GAZETA BEZPŁATNA

Centrum Handlowe

Szembeka

W dniu 13 marca 2014 roku w niezwykle patriotycznej oprawie odbyła się
uroczystość podpisania aktu erekcyjnego rozbudowy i wmurowania kamienia
węgielnego pod Centrum Handlowe Szembeka.
Akt erekcyjny podpisany został przez panie prezydentową Karolinę Kaczorowską i córkę generała Andersa Annę Marię oraz bp. Kazimierza Romaniuka i prezesa Mirosława Sztybera. Akt został umieszczony w specjalnej metalowej tubie
i wraz z kamieniem węgielnym wmurowany w ścianę Centrum.
W uroczystości uczestniczyli senatorzy, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, duchowieństwo, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i ludzie kultury.
Wielką atrakcją były kolorowe stroje szlacheckie Braci Kurkowych, które podkreślały narodowy charakter uroczystości. Prezes Centrum Handlowego Szembeka Mirosław Sztyber jest aktywnym członkiem warszawskiego Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego im. Jana Kilińskiego i wraz z Michałem Wieremiejczykiem,
zwanym Walecznym, grochowianinem, zaprosili na uroczystość braci kultywujących narodowe tradycje z różnych regionów Polski. Podpisaniu aktu erekcyjnego
towarzyszyły armatnie wystrzały.

Budowa Centrum ﬁnansowana jest w pełni przez polski kapitał reprezentowany przez konsorcjum pięciu banków spółdzielczych z wiodącą rolą SK Banku
z Wołomina. Wykonawcą jest Towarzystwo Budowlane Probud SA – wypróbowany partner banku przy wielu innych inwestycjach.
Wzniosły patriotyzm i tradycje narodowe towarzyszyły części artystycznej
i bankietowej, która odbyła się w sali konferencyjnej Stadionu Narodowego. Pani
prezydentowa Karolina Kaczorowska nadała tytuł Bene Meritus Polonus Mirosławowi Sztyberowi, a prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców Waldemar Piórek
wręczył statuetkę i dyplom uznania prezesowi SK Banku Janowi Bajno, za partnerstwo i wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Podobne wyróżnienie za solidność,
rzetelność i wiarygodność odebrał również Zenon Tabor, właściciel Towarzystwa
Budowlanego PROBUD S.A.
Na żywo grane były patriotyczne i narodowe pieśni w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Suchowoli. Bardzo entuzjastycznie przyjęte zostały przez
gości występy młodzieży z Łowickiego Zespołu Ludowego Koderki i Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie.
Atrakcją wieczoru był koncert skrzypcowy Tomasza Dolskiego – ﬁnalisty Must
be the music Polsatu.
cd. str. 3

Podpisanie aktu erekcyjnego - prezydentowa K. Kaczorowska

Pascha

– niezapomniany smak Wielkanocy

Są takie smaki, które kojarzą się z dzieciństwem i na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Dla mnie jest to m.in. ten wysokokaloryczny, przepyszny deser wielkanocny według tradycyjnego przepisu z bardzo starej książki kucharskiej. Drogie Panie, nie przejmujcie się tymi
kaloriami, wystarczy część świątecznego czasu spędzić aktywnie na świeżym powietrzu i śladu po nich nie będzie, a zdecydowanie warto, by pascha zagościła na Waszych stołach. Jeśli
raz jej zasmakujecie, zagości już na dobre – na każde święta :-).
Składniki:
1 kg twarogu (należy go wcześniej 3x zmielić), 5 żółtek, 20 dkg masła, 1/4 l śmietanki 30%, 30 dkg
cukru, 1/2 laski wanilii, 10 dkg posiekanych migdałów, 10 dkg rodzynek + inne bakalie wg uznania.
Rodzynki zalewamy wrzątkiem i po paru minutach je odcedzamy. Ucieramy żółtka z cukrem i dodajemy śmietankę – podgrzewamy (ale nie gotujemy), mieszając. Po zdjęciu
ciu z ognia i przestudzeniu
dodajemy masło, ser partiami, bakalie i utartą wanilię. Wyściełamy sito (położone
one np. na garnku)
podwójną gazą i przekładamy serową masę do sita. Dociskamy ją (talerzyk, a na nim np. ciężki
ki
słoik), aby odciekła serwatka. Wstawiamy na noc do lodówki. Odcedzoną paschę przekładamy na
talerz, zdejmujemy gazę i dekorujemy gotowy deser bakaliami. Prawda, że proste?
A jakie pyszne :-). Smacznego!
Hanna Kowalska
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Z prac Rady Dzielnicy
W marcu Rada Dzielnicy obradowała na dwóch
sesjach. Pierwsza z nich
– nadzwyczajna, zwołana na
wniosek Zarządu Dzielnicy
– przyniosła dobre informacje dla mieszkańców ulicy
Kobielskiej. W wyniku dodatkowych funduszy w kwocie
3 mln zł, które zasilą dzielnicowy budżet, Kobielska
na odcinku od Wiatracznej do Podskarbińskiej zyska
nową nawierzchnię. Plan remontu przewiduje zakończenie prac jeszcze w tym roku.
Druga z marcowych sesji upłynęła w gorącej
atmosferze. Najciekawsza dyskusja toczyła się
w punkcie poświęconym funkcjonowaniu nowego systemu odbioru odpadów na terenie Pragi-Południe. Tak zwana „ustawa śmieciowa” wymusiła wiele zmian w procesie odbioru odpadów od
mieszkańców. Niestety pierwsze tygodnie funkcjonowania systemu na terenie naszej dzielnicy
pokazały, iż do ideału jeszcze daleko. Dlatego też
na wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej punkt poświęcony temu tematowi znalazł się
w porządku marcowej sesji.

Na pytania radnych odpowiadali zarówno odpowiedzialni za warszawską reformę śmieciową
przedstawiciele Biura Gospodarowania Odpadami, jak również odbierający odpady z terenu
Pragi-Południe przedstawiciele ﬁrmy Lekaro.
Największe wątpliwości dotyczyły zmian w terminach odbioru śmieci, problemów ze skontaktowaniem się z Lekaro za pośrednictwem infolinii przeznaczonej dla mieszkańców, odbiorów odpadów
zielonych oraz szczegółów segregowania odpadów.
Co udało się ustalić? Z wyjaśnień przedstawicieli
Lekaro wynika, iż wszystkie harmonogramy są dostępne na stronie internetowej. Pod adresem: www.
lekaro.pl/warszawa-harmonogram-wywozu/ znajduje się alfabetyczny spis posesji z terenu całej Pragi-Południe oraz informacja, którego dnia odbierane są poszczególne rodzaje śmieci. Co do odpadów
zielonych, to te mają być odbierane raz w tygodniu
w miesiącach od maja do listopada. Więcej informacji można uzyskać pod nowym numerem telefonu
(22) 112-02-84 obsługiwanym przez Lekaro bądź
dzwoniąc na miejską infolinię 19115.
W trakcie dyskusji pojawiło się też wiele uwag
dotyczących braku wystarczającej ilości
ci informacji
dotyczących segregowania śmieci. Część miesz-

Rekolekcyjne dni skupienia
W dniach 24-25.03.2014 r. uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie przeżywali
swoje rekolekcyjne dni skupienia. Miejscem spotkań był kościół paraﬁalny pod wezwaniem Chrystusa Króla Pokoju przy ul. Skaryszewskiej 12. Rekolekcje organizował katecheta ks. Kazimierz Radzik
SAC, który prowadzi lekcje religii dla młodzieży tych
szkół. Nauki głosił natomiast zaproszony gość – ks.
Artur Stawarz SVD, rekolekcjonista, katecheta i misjonarz. Śpiew i oprawę muzyczną prowadzili Albert i Beata – zaproszeni studenci z tutejszej paraﬁi
św. Wincentego Pallottiego.
Pierwszego dnia młodzież słuchała konferencji o
miłości. Był to też dzień pojednania z Bogiem, bliźnimi
i z samym sobą w sakramencie spowiedzi. Po spotkaniu w kościele młodzież została zaproszona do

kańców nie wie, jaki rodzaj śmieci wrzucić do danego pojemnika. Zapewne przydałaby się akcja
informacyjna polegająca na dostarczeniu mieszkańcom ulotek, w których znalazłyby się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące
nowego systemu gospodarowania odpadami.
Veturilo na Grochowie i Gocławiu!
Marcowa sesja Rady Dzielnicy zapamiętana zostanie zapewne na długo przez miłośników miejskich rowerów Veturilo. A to dlatego, iż zgodnie
z deklaracją Burmistrza Dzielnicy Tomasza Kucharskiego jeszcze w tym roku na terenie Pragi-Południe pojawi się kilka nowych stacji. Na razie zbyt
wcześnie, aby wskazywać konkretne lokalizacje,
ale miejmy nadzieję, że wypożyczalnie miejskich
rowerów staną w centralnych punktach Grochowa i Gocławia. Szczegóły już wkrótce!
Na koniec dobra informacja dla mieszkańców
kamienic przy ulicach Igańskiej 4A, Kordeckiego
59, 63, Mińskiej 7 oraz Skaryszewskiej 15. W wyniku wprowadzenia do budżetu dzielnicy nowego
zadania te budynki jeszcze w tym roku doczekają
się remontu i docieplenia elewacji.
Karol Kowalczyk
Radny Dzielnicy Praga-Południe
Praga-Południe.

pienia i zamyślenia, zmagań
zmaga duchowych, reﬂeksji
nad sobą, słuchania Słowa Bożego, duchowego
oczyszczenia i uzdrowienia. Czas ten każdy uczeń
przeżywał na swój sposób, ale Bóg, który jest hojnym dawcą, swoją łaską dotykał i przemieniał każdego z nich.
Młodzież jest wdzięczna prowadzącym księżom
za chwile spędzone z Panem. Bóg zapłać!

obejrzenia ﬁlmu pt.: „Opowieść o Jezusie”.
Drugiego dnia, w Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego, młodzież z nauczycielami przeżywała
najważniejszy punkt tych rekolekcji, którym była
uroczysta Msza Święta. Ks. Artur wygłosił kazanie
o modlitwie, spowiedzi i Eucharystii.
Wielkopostne rekolekcje miały za cel duchowo
Renata Hać
przygotować uczniów
na zbliżającą się Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Był to czas odłożenia
• salon z kominkiem i aneksem kuchennym • 3 sypialnie • garderoba • 2 łazienki • WC
w kąt szkolnych poddwupoziomowe (parter i Ip.) z ogródkiem i garażem w małym, kameralnym osiedlu w Międzylesiu
ręczników i zeszytów,
czas
szczególnego
zatrzymania się, sku-

LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych

zapisy i informacje:

tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl
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Grupa Wsparcia dla osób
chorych na chorobę
Alzheimera i opiekunów
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe serdecznie zaprasza opiekunów
oraz osoby chore na chorobę Alzheimera do
udziału w cotygodniowych spotkaniach Grupy
Wsparcia.
Grupa Wsparcia istnieje od października 2012
roku. Spotkania odbywają się w pomieszczeniach
Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Paca 42 (wejście B) w każdy wtorek w godzinach
15.00–17.00.
Grupę prowadzi lider – psycholog z pomocą
wolontariuszy. Zajęcia są różnorodne, dostosowywane do możliwości psychoﬁzycznych osób
chorych. Dla opiekunów odbywają się m.in. zajęcia
psychoedukacyjne oraz indywidualne rozmowy
z psychologiem. Spotykamy się również na uroczystościach okolicznościowych, np.: kolacja wigilijna,
śniadanie wielkanocne, Bal Seniora. Wychodzimy
do kin, teatrów.
Opiekunowie mają możliwość zostawić chorego
pod opieką osób prowadzących na czas trwania
zajęć.
Warunki przyjęcia do Grupy Wsparcia
• Zamieszkanie osoby chorej lub opiekuna na
terenie dzielnicy Praga-Południe (potwierdzone
dowodem tożsamości).
• Ksero diagnozy lekarskiej (rozpoznanie: choroba
Alzheimera)
• Wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Udział w Grupie Wsparcia i wszystkich zajęciach
jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
tel. 517-69-49 lub 517-69-50

„Pstrąg”

w Skaryszewskim

Przez ładnych kilka lat wszyscy bywalcy Parku
Skaryszewskiego przywykli do położonej nad Jeziorkiem Kamionkowskim całorocznej karczmy „Pod
Pstrągiem”. Działał tam pawilon drewniany wyposażony w stół bilardowy, duże telewizory, grill bar,
lodówki i lady chłodnicze. Podczas zimy można było
wejść i się rozgrzać oraz w przyzwoitych warunkach
zjeść smaczny posiłek. Oprócz tytułowego „pstrąga”
z grilla były też szaszłyki, kiełbaski, karkówka, frytki,
ziemniaki, ogórki kiszone, a także napitki w dowolnym wyborze: również nieco (i bardziej) wyskokowe.
Latem kłębiły się tam nieprzebrane tłumy spacerowiczów z całej okolicy – Saskiej Kępy, Grochowa,
Kamionka… Było wiele stołów i ław na zewnątrz,
które zapewniały przyjemne spędzenie czasu w miłym towarzystwie i przy dobrym jedzeniu i piciu.

70 lat handlu na bazarze Szembeka
Historia Bazaru Szembeka sięga 1944 roku.
Wczesnym rankiem w dni targowe – wtorki i piątki
– ciągnęły wzdłuż Grochowskiej furmanki z ziemniakami, warzywami, nabiałem i żywym drobiem. Okoliczni
rolnicy wieźli na bazar przy placu Szembeka wszystko
to, co wyhodowali w swoich gospodarstwach.
Starsi mieszkańcy Grochowa do dziś pamiętają imiona gospodarzy sprzedających swoje towary prosto z furmanki lub samochodu zaparkowanego przy Komorskiej.
Cielęcina najlepsza była od pani Zosi, a jabłka od pana
Krzysia… Do dziś wspominam panią Marię przyjeżdżającą tu na Grochów spod Celestynowa, u której 30 lat temu
kupowałam zawsze biały, puszysty ser i gęstą śmietanę,
nalewaną z dużego wiaderka przykrytego białą, płócienną ściereczką.
„Ziemniaki z Wyszkowa!”, „Ziemniaki od Dziadka!”
– to hasła reklamowe pisane odręcznie na kartonach
przyczepionych do plandek bagażowych samochodów.
Przez wiele lat na bazarze handlowano też ciuchami i…
gołębiami.

Wszyscy mieszkańcy Grochowa wspominają z sentymentem swoisty folklor okolicy placu Szembeka w
dzień targowy – konie, furmanki, klatki z drobiem… a
także gospodarzy, z którymi łączyły ich przyjacielskie relacje i zaufanie do sprzedawanych przez nich wyrobów.
Z biegiem lat zmienił się pejzaż bazaru, stawiano nowoczesne pawilony, a gospodarzy – producentów coraz
częściej zastępowali kupcy. Już coraz rzadziej starsze
panie sprzedają kurki na rosół z własnego chowu, czosnek pleciony w warkocze czy pachnącą świeżą natkę.
Prezes Centrum Handlowego Mirosław Sztyber zapewnia, że dotychczasowi kupcy ze starych budek zamienią je
tylko na kolorowe stragany. Jednak klienci obawiają się,
że za tę nowoczesność przyjdzie im płacić wyższe ceny.
Anna Oleksiak
Sprostowanie
W poprzednim numerze w artykule poświęconym obchodom
rocznicy Bitwy pod Grochowem w wyniku niedopatrzenia nazwisko profesora Henryka Wierzchowskiego napisałam błędnie,
zmieniając na Wierzbicki. Serdecznie przepraszam za to Rodzinę
Profesora, jak i wszystkich Czytelników.
Anna Oleksiak

Przygotowania do Dnia Sąsiada
Nie czekajcie, jeśli chcecie realizować wspólne działania razem z sąsiadami z Pragi-Południe i zaznaczyć
swoją obecność na sąsiedzkiej mapie Warszawy!
Dzień Sąsiada jest świętem obchodzonym w całej
Europie. Jego celem jest integracja społeczności lokalnej przez oddolne, niekomercyjne działania oparte
na lokalnej współpracy. Dołącz do Warszawskiego Dnia
Sąsiada, żeby razem tworzyć dobre sąsiedztwo! Finał Dnia Sąsiada w 2014 roku został zaplanowany na
31 maja.
Sąsiedzkie punkty chcące włączyć się w V Warszawski
Dzień Sąsiada można zgłosić za pośrednictwem krótkiego formularza online, dostępnego na stronie www.
inicjatywysasiedzkie.pl. Na deklaracje chęci udziału
w akcji czekamy do 18 kwietnia. Po upływie tego terminu nie gwarantujemy udzielenia którejkolwiek z form

proponowanego wsparcia, choć w miarę możliwości
postaramy się punkty promować i odwiedzać.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, a także instytucje
i podmioty biznesowe do aktywizowania swoich sąsiedztw! Do udziału zapraszamy również wszelkiego rodzaju partnerstwa lokalne (zarówno te sformalizowane,
jak i te zawiązane spontanicznie czy stawiające swoje
pierwsze kroki), ponieważ należy pamiętać, że im bardziej zróżnicowana i zintegrowana wewnętrznie grupa
organizatorów – tym większy sukces Dnia Sąsiada.
Jak co roku warto podkreślić, że forma i skala każdego lokalnego Dnia Sąsiada zależy tylko i wyłącznie od
jego organizatorów, ich potrzeb, zasobów i pomysłów
na działania. Szczególnie zachęcamy do spotkań w kameralnej atmosferze, ponieważ właśnie wtedy można
się naprawdę poznać i zintegrować.

Przed samymi Mistrzostwami Europy w Piłce Kopanej – ktoś kazał zlikwidować drewniany pawilon:
pozostała tylko podłoga… Latem nad grillem został
w zamian rozbity duży namiot, ale na zimę jest likwidowany.
To już druga zima, kiedy nic się dobrego w tej
sprawie nie dzieje… Właściciele (a może – dzierżawcy) tego terenu starają się zapewnić całoroczne
jego funkcjonowanie, ale niewiele mogą zrobić,
korzystając z małego murowanego obiektu nad samym jeziorkiem: brak tam w środku wystarczającej
powierzchni, która mogłaby pomieścić chętnych.
A może jednak byłaby szansa na reaktywację poprzedniej stałej lokalizacji pawilonu – czeka na to
naprawdę wielu mieszkańców okolicznych dzielnic,
w tym – niżej podpisany.

Dzień Sąsiada jest:
• dobrowolnym, sąsiedzkim świętem,
• wydarzeniem, które nie wymaga nakładów
ﬁnansowych, tylko dobrych chęci i odrobiny
zaangażowania,
• okazją do nawiązania dobrosąsiedzkich relacji
i wprowadzenia zmian na swoim podwórku.

Tomasz Płóciennik

Anna Warwas

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorki Dnia Sąsiada – Anny Warwas: annaw@cal.org.pl
Więcej o Warszawskim Dniu Sąsiada w swojej dzielnicy dowiesz się: dziensasiada@cal.org.pl, www.inicjatywysasiedzkie.pl.
„Wiadomości Sąsiedzkie” – jak na sąsiedzkie pismo
przystało – są patronem medialnym wydarzenia

POGOTOWIE ROWEROWE
obowo

całod

Z DOJAZDEM DO KLIENTA

tel.: 607 715 169
e-mail: albertserwis@wp.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kobielska jak nowa
Prawie 3 mln złotych „wydeptał” dodatkowo
w Radzie Warszawy burmistrz Tomasz Kucharski,
na remont ul. Kobielskiej. Ta jedna z najstarszych
ulic Pragi-Południe od lat czekała na przebudowę i nowy wygląd.
Na odcinku od ul. Podskarbińskiej do ul. Wiatracznej położona zostanie nowa nawierzchnia
z asfaltobetonu. Przebudowane będzie odwodnienie jezdni i oświetlenie, które zostanie wyposażone w energooszczędne lampy. Dla mieszkańców ul. Kobielskiej na pewno szczególnie
istotne będzie wybudowanie miejsc postojowych dla samochodów. Dzisiaj parkujące na
ulicy auta utrudniają ruch zarówno kierowcom,
jak i pieszym. Cała inwestycja ma się zakończyć
w IV kwartale 2014 roku.
Będzie więc Kobielska jak nowa, powiększając
tym samym liczbę ulic na Pradze-Południe, które po przebudowach i remontach uzyskały wielkomiejski wygląd. Szczególnie w ostatnich kilku
latach przybyło tych ulic naprawdę sporo.
tekst sponsorowany

+ ogródek 80 m2
+ garaż 13 m2

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

za cenę 565
50
00
000
00 zł – 550 000 zł
· stan
· deweloperski
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I
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O ZKA
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E
MI
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
tel. 505 283 785
www.ulicamotylkowa.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Aktualności Fundacji „Wspólna Droga”
1. Udało się! W minioną sobotę, 22 marca, w salach i na oddziałach pacjentów Centrum Onkologii w Warszawie wolontariusze Fundacji „Wspólna
Droga” United Way Polska, Fundacji Dobrze Że
Jesteś, Leroy Merlin, Banku Millennium zawiesili
ponad 140 obrazów naszych niepełnosprawnych
artystów z programu Nikifory. Podczas gdy dzielni wolontariusze mocowali prace na oddziałach,
w Streﬁe Relaksu Pacjenta niepełnosprawni artyści tworzyli kolejne Nikifory. Ekspozycja jest wyrazem szacunku i podziwu dla osób zmagających
się z chorobą nowotworową, ich rodzin i personelu szpitala. Wierzymy, że kontakt ze sztuką będzie

pozytywnie wpływał na dobre samopoczucie pacjentów, wspierając tym samym proces leczenia.
2. Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska
poszukuje osób, które chciałyby pomóc dzieciom
z Pragi-Południe w nauce poprzez udzielanie im
korepetycji, nadrabianie zaległości lub wspólne
odrabianie lekcji. Pomóc może każdy – uczeń, student, senior, osoba aktywna zawodowo. Pracując
jako wolontariusz, zyskasz satysfakcję z sukcesu
dziecka, grono nowych znajomych, wpływ na rozwój dziecka, możliwość samorealizacji i twórczego
spędzania czasu oraz dodatkowe doświadczenie.
Naszym wolontariuszom oferujemy profesjonalne

szkolenia (np. pedagogiczne, z zakresu pierwszej
pomocy itp.), specjalistyczne konsultacje, spotkania integracyjne, jak również zaświadczenie
o odbytym wolontariacie.
Jeśli chcesz wziąć udział w ciekawym projekcie
i zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi – zgłoś
się, wypełniając formularz na stronie http://www.
wspolnadroga.pl/wolontariat/.
Dodatkowe informacje możesz znaleźć na stronie internetowej projektu: www.dziecipragi.org.pl,
a także kontaktując się z nami telefonicznie :
22 621 28 09 lub mailowo:
wolontariat@wspolnadroga.pl.
Szymon Bubiłek

Druga edycja Pucharu Polski dla Niedźwiadka
16 marca 2014 r. w Strzelcach Opolskich odbyła się
druga edycja Pucharu Polski w Sumo. Niejako już tradycyjnie w kategorii wiekowej seniorów Niedźwiadek zajął pierwsze miejsce w rywalizacji klubowej.
Niespodziankę zrobiły natomiast nasze „Kaśki”,
czyli Agnieszka Matjanowska oraz Katarzyna Lisieska, które wygrywając swoje kategorie wagowe
i zdobywając medale o wagę wyżej, Agnieszka złoto, Kasia srebro, umiejscowiły Niedźwiadka na drugim miejscu w kategorii juniorów.

Reprezentacja Niedźwiadka powoli, ale stale
rośnie liczebnie. Pierwsze starty w sumo odnotowali Paweł Leszczyński, Rafał Fijałkowski i Marcin
Lindstedt, co prawda nie wygrali oni jeszcze swoich wag, ale zdobyli punktowane miejsca, co jak
na pierwszy start na imprezie tej rangi jest sporym
osiągnięciem.
Wojciech Luto
UKS Niedźwiadek

Krym nie
b´dzie goÊcił
sumitów
Wszyscy wiemy o problemach na Ukrainie. Spowodowały one między innymi zmiany w planach Europejskiego Związku Sumo.
Mistrzostwa Europy planowane na 25 kwietnia musiały zostać przeniesione w miejsce
nieogarnięte wojną ani zamieszkami. W trybie
awaryjnym organizacji podjął się Polski Związek Sumo. Jest to dobra wiadomość dla kibiców Niedźwiadka.
Zapraszamy wszystkich do Falenicy na
ulicę Poezji 5. Szczególnie serdecznie zapraszamy najmłodszych klubowiczów, zabierzcie rodziców i przyjdźcie kibicować waszym
trenerom i starszym kolegom. Gwarantujemy
niezapomniane przeżycia. Nie codziennie
zdarza się nam oglądać sumo na tak wysokim
poziomie.
Niedźwiadek zaprasza 26 kwietnia o 9.00
na Halę OSiR, ul. Poezji 5, Falenica.
Wojciech Luto
UKS Niedźwiadek

Masz talent! Nie zmarnuj go!

SPRZEDAM!!!
cena: 299 000 zł

Jeśli na te słowa pomyślałeś o swoim śpiewaniu, bo wiesz, że właśnie taki talent
posiadasz i bardzo lubisz śpiewać, ale jakoś tak ciągle nie ma czasu lub okazji do
śpiewania, to czytaj dalej – mamy dla Ciebie świetną propozycję!
Raz w tygodniu blisko domu możesz pośpiewać w gronie takich samych pasjonatów śpiewania jak Ty i doskonalić swój wokalny warsztat pod okiem profesjonalisty zupełnie za darmo. A od czasu do czasu dać koncercik :-)
Kiedy? We wtorki o 19:30.
Gdzie? Na plebanii Paraﬁi przy pl. Szembeka (ul. Chłopickiego 2).
Chór paraﬁalny Cor Mariae serdecznie zaprasza!
A jeśli masz jakiekolwiek pytania, dzwoń: 508-428-122, chętnie na wszystkie
odpowiemy.

Szybka pożyczka do 7000 zł!
Działka rekreacyjna (1680 m2) z domem
całorocznym (90 m2), urządzonym
Wielęcin, gmina Somianka
pow. wyszkowski
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tel.: 605 297 200

Równe raty, bez ukrytych opłat.

Provident Polska S.A. 600 400 288
(taryfa wg opłat operatora)
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OG¸OSZENIA DROBNE
Zapraszamy do dzia∏u og∏oszeƒ drobnych – miejsca sàsiedzkiej wymiany us∏ug, umiej´tnoÊci i przedmiotów. TreÊç og∏oszeƒ nale˝y przysy∏aç drogà e-mailowà na adres:
drobne.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl (do koƒca poprzedniego miesiàca).
Og∏oszenia o d∏ugoÊci do 25 wyrazów publikowane sà BEZP¸ATNIE. W przypadku
potrzeby zamieszczenia og∏oszenia d∏u˝szego lub o nietypowej treÊci prosz´ kontaktowaç si´ z naszym dzia∏em reklamy:
e-mail: reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl, tel.: 22-810-26-04.
NIERUCHOMOÂCI
• Sprzedam działkę budowlaną pod Piasecznem, 1013 m ,
95 tys., 37x27, woda, prąd, gaz, tel. 606 466 001
• Sprzedam działkę budowlaną jako inwestycję, TYLKO 100
tys. za 3 działki po ok.1000 m2, 4km od Al. Krakowskiej,
tel. 606 466 001
• Sprzedam działkę budowlaną 4 km za Bemowem, Stare
Babice, 800 m2, 20x40, media, tel. 606 466 00
2

Przedstawiciel włoskiej ﬁrmy w branży drobne
AGD poszukuje operatywnego, dyspozycyjnego
przedstawiciela handlowego.
Wymagane: prawo jazdy kat.B, wykształcenie
min. średnie, wysoka kultura osobista.
CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na:

agiza-agd@wp.pl

• Zamienię dom murowany 120 m2 działka 1200 m2 – 58 km
od Warszawy okolice Grójca, całoroczny - do zamieszkania
( podatek roczny tylko 44 zł ) na mieszkanie w Warszawie
może być do remontu Warszawa tel. 693 324 348
• Sprzedam dom 70 m2 działka 2200 m2 w centrum uroczej
wsi 98 km od Warszawy (dom drewniany z bali – do remontu) 69 tyś zł Warszawa tel. 693 324 348
• Działka 1282 m2, ogrodzona z domem letniskowym 50m2, 3
pokoje, aneks kuchenny, łazienka, pomieszczenie gospodarcze . Altana 25 m2 .Woda, prąd , szambo. Mińsk Maz/Stanisławów tel.602 340 964
• Sprzedam bezpośrednio segment środkowy Wesoła-Stara
Miłosna, ul. Jodłowa, powierzchnia mieszkalna 180 m2,
całkowita 240 m2, działka 190 m2, możliwość negocjacji,
tel. 781489822
• Sprzedam - działka 4.900 m, Mazury, powiat Ełk, blisko
jezioro tel. 787 142 983
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 37 m2 na Saskiej Kępie
na WIĘKSZE tylko na Saskiej Kępie ew. Gocławiu (może być
zadłużone lub do remontu). Moje mieszkanie bez zadłużeń,do wykupu, po remoncie, ciche, widne, piękna zielona
okolica. Centralne ogrzewanie, bez piecyka gazowego. Dopłata. tel. 501216395
• Sprzedam działkę budowlaną pod Piasecznem, 1013 m2,
95 tys., 37x27, woda, prąd, gaz, tel. 606 466 001
• Sprzedam działkę budowlaną jako inwestycję, TYLKO
100 tys. za 3 działki po ok.1000 m2, 4km od Al. Krakowskiej,
tel. 606 466 001
• Sprzedam działkę budowlaną 4 km za Bemowem, Stare
Babice, 800 m2, 20x40, media, tel. 606 466 001

ABCK

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
POŚREDNICTWO

www.abck.pl

tel.530 530 330

• Sprzedam segment w Starej Miłosnej. Ładnie wykończony.
W rozliczeniu działka lub mieszkanie - kierunek Mińsk lub
Lublin, inne propozycje -0 692 977 947
• Sprzedam ładną kawalerkę z widną, dużą kuchnią w Wesołej. Media, K.W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie
bardzo ciche i ciepłe, blok po generalnym remoncie. tel.
22 773 41 75 po godz. 17.
• Sprzedam działkę budowlaną w Dębe Wielkie, 765 m2,
narożną z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych,
15 km od Warszawy tel. 608 736 533
• Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach koło Łukowa,
100 km od Warszawy. Media, bdb dojazd, sąsiedztwo leśniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do negocjacji.
tel. 608 736 533
• Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkniętym
w Starej Miłosnej - 86 m2 - 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, loża,
piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia.
tel. 22 773 34 11; 608 736 533

• Sprzedam bezpośrednio działkę budowlaną w Starej Miłośnie, 364 m2, tel: 534-943-830
• Działka rekreacyjna Kąty - Miąski, Flakowizna, bezpośrednio
przy rzeczce 3100 m2 - 25,00 zł/m2 tel. 501 358 985
• Zamienię dom 120 m2, działka 1200 m2 - 58 km od W-wy,
okolice Grójca, całoroczny na mieszkanie w W-wie może
być do remontu. tel. 693 324 348
• Sprzedam bardzo ładną, wymiarową działkę budowlaną,
ogrodzoną w Markach. 1500 m2 - prąd, gaz, infrastruktura,
tel. 519 781 759; 510 030 551
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie - 46,5 m2 na ul. Arabskiej. tel. 514 113 021
• Sprzedam nieruchomość 25 km od Warszawy dom 60 m2
z wyposażeniem działka 735 m2 rekreacyjny w środku
lasu za Radzyminem w Łosiach 98000 zł Warszawa tel
537 047 887
• Sprzedam działkę budowlaną 709 m2 Warszawa ul. Rozewska 28 – wszystkie media – można postawić dom wolno
stojący , siedzibę ﬁrmy lub bliźniak 695 tyś zł bezpośrednio
sprzedam lub zamienię Warszawa tel 537 047 887

KOLEKCJONER KUPI
stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

502-011-257

• Przyjmę drzewo każdego rodzaju – deski rozbiórkowe, wycinkowe itp. tel. 512 371 367
• Przyczepa kempingowa rok 1991 Niemiecka 5 osobowa
z wyposażeniem na działkę lub budowę nie zarejestrowana
5700 zł Warszawa tel. 537 047 887
• Szafki kuchenne nowe - komplet 495 zł, młoto-wiertarka
bdb. Bosch 390 zł, zgrzewarka do rur hydraulicznych nowa
135 zł, piec c.o. Junkers 790 zł, przyczepka bagażowa 890 zł,
Warszawa tel. 537 047 887
• Sprzedam pieluchy jednorazowe rozm. M, 12 opakowań po
30 sztuk ﬁrma SENI bardziej chłonne tel. 692 203 353
• Ubrania damskie z własnej szafy rozm. 36-40 (bluzki, marynarki, spodnie, sukienki, kurtki, płaszcze) oraz pantoﬂe
rozm36-37, torebki, paski, apaszki. Ceny od 10 zł – to nie
jest ciucholand. tel. 513 704 240

• Elegancki biały serwis porcelanowy do kawy na 12 osób cena 240 zł oraz dwa serwisy porcelitowe (brąz, beż) na 6
osób ceny 40 – 60 zł tel 513 704 240
• Biżuteria sztuczna (ceny od 10 zł) srebrna (od 25 zł), złota
(ceny od 200 zł) – kolczyki, bransoletki, wisiorki – pojedyncze egzemplarze ze swojej szkatułki tel 513 704 240
• Woda perfumowana NOA 50 ml (140 zł) oraz dwa żele perfumowane do kąpieli (2 x 200 ml– cena 2 x70 zł). Elegancki
markowy zestaw ﬁrmy Cacharel. tel 513 704 240
• Własnoręcznie robione na drutach i szydełkiem dzianiny
damskie – swetry, bluzki, szal, sukienka. Naturalna wełna,
oryginalne niepowtarzalne wzory. Ceny od 200 zł wzwyż.
tel, 513 704 240
• Talerze, miski, kompotierki ﬁrmyWłocławek i inne drobiazgi
do domu – wyprzedaż z mieszkania. Ceny od 20 zł wzwyż.
tel 513 704 240

PRANIE

dywanów i wykładzin, mebli
tapicerowanych, tapicerki samochodowej

KOSZENIE

trawników i nieużytków,
wycinka niewielkich drzew i krzewów

MYCIE

SPRZEDAM/KUPI¢ –
ODDAM/PRZYJM¢

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40
• Sprzedam tanio blachę ocynkowaną o wymiarach
100x200 cm, arkusz - 30 zł i blat do pracowni o wym.
4x80x315 cm, tel. 22 615 30 60
• Kupię lub wezmę zamrażarkę i lodówkę tel. 516 390 664
• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny i materac przeciwodleżynowy. tel. 603 310 664
• Narty, deski, buty narciarskie i snowboardowe, kaski, kije.
Nie masz co zrobić z używanym sprzętem narciarskim
dzieci wyrosły chcesz coś wymienić ze sprzętu zadzwoń:
602 231 318, etenis@wp.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

• Rower dziecięcy na 4 kółkach-tanio, tel: 781 496 613
• Sprzedam bujane łóżeczko niemowlęce, cena 50 zł, tel
607 638 033
• Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony,
w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe
tel. 516 390 664
• Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, duże koła z elementami wikliny tel. 516 390 664
• Kupię lub wezmę wózek - spacerówkę z dużymi kołami
tel. 516 390 664
DZIECI - OPIEKA/NIANIA
• Zaopiekuje się dzieckiem w wieku szkolnym z możliwością
nauki angielskiego 2-5 godzin tel. 513 704 240
WYNAJM¢
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• Sprzedam pianino elektroniczne CASIO Celviano AP-250
czarne, nowe tel: 781 496 613
• Sprzedam Encyklopedię Powszechną PWN 4 tomy- stan
idealny -oraz słownik niemiecki tanio: 781 496 613
• Sprzedam 2 szafki do łazienki, jedna pod umywalkę, druga
wolnostojąca białe- tanio!,tel: 781 496 613
• Sprzedam wersalkę z pojemnikiem kolor rudy -nowa
tel: 781 496 613
• Sprzedam 3 komody sosna ciemne drewniane styl włoski
tel:781 496 613
• Sprzedam stolik pod telewizor, w idealnym stanie- tanio
tel: 781 496 613
• Kupię przyczepę bagażową i kempingową - mogą
być do remontu lub nie zarejestrowane Warszawa
tel. 693 324 348
• Materiały po likwidacji stolarni, piły tarczowe, szelak tanio
sprzedam, tel 22 615-30-60
• Kolekcjoner kupi stare książki, pocztówki, monety, zegarki,
biżuterię, militaria tel. 502 011 257
• Kupię Chińskie znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe
z Chin i Korei Północnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sąsiadujących,
tel. 602 511 582

SPRZEDAM/KUPI¢ - DLA DZIECI

tel.

kostki, elewacji, okien itp.
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791-35-55-66

KOREPETYCJE/NAUKA/
WARSZTATY
• Nauczycielka języka niemieckiego. Szkoła podst., gimnazjum, liceum. W domu ucznia. 608 484 707.
• Coach, trener rozwoju osobistego. Zadzwoń jeśli chcesz
porozmawiać o tym co dla Ciebie w życiu ważne, co chcesz
w nim zmienić, a co wzmocnić. Pierwsza rozmowa bezpłatnie, tel. 607 638 033
• Studentka Filologii Romańskiej na UW udzieli korepetycji
z języka francuskiego osobom w każdym wieku, Miejsce
spotkań i cena do uzgodnienia. Tel. 502568012
• Angielski nauczanie od juniora do seniora, przygotowanie
do matury, korepetycje, konwersacje – w oparciu o wła-

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1 i 2.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

•
•

•

•
•

sne materiały, na poziomie Oxford. Miła, bezstresowa atmosfera, Centrum. Godzina zegarowa od 45 zł wzwyż. tel
513 704 240
Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i śpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam, na pewno się nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848
Pomoc i nauka w obsłudze KOMPUTERA, dla osób STARSZYCH promocja! Zajęcia indywidualne prowadzone
przez studenta. Efektywna, spokojna nauka korzystania
z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera.
533 404 404
Nauczycielka z doświadczeniem pomoże nadrobić zaległości w nauce, odrobić lekcje, poszerzyć wiedzę. Dostosowanie zajęć do potrzeb ucznia. Przedszkole oraz kl. 0-III Dojazd
gratis. tel 728 814 601
Niemiecki tanio, każdy poziom, w domu ucznia, dzieci
w wieku przedszkolnym tel. 730 241 712
Język polski - korepetycje- wszystkie poziomy,
tel: 534-943-830

• Bezp. mam do wynajęcia 5-pokojowe mieszkanie, 150m2,
balkon, garaż, na ekskluzywnym osiedlu, w willi 3-mieszkaniowej, 1p/w 2p, ogród 800m2, tanio, tel. 603 584 832
• Bezp. do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie, 55 m2,
słoneczne balkon, okna na 3-strony świata, 2p/w 4p,
Saska Kępa, 1720 zł/m-c Tel. 603 584 832
• Wynajmę pokój dla pracującej kobiety, w wieku od lat 45,
w pobliżu Instytutu Kardiologii, w Aninie. tel. 22/812 11 33
• Do wynajęcia lokal 50 m2, biurowo-usługowy pawilon ul.
Grochowska, 2 pokoje, wc, parking, miejsce na reklamę,
przystanki tramwajowe i autobusowe tel. 600 049 758
• Do wynajęcia usługowo-biurowy pawilon 50 m2, ul. Grochowska, 2 pokoje, wc, parking, miejsce na reklamę. w pobliżu przystanek tramwajowy i autobusowy. tel. 600 049 758
• Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 28 m2, z dużą
witryną, w pawilonie, z zapleczem, wc, miejscem parkingowym, ul. Grochowska, bezpośrednio tel. 22 403 43 94,
886 181 883

PRACA-DAM/SZUKAM
• Zrobię tanio wiosenne porządki – w mieszkaniu, domu,
lokalu, piwnicy lub na podwórku wraz z wywózką niepotrzebnych przedmiotów mogę też rozebrać garaż, komórkę, ścianę i inne i wykonać każdą pracę Warszawa tel.
693 324 348
• Poszukuję pracy oraz zleceń : Hydraulik - Elektryk mogę
wykonać też inne prace techniczne – bezpośrednio,Warszawa tel. 693 324 348
• Ekonomista wykształcenie wyższe (UW Wydział Zarządzania), doświadczenie w prowadzeniu biura w środowisku
międzynarodowym, biegły angielski (Business English)
poszukuje pracy. tel 513 704 240
• Poszukuję osoby do całodziennej opieki nad starszą kobietą.
Możliwość zamieszkania - Ząbki tel. 500 119 594
• Szukam pracy – mycie okien, sprzątanie w domach,
porządki tel. 511 210 315
• Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315
• Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3-4 godz. dziennie
tel. 511 210 315
• Asysta osoby starszej tel. 511 210 315
• Opieka pielęgniarska nad dziećmi i dorosłymi w domu +
gotowanie posiłków tel. 793 456 990
• Sprzątanie na zamówienie. Pielęgnacja kwiatów w domu
i ogrodzie. tel. 793 456 990
• Złota rączka – usługi ogrodnicze, porządkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028
• Złota rączka - porządki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920
• Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaﬂowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118
• Złota rączka tel. 515 400 656
• Złota rączka 503 150 991
• Złota rączka – elektryka – 516 075 825
• Poszukuję pracy oraz zleceń: Hydraulik-Elektryk-Glazurnik,
bezpośrednio, tel. 693 324 348
• Hydraulik – elektryk – glazurnik – posiadam też inne
umiejętności techniczne – poszukuję pracy – zlecenia na remont mieszkania, w tym wyburzam ściany,
rozbieram budynki i sprzątam podwórka i piwnice
wraz z wywózką – bardzo tanio i solidnie Warszawa
tel. 537 047 887

ODTRUWANIE
POALKOHOLOWE

690 545 038
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GROCHÓW

www .

ABCK . pl

WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl

ZARZÑDZANIE NIERUCHOMOÂCIAMI
POÂREDNICTWO
• Nowoczesne metody • Konkurencyjne ceny
• DoÊwiadczenie • Bliski kontakt
• Pełna obsługa techniczna, prawna, ksi´gowa

POKOJE LUB CAŁY DOM

W NOWO WYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

DAJEMY WI¢CEJ ZA MNIEJ !

Twój zarzàdca, tel. 530 530 330
• Bezpłatne wyceny • Konsultacje

Na skraju lasu, w pobliżu jeziora, duży teren – 14 ha
z dobrym dojazdem. Wspaniała baza wypadowa
na wycieczki rowerowe, kajakowe
i piesze. Wymarzone miejsce na
spokojny i cichy wypoczynek.

O więcej informacji prosimy dowiadywać się
mailem: marcin@dom-kaszubski.pl lub telefonicznie: 601 314 822 (wieczorem)
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