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Sto dni 
zmartwień

Sto dni przed Euro na Stadionie 
Narodowym Polacy spotkali się z 
Portugalczykami, a organizatorzy 
mieli możliwość przetestowania 
obiektu. To raz jeszcze utwierdziło 
mnie w opinii, że nie rozumiem na-
rodowej histerii. Żeby sprawa była 
jasna: nie tylko my fundujemy so-
bie taki stan podniecenia. Bulwaro-
wa prasa londyńska też ciągle so-
bie używa: nie zdążymy na olimpia-
dę, obiekty w proszku, imperium na 
kolanach itp. itd. 

A u nas? Sto dni przed Euro Sta-
dion Narodowy jako ostatni z czte-
rech został przetestowany. Póź-
niej niż miało być, ale przecież nie 
trzy tygodnie przed otwarciem mi-
strzostw, a trzy miesiące! Jest czas 
na poprawki, dokręcenie śrubek itp.

Nie będzie wszystkich auto-
strad? No to co? Przecież nie ma-
my alternatywy: autostrada albo 
wozy drabiniaste. Są inne drogi, 
a wyniki losowania grup pokazują 
wyraźnie, że gremialnego drogo-
wego najazdu kibiców nie będzie. 
Grecy, Hiszpanie, Włosi, Irlandczy-
cy przylecą samolotami, Czesi ma-
ją dwa kroki do Wrocławia (i po au-
tostradach), a dla Rosjan polskie 
drogi i tak będą czymś olśniewają-
cym. Większe potrzeby mogą być 
później, ale bez przesady: gdyby 
nie było ani jednej autostrady i do-
tychczasowy układ drogowy dałby 
radę. Choć oczywiście o komforcie 
nie może być mowy.

A autostrady - dla Polaków, nie 
dla kibiców - będą w 2012 i 2013 
roku. Znaczna część już w czerw-
cu. Przecież widać, że się budują. 
Więc ja się nie poddaję histerii: że 
nie zdążymy na Euro. Zdążymy, bo 
podstawowe obiekty są gotowe. A 
każdy następny oddany poprawi 
komfort dojazdu. Skończy się Eu-
ro, dojdą kolejne, porządnie, bez 
pośpiechu wykonane drogi - bo na 
nie pieniądze są. To czym się de-
nerwować. Tomasz Szymański
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Nie mogli uwierzyć, że ten eleganc-
ki starszy pan z laseczką – to honorowy 
gość tego spotkania – obchodzący wła-
śnie setne urodziny.

Dostojny Jubilat zauroczył wszystkich 
obecnych swoją radością życia i pro-
miennym uśmiechem. Wzruszenia nie 
krył również burmistrz Pragi Południe 

Tomasz Kucharski wręczając panu Ro-
manowi prezent, dyplom oraz kwiaty.

Potem rozległo się chóralne 200 lat i 
wniesiono tort. Jubilat wyraził też spe-
cjalne życzenie, aby obejrzeć gabinet 
burmistrza, jako że jest pierwszy raz w 
Urzędzie. Potem obiecał, że stawi się za 
5 lat, aby w tym samym gronie obchodzić 
swoje 105 urodziny.

(ab)

 Kro ni Ka po li cyj na
16-latek aresztowany za zabójstwo

Kryminalni z Pragi Północ rozwiązali sprawę zabójstwa 74-latka, 
do którego doszło pod koniec listopada zeszłego roku. Sprawcą oka-
zał się wielokrotnie notowany za rozboje, pobicia i kradzież 16-latek. 
Wraz z 25-letnim kolegą napadli na staruszka, zabójstwa dokonał 
16-latek. Na miejscu zbrodni policjanci zabezpieczyli wiele śladów, 
praca operacyjna doprowadziła do wykrycia sprawcy, a dowody 
sprawiły, że sprawca przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Wpadł po włamaniu
Na ulicy Ostrobramskiej został zatrzymany do kontroli peugeot. 

Za jego kierownicą siedział 24-letni Jakub G. Sprawdzenie danych 
wykazało, że mężczyzna prowadząc auto złamał prawomocnie 
orzeczony sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych do 2014 roku. Podczas kontroli pojazdu policjanci znaleź-
li iPada. Jak ustalono, tablet został skradziony podczas włamania 
do mieszkania w Wesołej. Jakub G. przyznał się do tego włamania. 
Policja podejrzewa, że może mieć na swoim koncie więcej prze-
stępstw. Dodatkowo nie zgłosił się do odbycia kary więzienia za 
poprzednie przestępstwa.

Zrywał kobietom z uszu kolczyki
Południowoprascy policjanci otrzymali informację, że doszło do 

zerwania starszej kobiecie z uszu kolczyków. Funkcjonariusze za-
reagowali natychmiast. Od początku podejrzewali kim może być 
sprawca.  Poszukiwali go już od jakiegoś czasu. Podejrzewali bo-
wiem, że to właśnie 30-letni Marcin M. zrywa kobietom w autobu-
sach i tramwajach kolczyki. Mężczyzna ukrywał się. Tym razem 
zaraz po zdobyciu biżuterii udał się do lombardu, gdzie spieniężył 
swój łup i natychmiast zakupił działkę heroiny. Chwilę później zo-
stał zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli narkotyki, odzyskali rów-
nież kolczyki i zatrzymali sprzedawcę z lombardu, Pawła J. jako 
podejrzanego o paserstwo.

Zatrzymani za handel heroiną
Piotr i Izabela G. zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy opera-

cyjnych południowopraskiej komendy. Mężczyzna już wcześniej był 
zatrzymywany za handel narkotykami. W mieszkaniu małżeństwa 
policjanci zabezpieczyli ponad 22 tysiące złotych oraz około 100 
gram heroiny, co pozwalało na przygotowanie 500 porcji narkotyku. 
W trakcie przeszukania mieszkania Izabela G. próbowała przekupić 
funkcjonariuszy, aby odstąpili od wykonywanych czynności i zapo-
mnieli o całej sprawie, oferując im łapówkę. W takim przypadku pra-
wo przewiduje nawet karę 10 lat pozbawienia wolności.

Handlował papierosami bez polskich 
znaków akcyzy

Policjanci z Pragi Południe zajmujący się zwalczaniem przestęp-
czości gospodarczej zatrzymali 45-letniego Adama T. Mężczyzna 
sprzedawał papierosy bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariu-
sze zabezpieczyli 692 paczki papierosów, a na poczet przyszłych 
kar i grzywny 700 złotych i samochód. toms

Stulatek w Urzędzie
dokończenie ze str. 1

Dla taty kobietą byłam od 
zawsze. To on kupował mi 
na odpustach tandetne pier-
ścionki, uszył wieczorową 
spódnicę z klinami i całował 
w rękę składając życzenia z 
okazji „Dnia Kobiet”. Zawsze 
miał dla mnie kwiatek. 

Taki sam jak dla mamy, bo 
uważał, że w domu ma dwie 
kobiety. Każda z nas dostawała 
więc fioletowego krokusika w 
malutkiej doniczce. Do dziś dla 
mnie to nie tylko symbol świę-
ta kobiet, do których tata zawsze 
mnie zaliczał, ale i zbliżającej 
się wielkimi krokami wiosny. 

W Polsce „Dzień Kobiet” 
jest bardziej popularny od Wa-
lentynek. Tak twierdzą sasko-
kępskie kwiaciarki i podkre-
ślają, że w tym dniu sprzedają 
więcej kwiatów niż trzy tygo-
dnie wcześniej w  święto za-
kochanych. Choć kryzys daje 
się we znaki, bo kwiaty nie są 
niezbędne do życia jak na przy-
kład chleb, to jednak tego dnia 
kwiaciarnie zawsze mogą li-
czyć na klientów. Od wielu lat 
moda kwiatowa w „Dzień Ko-

biet” jest niezmienna: tulipany, 
goździki, żonkile -  rzadziej ró-
że. Wszystko dlatego, że sezo-
nowy, wiosenny kwiat jest tań-
szy od innych. Na tulipana stać 
dziś każdego. Nawet pijaczka, 
który odejmie od ust dwa złote i 
kupi sobie mniejszą flaszkę, ale 
tego dnia udobrucha ukochaną 
sprawdzoną metodą – kwiatem. 
Pojedynczym, może trochę 
przywiędłym, bo długo do do-
mu niesionym, ale... kwiatem.  

- Są tacy, którzy kupują tego 
dnia kwiaty hurtowo – mówi pa-
ni Ania z kwiaciarni przy Fran-
cuskiej i tłumaczy: - Jeśli ktoś 
ma kilka kobiet w rodzinie to ku-
puje kilka lub kilkanaście takich 
samych kwiatów i daje każdej po 
jednym. „Walentynki” to święto 
zakochanych, a „Dzień Kobiet” 
jest dla wszystkich. Tego dnia 
mężczyźni dają kwiaty i mamom 
i babciom i żonom i córkom i ko-
leżankom z pracy. 

Hasło „Kwiatek dla Ewy” nie 
straciło na aktualności. Męż-
czyźni w „Dzień Kobiet” wolą 
dawać kwiaty. Ktoś może po-
wiedzieć, że idą na łatwiznę. Nie 

muszą łamać sobie głów nad 
prezentami. Ale... kwiat, choć 
więdnie, zawsze sprawia przy-
jemność. Zwłaszcza, że mówi 
temu, kto go dostaje, że ofiaro-
dawca dostrzega w nim kobietę. 
W dzisiejszych czasach eman-
cypacji to naprawdę coś bardzo 
miłego. Poza tym kolory kwia-
tów mają ukryte znaczenie sym-
boliczne. Biały to barwa niewin-
ności i szlachetnych zamiarów. 
Kwiaty tego koloru daje się za-
zwyczaj pannom. W ten spo-
sób wyrażany jest szacunek dla 
nich. Białe kwiaty mówią: „Ko-
cham, ale jeśli nie chcesz, nawet 
cię nie dotknę”. Kolor żółty jest 
symbolem zazdrości. Darczyńca 
mówi: „Nie dokazuj, miła, nie 
dokazuj...”. Różowy oznacza 
sympatię i przyjaźń. Oczywiście 
nie oznacza, że uczucia nie mo-
gą przerodzić się w coś więcej. 
Kwiaty tego koloru mówią jed-
nak przede wszystkim: „Bardzo 
Cię lubię!” Kolorem miłości jest 
czerwony. To czerwone kwiaty 
mówią: „Kocham Cię i pragnę, 
byś była moja!” Niebieski ozna-
cza z kolei wierność. Niebieskie 

kwiaty informują: „Zawsze chcę 
być tylko z Tobą”. Pomarańczo-
wy to symbol nadziei. Takimi 
kwiatami darczyńca oznajmia: 
„Mam nadzieję, że kiedyś od-
wzajemnisz moje uczucie”. Fio-
letowy to kolor smutku. Może 
oznaczać: „przykro mi, że nie je-
steś moja.” 

Nie znaczy to jednak, że ofia-
rowując kwiaty należy się suge-
rować symboliką. Najlepiej jest 
przecież dawać to, co kobiety lu-
bią najbardziej. Ja lubię fioleto-
we krokusy. I mimo że fioletowy 
oznacza smutek, cieszę się na ich 
widok, jak dziecko. A wy, miłe 
panie - czytelniczki? Mabro

kwiatek dla ewy
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JACEK BALLAUN
Autoryzowany Dealer
ul. Białowieska 6, 04-063 Warszawa
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sprzedaz@ballaun.com.pl

Różne wersje Sportage dostępne od ręki

kUP PaN SZalik!
Niby nie było tak źle. Pierwszy mecz na Sta-
dionie Narodowym nie był aż tak uciążliwy dla 
nas, mieszkańców Saskiej Kępy, jak na przy-
kład lipcowy dzień otwarty na stadionie, samo 
uroczyste otwarcie obiektu czy ten dzień, kie-
dy nie odbył się pierwszy zapowiadany mecz. 

O 16-tej wracałam do domu i Kępa już pełna była służb po-
rządkowych. Wbrew obawom uliczki w wydzielonej strefie kibica 
nie były obstawione samochodami na obcych rejestracjach. Przygo-
towano specjalne znaki zakazu wjazdu i tablice informujące o tym, 
że nie dotyczy mieszkańców i co ciekawsze kierowcy wyjątkowo 
chyba zastosowali się do znaków. Kibicie zachowywali się kultu-
ralnie jakby szli nie na mecz, a na uroczystość, co wielu mieszkań-
ców wprawiało w zdumienie.  Zarówno policja, jak i straż miej-

ska, służyły pomocą. Funkcjonariusze chętnie informowali o tym, 
którędy jechać, gdzie iść, by dotrzeć do odpowiedniego wejścia na 
stadion itd. A jednak! Było coś, co przeszkadzało zarówno miesz-
kańcom, tym, którzy na Saskiej Kępie tylko pracują, a także nie-
zainteresowanym meczem przechodniom. To nielegalni handlarze 
tzw. gadżetami kibiców.  Od wielu miesięcy UEFA informuje, że 
handel przedmiotami z logo federacji jest zabroniony. Ale co z han-
dlem przedmiotami w biało-czerwonych barwach? To zabronione 
nie jest. Dlatego z samochodów, które kilka godzin przed 17-tą za-
parkowały wzdłuż Alei Waszyngtona, dobiegały co chwilę pytania: 
- Może szaliczek? - Może makijaż? - Może kapelusz?

Kupić można było niemal wszystko, co jak twierdzą kibice, jest 
niezbędne, by ochoczo zagrywać do boju narodową drużynę piłkar-
ską. A na dodatek zrobić sobie profesjonalny makijaż twarzy oczy-
wiście w biało-czerwonych barwach. 

Handlarze sprzedawali swój towar także na Francuskiej. Repre-
zentacyjna arteria Saskiej Kępy była zamknięta dla ruchu koło-
wego, dlatego królował tu handel naręczny lub z przyniesionych 
pod pachą stolików. Wprawdzie sprzedających starali się przega-
niać właściciele sklepów, zwłaszcza, gdy widzieli, że rozstawiają 
swój towar w ich okolicy, ale handlarze radzili sobie z przeciw-
nościami. 

Fakt, że był popyt na proponowane kapelusze, czapki, szaliki, 
okulary i inne gadżety powinien dać do myślenia zarówno władzom 
dzielnicy, jak i przede wszystkim... biznesmenom. Może lepiej w 
okolicach stadionu otworzyć w porozumieniu np. z Centrum Olim-
pijskim jeden legalny sklep z gadżetami kibica? Choć z drugiej 
strony... jeśli niepłacąca żadnego placowego konkurencja zaoferu-
je swoje towary taniej, wówczas naręczny handel szalikami będzie 
cieszył się popytem wśród fanów sportu. A wtedy może się okazać, 
że policja i straż miejska mają jeszcze więcej roboty. W czasie me-
czu Polska-Portugalia na sprzedających nie zwracali większej uwa-
gi. Dla handlarzy to dobrze. Dla tych, którzy w ciągu kilkunastu 
minut usłyszeli kilkanaście razy: „kup pan szalik!” niekoniecznie.

Mabro

Prasa lokalna u prezydenta
Rynek nieruchomości nie 

odczuwa skutków kryzysu w 
takim stopniu jak inne bran-
że – tak wynika z prezentacji 
wyników finansowych firmy 
Dom Development. Dostoso-
wanie oferty do potrzeb klien-
ta i wnikliwa analiza rynku po-
zwalają uchronić firmy dewe-
loperskie przed pikującymi in-
deksami.

– Rok 2011 uważam za uda-
ny. Rynek nieruchomości ma 
tendencje wzrostowe i stale 
zwiększa się liczba sprzedawa-
nych mieszkań – powiedział Ja-
rosław Szanajca, prezes zarzą-
du Dom Development. Opty-
mizm prezesa widać w licz-
bach. W zeszłym roku firma, 
która m.in. realizuje swoje pro-
jekty na Gocławiu i w pobliżu 
Saskiej Kępy, sprzedała łącznie 
1735 mieszkań, czyli o blisko 
25% więcej niż w roku 2010. 
Dobre wyniki pozwoliły ugrun-

tować firmie pozycję lidera na 
warszawskim rynku mieszka-
niowym.

Utrzymanie wiodącej pozy-
cji jest trudne, co najmniej z 
dwóch powodów. Po pierwsze 
przeszkodą, która ogranicza 
rozwój w tej branży jest mniej-
sza dostępność kredytów. Za-
ostrzenie regulacji przez Komi-

sję Nadzoru Bankowego oraz 
działania rządu, który ograni-
czył program finansowania od-
setek od kredytów dla młodych 
małżeństw powoduje, że wielu 
klientów, jeśli nie rezygnuje z 
kupna mieszkania, to przynaj-
mniej odkłada je w czasie. Jak 
zauważa Jarosław Szanajca ok. 
40% sprzedaży jest realizowa-

nych w programie „Rodzina na 
swoim”, a program całkowicie 
zakończy się do końca 2012 r. 
Jego likwidacja zmniejszy po-
pyt i ograniczy akcję sprzeda-
żową.

Po drugie mamy do czynienia 
z nadpodażą mieszkań. Rynek 
jest bardzo konkurencyjny, dla-
tego ważne jest dostosowanie 
oferty do potrzeb klienta. Dom 
Development koncentruje się 
na sprzedaży mieszkań popu-
larnych, na które jest najwięk-
szy popyt. Sytuacja wygląda w 
tej chwili tak, że rynek miesz-
kań luksusowych nie jest tak 
obiecujący jak rynek mieszkań 
o mniejszej powierzchni. 

Strategia firmy, mimo silnej 
konkurencji i utrudnionej akcji 
kredytowej, będzie opierała się 
na budowie mieszkań popular-
nych o mniejszej powierzchni 
takich jak osiedle Adria na uli-
cy Jugosłowiańskiej oraz osie-
dle Saska na ul. Bora-Komo-
rowskiego, których budowa jest 
na ukończeniu. (MAG)
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W piątek 2 marca dziennikarze warszawskich gazet lokalnych spo-
tkali się z panią prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz i rzecznikiem 
prasowym Bartoszem Milczarczykiem. Na zdjęciu: Jarosław Ko-
szewski główny specjalista Centrum Komunikacji Społecznej UM, 
prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i redaktorzy naczelni Wiesław 
Nowosielski i Danuta Wieluńska. 

Branża deweloperska ma się dobrze

Janusz Zalewski - wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy 
oraz Jarosław Szanajca - prezes zarządu.
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W najbliższą sobotę 10 mar-
ca br. w godzinach 9.00-13.00 
można odwiedzić Urzędy 
Skarbowe – Warszawa 
Praga przy ul. Jagiel-
lońskiej 15 i Warszawa 
Wawer przy ul. My-
cielskiego 21. Podczas 
organizowanego Dnia 
Otwartego będzie można 
uzyskać niezbędne  informa-
cje oraz dokonać rozliczenia 

za 2011 rok. Następny Dzień 
Otwarty odbędzie się w sobo-
tę 28 kwietnia br. też w godz. 
9.00-13.00. Ponadto w dniach 
27 i 30 kwietnia 2012 r. w US 
Praga i US Wawer wydłużono 
godziny pracy i przyjmowanie 
zeznań PIT do godz. 18.00.

z z z
Zarząd Transportu Miejskie-

go wdroży „Warszawski Ro-
wer Publiczny”. Stołeczni rad-
ni wprowadzili zmiany w statu-
cie ZTM i ustalili stawki opłat 
za korzystanie z systemu. Prze-
targ, który wyłoni operatora zo-
stanie rozpisany na początku 
marca br. W stolicy, do marca 
2013 roku, powstanie sieć co 
najmniej 120 wypożyczalni na 
około 2 tysiące rowerów. Mo-
dułowe stojaki staną przy sta-
cjach metra i ważnych węzłach 
komunikacyjnych oraz w pobli-
żu kampusów uczelnianych. Za 
wdrożenie i eksploatację syste-
mu zgodnie z nowymi zapisa-

mi w statucie będzie odpowia-
dał ZTM. 

z z z
W minioną niedzielę przed 

Pałacem Kultury i Nauki prób-
nie stanęła Strefa Kibica na mi-
strzostwa EURO 2012. Na sy-
gnał dany przez prezydent War-
szawy, Hannę Gronkiewicz-
-Waltz, kibice utworzyli pierw-
szą meksykańsko-warszaw-
ską falę (na zdjęciu). W impre-

zie wzięło udział kilka tysięcy 
osób, a w licznych konkursach 
do wygrania było wiele nagród.

z z z 
W Mokotowskim Domu Kul-

tury Centrum Łowicka przy ul. 
Łowickiej 21 w ramach VI Ka-
tolickich Dni Filmowych moż-
na będzie zobaczyć interesujące 
filmy dokumentalne i fabular-
ne. W sobotę 24 marca o godz. 
10.40 zostanie wyświetlony do-
kument pt. Towarzysz Generał 
idzie na wojnę, opowiadający 
o realiach zagrożenia interwen-
cją sowiecką w Polsce w 1981 
r., inne filmy to m.in. Polacy z 
Kazachstanu, Zawód: Prymas 
Polski. W niedzielę 25 marca 
można będzie zobaczyć m.in. 
filmy: Syberyjska lekcja, Gun-

nar szuka Boga, Tam, gdzie 
mieszkają smoki, Elena. Począ-
tek pokazu o godz. 11.40.  

z z z
Ruszyły zapisy do XII edy-

cji Turnieju Piłki Nożnej Z po-
dwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku, czyli Mistrzostw 
chłopców i dziewcząt w kate-
gorii U-10. Trenerzy, nauczy-
ciele oraz opiekunowie mogą 
zgłaszać dowolną liczbę dru-
żyn chłopców i dziewcząt w 
kategorii wiekowej do lat 10 
(klasy I-III). Zespoły te mogą 
liczyć od 6 do maksymalnie 12 
zawodników. Formularz zgło-
szeniowy i informacje: www.
zpodworkanastadion.pl . Zapi-
sy potrwają do 31 marca.

z z z
27 lutego ruszył kolejny etap 

budowy wentylatorni central-
nego odcinka II linii metra na 
ul. Świętokrzyskiej przy pl. Po-
wstańców Warszawy. Nieprze-
jezdny stał się ciąg ulic Prosta – 
Świętokrzyska oraz ul. Sokola. 
Utrzymany jest ruch na głów-
nych ciągach poprzecznych, tj. 
ulicach: Towarowej, Żelaznej, 
al. Jana Pawła II, Emilii Pla-
ter, Marszałkowskiej. Informa-
cje o zmianach w organizacji 
ruchu na stronie Biura Koordy-
nacji Inwestycji i Remontów w 
Pasie Drogowym pod adresem: 
http://inwestmapa.um.warsza-
wa.pl 

z z z
Robot pirotechniczno – bo-

jowy, taktyczny robot miota-
ny, wyrzutnik pirotechniczny, 

przenośny rentgen oraz pojaz-
dy patrolowe trafiły w lutym do 

straży granicznej i izby cel-
nej na Lotnisku Chopi-

na. Sprzęt za ponad 2,2 
mln zł przekazał Ja-
cek Kozłowski, woje-
woda mazowiecki. Od 

2007 r. na wyposażenie 
funkcjonariuszy wojewoda 

przeznaczył 4,5 mln zł. - Nad-
wiślański Oddział Straży Gra-
nicznej i Izba Celna w Warsza-
wie to pierwsze w Polsce służ-

by mundurowe, które posiada-
ją tak funkcjonalne pojazdy pa-
trolowe, a straż graniczna jako 
jedna z pierwszych robota piro-
techniczno-bojowego – podkre-
ślił wojewoda mazowiecki. 

z z z
Na wniosek urzędu dzielnicy 

Rembertów oraz na prośbę pa-
sażerów, ZTM uruchomił linię 
autobusową nr 225, która zastą-
piła linię 345 i kursuje tą samą 
trasą co dotychczas 345. Auto-
busy w dni powszednie pojadą 
co 30 minut i będą skomuniko-
wane z linią 168. Pierwszy au-
tobus z pętli Mokry Ług odje-
dzie o 4.50, a ostatni kurs od-
będzie się o 21.00. W soboty i 
święta 225 będzie kursować co 
40 minut i będzie skomuniko-
wany z linią 145 na ciągu ul. 
Chełmżyńskiej. Autobus będzie 
kursować między 7.40 a 17.00 
(godzina odjazdu z pętli Mokry 
Ług). (ab) (ar)

Z mIASTA  Parking przed Urzędem Dzielnicy Praga Południe – 08.03. 
godz. 10.00 – Dzień Kobiet, darmowe badania mammograficzne. 
 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 8.03. godz. 18.30 - Synonimy kobiety – Piastun-
ka, Wiedźma, Przyjaciółka, Wolna…, wstęp wolny; 9.03. godz. 
18.00 - Wieczór Wileński, wstęp wolny; 10.03. godz. 18.00 – 
Koncert z muzyką z filmów o Jamesie Bondzie, wstęp wolny; 
12.03. godz. 17.00 – Spotkanie pt. „Kolumbowie rocznik ‘30”, 
wstęp wolny; 14.03. godz. 17.00 – Wykład pt. „Francis Bacon. 
Malarstwo figuratywne po 1945 roku”, wstęp wolny; 18.03. godz. 
16.00 - Festiwal bajek, baśni, wstęp wolny; Parafia św. Wincen-
tego Pallottiego ul. Skaryszewska 12, godz. 19.00 – Koncert 
renesansowej muzyki pasyjnej, wstęp wolny; 21.03. godz. 17.00 
– Wykład pt. „Brzozowski. Nowosielski. Opałka”, wstęp wolny; 
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 - 08.03. godz. 
19.00 - Seans filmowy „Kocham Cię od tak dawna” , bilety - 5 zł 
w sprzedaży od godz. 17; 10.03. godz. 19.00 - koncert piosenki, 
wstęp wolny; 11.03. godz. 13.00 - „Bajki na dwa smyczki”’, bi-
lety - 5 zł w sprzedaży od  godz. 12; 14.03. godz. 19.00 - Koncert 
zespołu muzycznego „Bardzo Bardzo”, bilety - 10 zł w sprzeda-
ży od godz. 17; 15.03. godz. 19.00 - Seans filmowy „Mężczyzna 
idealny”, bilety - 5 zł w sprzedaży od godz. 17; 16.03. i 17.03. 
godz. 20.00 - Spektakl teatralny „Końce świata”, wstęp wolny; 
20.03. godz. 19.00 - II spotkanie z cyklu Niezależne Dobre Ki-
no, wstęp wolny.
 Klub Kultury „Gocław” ul. Abrahama 10 – 12.03. godz. 
18.00 – „Moje fotografie”  - wernisaż wystawy, wstęp wolny; 
godz. 19.00 – „Fluent ensamble” – koncert, wstęp wolny; 13.03. 
godz. 19.00 – „Meksyk – w królestwie Azteków i Majów”, wstęp 
wolny; 17.03. Dzień Świętego Patryka: godz. 16.00 – Prezentacje 
artystyczne dzieci z Parafii Św. Patryka; godz. 17.00 – Koncert 
zespołu „Celi” oraz prezentacje tańca irlandzkiego; godz. 18.30 
– Warsztaty tańca irlandzkiego, wstęp wolny; 18.03. godz. 16.00 
i 17.15 – „O smoku i królu leniuchu”– przedstawienie dla dzie-
ci od 3 do 10 lat. Bilety 5 zł.; 18.03. godz. 19.00 – „Muzyka zie-
lonej Irlandii” - (koncert odbędzie się w zależności od sprzedaży 
biletów), bilety 15 zł.; 19.03. godz. 19.00 –  Koncert „W krainie 
opery i humoru” –  bilety 10 zł; 
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 
– 10.03. godz.12.00 - „Janusz Korczak – człowiek, który nikomu 
nie życzył źle” - warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat, zapisy tel. 
22 773 61 88; 10.03. godz. 18.00 - Maciej Fortuna Trio. Koncert 
jazzowy; 18.03. godz. 17.00 - Kanada. Pokaz slajdów i opowieści 
z podróży Marka Łasisza; 19.03.  godz. 14.00 - Konkurs Recyta-
torski „Warszawska Syrenka” – eliminacje dla laureatów; 
 Filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła Ośrodek Dzia-
łań Twórczych „Pogodna” ul. Jana Pawła II 25 – 8.03. godz. 
19.00 - Mój Gałgankowy Świat – wernisaż prac Mirosławy Cho-
ińskiej; 16.03. godz. 10.40 - Koncert z cyklu „Filharmonia Naro-
dowa dla dzieci”; 
 Kościół Świętego Ducha ul. Długa 3 – 11.03. godz. 18.00 - 
Msza Święta za Ojczyznę u OO. Paulinów. 

ZaprosZeniadlamiesZkańców
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Serce. Ono potrafi kochać, cieszyć się, 
przeżywać najsilniejsze uczucia. Serce 
przyspiesza w czasie silnych emocji, a spo-
wolnia, kiedy jesteśmy zrelaksowani.  Jest 
szczególnym, niespotykanym silnikiem, 
który bez przerwy przetacza naszą krew  
w trakcie całego naszego życia. 

Jest unikalne i dlatego bardzo skomplikowane. Nie 
myślimy o tym, rzadko wspominamy o naszym niestru-
dzonym, wytrwałym pracowniku.

Żołądek poprosi o jedzenie, serce – nie. Ono się 
nie skarży, nie przypomina o sobie do czasu napraw-
dę skrajnej potrzeby. Serce przypomina o sobie wtedy 
i tylko wtedy, kiedy już musi prosić nas o pomoc, kiedy 
jest mu naprawdę źle. 

Jesteśmy niewdzięczni. Często nie wsłuchujemy się 
w błaganie własnego serca. Nie myślimy o naszym 
wiernym i niestrudzonym słudze. 

Rozsądnie zachowuje się ten, kto dba o tych, którzy 
mu wiernie służą. Zabieganie o zdrowie staje się nieod-
łączną częścią kultury coraz większej liczby ludzi. Temu 
służy, wzrost poziomu wykształcenia oraz kultury ogól-
noeuropejskiej.

Co my wiemy o naszym sercu? Przetacza krew: 
średnio 5-7 litrów na minutę w stanie spokoju, co przy-
równać można do ilości całej krwi w naszym ustroju. 
Krew dostarcza do wszystkich tkanek paliwo energe-
tyczne – tlen, a wypłukuje z tkanek produkty przemiany, 
doprowadzając je do narządów wydzielenia – płuc, ne-
rek, wątroby i skóry. Krew ma wiele funkcji. Porozma-
wiajmy o tym, jak krew służy naszemu sercu.

Dla pracy serca najważniejsze jest dotlenienie. Ser-
ce nie może zatrzymać się i odpocząć. Ono musi prze-
taczać krew ze stałym minimalnym wysiłkiem w sta-
nie spokoju i pracować z podwyższonym obciążeniem 
w czasie fizycznego, również emocjonalnego napięcia. 
Dla tego sercu jest potrzebna energia, którą daje tlen.

W warunkach fizycznego obciążenia naszym mię-
śniom może zabraknąć tlenu. One zaczną boleć i drę-
twieć, zmuszając nas do zatrzymania się, aby dać im 
wypocząć i dotlenić się. Serce tego zrobić nie może. 
Nawet w warunkach najsilniejszego obciążenia i niedo-
tlenienia, mięsień serca nie przestaje pracować, wal-
cząc o nieprzerwane dotlenianie wszystkich tkanek, 
walcząc o nasze życie. Kiedy niedotlenienie mięśnia 

serca trwa, zaczyna obumierać serce. Stan ten jest zna-
ny jako zawał.

Ale dlaczego sercu może zabraknąć tlenu? Pierw-
szym i dobrze zrozumiałym powodem jest zwężenie na-
czyń, dostarczających do serca krew, a we krwi tlen.  
Z wiekiem na ściankach naczyń wieńcowych odkładają 
się złogi. W ich powstaniu bierze udział wapń, fibryna, 
cholesterol i inne substancje,  rozpuszczalność których 
we krwi w jakimś momencie obniża się. Krążenie się ob-
niża, ale jest wystarczającym dla trybu życia, prowadza-
nego przez daną osobę. Ale przychodzi dzień…      

Jeżeli sercu zabraknie nawet 1-2% tlenu, zaczyna bo-
leć. Trzeba zatrzymać się, usiąść wygodnie, otworzyć 
okno, starać się głęboko oddychać i zachować spokój. 
Włożyć pod język tabletkę Walidolu. Nawet, jeżeli ból 
przejdzie w ciągu 5-ciu minut, należy umówić się na 
wizytę u kardiologa. Jeżeli ból po 5-ciu minutach nie 
ustępuje, trzeba niezwłocznie dzwonić po pogotowie. 
Medycyna ma jeszcze około 10-15 minut na ratunek 
naszego serca. Im później przyjdzie pomoc, tym więk-
sze nieodwracalne zmiany powstaną w mięśniu serca. 
Obumarła część zmieni się w bliznę.

Otóż, nie ma znaczenia, czy jeden, dwa lub więcej 
procent tlenu zabraknie naszemu sercu, zagrożenie i 
sposób postępowania przy tym zostają niezmienne.

I tu warto przypomnieć o bardzo ważnej rezerwie w 
zapobieganiu stanom niedotlenienia serca – o dotlenia-
jącej właściwości naszej krwi. Dotleniające możliwo-
ści mogą się zmieniać w szerokim zakresie. Nawet je-
den zabieg ozonoterapii (czytaj artykuł „Ozonoterapia 
bez tajemnic” na stronie www.globmedi.com ) potrafi 
zwiększyć dotleniającą właściwość krwi o 30%. 

Nawet przy najbardziej zaawansowanym zwężeniu 
naczyń wieńcowych, ozonoterapia potrafi gwarantować 
komfortową pracę serca i życie bez zawału. Tu należy 
powiedzieć o jednym „ale”. Chodzi o skrzepy.

Przy stanie zakrzepicy, kiedy we krwi powstają 
skrzepy, pierwsze kilka zabiegów ozonoterapii nie mo-
gą zabezpieczyć uniknięcia zawału. W przypadku zatka-
nia naczyń przez skrzep dotleniająca właściwość krwi 
uratować nie może. Ale…

Nie zapomnijmy o tym, że ozon w dużym stopniu po-
trafi zwiększać płynność krwi, nie dopuszczać do po-
wstania skrzepów i rozcieńczać je (patrz artykuł „Ozo-
noterapia bez tajemnic” na stronie www.globmedi.
com). 

W taki sposób już po 6-7-miu zabiegach (kiedy krew 
już zmienia się w dużym stopniu) prawdopodobieństwo 
powstania zawału przyrównać można do zera.

Oprócz tego, przez swoją wysoką aktywność che-
miczną i zdolność do rozcieńczania substancji, w inny 
sposób nie rozcieńczalnych, ozon potrafi stopniowo 
rozcieńczać złogi naczyniowe, służąc wysoką gwa-
rancją w profilaktyce powstania zawałów. Z własnych 
spostrzeżeń klinicznych wiem, że całkowite rozcień-
czenie blizn przy ozonoterapii, powstałych w skutek 
zaniku krążenia (nie dotlenienia) wynosi średnio jeden 
rok. (Złogi naczyniowe są nie mniej odporne na roz-
cieńczanie. Dokładną informację można uzyskać tyl-
ko po specjalnie prowadzonych badaniach.) To nie 
znaczy, że pacjent powinien bez przerwy pobierać za-
biegi ozonoterapii w ciągu roku. W praktyce po cy-
klu 10-15 zabiegach (w zależności od stanu pacjenta) 
pacjent przychodzi na zabiegi wspierające średnio 1 
raz w miesiącu. I to wystarcza dla wsparcia procesu 
oczyszczania naczyń.

Co robić, kiedy pacjent jest już po zawale? Mecha-
nizmy powstania złogów naczyniowych nie przestają 
działać. Dlatego pacjenta po zawale należy zaliczyć do 
grupy podwyższonego ryzyka ze względu na możność 
następnych zawałów. Jak działa ozonoterapia na dalszą 
profilaktykę powstawania zawałów już wiemy. Tu cho-
dzi głównie o to, że po zawale część mięśnia sercowe-
go zmienia się w tkankę bliznową. Ta część już nigdy 
nie weźmie udziału w pracy serca. 

Dlatego pozostałe części mięśnia sercowego pracują 
z dodatkowym obciążeniem. Taki pacjent szybko prze-
męcza się, potrzebuje więcej wypoczynku i snu. Nie 
może wykonywać pracy fizycznej i jest zobowiązany 
prowadzić oszczędny tryb życia.

Wcześniej nie udawało się niczego z tym zrobić. Nie 
było żadnej możliwości, aby poprawić sytuację. 

Z powstaniem ozonoterapii wszystko zmieniło się 
diametralnie. Znane z klinicznych spostrzeżeń i ogólnie 
uznane w całym świecie właściwości ozonu, polegają-
ce na rozcieńczaniu blizn (do tego regenerujące właści-
wości - odnowa tkanek) pozwoliły na bardzo pozytywną 
prognozę dla takich pacjentów. 

To, że ozon rozpuszcza blizny i regeneruje tkanki, 
które goją się bez śladu, jest zjawiskiem, które nie po-
zostawia żadnej wątpliwości u specjalistów. Rozpusz-
czanie blizny sercowej po zawale i regeneracja uszko-
dzonego w tym miejscu mięśnia sercowego jest zja-
wiskiem całkiem logicznym ze względu na działanie 
ozonu, ale nie jest faktem szeroko uznanym. Miocy-
ty (komórki mięśniowe) serca też powinny regene-
rować się podobnie do miocytów innych mięśni. Da 
się to udowodnić przez pozytywne zmiany w zwykłym 
elektrokardiogramie (EKG), który pozwala określać 
rozmiar i miejsce uszkodzenia mięśnia sercowego. 
Wprowadzenie ozonoterapii w kompleksowym lecze-
niu pacjentów po zawale pozwoliłoby zebrać wystar-
czająco wiele wyników dla wniosków naukowych. Te-
raz więc piłka jest po stronie specjalistów w zakresie 
kardiologii.

Ponadto należy wspomnieć o własnym bogatym do-
świadczeniu i moich kolegów – ozonoterapeutów. Cie-
kawy fakt – nikt z nas w swojej praktyce nie spotkał się 
z wypadkiem powstania zawału u pacjentów, pobierają-
cych zabiegi ozonoterapii.

Z tego możemy wyciągnąć następujące wnioski:
1. Ozon zwiększa dotleniające właściwości krwi i za-

pobiega powstaniu zawału w warunkach zwężenia 
naczyń wieńcowych.

2. Ozon zwiększa płynność krwi i zapobiega powsta-
niu skrzepów. W taki sposób zapobiega powstaniu za-
wałów powodowanych przez zatory.

3. Ozon rozcieńcza złogi naczyniowe (w naszym 
przypadku wieńcowe) i jest zaawansowaną profilak-
tyką w zapobieganiu powstawania zawałów w przy-
szłości.

4. Ozon z dużym prawdopodobieństwem potrafi roz-
cieńczać bliznę pozawałową i regenerować uszko-
dzony mięsień serca.

Ogólny wniosek jest prosty i przejrzysty: schorze-
nia sercowo-naczyniowe (z rzadkim wyjątkiem – tęt-
niak) nie należy leczyć bez ozonoterapii. Rezygnacja 
z ozonoterapii przy kompleksowym leczeniu schorzeń 
sercowo-naczyniowych jest podejściem nierozważnym  
i szkodliwym dla pacjenta.

Andrzej Lanskoruński (lekarz, ozonoterapeuta)

centrUm OzOnOteraPii, ul. grochowska 336; zapisy: pn.-pt. 9.00-17.00, (22) 618-20-12, 726-705-200 – www.globmedi.com

ZAWAŁ – CZY TO NIEUNIKNIONE?

Andrzej Lanskoruński  – lekarz, ozonoterapeuta
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- No to stadionik mamy jak ta lala!… 
Eustachemu Mordziakowi Stadion Narodowy wyjątkowo 

przypadł do gustu. Jego kolega – Kazimierz Główka, nie wyka-
zywał podobnego entuzjazmu.

- Owszem, ładna rzecz, tylko jakaś taka nieświeża. 
- Co pan? Tam wszystko nowością pachnie.
- Właśnie o zapach mi chodzi, panie Eustachy. 
- Nic nie rozumiem. Powietrze prosto znad Wisły, czyste…
- Powietrze tak, ale atmosfera nie bardzo.
- Mówisz pan o tym Kaplerze, co to go Mucha posunęła? 

Faktycznie chłopaki w premiach skąpe nie były, nie można po-
wiedzieć. Pół bańki robi wrażenie. 

- Otóż panie Eustachy, podobnie jak pana i mnie ta premia 
zastanowiła. Nie powiem nawet trochę zazdrościłem, że gdy 
byłem młody to zamiast takich premii medale rozdawali. Tylko, 
że sami żeśmy sobie ten kapitalizm wywalczyli - to, o co teraz 
te pretensje? Jeśli za podobną robotę tak płaci się na świecie, 
to trzeba to przyjąć z pokorą. Tyle, że ja na przykład nie wiem, 
jak wysokość Kaplerowej premii była kalkulowana. Czy, dajmy 
na to, pojechał ktoś do Londynu pogadać, jak oni płacą mena-
dżerom za przygotowania do Olimpiady?

- Jak się zrobiła draka, to nie słyszałem, żeby jakiś minister 
powoływał się na zagraniczne przykłady. Gdyby to mieli obcy-
kane powiedzieliby: tak się płaci, koniec, kropka. 

- Jednak kasa, to nie wszystko, panie Eustachy. Liczy się bo-
wiem nie tylko treść, ale i forma, Moim skromnym zdaniem 
wiocha wylazła z tych naszych, że aż przykro. 

- Że tego faceta tak międlili?
- Że pokazywali go jak przestępcę, niech pan doda. Nikogo 

nie obchodziło, że rząd podpisał z nim legalną umowę, tylko, że 
bierze pół bańki. W domyśle: za nic cwaniaczek bierze! Z na-
szych podatków! Mało tego, ta najnowsza zabaweczka… 

- Minister Mucha?
- Właśnie, zamiast honorowo go bronić, wzięła dudy w miech 

i najpierw wypchnęła Kaplera w stronę dymisji, a potem, gdy 
Tusk po swojemu zmarszczył brewkę, oznajmiła niezwykle sta-
nowczo, że wypłacenie premii zawiesza.

- Musi pan jednak przyznać, że jak się słyszało, to stadion 
do luftu jest.

- Pamiętam. A to schody się zawalą, a to monitoring nie za 
tęgi, a i policja łkała w głos na coś tam, Słowem – ruina.

- Faktycznie, tak było.
- Ale na mecz z Portugalią wszyscy stawili się jak na waż-

ne uroczystości państwowe: prezydent, (jeśli liczyć byłego 
Kwaśniewskiego i panią prezydent Warszawy, to razem nawet 
dwóch), Mucha przybyła, marszałek Borusewicz, Marszałek 
Kopacz. Premieruńco, rzecz jasna, bo bardzo lubi haratanie 
gały… I co? Piali z zachwytu – że piękny, a nawet najpiękniej-
szy w Europie, że wisienka na torcie… Ruina w ciągu kilku dni 
zmieniła się w cacko?

- Okazuje się, że trzeba było tylko tego Kaplera spuścić.
- Otóż jego nie spuszczono. Jego pognębiono. Rzucono 

tłumom na pożarcie, przed meczem urządzono igrzyska. To, 
co tak się teraz podoba, on wybudował – taka prawda jest. 
Ale jak wiocha to wiocha – na meczu nie był, bo po co miał 
się im pod nogami plątać?… I dlatego według mnie, atmos-
fera wokół pięknego stadionu jest nieświeża, panie Eusta-
chy. 

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Atmosfera

Kobiecym okiem

dewastacje, gonitwy chuliga-
nów i Policji, brak miejsc do 
parkowania i utrudnione do-
jazdy do domów, czy też mo-
że - ogromna fala pieniędzy, 
pozostawionych w praskich 
sklepach, restauracjach i ka-

wiarniach, ho-
telach i kwate-
rach prywatnych, 
nie wspominając 
o idącej w cały 
świat magii Sa-
skiej Kępy, dzi-
kiej (lub prawie) 
praskiej Wisły itp. 
Trudno powie-
dzieć.

Ciekawe jed-
nak, jak do pro-
blemu przygotują 
się nasze stołecz-
ne i dzielnicowe 
władze, bo przed 
nimi nie lada wy-
zwanie. Przed ni-
mi, ale nie tylko. 
Bo wiadomo, jak 
to jest. Zbyt często 
zbyt wielu powta-

rza „niech KTOŚ zrobi wresz-
cie z tym COŚ”. A w życiu 
prywatnym słyszymy „zrób 
wreszcie COŚ ze sobą”.

Zwykle słyszą to kobiety od 
swoich partnerów. Raz w roku 
kwiatek na Dzień Kobiet (albo 

i nie), a raz w tygodniu kąśli-
wy zestaw typu „zróbże wresz-
cie COŚ ze sobą”. To oznacza, 
że nie ONA, lecz ON ma pro-
blemy ze sobą, bo nie potra-
fi powiedzieć konkretnie „lu-
bię cię w niebieskim” albo „a 
może skrócisz włosy”.

Chciałoby się, by było ina-
czej. Jak? W kurpiowskiej 
wsi Kadzidło wycinano drze-
wa wzdłuż głównej ulicy. Za-
miast je wykarczować, gmi-
na każdy z potężnych, starych 
pni zamieniła w rzeźbę. I stoją 
tak sobie, ciesząc oko, zadzi-
wiając przyjezdnych, zdobiąc 
miejscowość (na zdjęciu). Na 
swoich starych trawnikach, 
jakby z każdego drzewa wydo-
byto ukrytą w nim duszę. Wy-
dobyto to, czego nie ma, a jest. 
I o to chodzi. O wyjście po-
za schematy i inną kolejność 
działań: najpierw spojrzeć, 
potem pomyśleć, a na końcu 
powiedzieć. Nie odwrotnie. 
Tego życzę Paniom i Panom 8 
marca, lecz nie tylko.

żu

Kto zna film „Zmruż oczy” 
i napisaną do niego piosen-
kę Wojciecha Waglewskiego, 
cytat zrozumie. Kto nie zna - 
polecam ten tytuł, doskonała 
rola Zamachowskiego sprzed 
kilku lat. Ale, prawdę mówiąc, 
nie chodzi mi o film.

Gminy i dzielnice co roku 
uchwalają plany gospodarcze, 
opierając je przede wszystkim 
na rachunku ekonomicznym, 
w znacznym stopniu przewidy-
walnym, budzącym zaufanie. 
Obecny szczególny rok może 
jednak zachwiać tymi kalku-
lacjami, zbliżają się bowiem 
nieprzewidywalne dla Pragi 
Południe Mistrzostwa Europy 
w Piłce Nożnej - Euro 2012. 
Czas pokaże, czy będzie to dla 
nas wielka strata, zniszczenia, 

To czego nie 
ma, a jest

Światowe uwagi chłopaka z Pragi

W „Wysokich Obcasach”, weekendowym dodatku do „Gazety Wyborczej”  
z 18.02.2012 r. ukazał się artykuł Małgorzaty Czyńskiej pt. „Zabrała mu tron”  
o słynnej pani Simpson, dla której król Anglii, Edward VIII, abdykował w grudniu 
1936 roku, ponieważ dwór nie zgodził się na to, by ożenił się on z nią i w dalszym 
ciągu panował. Ona była Amerykanką z Baltimore i podwójną rozwódką. Decyzja 
króla, podjęta zaledwie po 11 miesiącach zasiadania na tronie, była jedną z naj-
większych sensacji XX wieku. Mówiono: „Co on w niej widział? Przecież lepszych 
od niej miał na pęczki’”. To może zbyt prostackie słowa, ale jest faktem, że książę 
Walii, czyli późniejszy Edward VIII, poznał ówczesną panią Simpson oraz jej dru-
giego męża, Ernesta Simpsona, 11 stycznia 1931 roku, w wiejskiej rezydencji, też 
Amerykanki, pani Thelmy Furness, nieomalże oficjalnej metresy jego, późniejszego, 
„11-miesięcznego” króla, dużo od pani Simpson piękniejszej i bardziej atrakcyjnej.  

I oto pani Simpson zajęła u boku księcia Walii miejsce Thelmy Furness. Dlaczego 
właśnie ona? Tajemnicę tę zgłębił historyk francuski, członek Akademii Francuskiej – 
Alain Decaux (wymawiaj „a-LĘ de-KO”), w swej książce  pt. „L’Abdication” („Abdyka-
cja”) (Wydawnictwo Akademickie Perrin, Paryż, 1995).  Decaux opisał sprawę zrzecze-
nia się tronu przez Edwarda VIII na podstawie prywatnej korespondencji pani Simpson 
ze swym późniejszym, eks-królewskim, mężem, odtajnionej w 1976 roku czyli w 40 
lat po abdykacji. Jak na poważnego historyka, Decaux dokonał bardzo śmiałej operacji. 
Jest faktem historycznym, że pierwszy mąż pani Wallis, kapitan Winfield Spencer, był 
w 1924 roku dowódcą kanonierki amerykańskiej na wodach Hong Kongu. Małżeństwo 
Wallis i Winfielda już przeżywało poważne trudności ze względu na jego chorobliwą 
zazdrość i alkoholizm, i Wallis pozostała w USA. Na pokładzie kanonierki jednak Win-
field podjął próbę naprawienia małżeństwa i zaprosił Wallis do siebie. Ona pojechała 
do niego, ale ta próba pogodzenia się zakończyła się fiaskiem. Ona postanowiła starać 
się o rozwód w USA, ale, korzystając z comiesięcznej wypłaty męża w wysokości 225 
dolarów, na którą się zgodził, udała się do... Szanghaju, a później do Pekinu. I spędzi-
ła w Chinach kilka miesięcy, również dlatego, że mieszkało tam wielu jej rodaków w 
eksterytorialnych dzielnicach obu miast. 

Wówczas „szeroki świat” nie interesował się nią, bo była nieznana. Ale kiedy w 
1936 roku wybuchł „abdykacyjny skandal”, pojawiła się wielka fala plotek, po-
święconych „chińskiemu okresowi” pani Simpson. Alain Decaux sumiennie je zare-
jestrował, żeby im zaprzeczyć, ale one zaczęły żyć własnym życiem. Było ich aż sie-
dem grup, a trzy najważniejsze to: (1) Wallis odwiedzała chińskie domy publiczne i 
nauczyła się tam wyrafinowanych pieszczot, które później aplikowała księciu Walii. 
(2) Wallis miała romans z hrabią Galeazzo Ciano, mężem córki Mussoliniego, Eddy, 
który był wówczas włoskim konsulem generalnym w Szanghaju. To ostatnie, a więc 
jego posada, było prawdą. (3) W Pekinie Wallis mieszkała przez kilka tygodni w 
strzeżonej rezydencji swojej dawnej przyjaciółki, Katherine, „kobiety o rzadkiej pięk-
ności” i jej nowego męża, Hermana Rogersa, „mężczyzny wysokiego, zbudowane-
go jak atleta, nieskończenie uwodzicielskiego i niezmiernie bogatego” (określenia 
Alaina Decaux). A w ich pekińskiej rezydencji, Wallis miała oddawać się rozkoszom 
seksualnego „trójkąta małżeńskiego”. Czy nie były to więc atuty, które pani Simp-
son mogła zaoferować przyszłemu Edwardowi VIII? Zwłaszcza, że – uwaga, uwaga 
– pod koniec 1933 roku, Thelma Furness udaje się na jakiś czas do USA i mówi do 
Wallis: „Obawiam się, że książę może poczuć się bardzo samotny. Droga Wallis, czy 
nie mogłabyś zająć się nim choć trochę?”. Słowa te, jak pisze Alain Decaux, Thelma 
powiedziała ze śmiechem. Biedna!  

Zygmunt Broniarek 
www.zygmunt-broniarek.com

Chiński okres  
pani Simpson

 dywaNy (antyalergiczne)
sUknieŚlUBne
skórY/koŻUcHY
wsZelkaGarderoBa
 Odbiór od klienta
 transport gratis
Warszawa ul. Płowiecka 25

Kontakt: 
22 812-59-74; 602-713-591
www.ekoporogram.waw.pl

PRZyJaZNa PRalNia

Zapraszamy do

OSW „Hajduczek”
Proponujemy pobyty:

6-dniowe w cenie 475 zł/os.
w terminie 5–10.04.2012

lub
4-dniowe w cenie 297 zł/os.

w terminie 6–09.04.2012

WIeLKAnOC 2012
Spraw sobie i najbliższym

niepowtarzalne i wyjątkowe
Święta Wielkanocne 

w Krynicy-Zdrój!

Szczegóły:
tel. 18 471-54-08,  tel./fax 18 471- 20-48

www.hajduczek.com.pl

Wykonujemy dekoracje okien:
  firany, zas³ony, story rzymskie 

i austriackie
 monta¿ karniszy, pomiary i projekty
 pokrowce na meble i narzuty
 du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800 

bIUro reKLamY „mIesZKańCa”
04−062 warszawa, ul. grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  Internet: www.mieszkaniec.pl
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2 marca br. odbyło się spot-
kanie autorskie połączone z 
wystawą rysunków do 
albumów pt. „Józef Zbig-
niew Polak – Impresje z Zie-
mi Cudu nad Wisłą” i „Zaułki 
Starego Miasta”. 

Na wystawie zorganizowanej w Cen-
trum Promocji Kultury przy ul. Podskar-
bińskiej można było oglądać  prace Jó-
zefa Z. Polaka, jednego z najwybitniej-

szych architektów polskich, rysownika, 
artystę, uczestnika Powstania Warszaw-
skiego. Kawalera Orderu Virtuti Militari. 
Laureata wielu konkursów krajowych i 
zagranicznych (na zdjęciu). Budowle we-
dług jego projektu znajdują się w Pary-
żu, Brukseli, Pradze i  Afganistanie, gdzie 
wygrał konkurs na centrum Kabulu. 

Wśród zaprezentowanych prac znala-
zły się m.in.: pomnik Marszałka Piłsud-
skiego w Wołominie, Kościół w Radzy-
minie, Bazylika w Kobyłce, mogiła w le-

sie w Sierakowie, pomnik w Wólce Ra-
dzymińskiej poświęcony Strzelcom Ka-
niowskim, a także uwieczniony przez ar-
tystę pogrzeb pary prezydenckiej w Ka-
tedrze św. Jana  na Starym Mieście. Nie 
sposób wymienić wszystkich rysunków, 
gdyż było ich wiele (34 z Bitwy War-
szawskiej i 24 ze Starego Miasta). 

Spotkanie wraz z Józefem Pola-
kiem poprowadził prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof Bielecki – chirurg, który jak 
się okazało w wolnym czasie śpiewa 
w chórze. Tak więc, tego wieczoru nie 
zabrakło znanych pieśni legionowych 
i partyzanckich. Każdy, kto przybył na 
piątkowy wieczór miał możliwość obej-
rzeć interesującą wystawę, a także po-
rozmawiać z samym artystą. Józef Polak 
urodził się w 1923 r., a więc trzy lata po 
Bitwie Warszawskiej. Mimo sędziwego 
wieku jest osobą niezwykle energicz-
ną i pracowitą, o czym świadczyć mo-
że chociażby ilość wydanych albumów. 
Jak powiedział sam artysta: „ To był rok 
ciężki, bo musiałem jeździć od Dęblina 
poprzez Mińsk Mazowiecki, Wyszków, 
Jabłonnę, Radzymin, Ząbki i to wszyst-
ko szukać, rysować.(…) Ludzie powinni 
znać sprawy swoich małych ojczyzn, to 
jest celem mojego życia (…), żeby robić 
te ziemie, małe ojczyzny.” Spotkanie by-
ło okazją do rozmowy na temat Bitwy 
Warszawskiej, przypomnieniu tej waż-
nej dla Polaków lekcji historii. 

KaWa

IMPRESJE JÓZEFA POLAKA anin artystyczny, 
anin ukochany

Anin, ul. V Poprzeczna 13 – Klub Kultury. Piątkowego, śnież-
nego wieczoru, miało tu miejsce spotkanie z cyklu „Ludzie 
Wawra”, zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół War-
szawy oddział Anin oraz tutejszy Klub Kultury. 

Do uroczego, dobrze znanego wszystkim Aninianom budynku 
Klubu, przybyło wielu jego przyjaciół. Pośród nich byli między in-
nymi goście specjalni: Wiesława Zborowska i Zdzisław Głowacki. 

Goście rzecz jasna nieprzypadkowi, bowiem zarówno pani Wie-
sława jak i pan Zdzisław żyją, tworzą a przede wszystkim są zwią-
zani sercem i duszą z tą właśnie częścią Warszawy.

Wiesława Zborowska jest znana klubowiczom ze swojego zaan-
gażowania w kształcenie młodych plastyków. W Anińskim Klubie 
prowadzi Pracownię Plastyczną dla dzieci „Plastuś”, oraz Pracow-
nię Sztuki Młodych „Koło”. Ta druga istnieje od 1990 roku, kiedy 
to pani Wiesława rozpoczęła swoją pracę w Klubie. Celem pracow-
ni i pani Wiesławy była i jest pomoc w rozwijaniu talentów, ucze-
niu technik plastycznych, rysunkowych, malarskich, grafiki, pła-
skorzeźby i rzeźby. Prace tworzone pod okiem nauczycielki, bio-
rą regularnie udział w konkursach o zasięgu lokalnym, krajowym,  
a także międzynarodowym. 

Drugi z gości - Zdzisław Głowacki, mieszka w Aninie od 1955 
roku. Tutaj chodził do podstawówki, jeździł na rowerze po tutej-
szych cudownych lasach, grał w parafialnym zespole i rozwijał 
swoją twórczą wrażliwość. Pan Zdzisław jest artystą plastykiem, 
wieloletnim scenografem Teatru Wielkiego w Warszawie. Poza pla-
styką pisze i komponuje muzykę dla duszy.

Podczas spotkania mogliśmy podziwiać dzieła obojga gości wie-
czoru – zarówno te w ramach - wiszące na ścianach jak i poezję. W 
tle delikatnie sączyły się dźwięki ułożone przez Artystę. 

Spotkanie odbyło się w aurze walentynkowej, bowiem  owych 
gości poza miłością do sztuki, łączy uczucie wyjątkowe i szczegól-
ne, a jak bardzo jest ono wyjątkowe, niech pozostanie Ich magicz-
ną… anińską tajemnicą. 

Jedno jest pewne - poznali się tutaj – w Aninie. Można powie-
dzieć że Ich drogi splotła poezja i po dziś dzień wraz z nią, wspólnie 
płyną anińskimi ścieżkami…

Tak oto, zimowy acz niezmiernie ciepły wieczór w Klubie, był 
okazją do rozmów, wspomnień, opowieści związanych z okolicą. 
Uczestnicy czytali, śmiali się, pili herbatę i zagryzali czekolado-
we pierniki. 

I czyż nie tak właśnie wyobrażamy sobie sąsiadów? Ludzi nie-
przypadkowo rzuconych przez los, tuż obok nas. Takich z którymi 
czasem, najzwyczajniej w świecie możemy zachwycać się swoim 
miejscem na ziemi, niekiedy nawet wspólnie napisać piękny wiersz 
o miłości i drzewach wśród których się narodziła. 

Katarzyna Zielińska-Witek
sercem i duszą aninianka

Wieczór z muzyką serbską
Serbska historia, kultura i tradycja ma niezwykle długą oraz 

bogatą w wydarzenia i przemiany polityczne przeszłość. Go-
ścinność mieszkańców, malownicze krajobrazy oraz zabytki 
wpisane na listę światowego dziedzictwa Unesco, m. in. zabyt-
kowe miasto Stari Ras z monastyrem Sopoćani, średniowiecz-
ne zabytki Kosowa - Monastyr Visoki Dečani, piękne zamki, 
twierdze, bastiony, a także parki narodowe, sprawiają że tury-
ści chętnie wybierają właśnie Serbię. 

16 lutego br. w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbiń-
skiej, odbył się koncert „Serbia calling – wieczór kultury serbskiej 
z muzyką na żywo”. W trakcie koncertu można było wziąć udział 
w warsztatach tradycyjnego tańca kolo, który jest serbską trady-
cją i folklorem. Dla gości zagrał zespół prosto z Serbii „Balkan 
Express”, w składzie: Dakić Darko – akordeon, Babinac Rudolf 
– gitara i Jeftić Milenko – kontrabas. Koncert zorganizowało Sto-
warzyszenie Przyjaźni Polsko-Serbskiej, a honorowy patronat nad 
wydarzeniem objęła Ambasada Serbii w Polsce. Orkiestra „Balkan 
Express” od 1997 r. we współpracy z Ambasadą Serbii w Polsce go-
ści na różnorodnych wydarzeniach artystycznych w naszym kraju. 
Repertuar zespołu to muzyka z ich rodzimego kraju, a także z po-
zostałych krajów Półwyspu Bałkańskiego. Słuchając tych melodii, 
trudno było usiedzieć na miejscu. Zarówno starsi, jak i młodsi go-
ście, którzy przybyli na koncert, chętnie dawali się porwać do tańca 
w takt muzyki, ucząc się kroków od prowadzącej warsztaty Vesny 
Bielak. Chętni do nauki tańca najpierw zapoznali się z kolo „Oro”, 
którego krok jest niezmienny i każdy może się go nauczyć. Po na-
uce „Ora” przystąpiono do „Uzicanke”. Jego kroki są trudniejsze do 
nauczenia, a samo kolo „Uzicanke” jest o wiele szybsze od „Oro”, 
ale za to pełne życia i energii. Następnie przenieśliśmy się do okolic 
Niszu i Vranja, skąd pochodzą jeszcze szybsze oraz bardziej uroz-
maicone wersje tańca „kolo”. Oczywiście, aby polskiej tradycji 
ostatków - kończących karnawał - stało się zadość, jak to w tłusty 
czwartek bywa, na gości czekały pączki, które świetnie pokrzepiały 
dając siły do dalszej zabawy.  (Kas)
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Czy jest bezpiecznie?
Dwa tygodnie temu poruszyłem pro-

blemy dwóch klubów sportowych: „Dru-
karza” i GKP Targówek. Wykonując obo-
wiązki senatora praskiego, zaapelowałem 
do władz miasta o konstruktywne podej-
ście do tematu, zasugerowałem także pew-
ne rozwiązania.  Mam podstawy, aby przy-
puszczać – bardzo ostrożnie, odpukując w 
niemalowane drewno – że finał będzie po-
zytywny. Gdy tak się stanie, wrócimy do 
tej kwestii, a tymczasem porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie mieszkańców.

Niedawno wziąłem udział w dorocznej odprawie VI Komendy Rejo-
nowej Policji, w trakcie której prelegenci zaaplikowali obecnym znaczną 
(choć jeszcze nie śmiertelną) dawkę danych statystycznych (w tym doty-
czących Pragi Płn. i Płd.), próbując odpowiedzieć na pytanie, czy jest bez-
pieczniej, czy też bezpieczniej już było. Nie będę Państwa zanudzał licz-
bami, choć rozumiem, że jakoś tę pracę policji trzeba mierzyć i porów-
nywać jednych z drugimi. Tak np. policja na Pradze Płd. ma najlepszy w 
Warszawie wskaźnik chwytania sprawców na gorącym uczynku, choć – co 
ciekawe – jeden z dłuższych czasów przybywania na miejsce po wezwa-
niu przez obywatela. Wynika z tego, że chociaż jadą troszkę wolniej, niż 
inni, to trochę lepiej wiedzą, dokąd jechać. A czy wiedzą Państwo, co w 
żargonie policyjnym oznacza termin „czapkogodziny”? Jest to ilość go-
dzin, spędzona w terenie przez funkcjonariuszy umundurowanych (czyli w 
czapkach) w ciągu np. roku. Nazwa zabawna, ale sprawa poważna, gdyż to 
właśnie obecność patroli na mieście w dużym stopniu decyduje o naszym 
poczuciu bezpieczeństwa. Otóż niestety w Warszawie liczba czapkogodzin 
była w 2011r. niższa o 3%, niż rok wcześniej. Pocieszeniem jest jedynie 
fakt, że na obu Pragach spadku (ale i wzrostu) praktycznie nie było. Odno-
towano natomiast kilkuprocentowy spadek liczby zatrudnionych policjan-
tów i wzrost wakatów – a to już cieszyć nie może. Statystyka to wyjątkowo 
zwodnicza pani. Średni wskaźnik wykrywalności wyniósł 50% - to cał-
kiem nieźle. Ale w tym są np. przestępstwa gospodarcze czy korupcyjne, 
gdzie wykrywalność jest prawie 100%, bo fakt przestępstwa wykrywa się 
na ogół wraz ze sprawcą, natomiast w przypadku kradzieży samochodów 
wykrywalność wynosi tylko 4%, a innych kradzieży – 12%. Te ostatnie 
przestępstwa dotyczą zwykłych obywateli, dlatego ich średnie wskaźniki 
statystyczne nie przekonają. 

Złodziejskie preferencje wynikają także z sytuacji rynkowej. Wzrost 
cen benzyny wywołał popyt na tańsze paliwo, a jak jest popyt, to pojawia 
się i podaż. Policja praska schwytała już jednego specjalistę od wwier-
cania się wiertarką do baków samochodowych i ściągania z nich paliwa. 
Na koniec ostrzeżenie. Latem ub. roku policja schwytała złodzieja, który 
w tramwajach i autobusach zrywał kobietom złote łańcuszki z szyi i wy-
skakiwał tuż przed zamknięciem drzwi. Ten pan jest już niegroźny, ale 
pojawili się nowi artyści: potrafią ukraść kolczyki bez uszkadzania ucha! 
Zwracam się więc do wszystkich prażanek: bądźcie czujne!

Marek Borowski
Senator Warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

Tegoroczne uroczystości 
trwały dwa dni. W sobotę, 25 
lutego (dokładnie w roczni-
cę bitwy), przy kościele p.w. 
Najczystszego Serca Maryi 
odbyła się musztra oraz pre-
zentacja oddziałów histo-
rycznych Wojska Polskiego. 
Burmistrz Pragi Południe, 
Tomasz Kucharski, przyjął od 
gen. Franciszka Żymirskiego 
meldunek z objazdu wojsk. 
Rolę generała odgrywał Woj-
ciech Olszański. W południe 
rekonstruktorzy i widzowie 
ruszyli przez Grochów Pół-
nocny i rezerwat Olszynka 

Grochowska do Mogiły Po-
wstańczej przy ul. Szerokiej. 
Godzinę później pod Olszyn-
ką Grochowską rozbrzmiały 
pierwsze odgłosy walk. 

Tak, jak 181 lat wcześniej, 
w tym historycznym miejscu, 
żołnierze rosyjskiego feld-

marszałka Dybicza ścierali 
się z polskimi powstańcami. I 
tak, jak przed laty dwukrotnie 
mniej liczne i zdecydowanie 
gorzej uzbrojone oddziały 
polskie dzielnie powstrzymy-
wały Rosjan przed marszem 
na Warszawę. Rekonstrukcja 
bitwy przyciągnęła kilka ty-
sięcy widzów. Na inscenizację 
mieszkańcy przychodzili ca-
łymi rodzinami. – Zatkaj uszy, 
bo za chwilę będzie strasz-
ny huk – jeden ze stojących 
w tłumie ojców pouczał tuż 
przed armatnimi wystrzałami 
kilkuletniego synka. Z drugiej 

strony „pola bitwy”, w nie-
wielkim zagajniku, omijając 
ochronę imprezy zgromadziła 
się grupka widzów z aparata-
mi fotograficznymi. – Tatusiu, 
a dlaczego oni biją naszych? 
– fotografującego ojca pytały 
dwie małe dziewczynki, które 

po wyjaśnieniach, z własnej 
woli (co redakcja „Miesz-
kańca” zaświadcza) zaczęły 
śpiewać: - Jeszcze Polska nie 
zginęła…

Inscenizacja bitwy trwała 
około godziny i była bardzo 
widowiskowa. Wzięło w niej 
udział ponad 200 rekonstruk-
torów (m.in. z Ukrainy, Biało-
rusi i Rosji) oraz kilkudziesię-
ciu konnych w strojach z epo-
ki. – Dawaj Poljaka, psubra-
ta! Urrrrra! – atakowali nasi 
wschodni sąsiedzi, ale mimo 
ostrych słów, po uśmiechnię-
tych twarzach widać było, 
że rekonstruktorzy bawili się 
równie dobrze co publika. 
Bawili się, bo rekonstrukcje 
historyczne są znakomitym 
przykładem, jak poprzez za-
bawę można w atrakcyjny 
sposób nauczać historii i pie-
lęgnować pamięć o dawnych 
zdarzeniach. Szkoda tylko, 
że podobnie, jak przy ubie-
głorocznej inscenizacji słabe 
było nagłośnienie przez które 
komentowano przebieg walk. 
Inicjatorzy sfinansowania re-

konstrukcji bitwy ze środków 
miejskich zabiegają też o to, 
aby przy Powstańczej Mogi-
le został wybudowany kopiec 
upamiętniający narodowych 
bohaterów i Bitwę pod Ol-
szynką Grochowską. Kopiec 
ma mieć 50 m wysokości, a 
ziemia do jego usypania mia-
łaby pochodzić z tzw. urobku 
pod budowę stacji Warszaw-
skiego Metra.

Drugiego dnia obchody 
rocznicy bitwy uświetni-
ła msza celebrowana przez 
ks. bp. Marka Solarczyka w 
kościele przy pl. Szembeka. 
Uroczystości kontynuowa-
no ponownie przy Mogile 
Powstańczej. Tutaj odbył 
się m.in. Apel Poległych, a 
upamiętniający bitwę złoży-
li wieńce przed Mogiłą. W 
uroczystościach wzięli udział 
m.in. senator Marek Borow-
ski, poseł Adam Kwiatkow-
ski, burmistrz Pragi Południe 
Tomasz Kucharski, zastępca 
burmistrza Rembertowa Ro-
bert Kuś oraz dzielnicowi i 
miejscy radni. ar

Rekonstrukcja pod Olszynką
Pod koniec lutego odbyły się obchody 
181 rocznicy Bitwy pod Olszynką 
Grochowską. Główną atrakcją była 
rekonstrukcja walk stoczonych w 1831 r.
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 BA RAN 21.03-21.04

Zmienna pogoda marcowa za oknem nie nastraja 
Cię zbyt optymistycznie, i na razie starasz się zado-
wolić imprezami pod dachem. Niestety, musisz pa-
miętać, że co za dużo to niezdrowo. Czekają na Cie-
bie niezałatwione sprawy, których nie wolno odpu-
ścić. Uważaj też na drodze, bo ostatnio zdarza Ci 
się być roztargnionym. Przydałaby się też poprawa 
kondycji, bo nie jest dobrze kiedy wejście po scho-
dach na trzecie piętro powoduje zadyszkę.

 BYK 22.04-21.05
Wiosna zaczyna się zbliżać małymi krokami. Jednak 
jej zmienna aura może przekładać się na Twoje na-
stroje, które też się wahają. Postaraj się za bardzo nie 
przejmować sprawami zawodowymi. Troszkę może 
Cię łamać w kościach, a Twoja kondycja fizyczna po-
zostawiać wiele do życzenia. Podskoki wokół stołu to 
nie wszystko i nie wystarczą. Pomyśl o jakiejś kon-
kretnej gimnastyce lub zapisz się na siłownię.   

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Przed Tobą sporo zajęć, a jeszcze więcej może być 
chodzenia wokół spraw urzędowych. Nie zaniedbuj 
tego i pamiętaj o terminach. W nawale obowiązków 
nie zapominaj o ważnych rodzinnych rocznicach. 
Nie szalej za kierownicą samochodu, bo na drogach 
może być ślisko. Zastanów się również co chciał-
byś zmienić w swoim życiu, czy to co robisz jest dla 
Ciebie satysfakcjonujące i sprawia Ci przyjemność.    

 RAK 22.06-22.07
W najbliższych tygodniach nic nie powinno zepsuć 
Ci nastroju. Jeżeli jednak poczujesz wiosenne zmę-
czenie, co może być spowodowane zmianami po-
gody i ciśnienia, znajdź trochę czasu na to, aby od-
począć od zgiełku i codziennych spraw. Jako znak 
wodny dobrze możesz się zrelaksować nad jeziora-
mi lub nad morzem. Dużą wagę będziesz teraz przy-
wiązywał do spraw rodzinnych, które mogą zdomi-
nować Twoje życie.

 LEW 23.07-23.08
W nadchodzących dniach może Cię czekać wiele 
spotkań towarzyskich i weekend upłynie Ci pod zna-
kiem rozrywki. Dlatego nie broń się przed wyjściem 
z domu. Będzie okazja do poznania kogoś ciekawe-
go i spędzenia niezapomnianych chwil w jego towa-
rzystwie. Pod koniec miesiąca mogą Cię czekać ma-
łe wydatki, ale dobra passa w kwietniu może przy-
nieść przypływ gotówki i pewną stabilizację.

 PAN NA 24.08-23.09
Tempo życia zawodowego może być spore, jednak 
śpiesz się powoli, bo możesz łatwo coś przeoczyć. 
Możliwe szanse na korzystną odmianę, na zerwanie 
z czymś, co nie dawało Ci zadowolenia. Wiele po-
mysłów może być wartych realizacji, ale też wiele 
wymagać może ponownego przemyślenia. Musisz 
wybrać te naprawdę dobre, a tego nie da się zrobić 
w pośpiechu. Chwilowo postaraj się oszczędzać go-
tówkę lub spróbuj ją pomnożyć… 

 WA GA 24.09-23.10
W najbliższym czasie możesz się z kimś poróżnić 
z powodu odmiennego sposobu patrzenia na ży-

cie. Spróbuj tego uniknąć, ale pamiętaj, że podąża-
nie drogą inną niż wybrana przez Ciebie wcale nie 
musi oznaczać zejścia na manowce. Do trudności 
podchodź z filozoficznym spokojem – wszystko mi-
ja, zatem i one powinny minąć. Zastanów się nad 
najbliższą przyszłością i skoncentruj na czymś re-
alnym, o co warto walczyć, a co można sobie od-
puścić. 

 SKOR PION 24.10-23.11
Może Cię czekać miesiąc pełen ciekawych propozy-
cji i niespodzianek. Do wszystkiego staraj się pod-
chodzić w optymistyczny sposób, zadbaj również o 
dobre relacje ze współpracownikami. Obopólne po-
rozumienie pomoże wam w przezwyciężaniu prze-
ciwności losu i sprawi, że wiele problemów uda się 
pokonać na spokojnie. Uważaj na swoje zdrowie i 
ubieraj się odpowiednio do pogody, bierz witaminy, 
a Twój organizm pomyślnie przezwycięży wszelkie 
przeziębienia i osłabienia.    

 STRZE LEC 24.11-22.12
Przedwiosenny nastrój i pozytywna energia mo-
gą sprzyjać rozpoczynaniu nowych spraw i plano-
waniu ważnych przedsięwzięć. Poczujesz się pełen 
nowych pomysłów, które dzięki Twojej konsekwen-
cji mogą się przekształcić w coś konkretnego i po-
ważnego. W miłości samotne Strzelce mogą wiele 
zdziałać, tylko zamiast zbyt natarczywych zachowań  
powinny postawić na nutkę romantyzmu i zacząć od 
kolacji przy świecach.      

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Nie trać zimnej krwi. Twój spokój może okazać się 
najlepszą bronią. W trudnych i stresujących sytu-
acjach spróbuj poprosić o pomoc współpracowni-
ków lub szukaj rozwiązania problemu w inny spo-
sób. Postaraj się odreagować codzienne problemy 
w sposób, który poprawi Twój nastrój i wpłynie po-
zytywnie na kondycję fizyczną. Twoje serce powin-
no zestroić się z rytmem przyrody i przygotować na 
powitanie wiosny.   

 WO DNIK 21.01-19.02
To o co walczysz, lada moment może się spełnić, 
kiedy jesteś już u celu, Twoje życie zaczyna nabie-
rać sensu. Ale przed Tobą kolejne wyzwania i teraz 
możesz mieć sporo pracy. Postaraj się być cierpli-
wym i rozważnym, bo nie możesz na razie postawić 
wszystkiego na jedną kartę. Nie daj się namówić na 
żadne ryzykowne przedsięwzięcie zawodowe i in-
westycje. Miejscem, w którym Twoje pieniądze czu-
ją się najlepiej jest solidny bank.  

 RY BY 20.02-20.03
To dobry czas na rozpoczęcie czegoś nowego, 
stworzenie czegoś od podstaw. Odważnie i stanow-
czo możesz spróbować realizować swoje plany. 
Chociaż zdarza Ci się bujać w obłokach, Twoje de-
cyzje mogą się okazać wyważone. Jeśli uda Ci się 
połączyć zmysł praktyczny z intuicją, to Twoje po-
mysły uważane wcześniej za zbyt nierealne i fanta-
styczne mogą zostać docenione. W uczuciach szan-
sa na przeżycie czegoś wspaniałego.

Merlin

Jeśli odczuwasz wiosenne 
zmęczenie, nie trać zdrowia na 
kawę. Znacznie więcej, bo aż 
5% kofeiny w nasionach zawie-
ra rosnąca w Amazonii guara-
na (Paullinia guarana). Dla po-
równania - liście herbaty mo-
gą mieć o połowę mniej (choć 
mate ma wyższą zawartość). 
Zależnie od rodzaju, ziarna ka-
wy mają od jednego do trzech 
procent, ale nie zawsze nasze 
organizmy dobrze na nią re-
agują. 

Jeśli masz ochotę odzyskać 
rześkość, zastanów się, jak 
kawę zaparzyć. Espresso ma 
o wiele więcej kofeiny, niż po-
pularna „zalewajka”. Przecięt-
na filiżanka kawy ma podobną 
ilość kofeiny, co 2-3 filiżanki 
dobrej, prawidłowo zaparzonej 
herbaty. 

Uwaga przy osteoporozie! 
Kawa jest moczopędna, po-
średnio więc może wpływać na 
wypłukiwanie wapnia z orga-
nizmu. Innym niebezpieczeń-
stwem jest uzależnienie się 
od kilku codziennych kaw. Nie 
przesadzaj z ilością! Pijący 
wiele kawy w dłuższym okre-
sie czasu są narażeni na wiele 
przykrych chorób.

Ale, z drugiej strony, mała 
kawka świetnie stawia na no-
gi, świetnie smakuje przy plo-
teczkach. Jak jej się oprzeć?!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI 
Kuchnia z końca zimy, to zwłaszcza zupy - waż-
ne, żeby nie były gotowane nadmiernie długo, ze 
szkodą dla cennych składników odżywczych, za-
wartych w surowcach. 

✓Zupa biało-czerwona, czyli głównie z pomidorów i ce-
buli: 2 spore cebule pokroić w kostkę, powolutku usmażyć na 
oliwie, posypując zaraz na początku solą i płaską łyżeczką cu-
kru. Gdy się porządnie zeszkli, dodać 3-4 łyżki (można więcej!) 
koncentratu pomidorowego i jednego pomidora świeżego, bez skórki (łatwiej zejdzie, 
gdy się go przedtem potrzyma kilka minut we wrzątku), pokrojonego w drobną kost-
kę. Po chwili wlać 3-4 szklanki bulionu lub wody, ale wówczas trzeba dodać kostkę 
rosołową. Doprawić do smaku czosnkiem, lubczykiem, solą papryką słodką i odrobi-
ną ostrej, a także - polecam bardzo! - mielonymi, suszonymi pomidorami, następnie 
zmiksować. Podawać w bulionówkach, z grzankami lub groszkiem ptysiowym. Pięk-
nie można ją udekorować kleksem gęstej śmietany i posypać go sproszkowaną pa-
pryką lub - jeszcze lepiej - suszonymi pomidorami z proszku. 

✓Zupa biało-zielona: selera obrać, pokroić w niewielką kostkę, wsypać na lekko 
rozgrzaną oliwę i dusić powoli, dodając pokrojoną białą część pora i dwa - trzy ziem-
niaki, też krojone w kostkę. Nie rumienić! Dodać kostkę rosołową i 2-3 szklanki wody 
lub zamiast tego - bulion. Gotować kilka minut, wrzucić jeden topiony serek (kostka), 
a gdy się rozpuści, zagotować, doprawić solą, pieprzem, mlekiem skondensowanym 
niesłodzonym, cytryną, lubczykiem i zmiksować. Podawać w bulionówkach, posy-
pane po wierzchu zielonym groszkiem - w lecie świeżym a teraz - mrożonym. Ten z 
puszki raczej się nie nadaje.

✓Zupa szaro-szara, ale pyszna: na oliwie lub wysmażonym boczku wędzo-
nym (skwarki) poddusić pokrojoną cebulę i drobno pokrojoną kiszoną kapustę. Do-
dać pokrojoną włoszczyznę (może być mrożona; nie zapominajmy zwłaszcza o mar-
chewce!) i 2-3 pokrojone ziemniaki. Duś pod przykryciem (mieszając, żeby się nie 
przypaliło) wraz z odrobiną kminku, liściem laurowym, pieprzem, a po około 15 minu-
tach zalej wrzącą wodą lub bulionem, dodając drobne skwarki, a gdy ich brak - drob-
no krojoną szynkę czy chudą kiełbasę. Po 10 minutach wyłącz gaz i odczekaj jeszcze 
15 minut. Posól do smaku. Znakomite z grzankami z prawdziwego razowca.
� PysznaJózia
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War to wie dzieć
Wiosenne osłabienie? Łatwo łapiesz infekcje? Dbaj o witami-

ny, te naturalne, dobrze przyswajalne, zawarte w pożywieniu. 
Zwłaszcza pochodzącym z naszego klimatu. Witaminę C znaj-
dziecie na przykład w natce, koperku, kapuście surowej, na sa-
łatkę a także w kiszonej i w brukselce, w papryce, czosnku, a 

także w mrożonych malinach, jeżynach czy czarnej porzeczce. Po obróbce termicz-
nej tracą część posiadanej witaminy, lecz biorąc pod uwagę, że owoce róży mają jej 
nieprzebrane mnóstwo, przetwory z nich warte są uwagi, także susze do herbatek. 

Dla organizmu lepsze od owoców egzotycznych są krajowe, choć trudno wyobrazić 
sobie zimę bez herbaty z cytryną. Ale częściej mamy uczulenia na mandarynki, niż 
na jabłka… Zwłaszcza, że mogą się one pojawić w każdym momencie życia: jeśli się 
nie było alergikiem w dzieciństwie, nie ma gwarancji, że uczulenie nie ujawni się 
później. Dbajmy o naszą wiosenną odporność, by katar nie przeszkodził w wąchaniu 
hiacyntów. Nie przesadzajmy z chemicznymi preparatami w tabletkach, zwłaszcza z 
tymi, które można dostać bez recepty i przyjmować bez wiedzy i kontroli lekarza.

     Ciekawska

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania 
się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 3/2012: „Gniew zły poradnik”. Nagrodę – bilet do 

kina dla 2 osób – wylosował p. Robert Zembrzuski z ul. Łukowskiej. Po 
odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym 
i egz. Mieszkańca Nr 5/2012) do 17 marca br. po wcześniejszym umó-
wieniu się telefonicznym z działem rezerwacji biletów.

ŚMIE SZKA NIEC
Dwie przyjaciółki gawędzą przy kawie:
- Wyobraź sobie, co za sukces! Doprowadzi-

łam do tego, że teraz Edward pali tylko po 
dobrym obiedzie.

- Wspaniałe wieści! W końcu jeden papieros 
na kilka miesięcy nie powinien mu szkodzić...

  
Rozmawia dwóch eleganckich biznesmenów:
- Witam prezesa! Dokąd to prezes tak pędzi?!
- Do kościoła, na sumę.
- Co się stało? Od kiedy prezes jest taki praktykujący?!
- Nic, nic. Ja po prostu mam biznes we krwi i każda suma 

mnie interesuje...
  

Szkolna dyskoteka. Muzyka dudni, młodzież szaleje.
- Mam taniec we krwi! - chwali się dziewczyna chłopakowi, 

który z nią zatańczył. 
- Ech, widocznie nie dopłynęła jeszcze do nóg... - zamyśla 

się chłopak. WesołyRomek

NoveKino Praha ul. Jagiellońska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl
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Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li  

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!



FINANSE

 Księgowość, PIT-y. 
 Tel. 797-691-442

RAMKA
USŁUGI KSIĘGOWE
KOMPLEKSOWO
WWW.KAGMAR.PL 
TEL. 501-605-791

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.  Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztówki, 
znaczki, książki, obrazy, meble 
i inne przedmioty. 
 Tel. 22 610-33-84; 601-235-118
 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48
 Zdecydowanie kupimy różne-
go rodzaju Antyki i starocie od A 
do Z, również całe kolekcje. Pła-
cimy gotówką.  Tel. 601-460-186

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe od- 
trucia, Esperal. 
 Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
 Psycholog dla dzieci i doro-
słych.  Tel. 606-994-447

NAUKA

 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317
 CHEMIA, FIZYKA. 
 TEL. 503-410-723
 Fizyka, matematyka – dojazd. 
 Tel. 22 615-81-50; 603-581-282
 Fizyka, matematyka, matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 606-154-798
 Liceum dla dorosłych. 
 Tel. 22 517-77-40; 602 232 879 
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Opiekunka dziecięca – szkoła 
policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 STUDIA PODYPLOMOWE 
– NOWA EDYCJA  na licencję 
pośrednika, zarządcy i rzeczo-
znawcy, na doradcę rynku nie-
ruchomości i środowiska oraz 
świadectwa charakterystyki ener-
getycznej. Kursy: syndyka, dla 
członków rad nadzorczych, wy-
cena przedsiębiorstw oraz gospo-
darki odpadami w gminie. Tak-
że  PRAKTYKI ZAWODOWE 
INSTYTUT EDUKACJI EU-
ROPEJSKIEJ  SEDPOL W-wa  
tel. (22) 33-17-600 www.sedpol.
edu.pl
 Szkoła policealna - dekorator 
wnętrz, opiekunka/guwernantka. 
 Tel. 22 517-77-40; 602-232-879
 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Garaż ul. Saska. 
 Tel. 22 672-36-60 (po 16.00)

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 free-dom.pl – Nieruchomości – 
indywidualnie, rzetelnie z pasją. 
Zapraszamy!      Tel. 601-418-808
 3 miejsca garażowe o łącznej 
pow. 46,6 m kw., obudowane me-
talową ścianką przy ul. Arabskiej 
5. Cena: 3 x 15.000,00 + VAT = 
55.350,00 zł.  Tel. 660-489-656
 Sprzedam dom 200 m kw., w 
Zielonce, działka 700 m kw. 
 Tel. 795-423-499
 Super lokata inwestycyjna. 
Sprzedam działkę budowlaną 
pow. 9.186 m kw., cena 10 zł + 
VAT za 1 m kw. , prąd, woda, ka-
nalizacja, asfalt. Platerów k/Sie-
dlec ul. Słoneczna. 
 Tel. 660-489-656 

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

 Zamienię mieszkanie komu-
nalne 30 m (1 pokój, kuchnia, ła-
zienka) na Pradze Południe, na 
większe. Spłacę zadłużenie. 
 Tel. 604-758-432

DAM PRACĘ

 Praca na stałe lub dorywcza w 
sklepach spożywczych, w lokali-

zacjach Trakt Brzeski, Trakt Lu-
belski, Białołęka oraz w innych 
dzielnicach Warszawy. Kontakt: 
22 547-05-42

SZUKAM PRACY

 Grafik komputerowy. 
 Tel. 505-574-615
 Opiekunka osób starszych, 
wieloletnie doświadczenie. 
 Tel. 694-086-426 
 Zaopiekuję się starszą osobą. 
 Tel. 22 672-41-07

OGRODNICZE

 Ogrodzenia betonowe, siatka, 
przęsła, montaż. 
 Tel. 509-199-927
 Szczepienie kasztanowców, 
firma z doświadczeniem. 
 Tel. 605-783-913
 Wycinki, pielęgnacja drzew. 
 Tel. 605-783-913
 Wycinki drzew i gałęzi, wywóz 
gałęzi, trawniki. 
 Tel. 509-199-927

PRAWNE

 DORADCA PODATKO-
WY – porady, kłopoty z urzędem 
skarbowym, wszystkie podatki, 
spadki, darowizny, aukcje, nie-
ujawnione dochody. Warszawa 
Gocław.  Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antresola od 
strony pętli autobusowej) 
 www.kancelariaosica.pl;  
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
 Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
RAMKA
Usługi księgowe, PITY, www.
korkowabiuro.pl  Tel. 696-052-
708

RÓŻNE

 OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO I 
SOLIDNIE.  TEL. 500-336-607

SPORT

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachod-
nie. Naprawa. 
 Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
 Anteny SAT TV, kamery – 24 
h.  Tel. 602-396-976
 ANTENY - CYFRA+, Polsat, 
N-ka oraz satelity bez opłat, 900 
programów, w tym 20 polskich 
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN), 
anteny TV – naziemne. Sprzedaż, 
montaż, naprawa, gwarancja! 
 www.lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
 ANTENY, TELEWIZORY – 
naprawa.  Tel. 22 818-07-17
 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług. ul. Igań-
ska 32. 

Tel. 22 813-60-33; 604-506-278
 AAA GAZ, HYDRAULIKA 
24 H!, awaria pieca, termy, kuch-
ni, podłączenia, przeróbki, napra-
wy.  Tel. 22 610-88-27; 
 604-798-744 
 CZYSZCZENIE – tanio dy-
wanów, tapicerki - Karcherem. 
 Tel. 22 619-40-13; 502-928-147
 Cyklinowanie, lakierowanie – 
Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie, 
układanie parkietów różnych – 
Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 
 Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
 DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, instalacje elektrycz-
ne, pralki.  Tel. 601-936-805
 Elektryk – uprawnienia. 
 Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
 ELEKTRYCZNE. Głowacki. 
 Tel. 504-618-888
RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, uprawnienia gazowe. Tel. 
610-18-53; 662-065-292, 

 Futra – kożuchy, odzież skó-
rzana – usługi miarowe, przerób-
ki, wszelkie naprawy. ul. Zamie-
niecka 63.  Tel. 22 610-23-05
 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602
 GLAZURNICZE, hydrau-
liczne.  Tel. 504-618-888

 Hydrauliczne, gazowe – solid-
nie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
 HYDRAULICZNE. 
 Tel. 504-618-888
 Hydrauliczne, biały montaż, 
czyszczenie kanalizacji, drobne 
naprawy. Szybko i solidnie. 
 Tel. 694-220-054
 LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 
 TEL. 694-825-760
 LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 Lodówki. Tel. 22 671-80-49; 
604-910-643; Pralki. Tel. 601-
361-830
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163; 517-334-070
 NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 TEL. 602-216-943

RAMKA

Naprawa telewizorów u klienta. 
Tel. 692-420-605; 22 671-94-53 
RAMKA
Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt AGD, złom, makulatu-
rę, stłuczkę. Sprzątanie piwnic 
i strychów. Wywóz mebli. Tel. 
22 499-20-62 
 Pranie chemiczne, renowacja 
odzieży skórzanej, pranie dy-
wanów, magiel. Zakład Pralni-
czy ul. Igańska 22. 
 Tel. 22 870-09-54
 PRALKI, LODÓWKI - na-
prawa.  Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 Pralki – naprawa. Emeryci 
50% taniej.  Tel. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 Producent szaf przesuwnych, 
mebli kuchennych, łazienko-
wych, pokojowych. 
 Tel. 22 773-15-13; 504-824-568

RAMKA
Profesjonalne i Kompleksowe 
Zarządzanie Nieruchomościa-
mi. Dzwoń!!! 605-205-224
e-mail:krzyszjaw@gmail.com 
Nowa oferta na czas kryzysu!!!

 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
 REMONTY, przebudowy. 
 Tel. 504-618-888
 Serwis RTV – naprawy telewi-
zorów LCD, Audio, Anteny TV, 
SAT – sprzedaż, naprawa. 
 Tel. 22 671-33-22; 503-717-670
 STOLARZ - wykona solidnie 
- meble, zabudowy, szafy, kuch-
nie, pawlacze i inne. 

Tel. 22 810-38-04; 602-126-214
 TAPETOWANIE, MALO-
WANIE.  Tel. 504-618-888

 Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, re-
nowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
 Żaluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe – produkcja, 
naprawa.  Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 GŁADŹ, MALOWANIE OD 
ZARAZ.  TEL. 609-982-675
 Malowanie, wykładziny, drob-
ne remonty.  Tel. 601-20-33-13

USŁUGI/komputerowe

 Instalacja/podział Internetu 
darmowego/mobilnego, usługi/
Serwis komputerowy/faktury. 
 Tel. 501-424-191
 Naprawa komputerów, insta-
lacje, serwis, usuwanie wiru-
sów.  Tel. 603-650-090
 POGOTOWIE KOMPUTE-
ROWE.  TEL. 534-122-067

USŁUGI/porządkowe

 Sprzątanie – mycie okien. 
 Tel. 515-943-649

USŁUGI/remontowe

 Glazura – remonty komplekso-
wo, fachowe porady. 
 Tel. 692-885-279; 22 424-32-07
 Glazura, remonty – tanio. 
 Tel. 518-562-380
 Glazura, hydraulika, remonty. 
 Tel. 511-619-407
 Malowanie, tapetowanie, wy-
gładzanie, sztukateria. 
 Tel. 22 810-90-22
RAMKA
Malowanie. Tel. 606-181-588
 MEBLE KUCHENNE, SZA-
FY.  TEL. 607-595-327
 Remonty, wykończenia. 
 Tel. 602-641-032
 Remonty kompleksowo. 
 Tel. 505-543-594 
 www.inteltrend.pl 

USŁUGI/transportowe

 AAA Wywóz gruzu – gałęzi, 
mebli, śmieci itp., sprzątanie piw-
nic, strychów, wycinanie drzew, 
małe rozbiórki. Tel. 721-002-710
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 Transport – wywóz gruzu, me-
bli, gałęzi, sprzątanie piwnic. 
 Tel. 600-359-594
 WYWÓZ MEBLI, GRUZU, 
złomu, śmieci, liści, oczyszcza-
nie piwnic, strychów. 

Tel. 22 224-22-63; 888-651-163

ZIELARSTWO

 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53 
D. Zielarstwo – pełny asorty-
ment, profesjonalne porady. 
 Tel. 602-648-813

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE
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ZAKŁAD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy 

Służymy pomocą przez całą dobę
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 22 613-24-42
Całodobowo 602−398−417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Całodobowo 604−216−738
www.genita.pl

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 ul. Grochowska 156 

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
 ul. Floriańska 12 

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo – tel. 195 88

(połączenie bezpłatne); 
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

USŁUGi Pogrzebowe

zakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

c a Ł O d O b O w O

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprzą- 
tanie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli.  Tel. 22 499-20-62

rEKlAMA                      rEKlAMA  

rEKlAMA                                                                                                                                                                                      rEKlAMA 

kancelaria Prawna
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

warszawa-rembertów
al. gen. a. chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail: kancelaria@lex-fin.pl

kancelaria POdatkOwa
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

warszawa-rembertów
al. gen. a. chruœciela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.pl

Profesjonalne 
i Kompleksowe 

Zarządzanie 
Nieruchomościami. 

Dzwoń!!!          605-205-224
e-mail:krzyszjaw@gmail.com 
Nowa oferta na czas kryzysu!!!

 NArTY
 rOWErY
 SErWIS!!!
w−wa ul. ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

ALEKSANDRÓW,RADOŚĆdziałkiod1295m2

z pozwoleniemnabudowędomów 
jednolubdwulokalowych.

p I L N I E  s p r Z E D A M  :

tel.�500 161 107       (22)�615 80 05
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USŁUGI KSIĘGOWE
KOMPLEKSOWO

WWW.KAGMAR.PL 
TEL. 501-605-791

Usługi księgowe, PITY. 
www.korkowabiuro.pl  

Tel. 696-052-708

Naprawa telewizorów  
u klienta. 

Tel. 692-420-605; 
22 671-94-53

GAZ, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, uprawnienia gazowe. 
 Tel. 610-18-53; 662-065-292

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
NIEPUBLICZNE nr 76 

w Warszawie
ul. Rogatkowa 50
tel. 22 615-25-67

przyjmie uczniów  
do KLASY PIERWSZEJ
w roku szkolnym 2011/2012

Malowanie.  Tel. 606-181-588
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rEKlAMA rEKlAMA  

oGŁosZenieoprZeTarGU!
SBM „Ateńska” w Warszawie ul. Arabska 9 ogłasza przetarg otwarty  
w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa od-
rębnej własności lokalu  mieszkalnego:

 Ateńska 6 m 18, pow. użytkowa 38,30m² – I piętro 
wartość rynkowa – 247.350,00 zł (5% wadium – 12.368,00 zł)

 Ateńska 6 m 7, pow. użytkowa 38,30m² – parter
wartość rynkowa – 217.650,00 zł (5% wadium – 10.883,00 zł)

 Arabska 8B m 26, pow. użytkowa 38,00m² – IV piętro
wartość rynkowa – 217.210,00 zł (5% wadium – 10.861,00 zł)
           
Lokale można oglądać w porozumieniu z Działem Eksploatacji Spół-
dzielni, pokój nr 1, tel. 22 671-81-98.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej  lokalu  należy wpłacać 
na konto:

PKO BP S.A. XV O / W-wa 11 1020 1156 0000 7202 0011 3795

C e n ą  w y w o ł a w c z ą  j e s t  w a r t o ś ć  r y n k o w a  l o k a l u .

Oferty w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium należy 
składać do dnia 20.03.2012 r. do godz. 12.00 w pokoju nr 9.

Otwarcie ofert  nastąpi w siedzibie Spółdzielni dnia 20.03.2012 r. 
o godz. 13.00.

Oferent, który wygra przetarg obowiązany jest w ciągu 30 dni (termin 
do negocjacji) od dnia zawiadomienia o wygraniu przetargu wpłacić 
deklarowaną kwotę, gdyż niedopełnienie tego obowiązku spowoduje 
utratę wpłaconego wadium.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 7) lub 
na stronie internetowej (www.sbm-atenska.pl).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części 
lub całości bez podania przyczyny.

Planowana przez firmę 
Lafarge budowa betoniar-
ni przy ulicy Przeworskiej 
wywołała, jak można się 
było spodziewać, niepokój 
i oburzenie jednocześnie. 
Przypomnijmy: osiem silo-
sów, dwa podwójne, zapo-
ry na składowanie kruszywa, 
160 TIR-ów na dobę i to nie-
mal w środku osiedla, po są-
siedzku z dwoma przedszko-
lami i przez płot z Zakładem 
Przemysłu Cukierniczego 
„Mieszko” z jednej strony, a 
ze szpitalem MON na Szase-
rów z drugiej. 

Pani dyrektor przedszkola 
nr 253, Elżbieta Ziarkiewicz, 
zapytała Urząd Dzielnicy Pra-
ga-Południe, co to wszystko 
ma znaczyć? Odpowiedzia-
no jej, że jeszcze żadne po-
stępowanie administracyjne w 
tej sprawie nie jest prowadzo-
ne, bo na razie sprawą zajmu-
je się Biuro Ochrony Środo-
wiska m. st. Warszawy. Tam 
podobno zastanawiają się, 
czy taka inwestycja na terenie 
Grochowa jest w ogóle moż-
liwa. Zaniepokojeni są także 
rodzice dzieci ze „Słoneczne-
go Przedszkola”, którzy uwa-
żają, że lokalizacja wytwórni 
betonu w tym miejscu jest, de-
likatnie mówiąc, niewłaściwa. 
Tu nie trzeba badań ani zasta-
nawiania się, wystarczy zdro-
wy rozum.

W imieniu Zarządu Zakła-
dów Przemysłu Cukiernicze-
go „Mieszko” protestuje rów-
nież pani dyr. Beata Gątarek. 
Ich działka bezpośrednio gra-
niczyłaby z tą betonowo-ce-
mentową inwestycją. Pani dyr.  
Gątarek zwraca uwagę, że  

w przedstawionej im do wglą-
du, dołączonej do wniosku o 
wydanie decyzji środowisko-
wej, informacji dotyczącej 
przyszłej fabryki, nie uwzględ-
niono skumulowanego oddzia-
ływania tego przedsięwzięcia 
na zakład przemysłu spożyw-
czego. Już same składowiska 
kruszyw gwarantują pył nie-
siony z wiatrem przez płot, do 
„Mieszka”. Na dodatek te 160 
TIR-ów na dobę będzie korzy-

stało z tej samej drogi dojazdo-
wej, co samochody obsługu-
jące wytwórnię słodyczy. Pył, 
kurz, huk i smrodliwy dym 
spalin gwarantowane. Spółka 
„Mieszko” stanowczo nie zga-
dza się na takie sąsiedztwo. 

Sprawą zainteresowała się 
radna miasta stołecznego, pa-
ni Dorota Lutomirska. Zapy-
tała burmistrza naszej dziel-
nicy, czy Urząd Dzielnicowy 
ma jakiś udział w tym przed-

sięwzięciu i w jakim zakre-
sie. Podobnie jak nas i panią 
radną bardzo zaniepokoiło, że 
planowana „betonowa” inwe-
stycja zdaniem Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego w 
Warszawie nie wymaga „spo-
rządzenia oceny oddziaływa-
nia na środowisko”. Jak beto-
niarnia nie wymaga, to co wy-
maga, panie Inspektorze Po-
wiatowy, Sanitarny? Zakład 
szewski, a może biuro rachun-
kowe, lub usługi krawiec-
kie?… Przepraszam, ale każ-
dy by się zdenerwował, czyta-
jąc takie coś.

Kierownictwo Urzędu na-
tomiast wyjaśnia pani rad-
nej obecną sytuację z punk-
tu widzenia przepisów i za-
sad postępowania. Otóż 
Urząd Dzielnicowy jeszcze 
nic wspólnego z tą sprawą nie 
ma. W tej chwili poddana jest 
ona innemu trybowi. Dopie-
ro, po uzyskaniu opinii środo-
wiskowej, gdy firma Lafarge 
wystąpi do Urzędu o wydanie 
warunków zabudowy, sprawa 
znajdzie się w gestii naczel-
nika Wydziału Architektury 
i Budownictwa, pana Stani-
sława Zawadzkiego, zastęp-

cy burmistrza, pana Roberta 
Kempy i samego pana burmi-
strza, Tomasza Kucharskiego. 
Na razie kierownictwo Urzę-
du przekazało pytania pani 
radnej Lutomirskiej do Po-
wiatowego Inspektora Sani-
tarnego, „celem uzyskania in-
formacji i wyjaśnień”.  Bije 
po oczach, że kierownictwo 
Urzędu nie mówi, co samo o 
tym myśli, ale trudno – rozu-
miemy, że zanim wszystkie 
niezbędne papiery nie znaj-
dą się na najważniejszych w 
dzielnicy biurkach, nie moż-
na dać żadnego pretekstu, 
który podważałby bezstron-
ność urzędników w znacznym 
stopniu odpowiedzialnych za 
to czy zakład cementowo-be-
toniarski będziemy mieli pod 
bokiem, czy nie. 

Żadne przeszkody formal-
ne nie dotyczą jednak naszego 
Czytelnika, wyraziciela wielu 
podobnie negatywnych opi-
nii. Pan Radosław Dzieliński, 
do znanych już argumentów 
dołączył jeszcze jeden, nieba-
gatelny. Proponuje, żeby o tej 
inwestycji wypowiedział się 
jakiś specjalista od rynku nie-
ruchomości. Niechby uświa-
domił ludziom, jak bardzo na 
wartości stracą ich mieszka-
nia, jeśli pozostaniemy wobec 
tej budowy bierni. Pan Dzie-
liński nie zamierza być bierny 
i zachęca nas do zorganizo-
wania i przeprowadzenia refe-
rendum wśród mieszkańców 
i czytelników „Mieszkańca”. 
Jeśli będzie taka potrzeba, to 
na pewno się nad tym zasta-
nowimy. Na razie bądźmy do-
brej myśli, że na skutek na-
szych publikacji i podjętych 
natychmiast interwencji rad-
nych sprawa umrze już na eta-
pie decyzji władz sanitarnych. 

Redaktor

BETON ATAKUJE cd.

  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

szyba termoizolacyjna k=1,0
 Maty bambusowe  ¯aluzje  Verticale

ul. Patriotów 237 tel. 615−40−40, tel. 698 684 133  
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   

Rok za³. 1989 r.
 

ul. Grochowska 142
tel./fax 22 610-41-91

czynne pon.-pt.10.00-20.00
Pe³en zakres us³ug. 

RTG I konsulTacje GRaTIs.
Wysoka jakoœæ – niskie ceny!

lecznica 
stomatologiczno-

-Protetyczna

Zak£ad us£uG 
TaPIceRskIch I sTolaRskIch

d. „Redom” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WyKONuJe:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

(wersalki, tapczany, fotele, 
naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

Z A p R A s Z A M y:�
w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

AUTO 
SZKO£A 

rOzPOczęcie 14 i 21.03
tel. 613−63−53,  

672−80−50, 813−65−05, 
Uczymy z sukcesem!

Kat. „a” „b” „C” „e”

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

 sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

 10.00 - 19.00
 Gi ne ko log
           od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 usG prenatalne 3d 4d
poniedzia³ek, œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 uro log
           wto rek 14.00-16.00

CARIDENT
Gabinet�

stomatologiczny
W-wa, ul. stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

 leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie 
 RTG na miejscu
poniedziałek,�czwartek�–�1300−1900

wtorek�–�930−1700

sobota�–�900−1300

Międzylesie ul. Czarnołęcka 3

BEZCZYNSZOWA  
KAWALERKA 38 m2  
z ogródkiem

cena 309.000 PLN 
Tel. kom. 797-997-008
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Fi li piñ ski uzdro wi ciel 
ja Mes a. ca Be las
ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go In sty tu tu 
Me RI dIan w Ba gu io ci ty oraz azja tyc kie go In sty tu tu 
Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa say na Fi li pi nach. Po cho-
dzi z d³u go wiecz nej ro dzi ny, w której dar uzdra wia nia 
prze cho dzi z po ko le nia na po ko le nie, i jest uzna wa ny 
za jed ne go z naj lep szych he a le rów na Fi li pi nach.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró¿ nych orga nów w cie le cz³o wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je. 
Wzmac nia na tu ral ne si ³y obron ne orga ni zmu, udra¿ nia i oczy szcza ka na ³y ener ge tycz ne. dzia ³a na 
wszy st kich po zio mach ener gii du cho wej li kwi du j¹c ca ³e spec trum cho ro by. Po œwiê ca cho re mu ok. pó³ 
go dzi ny, ale za le ¿y to od sta nu cho re go. od te go te¿ uza le¿ nia wy bór tech ni ki. Raz s¹ to ma nu al ne 
ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne b¹dŸ ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne 
bez kr wa we ope ra cje, fi li piñ ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym (roz wi ja³ swo je umie jêt no œci 
m.in. w Ko rei). Pa cjen ci s¹ zdu mie ni umie jêt no œci¹ bez b³êd ne go do tar cia do Ÿród³a cho ro by oraz 
tym, ¿e czê sto, ju¿ po pierw szej wi zy cie u nie go ustê pu j¹ wie lo let nie scho rze nia.

JA meS sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u,  
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.

Przyj mu je w War sza wie na Za ci szu: 8–9, 13–16, 18–22 III br.
Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
niekon wen cjo nal ne Me to dy le cze nia „na Tu Ra”

www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
 zdrowa ¿ywnoœæ
 s³odycze, wêdliny, wina i soki
 chemia gospodarcza

CodZIeNNIe promoCJa towarów
 obuwie, bielizna poœcielowa, koce
 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

66lattradycji

sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00. 

dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

osZCZędZaJ 
pIeNIĄdZe I CZas!

kUPUj w dOmU handlOwym „Fala”
w Falenicy przy ul. bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

Zespó³ Szkó³ Sportowych 70
im. p³k Henryka Leliwy-Roycewicza

     ul. Siennicka 40
     04-393 Warszawa

     zaprasza na

DZIEÑ OTWARTY:
21 marca o godz. 1800

Spotkania informacyjne 
dla kandydatów 

do klas I gimnazjum

S³adanie podañ o przyjêcie do szko³y 
do 27 kwietnia 2012 r.

SUPERWITRYNA 2012

Mamy stadion. i co mamy?
Od kilku miesięcy, w cyklu „Mamy sta-

dion. I co mamy?”, sprawdzamy, co daje 
nam organizacja mistrzostw UEFA EURO 
2012 i obecność Stadionu Narodowego. O 
odczucia i opinie pytamy przedstawicieli 
różnych środowisk zawodowych, społecz-
nych i lokalnych. Dzisiaj przygotowaliśmy 
rozmowę z Jerzym Engelem, byłym trenerem 
piłkarskiej reprezentacji Polski. 

- Co tak naprawdę daje Warszawie Euro 
2012 i „nasza” lokalizacja Stadionu Naro-
dowego?

- Jeśli chodzi o samo EURO, to daje fan-
tastyczną rzecz. Moglibyśmy tu godzinę wy-
mieniać, co zyskuje Warszawa…

- Wyczuwam, że chce Pan mówić o infra-
strukturze…?

- A widzi Pan! Warszawa dostała epoko-
wego przyspieszenia. Cała Polska też, przez 
to, że w ogóle mamy EURO 2012. Przecież 
nie byłoby tych tysięcy inwestycji. Każdy 
się skupia na Stadionie Narodowym, ale nie 
mówi się o tym, że w Warszawie i wokół niej, 
wybudowano wiele obiektów sportowych, 

stadionów, miejsc do ćwiczeń, miejsc pobytowych. To jest największe zwycięstwo tego, że wszystkim 
nam, po Euro, będzie się żyło łatwiej, przyjemniej, spokojniej, i w takim miejscu, gdzie wszystko bę-
dzie tak, jakbyśmy chcieli – drogi będą, rozjazdy, obwodnice…

- Czy Pan jest niepoprawnym optymistą?
- No nie, bo gdyby Pan teraz pojechał z Warszawy do Pruszkowa, to już jedzie się 15 minut, a nie po-

nad godzinę, jak przedtem. To są właśnie te plusy, które powinny być zakończone przed EURO. Nieste-

ty, wiadomo też, że przed EURO nie wszystko uda się skończyć. To są duże inwestycje, a zapóźnienia 
mamy olbrzymie. Ale wielu inwestycji już się nie zatrzyma. Zostaną wykończone po mistrzostwach, a 
my jeszcze długo, długo będziemy wspominali EURO właśnie pod tym kątem.

- A poza infrastrukturą?
- Warszawa objawi się wszystkim, jako niesamowicie nowoczesne europejskie miasto. Wiem, jak 

jesteśmy postrzegani w UEFA, czy FIFA. Jak ktoś ma tu przyjechać, to myśli: aaaa, gdzie tam będę 
jechał na Północ, będzie zimno… A Warszawa już się niesamowicie zmieniła. Ktoś, kto długo u nas nie 
był, to wychodzi na miasto i mówi: WOW! Bo Warszawa jest piękna. Warszawa jest cudowna. Zmieniła 
się w sposób kapitalny – błyskawicznie, szybko. I cenne jest to, że Warszawa pokaże normalność. To, 
że jesteśmy Europejczykami. Że Warszawa jest taką samą stolicą, jak inne stolice europejskich krajów, 
do których na co dzień zaglądają ci, którzy przyjadą do nas na EURO.

- Oczekuje Pan jakiegoś wpływu EURO 2012 na nasz sport masowy?
- Jak Rysio Szurkowski zwyciężał, to wszyscy to oglądaliśmy i płakaliśmy ze szczęścia i wszyscy 

jeździliśmy na rowerach. Wtedy dzieciaków na rowerach pojawiła się masa. Kiedy Wojtek Fibak grał 
fantastycznie w tenisa, a oglądaliśmy to i kibicowaliśmy, to nagle pojawiły się korty tenisowe, tysiące 
małych szkółek, bo dzieci chciały grać, jak Fibak. Przypomnę mistrzostwa Górskiego, czy późniejsze, 
nawet te moje, to gdy się wyszło na ulicę, to wszędzie, każdy biegał z koszulką z napisem Dudek, 
Świerczewski, czy Olisadebe. Chciałbym żeby te mistrzostwa dały taki nowy impuls do miłości do 
sportu. Żeby wszystkie dzieciaki wyszły na boiska, żeby te boiska zapełniły się i żyły do późnej nocy. A 
teraz mamy już światełka na wielu sztucznych obiektach i dzieci mogą grać, po szkole, do późnej nocy. 
Żeby to tętniło życiem. A z tego możemy mieć wielu utalentowanych piłkarzy.

- Odnoszę wrażenie, że ludzie wyczuwają, że Stadion Narodowy staje się coraz bardziej herme-
tyczny i zamiast być narodową areną sportu staje się po prostu obiektem...?

- Faktycznie, na razie to jest obiekt. Ja twierdzę, że wcześniej, czy później, w Polsce wykształcimy 
znakomitą generację młodych menadżerów, którzy potrafią zarządzać takim projektem, jak właśnie 
stadion. Bo w całej Europie już potrafią to robić i te stadiony żyją i zarabiają na siebie. Dlatego nazy-
wają się arenami. A u nas cały czas mamy problem, czy Stadion Narodowy i inne stadiony będą żyły po 
mistrzostwach. A to jest właśnie wielkie pole do popisu dla tych ludzi, którzy wyjdą teraz po studiach, 
z otwartą głową, świetnie wyedukowani, mówiący kilkoma językami, którzy nie mają problemów z 
poruszaniem się po Europie i sprawdzeniem, jak to wygląda zagranicą, żeby wprowadzić te wszystkie 
mechanizmy u nas.

- Dobrze, ale czy według Pana ze stadionu będzie pożytek dla sportu?
- Jestem przekonany, że tak właśnie będzie.

Rozmawiał Adam Rosiński

Dziewiętnaście lat temu na 
łamach „Mieszkańca” po raz 
pierwszy zorganizowaliśmy 
konkurs pod nazwą „Super-
witryna”. Nasi Czytelnicy 
wybierali najlepsze i najład-
niejsze placówki handlowe 
i usługowe naszej dzielnicy. 
Teraz rozpoczynamy kolejną 
edycję, która obejmuje Pragę 
Południe oraz dzielnicę Wa-
wer. Tradycyjnie prosimy Czy-
telników o współudział w tym 
przedsięwzięciu.

Po roboczych konsulta-
cjach z organizatorami kon-
kursu „Superwitryna 2012”, 
Jolantą Koczorowską, burmi-
strzem dzielnicy Wawer, To-
maszem Kucharskim, burmi-
strzem dzielnicy Praga Połu-
dnie, Bogusławem Różyckim, 
prezesem Zarządu „Społem” 
WSS Praga Południe, Jerzym 
Woszczykiem, prezesem Za-
rządu WSH „Fala” oraz Wie-
sławem Nowosielskim redak-

torem naczelnym Mieszkań-
ca”, ustalono, że w tegorocz-
nym konkursie będziemy wy-
łaniać najbardziej estetycz-
ne, świadczące usługi na naj-

wyższym poziomie, dysponu-
jące najlepszymi towarami i 
fachową obsługą, promujące 
polskie towary placówki han-
dlowo-usługowe.

Prosimy naszych Czytel-
ników, by do 15 kwietnia 
br. nadsyłali na adres redak-
cji swoje propozycje pocztą, 
mailem lub zgłaszali telefo-
nicznie. Nikt przecież nie zna 
lepiej jakości świadczonych 
usług handlowych na na-
szym terenie jak mieszkańcy 
Pragi i Wawra. Spośród Pań-
stwa propozycji wyłonionych 
zostanie 16 nominacji, a na-
stępnie w głosowaniu na spe-
cjalnych kuponach Czytelni-
cy dokonają wyboru pięciu 
laureatów tegorocznej edycji 
konkursu.

Organizatorami konkur-
su są: Zarządy Dzielnic Pragi 
Południe i Wawra, „Społem” 
WSS Praga Południe, WSH 
„Fala” oraz nasza redakcja. 
Dla laureatów przewidziane 
są specjalne puchary i dyplo-
my, a dla Czytelników biorą-
cych udział w konkursie na-
grody-upominki.      (ab)

Do Euro pozostało już tylko kilkadziesiąt dni, a w niewielkiej 
odległości od Stadionu Narodowego przy al. Waszyngtona 
98 wyrosła nam nie lada atrakcja turystyczna. Budynek po 
sieciowej pizzerii na razie cieszy i zachęca do zwiedzania 
tylko miejscowych amatorów mocnych i nocnych wrażeń…

Laureat Superwitryny 2007 – M.K. Szuster Salon Myśliwski,  
al. Waszyngtona 38/40.

twóJ CZas Jest dLa Nas beZCeNNY!
NadaJ drobNe prZeZ INterNet  Kliknij www.mieszkaniec.pl
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Mie szka niec: - Pa nie dok to-
rze, czym oti con in ti ga ró¿ ni 
siê od in nych do stêp nych apa-
ra tów s³u cho wych?

dr ry szard Mi ko ³a jew ski: - 
Li sta za let i in no wa cji jest d³u-
ga, wy mie niê za tem dwie naji-
stot niej sze. Po pierw sze, jest to 
naj mniej szy na œwie cie apa rat 
s³u cho wy z ³¹cz no œci¹ bez prze-
wo do w¹, a wiêc po za wspie ra-
niem nor mal ne go s³y sze nia 
po zwa la na bez prze wo do we 

³¹ cze nie siê z te le fo na mi 
ko mór ko wy mi oraz in ny mi 
urz¹ dze nia mi au dio, jak np. 
te le wi zor czy te le fon sta cjo nar-
ny. Po dru gie, w przy pad ku 
no sze nia dwóch apa ra tów s³u-
cho wych przy ubyt kach obu u-
sznych, dwa apa ra ty Oti con 
In ti ga dzia ³a j¹ jak jed no urz¹-
dze nie i wspó³ pra cu j¹ ze so b¹, 
co  do tych czas by ³o nie mo¿ li we 
w tak zmi nia tu ry zo wa nych apa-
ra tach s³u cho wych.

- cze mu s³u ¿y „wspó³ pra ca 
apa ra tów s³u cho wych miê dzy 
so b¹”?

rM: - Po zwa la na lep sze s³y-
sze nie i ro zu mie nie mo wy 
w trud nych wa run kach aku-
stycz nych (np. w gwar nej 
re stau ra cji lub na ru chli wej uli-
cy) oraz umo¿ li wia lep sz¹ lo ka-
li za cjê Ÿród³a dŸwiê ku dziê ki 
prze strzen ne mu s³y sze niu. 

- czy w zwi¹z ku z tym za le ca 
siê no sze nie dwóch apa ra tów 
s³u cho wych przez oso by ma j¹-
ce nie do s³uch w obu uszach?

rM: - Z ca ³¹ pew no œci¹ ta kie 
roz wi¹ za nie jest dla nich bar-
dzo ko rzy st ne. Ka¿ dy mój 
pa cjent, które mu za le ci ³em 
no sze nie dwóch apa ra tów, 
po twier dzi mo je s³o wa.

- czym ró¿ ni siê s³y sze nie 
w jed nym od s³y sze nia 
w dwóch apa ra tach s³u cho-
wych?

rM: - Ha ³as oto cze nia utru-
dnia ro zu mie nie mo wy. Dla osób 
z ubyt kiem s³u chu wy o drêb nie-
nie po szcze gól nych g³o sów jest 
trud ne. Mózg po trze bu je in for-
ma cji z obu uszu, aby sku tecz nie 
roz ró¿ niaæ dŸwiê ki w trud nych 
sy tu a cjach s³u cho wych, ta kich 
jak roz mo wa w za t³o czo nej 
ka wiar ni lub w po mie szcze niu, 
do które go do bie ga j¹ ha ³a sy 
prze je¿ d¿a j¹ cych uli c¹ po ja zdów. 
Dwa apa ra ty s³u cho we po zwa la j¹ 
wspo móc na tu ral n¹ zdol noœæ 
mózgu do t³u mie nia ha ³a sów 
do cho dz¹ cych z t³a, dziê ki cze mu 
mo wa sta je siê bar dziej wy ra Ÿna.

- ko mu za tem za le ci³ by Pan 
no sze nie apa ra tów oti con 
in ti ga?

rM: - Te apa ra ty s³u cho we 
prze zna czo ne s¹ dla osób ze 
œre dnie go stop nia ubyt kiem 
s³u chu ocze ku j¹ cych dys kret-
ne go roz wi¹ za nia, które spraw-
dzi siê w ka¿ dej sy tu a cji. Szcze-
gól nie za le cam wy próbo wa nie 
dwóch apa ra tów s³u cho wych, 
by od nieœæ pe³ n¹ ko rzyœæ 
z funk cji bez prze wo do wej 
³¹cz no œci u³a twia j¹ cej na tu ral ne 
s³y sze nie. Apa ra ty Oti con In ti ga 
s¹ œwiet nym roz wi¹ za niem 
za rów no dla pierw szo ra zo wych 
u¿yt kow ni ków jak i pa cjen tów, 
którzy ko rzy sta li ju¿ wcze œniej 
z apa ra tów.  

 AS 2012 

wsty dzisz się wiel kie go apa ra tu słu cho we go? już nie mu sisz!
Dok tor ry szard Mi ko ³a jew ski, la ryn go log 
od bli sko 20 lat pra cu j¹ cy z oso ba mi nie-
do s³y sz¹ cy mi, wy ja œnia ja kie ko rzy œci 
przy no si je go pa cjen tom no sze nie 
ma ³ych, pra wie nie wi docz nych i bar dzo 
dys kret nych apa ra tów s³u cho wych Oti-
con In ti ga, do stêp nych w ofer cie sie ci 
ga bi ne tów pro te ty ki s³u chu Fo ni kon.

 Poz – lekarze rodzinni, pediatra
 Po ra dnie spe cja li stycz ne, la bo ra to rium
 centrum dia gno sty czne – Usg, ekg, holtery 
 Medycyna Pracy

ul. k³o po tow skie go 22,  
pon.-pt. 8.00-18.00;

tel. 22 698 51 38
www.vi ta-me di ca.pl 
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Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

(sfera –4 do +6)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

Upływ czasu jest 
nieubłagany - dorastamy 
i starzejemy się. Ma to 
bardzo poważny wymiar 
społeczny znajdujący 
odbicie w ekonomii, poli-
tyce państwa i miasta. 
Problemy zdrowia, opieki, do-

chodów nie są problemem indywi-
dualnymi „pani/pana Kowalskiego” 
i ich rodziny, ale mają wpływ na co-
dzienność i przyszłość społeczeń-
stwa. 

O tym, że Polska i Warszawa sta-
rzeje się wiadomo było od wielu lat. 
Długoterminowe prognozy zmian de-
mograficznych są „prognozami pew-
nymi”, które potwierdzają się w prak-
tyce. „Odkrycia” polityków o proble-
mach z emeryturami wynikają z bra-
ku przewidywania i odkładania nie-
popularnych decyzji na potem.

Obecnie w Warszawie liczba 
mieszkańców w tzw. „wieku popro-
dukcyjnym” (powyżej 60 roku ży-
cia) wynosi średnio 20,8% popula-

cji (dane na koniec 2009 r.) i w kolej-
nych latach będzie szybko wzrastała. 
Dla porównania odsetek ten dla Pol-
ski stanowi 16,5%. (Według  świato-
wych norm przekroczenie progu 15% 

wskazuje, że dane społeczeństwo jest 
„stare”). 

Dane statystyczne pokazują po-
dział na dzielnice „stare”: Śródmie-
ście (27,6%), Żoliborz (27,5%), Mo-

kotów (25,3%), Ochota (25,3%). Pra-
ga Południe (21,0%) przekracza nie-
co średnią. „Młode” dzielnice to te, 
gdzie najwięcej się buduje – Wila-
nów i najmłodsza Białołęka (7,0%). 

Różnice występują w poszczegól-
nych rejonach dzielnic. Z łatwością 
można je wskazać. Starzeją się całe 
osiedla, budowane w różnych okre-
sach od lat pięćdziesiątych do osiem-
dziesiątych, dzisiaj ich mieszkańcy 
mają odpowiednio wiele lat więcej. 

Procesu starzenia nie widać. Pani 
Zosia (l.86), z gorzkim uśmiechem 
tłumaczy, „mieszkam na III piętrze 
bez windy, od 3 lat nie jestem w stanie 
pokonać schodów, w zimie praktycz-
nie nie wychodzę. Takich osób tylko 
na naszej klatce jest czworo, a dom 
ma 4 klatki... Nawet jedzenia i leków 
nie mogę kupić. Korzystam z pomocy 
sąsiadów i opiekunek”.  

Za to ludzi starych widać na kory-
tarzach szpitali, w kolejkach w przy-
chodni. Rośnie liczba podań o po-
moc oraz o miejsca w domach opieki. 
Obecna polityczna dyskusja o wydłu-

żeniu okresów zatrudnienia wynika z 
konieczności znalezienia rozwiązania 
finansowania emerytur w przyszłości.

O  istniejących, stale narastających 
potrzebach ludzi starych, politycy za-
pominają. Główne problemy to po-
moc i opieka zdrowotna. Problemów 
tych nie rozwiąże zapisywanie się 
do lekarza przez internet. Pani Zofia 
utrzymuje kontakt ze światem dzięki 
telefonowi komórkowemu. Jest to je-
dyny luksus, na jaki sobie pozwala z 
1500 zł emerytury. 

„Dzielnice starości” to niestety ob-
szary biedy i zapomnienia. Wiedzą 
o tym Ośrodki Pomocy Społecznej, 
ale ich budżety na opiekę z roku na 
rok zmniejszają się. Bardzo dobrze, 
że zaczęto rozmawiać o możliwo-
ści pracy dla emerytów, aktywizacji 
osób starszych. 

Ale poza programami 55+, 60+, 
potrzebne są projekty 70+ i osób 
jeszcze starszych. Żyjemy coraz dłu-
żej i problemy z tym związane będą 
się nasilały. To nie tylko strona eko-
nomiczna, zdrowotna, zapewnienie 
opieki. To przede wszystkim stwo-
rzenie poczucia, że osoby starsze są 
potrzebne i mają oparcie w społe-
czeństwie.  Dr Jan Ciszecki

Osiedle Młodych nie jest już młode

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00

Sanatorium Uzdrowiskowe „Zgoda”  
ul. Pi³sudskiego 42, 33-380 Krynica-Zdrój

tel. 18 471-56-35, 18 471-20-76
www.zgoda-krynica.pl

Odzyskaj si£y i zdrOwie 
w krynicy!

Wiosenny 
turnus 

rehabilitacyjny 
w cenie 
ju¿ od 

1372 z³/os.

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. Br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

zapraszamy wszystkie zain-
teresowane osoby na bezp³atne 
ba da nie s³uchu i konsultacjê 
protetyka s³uchu. osobom nie-
pe³ no spraw nym proponujemy 
wizyty domowe. z uwagi na 
du¿e zainteresowanie naszymi 
us³ugami, prosimy o telefonic-
zne umawianie wizyt.

APARAty�S£UchOWe
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rEKlAMA rEKlAMA  

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
JarosławaJankowskiego–prezesaWaryńskiSA,
sponsorakoszykarskiejdrużynyLegiiWarszawa.

- Współczesny sport nie może obyć się bez pieniędzy, bez 
sponsorów. „Waryński” sponsoruje koszykarską drużynę Legii 
– firmie to się opłaca?

 - Oczywiście! Działalność przedsiębiorstw powinna mieć wy-
miar nie tylko biznesowy, ale i społeczny. I to jest główna misja 
naszej współpracy z Klubem Legii. Marketing sportowy jest bardzo 
skuteczną metodą reklamy i my to wykorzystujemy, a Legia jest 
jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek sportowych w Polsce. 

- Mimo tego drużyna koszykarska nadal szuka innych spon-
sorów…?

 - Chcemy odbudować dawną potęgę koszykarskiej Legii. Dru-
żyna wygrywa wszystkie mecze i celem na ten rok jest awans do 

drugiej ligi. W ciągu trzech lat chcemy wejść do ekstraligi i wal-
czyć o Mistrzostwo Polski. Każdy taki awans kosztuje. Legia 
jest ewenementem na skalę ogólnopolską, bo mimo że gra w 
III lidze, to na jej meczach sale są pełne, przychodzi po 1500 
widzów, gdy tymczasem na grającą w ekstralidze Politechnikę 
przychodzi mniej niż 400 osób.

- Doping kibiców na koszykarskich meczach jest tak fan-
tastycznym widowiskiem, że nie wiadomo, czy patrzeć na 
boisko, czy trybuny. A jednak mecz piłki nożnej o Superpu-
char Polski, nie odbył się na Stadionie Narodowym z obawy 
o zachowanie kibiców. Teraz planowany tu jest finał piłkar-
skiego Pucharu Polski. Co będzie, gdy „Historia zachicho-
cze” i w finale spotkają się… Legia i Wisła?

- Jeśli obie drużyny znajdą się w finale Pucharu Polski, to 
ja nie widzę żadnych realnych przeszkód dla takiego meczu 
na Narodowym. Tym bardziej po rozegranym już spotkaniu 
z Portugalią. A wspomniana atmosfera na meczach koszyka-
rzy Legii jest faktycznie  niesamowita. Mnóstwo ludzi, bardzo 
dużo rodzin z dziećmi, po prostu trzeba przyjść żeby dać się 
oczarować i porwać tej atmosferze. 

Rozmawiał Adam Rosiński

Dziel ni co wo na spo rto wo Dziel ni co wo na spo rto wo

„Wszyscy gramy na Szczęsnego!” – 
parafrazą hasła jednego ze sponsorów 
UEFA EURO 2012 oceniamy stan na-
szej kadry. Oceniamy też jak Warsza-
wa zdała piłkarski test. 

Na mecz Polska – Portugalia (0:0) 
„Mieszkaniec” patrzył z 
dwojakiego punktu wi-
dzenia: sportowo i organi-
zacyjnie. W obu przypad-
kach ocena jest mieszana.

Remis z jedną z najlep-
szych światowych drużyn 
zapewne jest sukcesem. 
Tym bardziej, że skład 
Portugalii był napraw-
dę mocny. Zagrały takie 
gwiazdy, jak Nani, Alves, 
Almeida, Pepe, no i Ro-
naldo (na zdjęciu), naj-
droższy piłkarz świata. 
Jednak słynny Cristiano, 
czyli „wyżelowane 100 
milionów euro”, nie za-
chwycał grą, a jedynie pie-
czołowicie ułożoną fry- 
zurą. Ale grą nie zachwyciła też nasza 
jedenastka. Zdawało się, że przy braku 
Roberta Lewandowskiego, wszyscy pił-
karze grali na naszego bramkarza, Wojtka 
Szczęsnego. Wszyscy, to znaczy i Polacy 
i Portugalczycy. Przeciwnicy dwoili się, 
aby mu strzelić gola, a od naszych za-
wodników Szczęsny otrzymywał piłki… 
wycofywane przez całe boisko nawet 

spod pola karnego Portugalii.  Polskiej 
drużynie brakuje zgrania i skuteczności. 
Trochę martwi, że przed mistrzostwami 
UEFA EURO 2012 nasi piłkarze nie będą 
już mogli ani razu zagrać, ani trenować 
na Stadionie Narodowym. – To niemoż-

liwe – powiedział „Mieszkańcowi” Grze-
gorz Lato, prezes PZPN. – Od 8 maja sta-
dion będzie zamknięty. Jeśli płyta boiska 
nie będzie w idealnym stanie, to będzie 
wymieniana na nową. A wcześniej też nie 
ma szansy, bo jest zbyt napięty program 
rozgrywek ligowych.

Organizacyjnie mecz Polska – Portu-
galia udowodnił, że jesteśmy gotowi na 

rozgrywanie na Stadionie Narodowym 
spotkań „niepodwyższonego ryzyka”. 
Choć na trybunach pozostawały wolne 
miejsca, to kibice dopisali tłumnie.  - 
Kurczę, nie słyszę własnych myśli! Ale 
jest super! – atmosferą meczu zachwy-

cała się Alicja Dziwiszek, 
która całą rodziną przy-
jechała z Ursusa na Ka-
mionek, aby kibicować w 
pierwszym meczu na Sta-
dionie Narodowym. Za-
równo w czasie spotkania, 
jak i po, obyło się bez nie-
pożądanych incydentów, 
a i uciążliwości komuni-
kacyjne okazały się nie aż 
tak bolesne, jak mogłyby 
być. Iwona Fryczyńska 
z Zarządu Oczyszcza-
nia Miasta informuje, że 
ZOM uprzątnął z ulic i 
trawników ponad 10 ton 
„pomeczowych” śmieci.  
– Wszyscy zdaliśmy egza-
min! Mieszkańcy, kibice, 

służby miejskie i mundurowe! – ocenia 
prezydent Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz. Zgodzić się należy z tym, 
że egzamin został zdany. Jednak należy 
dodać, że w porównaniu do ligowych 
spotkań, czy turnieju EURO był to bar-
dzo łatwy egzamin. Nawet nie matura 
próbna, tylko taki, łagodny test. 

 rosa

POSPOTKANIUZPORTUGALIĄ

Prezes Jarosław Jankowski z kibicami.

Okazuje się, że polska reprezentacja może do zera ograć taką 
piłkarską potęgę, jak Francja. I to po dwakroć…

Mowa o młodzieżowej reprezentacji Polski w futsalu, czyli ha-
lowej piłce nożnej. Towarzyski dwumecz z drużyną Francji został 
rozegrany 28 – 29 lutego w hali południowopraskiego OSiR-u przy 
ul. Siennickiej. 

Piłka halowa jest bardzo popularna w naszych dzielnicach. Od 
wielu lat organizowana jest tutaj Praska Liga Piłki Halowej, jednak 
występ narodowej reprezentacji zdarzył się na Grochowie po raz 
pierwszy. - Francuzów zaprosił PZPN, a to, że mecze rozgrywa-
ne są w tej hali jest zasługą goszczącego nas burmistrza Tomasza 
Kucharskiego oraz Macieja Karczyńskiego, wiceprzewodniczącego 
Wydziału Futsalu w PZPN – mówi „Mieszkańcowi” Jakub Mikul-
ski, jeden z organizatorów imprezy i kierownik drużyny futsalu 
stołecznego AZS.

 W pierwszym meczu, po bardzo trudnej walce, Polacy wygrali 3:0. 
Następnego dnia Francuzi zostali wprost rozgromieni. Ani razu nie tra-
fili skutecznie do naszej bramki, za to Polakom udało to się aż osiem 
razy! Nasi piłkarze sami byli zdziwieni, jak łatwo im poszło. Wybitnie 
wyróżniającymi się zawodnikami dwumeczu byli bramkarz Maciej 
Foltyn oraz kapitan drużyny Tomasz Kriezel (4 gole). ar

teleFOny  
     kOmórkOwe

   skup� sprzeda¿
   sim-locki
   akcesoria
   naprawy
   www.krasphone.pl
 ch szembeka

ul. zamieniecka 90 paw. 311, 
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

e−mail: sklep@krasphone.pl

KORTy TeNISOWe
ognisko TkkF „olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA ABONAmeNTy 
NA SeZON LeTNI!

04-238 warszawa, ul. szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

e-mail:marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 Materia£y  

bUdowlane i wykoñczeniowe
 Mieszalnia farb

 doradztwo i transPort
 atrakcyjne ceny

bUdUjeSz  remOntUjeSz  malUjeSz

Tadex  
 OPOnY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUn On FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

* UsŁU gI
* na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* ma te ria ły obi cio we
war sza wa, ul. kryp ska 52/54�

przy grO chOw Skiej 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

za kład prze nie sio ny z ul. zna niec kie go 8

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICer

rozgromiliśmyFrancję

 Ka me ral ny bu dy nek

 5 mi nut do Cen trum

  pro mo cja  
Zi mo wa  
– ga raż gra tis

  ta ras zie lo ny  
na da chu

pra ga po łu dnie  
– Fun da men to wa

P

NARZyNki gwiNtowNiki 

NARZĘdZiA, art. metAlowe 
 ul. Miñ ska 38
 tel. 813 99 55
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAmki

huRT  DeTAL
Metal−Market

dys po nu ją ca wie lo let nim do świad cze niem i ka drą spe cja li stów
ofe ru je Wspól no tom Mie szka nio wym

usłu gi w za kre sie za rządza nia i ad mi ni stro wa nia nie ru cho mo ścia mi.
Za in te re so wa nych pro si my o kon takt pod tel. (22) 673-08-01  

lub wi zy tę w na szej sie dzi bie przy ul. Ko biel skiej 1.


