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Wentyl 
bezpieczeństwa

W USA, Anglii każde pu-
bliczne spotkanie, nawet więk-
sze urodziny, zaczynają się od 
podstawowej informacji, gdzie 
są wyjścia ewakuacyjne. Tak 
na wszelki wypadek, jak u nas 
prośba przed spektaklem te-
atralnym, by wyłączyć telefony 
komórkowe. Na spotkaniu in-
formuje o tym organizator albo 
pierwszy prelegent, nim zacznie 
mówić o sprawach, dla których 
spotkanie zostało zwołane.

Bo po wszystkich strasznych 
doświadczeniach, jakie tamte 
społeczeństwa doświadczyły 
z zamachami terrorystycznymi, 
ale także „zwyczajnymi”, loso-
wymi katastrofami, wyciągnięto 
wnioski - że o bezpieczeństwo 
muszą zadbać wszyscy.

U nas taka świadomość kom-
pletnie się jeszcze nie przebiła. 
W wielkich gmachach nikt nie 
wie, którędy uciekać w razie np. 
pożaru, gdzie są gaśnice, kto or-
ganizuje ewakuację. Gdyby coś 
się stało - byłby klasyczny polski 
żywioł, z wzajemnym zadeptywa-
niem się i bohaterskim panem 
Włodkiem, który objawi się jako 
bohater, bo nie zgłupieje.

My się ciągle wstydzimy ćwi-
czeń na sucho, uznajemy za 
kretynizm kontrolowaną próbę 
ucieczki (widziałem jak osten-
tacyjnie dojadano śniadanie, 
bo przecież poważny człowiek 
nie będzie uczestniczył w takich 
próbnych kabaretach itp. itd.). 
A jednocześnie każdy z nas ma 
tysiąc złotych myśli, jak Polska 
powinna być zorganizowana i 
urządzona, by uchodziła za kraj 
bezpieczny i przygotowany. Są 
to myśli „dla Nich”. Bo to „Oni” 
mają nam bezpieczeństwo za-
gwarantować, a my się łaskawie 
na to godzimy. I to nie wszyscy...

Tomasz Szymański
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Bardzo rzadko sala konferencyjna w 
urzędzie Pragi Południe wypełnia się tak 
szczelnie, jak było to w czasie ostatniej 
sesji rady dzielnicy. Głównym tematem 
obrad był stan przygotowań do mis-
trzostw UEFA EURO 2012.

Sesja wokół Euro

dokończenie na str. 2
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ZACHODNIA,  
DOBREJ JAKOŚCI

SORTOWANA ODZIEŻ 
UŻYWANA

DAMSKA I DZIECIĘCA
Tanie rajstopy, paski, biżuteria

ul. Sulejkowska  56/58
Pon.–pt. 9.00–20.00

Sob. 10.00–18.00

 dania obiadowe
 organizujemy imprezy okolicznościowe
 catering
  oglądaj wszystkie mecze na żywo 

EURO 2012

ul. Abrahama 18 (wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070; www.bistrogoclaw.pl

e-mail:bistro@bistrogoclaw.pl

beton skruszał!
Po publikacjach „Mieszkań-
ca” o planowanej na Grocho-
wie budowie wytwórni beto-
nu, firma Lafarge Kruszywa 
i Beton wycofała się z loka-
lizacji tej inwestycji! Nie by-
łoby tego, gdyby nie stanow-
cze reakcje Czytelników, 
Mieszkańców, władz samo-
rządowych Warszawy i dziel- 
nicy Pragi Południe. Gro-
chów pozostanie wol-
ny od betonowego pyłu  
i uciążliwości związanych  
z betoniarnią! 

PIZZA Z PIECA  
OPALANEGO DREWNEM 

ul. Trakt Brzeski 50A
(przy stacji BP)

Warszawa-Wesoła 
tel. 22 379-33-93 
www.carmelo.pl
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 Kro ni Ka po li cyj na
Ostrzelał samochód 

Na nietypowy sposób wypełnienia sobie czasu wolnego wpadł 
22-letni mieszkaniec Wawra. Wyposażony w pistolet pneumatycz-
ny strzelał do nieruchomych celów na terenie leśnym przy ul. Mo-
zaikowej. Potem wybrał sobie za cel obiekt ruchomy, samochód 
marki Toyota Yaris. Jeden z wystrzelonych pocisków wybił tylną 
szybę, a kierująca autem mało nie spowodowała wypadku. Powia-
domiła policjantów z komisariatu na Wawrze, którzy w krótkim 
czasie zatrzymali sprawcę oraz zabezpieczyli broń. „Strzelcowi” 
przedstawiono zarzut uszkodzenia mienia, a sprawę za pośrednic-
twem prokuratury skierowano do sądu.

Grożąc próbowali zarobić
Policjanci Wydziału Kryminalnego południowopraskiej komen-

dy zostali poinformowani przez mieszkańca Warszawy, że grupa 
trzech młodych mężczyzn grozi mu pozbawieniem życia, no chyba, 
że się „wykupi” kilkoma tysiącami złotych. Policjanci rozpoczęli 
działania operacyjne w wyniku których ustalili i zatrzymali jednego 
ze sprawców. Okazał się nim dobrze znany policji 26-letni miesz-
kaniec Grochowa, który w połowie stycznia br. wyszedł z aresztu. 
Ustalono także nazwiska dwóch pozostałych sprawców.

Sprawdzał czujność policjantów
23-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego postanowił spraw-

dzić czujność południowopraskich policjantów. Wykorzystując 
fakt, że funkcjonariusze zajęci byli interwencją pod jedną z dysko-
tek, mężczyzna uszkodził zaparkowany w pobliżu samochód wyła-
mując boczne lusterko. Nie zauważył jednak innego patrolu policji, 
który właśnie przybył na miejsce. Mężczyzna został zatrzymany, 
a z uwagi na fakt, że był pod wpływem alkoholu nocleg spędził w 
Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. 

Małżeństwo z heroiną
Funkcjonariusze z południowopraskiej komendy zatrzymali mał-

żeństwo, które było podejrzewane o handel heroiną. W ich miesz-
kaniu zabezpieczono ponad 22 tys. zł. oraz około 100 gram heroiny. 
Taka ilość pozwalała na przygotowanie około 500 porcji gotowe-
go narkotyku. W trakcie samego przeszukania Izabela G. próbowa-
ła przekupić funkcjonariuszy. Kobieta usłyszała zarzut usiłowania 
wręczenia korzyści materialnej, za co grozi do 8 lat pozbawienia 
wolności.

Nieletni rozbójnik 
Na jednej z ulic Wawra do 15-latka idącego do szkoły podszedł 

jego rówieśnik, który zaczął szarpać chłopca. Ofierze udało się 
uciec, jednak za pośrednictwem wspólnego znajomego otrzymał 
wiadomość od napastnika, że ten w swojej dobroduszności za... 300 
złotych pozwoli mu spokojnie egzystować. O całej jednak sprawie 
dowiedzieli się policjanci z komisariatu Policji w Wawrze, którzy 
jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych dokonali za-
trzymania nieletniego rozbójnika. Sprawą z uwagi na niepełnolet-
niość sprawcy zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich. toms

SALON KOSMETYKI, 
salon szczęśliwości

Tak się to miejsce nazywa - SALON KOSMETYKI, a jego 
hasło, to „Twoja kosmetyczka blisko Ciebie”.

Twoja, kobieto czy dziewczyno, ale także Twoja, męż-
czyzno, bo poza obsługą pań w każdym wieku i młodych 
dziewczyn dbających o cerę lub szukających wsparcia w 
usunięciu jej problemów jest mnóstwo propozycji dla 
panów, od pielęgnacji po przygotowanie do specjalnych 
wydarzeń, z depilacją czy specjalnym męskim manicu-
re włącznie. Wszystko to w oparciu o linie bardzo 
dobrych, przyjemnych kosmetyków opracowanych 
specjalnie dla panów, z uwzględnieniem specyfiki 
strukturalnej i hormonalnej ich skóry.

Zresztą czasy, gdy ekscytowano się mężczyzna-
mi o szorstkich dłoniach i szorstkiej twarzy łagodnie 
zmieniły się w czasy dzisiejsze, gdzie ceni się pa-
nów z klasą, zadbanych, a miarą męskości nie jest 
już kanon westernowych bohaterów i tak zwany „na-
turalny” zapach. 

Jaki jest ten salon? Co go wyróżnia spośród 
pozostałych? Przede wszystkim - niezwykła dba-
łość o estetykę wnętrza, utrzymanego w leciutkim 
écru i barwach mocnej, aromatycznej kawy i gorz-
kiej czekolady. Świetnie pomyślana jest nie tylko 
aranżacja pomieszczeń, zapewniająca dyskrecję i 
chroniąca przed ciekawskim okiem klientów Gale-
rii Grochów, ale też same pomieszczenia, od recep-
cji po prysznic. Wszystko - podłogi, meble, a nawet 
ręczniki i niezbędne drobiazgi konsekwentnie mają 
te same, miłe oku barwy.

SALON KOSMETYKI prowadzą trzy panie, przyjazne i 
pełne dobrej energii. Pracując w innych salonach zdoby-
wały doświadczenie i praktykę, ale też obserwując zasta-
nawiały się, jaki będzie ich wymarzony salon, co będzie 
w nim ważne z punktu widzenia klientek i klientów, co z 
punktu widzenia osób tam pracujących, jak spełnić ważne 
normy higieny i niezawodnego bezpieczeństwa, ale też mi-
łej oku, kojącej estetyki, na jakich kosmetykach naprawdę 
warto pracować by gwarantować skuteczność i przyjemny 
przebieg zabiegów. Przyszła pora, by marzenia wprowa-
dzić w czyn i tak oto powstał SALON KOSMETYKI na pię-
trze w Galerii Grochów przy ul. Kobielskiej 23. To między 
innymi dlatego ceny są konkurencyjne, niewysokie, ponie-
waż właścicielki świetnie rozumieją współczesne kobiety a 
także czerpią tak wiele radości ze wspólnego działania, że 
zyski nie są tu na pierwszym miejscu.

Co znajdziemy w ofercie? To zależy, kto szuka. Wszyst-
kich zachęcamy do korzystania z szerokiego wachlarza 
ofert kosmetyki pielęgnacyjnej: dziewięć rodzajów masa-
żu, pielęgnacja twarzy ze specjalnymi zabiegami odpo-
wiednimi tylko dla panów, oraz specjalnymi propozycjami 
dla pań w okresie około menopauzalnym, specjalne pakie-
ty dla cery naczyniowej czy wrażliwej i delikatnej, albo ta-
kiej z problemami. 

Pielęgnacja ciała to zabiegi modelujące a także ujędr-
niające. Depilacja nosa, uszu i mnóstwa innych, kłopo-
tliwych miejsc, z bikini damskim lub męskim włącznie. 

Bardzo ciekawa pielęgnacja oczu, zabiegi makijażu perma-
nentnego, przekłuwanie uszu czy świetne opalanie natry-
skowe - a wszystko to w cenach wiosennie przystępnych, 
wykonywane z wielkim znawstwem, w oparciu o świetne 
kosmetyki, przez osoby które naprawdę lubią swoją pracę, 
kontakt z ludźmi i mają niebagatelne doświadczenie. 

Jakieś ciekawostki, promocje, szczególne pomysły? 
Oczywiście! 

Depilacja przeprowadzana jest tu techniką bezpaskową, 
pozwalającą na o wiele bardziej precyzyjne i mniej bolesne 
działanie, przy tej samej skuteczności, Docenią to zwłasz-
cza panowie, przy usuwaniu włosków z nosa i uszu.

Jest też tak zwana „wisienka na torcie” - to specjalny 
pakiet za 500 zł, realizowany wyłącznie w niedziele (ter-
min do uzgodnienia). To taki dzień, gdy możesz mieć cały 
salon dla siebie. Doskonała propozycja dla par lub mamy 
i córki czy dla przyjaciółek: niedziele piękna i relaksu. Pro-
fesjonalna ekipa czeka na was o umówionej porze i ma-
cie gwarancję, że tego dnia Ty i osoba towarzysząca jeste-
ście tu jedynymi gośćmi.  Przy znakomitej, porannej kawie, 
w miłej atmosferze, omawiacie zabiegi, które chcielibyście 
otrzymać zaś personel doradza, informuje, podpowiada. 
Następnie rozpoczyna się seans zabiegów, przy miłej mu-
zyce relaksacyjnej, w nastrojowym świetle - w salonie je-
steście tylko wy i personel. W odpowiednim momencie jest 
przerwa na lunch (bez dodatkowych kosztów). Gdy seans 
dobiegnie końca, wychodzicie z poczuciem świetnego 

relaksu, lepszego wyglądu i całkiem nowego sa-
mopoczucia. 

Poza tym, niezależnie od opisanych powyżej nie-
dziel, do końca maja można skorzystać z zabie-
gów objętych specjalną promocją: w cenie 60 zł 
można skorzystać z jednego z bogatej listy zabie-
gów, na której znajdziecie między innymi zabiegi 
kosmetyczne na twarz, od oczyszczania po jonofo-
rezę z maską algową, zabiegi na ciało, depilacja wo-
skiem bezpaskowym, czyli precyzyjniejszym, prze-
dłużanie rzęs, kosmetykę paznokci z pielęgnacją 
dłoni (między innymi SPA, masaż, parafina). Na tej 
liście jest też bezpieczne i efektowne opalanie na-
tryskowe! 

By skorzystać z tej promocji wystarczy zdobyć 
w salonie odpowiednie zaproszenie - otrzymują je 
klientki ale też wszystkie osoby zainteresowane, za-
równo panie jak i panowie. 

Nowy salon, to nowe możliwości, nieskazitelna 
czystość i niezwykle przyjemna atmosfera. To po 
prostu trzeba sprawdzić. Te niskie ceny też!

W sesji, która odbyła się 
6 marca, wzięli udział m.in. 
przedstawiciele (w znacznej 
części nawet szefowie) re-
jonowej i stołecznej Policji,  
Straży Miejskiej, Narodowego 
Centrum Sportu, stołecznego 
biura drogownictwa i biura 
bezpieczeństwa, ZTM, ZDM, 
ZOM i koordynatorzy EURO 
2012. W posiedzeniu aktywnie 
uczestniczyli także nasi parla-
mentarzyści – senator Marek 
Borowski i poseł Adam Kwiat-
kowski (na zdjęciu). 

Zakres poruszanych tema-
tów był bardzo szeroki, ale se-
sja przebiegła w znacznie bar-
dziej łagodnej atmosferze niż 
można było się tego spodzie-
wać. Radnym zostały przed-
stawione koncepcje organi-
zacji komunikacji w czasie 
mistrzostw. Pokazano, które 
rejony i kiedy mają być wyłą-
czone z ruchu kołowego, gdzie 
będą znajdowały się parkingi 
dla przyjezdnych kibiców, jak 
będzie kierowany ruch pieszy 
pomiędzy Stadionem Narodo-
wym a Strefą Kibica przed Pa-
łacem Kultury i Nauki. Jedną 
z najbardziej dyskutowanych 
kwestii było uniemożliwie-
nie „niepożądanego” wjazdu i 
parkowania w rejonie Saskiej 
Kępy i wprowadzenie iden-
tyfikatorów dla mieszkańców 
tej części Pragi Południe. 
Urząd Dzielnicy Praga Połu-
dnie opracowuje regulamin 
wydawania takich specjalnych 
przepustek. Według Mirosła-
wa Resknisa, dyrektora sto-
łecznego biura drogownictwa, 
Miasto nie widzi konieczności 
wprowadzenia analogicznego 
rozwiązania na Kamionku (w 

rejonie ul. Lubelskiej i Skary-
szewskiej). Konstanty Bartoń, 
wiceburmistrz Pragi Południe, 
oświadczył jednak, że jeśli 
okaże się, że przyjezdni będą 
masowo parkowali na Ka-
mionku, to dzielnica rozważy 
wprowadzenie identyfikato-
rów także dla tego rejonu. 

Przedstawiciele Biura Bez-
pieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego mówili o mi-

strzostwach pod kątem bez-
pieczeństwa. Będzie ono za-
pewniane m.in. za pomocą 800 
kamer stacjonarnych i około 
2000 kamer  w przestrzeni 
publicznej (m.in. w metrze i 
autobusach). Potwierdzono 
koncepcję stacjonowania ob-
wodów policyjnych w Parku 
Skaryszewskim, jednak nie 
podano do publicznej wiado-

mości w jakiej ilości funkcjo-
nariusze zamierzają stacjono-
wać w parku. Komendant VII 
Komendy Rejonowej Policji, 
insp. Dariusz Pergoł, podzię-
kował kibicom za szybkie, 
sprawne i bezpieczne opusz-
czenie Stadionu Narodowego 
po meczu Polska – Portugalia 
i wyraził nadzieję, że równie 
spokojnie odbędzie się to po 
meczach turnieju.

 W czasie sesji można było 
się m.in. dowiedzieć, że Woj-
skowy Instytut Medyczny 
przy ul. Szaserów będzie ob-
sługiwał piłkarzy, sędziów i 
VIP-ów, a kibiców ze Stadio-
nu Narodowego będzie ob-
sługiwał Szpital Bródnowski. 
Warto odnotować obecność na 
sesji przedstawicieli nierepre-
zentowanego w dzielnicowym 

samorządzie Ruchu Palikota, 
których niepokoiła możliwość 
zorganizowania na terenie Pra-
gi Południe specjalnej Strefy 
Kibica dla turystów z Rosji. 
Przedstawiciele Miasta po-
twierdzili, że jest taki wniosek 
o utworzenie rosyjskiej strefy, 
ale raczej nie ma szansy na re-
alizację. 

Podawane przez wiele go-
dzin informacje i koncepcje 
budziły duże zainteresowa-
nie, ale także wątpliwości 
(szczególnie ze strony opo-
zycyjnego PiS i SLD) co do 
skuteczności i zabezpieczenia 

normalnego funkcjonowa-
nia Miasta w czasie turnieju 
UEFA EURO 2012. Danych, z 
którymi powinni się zapoznać 
mieszkańcy, a nie tylko radni, 
jest tak wiele, że władze Pra-
gi Południe i Miasta muszą 
się poważnie zastanowić nad 
sposobem udostępnienia ich 
mieszkańcom…  

 ar

Sesja wokół Euro

Galeria Grochów – ul. kobielska 23, I piętro. tel. (22) 290-22-97, kom. 532-264-373; www.kosmetykadlaciebie.pl
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Zapraszamy: ul. Marsa 130, tel. 22 611 90 41, 
Al. Stanów Zjednoczonych 40, tel. 22 870 07 00

ul. Jana Nowaka Jeziorañskiego 9 tel. 22 379 72 91

ul. ¯ó³kiewskiego 44 (róg Boremlowskiej)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15; 

tel. 22 612-13-40; 22 424-64-35
www.komissezam.pl; e-mail: biuro@komissezam.pl

Sezam jest 
największy!
Komis meblowy SEZAM z ulicy Żół-
kiewskiego 44 jest jeśli nie najwięk-
szym, to z pewnością jednym z naj-
większych komisów internetowych.

Na stronę komisu można wejść na 
dwa sposoby: pierwszy adres to ko-
missezam.pl a drugi - meblesezam.pl z szeroką ofertą mebli fabrycznie nowych, 
pełnowartościowych, lecz tańszych, niż w sklepach detalicznych, ale też z bogatą 
ofertą komisu czy mebli poprezentacyjnych, do mieszkań, biur, sklepów. Uwa-
ga! Meble można także wypożyczać - oglądaliście je w wielu produkcjach teatral-
nych czy filmowych, ale ta nowa forma meblowania przyda się też w domach prywat-
nych! Meble są tanie, ponieważ producenci (Forte, Svenbox czy Aster) zgodzili się 
na warunki, jakie postawił SEZAM. Do Ciebie należy decyzja, czy wolisz kupić drożej, 
czy taniej - sprawdź asortyment i ceny na stronie internetowej. 

Skoro zakupy mebli, nowych czy w komisie, to usługi transportowe do przewo-
zu mebli nowych czy używanych z salonu do klienta, ale też - od klienta do komisu. 
Z możliwością wyceny na miejscu włącznie! Ceny są niewysokie, konkurencyjne, 
kompetencja zawodowa - bardzo duża, a zadowoleni klienci to i firmy i osoby pry-
watne. Na stronie jest lista klientów, którzy korzystali z usług i są zadowoleni: pleja-
da firm poważnych, międzynarodowych i krajowych, które wysoko stawiają po-
przeczkę, mają świetne rozeznanie na rynku i nie lubią przepłacać. Szczegóły na 
stronie internetowej przeprowadzkisezam.pl z której również można wejść na stro-
nę komisu. 

Warto też w realu obejrzeć mebel, lustro, obraz, lampę czy żyrandol (o bibelotach 
i porcelanie nie wspomnę) wybierając się do sklepu komisowego na ul. Żółkiew-
skiego 44. Zwłaszcza, że znajduje się tu mnóstwo ciekawostek, włącznie z maneki-
nami sklepowymi, witrynami, ladami, wyposażeniem pokoi biurowych. 

Ale jeśli nie masz czasu, zajrzyj tam, gdzie jest czynne 24 godziny na dobę - do 
sklepu internetowego. Nie daje on co prawda przyjemności błądzenia w labiryncie 
rzeźbionych kredensów, stylowych toaletek, przepastnych kanap i kompletów wy-
poczynkowych, obijanych staroświeckim jedwabiem, skórą błękitną czy delikatnie 
kremową, kwietników jak z lat 20-tych, szaf i szafek, stolików, żyrandoli, samowarów, 
lamp i lampek, delikatnych porcelanowych filiżanek i mnóstwa przedmiotów, o któ-
rych nawet jeszcze nie wiecie, że miło byłoby je mieć u siebie. No i te ceny!

rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

BIREX, Józefów, ul. Sikorskiego 127; tel. 22 789 38 72
salon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 1000–1900, w soboty 1000–1530

szczegóły – www.birex.pl

W BIREXIE wiosna! Skoro lubisz prezen-
tować się elegancko i na co dzień, i od świę-
ta (a zbliża się Wielkanoc, a potem sezon 
komunijny), sprawdź ofertę na ten sezon, 
na różne okazje: sportowe przy dobrej i złej 
pogodzie, biznesowe czy wizytowe. 

Nowe kolekcje wiosenne dla pań są lek-
kie, w twarzowych kolorach owoców, wo-
dy, ciepłego piasku. Konkrety, to ceny w 
granicach 300-500 zł za kurtki sporto-
we, lekkie i cieniutkie, impregnowane, 
bardzo funkcjonalne, o finezyjnych a cza-
sem zabawnych fasonach, ale także kurtki 
z mięciutkiego flauszu czy szlachetnych, 
nowoczesnych tkanin o mieszanym włók-
nie lub płaszczy, od klasycznie pięknych 

dyplomatek w dystyngowanych kolorach 
po fantazyjne, wiązane prochowce.  Pro-
ducenci kolekcji, to między innymi War-
mia, Vera Moni, ConceptK, Chalou, Lady, 
Vito Vergelis, Cora Garwolin.

Warto odnotować te ceny, bo łatwo 
sprawdzić, że za te same, identyczne 
modele w galeriach i salonach warszaw-
skich zapłacicie nawet ponad 1.000 zł. 

Każda pani może tu skompletować 
strój wizytowy, poczynając od wyboru 
sukni strojnej lub prostej, choć z finezją, 
a kończąc na szalenie modnej, maleńkiej 
torebce ślicznej jak klejnocik lub prostej 
i dyskretnej, strój biznesowy (garsonki, 
sukienki, istne szaleństwo rozmaitych blu-
zek i bluzeczek), dystyngowany płaszcz - 
dyplomatkę, a nawet kapelusz, rękawicz-
ki, piękną, pojemną torebkę i parasolkę, 
a także strój wycieczkowo - sportowy. 
Warto wiedzieć, że BIREX tak dobiera ko-
lejne, sezonowe kolekcje, żeby ich klient-
ki nie musiały wymieniać całej zawarto-
ści szafy, lecz mogły doskonale i bez tru-
du po prostu dokupić jakiś modny ciuch 
lub dodatek, a wszystko będzie do sie-
bie pasować. W razie wątpliwości można 
skorzystać z porady bardzo przyjaznych i 
kompetentnych pań ekspedientek. 

Specjalnie dla panów przygotowa-
no wiosenny wybór męskich wiatrówek 
i płaszczy wełnianych, również w bez-
konkurencyjnych cenach - od 250 do 
500 zł za modele sprzedawane w War-
szawie nawet kilkadziesiąt procent drożej 
tylko dlatego, że to ceny stołeczne i sto-
łeczne marże. Na wieszakach oszałamia-
jący wybór garniturów, ale też elegancji 
w sportowym stylu: kolekcje Pierre Car-
din, Roy, Geox, Pioneer, Jupiter, a także 
marynarki sztruksowe LAVARD, świet-
ne sztruksowe kurtki ze stójką i najmod-

niejszymi pagonami, Piękne, szalenie 
męskie jasne marynarki i spodnie (moż-
na skompletować garnitur) z mieszan-
ki 70% bawełny i 30% szlachetnego lnu  
w beżu lub piaskowej szarości. 

Samych spodni jest mnóstwo, z do-
łączonym paskiem i bez, bawełnianych, 
sztruksowych, lekko, dla komfortu nosze-
nia, uszlachetnianych niewielkim dodat-
kiem elastanu, a jeszcze świetne swetry, 
koszule od frakowych po „westernowe” w 
kratę, kamizelki, paski, krawaty i spinki dla 
wymagających oraz mnóstwo innych do-
datków. Ważne, że rozmiary męskie są w 
olbrzymim wyborze - od bardzo szczu-
płych do 5XL.

Za te same pieniądze kupicie w BIRE-
Xie dwa okrycia, zamiast jednego, lub 
skompletujecie dodatkowo apaszkę, rę-
kawiczki torebkę czy kapelusz (mode-
le eleganckie lub zabawne, dla dojrzałej 
kobiety z klasą lub dla młodej duchem, 
a może i metryką, i pełnej fantazji). Dla 
nadzwyczaj zabieganych są też pantofle 
wizytowe, klasyczne, w ciekawych kolo-
rach.

Dla wielu pań potężnym magnesem są 
tutejsze niskie ceny, pozwalające dosko-
nale połączyć ambicję z możliwościami 
portfela, nawet o kilkadziesiąt procent 
niższe, jak w Warszawie. Ci sami znani 
producenci, ta sama świetna jakość. 

Kto kupuje, ten świetnie o tym wie,  
a kto jeszcze tam nie był - niech spraw-
dzi, bo bardzo warto. Zresztą, jeśli ktoś 
woli kupować te same modele garde-
roby i dodatków w salonach warszaw-
skich, wydając o połowę więcej, to jego 
decyzja. Moim zdaniem warto połączyć 
wiosenne odświeżenie garderoby z za-
czerpnięciem balsamicznego powietrza 
józefowskich lasów zwłaszcza, że BI-
REX jest tuż przy stacji PKP i przystan-
kach autobusowych a także zaprasza 
do korzystania z obszernego, wygod-
nego parkingu. Dogodny dojazd doce-
nią zwłaszcza panowie, których zapra-
szamy. 

BIREX często organizuje kiermasze 
(najbliższy, duży, będzie w maju), „wie-
trząc” własne magazyny i ściągając od 
znanych producentów końcówki kolekcji 
dla pań i dla panów. I choć zawsze ce-
ny są tu bardzo niskie, codziennie czekają 
dodatkowe, atrakcyjne obniżki na pełno-
wartościowe, markowe ubiory.

Dzięki temu różnice w cenie między 
salonami w galeriach a BIREXEM mogą 

sięgać nawet 40-50%. Tego nie można 
przegapić!

Dlaczego lubię tam jeździć? Bo jest kli-
matycznie, miło, a zakupy można tu robić 
bez pośpiechu, z namysłem, a w dodatku 
mój mężczyzna nie musi się niecierpliwić 
czekając - sam ma w czym, wybierać w 
męskiej części salonu. Także dlatego że, 
jak wróble ćwierkają, BIREX negocjuje 
równe atrakcyjne ceny świetnych firm 
BUGATTI i GIO FERRARI.

Zwłaszcza, że przy cenach BIREXu, 
za te same pieniądze, co w Warszawie, 
obkupimy się oboje. A przy okazji wy-
pijemy dobrą kawę… Do zobaczenia,  
bo naprawdę warto!  AS 2012

bIreX – z klasą i o wiele taniej
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Organizacja Narodów Zjed-
noczonych 9 grudnia 2009 ro-
ku przyjęła rezolucję prokla-
mującą rok 2012 Międzynaro-
dowym Rokiem Spółdzielczo-
ści. Spółdzielczość zrzesza na 
świecie ponad 1 mld ludności; 
pomaga w eliminowaniu ubó-
stwa, w tworzeniu miejsc pra-
cy, w umacnianiu obywatel-
skiej samorządności i solidar-
ności, w łagodzeniu skutków 
kryzysu. Polska - przypomnij-
my - wraz z innymi krajami 
Unii Europejskiej poparła tę 
rezolucję. Dokument wezwał 
rządy, instytucje międzynaro-
dowe i spółdzielnie do wspie-
rania rozwoju spółdzielczo-
ści. Bo Spółdzielnie budują 
lepszy świat! I właśnie to ha-
sło będzie obowiązywać pod-
czas Międzynarodowego Ro-
ku Spółdzielczości.

Na Pradze Południe oaza-
mi spółdzielczości są spół-

dzielnie mieszkaniowe. Jedna 
z prężniej działających i sku-
tecznie walczących o prawa 
członków i realizujących ich 
potrzeby jest SM „Między-
narodowa”. Powstała w 1999 
roku w wyniku secesji z ów-

czesnego wielkiego molocha 
RSM  „Osiedle Młodych”. 
Spółdzielnia zrzesza ok 2.500 
członków, posiada 40 budyn-
ków mieszkalnych, pawilo-
ny handlowe i usługowe. Od 
2005 roku prezesem Zarzą-
du jest Andrzej Dąbkowski, 

a od grudnia 2011 przewod-
niczącym Rady Nadzorczej 
znany społecznik, „od za-
wsze” związany ze spółdziel-
nią Eugeniusz Grzebieliszew-
ski. Pięknie położone budynki 
- tuż przy Parku Skaryszew-

skim, ogródkach działkowych 
u zbiegu ulic Międzynarodo-
wej i Waszyngtona, od któ-
rych oddziela je tylko kana-
łek, pamiątka po XIX - wiecz-
nej wielkiej wystawie higie-
nicznej - mają już swoje lata, 
ostatnie zostały wybudowane 

na początku lat 90. ubiegłe-
go wieku. Ówczesne techno-
logie nie dawały niezbędnej 
dziś osłony termicznej ścian 
budynków.

- To były najpilniejsze mo-
dernizacje - mówi prezes An-

drzej Dąbkowski. - Podeszli-
śmy do nich kompleksowo, 
ocieplając oprócz ścian tak-
że stropodachy, wymieniając 
okna i drzwi na klatkach scho-
dowych, modernizując węzły 
ciepłownicze. W latach 2006-
2011 wydaliśmy na ten cel po-
nad 12 milionów złotych, nie 
zaciągając przy tym grosza 
kredytu - wszystko  „ poszło” 
z własnych środków. W bieżą-
cym roku ocieplimy ostatni, 
40 budynek mieszkalny. Mo-
dernizujemy też wnętrza bu-
dynków - dodaje Eugeniusz 
Grzebieliszewski. - Stare, pa-
miętające jeszcze lata 70. i 80. 
windy, ani nie są komfortowe, 
ani tanie w utrzymaniu. Zde-
cydowaliśmy się więc je wy-
mieniać, można powiedzieć, 
że dochodzimy do poziomu 
80 proc. wymienionych wind, 
a jak ważna jest to sprawa, 
niech dowodzi korekta pla-
nu inwestycyjnego na ten rok, 
jaki przyjęła nowa rada nad-
zorcza. Otóż - oczywiście kon-
sultując to zarządem - posta-
nowiliśmy przeznaczyć dodat-
kowe środki na wymianę dźwi-
gów wewnętrznych.

Skąd spółdzielnia ma na to 
pieniądze? - Najpierw powiem 
„Mieszkańcowi” rzecz zapew-
ne zaskakującą: od 6 lat nie 
podnosiliśmy opłat na kon-
serwacje zasobów, odpis na 
fundusz remontowy pozosta-
je niezmieniony od prawie 4 
lat, a ostatnia podwyżka z te-
go tytułu połączona była z ob-
niżeniem zaliczek na central-
ne ogrzewanie, bo docieplenie 
budynków przyniosło wymier-
ne efekty - odpowiada prezes 
Dąbkowski. Koszty remontów 
ponoszone są w 2/3 z wpłat 
członków spółdzielni, a w 1/3 
z wypracowanego zysku...

...I tu jest pies pogrzebany 
- dodaje Eugeniusz Grzebieli-
szewski. Bo z roku na rok wy-
pracowujemy 10-15 procento-
we przyrosty tego zysku. Na 
czym? Generalnie na wynaj-
mie powierzchni usługowo 
- handlowej.  SM „Między-
narodowa” jest bodaj jedy-
ną spółdzielnią w Warszawie, 
która ma wynajęty dosłownie 

każdy metr przeznaczonej na 
ten cel powierzchni. 

Największym proble-
mem mieszkańców - człon-
ków spółdzielni, jak wynika z 
przeprowadzonych ocen - jest 
bezpieczeństwo: choć staty-
styki nie pokazują by na osie-
dlu było mniej bezpiecznie 
niż w innych rejonach dziel-
nicy, mieszkańcy nie mają po-
czucia, by czuli się tu komfor-
towo.

- Poprosiliśmy o pomoc 
burmistrza Tomasza Kuchar-
skiego, który zresztą zapowie-
dział, że w najbliższych tygo-
dniach będzie chciał dwukrot-
nie w różnych i ważnych dla 
nas sprawach spotkać się z 
władzami spółdzielni i miesz-
kańcami - mówi p. Eugeniusz. 
Będziemy chcieli nakłonić 
władze dzielnicy do konser-
wacji kanałku oddzielającego 
osiedle od działek, bo tam jest 
nasz ważny pasaż spacerowy. 
Przy pomocy burmistrza Ku-
charskiego w lutym doszło do 
spotkania z przedstawicielami 
policji i straży miejskiej, ze-
branie było duże, brało w nim 
udział około 40 osób. Mówili-
śmy, że obawiamy się pogor-
szenia stanu bezpieczeństwa 
podczas Euro (nie chodzi tu 
o zagranicznych kibiców, ra-
czej o naszych, których kusić 
będą otwarte nocne sklepy z 
alkoholem, a przecież od nas 
do Stadionu Narodowego są 

dwa kroki), obawiamy się że 
Międzynarodowa, pierwsza 
otwarta przecznica w labiryn-
cie zamkniętych ulic Saskiej 
Kępy, będzie musiała przejąć 
nadmierny ruch (burmistrz 
Kucharski obiecuje pomoc, 
by Międzynarodowa pozosta-
ła otwarta tylko dla ruchu lo-
kalnego), ale też nie zapomi-
namy o naszych codziennych 
obawach. Stąd nie kryję roz-
czarowania, że na tak ważne 
spotkanie przyszli stosunkowo 
niskiej rangi przedstawiciele 
służb porządkowych...

Jednak ważne ustalenia za-
padły. W okresie przed Euro - 
w kwietniu i maju u zbiegu ulic 
Międzynarodowej i Waszyng-
tona stanie mobilny posteru-
nek policyjny. Spółdzielnia za-
pewni teren i dostawę energii 
elektrycznej, kontener będzie 
policyjny. - O bezpieczeństwie 
podczas Euro będziemy jeszcze 
rozmawiali, bo przecież po-
licja planuje zmobilizowanie 
nadzwyczajnych sił i środków, 
o szczegółach dopiero będzie-
my informowani. Ze swej stro-
ny będziemy chcieli wynająć 
specjalną firmę ochroniarską, 
której udostępnimy dwa loka-
le w skrajnych, przeciwległych 
punktach osiedla i poprosimy 
ich o intensywną służbę patro-
lową w czasie piłkarskich Mi-
strzostw Europy - dodaje pre-
zes Andrzej Dąbkowski.
AS toms

2012 rok został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spół-
dzielczości. 

– Niepokoi nas brak rozumienia istoty, roli i znaczenia  spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym kra-
ju. Dlatego tak ważnym jest, aby całe środowisko spółdzielcze włączyło się aktywnie do wielkiej światowej kampanii 
popularyzacji idei spółdzielczości, prowadzonej przez ONZ – powiedział Andrzej Półrolniczak, prezes zarządu Unii 
Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Prezes  
Andrzej Dąbkowski

Przewodniczący  
Eugeniusz Grzebieliszewski

PrzyjdŸ! Wybierz dla siebie najlepsz¹ szko³ê!

GimnaZJaLiStO!!!
Specjalnie dla ciebie  

– Vii Gie³da Po³udniowopraskich 
Szkó³ Ponadgimnazjalnych

pod honorowym patronatem
Burmistrza Dzielnicy Praga Po³udnie  

pana tomasza Kucharskiego
26 marca 2012 r. w godz. 10.00-16.00

w budynku Zespo³u Szkó³ nr 5 
im. Stefana Kisielewskiego, 

ul. Szczawnicka 1.
W³asne oferty edukacyjne zaprezentuj¹ 

szko³y ponadgimnazjalne 
naszej dzielnicy.

ul. Saska 46
tel. 22 424−44−37
www.obiadek−saska.pl
Potrawy w³asnej produkcji.
BardZo smacZne!
Zamówienia œwi¹teczne:
 miêsa pieczone   
 pó³miski wêdlin  

 miêsa i ryby w galarecie   
 zamówienia nietypowe  

organiZujemy komunie,
imPreZy okolicZnoœciowe!

Zak³ad us³ug 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
Zapraszamy:�w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

Stal pod przykryciem,
pręty, rury, 

blachy, profile
stalonline.pl 

Tel. 516-698-802

HURTOWNIA 
STALI

 Naprawa biżuterii
  Wyrób obrączek  

również wg wzoru 
klienta

 Biżuteria autorska
  Biżuteria złota, 

srebrna
 Hefra

JUBILER

ul. Komorska 48 A (z tyłu Bazarku Szembeka)

rEKlAMA rEKlAMA  
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W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Noż-
nej UEFA Euro 2012 oraz planowanymi masowymi imprezami na Sta-
dionie Narodowym, obszar Saskiej Kępy będzie objęty czasowym za-
kazem ruchu pojazdów.

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy wraz z Biurem 
Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy wyznacza 
Strefę Czasowego Zakazu Ruchu ograniczoną od północy – ul. Wa-
szyngtona, od południa – Al. Stanów Zjednoczonych, od zachodu – ul. 
Wał Miedzeszyński, a od wschodu – Kanałem Wystawowym.

W celu zapewnienia sprawnego dojazdu do posesji i firm, mieszkań-
cy Saskiej Kępy i przedsiębiorcy prowadzący działalność na tym tere-
nie, otrzymają bezpłatnie identyfikatory uprawniające do poruszania 
się pojazdem po Strefie Czasowego Zakazu Ruchu, z okresem ważno-
ści na 3 lata.

Wydawanie identyfikatorów rozpocznie się 10 kwietnia i potrwa 
do 28 kwietnia 2012 r. W trosce o sprawną obsługę mieszkańców, 

uruchomione zostaną 4 punkty,  z których 3  będą zlokalizowane 
na terenie Saskiej Kępy. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą po identyfikatory 
zapraszamy do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Gro-
chowskiej 274.

Szczegółowe informacje dotyczące identyfikatorów będą przekazy-
wane Państwu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy i w komuni-
katach prasowych. Od 26 marca br. uruchomiona zostanie informacja 
telefoniczna.

Prosimy mieszkańców i przedsiębiorców o odbieranie identyfikato-
rów, a także zrozumienie dla czasowych utrudnień w ruchu, związa-
nych z organizacją na terenie naszej Dzielnicy tak dużego przedsię-
wzięcia, jak UEFA EURO 2012.

Z poważaniem,
Tomasz Kucharski 

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

PUNKTY WYDAWANIA IDENTYFIKATORÓW – czynne od 10 kwietnia 2012 r.
UWAGA: wydawanie identyfikatorów osobom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Saskiej Kępy tylko w Urzędzie Dzielnicy 
Praga-Południe!

L.P. Miejsce i adres Kiedy Uwagi

1. Klub Kultury Saska Kępa, 
ul. Brukselska 23

Pon.- Pt. 
11.00-19.00
Sob. 9.00-14.00

Obsługa osób fizycznych (bez działalności gospodarczej)
4 stanowiska,
Punkt dostępny dla niepełnosprawnych

2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
   „Jordanek”, 

ul. Nobla 18/26

Pon.- Pt. 
11.00-19.00
Sob. 9.00-14.00

Obsługa osób fizycznych (bez działalności gospodarczej)
3 stanowiska,
Punkt dostępny dla niepełnosprawnych

3. Administracja Nieruchomości 
nr 1,
ul. Niekłańska 35A

Pon.- Pt. 
11.00-19.00
Sob. 9.00-14.00

Obsługa osób fizycznych (bez działalności gospodarczej)
2 stanowiska

4. Urząd Dzielnicy Praga-Południe,  
    Wydział Obsługi Mieszkańców, 

ul. Grochowska 274

W godzinach pracy Urzędu:
Pon. 8.00-18.00
Wt.-Pt. 8.00-16.00

Obsługa osób prowadzących działalność gospodarczą
1 stanowisko

Obsługa osób fizycznych (bez działalności gospodarczej)
1 stanowisko

Szanowni Państwo, Mieszkańcy i Przedsiębiorcy z Saskiej Kępy

Dokumentami niezbędnymi do wydania identyfikatora będą:

- Dowód osobisty z adresem zameldowania w Strefie lub inny 
dokument pozwalający na ustalenie tożsamości wraz z dokumen-
tem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania na terenie Strefy. 

- Dowód rejestracyjny pojazdu, dla którego wnioskodawca chce 
uzyskać identyfikator, a w przypadku, gdy osoba ubiegająca się 
o identyfikator nie jest właścicielem lub współwłaścicielem pojaz-
du, także dokument potwierdzający dysponowanie pojazdem (np. 
umowa leasingu, umowa użyczenia itp.)  

a dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
Saskiej Kępy:

- Numer NIP oraz dokumenty poświadczające tytuł prawny do 
lokalu lub nieruchomości znajdującej się w Strefie.

Regulamin Wydawania Identyfikatorów zostanie zamieszczony 
26 marca 2012 r. na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy 
Praga-Południe www.pragapld.waw.pl

Informacja telefoniczna: (22) 33-80-777 

Linia obsługiwana będzie od 26 marca 2012 r. w godzinach 
pracy Urzędu Dzielnicy (8.00-16.00). 

og£oSZENIE
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1158 organizacji pozarządo-
wych z Mazowsza może otrzy-
mać w 2012 r. 1 proc. podatku od 
osób fizycznych. - Skorzy-
stajmy z tej możliwości, 
bo dając sami nic nie 
tracimy, a zyskują naj-
bardziej potrzebujący – 
zachęcają Jacek Kozłow-
ski, wojewoda mazowiecki 
i Leszek Ruszczyk, wicemar-
szałek. W ubiegłym roku 66 proc. 
mieszkańców Mazowsza przeka-
zało 93 mln zł w ramach 1 proc. 
podatku. Wykaz uprawnionych 
organizacji znajduje się na stro-
nie www.1procent.mazovia.pl. 

z z z
W ubiegłym tygodniu zapadł 

wyrok: miasto ma oddać Szpitalo-
wi Praskiemu 3,7 mln złotych plus 
odsetki. To ponad 5 mln. zł Wyrok 
jest dlatego o tyle precedensowy i 
ciekawy, że miasto jest organem 
założycielskim dla tego szpitala.

z z z
Ośmiu nowych specjalistów 

z dziedziny ochrony zabytków 
otrzymało 14 marca br. akty po-
wołania z rąk Jacka Kozłowskie-
go, wojewody mazowieckiego 
oraz Rafała Nadolnego, mazo-
wieckiego konserwatora zabyt-
ków. Kadencja rady trwa cztery 
lata. Do jej zadań należy m.in. 
opiniowanie projektów architek-
toniczno-budowlanych i inwesty-
cyjnych w zakresie ochrony za-
bytków oraz metod i technologii 
konserwatorskich.

z z z
Kilka dni zostało do jednej z naj-

większych światowych akcji anga-
żujących mieszkańców – Godziny 
dla Ziemi WWF. Już dziś warto się 
przyłączyć na www.wwf.pl i zga-
sić światło na symboliczną godzinę 
31 marca o godz. 20.30! 

z z z
Jaka była najlepsza inicjatywa 

pozarządowa ubiegłego roku? Są-
siedzki piknik, pomysł na pomoc 
potrzebującym, a może warsztaty 
dla dzieci? Centrum Komunika-
cji Społecznej stołecznego urzę-
du miasta po raz drugi organizu-
je konkurs na najlepsze inicjaty-
wy pozarządowe pt. „S3KTOR”. 
Jego celem jest wyróżnienie tych 
działań NGO, które najlepiej tra-
fiły w potrzeby warszawiaków. 
Mieszkańcy mogą ją wybrać 
zgłaszając do 20 kwietnia br. do 
konkursu S3KTOR. Szczegóły i 
formularz zgłoszeniowy na stro-
nie ngo.um.warszawa.pl w za-
kładce „S3KTOR”.

z z z
Rusza kolejna edycja konkur-

su „Mazowieckie Zdarzenia Mu-
zealne - Wierzba”. Od połowy 
marca muzea z całego Mazow-

sza mogą zgłaszać najciekaw-
sze wystawy, imprezy oraz wy-
dawnictwa z 2011 roku. Zgłosze-
nia można nadsyłać do połowy 
kwietnia br. Regulamin i aktual-
ne formularze wniosków na stro-
nie www.mazovia.pl  

z z z
Do odwołania została za-

mknięta pętla autobusowa Dw. 
Wschodni od strony ul. Kijow-
skiej Wprowadzono  zmiany w 
obrębie pętli: zawieszono przy-
stanki: Dw. Wschodni (Kijow-
ska) 04, Dw. Wschodni (Kijow-
ska) 05, Dw. Wschodni (Kijow-
ska) 06, Dw. Wschodni (Kijow-

ska) 08, Dw. Wschodni (Kijow-
ska) 12. Przystanek Dw. Wschod-
ni (Kijowska) 52 funkcjonuje dla 
linii dziennych jako „dla wysia-
dających”, zlokalizowany przy 
ul. Kijowskiej przed dotychcza-
sowym wjazdem na pętlę. 

z z z
Środa 28 marca będzie Dniem 

Otwartym w Medycznej Szkole 
Policealnej nr 4 im. prof. Edmun-
da Bieleckiego przy ul. Grena-
dierów 30a. W tym dniu ucznio-
wie szkoły zaprezentują m.in. po-
kaz pierwszej pomocy i specjali-
stycznego sprzętu ratowniczego, 
ćwiczeń aerobowych, jogi. W go-
dzinach 9.00-13.00 będzie można 
zbadać sobie ciśnienie krwi, po-
miar tlenku węgla, zrobić bada-
nie EKG, zmierzyć cholesterol, 
cukier, wysłuchać porad antyni-
kotynowych. Mile widziani bę-
dą mieszkańcy dzielnicy i osoby 
młode.

z z z
Kino Praha było pierwszym 

kinem otwartym w powojennej 
Warszawie. Zamknięto je w 2005 
roku i mimo walorów architekto-
nicznych zburzono. Budowa no-

wego gmachu kosztowała 40 mln 
złotych i trwała dwa lata. No-
ve Kino Praha zostało otwarte w 
2007 roku jako pierwsze kino cy-
frowe w stolicy. W niecałe pięć 
lat później zapada nagle decyzja 
o jego zamknięciu. Filmy w kinie 
Praha można oglądać tylko do 
końca marca br. Powstał Komitet 
Obrony Novego Kina Praha, któ-
ry zebrał kilkaset podpisów i na 
tym nie koniec. W najbliższym 
tygodniu ma dojść do spotkania z 
przedstawicielem zarządu urzędu 
marszałkowskiego.

z z z
We wtorek 13 marca dyrek-

cja Zespołu Szkół Spożywczo-
-Gastronomicznych przy ul. Ko-
morskiej podejmowała przed-
stawicieli Hiszpańskiej Amba-
sady w Polsce i Biura Radcy 
Handlowego Ambasady Hisz-
panii w Warszawie. Dla wybra-
nej grupy uczniów szkoły urzą-
dzono warsztaty kuchni hiszpań-
skiej „Śródziemnomorskie sma-
ki”. Znakomite produkty wprost 
z Hiszpanii, pokaz przygotowy-
wania potraw pod okiem wybit-
nej szefowej kuchni cieszyły się 
wielkim uznaniem także repre-

zentantów naszych władz oświa-
towych. Przedstawiciele ambasa-
dy byli pod wrażeniem dokonań 
szkoły, a także wiedzy uczniów 
na tematy gastronomiczne. Nie-
bawem szkoła otrzyma zaprosze-
nie do międzynarodowego kon-
kursu: zwycięzcy uczniowie zo-
staną zaproszeni do Hiszpanii na 
specjalną, kulinarną podróż.

z z z
20 marca LXXI Liceum Ogól-

nokształcące im. gen. Jakuba Ja-
sińskiego przy ul. Grochowskiej 
popisało umowę patronacką z 
Wydziałem Fizyki Politechniki 
Warszawskiej. Dzięki tej umo-
wie jedna z nowo otwieranych 

klas – matematyczno-informa-
tyczna, będzie objęta patronatem 
Wydziału Fizyki. Uczniowie tej 

klasy będą mogli uczestni-
czyć w wykładach i ćwi-

czeniach laboratoryj-
nych na tym wydziale. 

z z z
W poniedziałek 26 

marca o godz. 10.00 w Ze-
spole Szkół N 5 im. Stefana Ki-

sielewskiego przy ul. Szczawnic-
kiej 1 rozpocznie się VII Giełda 
Szkół Ponadgimnazjalnych dziel-
nicy Praga Południe. Giełda or-
ganizowana jest przy współpracy 
Wydziału Oświaty i Wychowania 
dzielnicy Praga Południe, honoro-
wy patronat nad nią objął burmistrz 
dzielnicy Tomasz Kucharski. 

z z z
Podczas II Spotkania Świątecz-

nego mieszkańców Saskiej Kępy 
w sobotę 31 marca w Klubie Kul-
tury Saska Kępa przy ul. Bruksel-
skiej 23 można zgłaszać do kon-

kursu własnoręcznie upieczone 
mazurki - degustować będą kibi-
cujący goście i jury. Będą nagro-
dy, dyplomy, muzyka i zabawy, 
w tym dla dzieci - własnoręczne 
szykowanie palm wielkanocnych. 
Szczegóły - Fundacja Św. Jana Je-
rozolimskiego, ul. Królowej Al-
dony 12, tel. 22 617-34-28. 

z z z
Do 8 kwietnia br. na parterze 

CH Warszawa Wileńska moż-
na oglądać wystawę fotograficz-
ną „Prażanki”, przedstawiającą 
współczesne kobiety Pragi – ar-
tystki, fotografki, architektki, ale 
także panie dzięki którym nie by-
łoby zadbanych praskich kapli-
czek ani opieki dla najmłodszych. 

z z z
24 marca br. stołeczny ratusz 

planuje otwarcie dla pieszych 
mostu Północnego, nazwanego 
na wniosek radnych PO mostem 
im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
Dla samochodów przeprawa ma 
być otwarta dzień później. Wa-
runkiem jest dopuszczenie mo-
stu do użytkowania przez nadzór 
budowlany. – Na sobotę 24 mar-
ca władze miasta planują dzień 
otwarty dla mieszkańców, którzy 
chcieliby zobaczyć nową prze-
prawę łączącą Białołękę z Biela-
nami – powiedziała wicerzecznik 
warszawskiego ratusza Agniesz-
ka Kłąb.  (ab) (eGo)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 22.03. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Konopi, wstęp 10 
zł; 23.03. godz. 19.00 – „Klub kina niemego” - Charlie Chaplin i 
„Gorączka złota” (1925), wstęp 5 zł; 24.03. godz. 19.00 - koncert 
w wykonaniu Tomasza Bieleckiego i zespołu „Wielbłądy”, wstęp 
wolny; 25.03. godz. 17.00 –  „I Ty możesz zostać podróżnikiem 
– Praskie warsztaty podróżowania”, wstęp 5 zł; 26.03. godz. 
18.00 - „Swing Workshop Wojtka Kamińskiego”, wstęp wolny; 
27.03. godz. 18.00 – „Biesiada Literacka – Z Grochowa w Ko-
smos” 28.03. godz. 17.00 – wykład pt. „Fluxus. Nie ma granic 
między sztuką a prozą życia”, godz. 18.30 – Klub Mola Książko-
wego, wstęp wolny, kawiarnia; 31.03. godz. 19.00 – Koncerty ze-
społów: Deathcamp Project (godz. 20.00) i Cabaret Grey (godz. 
19.00), Wystawy: 24.03. godz. 18.00 – Józef Franczak – malar-
stwo – wernisaż wystawy. Ekspozycja czynna do 9.04.br.; 31.03. 
godz. 16.00 – 22.00 - „La Vie En Rose” zbiorowa wystawa prac: 
Moniki „Asthar” Śmiglewskiej, Anny „Axine” Wiącek, Joanny 
Elżbiety Girej (Pani Nożownik), Łukasza „Alkazz” Schmidta, 
Marcina Kokoszko. Wystawę będzie można obejrzeć tylko 31.03.
br., wstęp wolny;
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 – 23.03. godz. 
19.00 - Monodram „I dlatego jest jak jest” według C.K. Norwida. 
Bilety 5 zł od godz. 17.00; 24.03. godz. 19.00 – spektakl teatral-
ny „Łysa śpiewaczka”, wstęp wolny; 25.03. godz. 19.00 – musi-
cal „Koty”, bilety 5 zł od godz. 12.00; 26.03. godz. 19.00 - fil-
mowa wersja opery „Śmierć Klingoffera”, wstęp wolny; 27.03. 
godz. 19.00 – wieczór piosenek Brassensa, bilety 10 zł od godz. 
17.00; 28.03. godz. 19.00 - spektakl teatralny „Końce świata”, 
wstęp wolny; 29.03. godz. 19.00 – seans filmowy „Kot jaki jest 
każdy widzi”, bilety 5 zł od godz. 17.00;     
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 26.03. godz. 
18.00 – Spotkanie z Ignacym Gogolewskim. Bezpłatne zaprosze-
nia do odbioru w Klubie KKS przy ul. Pawlikowskiego 2; 28.03. 
godz. 11.00 - Warsztaty Wielkanocne, wstęp wolny; 
 Klub Kultury Gocław ul. Abrahama 10 – 22.03. godz. 19.30 
– „Cynamon i imbir” – przedstawienie teatralne Teatru Paradox, 
wstęp wolny; 26.03. godz. 18.00 – „Moje impresje świetlne” – 
wernisaż wystawy Wandy Wimbor; godz. 19.00 – „Ballady słoń-
cem malowane” – recital Ryszarda Makowskiego, wstęp wolny; 
28.03. godz. 11.00 – V Dzielnicowy Przegląd Piosenki Estrado-
wej w kat. IV-VI klasy szkół podstawowych i młodzież gimna-
zjalna; godz. 15.00 - finały; 
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” al. St. 
Zjednoczonych 40 – 28.03. godz. 17.0 - Warsztaty „Niedzie-
la Palmowa – palmy wielkanocne”. Zgłoszenia osobiście u kie-
rownika p. Aleksandry Suligi lub tel. 22 673-60-63 i 606-839-
305. Koszt 5 zł od osoby; Od 4.04. w godz. 14.30-16.30 - zapisy 
na bezpłatne warsztaty plastyczne Seniorów i od 5.04. - zapisy 
na bezpłatne zajęcia teatralne dla dzieci 4-6 lat i rodziców, tel. 
22 673-60-63; 606-839-305; Nabór do Artystycznej Grupy Ama-
torsko-Teatralnej „Agat” informacje: tel. 22 673-60-63; 606-839-
305;   
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 
21 – 24.03. godz.17.00 - Świat dźwiękiem malowany. Koncert 
uczniów PSM I st. nr 3 im. J. Zarębskiego w Warszawie; 
 Filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła ODT „POGOD-
NA” ul. Jana Pawła II 25  oś. Stara Miłosna – 25.03. godz. 
16.00 – Przedstawienie „Książę i żebrak”; 29.03. godz. 18.30 - 
Pisanki inaczej - warsztaty dla dzieci (zapisy tel. 22 427 37 74); 
29.03. godz. 19.00 - Świece - warsztaty decoupage dla dorosłych,  
zapisy tel. 22 427 37 74);
 Kościół św. Wacława ul. Korkowa 27 - 25.03. godz. 19.00; 
Kościół Miłosierdzia Bożego na Saskiej Kępie ul. Ateńska 12 
– 01.04.godz. 17.00 - koncert „Requiem d-moll” W. A. Mozarta  
w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Sinfonietta Saska i Chóru 
Epifania. Wstęp wolny;

za pro sze nIa dla mIe szkań ców

rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

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: 22–23, 27–30 iii i 1–5 iV 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!!!

66 lat tradycji

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

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

Ośrodek Wypoczynkowy Jantar zaprasza 
Seniorów na wiosenny turnus do KRYNICY MORSKIEJ 

7.05.2012 – 14.05.2012 cena 500 zł/os. 
7.05.2012 – 21.05.2012 cena 1 000 zł/os. 
W cenie zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

OW Jantar                        Zapisy:  
ul. Przyjaźni 26               ul. Marszałkowska 81 kl. IV lok. 1 
82-120 Krynica Morska  00-683 Warszawa 
tel. (55) 247 60 30            tel. (22) 896 92 50 
www.owjantar.pl              mail: kontakt@owjantar.pl

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

Panu
Andrzejowi  KANI

serdeczne podziękowania za nieocenioną pomoc
i wsparcie w czasie choroby mojego męża 

Ś.P. 
Eugeniusza Wawrzyniaka

składa żona 

 DYWANY (antyalergiczne)
 suknIe Ślubne
 skórY/koŻucHY
 WSZELKA GARDEROBA
 odbiór od klienta
 transport gratis
Warszawa ul. Płowiecka 25

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

PRZYJAZNA PRALNIA
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Pan Kazimierz Główka od razu zauważył, że jego kolega  
z bazaru, Eustachy Mordziak, ma jakiś problem. 

- Co tym razem pana gryzie, panie Eustachy? 
- Z podziwu wyjść nie mogę. 
- A detalicznie, o co się rozchodzi?
- O jajka. Takie normalne, od kury.
- I co w tych jajkach spokoju panu nie daje?
- Po pierwsze cena. W telewizji mówią, że będą po złotów-

ce.
- Jak mówią w telewizji, to święte, niestety. 
- A ja, powiem panu, nieraz się oszukałem. Oni tak, a ży-

cie – na odwyrtkę. Na ten przykład z pogodą. Albo weźmy 
„zieloną wyspę”… Czy mam kontynuować? Mam? Proszę 
bardzo: ile razy Tusk mówił, że coś zrobi? A zrobił? Ucho 
od śledzia. 

- Bez przesady. W ostatniej mowie sejmowej obiecał, że bę-
dzie bolało i boli. Gaz mamy najdroższy w Europie, prąd, 
benzynę. Leki też zdrożały do bólu, nie powie pan, że nie.  
A jeszcze emerytury nam szykuje. Stara się chłopisko, nie 
można powiedzieć.

- I co z tego, że nie można, jak ludzie i tak mówią. Wiesz 
pan, na bazarze taki dowcip krąży, że Tusk zmiękł i powie-
dział, że już dobrze, nie wydłużymy wieku emerytalnego, 
niech zostanie, jak jest: 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. 
Ale w zamian do tej samej granicy skrócimy długość życia, 
bo Rostowski musi wyjść na swoje. 

- Czarny humor się pana trzyma, panie Eustachy.

- Jak ma się nie trzymać, kiedy bryndza wszystkimi brama-
mi na bazar się wciska. W tygodniu tylko wiatr hula między 
budami. Ludzie już mało kasy mają, a jeszcze będą musieli 
płacić po złociszu za jajko.

- Przyzna pan jednak, że co jak co, ale podać złe wiadomo-
ści to umieją. Te redaktorki, ci redaktorzy – takie to ładne, ta-
kie inteligentne. Za mojej młodości w telewizorze pokazywał 
się jakiś smutas i czytał z kartki: w związku z koniecznością 
racjonalizowania wydatków państwowych podnosi się ceny 
detaliczne następujących produktów spożywczych… Ludzie 
byli na ulicach, zanim skończył. A teraz siedzą w domach i 
jak oniemiali patrzą w telewizor. 

- I to właśnie, panie Kaziu, jest kolejna przyczyna mojego 
zamyślenia, które był pan łaskaw zauważyć. Patrzę ja na tę 
naszą młodzież telewizyjną i myślę sobie, co za zdolne poko-
lenie? Przedwczoraj znali się na budowie wałów przeciw-
powodziowych, a technikę pracy lodołamaczy mieli w ma-
łym palcu, wczoraj znali się ścieżkach podejścia jakby w sa-
molocie się urodzili, przed niedzielą nie było lepszych znaw-
ców śledztwa w sprawie półrocznej Madzi z Sosnowca, po-
tem żadnych tajemnic nie miały przed nimi zwrotnice i tory, 
jakby na tych torach zęby zjedli, a dziś – zawołani hodowcy 
kur niosek! Jak ci stanie taki w kurniku, jak ci pokaże się taka 
na tle ptactwa jajonośnego, to ze zwykłych jaj robią koncert 
na mikrofon, kamerę i własny talent.

- I bardzo dobrze, powiem panu, panie Eustachy. Sposób 
przekazania wiadomości jest bardzo ważny dla odbiorcy. Tak 
jak z tym lekarzem, który telefonuje do pacjenta i mówi: - 
Mam dla pana dwie wiadomości, dobrą i złą. Od której za-
cząć? - Od dobrej. - Zostało panu 7 dni życia. - A zła wiado-
mość? - Od sześciu dni nie mogłem się do pana dodzwonić.

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Najdro¿sze œwiêta

Kobiecym okiem

czy wspomóc finansowo ko-
legę, któremu towar przepadł 
pogrążając go w nędzy.

Ubezpieczenia wzajem-
ne tym się różniły od innych, 
że nie były nastawione na 
zysk, oparto je na zasadzie 
wzajemności. Nie chodziło o 

zysk, lecz wspólne 
pokrywanie szkód 
powstałych wśród 
s t o w a r z y s z o -
nych. ZUW wid-
niejący na pla-
kacie powstał w 
Poznaniu, w roku 
1784, głównie dla 
ochrony przed po-
żarem. Stąd wzię-
ły się obecne izby 
handlowe, z tabu-
nem dyrektorów, 
prezesów, sekre-
tarzy, urzędników 
nie przypuszczam, 
by refundowali 
straty. Od tego są 
firmy ubezpiecze-
niowe. Ot, specja-
lizacja. Chirurdzy 

od małego palca lewej ręki.
Wróćmy do korzeni. Dziś lu-

dzie też mieszkają po sąsiedz-
ku i większość z nich wie, że 
jeśli przymknie oko na zagro-
żenie czyhające na sąsiada, 
sam siebie naraża na niebez-
pieczeństwo. Dziwne typy na 

klatce schodowej, parkowa-
nie zagradzające drogę stra-
ży pożarnej czy pogotowiu, 
nieuczciwa kasjerka… Dziś 
on będzie poszkodowany, ju-
tro ja.

Zmobilizujmy się zatem do 
działania razem. Dobry pre-
tekst - Euro 2012. Dziesiąt-
ki tysięcy kibiców w Warsza-
wie, parkowanie na obrze-
żach, by dostać się na sta-
dion koleją czy autobusami. 
Wielu jednak będzie parko-
wać nam pod oknami. No i te 
powroty po meczach… Albo 
nadchodzący sezon weeken-
dowych wyjazdów -  to na-
prawdę nieważne, czy lu-
bisz sąsiada, czy nie. Waż-
ne, by się wzajemnie wspie-
rać i o siebie dbać. Reago-
wać na podejrzane typki, na 
nietypowe hałasy za ścianą, 
na to, co niepokoi i wzbudza 
czujność. Niech wzbudza! 
Wystarczy sięgnąć po telefon 
Policji lub Straży Miejskiej. 
Sąsiedzie! Czas najwyższy…

żu

Szlachetne to zawołanie 
znalazłam na bardzo starym, 
przedwojennym plakacie, na-
wołującym do dbałości o swo-
je mienie. Co prawda chodzi 
tam najwyraźniej o rolników, 
a Zakład Ubezpieczeń Wza-
jemnych umiejscowiony był, 
jak czytam, w Poznaniu i, jak 
pisze, ubezpieczał „najtaniej i 
najdogodniej”.

Wbrew pozorom, sformu-
łowanie „ubezpieczenia wza-
jemne” nie powstało przez 
przypadek. To najstarsza for-
ma ubezpieczeń od następstw 
wypadków losowych, którą 
stosowano już w średniowie-
czu. Na przykład kupcy sto-
warzyszali się, by wspólnie 
pokrywać koszty dalekich po-
dróży, obrony przed zbójcami 

S¹siedzie!
Bój siê Boga!

Światowe uwagi chłopaka z Pragi

Wiedzieliśmy, że kiedyś przyjdzie ten dzień, kiedy będziemy musie-
li ze zdumieniem wielkim… stwierdzić, że Zygmunt Broniarek nie był 
nieśmiertelny, a jednak trudno pogodzić się, że Zyga został korespon-
dentem w innym już wymiarze... Jego urok zniewalał, jego erudycja 
skracała głowę wszystkim największym, jego talent... właściwie do 
wszystkiego, zadziwiał. Był ozdobą każdego spotkania towarzyskiego, 
przerzucał się z anegdoty na anegdotę, z języka na język, a potem to 
wszystko leciuteńkim piórem potrafił opisać. 

Flirtował z życiem, miał 
do niego motyli stosu-
nek - kolorowy i radosny 
aż zawędrował na Olimp 
dziennikarskich wyzwań. 
Był korespondentem w 
Waszyngtonie, na tyle 
godnym szacunku i wy-
razistym, że prezydenci 
mocarstwa wymieniali go 
z imienia i nazwiska, za-
praszali do spotkań przy 
zastawionym stole, prze-
kazywali poufne wiado-
mości do przepuszczenia 
dyplomatycznymi kana-
łami. Nie inaczej było we 

Francji. I ten wielki dziennikarz nigdy nie stwarzał wokół siebie aure-
oli kogoś wielkiego: nie miał oporów przed natychmiastowym prze-
chodzeniem na „Ty” z młodymi adeptami zawodu - bo przecież dzien-
nikarz i dziennikarz to to samo... Choć wszyscy wiedzieli, że dzienni-
karz, który pije bruderszaft z najwybitniejszymi postaciami tego świa-
ta, jednak jest kimś wyjątkowym.

Zygmunt lubił „Mieszkańca”. Jak powiedział, że felieton, a nie-
ustannie tropił praskie i warszawskie ślady w wielkim świecie, będzie 
o 10.45, to był zawsze minutę przed czasem. Wycezylowany, gotowy 
do druku bez zmiany przecinka. Gdy był młodszy wpadał do „Miesz-
kańca” sobie pogadać. Ot tak. Na naszych dorocznych spotkaniach  
z udziałem władz ustawodawczych państwowych i samorządowych wo-
dził rej do ostatka sił, na co z wielką miłością i cierpliwością przyzwa-
lała jego żona Elżbieta. Pamiętał o każdym ważnym dniu, wtedy słał te 
swoje przemiłe listy wsadzone w kopertę z nadrukiem: Zygmunt Bro-
niarek, korespondent z Białego Domu. Nie zostawiał żadnego listu bez 
odpowiedzi - a osoba, do której pisał miała wrażenie, że zrobiła rzecz 
wyjątkową pisząc do Broniarka.

Ech. O Zygmuncie można bez końca, bo 87 lat życia, to tysiące aneg-
dot z jego udziałem, bo nie był to człowiek, wokół którego życie prze-
pływało. Ono zaczepiało się na jego ramionach, a On wybierał co ma 
pozostać i dać się przelać na papier. I co? Wszystko się kończy, ale że-
by Zygmunt nie przysłał felietonu o 10.45? Nie przysłał... I nie przyśle.  
I jest to bardzo, bardzo smutne. Zygmuś, żegnaj. Dawaj teraz radość 
innym, bo nie wierzymy, byś tak po prostu zaczął odpoczywać.

Zespół redakcyjny „Mieszkańca”

Zygmunt 
Broniarek

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

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

oKNa drewNIaNe 
I pCv

www.instal−diament.com.pl

 Żaluzje
   roletki 

materiałowe
 moskitiery
 Verticale

autoryzowany punkt sprzedaży

biuro handlowe: 
warszawa 

ul. zamieniecka 76 
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail:  
instal.diament@neostrada.pl 

1925–2012

rEKlAMA rEKlAMA  
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Dzisiaj w naszym cyklu 
„Mamy Stadion. I co mamy?” 
optymistyczne spojrzenie. Jed-
ną z tak zwanych „wartości 
dodanych” lokalizacji Stadio-
nu Narodowego i organizacji 
mistrzostw UEFA EURO 2012 
będzie poprawa sprawności 
działania służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo miesz-
kańców i mienia. 

W ubiegłym tygodniu zapre-
zentowano Centrum Bezpie-
czeństwa m.st. Warszawy (przy 
ul. Młynarskiej) – jedną z prio-
rytetowych inwestycji zbudo-
wanych „w kontekście zbliża-
jących się Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej”. Mają tu mieć 
stanowiska wszystkie służby 
odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo i ma to wpłynąć na lepszą 
koordynację działań pomiędzy 
nimi. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent Warszawy.

- Do nowego Centrum Bez-
pieczeństwa służby wprowadza-
ły się już od jesieni ubiegłego 
roku, a próbą jego funkcjono-
wania był mecz Polska – Por-

tugalia. W tym centrum pracuje 
Straż Miejska, służba dyżurna 
Miasta, monitoring miejski, 
przedstawiciele Policji i Pań-
stwowej Straży Pożarnej, która 
zdecydowała się już przenieść 
na to stałe stanowisko dowo-
dzenia z numerem 998. W bu-
dynku będzie niebawem obsłu-
giwany numer ratunkowy 112. 
Centrum Bezpieczeństwa zo-

stało stworzone do obsługi co-
dziennych wydarzeń w mieście, 
jak również do koordynacji 
wielkich imprez masowych, jak 
i zarządzaniu w sytuacjach kry-
zysowych, takich, jak na przy-
kład powódź. To jest najnowo-
cześniejsze centrum w Polsce. 

Ewa Gawor,  
dyrektor stołecznego Biura 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego m.st. Warszawy.

- Sercem centrum jest zinte-
growane stanowisko koordy-
nacji i reagowania. Jest to sta-
nowisko pracy przedstawicieli 
różnych służb. Celem budowy 
tego stanowiska było skróce-
nie czasu reakcji na zdarzenia. 
Sala jest wyposażona w wiel-

koformatowy ekran. Poprzez 
światłowody mamy połączenie 
także ze służbami i urzędami, 
które u nas „nie siedzą” – m.in. 
MPWiK, ZDM, metrem. Za po-
mocą radiostacji łączymy się z 
portami lotniczymi i dworcami 
kolejowymi. Ostatnio uzyskali-
śmy dostęp do jedenastu kamer 
Stadionu Narodowego. To dla 
nas bardzo ważne kamery. Sztab 

mógł obserwować drogi dojścia 
i rozejścia do tego obiektu. Za 
moment będziemy mieli dostęp 
do kamer z dworców Centralne-
go, Stadion i Wschodniego.

Mirosław Schossler,  
komendant stołecznej Policji.

- Dzięki temu centrum mamy 
w samorządzie partnera, który 
jest wyposażony w takie na-
rzędzia, które nas wspierają. 
Nowoczesne rozwiązania zasto-
sowane tutaj nam, policjantom, 
bardzo się ułatwia pracę. Jest 
na przykład szybszy przekaz 
informacji. Jestem dumny, że 
jestem komendantem w takim 
mieście, które posiada takie 
centrum. W przyszłym roku 
Warszawa jest gospodarzem 

europejskiego spotkania szefów 
Policji stolic państw europej-
skich i jestem przekonany, że 
w programie znajdzie się także 
wizyta w tym centrum.

Mariusz Wejdelek,  
komendant stołecznej  
Państwowej Straży Pożarnej.

- Od początku braliśmy 
udział w tym przedsięwzięciu. 
Dla nas największym poligo-
nem doświadczeń, gdzie wszyst-
kie służby muszą być razem, 
była powódź. Wszystkie służby 
w mieście potrzebowały takiej 
bazy. Komenda miejska już cał-
kowicie przeniosła się tutaj ze 
swoim stanowiskiem kierowa-
nia.   

Jacek Kozłowski,  
wojewoda mazowiecki.

- W Warszawie powstało 
pierwsze w Polsce, nowoczesne 
centrum zarządzania wszystki-
mi służbami odpowiedzialnymi 
za nasze zbiorowe bezpieczeń-
stwo w stolicy. Jest to obiekt 
na światowym poziomie. Mało 
która stolica może się pochwa-
lić tak dobrze przygotowanym 
obiektem. Jeśli chodzi o numer 
112 i Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego, to CPR, na 
tyle ile to zależy od Miasta i 
wojewody jest gotowe. Trwają 
jeszcze prace informatyczne, 
za które odpowiada Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych. Są 
już zatrudnieni pracownicy i 
przygotowani do działalności. 
Pełne uruchomienie CPR na-
stąpi raczej po EURO 2012, 
raczej pod koniec tego roku, 
kiedy Pogotowie Ratunkowe 
zostanie wyposażone w sys-
tem pozwalający mu na pełną 
współpracę z centrum. Bardzo 
zaawansowane są rozmowy nad 
przeniesieniem tutaj Centrum 
Dyspozytorskiego Pogotowia 
Ratunkowego. 

Adam Rosiński
rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 
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500 m2 powierzchni

Warszawa-Radoœæ ul. Patriotów 154 
i piêtro nad sklepem teScO

Zapraszamy pon.-pt. 10-19; sob.-niedz. 10-15

centRUm 
HandLOWe

atRaKcYJne 

cenY!

mamy stadion. I co mamy?
Przed Euro 2012

Mistrzostwa Europy w piłce kopanej 
zbliżają się wielkimi krokami. A wraz z 
nimi rośnie niepokój, czy wszystko będzie 
jak trzeba. Inny jest jednak niepokój pani 
minister (ministry?, ministerki?) Muchy, a 
inny mieszkańców Pragi i okolic. Ci ostat-
ni boją się – najogólniej mówiąc – poważ-
nych utrudnień w codziennym życiu. Do-
brze więc, że Rada Dzielnicy Praga Płd. 
wzięła ten temat „na warsztat” i na swoim 

posiedzeniu (w którym wziąłem udział) przepytała wszystkie służby, 
odpowiedzialne za organizację EURO-2012. 

Dyskusję zdominowały trzy tematy. Pierwszy, wywołany przeze 
mnie, wynikał z moich doświadczeń jako kibica sportów masowych. 
Sporty te, często „wzmacniane” piwem, są – jak by to powiedzieć – 
moczopędne. Po meczu z Portugalią kibice skarżyli się na zbyt małą 
ilość przenośnych toalet, a że fizjologia ma swoje prawa, swój „ślad na 
ziemi” pozostawiali nie tylko w nadwiślańskich krzakach, ale także na 
okolicznych ulicach i osiedlach. Na EURO toalet wokół stadionu ma 
być dwa razy więcej – co oczywiście cieszy – zasugerowałem jednak, 
aby w dniach meczów część z nich ustawić także na Saskiej Kępie, Ka-
mionku i w innych miejscach, wskazanych przez ciężko doświadczo-
ne lokalne społeczności. Zgodnie z obietnicą burmistrza – tak właśnie 
ma się stać.

Drugim tematem było rozmieszczenie w dniu meczu zakazów parko-
wania i wjazdu. Zakazem wjazdu objęta będzie Saska Kępa. Nie będzie 
on oczywiście dotyczył mieszkańców, dla których Dzielnica przygoto-
wuje identyfikatory, ważne przez trzy lata, aby było można ich używać 
w trakcie innych imprez na stadionie. Identyfikatory mają być wydawa-
ne pod koniec marca, warto więc zgłosić się po nie wcześniej, bo meto-
da „last minute” w tym przypadku przynosi same kłopoty. Radni i go-
ście zarzucili jednak burmistrza pytaniami o taksówki, samochody ku-
rierskie, dostawcze itp., co zaowocowało formułowanymi na chybcika 
propozycjami rozwiązania tego problemu. Myślę – czemu dałem wyraz 
w trakcie dyskusji – że nic tu nie trzeba wymyślać. Przecież kibice nie 
będą przebierać się za taksówkarzy, kurierów i dostawców, aby tylko 
wjechać na Francuską i tam porzucić samochód. Takie pojazdy trzeba 
po prostu wpuszczać, kierując się zdrowym rozsądkiem.

Trzeci temat, to prośba ambasady rosyjskiej o wyznaczenie terenu 
gdzieś na Pradze, może na Targówku, pod odrębną „strefę kibica” dla 
20-30 tysięcy kibiców rosyjskich. „Strefa kibica” będzie na Placu De-
filad, ale tam nie chcą. Uspokajam, że o praskiej stronie nie ma mo-
wy, jeżeli już, to Pole Mokotowskie. Ale i z tego chyba nic nie będzie, 
bo UEFA musi dać zgodę na transmitowanie meczu, a na to się nie 
zanosi. Jest także problem zapewnienia bezpieczeństwa. Za PRL-u do 
ZSRR jeździły Pociągi Przyjaźni, ewentualnej wizyty polskich kiboli 
(bo przecież nie kibiców) w rosyjskiej strefie takim pociągiem na pew-
no nie będzie.

Na koniec smutna refleksja: co pokażemy gościom z zagranicy na 
Pradze? Stadion kosztował 2 mld zł. Gdyby choć 5% przeznaczyć na 
remonty 30-40 praskich kamienic, a tak…

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej
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Na rogu wspomnianych ulic 
inwestor, firma Dorbud Zdzi-
sław Pliszka, stawia pięćdziesię-
ciomieszkaniowy budynek. Naj-
prawdopodobniej, w związku z 
prowadzonymi robotami i głę-
bokim wykopem pod tę inwesty-
cję doszło do bardzo poważnych 
uszkodzeń i pęknięć w sąsied-

niej kamienicy (Łukowska 28). 
Sytuacja była na tyle poważna, 
że nadzór budowlany nakazał w 
trybie natychmiastowym opróż-
nienie komunalnej kamienicy. 
Decyzją zarządu Pragi Południe 
lokatorzy zostali ewakuowani 
do hotelu, a część z nich znala-
zła schronienie u swoich rodzin 
bądź znajomych. Wykwatero-

wanym rodzinom przyznano 
lokale zamienne. Niektórzy już 
w nich zamieszkali, a pozostali 
czekają na dokończenie remontu 
nowych mieszkań. 

Znaczną część zasobu miesz-
kaniowego Pragi Południe sta-
nowią stare, przedwojenne ka-
mienice. Ich stan jest, delikatnie 

ujmując, fatalny. Doprowadziła 
do tego mierna dbałość o bu-
dynki w czasach Peerelu i chro-
niczny brak finansów w czasach 
współczesnych. Zdarza się, że 
tak, jak przy Łukowskiej, w 
bezpośrednim sąsiedztwie starej 
kamienicy prowadzone są nowe 
inwestycje, a prace wpływają 
na pogorszenie stanu technicz-

nego przyległego budynku. – W 
ostatnich pięciu latach mieliśmy 
kilka takich przypadków – mówi 
wiceburmistrz Robert Kempa. 
– Ostatni był w 2010 roku przy 
ul. Domeyki. Pisaliśmy o tym 
w „Mieszkańcu”. Wtedy także 
dzielnica musiała wykwate-
rować wszystkich lokatorów.  

– Nowe mieszkania otrzyma-
liśmy dosyć szybko i patrząc 
z perspektywy czasu jesteśmy 
zadowoleni ze wskazanych lo-
kalizacji i załatwienia sprawy 
– mówi „Mieszkańcowi” jedna 
z byłych lokatorek kamienicy 
przy Domeyki 6. Jednak budy-
nek jest już raczej stracony – w 
rozumieniu zasobu komunalne-

go. Urzędnicy południowopra-
skiego ZGN wątpią, aby Mia-
sto przekazało środki na jego 
remont, gdyż musiały by one 
być w bardzo dużej wysokości 
(remontując przedwojenną ka-
mienicę trzeba ją dostosować do 
aktualnych wymogów i przepi-
sów). Nie zakończyło się także 
prokuratorskie postępowanie 
przeciwko inwestorowi. Czy 
podobna sytuacja będzie przy 
Łukowskiej 28?

– Tę sprawę bada właściwy 
organ, czyli PINB-ud – wyjaśnia 
wiceburmistrz Kempa. – Z tego 
co wiem złożył zawiadomienie 
o możliwości popełnienia prze-
stępstwa. Ekspertyzę techniczną 
ma dla nas wykonać też ZGN. 
Mając te materiały zdecydujemy 
o dalszym losie budynku oraz 
będziemy dochodzić rekompen-
saty czy to w drodze ugody czy 
też na drodze sądowej. Ryszard 
Bill, zastępca dyrektora ZGN, 
zapewnia nas, że ekspertyza 
techniczna będzie gotowa w 
kwietniu. Inwestor, firma Do-
rbud – Zdzisław Pliszka, unika 
rozmowy z „Mieszkańcem”. W 
jego biurze otrzymujemy obiet-
nicę szybkiego kontaktu, ale 
przez kolejne dni telefon milczy. 
W sumie milczenie dewelopera, 
z punktu widzenia laika, wyda-
je się uzasadnione. Przygląda-
jąc się zabezpieczeniom przed 
osuwaniem się uszkodzonego 
budynku (na zdjęciu) przy ul. 
Łukowskiej można mieć wąt-
pliwości, czy spełnia ono swoją 
rolę… A sprawa dla dzielnicy 
jest ważna. Straciliśmy kolejny 
budynek komunalny, a samo-
rząd poniósł niebagatelne kosz-
ty zakwaterowania w hotelu, 
dostarczenia nowych mieszkań, 
zabezpieczenia i ochrony pęk-
niętej kamienicy.  rosa

po katastrofie na łukowskiej

Według pozwolenia na budowę ścianka zabezpieczająca przed osuwaniem kamienicy powinna 
mieć 2 metry szerokości. Czy miała tyle…? 

O katastrofie budowlanej przy zbiegu ul. Łukowskiej  
i Zamienieckiej informowaliśmy w przedostatnim numerze 
„Mieszkańca”. Dzisiaj wracamy do tego tematu.
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19 lat temu na łamach „Mieszkańca” po raz pierwszy zorga-
nizowaliśmy konkurs pod nazwą „Superwitryna” . Nasi Czy-
telnicy wybierali najlepsze i najładniejsze placówki handlowe 
i usługowe naszej dzielnicy. Teraz rozpoczynamy kolejną edycję 
– tradycyjnie prosimy Czytelników o współudział w tym przed-
sięwzięciu i przesyłanie swoich propozycji. Napłynęły już pierw-
sze zgłoszenia do udziału w tegorocznej edycji naszego konkursu 
„Superwitryna 2012”, którego organizatorami są: Zarządy Dzielnic 
Pragi Południe i Wawra, „Społem” WSS Praga Południe, WSH „Fa-
la” oraz nasza redakcja. Oto propozycje naszych Czytelników: 1. 
Poradnia Okulistyczna „OPTIMED”- ul. Kordeckiego 49; 2. Sklep 
Meblowy „LUSIA” ul. Patriotów 137; 3. Cukiernia „CIEŚLIKOW-
SKI” - ul. Kobielska 23; 4. Strefa Wnętrza „LEROY MERLIN” - 
ul. Ostrobramska 73b; 5. Sklep „Społem” WSS nr 3 - ul. Paryska 

11/15; 6. Stomatologia „DEWA DENT”- Al. St. Zjednoczonych 72; 
7. Sklep „Społem” WSS nr 12 - ul. Grenadierów 40; 8. Sprzedaż 
okien i drzwi „MARO” - ul. Patriotów 237; 9. „GETIN-BANK” 
- Al. St. Zjednoczonych 72; 10. Przychodnia Medyczna „BORA-
MED”- ul. Bora-Komorowskiego 21; 11. Hurtownia Optyczna 
„OPTA SUN” - ul. Majdańska 7; 12. „SKOK STEFCZYKA” - ul. 
Ateńska 10; 13. Piekarnia-Cukiernia „GROMULSKI” - ul. Bora-
-Komorowskiego 21; 14. Sklep „Społem” WSS nr 22 - ul. Szase-
rów 124 (na zdjęciu); 15. Sklep „Społem” WSS nr 36 - ul. Trakt Lu-
belski 163; 16. Bank Spółdzielczy - ul. Jubilerska 10; 17. Centrum 
Rehabilitacji „KIMED”- ul. Międzyborska 50; 18. Sklep „Społem” 
WSS nr 42 - ul. Lucerny 87; 19. Sklep WSH „Fala” z art. sanitar-
nymi i drewnopochodnymi - ul. Lucerny 3/11; 20. Dom Handlo-
wy WSH „Fala” - ul. Bystrzycka 55. Czekamy na Państwa dalsze 
propozycje. (ab)

SUPERWITRYNA 
2012

Międzylesie ul. Czarnołęcka 3

BEZCZYNSZOWA  
KAWALERKA 38 m2  
z ogródkiem

cena 309.000 PLN 
Tel. kom. 797-997-008

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
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 BA RAN 21.03-21.04

Jeśli chcesz zainwestować w jakieś przedsięwzię-
cie większą kwotę pieniędzy, na razie się wstrzymaj. 
Powinieneś przygotować się finansowo na nadcho-
dzące święta, które wiążą się z nadprogramowymi 
wydatkami. Ale nie martw się zawczasu, bo pomoc 
osób z zewnątrz i przeczekanie tej sytuacji może 
przynieść poprawę. Spróbuj wykrzesać z siebie wię-
cej optymizmu i postaraj się dostrzec uroki wiosny, 
która właśnie nadeszła.

 BYK 22.04-21.05
Drogi Byczku, wiosna wydaje się być wręcz wyma-
rzoną porą dla Ciebie. Nareszcie zaczyna robić się 
cieplej, słoneczko przygrzewa, ale Ty zamiast być 
pełnym zapału i chęci do zabrania się za przedświą-
teczne porządki gdzieś się zabawiasz. Pomyśl jed-
nak o bardziej przyziemnych sprawach, jak sprzą-
tanie i trzepanie dywanów, bo zamiast świąt możesz 
mieć w domu „ciche dni”, a tego na pewno byś nie 
chciał. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Za dużo melancholii w Twoich myślach może spra-
wić, że chociaż na świecie wszystko budzi się do ży-
cia, Ty czujesz jakby w Twoim świecie panował cha-
os i nie wiesz jak poukładać sobie plany na najbliż-
szy tydzień.  Potrzeba Ci więcej wewnętrznej dyscy-
pliny, a wszystko się powoli ułoży i wróci do równo-
wagi. Ciesz się chwilą, tym co niesie nowy dzień i 
jak najczęściej przebywaj w towarzystwie osób, któ-
re potrafią zarażać swoim optymizmem. 

 RAK 22.06-22.07
Nie możesz poddawać się urokowi chwili i pod wpły-
wem emocji podejmować natychmiastowych decy-
zji. Tutaj nie słuchaj serca, ale rozumu. W sprawach 
rodzinnych będziesz mógł liczyć na wsparcie ze 
strony bliskiej osoby, której do tej pory o to nie po-
dejrzewałeś. Poświęć też więcej czasu swojej oso-
bie. Może jakieś małe szaleństwo, o jakim marzysz 
od dawna zmieni twoje nastawienie do wielu spraw i 
spowoduje, że bardziej uwierzysz w siebie?

 LEW 23.07-23.08
Postaraj się nie zaprzątać głowy sprawami, które nie 
przynoszą satysfakcji i Cię denerwują. W przyszłym 
miesiącu może czekać Cię podjęcie trudnej decyzji, 
którą najpierw postaraj się na spokojnie przemyśleć. 
Ale jak zwykle Twoja intuicja powinna Ci podpowie-
dzieć co masz robić, by uniknąć błędów. O każdym 
większym problemie staraj się porozmawiać z naj-
bliższymi. Każda podpowiedź się przyda.  

 PAN NA 24.08-23.09
Panny pozostające w stałych związkach, powin-
ny wreszcie pokazać partnerowi, że nie zawsze on 
ma rację we wszystkim. W najbliższym czasie Twoje 
sprawy zawodowe będą się miały jak najlepiej, nie 
unikaj trudnych sytuacji i decyzji, które mogą pro-
wadzić do zaostrzenia sytuacji. Nie oceniaj spraw na 
podstawie tego, co mówią inni. Nie popadaj też w 
rutynę. Twoim poczynaniom i postępowaniu przyda 
się pewna świeżość w działaniu. Wiosna za oknem, 
a Ty pomyśl o nowej fryzurze, garderobie i uśmie-
chu na twarzy. 

 WA GA 24.09-23.10
Jeśli chcesz załatwić jakąś sprawę, postaraj się do-
kończyć przed świętami wielkanocnymi. Lepiej mieć 
pewne sprawy pozamykane i spokojnie zająć się 
przygotowaniami do świąt i rodzinnymi sprawami. 
Mały odpoczynek też Ci się przyda. Wiosna na do-
bre zagości w Twoim sercu i głowie. Ciesząc się jej 
urokami, postaraj się być bardziej otwartym na cał-
kiem nowe propozycje finansowe i zawodowe.  

 SKOR PION 24.10-23.11
Możliwe, że uda Ci się dostrzec, iż w życiu istnieją 
też inne wartości ważniejsze od pieniędzy i dóbr ma-
terialnych. Na przełomie miesiąca postaraj się nie 
podejmować ważnych decyzji związanych z Two-
im życiem, bo możesz się „sparzyć”. W sprawach 
uczuciowych odczuwasz pewien niedosyt, chociaż 
w Twoim przypadku może to być chwilowe. Możesz 
również w najbliższym czasie otrzymać propozycję 
ciekawego wyjazdu, który prawdopodobnie wpłynie 
na przebieg Twojej kariery.

 STRZE LEC 24.11-22.12
Teraz bardziej niż zwykle potrzebny Ci będzie opty-
mizm i dlatego postaraj się otaczać ludźmi życzliwy-
mi i przyjaźnie do Ciebie nastawionymi. Wiele ich do-
brej energii przejdzie na Ciebie i naprawdę uwierzysz 
w siebie. Silne więzi rodzinne w przypadku niektórych 
Strzelców mogą ulec nadwerężeniu, będzie to dzwo-
nek alarmowy, że trzeba zacząć działać, aby ratować 
sytuację. Nie obędzie się też bez trudnych chwil w 
sprawach zawodowych. Ale i tutaj po burzy wyjrzy 
słońce, a na Twoją buzię zawita uśmiech.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Drogi Koziołku, na razie masz szansę na małą wio-
senną stabilizację w sprawach zawodowych. Ale 
niestety nie uciekniesz jednak przed pewnymi de-
cyzjami. Tutaj możesz się zdać na pomyślność losu 
i łut szczęścia. A może się uda Ci się wygrać los na 
loterii? Zawsze warto spróbować dopomóc szczę-
ściu. Co prawda w sprawach sercowych przydałaby 
się mała odmiana, może z wiosną przyjdzie szansa 
na nowe uczucie? 

 WO DNIK 21.01-19.02
Nareszcie odetchniesz pełną piersią. Dla Ciebie wio-
sna to nowe życie - szalone zakupy, nowe ciuchy, 
nowa fryzura. Twoja wrodzona fantazja znajdzie uj-
ście w kreowaniu nowego wizerunku. A w Twoim 
przypadku niewykluczone, że masz nawet pomysł 
na zmiany w swoim życiu prywatnym i zawodowym. 
Potrafisz zaskakiwać nowatorskimi pomysłami nie 
tylko rodzinę i przyjaciół...

 RY BY 20.02-20.03
Chwilowo mogą Cię dopaść jakieś problemy zdro-
wotne. Postaraj się nie szarżować swoim zdrowiem, 
zapisz się do specjalisty i słuchaj jego zaleceń. Bar-
dziej dbaj o siebie i pamiętaj, że taka marcowa po-
goda bywa zdradliwa, a ty nie zawsze lubisz nosić 
czapkę i szalik. Ciągle poszukujesz czegoś nowego, 
więc zapewne będziesz chciał zmienić pracę... aby 
dalej realizować swoje plany. Uczuciowo może być 
różnie. Ryby pozostające w stałych związkach po-
winny starać się łagodzić większe niesnaski.

Merlin

Dzisiaj będzie nietypowo: rad 
„babuni” nie należy słuchać 
bezkrytycznie.

Na przykład czyszczenie 
srebra popiołem - wiele zale-
ży od tego, co zostało spo-
pielone, by popiół uzyskać. Nie 
każdy bowiem jest bezpieczny 
przy tego rodzaju pracy. Naj-
lepszy - drzewny.

Plamy na meblach politu-
rowanych - rada, by je usu-
wać miękką szmatką macza-
ną w denaturacie w zasadzie 
jest dobra, lecz pod warun-
kiem, że będziemy to robić bar-
dzo szybko i niezwykle leciut-
kimi muśnięciami. W przeciw-
nym wypadku narobimy więcej 
szkody, niż pożytku.

Rada, by plamy na paraso-
lu przeciwdeszczowym czyścić 
gąbką moczoną w denaturacie 
nie do końca się dobrze nam 
przysłuży. Niektóre parasole 
są zdobione techniką, w której 
zastosowane farby mogą się 
rozpuszczać pod wpływem de-
naturatu tworząc plamy!

Rada, by farbujące od środ-
ka pantofle, „impregnować” 
spryskując je wewnątrz lakie-
rem do włosów nie jest prak-
tyczna: lakier zmywa się ciepłą 
wodą, zatem spocona stopa 
znakomicie go rozpuści, two-
rząc lepką maź. 

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI 
„Prawdziwe” grzyby pokażą się najwcześniej w 
maju. Dlatego dzisiaj - pieczarki.

✓Faszerowane 1: jednakowej wielkości pieczarki umyj, wy-
kręć ogonki i posiekaj je drobno (te ogonki). Dodaj świeżą na-
tkę pietruszki, sól, pieprz, a następnie wymieszaj z 2-3 łyżkami 
tartej bułki, 2-3 łyżkami miękkiego masła, 1-2 łyżkami mleka lub 
wody, jednym całym jajkiem. Lepiej wszystko dobrze posiekać 
i wymieszać niż miksować - smak będzie ciekawszy. Masą na-
pełnij lekko osolone kapelusze i posyp je mielonymi orzechami laskowymi (można 
też w nich panierować). Piecz w piekarniku do zrumienienia, lecz nie za szybko, zwy-
kle około 15-20 minut.

✓Faszerowane 2: jednakowej wielkości pieczarki umyj, wykręć ogonki i posiekaj 
je drobno (te ogonki), które następnie podsmaż na maśle z tartą lub drobno siekaną 
cebulą. Gdy gotowe, dodaj jedno siekane jajko i jedno surowe, a także tartą bułkę 
namoczoną w mleku (3 łyżki bułki na 2 łyżki mleka), sól, pieprz. Można dodać też ka-
pary czy siekanego ostrego korniszonka. Wymieszaj, masą wypełnij kapelusze, pa-
nieruj w pokruszonych krakersach i piecz, jak wyżej. 

✓Z białym winem: jednakowej wielkości pieczarki umyj i osusz, a następnie usmaż 
na maśle. Jeśli są małe, smaż w całości, większe pokrój na jednakowe połówki lub 
ćwiartki. Gdy się zarumienią, dodaj roztarty ząbek świeżego czosnku, sól, pieprz i wy-
trawne białe wino (1 czy 1/2 szklanki), a gdy podgotujesz całość na bardzo wolnym 
ogniu (nie szkodzi, że część sosu odparuje) dodaj tyle samo słodkiej śmietanki 22%, 
ile było wina. Energicznie mieszaj, lecz tylko podgrzej, bez zagotowania. Jeśli chcesz 
dodawać zioła (rozmaryn, tymianek, lubczyk), zrób to jeszcze przed wlaniem śmie-
tanki. Podawaj jako samodzielne danie lub z kaszą perłową lub makaronem.

✓Do chleba: na patelni usmaż powoli na maśle dwie drobno krojone cebule, po-
sypane solą i 1/2 łyżeczki cukru. Gdy są już lekko rumiane, dodaj posiekane drobno 
pieczarki brązowe (ewentualnie białe, lecz są mniej aromatyczne), pieprz i tymianek. 
Smaż powoli, aż odparuje cały płyn. Pod koniec dodaj 2 łyżki tartych orzechów lasko-
wych i - jeśli będziesz podawać na gorąco - 2 łyżki tartego żółtego sera. Energicznie 
wymieszaj, podawaj na tostach lub do smarowania pieczywa.

PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Wiosenne kwiaty - tulipany! Ich ojczyzną, wbrew powszechne-

mu mniemaniu, nie jest Holandia! Początkowo występowały w 
Azji i na Sri Lance, lecz skąd przywędrowały do Europy? Zdania 
są podzielone. Nie jest też pewne, gdzie pojawiły się najpierw: 
w Austrii, Holandii czy Portugalii. Ważne, że w połowie XVI wie-

ku Europa oszalała na ich punkcie - w Amsterdamie niektóre cebulki miały wartość 
kamienicy! Holendrom właśnie zawdzięczamy nieprawdopodobny rozwój tulipanów. 
Te dzisiejsze różnią się bardzo znacznie wielkością, okazałością, barwami i kształ-
tem od dzikich tulipanów, z których je wyhodowano. Każda nowa odmiana ma swoją 
nazwę. Niektóre z nich dedykowano wyjątkowym osobom: „swojego” tulipana ma 
Antonio Vivaldi, Elvis Presley, piłkarz Ronaldo a także żony prezydentów - Hilary 
Clinton, Bernadette Chirac, Laura Bush czy Maria Kaczyńska, jedyna uhonorowana tak 
Polka. Bladożółtego tulipana Maria Kaczyńska wyhodował ogrodnik z holenderskiego 
Breezand, Jan Ligthart. Zajęło mu to kilkanaście lat.       Ciekawska

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania 
się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 4/2012: „Ostatka się domyślaj”. Nagrodę – bilet 

do kina dla 2 osób – wylosowała p. Anna Borek z ul. Wspólna Droga. 
Po odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobi-
stym i egz. Mieszkańca Nr 6/2012) do 29 marca br. po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym z działem rezerwacji biletów.

ŚMIE SZKA NIEC
Żona do męża:
- Wiesz? Ja to mam szczęście! Idę wyrzu-

cić śmieci, patrzę, a tu stoi para pięknych 
pantofelków! Przymierzam - to mój rozmiar!
Po kilku dniach żona znowu mówi:

- Idę po mleko, a tu na naszym żywopłocie wisi futro! 
Przymierzam - leży idealnie!
- Taaak? - mówi mąż. - Ja za to nie mam szczęścia. Ot, 

dzisiaj rano: wkładam rękę pod poduszkę, wyciągam bok-
serki, przymierzam… Nie mój rozmiar!

  
Profesor zoologii i dwaj studenci wyhodowali złotą ryb-

kę, która ma spełnić po jednym życzeniu każdego z nich. 
- Chcę być na własnym jachcie, z piękną dziewczyną - 

powiedział pierwszy student i natychmiast zniknął.
- Chcę być miliarderem w złotym pałacu - powiedział dru-

gi student i też zniknął.
Na to profesor: 
- Rybko! Ci dwaj mają być za pięć minut na moim wy-

kładzie! WesołyRomek

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

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



AUTO-MOTO/sprzedam

 Chevrolet Aveo 2004/5, 1,2, 
155 tys. km., 10900 zł. 
 Tel. 22 610-59-55

FINANSE

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztówki, 
znaczki, książki, obrazy, me-
ble 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 róż-
nego rodzaju Antyki i starocie 
od A do Z, również całe kolek-
cje. Płacimy gotówką. 
 Tel. 601-460-186

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 
 Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
 Tel. 22 671-15-79, 
 22 613-98-37
 Psycholog, logopeda, diete-
tyk, psychiatra – profesjonal-
nie.  Tel. 606-994-447

NAUKA

 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317
 ANGIELSKI dla dzieci. 
 Tel. 780-616-166
 ANGIELSKI do matury, eg-
zaminu gimnazjalnego. 
 Tel. 780-616-166
 CHEMIA, FIZYKA. 
 TEL. 503-410-723

 EUROPA JĘZYKÓW – na-
uka języków obcych, korepe-
tycje, tłumaczenia. 
 Tel. 508-66 44-20
 Fizyka, matematyka – do-
jazd.  Tel. 22 615-81-50; 
 603-581-282
 Fizyka, matematyka, matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 606-154-798
 Francuski z Native speake-
rem.  Tel. 501-860-568
 Liceum dla dorosłych. 
Tel. 22 517-77-40; 602 232 879 
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 NIDERLANDZKI/HOLEN-
DERSKI.  Tel. 508-66-44-20
 NIEMIECKI dla dzieci/mło-
dzieży 900 zł semestr. 
 Tel. 780-616-166
 Opiekunka dziecięca – szko-
ła policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 Szkoła Językowa (Gocław) 
angielski, niemiecki, hiszpań-
ski, włoski i inne. 
 Tel. 780-616-166
 Szkoła policealna - dekorator 
wnętrz, opiekunka/guwernant-
ka.  Tel. 22 517-77-40; 
 602-232-879
 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/kupię

RAMKA
Poszukuję pilnie nieruchomości 
Rembertów, Wesoła. Tel. 605-
298-964 MAXON
RAMKA
Poszukuję mieszkań, domów, 
działek – cała Praga. Tel. 515-
710-192 MAXON
RAMKA
Wawer, Praga – poszukuję pil-
nie nieruchomości. Tel. 501-
005-317 MAXON

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 free-dom.pl – Nieruchomości 
– indywidualnie, rzetelnie z pa-
sją. Zapraszamy! 
 Tel. 601-418-808
 3 miejsca garażowe o łącz-
nej pow. 46,6 m kw., obudo-
wane metalową ścianką przy 
ul. Arabskiej 5. Cena: 3 x 
15.000,00 + VAT = 55.350 zł. 
 Tel. 660-489-656
 Super lokata inwestycyjna. 
Sprzedam działkę budowlaną 
pow. 9.186 m kw., cena 10 zł 
+ VAT za 1 m kw. , prąd, wo-
da, kanalizacja, asfalt. Platerów  
k/Siedlec ul. Słoneczna. 
 Tel. 660-489-656 

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

 2 pokoje z kuchnią, łazienka, 
CO, 50 m kw., na 35 m kw. na 
Grochowie, parter lub I piętro. 
 Tel. 22 810-56-37

SZUKAM PRACY
 Grafik komputerowy. 
 Tel. 505-574-615
Młody, uczciwy – praca do-
rywcza, sprzątanie, mycie 
okien itp.  Tel. 517-428-304
 Pomogę starszej osobie, za-
opiekuję się dzieckiem, zrobię 
zakupy, dobrze gotuję – dwa ra-
zy w tygodniu na kilka godzin. 
 Tel. 502-357-756
 Pomogę starszej osobie przy 
lekkich pracach. 
 Tel. 22 672-41-07
 Sprzątam + okna w domach. 
 Tel. 503-836-166

OGRODNICZE
 Szczepienie kasztanowców, 
firma z doświadczeniem. 
 Tel. 605-783-913
 Wycinki, pielęgnacja drzew. 
 Tel. 605-783-913
 Wycinki drzew, alpinistycz-
nie.  Tel. 664-772-384

PRAWNE

 DORADCA PODATKO-
WY – porady, kłopoty z urzę-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, au-
kcje, nieujawnione dochody. 
Warszawa Gocław. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobuso-
wej)  www.kancelariaosica.pl;  
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe. 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

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
 Tel. 22 612-95-23, 
 0609 105 940
 Anteny SAT TV, kamery – 24 
h.  Tel. 602-396-976
 ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez opłat, 
900 programów, w tym 20 pol-
skich (TRWAM, TVP1, TVP2 i 
TVN), anteny, dekodery do TV 
cyfrowej, naziemnej. 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. 
Igańska 32.  Tel. 22 813-60-33; 
 604-506-278
 AAA GAZ, HYDRAULI-
KA 24 H!, awaria pieca, termy, 
kuchni, podłączenia, przeróbki, 
naprawy.  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, skutecz-
nie.  Tel. 22 642-96-16
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
 Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, uprawnienia gazowe. 
Tel. 610-18-53; 662-065-292, 
 Futra – kożuchy, odzież skó-
rzana – usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. ul. 
Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05
 Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
 HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 
 TEL. 694-825-760
 LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  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 klien-
ta. Tel. 692-420-605; 22 671-
94-53 
RAMKA
Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wywóz 
mebli. Tel. 22 499-20-62 

 Pranie chemiczne, renowa-
cja odzieży skórzanej, pra-
nie dywanów, magiel. Zakład 
Pralniczy 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 Komplekso-
we Zarządzanie Nieruchomo-
ściami. Dzwoń!!! 605-205-224
e-mail:krzyszjaw@gmail.com 
Nowa oferta na czas kryzy-
su!!!

 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
 Serwis RTV – naprawy tele-
wizorów LCD, Audio, Anteny 
TV, SAT – sprzedaż, naprawa. 
Tel. 22 671-33-22; 503-717-670
 STOLARZ - wykona solid-
nie - meble, zabudowy, szafy, 
kuchnie, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214
 Stolarz Services – naprawię 
wszystko co da się naprawić w 
domu oraz firmie i inne. 
 Tel. 780-605-613
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja 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, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

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

USŁUGI/komputerowe

 Instalacja/podział Internetu 
darmowego/mobilnego, usługi/
Serwis komputerowy/faktury. 
 Tel. 501-424-191
 Naprawa komputerów, in-
stalacje, serwis, usuwanie wi-
rusów.  Tel. 603-650-090
 Serwis Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/kosmetyczne

 PROMOCJA – Usługi na 
produktach amerykańskich 
„OPI” manicure: nowość – Gel-
color (lampa UV), hybryda, 
klasyczny, japoński, pedicure, 
parafina.  Tel. 725-340-906

USŁUGI/porządkowe

 Mycie dachów, elewacji, 
okien – alpinistycznie. 
 Tel. 664-772-384
 Sprzątanie – mycie okien. 
 Tel. 515-943-649

USŁUGI/remontowe

 Dachy, kominy, rynny – bu-
dowa, wymiana, naprawa; pa-
py termozgrzewalne; wycinka 
drzew.  Tel. 504-250-013
 Glazura – remonty komplek-
sowo, fachowe porady. 
Tel. 692-885-279; 22 424-32-07
 Glazura, remonty – tanio. 
 Tel. 518-562-380
 Glazura, hydraulika, remon-
ty.  Tel. 511-619-407
RAMKA
Malowanie.  Tel. 606-181-588
 MALOWANIE. 
 TEL. 602-126-214
 MEBLE KUCHENNE, 
SZAFY.  TEL. 607-595-327
 Remonty, wykończenia. 
 Tel. 602-641-032
 Remonty kompleksowo. 
 Tel. 505-543-594 
 www.inteltrend.pl 

USŁUGI/transportowe

 AAA Wywóz gruzu, gałę-
zi, mebli, śmieci itp. Sprzątanie 
piwnic, strychów, wycinanie 
drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 721-002-710 
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 PRZEPROWADZKI 24h/7. 
Utylizacja mebli AGD RTV. 
 Tel. 607-66-33-30
 Transport – wywóz gruzu, 
mebli, gałęzi, sprzątanie piw-
nic.  Tel. 600-359-594
 WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, złomu, śmieci, liści, 
oczyszczanie 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

OGŁOSzENIadRObNE   OGŁOSzENIadRObNE    OGŁOSzENIadRObNE
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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!!!

ALE KSAN DRÓW, RA DOŚĆ dział ki od 1295 m2

z po zwo le niem na bu do wę do mów  
jed no lub dwu lo ka lo wych.

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, 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

Malowanie.  Tel. 606-181-588
Poszukuję pilnie nieruchomo-
ści Rembertów, Wesoła. 

Tel. 605-298-964 MAXON

Wawer, Praga – poszukuję 
pilnie nieruchomości.
  Tel. 501-005-317 MAXON

Poszukuję mieszkań, domów, 
działek – cała Praga. 
 Tel. 515-710-192 MAXON



WARSZAWA

rEKlAMA rEKlAMA  

 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

Dobro pacjenta było 
głównym priorytetem i 
celem pani minister zdro-
wia dr Ewy Kopacz. Każ-
de wystąpienie zaczynała 
i kończyła deklaracjami o 
staraniach oraz specjal-
nej trosce o chorych. 

Jednym z pierwszych „osią-
gnięć” pani minister było utworze-
nie i monitorowanie kolejek do le-
czenia. Wydano liczne zarządzenia, 
stworzono system raportowania i 
nadzoru obejmujący i angażujący 
pracowników przychodni, szpitali, 
NFZ, MZ. Do akcji włączył się NFZ 
nakładając na pacjentów i lekarzy 
obowiązki posiadania odpowiednich 
skierowań do specjalisty, na bada-
nia, leczenie szpitalne. Dzisiaj, po 
trzech latach „działania” systemu 
kolejki nie skróciły się, zwiększyły 
utrudnienia dla chorych zdobywają-
cych kolejne skierowania, czekają-
cych miesiącami na leczenie specja-
listyczne.

Historia PRL pokazała, że ko-
lejki są całkowicie nieskutecznym 
rozwiązaniem, na którym tracą naj-
słabsi, niezależnie czy obywatel 
musi się „ustawić” osobiście, czy 

może się zapisać przez telefon czy 
internet. 

Podobnie jak odgórny rozdział 
dóbr i usług na zasadzie „każde-
mu damy troszkę”, stosowany przez 

NFZ nie zapewnia łatwego dostępu 
do podstawowego konstytucyjnego 
dobra, jakim jest zdrowie.

W założeniu nadzór nad kolejka-
mi miał wykluczać osoby zapisujące 
się w wielu lecznicach, które otrzy-
mały już usługę oraz nadmiernie, bez 
potrzeb zdrowotnych korzystające z 
systemu zdrowia. Jednak taki system 
(jednolity ogólnopolski system reje-
stracji medycznej) ciągle jest w fa-
zie projektów (jest też bardzo drogi i 
trudny w obsłudze). 

Racjonalnym rozwiązaniem było 
by NFZ i MZ wykorzystały dane: o 
kolejkach oraz o wykonanych pora-
dach, operacjach, hospitalizacjach i 
tzw. „ponadlimitowych usługach”, 
do kontraktowania usług zdrowot-
nych na rok 2012. W oparciu o taką 
analizę szpital czy przychodnia, która 
wykonała z nadwyżką kontrakt, cie-
szy się uznaniem pacjentów (czeka-
jących w kolejce) otrzymałaby więk-
szy kontrakt, niż przed rokiem. Nic 
bardziej mylnego. Ośrodki istniejące 
od lat, z doświadczeniem i renomą, 
otrzymały takie same limity przyjęć 
(a czasami niższe) jak w roku ubie-
głym. Kontrakty przyznano nowo-
powstałym (eleganckim, błyszczą-
cym, wykazującym się nowoczesną 

aparaturą) prywatnym, nastawionym 
na zysk, wysoko specjalistycznym 
lecznicom. 

Ta zasada kontraktowania jest sto-
sowana przez NFZ od lat. Skutkiem 
jest coraz gorsza sytuacja finansowa 
i zadłużanie publicznych przychodni 
i szpitali, a przede wszystkim ogra-
niczenie dostępu do bezpłatnego le-
czenia. Rośnie za to oferta odpłat-
nych specjalistycznych świadczeń 
zdrowotnych. Jeżeli dodamy jeszcze, 
że w wyniku tzw. „ustawy refunda-
cyjnej” chory musi częściej odwie-
dzać lekarza by otrzymać receptę… 
na droższe leki, to uzyskamy pełny 
obraz – jak dzięki staraniom i wyjąt-
kowej trosce pani minister zdrowia 
poprawił się los pacjenta.  Dlatego 
prosimy polityków, NFZ, samorzą-
dowców by, spełnili swoje obowiąz-
ki: skutecznie rozwiązywali rosnące 
potrzeby zdrowotne starzejącego się 
społeczeństwa i upraszczali działanie 
systemu opieki zdrowotnej. 

Dopóki w nowomowie NFZ i MZ: 
leczenie będzie nazywane – świad-
czeniem usług; pacjent lub chory bę-
dzie nazywany usługobiorcą; lekarz 
– usługodawcą; ważniejsze będzie 
RMUA niż człowiek, system zdrowia 
będzie chory.  JAC

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

Szacuje się, że około 
10 procent populacji nie-
dosłyszy. Oznacza to, że 
słuch około 200 tys. war-
szawiaków nie jest prawi-
dłowy, choć z pewnością 
nie każdy zdaje sobie z te-
go sprawę.

Trudno jest zdefiniować 
takie pojęcie jak „nor-
malne słyszenie”. Istnie-
je znaczna różnica mię-
dzy zdolnością słyszenia 

u noworodka i nastolatka. 
Tak samo jak występują 
różnice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto i sześć-
dziesięcioletnich. Jak wie-
le innych rzeczy słuch 
zmienia się na przestrzeni 
życia, ale zmiany zazwy-
czaj występują tak wolno, 
że na początku wcale ich 
nie zauważamy. Dopiero, 
gdy słuch zaczyna wpły-
wać na nasz sposób po-

rozumiewania się z inny-
mi osobami, zaczynamy 
się zastanawiać, co się 
dzieje.

Skutecznym rozwiąza-
niem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, któ-
re wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może 
okazać się aparat słucho-
wy. Współczesne apara-
ty to bardzo zaawanso-
wane i zminiaturyzowa-
ne urządzenia, potrafiące 
dostosować się do ubyt-
ku pacjenta. Wybór kon-
kretnego modelu aparatu 
w znacznej mierze zależy 
od rodzaju ubytku słuchu, 

ale także od osobistych 
preferencji pacjenta i je-
go trybu życia. W każdym 
przypadku specjalista au-
dioprotetyk zaproponu-
je najlepsze rozwiązanie i 
pomoże dokonać najlep-
szego wyboru.

- W ostatnich latach ob-
serwujemy zwiększone za-
interesowanie pacjentów 
naszymi usługami. Nosze-
nie nowoczesnego, minia-
turowego aparatu słucho-
wego nie jest już krępują-
ce jak 10 czy 20 lat temu, 
a jako najczęstsze przyczy-
ny dyskomfortu pacjenci 
wskazują trudności w ko-
munikowaniu się z rodziną 
i znajomymi. Nowoczesne 
technologie nie ominę-
ły aparatów słuchowych, 

które wyposażone są w 
bardzo szybkie procesory 
potrafiące czynić z dźwię-
kiem prawdziwe cuda – 
mówi Izabela Marczyk, dy-
plomowany audioprote-
tyk z firmy Fonikon, która 
specjalizuje się w niesie-
niu pomocy osobom nie-
dosłyszącym.

 Aparat słuchowy mo-
że przynieść wielką, po-
zytywną i natychmiastową 
różnicę. Bardzo ważnym 
czynnikiem jest indywidu-
alne zaangażowanie pa-
cjenta w proces noszenia 
aparatu. Im więcej infor-
macji może on dostarczyć 
o swoich odczuciach i po-
trzebach, tym lepsze będą 
rezultaty.

AS 2012

zadbaj O Swój SŁUch
Słabo słyszysz? Masz trudności z rozu-
mieniem mowy? A może ktoś z bliskich 
ma kłopoty ze słuchem? Przeczytaj,  
w jaki sposób zasięgnąć pomocy!

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

Przychodnia specjalistyczna

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 telefoni-
czne umawianie wizyt.

APARAty S£UchOWe

„TROSKA O PACJENTA”
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Wyjaśnia się sprawa KS Drukarz 
Warszawa. Szansą dla klubu może 
być przejście pod zarząd dzielnicy.

O problemach finansowych i możli-
wej likwidacji największego klubu spor-
towego prawobrzeżnej Warszawy pisze-
my od kilku miesięcy.  – Obecnie trwają 
intensywne działania celem zawarcia 
stosownej ugody i umowy dzierżawy 
pomiędzy m. st. Warszawa a Drukarzem 
– wyjaśnia inspektor Robert Trzaska ze 
stołecznego Ratusza. Burmistrz Pragi 
Południe, Tomasz Kucharski, obiecuje, 
że jak tylko ugoda zostanie zawarta, to 
dzielnica wypłaci Drukarzowi dotacje. 
Na razie sytuacja jest bardzo trudna. 
Drukarz nie otrzymuje finansowego 
wsparcia ani z dzielnicy, ani z Miasta. 
Od stycznia trenerzy nie pobierają wy-
nagrodzenia za pracę. – Godzimy się na 
to – mówi „Mieszkańcowi” Sebastian 
Groszek, członek zarządu klubu i tre-
ner roczników 97 i 01. – Pieniądze ze 
składek członkowskich potrzebne są na 
bieżącą działalność klubu. 

Dyrektor stołecznego biura sportu, 
Renata Popek, przedstawiła Drukarzo-
wi warunki ugody. Zadłużenie Druka-
rza względem Miasta ma się zrównać z 
wartością naniesień, które klub poczynił 
na obiekcie w Parku Skaryszewskim. – 

To dobre rozwiązanie – ocenia prezes 
klubu Zbigniew Kania. – Niepokoi nas 
inny punkt – zawarcie umowy dzierżawy 
na preferencyjnych warunkach tylko do 
końca 2013 r. Co będzie dalej? Podnio-
są nam opłaty, a może odmówią prze-
dłużenia umowy? Faktycznie, propono-
wany przez Miasto okres dzierżawy jest 
bardzo krótki. 

– Chcemy w tym czasie się zastano-
wić, jaką formę umocowania Druka-
rza zastosować – wyjaśnia burmistrz 
Kucharski, który od dawna uważa, że 
dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby 
Drukarz przeszedł w zarząd dzielni-
cy. - Chcę żeby był to obiekt Miasta 
zarządzany przez Dzielnicę. Dzielnica 
remontuje, inwestuje, a Drukarz pro-
wadzi działalność sportowo-rekreacyj-
ną. Miałbym wtedy pewność, że na tym 
gruncie, także za 50 lat, będzie obiekt 
sportowy. Pomysł akceptują władze 
Drukarza. - Sto procent zarządu klubu 
i sto procent członków jest za! – mówi 
prezes Kania. Takie rozwiązanie nie 
uniemożliwia wnioskowania do Miasta 
o dotacje, a dzielnicowemu Ratuszowi 
bliżej do działalności lokalnego klubu. 
Czy z nadejściem wiosny skończą się 
problemy Drukarza...?

rosa 

Wiosna dla Drukarza?

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
krystyny Nowackiej –  trenerki i zawodniczki 
sekcji kajak polo w kS Drukarz Warszawa.

- Na czym właściwie polega kajak polo?
- To gra w piłkę na kajakach. Można powiedzieć, że połączenie 

koszykówki, piłki ręcznej, piłki wodnej i kajakarstwa. Jest szybka, 
dynamiczna, i co najważniejsze bardzo widowiskowa. Pierwsze 
wzmianki na temat tej dyscypliny pochodzą z końca XIX wieku, 
ale obecna forma wywodzi się z Niemiec i Francji, z lat 20-tych 
ubiegłego wieku.

- Wiosna jest chyba tą porą roku, na którą kajakpoliści cze-
kają z utęsknieniem...?

- Oczywiście, jak tylko robi się troszkę cieplej, nawet, jeśli jest 
to połowa lutego wszyscy pytają, kiedy zejdziemy na wodę. Dla 
większości naszych zawodników będzie to pierwsze w życiu zej-
ście, dlatego z utęsknieniem na nie czekają. Nie spodziewają się, że 
woda przynajmniej do połowy maja będzie lodowata… Ale treningi 
prowadzimy przez cały rok. W zimie biegamy, ćwiczymy na siłow-
ni, pływamy w basenie, gramy w piłkę nożną, koszykówkę na sali. 

Bierzemy udział w turniejach na basenach. W grudniu nasi mło-
dzicy wzięli udział w swoim pierwszym ogólnopolskim turnieju, a 
w marcu drużyna seniorska kobiet zdobyła wicemistrzostwo w Zi-

mowych Mistrzostwach Polski! Z Drukarzem jestem związana od 
roku, a mimo tak krótkiego okresu w tym klubie mogę powiedzieć, 
że to była jedna z moich najlepszych decyzji w życiu. Naszą sekcję 
tworzą ludzie, trenerzy, zawodnicy, ich rodziny, panuje świetna at-
mosfera. Dzięki temu wszyscy dobrze się tu czują i lubią spędzać 
czas na Drukarzu.

- Wszelkie sporty wodne kojarzą się z dużymi wydatkami – 
ile muszę przeznaczyć na sprzęt, jeśli chciałbym zacząć treno-
wać kajak polo?

- Jeśli ktoś ma 9-14 lat i chce spróbować sił w kajak polo, to musi 
po pierwsze… namówić rodziców i przekonać ich, że kajak polo to 
sport dla niego. Musi znaleźć wolny czas, swój i rodziców, przycią-
gnąć ich na trening, wsiąść do kajaka. Reszta zrobi się sama. Ro-
dzice, widząc, jak wielką jest to przyjemnością, będą stali na brze-
gu, wymachiwali rękoma i krzyczeli: „Źle robisz! Nie w tę stronę 
płyniesz! Tam popłyń!!!” Ale my trenerzy jesteśmy wyrozumiali i 
przerabialiśmy to miliony razy… Na następny trening rodzice we-
zmą kocyk, rozłożą się na trawie i dumni, że przyprowadzili swoje 
dziecko na kajaki, będą podziwiać jak w kasku ochronnym z kratą 
i grubej kamizelce asekuracyjnej walczy o piłkę i strzela bramki. 

Sprzęt: kajaki, wiosła, kapoki zapewnia klub. Koszt treningów to 
70 zł miesięcznie, a koszty wyjazdów na najważniejsze – obowiąz-
kowe starty pokrywa klub.

Rozmawiał Adam Rosiński

Krystyna Nowacka w ferworze walki.

W Pałacu Kultury i Nauki 
prezentowane są setki pamią-
tek i gadżetów piłkarskich. To 
wielka gratka dla fanów piłki 
nożnej.

Organizatorzy wystawy, agen-
cja STX JAMBOREE, przez jakiś 
czas rozważali umiejscowienie 
ekspozycji na Pradze Południe, 
w pomieszczeniach Stadionu 
Narodowego. Zrezygnowano z 
tego, gdyż wystawa jest czynna 
od marca do końca października, 
a w czasie turnieju UEFA EURO 
2012 stadion będzie całkowicie 
niedostępny dla zwiedzających. 
Na wystawie prezentowane są 
m.in. meczowe proporce i szale, 
koszulki i buty znanych piłka-
rzy, różnego rodzaju pamiątki i 
nagrody. Są takie rarytasy, jak 
proporzec ze słynnego „meczu na 
wodzie” na Mistrzostwach Świa-
ta w 1974 r., który przegraliśmy z 
Niemcami 1 do 0 (a na proporcu 
autograf „Cesarza” Franza Bec-
kenbauera). Albo koszulka Grze-
gorza Laty z pamiętnego spotka-
nia Polska – Peru (5:1) z Mun-
dialu ’82 (strasznie się skurczyła 
przez te lata…). Jest też pierwsza 

oficjalna marynarka UEFA prze-
kazana przez mieszkańca Pragi 
Południe, Leszka Rylskiego, je-
dynego w historii Polaka zasia-
dającego w Komitecie Wykonaw-
czym UEFA. Są oczywiście ga-
dżety związane ze współczesny-
mi sławami światowego futbolu. 
Eksponaty pochodzą głównie ze 
zbiorów PZPN oraz piłkarskiego 
pasjonata, dziennikarza Stefana 
Szczepłeka. Pamiątki udostępniła 

też rodzina Kazimierza Górskie-
go. Zwiedzającym towarzyszą 
relacje video i audio z ważnych 
spotkań piłkarskich. Dodatkową 
atrakcją jest możliwość grania na 
konsolach z kontrolerem ruchu, 
a także w „piłkarzyki”. Swoistą 
pieczę nad wystawą trzymają 
„Orły Górskiego” (z olbrzymich 
fotogramów) i Kazimierz Deyna 
(z wielkich karykatur z lat ’70). 
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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

wIelka wYstawa pIłkarska

 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.

  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%   


