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Obchody jubileuszowe

183-lecia Bitwy
pod Grochowem

W niedzielę 23 lutego 2014 roku władze Dzielnic
Pragi-Południe i Wawra m.st. Warszawy, senatorowie i posłowie, proboszczowie paraﬁi Najczystszego Serca Maryi i Świętego Wacława oraz okoliczni
mieszkańcy uczestniczyli w rozpoczynających się
obchodach 183. rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską. Do obchodów tego ważnego wydarzenia
dużą wagę przywiązują mieszkańcy i środowiska
społeczne Grochowa. Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła się mszą w kościele Najczystszego
Serca Maryi na placu Szembeka, po której nastąpił
przemarsz grochowskimi ulicami, a dalej za linią ko-



lejową – ścieżkami lasku olchowego do alei Chwały, aby pod
Pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską uczcić apelem
pamięci i salwą honorową bohaterów poległych na przedpolach
Warszawy. Po okolicznościowych
przemówieniach i wspólnej modlitwie złożono wieńce i kwiaty
na mogile poległych. Podobnie
jak w ubiegłych latach pochód
mieszkańców prowadził Generał
Żymirski, którego rolę tradycyjnie już odegrał pan Wojciech
Olszański. Uroczystość zakończył
występ orkiestry Wojska Polskiego, a na uczestników czekała wojskowa grochówka. Tegoroczne
obchody odbyły się przy pięknej,
słonecznej pogodzie.
Na historycznych terenach Grochowa, gdzie
ulice noszą imiona bohaterów Powstania Listopadowego, odbędzie się 8 marca inscenizacja
bitwy ﬁnansowana z budżetu m.st. Warszawy. W
kultywowaniu pamięci o walkach pod Grochowem będą uczestniczyć grupy rekonstrukcji historycznych. Akcja rozpocznie się w Parku im. J. Szypowskiego „Leśnika” (róg Grochowskiej i Kwatery
Głównej). Po przemarszu wojsk na pole bitwy pod
Olszynką Grochowską i zmaganiach wojskowych,
uczestnicy oddadzą hołd bohaterom Bitwy.

Grochów – tu działa się historia
25 lutego 1831 roku pod wsią Grochów rozegrała się największa bitwa Powstania Listopadowego
o opanowanie Traktu Brzeskiego. Główną pozycją
polską były olchowe leśne knieje, otoczone mokradłami, wśród których wojska Skrzyneckiego blokowały podejścia do Pragi. Z biegiem lat teren zmienił
swój krajobraz w podmokłe łąki, które przetrwały
do lat międzywojennych, a na nich ocalała tylko
jedna olcha, którą mieszkańcy Grochowa otaczali
wielką czcią. Powiesili na niej tabliczkę z napisem:
Jestem jedyną już wnuczką bohaterów z 1831 r.
Mam w sobie krew praojców, którzy tu padli. Ludzie, nie rańcie mnie! Dajcie żyć jeszcze radością,
że Polska wolna!
Towarzystwo Przyjaciół Grochowa
Powstałe w 1916 roku Towarzystwo Przyjaciół
Grochowa otaczało wielkim kultem teren bitwy
i podejmowało wiele inicjatyw, aby uznano go za
zabytkowy, stanowiący wartość historyczną i kulturalną. O pragnieniach działaczy tak pisał jego wiceprezes Józef Poliński:
Pragniemy, na Polach Olszynki wybudować
pomnik, jako godny wyraz hołdu i czci dla tych,
których już nie ma, a którzy (…) znaczyli drogę
do niepodległości.
c.d. str.3

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
Lutowa Sesja Rady
Dzielnicy była poświęcona
przyjmowaniu sprawozdań. Po długiej dyskusji
radni zatwierdzilili przede
wszystkim sprawozdanie
z wykonania budżetu dzielnicy oraz sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej. Podjęto również ważne dla mieszkańców
decyzje budżetowe: przeznaczenia 1200 tys. zł na
termomodernizację (docieplenie ścian i stropów)
budynków przy ulicy Pustelnickiej 42 i 46, Serockiej 34, al. Waszyngtona 42a, Wiatracznej 19. Jest
to kontynuacja programu dociepleń budynków
komunalnych, która była prowadzona na terenie
Pragi-Południe w latach 2006–2010 r.
Ważnym punktem, wprowadzonym na wniosek Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy, była

uchwała mająca na celu zabezpieczenie przed
ewentualną sprzedażą niezabudowanych działek
będących własnością m.st. Warszawy pomiędzy
ulicami Saską i Alfreda Nobla. Mieszcząca się przy
Stacji Krwiodawstwa działka jest jednym z ostatnich zielonych terenów na Saskiej Kępie dlatego
Rada Dzielnicy przychyliła się do wnioski Samorządu Saskiej Kępy.
Dziś wiemy, że w marcu zaplanowano są dwie
Sesje Rady Dzielnicy: pierwszą w trybie zwyczajnym i drugą nadzwyczajną zwołaną na wniosek
Zarządu Dzielnicy. Wszystko wskazuje na to, że
drug z nich będzie wiązała się z dobrymi wiadomościami dla mieszkańców ulicy Kobielskiej,
ale o tym już w przyszłym numerze Wiadomości
Sąsiedzkich.
Karol Kowalczyk
Radny Dzielnicy Praga-Południe

Park Znicza parkiem Sosabowskiego?
Stanisław Franciszek Sosabowski był generałem brygady Wojska Polskiego, brał udział
w kampanii Wrześniowej w 1939 r. Dla Grochowa
wsławił się 15 września 1939 r., gdy dotarł wraz
z Grupą Operacyjną na Pragę i z marszu obsadził odcinek obronny wzdłuż alei Waszyngtona.
Teraz Południowopraska Wspólnota Samorządowa chce nazwać imieniem generała popularny
park „Znicza”.
Pan Arkadiusz Czak w korespondencji mailowej z „Wiadomościami Sąsiedzkimi” pomysł uzasadnia w następujący sposób: Nazwa „Park Znicza” nie jest formalna, powstała już dosyć dawno.
Natomiast w związku z przypadającą w tym roku

75. rocznicą obrony Grochowa i 70. rocznicą bitwy
o Arnhem postanowiliśmy, jako Południowopraska
Wspólnota Samorządowa będąca integralną częścią Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, wystąpić z takim wnioskiem do władz stolicy. Trwają
prace nad tym wraz z innymi organizacjami.
Czy Park „Znicza” w najbliższym czasie zmieni
swoją nazwę, czas pokaże. Pewne jest że w świadomości zwłaszcza rdzennych mieszkańców tej
części Pragi zmiana przyzwyczajeń i nazewnictwa
popularnej zielonej powierzchni tak szybko może
nie przebiec.
Olga Łęcka

Warsztaty

Laboratorium Psychoedukacji
Działający od 1978 roku warszawski ośrodek psychoterapeutyczny Laboratorium Psychoedukacji
w dn. 4–6.04.2014 organizuje DNI OTWARTE. Proponujemy nieodpłatne wykłady i warsztat oraz konsultacje u najlepszych specjalistów, jak również informacje o bezpłatnej pomocy na terenie Warszawy.
W niedzielę przygotowaliśmy blok informacyjny dla osób zainteresowanych szkoleniami z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej. Dokładny harmonogram Dni Otwartych zamieszczony jest stronie lps.pl.
Na wszystkie zajęcia wstęp wolny (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 22 617 61 64, 22 616 13 72,
501 201 490 lub mailowo lps@lps.pl.)

WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów

Pomoc przy
rozliczaniu PIT
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa Praga-Południe jak co roku organizuje akcję
bezpłatnego wypełniania PIT-ów dla mieszkańców naszej dzielnicy w zamian za przekazanie 1%
podatku dochodowego za rok 2013 na cel naszego Ogniska.
TPD Praga-Południe od prawie 50 lat wspiera
praskie dzieci w pokonywaniu trudności życiowych, a od przeszło 20 lat wspiera rozwój społeczny i osobisty dzieci i młodzieży w placówce
„Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD”.
Ognisko współpracuje z Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Praga-Południe oraz Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Praga-Południe. Prowadzimy ważną i istotną działalność na rzecz naszej
lokalnej społeczności ale często brak środków
ﬁnansowych. Akcja wypełniania zeznań podatkowych jest jedyną formą pozyskiwania środków
na naszą działalność statutową. Dyżury pełnimy w naszym Oddziale TPD przy ul. Grochowskiej 259a w poniedziałki, wtorki w godzinach
10:00–14:00 oraz środy i piątki w godzinach
14:00–18:00. Prosimy również o przekazanie 1%
na rzecz lokalnej południowo-praskiej organizacji
KRS 0000134684 – cel szczegółowy: Ognisko Grochowska. Zachęcamy do udziału w naszej akcji
„PIT-a z TPD Praga wypełnisz – twój 1% marzenia
dziecięce spełni”.
Sylwester Nowak
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Fundacja „Wspólna Droga”
United Way Polska
zmieniła adres swojej siedziby. Aktualny to:
ul. Pokrzywnicką 3a
(Olszynka Grochowska), 04-320 Warszawa
Wszystkie osoby potrzebujące bezpłatnej
pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej
zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

22 622 60 00
lub mailowego:

w.blaszczyk@wspolnadroga.pl.
Szymon Bubiłek

– pismo mieszkaƒców Grochowa i okolic
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Oko na miejskie windy

Nie wiadomo dlaczego, niektórym
osobom przeszkadzają miejskie windy. Gdy tylko nowy obiekt, mający na
celu ułatwić poruszanie się po Warszawie osobom starszym i rodzicom
spacerującym z małym dzieckiem
w wózku, pojawi się przy rondach,
tunelach i wiaduktach, ktoś z wielką,
niezrozumiałą dla mnie ekscytacją niszczy je. Na szczęście ZDM postanowił
wziąć sprawę w swoje ręce i zamontuje
we wszystkich windach kamery.
Dzięki monitoringowi będziemy
mieli wandali na oku. Jest również
szansa, że windy przestaną być dewastowane. W korespondencji z „Wiadomościami Sąsiedzkimi” pani Karolina
Gałecka, rzecznik prasowy ZDM, przyznaje, że pierwsze kamery zostały zamontowane już w 2012 r. na rondzie
Dmowskiego, kiedy przeprowadzony
został remont 8 platform (2011/2012).
Oprócz monitoringu na ww. rondzie
funkcjonuje również ochrona osobowa, tzn. ﬁzyczni pracownicy, którzy są
bezpośrednio na miejscu i mają podgląd z kamer. Dzięki takiemu rozwiązaniu praktycznie nie są odnotowywane żadne akty wandalizmu w tym
miejscu. Przed założeniem kamer dewastacje
zdarzały się notorycznie.
Nowe obiekty dźwigowe po kilku dniach
funkcjonowania zostają dewastowane, co
uniemożliwia korzystanie z nich osobom, które
naprawdę ich potrzebują. Po naprawie windy znów zostają niszczone i koło się zamyka.
Zarząd Dróg Miejskich podjął więc decyzję
o zamontowaniu kamer na wszystkich swoich
obiektach, czyli 105 windach z nadzieją, że
takie rozwiązanie pozwoli obniżyć koszty, które do tej pory były przeznaczane na naprawę

urządzeń po aktach wandalizmu. Obraz z kamer będzie bezpośrednio przesyłany do ﬁrmy,
która w zauważonych wypadkach dewastacji
będzie mogła zareagować.
Pierwsze kamery pojawiły się już na wiadukcie wzdłuż ul. Saskiej, tam w zeszłym roku wybudowaliśmy cztery, zupełnie nowe urządzenia dźwigowe i kolejne kamery są montowane
w al. Krakowskiej przy WKD Rakowiec, jak również w al. Jerozolimskich. W marcu zbierze się
komisja, która oceni, w których miejscach dochodzi do największej liczby dewastacji, na tej
podstawie kamery będą montowane w pierwszej kolejności, tzn. w miejscach najbardziej narażonych – wyjaśnia nam postępowanie pani
Karolina Gałecka.
ZDM planuje w tym roku założyć monitoring w 70 proc. obiektów, którymi się zajmuje.
Jednak dokładna liczba wind, która zostanie
wyposażona w kamery w 2014 r. zależy od
posiadanych środków ﬁnansowych. Na pewno
w przyszłym roku pracownicy ZDM będą kontynuować zakładanie monitoringu, którego
koszt wynosi 480 tys. zł.
Kwota przeznaczona na monitoring wcale
nie jest mała. Z jednej strony cieszy mnie to,
że ZDM postanowił zainwestować środki w kamery. Z drugiej, przeraża mnie zachowanie
wandali. Przecież te niespełna pół miliona złotych można było przeznaczyć np. na poprawę
bezpieczeństwa dróg, dzięki czemu wszystkim
nam żyłoby się lepiej, a otaczająca nas rzeczywistość była bardziej zadbana. Może pomyśleliście, że się zagalopowałam w marzeniach
o wyglądzie stolicy. Jednak mam na swoją
obronę argument. Gdyby każdy z nas o dobro
publiczne dbał tak, jak o swoją własność, moglibyśmy cieszyć się pięknie utrzymanymi nie
tylko windami, lecz także autobusami, przystankami, murami, ławkami w parku itd.
Olga Łęcka

c.d. ze str.1
W wyniku starań Towarzystwa władze miejskie
wykupiły teren od prywatnych właścicieli i ustawiły
na ocalałej wydmie krzyż upamiętniający wydarzenie. Tak rozpoczęło się tworzenie parku krajobrazowego „Olszynka Grochowska” będącego dziś pomnikiem walki o niepodległość ojczyzny.
W roku 1936, po przeprowadzeniu melioracji
Grochowa, wyschły łąki, wyschła też pamiątkowa
olcha. Podczas kopania kanałów melioracyjnych
znaleziono resztki broni, guziki od mundurów, kule
armatnie i karabinowe oraz szczątki podległych żołnierzy. Złożono je w krypcie, na której umieszczono
tablicę z napisem :
Przechodniu, powiedz współbraciom,
Że walczyliśmy mężnie i umierali bez trwogi,
Ale z troską w sercu o losy Polski,
O losy przyszłych pokoleń – o Wasze losy.
Rozpoczęte przed wojną prace zalesiania obszaru Bitwy były dalej kontynuowane. Powstał Park
„Olszynki Grochowskiej” objęty ulicami Marsa, Szeroką i Chłopickiego, w którym przeważają drzewa
liściaste, a wśród nich olchy nawiązujące do historii
długiej walki Polaków o wolną i niepodległą ojczyznę. Oddział Grochów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy jako kontynuator przedwojennego Towarzystwa Przyjaciół Grochowa z wielkim pietyzmem
otacza tradycję związaną z walkami Bitwy pod Grochowem.
Najważniejsze jest, by dawać młodzieży korzenie
i skrzydła. (E. Małecki, b. prezes Oddziału Grochów)
Z okazji rocznicy Bitwy Oddział Grochów wydał
opracowanie Henryka Wierzbowskiego, wybitnego
varsavianisty, działacza Oddziału i pedagoga pt. „Śladami Powstania Listopadowego Grochów – Wawer”.
Wydania te powtarzane były kilkakrotnie. Ostatnie
trzecie, ﬁnansowane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe Oddział przeznaczył dla każdego ucznia
wszystkich szkół dzielnicy, aby propagować wśród
młodzieży wiedzę i pamięć historyczną o Bitwie pod
Grochowem, która rozegrała się tu – na obszarze ich
Małej Ojczyzny.
Anna Oleksiak

Nowy sezon Veturilo ruszy ju˝ 1 marca
Tęsknisz za jazdą na miejskim rowerze? Uważasz,
że jest to najlepszy środek
transportu w zakorkowanej
Warszawie? A może dzięki
systemowi Veturilo dbasz
o dobrą formę? Jeśli tak, to
mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Już w najbliższą sobotę, 1 marca wystartuje nowy sezon rowerowy.
Jak poinformowała nas rzecznik Zarządu
Transportu Miejskiego pani Magdalena Potocka
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem
Transportu Miejskiego a ﬁrmą NextBike rowery
będą dostępne od 1 marca do 30 listopada br.
Prawdopodobnie zostaną ustawione nowe stacje
sﬁnansowane przez podmioty prywatne.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Z pewnością dodatkowe stacje przydałyby
się zwłaszcza na terenie Gocławia i Grochowa.
O szansę stworzenia nowych lokalizacji Veturilo
właśnie w tej części Pragi-Południe zapytaliśmy
pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds.
komunikacji rowerowej. Pan Łukasz Puchalski
udzielił nam następującej informacji: ZTM ustawił stacje tam, gdzie przewidywała koncepcja
zamówiona przez Urząd Miasta w roku 2010, czyli
w Śródmieściu oraz na dojazdach od stacji metra
do kampusów uniwersyteckich na Bielanach i na
Ursynowie. Stacje dzielnicowe (Białołęka, Włochy,
Targówek) powstały z funduszy dzielnicowych
i w takim wypadku to dzielnice decydowały o lokalizacji stacji.
Natomiast pani Magdalena Potocka dodała,
że dodatkowe stacje, które w większości pojawiły

się w 2013 r. zostały
sﬁnansowane przez
dzielnice. Jeżeli władze
Gocławia i Grochowa
przeznaczą środki na
ten cel i zwrócą się do
Zarządu Transportu Miejskiego z propozycją ustawienia stacji na terenie ich dzielnic – po wspólnych
konsultacjach z ﬁrmą NextBike – rozważymy taką
możliwość.
W ubiegłym roku ZTM odnotował aż 1 780 161
wypożyczeń. Veturilo działa na terenie Warszawy
od 2012 r. Przez ten czas zdążył podbić nasze serca oraz rozbudzić apetyt na zbudowanie dobrej
formy.
Olga Łęcka

3

GROCHÓW

CENTRUM PROMOCJI KULTURY (ul. Podskarbiƒska 2),
PROGRAM NA MARZEC 2014

11 (wtorek)
18.00 – Spotkanie z podróżnikiem. Prelekcję pt.
„Zwiedzamy Meksyk” przedstawi podróżnik, archeolog i kulturoznawca Marek Łasisz.
W trakcie wystąpienia będzie można zapoznać
się z rekwizytami przywiezionymi z Meksyku,
takimi jak kapelusze sombrero i poncho, a nawet je przymierzyć i zrobić sobie zdjęcie. Prelekcja będzie ilustrowana oryginalnymi zdjęciami i ﬁlmami wykonanymi w omawianych
lokalizacjach. Wstęp wolny.
12 (środa)
11.00 – „Kto pokona smoka” – spektakl dla dzieci
w wykonaniu Teatru Itakzagramy. Zaproszenia
do odbioru w sekretariacie CPK. Liczba miejsc
ograniczona).
17.00 – Spotkania ze sztuką – wykład pt. „Sztuka
z jaskini, czyli o najstarszych obrazach” przedstawi Anna Knapek. Wstęp wolny.
15 (sobota)
19.00 – Fundacja „W Górach Jest Wszystko Co
Kocham” i CPK zapraszają na koncert zespołu
„Dom o Zielonych Progach”, skład zespołu: Barbara Mendyk – wokal, Bartosz „Pelton” Zalewski
– gitara basowa, gitara, wokal, Wojciech Szymański – gitara, wokal, Marcin Skaba – skrzypce, Józef Rusinowski – instrumenty perkusyjne,
piano. Bilety do 10 marca w cenie 20 zł, po 10
marca w cenie 30 zł. Dzieci do lat 6 wstęp wolny. Bilety do nabycia tylko przez Internet oraz
w dniu koncertu! Szczegóły zamówienia biletów na stronie CPK i stronie Fundacji.
16 (niedziela)
15.00 – Spotkanie z cyklu „Literackie zabawy dla
dzieci”. Gościem będzie Ewa Chotomska, słynna Ciotka Klotka z telewizyjnego Tik-Taka. Będą
rozmowy o książkach i zwierzętach, rymowanki i zgadywanki. Zaśpiewają Fasolki. Spotkanie
prowadzi: Helena Śpiewak. Wstęp 5zł.
17 (poniedziałek)
19.00 – Wernisaż wystawy rzeźby absolwentów
z pracowni Piotra Gawrona pt. „Absolwenci”.
Wstęp wolny.

19 (środa)
17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt.
„Tutanchamon. Fakty i mity” przedstawi Edyta
Rubka-Kostyra. Wstęp wolny.
20 (czwartek)
19.00 – Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego
i Jego Goście. Gościem specjalnym Kabaretu
będzie Danuta Błażejczyk. Wstęp 10 zł.
21 (piątek)
19.00 – W cyklu „Pod szczęśliwą Gwiazdą” koncert
znakomitej pieśniarki, artystki Piwnicy Pod Baranami – Anny Szałapak z Zespołem w składzie: Konrad Mastyło – fortepian, Tomasz Góra – skrzypce,
Michał Braszak – kontrabas. Wstęp 20 zł.
22 (sobota)
18.30 – Dni Świętego Patryka w CPK – w programie koncert muzyki irlandzkiej w wykonaniu
zespołu CEILI, pokaz tańca irlandzkiego w wykonaniu zespołu IREE, koncert i pokaz taneczny w wykonaniu zespołu EXYS, pokazy tańca
i stepu irlandzkiego w wykonaniu młodzieży
i dzieci niesłyszących i niedosłyszących oraz
dzieci z Domu Sztuki Jary na Ursynowie. Wstęp
za zaproszeniami do odbioru w CPK. Liczba
miejsc ograniczona.
23 (niedziela)
12.00 – Dni Świętego Patryka w CPK, w programie: warsztaty tańca irlandzkiego dla dzieci
i dorosłych prowadzone przez artystów zespołu IREE oraz zabawa taneczna dla uczestników
warsztatów. Chętnych do udziału prosimy
o zgłaszanie się w biurze CPK lub pod adres
mailowym sekretariat@cpk.art.pl. Liczba miejsc
ograniczona.
26 (środa)
11.00 – „Bajkotworek” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Itakzagramy. Zaproszenia do
odbioru w sekretariacie CPK (liczba miejsc
ograniczona).
17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt.
„Aleksander Gierymski – zaproszenie na wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie”
przedstawi Bożena Pysiewicz. Wstęp wolny.

19.00 – Klub Mola Książkowego – jeśli Ty także
nim jesteś i chciałbyś spotkać podobnych sobie, by podzielić się wrażeniami z ostatnich
lektur, wymienić spostrzeżeniami o autorach,
opowiedzieć o swych ulubionych lekturach itp.
serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.
27 (czwartek)
18.00 – „Z Warszawy i z Karpat” – spotkanie literackie wokół najnowszych tomów poetyckich
Joanny Pucis i Urszuli Kopeć-Zaborniak: „Znaki
nieszczególne” i „Data ważności”. Gospodarzem wieczoru będzie Jan Zdzisław Brudnicki.
Wstęp wolny.
29 (sobota)
Młoda Kultura w CPK! Edycja marcowa. Wstęp 5zł.
19.00 – Koncert AJM/Kociak (hip-hop).
30 (niedziela)
15.00 – „Księżniczka i Mozart” – spektakl dla dzieci
od 4. roku życia na motywach „Czarodziejskiego ﬂetu” W.A. Mozarta w wykonaniu Teatru Wariacja. Wstęp 5 zł.

WYSTAWY
Galeria CPK jest czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 10.00 – 18.00. Wstęp wolny
• „Izolacja” – wystawa prac Joanny Mrozowskiej
czynna od 01.03.2014 do 13.03.2014 r.
• „Absolwenci” – wystawa rzeźby absolwentów
z pracowni Piotra Gawrona. Wystawa jest
czynna od 17.03 do 31.03.2014 r.

POZA SIEDZIBĄ CPK:
Kościół p.w. św. Wincentego Pallottiego przy
ul. Skaryszewskiej w Warszawie.
30 (niedziela)
19.00 – „Cruciﬁgatur” – koncert najpiękniejszych
utworów zainspirowanych męczeństwem
i Zmartwychwstaniem Chrystusa w wykonaniu Chóru Kameralnego Ab Imo Pectore.
Wstęp wolny.

REKLAMA

w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
adresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszego przedstawiciela handlowego:
Artur Pawlak – tel. 605-297-200

reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:

• Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, kontakt powy˝ej
• Weso∏a, Wawer, Rembertów – Konrad Skorupka, tel. 607-314-667,
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Szkolne wieÊci

JUŻ OD MARCA FILIA

Walentynki

w Zespole Szkół Specjalnych nr 89
na ul. Skaryszewskiej
W dniu 14 lutego 2014 roku odbył
się IV Walentynkowy Konkurs Logopedyczno-Recytatorski. Konkurs został zorganizowany przez Samorząd
Uczniowski i nauczyciela logopedę
panią Annę Kasprzyk-Dawiec. W sumie przez 4 lata w konkursie rywalizowało już ponad 100 uczniów. W tym
roku uczestniczyli w nim nie tylko
uczniowie ZSS nr 89, lecz także zaproszeni goście-uczniowie z dwóch szkół:
ZSS nr 109 oraz ZSS nr 91. Corocznym
zadaniem uczestników jest recytowanie z pamięci wierszy o tematyce
miłosnej, które ocenia Jury powołane
w dniu konkursu. Tradycją konkursu
jest wybieranie nagrody publiczności,
ubiór uczestników w kolorze czerwonym i granatowym, rozdawanie
poczty walentynkowej (kartek, listów
przygotowanych przez uczniów)
i przygotowanie muzycznych niespodzianek dla publiczności.
Wszyscy wykonawcy otrzymują
pamiątkowe dyplomy i słodkości,

a wyróżnieni uczniowie – wartościowe nagrody. Zabawa była wspaniała,
a najbardziej cieszyli się i bawili nasi
uczniowie. Piękna dekoracja podkreślała charakter uroczystości szkolnej,
a atmosfera zapewniła niesamowite
wrażenia i przeżycia.
Renata Hać

NA GROCHOWIE
BJJ, JUDO, ZAPASY, MMA
Dla dzieci:
Dla dorosłych: BRAZYLIJSKIE JIU-JITSU,
MUAY THAI, MMA, KRAV MAGA, ZAPASY

ul.Grochowska 301/305 (PERUN, budynek z rampą)
info@dragonsden.com.pl
www.dragonsden.com.pl

784 633 311

Kolejny Puchar Polski dla Niedêwiadka
16. lutego 2014 r. w Krotoszynie zostały rozegrane pierwsze zawody z cyklu Pucharu Polski. Był to bardzo udany
występ UKS Niedźwiadek. Zdobyliśmy aż 5 złotych medali, 1 srebrny i 6 brązowych. Tym samym zajęliśmy drużynowo pierwsze miejsce. Jeśli uda się nam powtórzyć to w Strzelcach Opolskich, to trzeci rok z rzędu Niedźwiadek
będzie najlepszym klubem w Polsce.
Zapraszamy wszystkich chętnych na treningi! Możesz mieć lat 3,33 albo 300. Nigdy nie jest za wcześnie albo za
późno na przygodę ze sportem.
Zapraszamy ﬁrmy i osoby mogące pomóc w wyjazdach na zawody i obozy sportowe. To nie do końca prawda,
że jeśli w Polsce nigdy nie powstanie tor dla panczenistów, to w zamian będą oni zawsze zdobywać złote medale
olimpijskie. Realnie pomóc może tylko społeczeństwo. Dajmy szansę dzieciom z Grochowa.
Wojciech Luto
UKS NIEDŹWIADEK

Bezpośrednio wynajmę mieszkanie 97m2
dwupoziomowe (parter i Ip)
z ogródkiem i garażem
w małym kameralnym osiedlu
w Międzylesiu.
• salon z kominkiem
i aneksem kuchennym
• 3 sypialnie
• garderoba
• 2 łazienki
• WC

DRAGON'S DEN

+ ogródek 80 m2
+ garaż 13 m2

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

· za cenę 565 000 zł
· stan deweloperski

Dostępne od zaraz

Mieszkanie nieumeblowane lub częściowo umeblowane
Nowo wybudowane, niedrogie w eksploatacji

Czynsz – 2.450,00 zł
+ opłaty za media

tel.: 604 23 23 57
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
tel. 505283785
www.ulicamotylkowa.pl
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Ile lajków

jest warte dla Ciebie

ludzkie ˝ycie?
Jak bardzo ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia, wie każdy. Jednak nie każdy
stosuje się do zasady, że życie innego człowieka jest
warte tyle samo, co jego własne. Jesteśmy uczniami
gimnazjum nr 30 na Pradze-Północ i chcemy zwrócić
Państwa uwagę na zobojętnienie społeczeństwa wobec ludzkiej krzywdy.
Z zaskoczeniem na lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa dowiedzieliśmy się od naszych kolegów, że zrobienie zdjęcia na miejscu wypadku byłoby dla nich
ważniejsze niż udzielenie pomocy. W jakim świetle
stawia to nasze społeczeństwo, jeśli zamiast potępiać
takie zachowanie, klikamy „Lubię to!” na Facebooku?
Aby uświadomić Państwu i samym sobie, jak niewłaściwe jest takie zachowanie przeprowadzamy
kampanię pn.: „Ile lajków jest warte dla Ciebie ludzkie życie?”. Tworzymy plakaty, prowadzimy lekcje
uświadamiające znaczenie pierwszej pomocy, a także pod okiem nauczyciela przeprowadzamy kursy jej
udzielania. Prowadzimy także na Facebooku proﬁl
„Nie Rób Zdjęć – Udziel Pomocy”, gdzie zamieszczamy porady dotyczące pierwszej pomocy.
Nie chcieliśmy jednak, by akcja ta została tylko
w naszej szkole, więc 14 marca przeprowadzamy
międzyszkolny konkurs „Żyj zdrowo i bezpiecznie”,
którego częścią będzie przeprowadzenie pozoracji
sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, i udzielenie pomocy przez uczestników akcji. W pierwszym
etapie konkursu zostały już wyłonione drużyny – 5
grup ze szkół z najbliższej okolicy. Przed nimi pytania
i zadania tematyczne na specjalnie przygotowanych
stacjach.
Chcemy, by wszyscy byli traktowani jak ludzie,
a nie jak obrazki. Jeśli widzisz wypadek lub inną sytuację zagrażającą życiu drugiego człowieka, reaguj
niezwłocznie!
Uczniowie Gimnazjum nr 30

Stedowanie na Grochowie
Stedowanie na Grochowie – taką nazwę nosiło
spotkanie literackie poświęcone twórczości i postaci
Edwarda Stachury. Odbyło się ono w sobotę 15 lutego
2014 r. w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2. Gospodarzami wieczoru byli Jan Zdzisław
Brudnicki i Barbara Herman. Podczas spotkania można było usłyszeć piosenki Edwarda Stachury w jego
wykonaniu. Prowadzący spotkanie wspominali ,,Steda”, jego smutny i nieszczęśliwy los, ale również jego
promienny uśmiech. Chcieli, abyśmy właśnie takiego
Stachurę zapamiętali – uśmiechniętego i pogodnego.
Edward Stachura, choć urodził się w Aleksandrowie
Kujawskim, to większość życia spędził na Grochowie,
w domu przy ul. Rębkowskiej 1. To właśnie tutaj powstały jego największe dzieła. Choć był dwukulturowy
i dwujęzyczny (polsko-francuski), to sercem był Polakiem. Stachura jąkał się i właśnie dlatego dobierał do
wiersza słowa, które łatwiej się wymawiało. ,,Wszystko
jest poezja” – to było jego motto.
Podczas spotkania wyświetlono ﬁlm dokumentalny, w którym wystąpiła jego siostrzenica, Monika Sta-

chura. Odczytany został również fragment powieści
,,Siekierezada” autorstwa grochowskiego poety.
Duży wpływ na jego życie miała jego żona Zyta
Anna Bartkowska, która była jego wielką miłością.
Ostatecznie się rozstali, i to odbiło się na jego stanie psychicznym. Inne ważne dla niego kobiety to
Barbara Czochralska, Danuta Pawłowska i Marta
Kucharska.
Obecna na spotkaniu przedstawicielka Muzeum
Literatury zakończyła spotkanie reﬂeksją, że pod
koniec lat 80., na jednej z wystaw poświęconych Stachurze ujrzała fotograﬁę, na której Stachura siedział
nad brzegiem stawu, a nieopodal płynęła stara łódź.
Pomyślała wtedy, że Stachura musiał się czuć jak ta
rozpadająca się łódź – bez nadziei i bez przyszłości.
Gospodarze literackiego spotkania mają pragnienie, aby na domu Stachury przy ul. Rębkowskiej 1
zawisła tablica ku jego pamięci. Myślę, że warto
poprzeć ten pomysł i podpisać się pod nim obiema
rękoma. Ja się podpisuję.
Filip Kamać

Poszukiwane
archiwalne zdjęcia Koziej
Plaża Kozia Górka jest plenerowym projektem kulturalnym, który poprzez teatralną inscenizację i szereg działań plastycznych przywróci mieszkańcom
Warszawy miejsce do wypoczynku nad stawem Kozia
Górka na terenie Olszynki Grochowskiej. Kulminacją
projektu będzie otwarcie plaży w formie happeningu w czerwcowy dzień weekendowy, poprzedzone
przygotowaniami technicznymi i artystycznymi terenu, w których udział wezmą także mieszkańcy Pragi
Południe i Warszawy. Istotą happeningu będzie zderzenie kilkunastu akcji zasięgniętych z wysokich i niskich rejestrów rzeczywistości (głównie zbudowanej
na współistnieniu banalnego plażowania i działań artystycznych). Plaża nad stawem będzie powrotem do
idei kąpieliska miejskiego, znanego w ubiegłym wie-

Górki

ku jako Bałki bądź Baustelle. Projekt jest kontynuacją
zainteresowań przestrzenią Olszynki Grochowskiej
członków rezydującego tutaj Teatru Akt, który próbuje z tego terenu uczynić przestrzeń życia ludzi.
Pragniemy dotrzeć do archiwalnych zdjęć z ubiegłego wieku, kiedy to znane praskie kąpielisko
funkcjonowało.
Przetworzone zdjęcia stanowiłyby wystawę plenerową na ulicy Łaziebnej w dniu otwarcia plaży
w czerwcowy weekend 2014 roku i cały sezon letni.
Jeżeli Państwo są w posiadaniu takich zdjęć, prosimy o kontakt:
teatrakt@teatrakt.pl, 602 725 889

Droga rowerowa

wzdłu˝ al. Waszyngtona coraz bli˝ej realizacji
W Warszawie jest stosunkowo mało dróg i ścieżek,
z których swobodnie mogą korzystać osoby zakochane w jeździe na dwóch kółkach. Systematycznie pojawią się nowe pomysły na rowerowe szlaki. Większość
z nich musi długo czekać na realizację. A co przyprawia
o radość Praga-Południe niebawem zyska nową trasę.
Zarząd Transportu Miejskiego 14 lutego ogłosił
przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej
dróg rowerowych przy al. Waszyngtona oraz obwodzie ronda Wiatraczna. Zainteresowane ﬁrmy mogły
składać swoje oferty do 24 lutego br. Nowa trasa rowerowa musi być zgodna ze standardami projektowymi i wykonawczymi obowiązującymi na terenie całej
stolicy. W związku z tym ścieżka rowerowa powinna
być zbudowana z nawierzchni bitumicznej o wysokim standardzie równości. Co więcej, z obu stron muszą zostać zamontowane krawężniki bądź betonowe
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obrzeża. Jedynie z uwarunkowań konstrukcyjnych,
takich jak mosty i tunele, ZTM dopuszcza zastosowanie nawierzchni z betonu cementowego.
Jak dalej czytamy w odpowiedź na zapytanie wykonawcy ZTM-NPZ-NPZ1-2210-252-1-14/ADA
dopuszcza się stosowanie nawierzchni z kostki
betonowej bezfazowej, gdy wymagane jest zastosowanie nawierzchni łatwo rozbieralnej, bądź
na progach zwalniających usytuowanych w
ulicach poprzecznych.
Z kolei nawierzchnie
nieutwardzone powinny być wykonane ze
żwiru stabilizowanego
mechanicznie i klinowo.

Z dróg rowerowych przy al. Waszyngtona oraz obwodzie ronda Wiatraczna. Będziemy mogli korzystać
pod koniec 2014r. Jak poinformowała nas, pani Magdalena Potocka, rzecznik ZTM: Termin wykonania
zamówienia wyznaczono na 20 października 2014 r.,
kwotę poznamy po rozstrzygnięciu przetargu.
Olga Łęcka
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OG¸OSZENIA DROBNE

KOLEKCJONER KUPI

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

PRANIE

• Sprzedam bezpośrednio dom szeregowy Wesoła-Stara Miłosna, ul. Jodłowa, powierzchnia mieszkalna 180m2, całkowita 240m2, działka 190m2,
możliwość negocjacji, tel. 781489822
• Sprzedam dom 70 m2 działka 2200 m2 w centrum
uroczej wsi 98 km od Warszawy dom drewniany do
remontu 69 tyś zł warszawa telefon 693324348

ABCK

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
POŚREDNICTWO

www.abck.pl

tel.530 530 330

• Sprzedam mieszkanie 38 m2 Al. Stanów Zjednoczonych tel. 605 927 991
• 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

GLAZURA
UKŁADANIE

167

remonty, profesjonalnie
tel. 501-586-056
• 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 mieszkanie dwupoziomowe 100 m2
w Aninie na strzeżonym osiedlu. 4 pokoje, 2 łazienki z podgrzewaną podłogą, 2 balkony, miejsce

dywanów i wykładzin, mebli
tapicerowanych, tapicerki samochodowej

KOSZENIE

trawników i nieużytków,
wycinka niewielkich drzew i krzewów

MYCIE
tel.

kostki, elewacji, okien itp.

157

791-35-55-66

garażowe, piwnica. 2 minuty od stacji PKP Anin.
Cena: 5900 zł. za m2. Kontakt: 501-620-701
• Kupimy dom w Warszawie Wesołej (najchętniej
w centrum Wesołej, ewentualnie w Woli Grzybowskiej), cena do 450 tys. zł, tel. 502 373 902;
502 357 924.
SPRZEDAM/KUPI¢ –
ODDAM/PRZYJM¢
• Sprzedam pralkę Whirpool Ignis tel. 603 377 907
• Literatura Polska Przewodnik encyklopedyczny tom
I i II, PWN - stan idealny - tanio: 781 496 613
• Encyklopedia Powszechna PWN 4 tomy- stan idealny- tanio:781 496 613
• Sprzedam 2 szafki do łazienki, jedna pod umywalkę,
druga wolnostojąca białe- tanio!, tel: 781 496 613
• Sprzedam odkurzacz Elektrolux bezworkowy w idealnym stanie - tanio tel: 781 496613
• Sprzedam wersalkę z pojemnikiem kolor rudy w idealnym stanie tel: 781 496 613
• Sprzedam 3 komody sosna ciemne drewniane styl
włoski tel:781 496 613
• Sprzedam stolik pod telewizor, w idealnym stanietanio tel: 781 496 613
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PROMOCJA!
Saska Kępa
www.restauracjaneptun.pl
• Kupię przyczepę bagażową i kempingową - mogą
być do remontu lub nie zarejestrowane Warszawa
tel. 693 324 348
• Sprzedam tanio, niemal fabrycznie nową zmywarkę,
marka Siemens tel. 22 812 11 33
• 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 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/ręczny, chodzik
z siedziskiem, materac przeciwodleżynowy, krzesełko
pod prysznic, toaletę przenośną. 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 etenis@wp.pl 0 602 231 318
• Przyjmę drzewo każdego rodzaju - deski rozbiórkowe, wycinkowe itp. tel. 512 371 367

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

502-011-257
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• Przyczepa kempingowa rok 1991 Niemiecka 5 osobowa z wyposażeniem na działkę lub budowę nie
zarejestrowana 5900 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
KOREPETYCJE/NAUKA/
WARSZTATY
• Język francuski - nauka, korepetycje, przygotowanie
do matury. Romanistka z wieloletnim doświadczeniem i przygotowaniem pedagogicznym. 45 zł/60
minut. Tel. 515425867
• Nauka szybkiego czytania (do 2000 słów/min) ze
zrozumieniem do 90%, szybkie i trwałe zapamiętywanie-również dla dyslektyków! Dzieci, młodzież,
dorośli, tel. 601 964 991
• 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
• Pomoc w REDAGOWANIU tekstów literackich oraz
prac naukowych (psychologia, socjologia, pedagogika, humanistyka). Doświadczenie w pracy akademickiej. 887 253 170
SPRZEDAM/KUPI¢ - DLA DZIECI
• Sprzedam używane krzesło obrotowe na kółkach
do biurka, pokoju dziecięcego, regulacja wysokości
i oparcia, podłokietniki, tapicerka ciemno szara,
tel.781489822
• 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

• Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor
czerwony, w komplecie spacerówki + 2 foteliki
samoch dowe tel. 516 390 664
WYNAJM¢
• Wynajmę działkę rekreacyjną na sezon letni
w Rejętówce 35 km. od Warszawy, media, las,
grzyby, jagody, rzeka Rządza. tel. 886984256,
790890191
• 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
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. 693324348
• Szukam pracy w charakterze pomocy domowej.
Referencje. tel. 781 13 11 36
• Złota rączka - elektryka - wieszanie karniszy, suszarek itp. tel. 503 150 991
• 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-ElektrykGlazurnik, 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
• Rozniosę ulotki, skutecznie i tanio tel. 883 466 477

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40
Szybka pożyczka do 7000 zł!
Równe raty, bez ukrytych opłat.

Provident Polska S.A. 600 400 288
(taryfa wg opłat operatora)
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GROCHÓW

www .

ABCK . pl

ZARZÑDZANIE NIERUCHOMOÂCIAMI
POÂREDNICTWO
• Nowoczesne metody • Konkurencyjne ceny
• DoÊwiadczenie • Bliski kontakt
• Pełna obsługa techniczna, prawna, ksi´gowa
DAJEMY WI¢CEJ ZA MNIEJ !

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