
N
AS

ZA

23 marca 2018 • Nr  4-5 (238) • BEZPŁATNY DWUTYGODNIK • ISSN 1734-0640 •  rok XIV 

b Tradycje i zwyczaje wielkanocne b Dlaczego firmy upadają b Nowy plac zabaw w Powsinie  b 

Izabela Trojanowska dla Misji

Wspólnie ratujmy ATTIS
ROZMOWA 
Z KRZYSZTOFEM 
STRZAŁKOWSKIM
BURMISTRZEM 
DZIELNICY WOLA 
M.ST. WARSZAWY	

• Niedawno wolska rada jednogłośnie, 
ponad podziałami podjęła stanowi-
sko w obronie zagrożonego likwidacją 
Centrum ATTIS. Pan osobiście się w tę 
obronę zaangażował. Bardzo bliski jest 
Panu ten szpital…

– ATTIS w 2010 stał się silną spółką 
prawa handlowego z wielkim zapleczem 
w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej, 
podstawowej opieki zdrowotnej i szpita-
lem wyspecjalizowanym w krótkich pro-
cedurach medycznych i w rehabilitacji. 
Na Woli, gdzie dominują seniorzy, istnie-
nie placówki, która zapewnia na miejscu 
stacjonarną rehabilitację i pełną specjalist-
kę jest bardzo potrzebne. Bemowo razem 
z Wolą liczy około 260 tys. mieszkańców, 
dla których ten szpital jest naturalnym 
wyborem.  Jest oczywiste, że czuję się 
emocjonalnie związany z tą placówką, po-
nieważ współtworzyłem jej obecny kształt 
organizacyjny. Co więcej jest to placówka 
prowadzona z sukcesem, która nie ma dłu-
gów i nie można jej zarzucić niegospo-
darności. 

I kiedy rok temu gruchnęła wiado-
mość, że ATTIS nie mieści się w sieci 
szpitali wymyślonej przez ustawodaw-
cę, pojawiła się pierwsza fala niepokoju. 
Wtedy po raz pierwszy radni dzielnicy 
zajęli się tą sprawą i przyjęli stanowisko 
w obronie ATTIS-u. Ale wtedy zarów-
no resort zdrowia, jak i NFZ uspakajały 
nas: nie martwcie się, ATTIS poza siecią 
szpitali nie będzie pozbawiony kontrak-
tów. Przedłużono obowiązujące kontrakty 
do końca marca 2018 roku i powiedziano 
nam, że placówki takie jak ATTIS będą 
mogły walczyć o finansowanie w ramach 
konkursów organizowanych przez NFZ. 
Tak więc nawet poza siecią szpitali pla-
cówka będzie miała zapewnione środki 

finansowe. Te argumenty zostały przyjęte 
i uspokoiły, ale tylko do czasu. Bo oto 
mniej więcej po roku gruchnęła kolejna 
wiadomość, że w tych podstawowych dla 
działania ATTIS-u dziedzinach, takich jak 
chirurgia, okulistyka i otolaryngologia – 
tych konkursów może nie być.

Co więcej samorząd województwa, 
m.in. na mój wniosek, bo jestem radnym 
sejmiku, przeznaczył w ubiegłym roku 
ponad 7 mln zł na przygotowanie czegoś 
absolutnie innowacyjnego w skali kraju, 
a mianowicie oddziału onkologii kobie-
cej, który skupiałby w sobie świadczenia 
od podstawowej opieki zdrowotnej, po-
przez specjalistkę ambulatoryjną onkolo-
giczną, chirurgię i ginekologię onkolo-
giczną, aż po chemioterapię. Pacjentka, 
która w wyniku kwalifikacji przez lekarza 
pierwszego kontaktu i onkologa miałaby 
zdiagnozowaną chorobę nowotworową, 
mogłaby liczyć na pełne spektrum opieki 
w jednym miejscu. To rzecz niespotykana 
i zupełnie odmienna od tego, co pacjentki 
przeżywają w innych placówkach onkolo-
gicznych w Polsce. 

• I oto teraz mamy marzec 2018 roku 
i bliski koniec przedłużonych kontrak-
tów. A co z kontraktem dla unikalnego 
oddziału onkologii kobiecej?

– Jak na razie nie mamy żadnych po-
twierdzonych wieści, że NFZ zabezpiecza 
funkcjonowanie tego nowego oddziału on-
kologii kobiecej i wciąż nierozstrzygnięte 
zostają niepewności co do finansowania 
świadczeń realizowanych w ramach do-
tychczasowej działalności ATTIS-u. Tych 
świadczeń tak potrzebnych wolskim i be-
mowskim seniorom, podobnie jak interna, 
która skutecznie wspiera Szpital Wolski, 
gdzie już zlikwidowano (w ramach sieci 

Prostą mamy sprawę, jasny cel
Wszędzie słychać nasz radosny śpiew!
Za niedługą chwilę
Dosięgniemy nawet gwiazd!
Nie zostawaj w tyle
Jeśli nie chcesz zostać sam!

„Pieśń o cegle”, 
tekst: Andrzej Mogielnicki

Przytoczone powyżej słowa jed-
nego z największych przebojów Iza-
beli Trojanowskiej, wykonywanego 
w zupełnie innych czasach i kontek-
ście historycznym, dziś mogą posłużyć 
jako motto dla utalentowanych dzie-
ci z dzielnicy Bemowo, które wzięły 
udział w akcji Misja Społeczna orga-
nizowanej przez Halę Wola.

W tym roku, 7 marca w Bemow-
skim Centrum Kultury odbyła się XVII 
edycja akcji. Dla tych, którzy jesz-
cze o niej nie słyszeli, przypomnijmy, 
że polega ona na wspieraniu dzieci 
w rozwijaniu ich talentów, nie tylko 
muzycznych, ale również plastycz-
nych, tanecznych i innych. Do tej pory 
udzielono wsparcia ponad 500 osobom 
(patrz tekst obok po prawej).

Tegoroczna gala Misji Społecznej 
byłą wyjątkowa, ponieważ swoją obec-
nością uświetniła ją znana piosenkarka 
i aktorka Izabela Trojanowska. Artyst-
ka wręczyła dzieciom granty, a pod-
czas końcowego koncertu wykonała 
najbardziej znane przeboje: „Wszystko 
czego dziś chcę”, „Tyle samo prawd ile 
kłamstw”, „Podaj cegłę”, „Karmazy-
nowa noc”, „Jestem twoim grzechem”, 
„Brylanty”, „I stało się”. 

Z najnowszej, wydanej pod ko-
niec 2016 roku płyty zatytułowanej 
„Na skos” mogliśmy usłyszeć piosen-
ki: „Posłańcy wszystkich burz” „Ko-
cham ten świat”, „Skos”.

Koncert Izabeli Trojanowskiej 
poprzedziły występy nagrodzonych 
dzieci. Na początek zagrała Orkiestra 
Mandolinowa Juno Wars, następnie 
Julia Ukielska, uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 364, zaśpiewała utwór 
Agnieszki Osieckiej „Na brzozowej 
korze”.  Mogliśmy obejrzeć również 
występy zespołów tanecznych: Me-
trum ze Szkoły Podstawowej nr 301 
oraz Tempo ze Szkoły Podstawowej 
nr 82. Jedną z najmłodszych uczest-
niczek gali była Małgorzata Fiałek, 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 341, 
która zaśpiewała utwór „Just a little bit 
of your heart” Ariany Grande. 

Mieliśmy okazję obejrzeć również 
taniec towarzyski w wykonaniu laure-
atki Misji Wiktorii Marciniak ze Szko-
ły Podstawowej nr 364, która wraz 
z partnerem zaprezentowała rumbę 
i czaczę. Przenieśliśmy się także w kli-
maty ludowe – zespół Lazurki wykonał 
tańce Lasowiaki oraz Krakowiak (zdję-
cie poniżej). 

Publiczność entuzjastycznie ode-
brała zarówno koncert Izabeli Troja-
nowskiej, jak i XVII już Galę Misji 
Społecznej Hali Wola. Organizatorom 
należą się gratulacje za pomysł, aby 
wspierać kulturę u źródła, w dopiero 
odkrytych zdolnościach, które dzięki 
okazanemu wsparciu mogą rozkwit-
nąć, przynieść obdarowanym dużo 
radości i stanowić wspaniałe wyposa-
żenie na dalsze życie.

Ciąg dalszy na stronie 2.

Liczba osób, które dzięki trwają-
cej od 12 lat akcji skorzystały z ofer-
ty darmowych kursów lub otrzymały 
wsparcie materialne przekroczyła już 
pół tysiąca. Środki na realizację ce-
lów Misji Społecznej pochodzą z puli 
przeznaczonej na program lojalno-
ściowy „Zakupy do Woli”, w ramach 
którego Klienci Hali Wola zbierają 
punkty za dokonane zakupy, które 
następnie mogą wymienić na nagrody 
wybrane z katalogu lub przeznaczyć 
na cele Misji Społecznej.

W akcję czynnie włączają się in-
stytucje kulturalne z dzielnicy Bemo-
wo, szkoły, ośrodki kultury, kluby, 
ośrodki wychowawcze, które poma-
gają w dotarciu do utalentowanych 
dzieci oraz w ich imieniu składają 
wnioski dotacyjne. Następnie, w za-
leżności od liczby zgromadzonych 
punktów, zbierająca się corocznie 
Kapituła Misji Społecznej, rozdziela 
pulę finansów i przyznaje granty.

Dzięki zgromadzonym środkom 
dotychczas zostały zakupione mię-
dzy innymi: instrumenty muzyczne: 
mandoliny, gitary, keyboard, skrzyp-
ce; stroje taneczne, buty do tańca; 
sprzęt modelarski; zestawy akceso-
riów plastycznych, a także opłaco-
ne profesjonalne zajęcia plastyczne, 
fotograficzne, teatralne, warsztaty 
z grafiki komputerowej, lekcje śpie-
wu, kursy tańca. Rodzaj wsparcia 
zależy od zdolności i aktualnego 
zapotrzebowania, które wskazane 
są przez nauczycieli oraz osoby opie-
kujące się dziećmi. 

Ukoronowaniem akcji Misja Spo-
łeczna Hali Wola jest organizowany 
corocznie koncert młodych artystów. 
Mogą wówczas pokazać próbkę swo-
ich możliwości przed publicznością 
składającą się z władz dzielnicy Be-
mowo, przedstawicieli Bemowskie-
go Centrum Kultury i mieszkańców 
dzielnicy.

Z myślą o najmłodszych

Misja Społeczna Hali Wola

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja

naszym Czytelnikom, Reklamodawcom
i Sympatykom

życzy Redakcja
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Jak w Polsce obchodzi się Wielka-
noc i jakie zwyczaje są z nią związane? 
Co oznacza nazwa „śmigus-dyngus”? 
Oto tradycje wielkanocne, które obo-
wiązują w naszym kraju!

Wielkanoc wiąże się z wieloma tra-
dycjami, sięgającymi nawet XIV wie-
ku. Jest nie tylko ważna ze względu 
na duchowy wymiar. Jest to bowiem 
czas, kiedy przyroda na nowo budzi się 
do życia. Jakie wielkanocne zwyczaje 
panują w Polsce? Oto one!

Wiosenne porządki
Dawniej początek wiosny był ide-

alną okazją do wielkich porządków. 
Sprzątało się mieszkania, malowało 
domy, robiło się świąteczne dekoracje 
i przyozdabiało nimi pomieszczenia. 
Nadal panuje zwyczaj sprzątania domu 
tuż przed Wielkanocą. Wedle starego 
zwyczaju, wszyscy domownicy muszą 
przyłożyć się do porządków.

Malowanie jaj
Każdy region naszego kraju ma swój 

charakterystyczny sposób ozdabiania 
jaj. Są one symbolem pomyślności oraz 
rodzącego się życia. Stanowią bardzo 
ważny element Wielkanocy.

Wielki Tydzień
Wielki Tydzień rozpoczyna się 

wraz z Niedzielą Palmową. Dawniej 
zwana „Kwietną” lub „Wierzbową”, 
stanowi bardzo ważny dzień w religii 
chrześcijańskiej. Symbolizuje wjazd 
Jezusa do Jerozolimy. W Niedzielę 
Palmową należy udać się do kościo-
ła w celu poświęcenia tzw. palemki. 
Są one wykonane z gałązek wierzby, 
ozdobionych bukszpanem i kwiatami. 
Kiedyś poświęconą palemką uderzało 
się lekko każdego z domowników. Na-
stępnie umieszczało się ją za obrazem 
lub nad drzwiami. Miało to chronić 
przed burzą oraz ogniem.

Tradycją w niektórych regio-
nach było także „Topienie Judasza”. 
W Wielką Środę brano słomianą ku-
kłę symbolizującą Judasza i wleczono 
przez całą wieś. Mieszkańcy obrzuca-
li ją kamieniami, wrzucali do wody, 
a na końcu topili.

Triduum Paschalne
W Wielki Czwartek zaczyna 

się Triduum Paschalne. Z ołta-
rza znikają wszelkie przedmioty, 

a dzwony milkną aż do czasu zmar-
twychwstania.

Następnie w Wielki Piątek odbywa-
ją się Drogi Krzyżowe, podczas któ-
rych składa się ciało Chrystusa do gro-
bu. Tego dnia obowiązuje ścisły post. 
Jedną z dawnych tradycji było zakopy-
wanie żuru i śledzia, które były typowo 
postnymi potrawami. Istniał również 
zwyczaj przybijania śledzi do drzewa.

Za dawnych czasów w Wielką So-
botę spryskiwano dom wodą na znak 
pomyślności. Palono leszczynę, a jej 
popiół rozrzucano przy pierwszej orce, 
na znak dobrobytu. Obecnie w Wielką 
Sobotę święcone są nie tylko świątecz-
ne pokarmy, ale i woda, ogień oraz 
cierń. Ozdobione bukszpanem koszyki 
powinny zawierać:
•  baranka – symbol zmartwychwstałe-

go Jezusa;
•  jajka – symbol rodzącego się życia;
•  chleb – symbol ciała Chrystusa, do-

brobytu i pomyślności;
•  chrzan – symbol męki Pańskiej;
•  sól – istota prawdy;
•  ser – symbol pojednania człowieka 

z naturą;
•  babkę – symbol umiejętności;

Wszelkie prace domowe, takie jak 
sprzątanie czy gotowanie potraw wiel-
kanocnych, powinny zostać zakończo-
ne przed poświęceniem koszyczka.

Niedziela Wielkanocna
W Wielką Niedzielę nie może za-

braknąć stołu przykrytego białym ob-
rusem. Na śniadanie zazwyczaj są: 
żurek, biała kiełbasa, pasztety, piecze-
nie oraz szynki. Konieczne są również 
wielkanocne ciasta, takie jak mazur-
ki czy babki. W niektórych regionach 
po świątecznym śniadaniu następuje 
tzw. zajączek wielkanocny – czyli szu-
kanie drobnego upominku ukrytego 
gdzieś w domu.

Śmigus-dyngus
Śmigus-dyngus, czyli Wielkanocny 

Poniedziałek, polega na wzajemnym 
oblewaniu się wodą. Dawniej obowią-
zywało także uderzanie się wierzbowy-
mi gałązkami (tzw. śmigus). Aby unik-
nąć śmigusa, można było wykupić się 
pisankami, słodyczami lub pieniędzmi. 
To właśnie jest tzw. dyngus.

Źródło: portal se.pl

Polskie tradycje i zwyczaje 
wielkanocne

Wspólnie ratujmy ATTIS
ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM 
STRZAŁKOWSKIM BURMISTRZEM 
DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY	

szpitali) oddział geriatryczny. Jeśli AT-
TIS pozbawiony finansowania NFZ nie 
przetrwa, to zostanie tylko Szpital Wol-
ski. W praktyce to oznacza, że mamy 
znaczące ograniczenie świadczeń dla tej 
grupy mieszkańców – seniorów, która się 
poszerza.

Jedyną szansą na uratowanie AT-
TIS-u jest nieustanne apelowanie do NFZ 
o zmianę stanowiska w tej sprawie. Jestem 
pełen podziwu dla pracowników i zarządu 
spółki, to prawie 300 wysoko wykwali-
fikowanych pracowników, którzy walczą 
o swoją placówkę, bo mogą stracić pracę. 
W ciągu roku udzielana jest tu pomoc dla 
pół miliona pacjentów. 

Pozostało niewiele czasu do końca 
marca, a wciąż nie ma decyzji, co dalej 
z kontraktami dla ATTIS-u. Czy zostaną 
przedłużone? Na zorganizowanie zapo-
wiadanych konkursów jest już za mało 
czasu. Co będzie z pacjentami, którzy 
czekają wiele miesięcy zapisani na pla-
nowane zabiegi, rehabilitację, czy inne 
świadczenia? Te pytania zawiera kore-
spondencja prezesa zarządu ATTIS Wikto-
ra Masłowskiego do dyrektora mazowiec-
kiego oddziału NFZ Filipa Nowaka i jak 
na razie pozostają one bez odpowiedzi. 
Powstaje dodatkowe pytanie, które samo 
się nasuwa: Czy działania NFZ wobec 
ATTIS-u to „wypadek przy pracy”, czy też 
świadome działanie, mające przekierować 
finansowanie w stronę innych placówek? 

Jedno jest pewne: niezapewnienie fi-
nansowania po 31 marca br. będzie ozna-
czało pozostawienie bez opieki kilkuset 
oczekujących w kolejce pacjentów i znisz-
czenie dorobku ATTIS. Podmiotu, który 
już nie raz próbowano wyrugować z Woli.

Taka sytuacja budzi stanowczy sprze-
ciw rady i zarządu Woli, pracowników, 
zarządu i pacjentów ATTIS-u, a także 
mieszkańców Woli i Bemowa, którzy tymi 
pacjentami mogą być. Powstał nawet Spo-
łeczny Komitet Ratowania ATTIS-u.

• Czy to wszystko weźmie pod uwagę 
NFZ? Pacjenci nie wychodzą przecież 
na ulicę…

– Ale wyjdą, bo 31 marca sekreta-
riat ATTIS-u będzie musiał obdzwonić 
wszystkich pacjentów czekających w ko-
lejce na zabiegi, że tych zabiegów nie 
będzie mógł wykonać. Pacjenci reagują 
najpóźniej, bo jeszcze to ich nie dotknęło, 
jeszcze wierzą, że będzie jak dawniej.

• Czy coś jeszcze można w tej sprawie 
zrobić? 

– Chciałbym zaapelować do miesz-
kańców o zainteresowanie się tą spra-
wą i wsparcie naszych wspólnych dzia-
łań. Społeczny Komitet Ratowania AT-
TIS-u przygotował petycję, która jest 
dostępna w internecie, na stronach inter-
netowych naszej dzielnicy. Petycję można 
też podpisywać w rejestracji w ATTIS-ie. 

Mamy do czynienia z niezwykłą nie-
konsekwencją. Z jednej strony pozytywną 
opinię w zakresie innowacyjnej ginekolo-
gii kobiecej wydał samorząd wojewódz-
twa, przeznaczając na ten cel duże środ-
ki. Także samorząd miejski pozytywnie 
to opiniując przez samorząd dzielnicy 
Wola, bardzo wspierający te wysiłki. Ma-
zowiecki Urząd Wojewódzki zaakcepto-
wał te wydatki inwestycyjne, bo przecież 
od pewnego czasu Urząd Wojewódzki 
koordynuje nakłady na dosprzętowienie 
placówek prowadzonych przez wszystkie 
podmioty. Mamy też pozytywną opinię 
poprzedniego ministra zdrowia Konstante-
go Radziwiłła w zakresie tych programów. 
Co więcej ATTIS ma pozytywną opinię 
dotyczącą dalszego dosprzętowiania tej 
placówki, na przykład o nowoczesny to-
mograf i ultrasonograf – tak istotne w dia-
gnostyce onkologicznej – finansowane 
ze środków będących w dyspozycji wo-
jewody.

Z drugiej strony mazowiecki oddział 
NFZ pozostaje absolutnie głuchy ma dzia-
łania wszystkich innych organów publicz-
nych w tym względzie. Jeżeli planem było 
nie dać ATTIS-owi kontraktu, to po co po-
zytywne opinie ministra zdrowia i woje-
wody mazowieckiego w sprawie nakładów 
na ATTIS.

• Co na to minister zdrowia, który prze-
cież sprawuje bezpośredni nadzór nad 
NFZ?

– Chyba najwyższy czas, żeby z tego 
nadzoru, np. w trybie kontroli, skorzystał. 
Ja sam zwrócę się z pisemnym wnioskiem 
do ministra zdrowia o przeprowadzenie 
kontroli w oddziale mazowieckim NFZ 
w zakresie kontraktowania świadczeń on-
kologicznych w Warszawie. Może ta kon-
trola w jakiś sposób uporządkuje podejście 
tego oddziału do kwestii kontraktów dla 
takich szpitali publicznych jak ATTIS.

Dodatkowo skandalem jest to, 
że w wielu publikacjach próbuje się 
nazywać ATTIS szpitalem prywatnym, 
co jest kłamstwem, ponieważ ATTIS jest 
szpitalem publicznym, prowadzonym 
przez samorząd województwa w formie 
prawnej spółki prawa handlowego, czyli 
spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, w której 100 proc. udziałów nale-
ży do samorządu województwa, czyli 
do wszystkich mieszkańców Mazowsza. 
Tak więc likwidacja ATTIS-u, czy też 
doprowadzenie go do upadku poprzez 
pozbawienie kontraktu z NFZ będzie tak 
naprawdę skierowane przeciwko wszyst-
kim mieszkańcom tego regionu. Bo to oni 
są udziałowcami ATTIS-u i z ich podat-
ków pochodzi te 7 mln zł, które wydano 
na wspaniały oddział onkologiczny, świe-
cący na razie pustką, bo NFZ nie objął go 
kontraktem.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska
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 Wesołego

 Alleluja !!!

Pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze 
życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych 

Świąt Wielkanocnych oraz szczęśliwych
chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół.  

Burmistrz Krzysztof Strzałkowski
wraz z Radą i Zarządem 

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
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Sytuacja małych firm w ciągu 
ostatnich 20 lat bardzo się zmieniła. 
Za tę zmianę głównie odpowiada wzrost 
konkurencyjności. Od czasów, w któ-
rych brakowało dosłownie wszystkiego, 
przeszliśmy do momentu, kiedy w śred-
niej wielkości mieście mamy po kilkana-
ście lub kilkadziesiąt firm czy sklepów 
robiących praktycznie to samo i niewie-
le się od siebie różniących. Dziś po pro-
stu jest wszystkiego zbyt wiele, a w tym 
niestety i nas – samych przedsiębiorców. 
Każdego dnia jesteśmy bombardowani 
przez tysiące różnych przekazów mar-
ketingowych. Nasze mózgi musiały so-
bie jakość z tym poradzić i po prostu 
przestały na to zwracać uwagę. Badania 
mówią, że nasza uwaga na przełomie 
ostatnich 50 lat zmniejszyła się o 80 
proc. W sumie nikogo już to nie dziwi, 
bo chcąc świadomie dostrzegać wszyst-
kie te atakujące nas reklamy można 
by zwariować. To sprawia, że jeszcze 
trudniej jest się wyróżnić i zwrócić 
na siebie uwagę potencjalnego klienta. 
Obecnie standardowa reklama przestaje 
powoli wystarczać… 

To jest właśnie jedna z przyczyn, dla 
których rynek w naszym kraju tak mocno 
przejmowany jest przez duże korporacje. 
One mogą sobie pozwolić na drogie kam-
panie i kupienie uwagi konsumentów. 
Z punktu widzenia lokalnego przedsię-
biorcy okazuje się to często mordercza 
konkurencja, a miejscowa gospodarka 
na tym cierpi, bo giganci rozliczają się 
centralnie i są przyczyną ucieczki ka-
pitału z naszego rynku. Pytanie brzmi, 
co można z tym zrobić? Trzeba oczywi-
ście szukać nowych kanałów dystrybucji 

i sposobów na wyróżnienie się w tłumie. 
Zastanów się, drogi czytelniku, jak się 
zachowasz, gdy dostaniesz na święta 
pod choinkę bon do znanego marketu 
ze sprzętem elektronicznym o wartości 
500 zł? Czy nie zaczniesz nagle dostrze-
gać reklam tego konkretnego sklepu i być 
czujnym na jego ofertę? To oczywiste, 
bo wiesz, że ten bon możesz tylko tam 
zrealizować, więc jesteś zainteresowany 
ich przekazem. Tylko, jaki z tego płynie 
wniosek?

Tu z pomocą mogą przyjść, znane 
od dawna na świecie, waluty lokalne, 
które ten właśnie model w ulepszonej 
wersji wykorzystują z korzyścią dla 
lokalnych przedsiębiorców. Główną 
ideą walut lokalnych jest posługiwanie 
się w transakcjach między zrzeszony-
mi przedsiębiorcami umowną jednost-
ką rozliczeniową. Zazwyczaj jest tak, 
że jedna jednostka waluty odpowiada 
jednej jednostce oficjalnie używanego 
w danym kraju pieniądza, tak więc 
nie występuje żadne ryzyko kursowe. 
Na świecie funkcjonują różne warian-
ty, ale w wielu przypadkach lokalnej 
waluty nie da się kupić ani sprzedać 
za pieniądze, da się ją jedynie zarobić 
i następnie wydać. 

W większości firm występują wol-
ne moce przerobowe, czy to w postaci 
niewykorzystanego czasu pracowni-
ków, czy towaru zbyt długo zalegają-
cego na półkach czy marnujących się 
zasobów. Uczestnicy takich systemów 
mogą sprzedać swoje produkty i usłu-
gi nowym klientom za lokalną walutę, 
a następnie w ten sposób wygenero-
wanym dodatkowym przychodem po-

kryć swoje dotychczasowe koszty. Jeśli 
jesteś na przykład hotelarzem, to za-
zwyczaj masz jakieś wolne łóżka i ko-
rzystniej jest sprzedać je za ten inny 
rodzaj pieniądza, niż gdyby miały stać 
puste. Następnie za te środki, od innych 
uczestników, możesz kupić sobie ulotki, 
nowy sprzęt komputerowy, czy środki 
czystości. Dzięki takiemu mechanizmo-
wi budują się trwałe relacje, a pieniądz 
krążąc w zamkniętym obiegu wszystkim 
pomaga i zwiększa dochody. Narzędzie 
jest tak skonstruowane, że samoczynnie 
wymusza efekt wzajemności i zmienia 
sposób myślenia na taki, który nastawio-
ny jest na współpracę. 

W normalnym układzie rynek jest 
tak duży i głęboki, że nie masz żad-
nej kontroli nad tym, co się dzieje 
z pieniędzmi i często nie czujesz, aby 
ludzie, u których ty wydajesz, wra-
cali do ciebie. Czy nie byłoby jednak 
słuszne i co ważniejsze uczciwe, żeby 
firmy, w których Ty wydajesz pienią-
dze również wydawały je u Ciebie? 
Bo jeśli właściciel lokalnego sklepu 
spożywczego będzie naprawiał samo-
chód u lokalnego mechanika, ten nato-
miast zakupy będzie robił każdorazowo 
w jednej z zagranicznych korporacji, 
może się kiedyś okazać, że właściciela 
lokalnego sklepu nie będzie stać na do-
konanie kolejnej naprawy i w bizneso-
wym krwioobiegu zacznie brakować 
„krwi”. W ten sposób na lokalnym 
rynku powoli każdemu zaczyna brako-
wać pieniędzy, co wielu małych przed-
siębiorców dziś mocno odczuwa. Nie 
dość, że muszą walczyć, aby się wy-
różnić i zostać dostrzeżonym, to dyspo-

nują coraz mniejszymi środkami, aby 
sobie z tym poradzić. Dlatego właśnie 
trzeba się zrzeszać i zmieniać zasady 
gry na takie, w których mamy szanse 
zawalczyć o swoje. Gdy jeden z przed-
siębiorców wejdzie w posiadanie tego 
pieniądza, zaczyna się rozglądać gdzie 
może go wydać, a jego wzrok kieruje 
się na grono firm, które również go 
wspierają. Czy dziwi w takim razie 
fakt, że najwięcej walut lokalnych jest 
w najbardziej rozwiniętych krajach? 
USA – 500, Japonia – 300, Hiszpania 
– 40, w Szwajcarii do jednego sytemu 
należy obecnie 80000 firm i współpra-
cują już na takich zasadach od prawie 
100 lat. Kraje, które rozumieją, że nale-
ży wspierać własny biznes, tworzą tego 
typu systemy, przedsiębiorczość się 
rozwija i wszystkim żyje się dostatnio. 

Pora żeby i Polacy wyciągnęli na-
uki z tej lekcji i skierowali swoje za-
kupowe oczy na produkty i usługi wy-
twarzane i sprzedawane przez naszych 
rodzimych przedsiębiorców. Nasz kraj 
doczekał się już tego typu rozwiązań. 
Było kilka prób w ciągu ubiegłych lat. 
W chwili obecnej wygląda na to, że jest 
jeden lider, który prężnie się rozwija 
i ma już paruset członków w naszym 
kraju. Więc jeśli można współpracować 
w sposób uczciwy, zgodny z polskim 
prawem i dający korzyści dla naszych 
obywateli, to może jest to czas, aby za-
interesować się takimi narzędziami jak 
waluty lokalne. Ciekawym może być 
fakt, że tego typu systemy oferują czę-
sto wiele więcej korzyści, niż sama idea 
współpracy. Uczestnicy mogą aktywnie 
się poznawać i wymieniać doświad-

czenia, korzystać z programów lojal-
nościowych, czy wspólnie taniej ku-
pować. Często idea współpracy oparta 
jest na dostępnie do bezodsetkowe-
go i darmowego debetu, co w istotny 
sposób zwiększa płynność finansową 
i możliwości zakupowe uczestników. 
Oczywiście nigdzie na świecie tego 
typu rozwiązania nie są darmowe, ale 
wygląda na to, że biorąc pod uwagę 
mnogość dostępnych narzędzi i pro-
ponowane ceny są to jedne z tańszych 
dostępnych na rynku rozwiązań. Teore-
tycznie nie są nam potrzebne jakieś wy-
myślne narzędzia, żeby móc kupować 
od siebie i współpracować. Ale niestety 
praktyka często bardzo mocno odbiega 
od teorii i doświadczenie pokazuje, 
że nawet do dobrych rozwiązań trzeba 
czasem ludzi zachęcić. Jak pokazują 
liczby, taka współpraca może się opła-
cać, a firmy, które zdecydowały się 
na takie rozwiązanie zwiększyły swoje 
dochody nawet o 15 proc. 

Na pewno waluty lokalne 
to coś, co wymaga odrobiny zachodu 
i zmiany utartych nawyków.  Roz-
wój zawsze jednak wymaga wyjścia 
ze strefy komfortu. Ci, którzy chcą 
utrzymać się na dynamicznym ryn-
ku, muszą być gotowi na zmiany 
i otworzyć się na nowe rozwiązania.  

Filip Prokop
Przedsiębiorca z 20-letnim 

doświadczeniem, inwestor, dyplomowany 
trener biznesu, publicysta, współautor 

książki „Sprzedaż jest Sexy albo nie 
ma jej wcale – Zielona Rewolucja”, 

propagator idei współpracy.  

Dlaczego masa małych firm upada?
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Modernizacja placu zabaw obej-
mie całkowitą wymianę wyposażenia. 
Zakłada podział terenu na kilka stref 
funkcjonalnych, dedykowanych mło-
dym warszawiakom w różnym prze-
dziale wiekowym, równocześnie umoż-
liwiając dostęp do wszystkich urządzeń 
dzieciom z niepełnosprawnościami. 
Bariery architektoniczne znikną rów-
nież z terenu wokół placu.

Wśród atrakcji pojawią się m.in. 
zestawy do wspinaczek, piaskownice, 
huśtawki,  karuzele oraz zjeżdżalnie. 
Nawierzchnia, po której będą poruszały 
się dzieci, będzie zróżnicowana. Wokół 
urządzeń zabawowych zostanie ułożona 

nawierzchnia głównie z materiałów na-
turalnych tj. barwionych zrębków drew-
nianych oraz nawierzchnia z EPDM, 
które zabezpieczą bawiących się przed 
skutkami ewentualnego upadku. Przej-
ścia będą wykonane z desek kompo-
zytowych odpornych na warunki at-
mosferyczne, natomiast przy wejściach 
na plac pojawi się kostka granitowa. 
Przeważająca część terenu zostanie ob-
siana trawą i obsadzona krzewami.

Miejsce to będzie pełniło również 
funkcje kulturalno-animacyjne. W cen-
tralnej części pojawi się scena przygoto-
wana do zabaw z animatorami i organi-
zacji małych przedstawień teatralnych. 

Na terenie wokół sceny zostanie zor-
ganizowana przestrzeń wypoczynkowa 
ze źródełkiem wody pitnej i stołami 
piknikowymi, umożliwiająca jednocze-
śnie rodzicom obserwację bawiących 
się dzieci. Tuż obok powstanie ogród 
muzyczny wyposażony w ksylofony, 
bębny i dzwony. Nie zabraknie rów-
nież przestrzeni do gier podwórkowych. 
Na skraju placu powstanie ściana i frag-
ment chodnika przeznaczone do ryso-
wania kredą. Wśród nowych atrakcji 
znajdą się tunele i przejścia wykonane 
z pędów różnych gatunków wierzb sta-
nowiące żywą architekturę i umożliwia-
jące np. zabawę w chowanego. 

Zmodernizowany plac zabaw bę-
dzie atrakcyjny także dla starszych 
dzieci oraz osób dorosłych. W części 
północno-zachodniej powstanie pająk 
złożony z lin oraz stanowiska do street 
workout’u. Emocji doda zabawa na ty-
rolce. 

Warszawa na modernizację pla-
cu zabaw przeznaczy 1 448 940 zł 
brutto. Realizacja inwestycji do końca 
kwietnia br. pozwoli udostępnić naj-
młodszym warszawiakom nowy, funk-
cjonalny i atrakcyjny plac zabaw już 
na początku sezonu letniego.

Dance aerobiX kids to nowość 
w Polsce i Europie. Zajęcia fitness 
wg najnowszych trendów z USA, do-
stosowane do możliwości zróżnicowa-
nych grup wiekowych, wspomagające 
zdrowy rozwój psychofizyczny, ofe-
rujące potężną dawkę ruchu i zabawy 
do ulubionych, topowych muzycznych 
rytmów!

Dynamiczne choreografie poprawią 
pamięć, koordynację i logiczne my-
ślenie;

taneczne ruchy ukształtują sylwet-
kę, wzmocnią pewność siebie i samo-
akceptację; indywidualny i zespołowy 
„wysiłek” podwyższy samoocenę i na-
uczy współpracy w grupie; różnorod-
ność ćwiczeń zaszczepi „ducha sportu” 

i pasję do aktywności fizycznej, a pro-
fesjonalna opieka, wsparcie i motywa-
cja charyzmatycznej trenerki zapewni 
całkowite bezpieczeństwo, komforto-
wą atmosferę, mnóstwo szczerej rado-
ści  i okazję, by każdy uczestnik miał 
szansę poczuć się „gwiazdką” zajęć.

Trenerką grup jest doświadczona in-
struktorka sportu i fitness oraz wielolet-

nia tancerka i lekkoatletka, stypendyst-
ka programu Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Fulbrighta, absolwentka 
szkoleń tanecznych z kilkunastu no-
woczesnych form tańca i fitness, m.in. 
w Broadway Dance Center, Peridan-
ce School, Crunch Gym & Fitness, 
NYHRC Fitness Club w Nowym Jor-
ku, skąd przywiozła dla Państwa moc 
umiejętności, zaangażowania i ogrom-
ną chęć przekazania innym magicznej 
pasji do wyrażania siebie i komunikacji 

emocji za pomocą ruchowej ekspresji.
Na tych zajęciach nie obowiązują 

firmowe stroje, wybitne umiejętności, 
buzia z reklamy – jeśli masz ze sobą ra-
dość, butelkę wody i chcesz przekonać 
się, ile szczęścia daje wspólny sport 
i taniec – dołącz do nas.

Grupa dzieci w wieku 5-7 lat 
– sobota godz. 13.30 – 14.30
Grupa dzieci w wieku 8-11 lat 
– sobota godz. 14.35 – 15.35

Bemowo będzie miało nową nowo-
czesną pływalnię! W kwietniu poznamy 
wykonawcę na opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej dla budo-
wy nowej pływalni przy ul. Lazurowej 
w Warszawie. Kubatura nowej inwesty-

cji wyniesie około 2500 m3. Nowa inwe-
stycja sportowa  pomieści: bufet, basen 
sportowy (6 torów), basen rekreacyjny 
(bicze wodne, leżanki, gejzery), 3 akry-
lowe wanny jacuzzi, w tym dwie wanny 
z różnymi wodami solankowymi, be-

tonowy brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię 
zewnętrzną o długości ok. 100 m, strefę 
odnowy biologicznej i 2 sale fitness.

Dokumentacja projektowa ma zostać 
wykonana do 20 grudnia br. 

Potem już tylko budowa!

Nowy plac zabaw w Powsinie
Park Kultury w Powsinie jest sukcesywnie rewitalizowany. Po modernizacji kortów tenisowych i kom-
pleksowym wyposażeniu parku w elementy małej architektury, nadszedł czas na odnowę placu zabaw. 
Zmiany obejmują m.in. podział placu na kilka stref dla dzieci w różnym wieku i przestrzeń rekreacyjną. 

Dance aerobix kids

Nowa pływalnia na Bemowie
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• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-Wola
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Komisariat Warszawa-Bemowo
ul. Pirenejska 3A % 22 603 25 80
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  % 22 596 70 70
Bemowski Telefon Zaufania
  % 22 664 15 58 
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piątki 9.00-12.00
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Wolskie Centrum Kultury
w marcu:
•  24 marca (sobota) w godz. 12.00 – 

16.00 – Klub Sąsiedzki ul. Młynarska 
35 a – 15. Rodzinny Festiwal Gier 
Planszowych. Dla każdego coś miłe-
go. Wstęp wolny

•  27 marca (wtorek) godz. 18.00 – 
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 
15 – Ordynacja wyborcza-wykład w 
ramach projektu „Moja Wola – Cen-
trum Dialogu Społecznego” finanso-
wanego z budżetu partycypacyjnego. 
Prowadzenie dr M. Jabłoński. Wstęp 
wolny

•  29 marca (czwartek) w godz. 17.00 
– 19.00 – Klub ToTu ul. Gibalskiego 
10 – Sąsiedzkie czwartki. Klubowe 
spotkania dla każdego (starszego i 
młodszego) m. in. Wspólne gotowa-
nie i smakowanie, ping-pong, gry 
planszowe i planowanie wydarzeń w 
ToTu. Wstęp wolny

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wola

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

w marcu:
•  26 marca (poniedziałek) godz. 10.00 

– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 
25 ul. Żytnia 64 – „Polskie symbole 
narodowe oczami dzieci” – zajęcia 
z cyklu „100 lat niepodległej” dla 
dzieci w wieku 6-12 lat. Wstęp wolny

•  27 marca (wtorek) godz. 13.00 – Wy-
pożyczalnia dla Dorosłych i Młodzie-
ży nr 80 ul. Redutowa 48 – „Profesor 
Jan Zachwatowicz dla Warszawy” – 
prelekcja Ewy Andrzejewskiej. Wstęp 
wolny

•  29 marca (czwartek) godz. 17.00 – 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 
13 ul. Staszica 5a – „Wielkanocne 
ozdoby” – warsztaty plastyczne z cy-
klu „Plastyka nie tylko dla Smyka”. 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wie-
ku 3-12 lat. Wstęp wolny

w kwietniu:
•  12 kwietnia (czwartek) godz. 17.00 

– Wypożyczalnia Zbiorów Obcoję-
zycznych nr 115 ul. Nowolipie 20 
– „Filmowe czwartki” – prelekcja do-
kumentu o wybitnych polskich hima-
laistach. Film w polskiej i angielskiej 
wersji językowej. Wstęp wolny

•  19 kwietnia (czwartek) godz. 17.00 
– Wypożyczalnia dla Dorosłych i 
Młodzieży nr 10 ul. Wolska 75 – „Je-
rozolima – święte miasto trzech reli-
gii” – prelekcja Katarzyny Ciemięgi. 
Wstęp wolny

•  19 kwietnia (czwartek) godz. 17.00 
– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 21 al. Solidarności 90 – Warsztaty 
rysunkowe z Wioletą Braunsejs – za-
jęcia plastyczne dla dzieci w wieku 
8-15 lat. Wstęp wolny

WOLA ul. Górczewska 176
tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

•  A PRZEPROWADZKI 24h/7, 
WYWÓZ i UTYLIZACJA zbędnych 
przedmiotów, mebli z mieszkań 
i piwnic. Tel. 607 663 330

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

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

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

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

Ogłoszenia drobne
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Horoskop
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WODNIK (21 I – 18 II) 
Masz przed sobą pomyślny 
okres. Słońce sprzyja zawo-
dowym sukcesom i zarabia-

niu pieniędzy, szczególnie przez pierw-
sze trzy tygodnie kwietnia. W tym czasie 
podejmiesz istotne decyzje niemal bez 
namysłu, gdyż sprzyja Ci duża intu-
icja. Miewasz także oryginalne pomysły. 
Rozwijasz się i osiągasz korzyści w pra-
cy zawodowej.

RYBY (19 II – 20 III)
Masz pewne skłonności 
do egoizmu i do trwania 
w przekonaniu o własnej 

nieomylności. Powinieneś być czuj-
ny i z refleksem reagować na bieżące 
zmiany, niespodziewane okoliczności 
i przeszkody. Ponadto pilnuj wszelkich 
terminów i przestrzegaj przepisów, gdyż 
przez lekkomyślność możesz się wpako-
wać w kłopoty finansowe i prawne.

BARAN (21 III – 20 IV)
Wiosna korzystnie wpływa 
na Twoje życie uczuciowe - 
sprzyja zdobywaniu sympatii 

i przychylności otoczenia. Warto zawie-
rać nowe przyjaźnie i utrwalać stare na 
spotkaniach towarzyskich. Odezwie się 
Twój żywy temperament, wzrośnie opty-
mizm, którym będziesz zarażać innych. 
Związek z ukochaną osobą da Ci więcej 
satysfakcji niż zazwyczaj. 

BYK (21 IV – 21 V)
Twoją dewizą jest dochodze-
nie do sukcesów stopniowo, 
za sprawą uczciwej pracy. 

Kierujesz się rozwagą i poczuciem obo-
wiązku. W pracy nic nie umknie Twojej 
uwadze. Nie przeoczysz żadnej okazji na 
zrobienie dobrego interesu i wielkiego 
wrażenia na bezpośrednim przełożonym. 
Okazje będziesz chwytać w locie. To też 
dobry moment na wydawanie pieniędzy. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
Czeka Cię okres charakteryzu-
jący się równowagą wewnętrz-
ną. Możesz liczyć na korzystne 

układy rodzinne, partnerskie i przyjaciel-
skie. Będziesz odczuwać radość życia 
i wewnętrzne odprężenie. Przyjmij posta-
wę filozoficzną: więcej spokoju, umiaru 
i refleksji. Pracuj w spokojnym, wyrów-
nanym tempie, a pomyślnie zakończysz 
pewną trudną sprawę.

RAK ( 22 VI – 22 VII) 
Nadchodzi dla Ciebie nie-
zbyt dobry czas na zała-
twianie spraw zawodowych. 

W Twoje działanie wkradnie się pesy-
mizm, ujawnią się kompleksy lub za-
hamowania. Lepiej więc zrezygnować 
z podróży służbowych, wszelkich zmian, 
zawierania umów czy prowadzenia 
spraw finansowych. Możesz odczuwać 
brak zapału do pracy. 

LEW (23 VII – 23 VIII) 
Poczujesz wewnętrzne upo-
rządkowanie. Wzrośnie tak-
że Twoje dobre samopoczu-

cie, wiara w siebie, radość i życzliwość 
do wszystkich. Potrafisz zdusić w sobie 
wybuchy gniewu czy złości. Zapanujesz 
nad swoim temperamentem i nastroja-
mi. W tym miesiącu lepiej podziałają 
lekarstwa, przycichną objawy chorób, 
złagodnieją cierpienia. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Możesz dać z siebie wiele, 
gdyż odczujesz nadmiar roz-
pierającej Cię energii. Nawet 

flegmatyczne Panny staną się żywsze, 
energiczniejsze i stracą ociężałość. 
Zatęsknisz za solidną porcją ruchu. 
Najwięcej satysfakcji dadzą Ci długie, 
piesze wycieczki. Ale uwaga, musisz też 
intensywnie popracować, aby tę energię 
właściwie wykorzystać.

WAGA (23 IX – 23 X) 
Zakończysz realizację jakie-
goś projektu lub zamkniesz 
pewien etap w swoim życiu 

zawodowym i finansowym. Jednocze-
śnie dzięki dużemu wysiłkowi prawdo-
podobnie zaczniesz realizować swoje 
pomysły. Niestety, sukcesy osiągniesz 
kosztem ogromnego wysiłku, któremu 
towarzyszyć będą silne stresy. Musisz 
pamiętać, aby się nie przeforsować. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Będziesz w doskonałej formie 
fizycznej i psychicznej. Swą 
pogodą ducha i radością ob-

dzielisz wszystkich dookoła. Zawierzysz 
własnej intuicji. Nic więc dziwnego, że 
będą to dni sukcesów, dobrego samo-
poczucia i wielkiej fantazji. Wszystkie 
plany zawodowe oparte na wytrwałości 
i rzetelności przyniosą Ci satysfakcję. 
Pracując spokojnie, osiągniesz wiele. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Koncentracja i gruntowna 
wiedza, a także intelekt są 
teraz wspaniale zestrojone, 

co zapewni Ci skuteczność i szybkość 
działania. Możesz spodziewać się dużej 
aktywności i energii oraz poszukiwania 
szans na dobre interesy, pertraktacje 
handlowe, pośrednictwo, podróże w in-
teresach oraz kontakty zagraniczne.Są 
widoki na błyskotliwy sukces finansowy. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Możesz otrzymać nagły im-
puls do działania, lecz nie 
rób niczego bez przemyśle-

nia strategii. Brak Ci teraz cierpliwości, 
rozwagi i dyscypliny wewnętrznej. Nie 
jest to dobry czas na interesy zakrojone 
na większą skalę. Wiele będzie zależało 
od tego, na ile zapanujesz nad wła-
sną lekkomyślnością i ryzykanctwem. 
Ostrożnie w kwestiach finansowych. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 
1) radziecki konstruktor szybowców i samolotów (1906-1984); 7) urzędnik dworski 
organizujący polowania; 8) aromatyczny alkohol z różnych gatunków owoców;  
9) operacja; 10) podium dla kata; 12) japoński chuligan; 14) imię Pustelnika z III 
części „Dziadów”; 16) krakowskie lotnisko; 19) szkoda; 21) witamina PP; 22) atol 
w archipelagu Hawaje; 23) grupa ludzi wybitnych. 

Pionowo: 
1) na kopercie; 2) gilza; 3) przewlekła choroba nerek; 4) drzwi do czołgu; 5) placek 
biszkoptowy przekładany bakaliami; 6) właściciel majątku ziemskiego; 11) człowiek 
zaufany; 13) dochody rodziny panującej; 15) rodzaj płaskiego statku rzecznego;  
17) popularna bogini egipska; 18) polskie włókno poliestrowe; 20) nóż szewski.
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Hala WOLA Sp. z o.o.
01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 25

www.halawola.com.pl

Wesołego Alleluja!
Pyszności na świątecznym stole,
radosnej atmosfery
oraz wielu niespodzianek
w wielkanocny poranek

Życzą pracownicy Hali Wola

Szynka wieprzowa
bez kości
kg

Babka drożdżowa
Cukiernia Janczewscy
300g
Cena za 1kg - 13,30zł

Kiełbasa biała cienka delikatesowa
Lukullus
kg

Kiełbasa jałowcowa
Tarczyński
150g
Cena za 1kg - 41,93zł

Żurek Familijny
Krakus
1,5l
Cena za 1l - 3,99zł

DOBRA CENA

1699
zł/kg 1229

zł/kg

2199
zł/kg 1999

zł/kg

399
zł/szt.

730
zł/op. 629

zł/op. 740
zł/op. 599

zł/op.

OFERTA OBOWIĄZUJE W DNIACH:

26-31.03.2018r.


