń 
o powierzchniach:
1. sala obsługi – 52,30 m²
2. korytarz – 6,10 m²
3. wc – 5,30 m²
Poprzednia działalność w lokalu: punkt 
poligraficzny
Minimalna stawka czynszu netto – 25,00 zł/m2 

+ VAT
Przeznaczenie lokalu: usługowo-biurowe
Okres obowiązywania umowy najmu: czas 
nieokreślony z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
W celu obejrzenia lokali należy zgłosić się do Działu Eksploatacji TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–16:00, tel. 22 304 11 12 wew. 121.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu obejrzenia lokalu.

Turniej Amp Futbol Cup 2018 
to ostatni sprawdzian Polaków przed 
październikowymi Mistrzostwami 
Świata, które odbędą się w meksy-
kańskiej Guadalajarze. W niedzielę, 
9 września 2018, na stadionie przy 
ul. Obrońców Tobruku 11 reprezentacja 
Polski piłkarzy po amputacjach – me-
daliści Mistrzostw Europy – zmierzyła 
się z drużyną Ukrainy, finalnie zajmu-
jąc trzecie miejsce. Wygraliśmy 2:1. 

– W niedzielę miałem przyjemność 
zagrać w meczu przyjaciół Amp Fut-
bol Polska z dziennikarzami z takimi 
gwiazdami jak Łukasz „Juras” Jurkow-
ski, Tomasz Kłos, Jacek Bednarz, Ma-
rek Citko, Leszek Ojrzyński. Wręczyłem 
również nagrodę specjalną Zarządu 
Dzielnicy Bemowo dla najlepszego Po-
laka – powiedział Grzegorz Kuca, za-
stępca burmistrza dzielnicy Bemowo.

A oto jak na gorąco komentowali 
turniej kibice:
• Świetny turniej, fantastyczni kibice, 

super atmosfera i dobra gra naszych 
na Amp Futbol Cup 2018!. 

• Dziękujemy, że jesteście z nami 
i obiecujemy, że na #AmpWorldCup 
w Meksyku będzie jeszcze lepiej! 

• Wygrywamy w meczu o III miejsce 
z Ukrainą 2:1!.

• Złoto zdobywają Anglicy, pokonując 
w finale Rosjan 1:0. 

• Gratulujemy !

Amp Futbol Cup 2018

Hala pneumatyczna

Na Bemowie
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• W przyszłym miesiącu czekają 
nas wybory samorządowe. Do 
końca obecnej kadencji pozosta-
ło już tylko kilka tygodni. Ja-
kimi dokonaniami, zamierzony-
mi i osiągniętymi w tej kadencji 
może się Pan pochwalić?
– Ostatnie cztery lata to bezprece-

densowy boom inwestycyjny na Woli. 
W tym czasie udało się nam zrealizo-
wać ponad 200 różnego rodzaju projek-
tów inwestycyjnych, remontowych, in-
frastrukturalnych i modernizacyjnych, 
które sprawiają, że Wola zmienia się 
na naszych oczach. Przedsięwzięcia te 
pochłonęły blisko 100 mln zł. Ponad 
17 mln zł przeznaczyliśmy na realiza-
cję projektów zgłaszanych przez miesz-
kańców w ramach budżetu partycypa-
cyjnego.

Moim priorytetem jest oświata, dla-
tego najwięcej pieniędzy inwestujemy 
w rozwój szkół i przedszkoli. Na Odo-
lanach przy ul. Boguszewskiej działa 
już nowe przedszkole dla 225 dzieci. 
Koszt to ponad 9,8 mln zł. Zmoder-
nizowanych zostało wiele budynków 
szkolnych, a uczniowie mogą cieszyć 
się nowoczesnymi obiektami sporto-

wymi. Ponad 10 mln zł zostało prze-
znaczonych na kompleksową przebu-
dowę aż 25 ogrodów przedszkolnych. 
To bezprecedensowy projekt w skali 
całej Warszawy.

Jednak oświata to nie tylko in-
westycje. Akcja „Zdrowa kanapka”, 
specjalny program lekcji matematyki, 

Bon Sześciolatka, nauka języka an-
gielskiego w przedszkolach oraz za-
jęcia z dietetykiem - to tylko wybra-
ne projekty realizowane w wolskich 
szkołach oraz przedszkolach, które 
wyróżniają je na edukacyjnej mapie 
Warszawy.

Wiele naszych działań skupia się 
na wolskich parkach i terenach zie-
lonych, gdzie powstały nowe place 
zabaw, siłownie plenerowe, zamon-
towano także urządzenia do ćwiczeń 
kalisteniki i wybudowano trasy dla rol-
karzy i biegaczy. Na początku września 
zakończyła się rewitalizacja południo-
wo-wschodniej części parku Szymań-
skiego, gdzie powstał m.in. kompleks 
fontann multimedialnych. Codziennie 
wieczorem mieszkańcy mogą oglą-
dać niezwykły pokaz światła, wody 
i dźwięku. Na otwarcie wolskiego par-
ku fontann ściągnęły prawdziwe tłumy. 
To dobitnie pokazuje, że takich miejsc 
na Woli brakowało.

Niezwykle istotne jest również 
zwiększanie atrakcyjności przestrze-
ni publicznych. Mam na myśli przede 
wszystkim rewitalizację wolskich skwe-
rów i podwórek. Przy Kolonii Wawel-

berga powstał Różany Skwer Pysznych 
Pączków, na Odolanach mieszkańcy 
zyskali zielony zakątek z siłownią ple-
nerową przy skrzyżowaniu ul. Ordona 
i Jana Kazimierza. Kompleksową mo-
dernizację przeszedł Skwer Sybiraków 
na Mirowie. Blisko 0,5 mln zł koszto-
wała modernizacja i zagospodarowanie 

podwórek zlokalizowanych przy al. Jana 
Pawła II 35 i Ogrodowej 4. 

Na Woli przybywa nowoczesnych 
placów zabaw dla dzieci i stref rekre-
acyjnych dla młodzieży. Przy ul. Ogro-
dowej 43 powstała siłownia plenero-
wa, stoły do gier z siedziskami i stół 
do ping-ponga. Niezwykle efektownie 
wygląda plac zabaw „Morska Przygo-
da”, który powstał u zbiegu ulic Żyt-
niej, Młynarskiej, Karolkowej i Leszno 
i kosztował ponad 250 tys. zł. Nowe 
place zabaw powstały również w Parku 
Powstańców Warszawy i na zielonym 
skwerze u zbiegu ul. Jana Kazimierza 
i Sowińskiego.

Sukcesywnie remontujemy i prze-
budowujemy wolskie ulice. Zakoń-
czyliśmy już prace na ul. Ogrodowej, 
Sławińskej, Hubalczyków, Sowiń-
skiego, Karlińskiego, Boguszewskiej, 
Czorsztyńskiej, Ciepłej, Słodowieckiej 
i Szańcowej.

Nie można zapomnieć również 
o budowie metra. Już w przyszłym roku 
podziemna kolejka dojedzie w okolice 
ul. Księcia Janusza. To największa in-
westycja infrastrukturalna w tej części 
Europy, a kontrakt opiewa na ponad 
1,1 mld zł. 

• Co jeszcze – w tych ostatnich 
tygodniach - uda się Panu i zarzą-
dowi, którym Pan kieruje, zrobić 
dla Woli i jej mieszkańców?
– Samorząd to ciągła praca na rzecz 

mieszkańców i dzielnicy. Tutaj nie 
ma miejsca na przestoje. Właśnie uzy-
skaliśmy koncepcję architektoniczną no-
wej szkoły podstawowej na Odolanach, 
która powstanie przy ul. Karlińskiego. 
Na początku października przy ul. Ordo-
na zostanie otwarta pierwsza publiczna 
biblioteka na Odolanach. Kończą się 
prace związane z rewitalizacją skweru 
Wandy Lurie. Trwa budowa żłobka przy 
ul. Ciołka 26a. To tylko niektóre projek-
ty realizowane przez nas obecnie.  

• Jakie zadania zostały rozpoczęte 
i na tyle zaawansowane, że nowy 
samorząd będzie je musiał konty-
nuować i doprowadzić do końca? 
Czego nie udało się zrobić, a co 
było w planie zadań do wykona-
nia, obecnej ekipy?
– Nie sposób planować zadań tylko 

na cztery lata. W przyszłej kadencji bu-
dowana będzie nowa szkoła podstawo-

wa na Odolanach. Już mamy koncepcję 
architektoniczną, na podstawie której 
przygotowany zostanie projekt budow-
lany. Niezwykle istotnym zadaniem dla 
kolejnego zarządu będzie przeprowa-
dzenie kompleksowego remontu budyn-
ku przy ul. Piaskowej 9. W przyszłej 
kadencji realizowana będzie budowa 
siedziby Wolskiego Centrum Kultury.  

• Jakie przeszkody uniemożliwiały 
(lub opóźniały) realizację zamie-
rzonych zadań?
– Wola jak każdy samorząd w Pol-

sce zmaga się obecnie ze znacznym 
wzrostem cen, który spowodowany 
jest tzw. odwróconym VAT-em, któ-
ry w branży budowlanej obowiązuje 
od 2017 roku. Kolejnym problemem 
jest brak chętnych do realizacji po-
szczególnych projektów inwestycyj-
nych. Bardzo często nie możemy roz-
strzygnąć przetargów, gdyż żadna firma 
nie przysłała swojej oferty. Zdarzają się 
również nierzetelni wykonawcy, z któ-
rymi musimy w skrajnych przypad-
kach rozwiązywać umowy, a to wydłu-
ża czas realizacji przedsięwzięcia. Nie 
możemy jednak pozwolić na niechlujne 

wykonanie zlecanych przez urząd prac, 
dlatego w tym wypadku jesteśmy abso-
lutnie bezwzględni.  

• Gdyby przyszło Panu kierować 
Wolą kolejną kadencję, co chciał-
by Pan zrobić dla dzielnicy i jej 
mieszkańców?

– Chciałbym przede wszystkim za-
dbać o zrównoważony rozwój naszej 
dzielnicy.  Mam nadzieję, że po wielu 
latach uda się zmienić obliczę Wol-
skiego Koloseum. Chciałbym żeby ten 
unikalny na skalę europejską zabytek 
stał się wizytówką naszego miasta. 
Kolejnym elementem jest kontynu-
acja projektu kompleksowej rewitali-
zacji wolskich podwórek i skwerów. 
To w znaczący sposób poprawi jakość 
przestrzeni publicznej na Woli i spo-
woduje, że będzie się tutaj wygodnie 
i komfortowo mieszkało.

Bardzo istotna będzie również bu-
dowa szkoły na Odolanach i zagospo-
darowanie na cele publiczne działki 
przy skrzyżowaniu ul. Kasprzaka i Or-

dona. Będę chciał również pozyskać 
kolejne działki pod placówki edukacyj-
ne na tym terenie.

Chciałbym również sprawnie 
i szybko zrealizować kompleksowy 
remont budynku przy ul. Piaskowej 9.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Na Woli przybywa nowoczesnych inwestycji
ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM STRZAŁKOWSKIM, BURMISTRZEM DZIELNICY WOLA

Szkoła przy ulicy Grabowskiej po termomodernizacji

Skwer Sybiraków Fontanny w parku Szymańskiego

Ulica Szańcowa po remoncie
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– Gratuluję i dziękuję wszystkim lau-
reatom konkursu, pasjonatom zaangażo-
wanym w upiększanie naszego miasta. 
Warszawiacy dbając o swoje balkony, 
ogródki robią to również z myślą o są-
siadach, turystach bo przecież takie 
zazielenione tarasy zdobią okolicę, całe 
miasto. Cieszę się, że idea 
upiększania zielenią i kwia-
tami rozprzestrzeniła się 
na całą Warszawę, angażu-
jąc z każdym rokiem coraz 
więcej mieszkańców – mówi 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent stolicy.

Konkurs skupiony jest 
na estetycznym wymiarze 
ogrodnictwa, hodowli kwia-
tów, zaś jego głównym ce-
lem jest „upiększanie miasta 
poprzez kwiaty i zieleń”. 
Szczególnie istotne jest 
to zagadnienie w dużych 
miastach i na obszarach zur-
banizowanych. Inicjatywa 
oparta jest o zasady ekolo-
gii, zdrowego trybu życia, 

integracji międzypokoleniowej. Wspiera 
aktywność lokalną mieszkańców i two-
rzy nowoczesną tożsamość Warszawy. 
Wśród uczestników znalazły się zarówno 
osoby, które zapoznały się z  inicjatywą 
w tym roku, jak i ci, dla których konkurs 
stanowi już rodzinną tradycję. 

Spośród kilkuset zgłoszeń wyłonio-
no laureatów w trzech głównych kate-
goriach: człowiek, firma i sąsiedzi. Jak 
co roku przyznano też nagrody im. Stefa-
na Starzyńskiego. Wyróżnienia w sześciu 
kategoriach przyznał także Zarząd Głów-
ny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. 
Dodatkowo, za całościowe ukwiecenie 
budynku wytypowany został „Mister 
Kwiatów”. 

Na zdjęciu jeden z nagrodzonych 
ogrodów przy parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP (Bielany) – autor Kamil 
Gralewski

– Kiedy w zeszłym roku planowa-
liśmy te ważne dla Polaków obcho-
dy, zwróciłam się do pana Janusza 
Marynowskiego, dyrektora Orkiestry 
Sinfonia Varsovia z pytaniem, czy da-
łoby się zgodnie ze starą tradycją 
obchodzenia wyjątkowych dla kraju 
czy miasta świąt lub jubileuszy, za-
mówić skomponowanie z tej okazji 
utworu muzycznego. Chcieliśmy, żeby 
powstało coś wielkiego i oryginalne-
go, ale jednocześnie radosnego – coś 
co pozostanie na zawsze – powie-
działa podczas konferencji prasowej 
Ewa Malinowska-Grupińska, prze-
wodnicząca Rady Warszawy.

Nie znasz kroków? 
Nauczymy!

Korowód rozpocznie się w sobotę 
29 września na pl. Teatralnym. Poprze-
dzą go warsztaty taneczne dla chętnych 
(od godz.13.30). Ich uczestnicy będą 
mogli nauczyć się podstawowych kro-
ków naszego narodowego tańca. 

Warszawiacy będą się uczyć, bądź 
przypomną sobie kroki poloneza pod 
okiem tancerzy z Ludowego Zespo-
łu Artystycznego „Promni” im. Zofii 
Solarzowej Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego. Wspierać ich będą 
tancerze z zespołów: Pieśni i Tańca 
UW „Warszawianka”, Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej, Tańca Lu-
dowego „Warszawa” Akademii Wy-
chowania Fizycznego Józefa Piłsud-
skiego, Pieśni i Tańca Szkoły Głównej 
Handlowej. Tuż po warsztatach, wszy-
scy przy dźwiękach poloneza wyruszą 
w korowodzie ulicami Warszawy.

Gwiazdy zaproszą do 
poloneza

Ze sceny na pl. Teatralnym 
do udziału w warsztatach, ale przede 
wszystkim do zatańczenia polonezów, 
zachęcać będą Beata Tadla i Janek Kli-
ment – zwycięska para ostatniej edy-
cji programu „Taniec z gwiazdami”. 
Około godz. 14.20 z pl. Teatralnego 

ruszy taneczny korowód poprzedzany 
samochodem wyposażonym w nagło-
śnienie.  Trasa korowodu: pl. Teatralny 
– Senatorska - Miodowa - Krakowskie 
Przedmieście – Karaszewicza -Toka-
rzewskiego - pl. Piłsudskiego - Focha 
- Moliera - pl. Teatralny.

Na trasie korowodu będą odtwa-
rzane polonezy nagrane na płytę przez 
Sinfonię Varsovię, w tym cztery nagro-
dzone w konkursie kompozytorskim 
„Polonez dla Niepodległej” oraz naj-
słynniejsze polonezy m.in. Wojciecha 
Kilara i Michała Ogińskiego. Około 
godz. 15.40  korowód dotrze na pl. Te-
atralny, gdzie na zakończenie zatańczy 
zespół „Promni”. 

Polonez dla Niepodległej
Orkiestra Sinfonia Varsovia ogło-

siła we wrześniu 2017 roku otwarty 
konkurs kompozytorski. Przedmiotem 
konkursu było napisanie uroczystego 
„Warszawskiego poloneza dla Niepod-
ległej”, który wzbogaci polską literatu-
rę symfoniczną, a tym samym podkre-
śli wagę narodowego święta.

Zwycięzcami konkursu zosta-
li: Emil Wojtacki (I nagroda), Paweł 
Siek (II nagroda), Ireneusz Boczek (III 
nagroda). Jury zdecydowało również 
o przyznaniu pozaregulaminowego wy-
różnienia dla najmłodszego uczestnika 
konkursu 13-letniego Adama Józefa 
Falenty.  

Prawykonanie zwycięskich polone-
zów odbędzie się w sobotę, 29 wrze-
śnia, o godz. 13.00, podczas 9. edycji 
festiwalu Szalone Dni Muzyki w Te-
atrze Wielkim - Operze Narodowej. 
Koncert ten będzie wyjątkowy także 
ze względu na jego finał – publiczność 
w rytmie poloneza opuści Salę Mo-
niuszki, by dołączyć do Warszawskiego 
Korowodu Poloneza na pl. Teatralnym. 

Warszawski korowód poloneza
W sobotę 29 września ulicami Warszawy i placem Teatralnym przejdzie „Warszawski korowód polone-
za”. Nasz najsławniejszy taniec narodowy zatańczą warszawiacy, których zapraszamy do tego wydarze-
nia z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Sala Wielka

godz. 18.00

Z A M E K  K R Ó L E W S K I  W  WA R S Z AW I E

23 września
2018

Bilety do nabycia w kasach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

100 lat niepodległości

Wykonawcy:

Janusz Wawrowski – skrzypce
orkiestra kameralna Warsaw Players

Artysta będzie grał na skrzypcach Antonia Stradivariego z 1685 r. – pierwszych w powojennej Polsce.

patronat medialny:

W programie m.in. utwory:

Jana Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiego,
Ignacego Jana Paderewskiego, Antonia Bazziniego i Beli Bartoka

Warszawscy ogrodnicy
Znamy zwycięzców 35. konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”. 
Podczas uroczystej gali w amfiteatrze w parku Sowińskiego nagro-
dzono 29 laureatów w 11 kategoriach. 



 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-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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

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

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

Ce ny ogło szeń:
Moduł podstawowy (5x5) cm – 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.

N
AS

ZA

Wolskie Centrum Kultury
ul. Obozowa 85

we wrześniu:
•  22 września (sobota) godz. 11.00 – ul. 

Działdowska 6 – Wolski Slow Life – 
Ostatnie dni słońca to dobra okazja 
do tego, aby przenieść się wspomnie-
niami na plażę i nad morze. Na jeden 
dzień patio przy WCK zamieni się 
w przestrzeń relaksu, gdzie dowiesz 
się jak złapać równowagę pomiędzy 
pracą a spędzaniem wolnego czasu

•  24 września (poniedziałek) godz. 
10.00 – Klub Sąsiedzki ul. Młynarska 
35A – Dyżur doradców ds. zdrowie-
nia i wsparcia dla osó z zaburzeniami 
psychicznymi, ich rodzin i bliskich

•  25 września (wtorek) godz. 16.00 
– ul. Działdowska 6 – Super Senior 
– Sekrety pamięci. Nauka angażowa-
nia prawej półkuli do zapamiętywania 
poprzez skojarzenia. Ćwiczenie wy-
obraźni. Wykład i warsztaty. Wstęp 
wolny

•  26 września (środa) godz. 12.00 – ul. 
Działdowska 6 - Super Senior – Krę-
gosłup bez bólu – z czego mogą wy-
nikać bóle kręgosłupa w każdym jego 
odcinku, jak im przeciwdziałać i jak 
można pomóc sobie w domu. Wykład 
i warsztaty. Wstęp wolny

•  26 września (środa) godz. 13.00 – 
Klub ToTu ul. Gibalskiego 10 – Gim-
nastyka i masaż twarzy – Manualne 
zabiegi przeciwzmarszczkowe, ujędr-
niające skórę, pobudzające krążenie 
krwi i limfy, poprawiające koloryt 
skóry. Zapisy: k.jedynak@wck-wola.
pl lub tel. 22 632 94 20

•  27 września (czwartek) godz. 16.00 
– ul. Działdowska 6 – Super Senior – 
Idziemy na zakupy, jak zapamiętywać 
listę zakupów. Wstęp wolny

•  27 września (czwartek) godz. 17.00 
– Klub ToTu ul. Gibalskiego 10 – Pi-
lates po sąsiedzku. Kameralne i bez-
płatne warsztaty ruchowe, podczas 
których będziemy rozbudowywać i 
rozciągać mięśnie, uelastyczniać cia-
ło. Zapisy: k.jedynak@wck-wola.pl 
lub tel. 22 632 94 20

•  27 września (czwartek) godz. 19.00 
– ul. Działdowska 6 – Wspomnienia 
dawnych dni koncert w wykonaniu 
Retro Orchestra. Wstęp wolny

•  29 września (sobota) godz. 16.00 – ul. 
Obozowa 85 – Wieczorek taneczny 
dla dorosłych, przeboje od lat 60. do 
współczesnych. Bilety 10 zł

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.

•  SPRZEDAM SZYNSZYLE 
STANDARD 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 23 września  do 7 października 2018 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
W sprawach zawodowych 
grozi Ci powtórka starych 
błędów. Skup się na jednej 

działalności, tak aby osiągnąć mak-
symalne efekty, nie rozmieniaj się na 
drobne. Sprawy uczuciowe też wyma-
gają pewnej korekty – nachodzą Cię 
wątpliwości , czy słusznie  postępujesz. 
Czas to gruntownie przemyśleć. Za-
troszcz się o zdrowie i odpoczynek.

RYBY (19 II – 20 III)
Twoja melancholijna natura 
sprawia, że lubisz jesienne 
nastroje. Nie poddawaj się 

jednak złym emocjom. Skup uwagę na 
pięknie świata, na drobnych przyjem-
nościach, ciesz się życiem, wykorzy-
stuj szanse, które Ci przynosi. Zadbaj 
o zdrowie. Nic poważnego nie będzie 
się działo, ale powinnaś to robić syste-
matycznie. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Twoją sytuację komplikują 
narastające konflikty z wie-
loma osobami, także naj-

bliższymi. Powinieneś je wszystkie jak 
najszybciej załagodzić, bo sprawy wy-
mkną Ci się z rąk. Nie zajmuj się inny-
mi – napraw swoje błędy. W finansach 
– możliwy przypływ gotówki. Zdrowie 
– bez zmian, zwróć uwagę, żeby się nie 
zaziębić. 

BYK (21 IV – 21 V)
W najbliższym czasie nie 
planuj żadnej rewolucji 
w sprawach zawodowych. 

To nie jest dobry czas, musisz poczekać. 
Za to w uczuciach czeka Cię miła nie-
spodzianka – spotkasz kogoś ważnego, 
kto Cię będzie rozumiał, jak nikt inny. 
Tylko nie strać rozsądku, nie zapomnij 
się. Zdrowie – w porządku, ale zadbaj 
o zęby.
 
BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI)

Przed Tobą sukcesy zawo-
dowe. Uda ci się wpaść na 
genialny pomysł lub zapro-

ponować oryginalne rozwiązanie pro-
blemu. Zadziwisz nawet samego siebie. 
Nie przenoś tego w sferę uczuć – tu 
czeka Cię zły okres. Finanse – możesz 
spodziewać się dużej premii. Nawet naj-
mniejsze dolegliwości zdrowotne miną 
bez śladu.
 
RAK ( 22 VI – 22 VII)

W sprawach zawodowych 
nastaw się na kłopoty i opóź-
nienia. Jeżeli właściwie za-

reagujesz na takie sytuacje, wszystko 
dobrze się skończy. W uczuciach moż-
liwy przełom – możesz spotkać kogoś 
naprawdę ważnego. Będą temu sprzyjać 
liczne spotkania towarzyskie. Zdrowie 
– w porządku. Finanse – bez zmian, ale 
i bez rewelacji.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Przed Tobą dobry okres. 
Będziesz z wielkim optymi-
zmem działał w sprawach 

zawodowych i uda Ci się wiele osią-
gnąć. Także w uczuciach czeka Cię 
wiele miłych niespodzianek, a najważ-
niejsza z nich to powrót do prawdziwej 
harmonii w relacjach z partnerem. Moż-
liwe drobne dolegliwości zdrowotne. 
Zadbaj o aktywny wypoczynek.

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
Twoje finanse są stabilne, 
ale jeżeli nie ograniczysz 
wydatków, będzie niewesoło. 

Przemyśl, z jakich zakupów możesz zre-
zygnować. Będziesz na to miała czas, bo 
w pracy będzie spokojnie i bezpiecznie. 
Jesień pogorszy Twoje samopoczucie: 
aktywnie przeciwdziałaj stanom depre-
syjnym i zaziębieniom. Ruch na świe-
żym powietrzu wskazany. 

WAGA (23 IX – 23 IX) 
W najbliższym czasie los 
postanowił Cię porozpiesz-
czać. W sprawach zawodo-

wych Twoją pracę doceni nawet szef. 
Zakończysz ważną dla Ciebie sprawę 
i będziesz miała siłę i odwagę, żeby roz-
począć realizację kolejnych. A w uczu-
ciach – miłe chwile z ukochaną osobą. 
Zdrowie – nieco lepsze, ale pomyśl 
o dobrej, zdrowej diecie..

SKORPION (24 X – 22 XI)
Przed Tobą spokojne dni. 
Postaraj się je wykorzystać 
na odpoczynek i podrepero-

wanie stanu Twojej psychiki. Cisza, 
relaks i dużo drobnych przyjemności – 
to powinny być Twoje priorytety na naj-
bliższy okres. Przy okazji zwróć uwagę 
na swoje zdrowie. Czy na pewno nic 
nie wymaga Twojej uwagi i kontroli 
lekarskiej? 
 
STRZELEC (23 XI – 21 XII)

W nadchodzących dniach 
pochłoną Cię sprawy zawo-
dowe. Dużo się będzie działo 

i rozwój wydarzeń niejednokrotnie Cię 
zaskoczy. Możliwa nowa propozycja 
pracy i perspektywa na dodatkowe pie-
niądze. W uczuciach sytuacja będzie 
nieco napięta, ale to wkrótce minie. Nie 
poddawaj się. Zdrowie – w porządku, 
ale regularnie odpoczywaj. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Żeby osiągnąć to, co sobie 
wymarzyłeś, musisz wresz-
cie odciąć się od przeszłości. 

Skoncentruj się na tym, co możesz zmie-
nić – na swojej przyszłości. Niepotrzeb-
nie tracisz energię na walkę z upiorami. 
W uczuciach – nie da się dłużej od-
kładać tej poważnej decyzji. Podejmij 
ją wreszcie: każda będzie lepsza od 
niepewności. Finanse – dobre. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:1) żeton; 7) terminarz; 8) sylaba; 9) bóg wina; 10) złota na drzewie;  
12) historia powstania; 14) miasto we Francji znane z produkcji markowego ko-
niaku; 16) kolega Tytusa; 19) otacza demonstrantów; 21) osada polska w Turcji, 
w pobliżu Stambułu, założona w 1842 r.; 22) element w łyżwiarstwie figurowym; 
23) przybrzeżna wyspa szwedzka na Bałtyku.

Pionowo: 1) błękit; 2) tkanina do przykrywania zwłok; 3) raz, dwa lewa, raz, 
dwa lewa; 4) rzeka w Niemczech, lewy dopływ Dunaju; 5) Boris N., prezydent 
Rosji; 6) miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc; 11) nauka o racjonalnym gospo-
darowaniu; 13) podium; 15) zdobi koszulkę; 17) podobny do motoroweru pojazd 
jednośladowy; 18) ciernik; 20) pakt wojskowy z 1949 r. 
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