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Gmach Braci Albertynów – wczoraj i dziś

Już na początku przyszłego roku rozpoczyna się rozbiórka Universamu „Grochów”, w miejsce którego stanie nowoczesny kilkunastopiętrowy budynek. W centralnym miejscu Grochowa, przy rondzie Wiatraczna nowoczesna architektura przeplatać się będzie z zabytkami z początku XX wieku,
gdy Grochów jeszcze nie był w granicach Warszawy. I choć nowoczesne inwestycje cieszą mieszkańców, to jednak martwi los Piekarni Rajcherta, zaś drugi zabytek – gmach dawnego zakładu wychowawczego braci albertynów doczekał w 2003 roku udanej renowacji.

Zakład Wychowawczy dla chłopców
Okazały budynek w stylu renesansu, z ozdobną
attyką i szczytem, zaprojektowany został przez Stefana Szyllera, autora takich projektów jak gmach
Zachęty, gmach Politechniki Warszawskiej i oprawy
architektoniczne mostu Poniatowskiego. Wybudowany w 1933 roku z przeznaczeniem na działalność
zakonu, rok później poświęcony został przez biskupa Antoniego Szlagowskiego w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.
Katolicki Zakon Braci Albertynów założony został przez Adama Chmielowskiego, który porzucił
stan szlachecki, wszelkie zaszczyty, otaczającą go
już sławę artysty malarza i wstąpił do zakonu, poświęcając swoje życie ubogim i wykluczonym poza
nawias społeczeństwa. Przybrał imię zakonne brat
Albert i zgromadził ludzi, dla których podobnie jak

dla niego głównym celem była opieka nad bezdomnymi sierotami.
W zakładzie wychowawczym braci albertynów
początkowo wychowywało się 150 sierot, które
znalazły dach nad głową i całkowite utrzymanie,
a także otrzymały teoretyczne i praktyczne wykształcenie w wielu rzemiosłach. Wychowankowie
– chłopcy kierowani z nizin społecznych uczyli
się tutaj krawiectwa, szewstwa, introligatorstwa,
drukarstwa i ogrodnictwa, a po ukończeniu nauki
i praktyki otrzymywali świadectwa i dyplomy rzemieślnicze. Na tym jednak pomoc braci albertynów
nie kończyła się – dalej pomagali swoim wychowankom w znalezieniu pracy i przygotowaniu do
samodzielnego życia.
W 1936 r. przy zakładzie otwarto męskie gimnazjum ogólnokształcące. Na tyłach budynku,

Biuro, nie punkt pomocy
Emocje na Grochowie od pewnego czasu rozgrzewa Fundacja Redukcji Szkód, która będzie
miała swoją siedzibę przy ul. Grenadierów 34.
Jak informuje Jerzy Gierszewski, rzecznik Urzędu
Dzielnicy Praga-Południe, będzie ono służyć wyłącznie wewnętrznym potrzebom administracyjnym pracowników fundacji.
Wiąże się to z faktem, iż w naszej dzielnicy będzie działało biuro Fundacji Redukcji Szkód, a nie
punkt dla osób uzależnionych. Lokal na Grochowie będzie miejscem spotkań pracowników fundacji i działań administracyjnych.
Fundacja będzie prowadziła na terenie m.st. Warszawy działania streetworkingowe – w okolicach
szpitala zakaźnego, szpitala przy ul. Nowowiejskiej,
ul. Brzeskiej, ul. Dzielnej, ul. Sobieskiego, Dworca
Wschodniego i Dworca Gdańskiego i w zakładach
karnych, w miejscach, w których gromadzą się czynni użytkownicy substancji psychoaktywnych – poinformował nas dyrektor Biura Pomocy i Projektów
Społecznych UM Tomasz Pactwa.
Fundacja Redukcji Szkód przekazała oświadczenie Urzędowi Praga-Południe, w którym zapewniła, iż przy ulicy Grenadierów 34 nie będą przebywały i nie będą obsługiwane osoby uzależnione.

Pomocy wolontariusze fundacji będą udzielać
użytkownikom substancji psychoaktywnych w ich
miejscach zamieszkania.
Umowa na lokal na biuro fundacji obowiązuje
do kwietnia 2016 roku. W ciągu najbliższych kilku
miesięcy Miasto Stołeczne Warszawa będzie poszukiwać odpowiedniego lokalu nie tylko na biuro,
ale i na świetlicę dla osób uzależnionych w innej
części Warszawy. Na terenie Pragi-Południe taka świetlica nie powstanie. – podkreśla Jerzy Gierszewski.
W listopadzie prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe wszczął śledztwo
w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień – niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego poprzez podpisanie umów
najmu lokali, czym działano na szkodę interesu
publicznego. Podstawą wdrożenia postępowania
było zawiadomienie złożone przez mieszkańców

od strony ulicy Kobielskiej, w miejscu gdzie
dzisiaj znajdują się budynki spółdzielni mieszkaniowej – powstał wielki ogród, gdzie uprawiano
na sprzedaż kwiaty i warzywa. Gospodarstwo
rolno-ogrodnicze specjalizowało się głównie
w uprawie chryzantem. W drukarni zakładowej
wykonywano kalendarze i druki akcydensowe,
a w warsztatach szewskim i krawieckim męską
i damską odzież. Zdobyte środki przeznaczane
były na letni wypoczynek wychowanków. Taki
plan wychowawczy braci albertynów zwracał
społeczeństwu wykształconych i wartościowych
ludzi.
Niestety wybuch drugiej wojny światowej położył kres wspaniałej działalności braci albertynów. Wielu z nich zginęło w obozach. Budynek
przetrwał wojnę, a bomba mająca go zniszczyć
okazała się niecelna i wybuch jej w pobliżu spowodował tylko pęknięcia ścian. We wrześniu 1944
roku przez krótki czas gmach pełnił funkcję szpitala wojskowego dla żołnierzy.
Koniec części pierwszej.
Anna Oleksiak
Pragi-Płd – informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga Renata Mazur.
Na Grochowie nie ma instytucji wspierającej
osoby zmagające się z nałogiem. Jak podkreśla
rzecznik Urzędu Dzielnicy Praga–Południe: Każde wsparcie ze strony doświadczonych terapeutów,
psychologów wydaje się cenne. Tym bardziej, jeśli
pochodzi od organizacji mającej spore doświadczenie i mającej rekomendacje oraz zdobywającej
ﬁnansowanie zarówno ze strony samorządu warszawskiego, jak rządu czy Unii Europejskiej. Wokół
fundacji narosło na Grochowie sporo nieporozumień i złych emocji. Na tyle intensywnych, że nie
widzimy niestety przyzwolenia społecznego na jej
dłuższą aktywność w naszej dzielnicy.
Biuro Fundacji Redukcji Szkód na terenie
Pragi Południe będzie funkcjonowało do kwietnia
2016 roku.
Olga Łęcka
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Z prac Rady Dzielnicy
XVI sesja Rady Dzielnicy Praga Południe poświęcona była w głównej
mierze informacji Zarządu Dzielnicy na temat
funkcjonowania na terenie Grochowa Fundacji
Redukcji Szkód. Temat
większości czytelników
jest zapewne bardzo
dobrze znany. Wskazana Fundacja zajmuje się pomocą ludziom uzależnionym od narkotyków. Pojawienie się jej siedziby na Grochowie wywołało falę
sprzeciwu wśród mieszkańców osiedla. Zarówno
pierwsza z propozycji lokalu przy ulicy Kickiego,

jak i druga przy ulicy Grenadierów zostały mocno
oprotestowane.
W gorącej dyskusji zarówno na temat lokalu,
jak i działalności samej fundacji głos zabierali burmistrz, wiceburmistrzowie, radni, mieszkańcy oraz
przedstawiciele fundacji.
Po wysłuchaniu wszystkich głosów radni podjęli stanowisko, w którym zwracają się do Zarządu
Dzielnicy o niewyrażenie zgody na lokalizację na
terenie dzielnicy Praga-Południe punktu wymiany igieł i strzykawek dla czynnych narkomanów.
Poniżej przedstawiam najważniejsze fragmenty
stanowiska:
Wskutek informacji prasowych o planach Zarządu
Dzielnicy Praga-Południe zlokalizowania na terenie
dzielnicy siedziby Fundacji Redukcji Szkód, w której
prowadzona byłaby wymiana igieł i strzykawek dla

Co słychać na Pradze-Południe

Idą Święta!
Co prawda w chwili gdy moje słowa ukażą się
w „Wiadomościach Sąsiedzkich”, do Świąt Bożego
Narodzenia pozostanie jeszcze sporo czasu, to jednak na Stadionie Narodowym już funkcjonuje Warszawski Jarmark Świąteczny. W tym roku będzie to
największy jarmark na terenie stolicy, dlatego zapewne będzie tam można kupić wszystko, co niezbędne,
aby godnie spędzić zbliżające się Święta.
A jak już będziemy na Stadionie Narodowym,
to koniecznie trzeba wziąć udział w otwartym już
Zimowym Narodowym. Po raz kolejny na płycie stadionu do końca lutego będzie można odpłatnie skorzystać z lodowisk i zjechać na nadmuchanej oponie
z lodowej górki. Tym razem zjazd usytuowany został na trybunach, dlatego
powinien przynieść dużo frajdy nie tylko maluchom.
Co przyniesie Święty Mikołaj?
Jednak koniec roku to przede wszystkim uchwalenie nowego budżetu miasta, ustalenie wydatków i planowanych inwestycji. Oprócz tych dużych, ogólnomiejskich, takich jak budowa Trasy Świętokrzyskiej czy dalsza przebudowa
ulicy Żołnierskiej, znanych mieszkańcom Pragi-Południe z innych mediów,
warto poznać także inwestycje dzielnicowe.
Tradycyjnie już najwięcej środków pochłoną wydatki na inwestycje edukacyjno-oświatowe. Najdynamiczniej rozwijającym się osiedlem naszej dzielnicy
jest Gocław. Budowane są tam nowe osiedla, na których mieszka coraz więcej dzieci i młodzieży. Dlatego na Gocławiu przy ulicy Nowaka-Jeziorańskiego
zaplanowano budowę nowej szkoły wraz z przedszkolem. W przyszłym roku
zarezerwowano na ten cel 3 mln zł. Inwestycja ta rozpocznie się już w przyszłym roku, mimo planowanego oddania do użytku w wrześniu 2016 roku
nowego przedszkola przy ul. Rechniewskiego. Na wyposażenie tego ostatniego zarezerwowano w przyszłorocznym budżecie kwotę 700 tys. zł.
Ważną inwestycją będzie także nowy żłobek, który zostanie wybudowany
przy ul. Szkoły Orląt. W przyszłym roku na ten cel zostanie przeznaczonych
prawie 4 mln zł.
Oczywiście Praga-Południe to nie tylko Gocław, dlatego powinni się także
cieszyć najmłodsi na Saskiej Kępie i Gocławku. Dla nich wyremontowane zostaną za prawie 2 mln zł poddasza w Przedszkolu nr 211 przy ul. Dąbrówki 20 oraz
w Przedszkolu nr 46 przy ul. Jordanowskiej 3.
Istotne wydatki zostaną poniesione także w związku z remontami dzielnicowych ulic. Swój wygląd zmienią najbardziej zaniedbane ulice: Białowieska,
Nowonizinna, Mlądzka, Zakopiańska, Szczuczyńska, Olszynki Grochowskiej,
Kwiatkowskiego i Garwolińska.
Nowe oświetlenie zyskają ulice: Fundamentowa, Chodakowska, Gocławska,
Kamionkowska, Majdańska, Kickiego, Nizinna, Prochowa, Międzyborska, Siennicka, Wspólna Droga i Kinowa.
Oczywiście nie sposób wymienić w tak krótkim artykule wszystkich planowanych inwestycji, dlatego zachęcam do zapoznania się z załącznikiem dzielnicowym dla dzielnicy Praga-Południe do budżetu m.st. Warszawy na stronach
internetowych Miasta.
Paweł Lech
radny z Pragi-Południe, przewodniczący Komisji Sportu Rady m.st. Warszawy
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osób wstrzykujących sobie narkotyki dożylnie, spotkaliśmy się z ogromną akcją sprzeciwu wobec tego
pomysłu ze strony mieszkańców.
Przygotowali oni kilka petycji, listów i zebrali
kilkaset podpisów przeciwko zlokalizowaniu tego
punktu, zarówno jak planowano na początku przy
ul. Kickiego, [jak też przy] Grenadierów. Mieszkańcy
wyrażają liczne obawy [o] zdrowie swoje i swoich
dzieci, obawiają się również zagrożenia chorobami. Dotychczasowe doświadczenia wynikające ze
zlokalizowania tej placówki na Woli i działalność
opisana powyżej pokazały, że stwarza ona szereg
problemów, w tym handel narkotykami, i prowadzi
do licznych interwencji policji – możemy przeczytać
w przyjętym jednogłośnie stanowisku.
Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

100 lat minęło…

15 grudnia 1915 roku. Tego dnia Stefan Mikołajewski organizuje pierwszą zbiórkę Plutonu Grochowskiego 10 WDH – pierwszej jednostki harcerskiej
na Grochowie i Kamionku. Pluton szybko się usamodzielnia i przekształca w działającą do dziś 22 WDH,
obecnie 22 Szczep Watra im. hm. Kazimierza Skorupki.
Dla nas wszystkich, którym dane było zasmakować w harcerskiej przygodzie w szeregach 22-giej, to wielkie wydarzenie. To nasza młodość, nasze
marzenia, nasze przyjaźnie, nasze niezapomniane przygody. Tych lat nigdy
nie zapomnimy. 100-lecie 22-giej to dla nas wielkie święto całych pokoleń,
które w najlepszych latach swojego życia miały okazję wejść na harcerską ścieżkę życia właśnie w szeregach „Watry”.
Kulminacją obchodów tego jubileuszu będzie tegoroczne Święto Barw
Szczepu, w dniach 12-13 grudnia. Rozpocznie się ono w sobotę 12 grudnia
o godz. 16.22 uroczystym odsłonięciem pamiątkowej tablicy w SP 60 przy
ul. Zbaraskiej 3. Następnie odbędzie się uroczysty apel, tradycyjnie zakończony urodzinowym tortem. Zaś o 18.30 zaplanowano spotkanie harcerskich pokoleń, czyli okazję do odświeżenia dawnych przyjaźni. Serdecznie zapraszamy
wszystkich, którzy na przestrzeni tych 100 lat przewinęli się przez szeregi 22-giej.
Z przyjemnością znów zobaczymy Wasze, czasem zapomniane, twarze, powspominamy, pożartujemy.
Na zakończenie dnia o godzinie 20.22 odbędzie się gra nocna dla kadr drużyn
i gości. Szczegóły będą dostępne wkrótce na www.facebook.com/22watra.
Zaś w niedzielę 13 grudnia o godzinie 10.00 zapraszamy na jubileuszową Mszę św. w kościele na Kamionku. Po niej odbędzie się gra dla obecnych
harcerzy oraz o godz. 14.22 apel kończący Święto Szczepu.
Kolejnym punktem obchodów będzie Jubileuszowy Bal Karnawałowy,
planowany na 9 stycznia 2016 roku, ale o tym napiszemy już innym razem…
Marcin Jędrzejewski

Podpisz petycję, dzięki której
odkorkuje się ciąg Marsa/Żołnierska!
Nie ma chyba bardziej wyczekiwanej w naszych rejonach inwestycji
drogowej niż upłynnienie ruchu w węźle komunikacyjnym Marsa wraz z
ulicą Żołnierską. Realizację tego celu uniemożliwia jednak fragment ziemi
należący do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, który jest – mówiąc kolokwialnie – nie do ruszenia, ponieważ jest wpisany do rejestru zabytków.
Mimo licznych pism apelujących o wykreślenie tego terenu z rejestru
działka przy ul. Marsa 61 wciąż blokuje inwestycję. Do próśb instytucji
dołączają się mieszkańcy, którzy stworzyli petycję w tej sprawie. Gorąco
zachęcamy Państwa do złożenia podpisu pod tą petycją. Można tego dokonać przez Internet, w szybki i łatwy sposób.
Pełna treść petycji i możliwość jej podpisania pod adresem: http://www.
petycjeonline.com/proba_o_pomoc_-_przebudowa_ulic_marsa_i_onierskiej_w_warszawie
Marta Frejtan
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Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Grudzień w Centrum Społecznym Paca
Powoli zbliżamy się do niezwykle magicznego
okresu Świąt Bożego Narodzenia. Na Paca coraz
bardziej świątecznie, szykujemy się bowiem do
Podwórkowej Gwiazdki, czyli naszego sąsiedzkiego święta. Plany są niesamowite! Już teraz zapraszamy Was do nas i na skwer przy Paca 44 na 13
grudnia. Zależy nam, aby Gwiazdka miała sąsiedzki, przyjazny charakter, dzięki czemu każdy będzie
mógł nie tylko wziąć udział w święcie i wspólnie
z nami dobrze się bawić, ale przede wszystkim
zaangażować się w stworzenie tego niezwykłego
dnia. Dodatkowym atutem naszej Podwórkowej
Gwiazdki jest to, że wspólnej bawimy się nie tylko
w siedzibie Centrum Paca, ale również na skwerze.
Co tam się wydarzy? Tego jeszcze Wam nie zdradzimy. Na pewno będzie bardzo świątecznie i magicznie! Każdy pomysł mile widziany, każda para
rąk do pracy bez wątpienia się przyda! Jeżeli macie
jakieś pytania, pomysły, sugestie, jesteśmy na nie
otwarci i czekamy na Was na Paca 40, wpadajcie!
Dokładny plan imprezy wkrótce na naszej stronie
centrumpaca.pl i na naszym proﬁlu na Fb.
Pozostając w świątecznym klimacie: jeżeli nie
jest Wam obcy los bezdomnych zwierzaków, zróbcie im PSIE MIKOŁAJKI. Może macie w domu coś,
co nie jest Wam potrzebne, np. nieudany prezent,
który drugiej osobie może sprawić radość, bądź

wszelakiego rodzaju dzieła rękodzielnicze, przynieście je do nas! W Centrum Paca tuż przy głównym
holu znajduje się wielkie pudło, w którym możecie
składać swoje dary! Później przekażemy je salonowi Trzy Pieski, w którym 6 grudnia odbędą się Psie
Mikołajki, podczas których zorganizowana będzie
licytacja darowanych upominków. Cały dochód
zostanie przekazany potrzebującym psiakom.
Zapraszamy na grudniowe zajęcia z rękodzieła, na
których wykonywać będziemy ozdoby świąteczne
z papieru i cekinów, 2 i 16 grudnia (środy) o 17.30.
Zanim jednak świątecznie imprezy całkowicie
zawrócą nam w głowie, 3 grudnia w IV Liceum
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza odbędzie się III Dzielnicowy Dzień Wolontariusza,
który znowu mamy przyjemność współorganizować! Impreza ma charakter święta wszystkich
wolontariuszy. Najaktywniejsi i najbardziej zaangażowani z nich zostaną w uroczystej atmosferze
nagrodzeni wyróżnieniem Burmistrza Dzielnicy
Praga-Południe Tomasza Kucharskiego.
Ta impreza będzie też niezwykłą okazją, żeby
poznać od kuchni, na czym polega praca wolontariacka, czy i dlaczego warto zostać wolontariuszem, a także będzie sposobem na wymianę doświadczeń w pracy społecznej. W planie imprezy
nie zabraknie wszelakich atrakcji, od typowo me-

Budżet partycypacyjny na Pradze-Południe
Ruszyła III edycja budżetu partycypacyjnego
w Warszawie. Od 16 listopada rozpoczął się
pierwszy etap – zgłaszanie projektów, który
będzie trwał do 15 stycznia 2016. Do dyspozycji mieszkańców naszej dzielnicy przeznaczona
została kwota 4 468 294 zł, która stanowi 1% planowanego budżetu na rok 2017.
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty
w formie papierowej w Urzędzie Dzielnicy lub
przez operatora pocztowego oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Projekty należy zgłaszać
na specjalnym formularzu wraz z listą poparcia
przez najmniej 30 osób. Nowością w tej edycji jest możliwość zgłaszania jednego projektu
przez trzech mieszkańców, nowością jest także
określenie maksymalnej kwoty dotyczącej jednego projektu w wysokości 300 000 złotych.
Nasza dzielnica podzielona została na 8 obszarów lokalnych i jeden ogólnodzielnicowy, który
dotyczy więcej niż jednego obszaru lokalnego.
Poszczególnym rejonom przyznane zostały następujące kwoty:
Kamionek ................................................. 308 298,85 zł
Grochów Centrum ................................ 363 734,88 zł
Grochów Północny ............................... 543 715,64 zł
Saska Kępa ............................................... 740 793,05 zł
Grochów Kinowa................................... 216 829,41 zł
Przyczółek Grochowski ....................... 102 533,36 zł

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Grochów Południowy.......................... 776 314,03 zł
Gocław ...................................................... 969 245,38 zł
Ogólnodzielnicowy ............................. 446 829,40 zł.
Kolejne etapy III edycji odbywać się będą według przyjętego regulaminem harmonogramu, tj.:
• zgłaszanie projektów od 16 listopada 2015
do 15 stycznia 2016,
• przygotowanie oraz promocja publicznych
dyskusji mieszkańców od 18 stycznia 2016
do 14 lutego 2016,
• publiczne dyskusje mieszkańców od 15 lutego
2016 do 6 marca 2016,
• weryﬁkacja zgłoszonych projektów od 14 marca 2016 do 31 maja 2016,
• losowanie kolejności projektów na listach do
dnia 2 czerwca 2016,
• spotkania promocyjne projektów poddanych
pod głosowanie mieszkańców do 24 czerwca 2016,
• głosowanie mieszkańców na projekty od
14 czerwca 2016 do 24 czerwca 2016,
• ogłoszenie projektów do realizacji do dnia
15 lipca 2016.
Aby pomóc mieszkańcom w przygotowaniu
projektów, członkowie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego wraz z pracownikami Urzędu Dzielnicy pełnić będą dyżury w wyznaczonych miejscach,
podczas których udzielane będą informacje nt. zasad obowiązujących na Pradze-Południe.

GROCHÓW

rytorycznych po sportowo-zręcznościowe, m.in.
odbędzie się debata „Jakie kompetencje daje wolontariat? Czy warto być wolontariuszem?”, warsztaty cyrkowe i warsztaty rękodzieła. Nie może Was
zabraknąć! Zapraszamy starych wolontariackich
wyjadaczy, jak również tych, którzy dopiero rozważają rozpoczęcie wolontariatu.
Czy słyszeliście, że na Paca odbywają się zajęcia
QIGONG Lecący Żuraw? Jest to starochińska gimnastyka dla ciała i ducha, obﬁtująca w powolne,
miękkie, płynne ruchy. Wszystko dla zachowania
zdrowia, spokoju i wewnętrznej harmonii. Prowadzącym zajęcia jest Sebastian Kondracki, aktywny
uczestnik warsztatów z mistrzem Liu Zhongchun.
W związku z dużym zainteresowaniem tą materią
dodatkowy trening Qigong, oprócz czwartków,
odbywać się będzie również we wtorki, w godzinach 18.30-20.00. Zapisy pod numerem telefonu:
793 053 345. Zapraszamy!
Interesujesz się dziennikarstwem? Chciałbyś
spróbować swoich sił w pisaniu tekstów? A może
masz już jakieś doświadczenie i chciałbyś rozwinąć
swoje umiejętności? Wszystkich gimnazjalistów
i licealistów zapraszamy do tworzenia nowej gazety! Pamiętajcie, że liczą się chęci, dobre, kreatywne
pomysły i odrobina zaangażowania. Na zgłoszenia
czekamy pod adresem: zapisy@cal.org.pl.
Prawda, że grudzień w Centrum Społecznym
Paca zapowiada się bardzo interesująco, sąsiedzko i magicznie?
Pamiętajcie o nas! Adres chyba już dobrze znacie!
Paulina Wróbel
animatorka, Centrum Społeczne Paca 40

• Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, parter, Wydział Obsługi
Mieszkańców7.12.2015, godz. 16.00-18.00
• Rada Osiedla Gocław, ul. Bartosika 2
5.01.2016, godz. 16.00-18.00
• Rada Osiedla Grochów – Kinowa, ul. Sygietyńskiego 7, I piętro
5.01.2016, godz. 18.00-19.00
• Rada Osiedla Grochów Centrum, ul. Kaleńska 6
7.01.2016, godz. 18.00-19.30
• Rada Osiedla Kamionek, ul. Grochowska 351 lok. U 2
11.01.2016, godz.15.00-19.00
• Rada Osiedla Grochów Południowy, ul. Czapelska 24
13.01.2016, godz. 18.00-20.00
• Rada Osiedla Saska Kępa, ul. Walecznych 42
12.01.2016, godz. 17.30-19.00
• Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Szaserów 117
13.01.2016, godz. 16.30-18.00
• Klub Osiedlowy „Groszek” Sp. Mieszkaniowej
„Przyczółek Grochowski”, ul. Ostrzycka 2/4
14.01.2016, godz. 18.00-19.30
W dniu 9 stycznia 2016 od godziny 12.00
w Urzędzie Dzielnicy odbędzie się maraton pisania projektów, który w praktyce pomoże mieszkańcom w prawidłowym wypełnieniu formularzy
oraz odpowiedniej ich kwaliﬁkacji.
Anna Oleksiak
członek Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
Dzielnicy Praga-Południe
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„Tequila z Cortazarem” to wywiad rzeka z polskim
marszandem sztuki Markiem Kellerem mieszkającym
w Pa-ryżu, Mexico City i Warszawie. Książka to zbiór
anegdot o przyjaciołach Kellera, żyjących i nieżyjących już. M.in. Cortazarze, Marquezie, Octavio Pazie,
Fuentesie, Carlosie Slimie, najbogatszym człowieku świata, a z polskich
artystów: Krystynie Mazurównie, Gerardzie Wilku, Krystynie Jandzie,
Jerzym Połomskim, Violetcie Villas… Uzupełniają ją niezwykłe, archiwalne
zdjęcia i nigdy niepublikowane listy Andrzejewskiego do Kellera i Kellera
do Andrzejewskiego.
Dla Czytelników „Wiadomości Sąsiedzkich” mamy świąteczny konkurs,
w którym wygrać można książkę pt. „Tequila z Cortazarem”. Aby zdobyć
lekturę na święta, wystarczy napisać krótką rymowankę zawierającą słowa:
sąsiedzi, święta i uśmiech.
Lekturę wygrają trzy osoby, które według zespołu redakcyjnego napiszą najlepszy wierszyk. Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres:
info@wiadomoscisasiedzkie.pl lub pocztą tradycyjną na adres redakcji:
ul. Zwycięzców 20 lok. 2, 03-938 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs świąteczny Wiadomości Sąsiedzkie” do 20 grudnia br.
Redakcja/WB
reklama
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PRASKA LIGA PIŁKI HALOWEJ ROZPOCZĘTA
Liga PLPH SPORTEURO.PL w grze
W weekend 21 i 22 listopada rozpoczęły się
rozgrywki Praskiej Ligi Piłki Halowej, najlepszej
profesjonalnej ligi piłki halowej w Warszawie.
Liga rozgrywana jest w dwóch miejscach. Co tydzień, w soboty na Targówku w hali sportowej na
ul. Ossowskiego 25 i w niedziele na Pradze-Południe
w hali na ul. Siennickiej 40 całe popołudnie należy do
amatorów futsalu, czyli gry w piłkę nożną halową.
Drużyny grają na boisku po pięciu zawodników.
Grają dwa razy po 20 minut, tak jak w profesjonalnych rozgrywkach. Mecz sędziuje trzech sędziów,
dwóch na boisku i trzeci przy stoliku. Sędzia techniczny pilnuje tablicy z wynikami i sporządza protokół
pomeczowy, w którym zapisuje, kto strzelił bramkę,
kto dostał żółtą kartkę.
Właśnie mija 13 lat rozgrywek Praskiej Ligi Piłki
Halowej. Na Targówku Liga została uruchomiona
później i rozgrywa mecze od 2008 r.
Na Targówku jednym z ciekawszych meczów było
spotkanie mistrza poprzedniej edycji drużyny Tanatos z drużyną Nankatsu, której patronem tytularnym
jest nasza gazeta „Wiadomości Sąsiedzkie”.
Spotkanie rozpoczęło się od wymiany ciosów, ale
strzały z dystansu nie robiły wrażenia na bramkarzach
obu drużyn. Nankatsu mozolnie budowało ataki pozycyjne, ale ich rywale byli bardzo dobrze ustawieni
w obronie i nie dopuszczali ich w obręb pola karnego.
Na trzy minuty przed końcem pierwszej połowy mieliśmy pierwsze traﬁenie, Jacek Walasek po
podaniu Pawła Strzygi, najlepszego zawodnika
w drużynie Tanatos w tym meczu, pakuje piłkę głową do siatki. Konrad Wizor wyrównuje w ostatnich
sekundach pierwszej połowy. Miał w tej akcji dużo

szczęścia. Futbolówka odbiła się od słupka, następnie traﬁła w bramkarza i wpadła do siatki. Pierwsza
połowa kończy się remisem 1 do 1.
Po wznowieniu gry w drugiej połowie przez cały
czas obie drużyny próbowały nawzajem akcji, po
których udałoby się uzyskać bramkę. Udało się to
dopiero w 5 minucie 2 połowy meczu ponownie
Konradowi Wizorowi. Riposta Tanatosa była natychmiastowa – Paweł Strzyga po podaniu Jacka Walaska
strzela bramkę na wyrównanie. Po tej bramce mieliśmy na 15 minut przed końcem meczu remis 2 do 2.
Minutę później Konrad Wizor – zdobywając hat tricka
– wyprowadza Nankatsu na prowadzenie. Jest 3 do 2
dla Nankatsu.
Po wznowieniu Tanatos jakby osłabł. Wykorzystuje to Michał Sałaciński, który przejmuje piłkę
w środku pola, decyduje się na samotny rajd – z powodzeniem! Nankatsu na 10 minut przed końcem
odskakują na dwie bramki.
Na kilka minut przed końcem mamy przerwę.
Ostry atak na Piotra Włodarskiego, bramkarza Tanatosa, który był chwilę opatrywany na boisku. Faul,
chyba powinien być zakończony upomnieniem dla
zawodnika Nankatsu. Tanatos gra bez bramkarza!
Po chwili zawodnicy Nankatsu sugerują zagranie
ręką przez ostatniego obrońcę rywali poza polem
karnym, ale sędzia pozostał niewzruszony.
Tanatos na 5 minut przed końcem odzyskuje nadzieję – Michał Roguski zdobywa bramkę. Zrobiło
się 4 do 3 dla Nankatsu. Tanatos atakuje wszystkimi
siłami. Bramka pozostaje pusta, każdy błąd będzie
ich w tej sytuacji kosztował utratę gola. Kiedy zaczęła
się ostatnia minuta i wydawało się, że dojdzie do re-

misu, nastąpiła strata piłki na połowie rywala, kontra
i Konrad Wizor traﬁa do pustej bramki. Jest 5 do 3
dla Nankatsu.
Kiedy wszyscy się szykowali do zakończenia,
w ostatnich sekundach akcja Tanatosa i czerwona
kartka dla zawodnika grającego na bramce Tanatosa za zagranie ręką poza polem karnym. Zawodnik Nankatsu wykorzystuje zamieszanie i Michał
Sałaciński z Nankatsu strzałem piętą ustala wynik
spotkania na 6 do 3. Wygrywa Nankatsu Wiadomości Sąsiedzkie z Tanatosem, mistrzem poprzedniej
edycji Ligi.
Wynik zapowiada bardzo ciekawą rywalizację
w następnych kolejkach.
• NANKATSU WIADOMOŚCI SĄSIEDZKIE – TANATOS
6:3 (1:1)
Pozostałe wyniki meczów Ligi na Targówku.
• PLPH Targówek: FC FILMAR vs RSH – mecz zostanie rozegrany w innym terminie
• MILANERSI – RESCUE TEAM 6:2 (2:2)
• AMERIKA – KOPACZE 0:7 (0:2)
W PLPH Praga Południe bez większych niespodzianek, chyba żeby za taką uznać porażkę drużyny
Dożynki Grochów z debiutantem Ligi.
• SANTE – FC PYYK 11:4 (6:1)
• DOŻYNKI GROCHÓW – CHICOS CALIENTES 3:4 (2:2)
• BEJJING – CIENIE Z PRZESZŁOŚCI 9:2 (3:0)
• SASKERSI OLD BOYS – GMT 5:11 (2:3)
Zapraszamy w soboty o 18.00 na halę przy
ul. Ossowskiego 25 i w niedziele o 17.00 na ul. Siennicką 40 do kibicowania i udziału w najlepszej profesjonalnej lidze amatorów futsalu. Cały terminarz
i inne wiadomości na stronie www.plph.waw.pl,
relacje na żywo można śledzić na www.sporteuro.pl
w zakładce Liga.

Arkadiusz Kuranowski

reklama

Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie 97 m2 – 565 tys. PLN
Rezerwując już dziś, możesz dostać 5% rabatu

tel.: 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, www.ulicamotylkowa.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Szkoła na medal
Zespół Szkół Specjalnych nr 91 przy ulicy Weterynaryjnej na Pradze-Południe jest
niezwykłą placówką oświatową, zrzeszającą
cudowne dzieci garnące się do poznawania
świata i cierpliwych nauczycieli, cieszących się
z małych kroków swoich podopiecznych. Przy
okazji Dnia Nauczyciela spotkałyśmy się z dyrektorką szkoły Beatą Domańską, która opowiedziała nam o sukcesach swoich uczniów,
wyposażeniu szkoły i projektach edukacyjnych, które realizuje.
Olga Łęcka: W tym roku szkoła zdobyła I nagrodę w 32. edycji konkursu „Warszawa w kwiatach”
w kategorii Firma za ogród, którym na co dzień
zajmują sie nauczyciele i uczniowie. Proszę opowiedzieć o miejscu, które zdobyło uznanie jury
i pobija serca mieszkańców naszej dzielnicy.
Beata Domańska: Ogród mamy od bardzo
dawna. Jego historia rozpoczyna się od zdobycia
przez nas Zielonego Certyﬁkatu i tytułu szkoły
zrównoważonego rozwoju. Realizując to zadanie,
stworzyliśmy przy szkole Ekoogródek, w którym dzieci mogą spędzać wolny czas, pomagać
w uprawie roślin i dbać o zieleń. Stworzyliśmy
wspólnie nie tylko piękny ogród, ale od 2000 roku
(już piętnaście lat)prowadzimy działania promujące ekologiczny tryb życia i właściwe segregowanie odpadów. Mamy ogród, który cieszy nie tylko
nas, ale także mieszkańców okolicznych osiedli.
Aktywnie uczestniczymy w miejskim projekcie
ekologicznym i promujemy wśród mieszkańców
i naszych sąsiadów działania proekologiczne. Na
terenie szkoły organizujemy mnóstwo zajęć dla
dzieci związanych z tymi działaniami. Co więcej,
prowadzimy edukację mieszkańców, happeningi
promujące i uczące właściwego segregowania
odpadów. Na terenie naszej placówki od dwóch
lat organizujemy kiermasze kwiatowe wspólnie
z kupcami z targowiska na rondzie Wiatraczna.
Wspólnie z pracownikami okolicznych zakładów
pracy zbieramy baterie i korki. Prężnie działa
szkolne eko-koło. O ogród dbają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz nauczycielki
i pracownicy szkoły. Każda roślinka w ogrodzie jest
podpisana, tak aby nasi uczniowie uczyli się ich
nazw. W ramach projektów ekologicznych współpracujemy z pracownikami SGGW. Ogród stał się
także miejscem wakacyjnych spotkań z rodzicami
naszych dzieci.
Anna Oleksiak: A produkty z tego ogródka są
spożywane podczas tych spotkań?
BD: Tak! Panie z naszej kuchni i nauczycielki
robią z nich przetwory, a zioła są suszone i dodawane do szkolnych obiadów.
Wracając do konkursu, udział w nim to jest historia ostatnich pięciu lat. Już zdobyliśmy nagrodę Prezydenta miasta st. Warszawy w konkursie
„Warszawa w kwiatach”, natomiast po raz pierwszy
w tym roku otrzymaliśmy I miejsce w kategorii
ﬁrma warszawska.
Anna Oleksiak: Ten podział na kategorie był
wprowadzony po raz pierwszy w tym roku.
BD: Tak. Jako jedyna szkoła nawiązaliśmy kontakt z paniami z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
które często odwiedzają nas w szkole. Pani Irena
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Bogdan jest Przyjacielem naszej szkoły, z wielkim
sercem podchodzi do naszych uczniów. Wzbudzamy w ludziach bardzo pozytywne emocje.
Pokazujemy też osobom z zewnątrz, jak inaczej
i ciekawiej można pracować z dziećmi niepełnosprawnymi, dzięki Ekoogródkowi.
OŁ: Dla dzieci uczęszczających do Pani szkoły
jest to bardzo ważne, chyba dzięki temu czują się
doceniane. Co więcej, widzą efekt swojej pracy nie
tylko w ocenach, ale także wtedy, gdy obserwują
rozwijający się ogród i zdobywają uznanie i sympatię okolicznych mieszkańców.
BD: Bardzo ważne. Nam, nauczycielom, łatwiej
jest uczyć a dzieciom łatwiej zrozumieć i pojąć, jeżeli obok teorii mają możliwość dotknięcia, poczucia, posmakowania tego, co sami posadzili, o co
dbali i co na ich oczach urosło. Naszym uczniom,
tak jak wszystkim, sprawia wiele radości, kiedy
otrzymują pochwały i są doceniani przez innych.
OŁ: Ta satysfakcja uczniów przekłada się na
satysfakcję nauczycieli.
BD: To prawda. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi to dla nas wielkie wyzwanie i duża radość
nawet z tych najmniejszych sukcesów uczniów.
OŁ: Nauczyciele są mistrzami dla dzieci. Autorytetami.
BD: Tak, staramy się, aby wyraźnie była zaznaczona relacja mistrz-uczeń, cieszę się, że Panie
poruszyły ten temat. Mam nadzieję i wierzę w to,
że dla naszych uczniów jesteśmy autorytetami
i tutorami. Praca w szkole specjalnej uczy nas,
dorosłych, pokory ale daje ogromną satysfakcję
z wykonywanego zawodu. A specyﬁka pracy powoduje, że w naszym gronie często traﬁają się
osoby, które nie tylko pracują, ale ponadto kochają swój zawód.
OŁ: Minęły dwa lata od otwarcia e-pracowni
w szkole. Jak dzieci się w niej odnajdują?
BD: Nasi uczniowie regularnie korzystają z e-pracowni, chociaż nie jest to jedyna pracownia
komputerowa w szkole. Jeśli chodzi o wyposażenie, szkoły specjalne, w tym nasza, nie odbiegają
standardem od szkół zachodnich. Mamy tablice
multimedialne, pracownie Cyfrowej Szkoły, specjalistyczne gabinety do pracy terapeutycznej
i logopedycznej, bogato wyposażone w pomoce
dydaktyczne sale lekcyjne i pracownie. Natomiast
e-pracownię Grochów (tak się nazywa) otrzymaliśmy jako jedna z pierwszych warszawskich
szkół. Zajęcia prowadzą nauczyciele naszej szkoły,
otwarta jest codziennie do godziny 19:00. Mogą
z niej korzystać osoby wykluczone cyfrowo i niepełnosprawne z Pragi-Południe. Bardzo często
korzystają z niej osoby starsze, które nie posiadają komputera w domu i nie mają dostępu do
internetu. Do pracowni przychodzą także nasi
absolwenci.
OŁ: Trzeba się zapisywać, aby przyjść do e-pracowni i skorzystać z dostępnego w niej sprzętu?
BD: Można się zapisać, ale jeśli będzie wolne
miejsce, to oczywiście również może skorzystać
osoba nie zapisana, a spełniająca kryteria. Pracownie dwa lata temu były szeroko reklamowane.
Obecnie jest już ich w całej Warszawie dużo więcej.
AO: Czy w związku ze zmianą podległości pod
Prezydenta m.st. Warszawy jest łatwiejszy dostęp
do wyposażenia dla szkoły?
BD: Zdecydowanie tak, chociaż zmiana „podległości” była bardzo dawno temu. Placówki syste-

matycznie są doposażane i remontowane, w miarę posiadanych przez organ prowadzący środków.
Szkoły specjalne były do roku 2000 naprawdę
bardzo mocno niedoinwestowane. Placówki zajmujące się dziećmi niepełnosprawnymi są drogie.
Zatrudniamy dużą grupę nauczycieli specjalistów,
osoby wspomagające pracę z dzieckiem. Klasy są
mniej liczne niż te w szkołach ogólnodostępnych,
nawet dwu-, trzyosobowe. To kosztuje, a szkół specjalnych nie jest mniej niż dawniej, pomimo dużej
grupy uczniów niepełnosprawnych uczących się
w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych.
W Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy mamy
szczęście traﬁać na osoby rozumiejące potrzeby
osób niepełnosprawnych i starające się wspomagać nas w każdym zakresie.
OŁ: Czy sytuacja szkoły nie zależy w dużej mierze od środków pozyskanych z Unii Europejskiej?
BD: Niezupełnie. Rzeczywiście bardzo duża
ilość cennego wyposażenia szkoły, pomocy dydaktycznych, pracowni komputerowych to fundusze strukturalne. Natomiast pozostałe środki na
prowadzenie i codzienne funkcjonowanie szkoły
to pieniądze budżetowe z bardzo wyraźnym wkładem organu prowadzącego szkołę, w naszym
przypadku to miasto st. Warszawa. Bez tych funduszy szkoła nie byłaby w stanie funkcjonować.
AO: Ilu ma Pani uczniów w szkole?
BD: W szkole uczy się 125 dzieci w szesnastu
klasach na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Mamy także klasy trzy-, czteroosobowe. Uczą
się w nich dzieci ze spektrum autyzmu i zes-połem
Aspergera. W tych małych klasach oprócz nauczyciela- wychowawcy jest także pomoc nauczyciela.
AO: Specyﬁka tej niepełnosprawności wymusza
takie mniejsze grupy.
BD: Tak, to prawda, oraz konieczność zapewnienia nauczycielowi dodatkowego wsparcia (pomoc
nauczyciela, nauczyciel wspomagający). W klasie
jest czwórka dzieci i dwie dorosłe osoby. Liczba
dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera jest bardzo duża i odnosimy wrażenie, że coraz liczniejsza.
Praca z nimi wymaga specyﬁcznych metod i form
pracy. Nawet tak, wydawałoby się, prosta sprawa, jak przygotowanie obiadu w szkole wymaga
dodatkowych starań ze względu na specyﬁczne
diety i upodobania żywieniowe tych dzieci.
AO: Szkoła jest przyjazna w stosunku do całego
otoczenia. W związku z tym nawiązuje kontakty
z różnymi instytucjami, m.in. z harcerstwem.
BD: W szkole działa drużyna harcerska od wielu
lat. Jesteśmy też bazową placówką namiestnictwa
„Drużyn Nieprzetartego Szlaku” Praga Południe,
w związku z tym w Zespole odbywają się spotkania instruktorów harcerskich. Moja szkoła jest
współorganizatorem festiwalu artystycznego dla
dzieci i młodzieży należących do drużyn Nieprzetartego Szlaku. Dwa lata temu otrzymałam honorowe wyróżnienie – symboliczną laskę harcerską
i tytuł „Niezawodnego Przyjaciela ZHP”.
OŁ: Czego życzyć szkole po 41 latach jej działalności?
BD: Aby udało nam się pozyskać pieniądze na
budowę szkolnego boiska. Chciałabym, aby powstało w przyszłym roku.
OŁ: W taki razie mamy nadzieję, że spotkamy się
przy okazji otwarcia boiska!
Rozmawiały:
Anna Oleksiak, Olga Łęcka
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Grudzień w Centrum Promocji Kultury
Grudzień to miesiąc świąteczny,
ale nie oznacza to, że jesteście skazani jedynie na mycie okien, bieganie po sklepach i przygotowywanie
świątecznego stołu. Jeśli tylko znajdziecie czas, zapraszamy do CPK – warto!
A co proponujemy? Zaczynamy już 1 grudnia
prelekcją historyczną na temat powstania listopadowego. Poprowadzi ją przewodnik Muzeum
Powstania Warszawskiego, absolwent historii na
UKSW, Pan Robert Markiewicz. To chyba wystarczająca rekomendacja, nieprawdaż?
5 grudnia na deskach CPK zagości klasyk – spektakl teatralny pt. „Na pełnym morzu” według sztuki
S. Mrożka. Specjalnie dla Was wystąpią członkowie
grupy Zapis Fonetyczny. Bilety w cenie 5 zł do nabycia od 1 grudnia w Centrum Promocji Kultury.
Już dzień później pierwsze grudniowe święto,
czyli MIKOŁAJKI! Tego dnia przygotowaliśmy coś
specjalnego dla Waszych pociech. O godz.11 za-

praszamy na przedświąteczne warsztaty. Zabierzcie bliskich, przyjaciół i oczywiście dzieciaki. Nasi
instruktorzy nauczą Was wykonywać ozdoby choinkowe, zawieszki z suszonych owoców i sianka,
a także drobne mikołajkowe upominki. Warsztatom towarzyszyć będzie kiermasz wyrobów
artystycznych – to dla tych, którzy nie czują się
na siłach, by rozpocząć przygodę z rękodziełem.
Pozostając w mikołajkowej atmosferze, o godzinie 15 zapraszamy najmłodszych kinomanów
na ﬁlm pt. „Dziewczynka z zapałkami”, oparty na
klasycznej bajce H.Ch. Andersena. Projekcji towarzyszyć będzie muzyka na żywo w wykonaniu
Waldemara Rychłego z zespołem. Warto pamiętać,
że Święta to nie tylko „Kevin sam w domu” .
Mylicie się, jeśli sądzicie, że to koniec atrakcji.
Tym razem jednak przygotowaliśmy coś dla Was,
dorosłych. O godz. 19 w CPK zadebiutuje stand-up. Program pt. „Old Jamajka Stand-Up” zaprezentuje duet w składzie Krzysztof Szubzda oraz

Marek Grabie. Dla tych z Was, którym zdarzyło
się oglądać improwizowany serial kabaretowy
„Spadkobiercy”, postać Pana Marka jest z całą pewnością dobrze znana z roli dr. Dreyfusa. Prawda,
że zapowiada się zabawnie?
Jeśli znużą Was wszechobecne Święta, pomożemy oderwać się, choć na chwilę, od wigilijnego
szaleństwa i przeniesiemy się na jeden wieczór do
Ameryki Południowej. 15 grudnia spotkamy się
z podróżnikiem i kulturoznawcą, Markiem Łasiszem. Pan Marek zabierze nas w podróż po Amazonii, opowie o wyprawie w głąb kolumbijskiej
dżungli i zaprezentuje zdjęcia, obrazujące życie
ludzi po drugiej stronie globu. Prelekcja oparta
jest na własnych przeżyciach Pana Marka, który
przemierza świat po to, by dzielić się swoimi doświadczeniami m.in. z gośćmi Centrum.
Nasz program jest znacznie bogatszy niż kilka
wyżej opisanych wydarzeń, dlatego zapraszamy na
ul. Podskarbińską 2, a także na www.cpk.art.pl oraz
www.facebook.com/cpkpp po więcej informacji.
Wojciech Matz

reklama

PENSJONAT
SENIORA
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

ca∏odobowa opieka
piel´gniarska
pobyt opiekuƒczo-leczniczy
opieka po udarze mózgu
i rehabilitacja
pobyt krótko i d∏ugoterminowy
oraz dzienny

OGŁOSZENIA DROBNE

Od 1 stycznia 2015 r. na naszych łamach można zamieścić wyłącznie dwa typy
ogłoszeń drobnych:
• ogłoszenie tekstowe o objętości do 20 wyrazów – płatne 16 zł (brutto),
• ogłoszenie w ramce 43 x 20 mm – płatne 43,05 zł (brutto).
Zamówienia można dokonać do 20 dnia poprzedniego miesiąca pod numerem
tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail: drobne.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Ogłoszenia publikujemy po wcześniejszym opłaceniu (gotówką lub przelewem).

Z¸OTA RÑCZKA

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

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

• Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem, z problemem prawnym. 796-796-596
• Pomoc i nauka w obsłudze KOMPUTERA, INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student. 533-404-404
• DO WYNAJĘCIA OGRZEWANA HALA w Wawrze – na magazyn lub cichą działalność. Tel. 695-622-848

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40
Okazja 749 000 zł
Dom Wiązowna 245 m2 - z 2001 roku
salon z kuchnią + 5 pokoi + 2 łazienki
+ duży podwójny garaż. Wszystkie media,
oświetlona ulica, działka 1108 m2
sprzedam, zamienię na bliźniak w Wesołej
lub inne propozycje , bezpośrednio
tel.: 725 555 500

PRACA STAŁA LUB DODATKOWA
NA UMOWĘ, ELASTYCZNY GRAFIK

Pracownik
restauracji McDonald’s
ul. Ostrobramska 73, 04-174 Warszawa

tel.: 519 486 086, mfp.kadry@gmail.com
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JesteÊmy uczestnikiem programu
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16

od 175 m
do 235 m2
2

na działkach

od 220 m2 do 440 m2

ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa-Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

BADANIA USG dorośli i dzieci

Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych

Rejestracja telefoniczna:
(22) 250 15 77, (22) 671 77 00
Godziny przyjęć: pon. – pt. 7 - 21, sobota 8 - 14
www.boramed.pl

REHABILITACJA dorośli i dzieci

Kompleksowe
prowadzenie ciąży

USG 3D/4D, genetyczne
Test PAPP-A, ECHO serca płodu
Certyﬁkat Londyńskiej Fundacji
Medycyny Płodowej FMF

Kompleksowa terapia bólu i leczenie schorzeń narządu ruchu.
Fizykoterapia
Ortopedyczna
Masaż
Konsultacje
Kinesiotaping
Kinezyterapia
Neurologiczna
ginekologiczne
Dziecięca
Dla kobiet w ciąży
Osteopatia
USG ginekologiczne
SENIORZY (po 65 r.) - PROMOCJA do odwołania
Cytologia
Antykoncepcja
20% zniżki na terapię indywidualną oraz masaże
Wkładki wewnątrzmaciczne 20% zniżki na ﬁzykoterapię oraz ćwiczenia
Konsultacja ﬁzjoterapeutyczna 0 zł przy wykupie terapii

STOMATOLOGIA

Stomatologia
zachowawcza
Stomatologia dziecięca
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Ortodoncja
Protetyka
Chirurgia

*zniżki/promocje nie sumują się z innymi promocjami.

SPECJALIŚCI

* Zakres usług może ulec zmianie.

GINEKOLOGIA

m.in. endokrynolog, pediatra, kardiolog, ortopeda, gastrolog, dermatolog.
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