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Zaciszny urok Grochowa
Znów pospiesznie przejecha∏a dziewiàtka –
czerwono-˝ó∏te wagony na tle zieleni wciÊni´tej
pomi´dzy domy... Nic szczególnego w warszawskim pejza˝u. A jednak....
Gwarna ulica Grochowska tu ukry∏a swojà
ostoj´ spokoju, ciszy i uroku. Niewielki park nazywany przez okolicznych mieszkaƒców osiedla
Ostrobramska parkiem u LeÊnika daje im ukojenie... bo tak blisko, bo tak spokojnie, bo tak kameralnie... i tak historycznie.
Park im. p∏k. Jana Szypkowskiego „LeÊnika” to
niewielki obszar otoczony ulicami Grochowskà,
Kwatery G∏ównej, Osowskà i Bitwy Grochowskiej.
Ale jak˝e wielki w swojej wartoÊci przyrodniczej,
historycznej, kulturalnej, sportowej, a przede
wszystkim u˝ytkowej i sentymentalnej.
Stolica po prawej stronie Wis∏y nie ma zbyt
wielu pamiàtek i miejsc znaczonych bohaterstwem Powstania Warszawskiego. Tym bardziej
pobliscy mieszkaƒcy wielce cenià sobie nadanie
parkowi imienia p∏k. Jana Szypkowskiego, dowódcy zgrupowania bojowego „LeÊnik” w Powstaniu Warszawskim.
WÊród ró˝norodnych nasadzeƒ sosen, modrzewi, lip, d´bów, topoli, olszy, leszczyny i akacji dumnie góruje roz∏o˝ysty kasztanowiec.
W uk∏ad krzewów, drzew i alejek wkomponowane zosta∏y kamienne bloki stanowiàce fragmenty
przedwojennego coko∏u Pomnika Lotnika z pl.
Unii Lubelskiej. Kràg taneczny, gdzie w latach
szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego stulecia odbywa∏y
si´ zabawy taneczne i wyst´py artystów estrady,
niestety uleg∏ spaleniu, ale jego fragmenty pozosta∏y do dziÊ przy placu zabaw dla dzieci jako
Êwiadectwo weso∏ych i radosnych doznaƒ
mieszkaƒców Grochowa.
W centrum parku znajduje si´ pi´knie zaaran˝owana, na podobieƒstwo greckiego teatru, pergola, której murki i kolumny zbudowane zosta∏y
ze starych macew – steli nagrobnych pochodzàcych z cmentarza ˝ydowskiego na Bródnie.
Park powsta∏ w koƒcu XVIII wieku jako otoczenie pa∏acyku Osterloffów – fabrykantów alkoholi, którzy przybyli na ziemie polskie ze Szwecji
i odegrali znacznà rol´ w rozwoju przemys∏owym Grochowa. Klasycystyczny dworek by∏
pierwotnie rezydencjà prymasa Polski Micha∏a
Poniatowskiego.
Legenda mówi, ˝e w czasie bitwy o Olszynk´
Grochowskà znajdowa∏a si´ tu kwatera g∏ówna
sztabu wojsk polskich, których dowódcà by∏
gen. Józef Ch∏opicki. Legenda nabra∏a mocy
dzi´ki Stanis∏awowi Wyspiaƒskiemu, którego
dramat „Warszawianka” rozgrywa si´ w∏aÊnie
w tym budynku.

Po I wojnie Êwiatowej w dworku powsta∏a
pierwsza polska szko∏a, w której uczy∏a Pola
Gojawiczyƒska. Tu tworzy∏a i uczy∏a, a opisane
przez nià losy dziewczàt z ulicy Nowolipki niejednokrotnie by∏y losami mieszkanek ulicy Grochowskiej. Dzisiaj ma tu swojà siedzib´ Paƒstwowa Szko∏a Muzyczna.
Park „LeÊnika” ˝yje, choç nie t´tni gwarem.
Zacisznie tu dla mam z ich pociechami w wózeczkach, dla zakochanych, dla starszych wygodne ∏aweczki, dla dzieci plac zabaw, a dla
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piesków okolicznych mieszkaƒców... ogrodzony wybieg.
Czy pospiesznie idàcy przez park do przystanku dziewiàtki okoliczny mieszkaniec wie, ˝e miejsce to jest Êwiadkiem tylu wydarzeƒ naszego
Grochowa? Mo˝e zatrzyma si´ na chwil´ i zobaczy podà˝ajàcego do dworku Starego Wiarusa
niosàcego meldunek z pola bitwy, a mo˝e... nieco
radoÊniej... taƒczàcà par´ na kr´gu tanecznym.
Anna Oleksiak

Pierwsza z nich to bieg otwarty,
druga zaÊ to starcie najlepszych
uczestników z wynikiem ˝yciowym poni˝ej 46 minut, tzw. „Szybka Dycha”.
Imprezà towarzyszàcà by∏ marsz nordic walking
na 5 km. Organizatorami byli Klub Biegacza
Tempo Warszawa i firma Running Consulting.
Celem biegu jest ju˝ po raz piàty promowanie
zdrowego trybu ˝ycia oraz ukazanie stolicy jako
miasta, w którym z powodzeniem mo˝na uprawiaç sport, nawet amatorsko. Park Skaryszewski jest doskona∏ym miejscem do uprawiania rekreacji przez lokalnà spo∏ecznoÊç.
Wieczorem odby∏a si´ dekoracja zwyci´zców
biegu, a tu˝ po niej przyszed∏ czas na koncert.

Wcià˝ pami´tamy
Skuteczny terapeuta, przyjaciel odrzuconych,
cz∏owiek o wielkim sercu – Marek Kotaƒski.
19 sierpnia min´∏a 10. rocznica jego Êmierci.
Zosta∏ doceniony za walk´ z patologià Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
i Orderem UÊmiechu. Wyciàga∏ pomocnà d∏oƒ
do narkomanów, bezdomnych oraz alkoholików.
Dzi´ki jego dzia∏alnoÊci powsta∏ Monar oraz
ponad 100 tego typu placówek na terenie ca∏ej
Polski. Jak mawia∏
„ka˝dy cz∏owiek zas∏uguje na szans´”
i w∏aÊnie t´ szans´
dawa∏ wielu zagubionym.
Obchody rozpocz´∏a msza Êwi´ta
w koÊciele Êw.
Stanis∏awa Kostki.
Dalsza cz´Êç imprezy
odby∏a si´ w Parku Skaryszewskim. Reprezentacja MONARU rozegra∏a
mecz z dru˝ynà polskich
artystów. Mecz odby∏ si´
na stadionie Klubu Sportowego Drukarz. W barwach MONARU zagra∏ Marcin Dorociƒski, jeden
z najlepszych wspó∏czesnych aktorów m∏odego
pokolenia, zaÊ w dru˝ynie przeciwnej obserwowaç mo˝na by∏o Marcina Mroczka oraz Rafa∏a
Maseraka. Po d∏ugiej i zaci´tej walce mecz zakoƒczy∏ si´ zwyci´stwem MONARU – 3:2.
To jednak nie koniec sportowych zmagaƒ. Po
trudach na murawie do zawodów stan´li uczestnicy imprez biegowych. „V Praska Dycha pami´ci Marka Kotaƒskiego” zmobilizowa∏a do biegu
blisko tysiàc osób. Praska Dycha to coroczny
bieg na dystansie 10 km podzielony na 2 cz´Êci.

JESTEÂMY NA FACEBOOKu
FACEBOOKu!

Na scenie zaprezentowa∏ si´ zespó∏ The Sweeties, nast´pnie ws∏uchaç si´ mo˝na by∏o w piosenki napisane z myÊlà o Marku Kotaƒskim.
Us∏yszeliÊmy Paulin´ Przybysz, Piotra Nagiela,
Marcina Ko∏dr´, zespó∏ Deep dzia∏ajàcy przy poradni MONARU w Bia∏ymstoku, Piotra Ga∏ka
i Mateusza Grzebnego oraz Aleksandra Rosenberga. Ca∏oÊç rocznicowych obchodów zakoƒczy∏a projekcja filmu „Dzieci Kotana” Miros∏awa
Dembiƒskiego.
Katarzyna Szyszka
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CPK – zaprasza
CENTRUM PROMOCJI KULTURY
przy ul. Podskarbiƒskiej 2:
• 14 wrzeÊnia (piàtek), godz. 19.00
Koncert „Kasa dla psiaka i kociaka” – koncert
charytatywny na rzecz bezdomnych zwierzàt. Na
rockowo zagrajà: „Polaris”, „Orange zebra”, „LuxPerpetua”, „M. in. A.”. Wst´p 5 z∏ (lub wi´cej dla
ch´tnych) albo dary (karma itp.). Dochód z imprezy
b´dzie przekazany Fundacji Zwierz´ca Polana.
• 15 wrzeÊnia (sobota), godz. 18.00
Benefis znakomitej mezzosopranistki Lucyny
Zbroziƒskiej. Wst´p 5 z∏.
• 16 wrzeÊnia (niedziela)
Dzieƒ otwarty w Centrum Promocji Kultury! Spotkaj
si´ z instruktorami... Czekamy ju˝ od godz. 12.00.
- Godz. 15.00 – „Sklep z zabawkami” – spektakl
dla dzieci w wykonaniu artystów agencji Fantazja.
Wst´p 5 z∏.
- Godz. 18.00 – Janusz Horodniczy zaprasza na
spotkanie, którego bohaterami b´dà: Gerard CieÊlik i Kazimierz Górski. Wst´p 5 z∏.
• 19 wrzeÊnia (Êroda), godz. 18.30
Klub Mola Ksià˝kowego – jeÊli Ty tak˝e nim jesteÊ, zapraszamy na spotkanie. Tematem spotkania
b´dzie twórczoÊç Stefana Grabiƒskiego. Wst´p wolny.
• 20 wrzeÊnia (czwartek), godz. 19.00
Kabaret „Filip z Konopi” Filipa Borowskiego i jego goÊcie – „Urodziny u Jodyny”, czyli benefis El˝biety Jod∏owskiej. Wst´p 10 z∏.
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• 23 wrzeÊnia (niedziela), godz. 18.00
„Tadeusz Woêniakowski w Kramie Kramarskiej”
– spotkanie z piosenkà jesiennà. Oprawa muzyczna oraz Êpiew – Krzysztof Pawe∏. Wst´p 5 z∏.
• 24 wrzeÊnia (poniedzia∏ek), godz. 18.30
W cyklu Swing Club wystàpià: „Crossrhythms”
Jerzego Bartza i goÊç specjalny. Gospodarzem wieczoru b´dzie Adam Ferch. Wst´p 20 z∏.
• 27 wrzeÊnia (czwartek), godz. 18.00
„Z nas i z Europy” – spotkanie literackie wokó∏
twórczoÊci Jana Zumisa. Gospodarzem wieczoru
b´dzie Jan Zdzis∏aw Brudnicki. Wst´p wolny.
• 29 wrzeÊnia (sobota), godz. 19.00
W cyklu „M∏oda Kultura w CPK” zapraszamy na
koncerty zespo∏ów: Never Broken Chains, Maciej
D∏u˝niewski & Zderzenie. Wst´p 10 z∏.

WYSTAWY:
• Galeria CPK jest czynna od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 11.00–18.00. Wst´p wolny.
• 7–28 wrzeÊnia – Jaros∏aw Betley „POLAROIDYZM”.
• 20–30 wrzeÊnia – „Obraz mojego ˝ycia” –
wystawa prac artystycznych uczestników Ârodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grochowskiej 259.

IMPREZY POZA SIEDZIBÑ CPK:
• 14 wrzeÊnia (piàtek), godz. 14.00
Uroczyste Obchody 73. rocznicy obrony War szawy - P r a g i o r a z 6 8 . r o c z n i c y w y b u c h u P o w s t a n i a
Warszawskiego (przy pomniku-kamieniu 21 Warszawskiego Pu∏ku Piechoty „Dzieci Warszawy”
przy al. J. Waszyngtona, pomi´dzy ul. Grenadierów
i Siennickà).

• 18 wrzeÊnia (wtorek), godz 11.00
Szko∏a Podstawowa nr 141 im. majora H. Sucharskiego, ul. Szaserów 117 – podpisanie aktu erekcyjnego, uroczyste wmurowanie kamienia w´gielnego
pod budow´ sali gimnastycznej.
• 20 wrzeÊnia (czwartek), w godz. 10.00–14.00
„Dzieƒ Otwarty ÂDS – Obraz mojego ˝ycia” –
Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej
i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, Ârodowiskowy Dom Samopomocy zaprasza do udzia∏u
w otwartych warsztatach plastycznych, na wernisa˝
oraz multimedialnà prezentacj´ twórczoÊci uczestników ÂDS. Wst´p wolny, ul. Grochowska 259A.
• 23 wrzeÊnia (niedziela), godz. 13.00
Tradycyjny VIII Festyn Rodzinny Po˝egnanie Lata
na Goc∏awiu – imprez´ organizuje proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej Êw. Ojca Pio (ul. Fieldorfa 1).
Wst´p wolny. Festyn rozpocznie si´ mszà Êw.
o godz. 12.00. Wi´cej informacji w parafii.
• 26 wrzeÊnia (Êroda), godz. 15.45
Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów zaprasza na uroczystoÊç rocznicowà przed Symbolem
WrzeÊniowej Barykady 1939 roku. (ul. Francuska 2
i 4 oraz Ogród Jordanowski przy ul. Nobla 18/26).
Wst´p wolny.
• 26 wrzeÊnia (Êroda), godz 17.30
Zasadzenie d´bu w ogródku jordanowskim na
ul. Nobla przez Fundacj´ KOS Jana Kossakowskiego. Wi´cej informacji uzyskacie Paƒstwo w Fundacji lub pod tel. 607 080 474.
Centrum Promocji Kultury
w Dzielnicy Praga-Po∏udnie
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Z prac Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie
W dniu 28 sierpnia br. Rada Dzielnicy Praga Po∏udnie po raz kolejny w tym miesiàcu spotka∏a si´
na sesji. Powodem by∏y przygotowane przez Zarzàd Dzielnicy tzw. przesuni´cia bud˝etowe, czyli
bie˝àce zmiany w wydatkach dzielnicy spowodowane oszcz´dnoÊciami w pewnych dziedzinach
lub koniecznoÊcià dofinansowania innych.
Najistotniejszà zmianà, którà Rada Dzielnicy
zaopiniowa∏a pozytywnie, by∏o przesuni´cie na
inne cele oszcz´dnoÊci, które wynik∏y z korzystnie rozstrzygni´tego przetargu na modernizacj´
kamienicy przy ul. Lubelskiej 23. Jest to priorytetowa mieszkaniowa inwestycja dzielnicy. Budynek ten, obecnie b´dàcy pustostanem, poddany
zostanie kompleksowym pracom remontowym,
które obejmà m.in. wymian´ stropów, instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz do-

cieplenie budynku, w efekcie czego powstanie
w nim dwadzieÊcia osiem lokali komunalnych
i jeden lokal u˝ytkowy. Zakoƒczenie prac planowane jest na koniec listopada 2013 r.
Zaoszcz´dzone pieniàdze pozwolà m.in. na
wsparcie dzia∏alnoÊci kulturalnej prowadzonej
przez Bibliotek´ Publicznà na Pradze-Po∏udnie
oraz zwi´kszà iloÊç Êrodków przeznaczonych
przez Zak∏ad Gospodarowania NieruchomoÊciami
na bie˝àce remonty w budynkach komunalnych.
Zgodnie z harmonogramem kolejna Sesja Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie odb´dzie si´
w dniu 18 wrzeÊnia w budynku Urz´du Dzielnicy
przy ul. Grochowskiej 274.
Karol Kowalczyk
Radny Dzielnicy Praga Po∏udnie

W ho∏dzie Irenie Szyd∏owskiej
W dniach 10–12 sierpnia na stadionie KS
„Drukarz” odby∏ si´ ju˝ po raz 29. Memoria∏ Ireny Szyd∏owskiej, Zawody Mi´dzynarodowe Polskiego Zwiàzku ¸uczniczego. Wystartowa∏o 193
zawodników z Bia∏orusi, Izraela, Litwy, Niemiec,
Ukrainy i – oczywiÊcie – Polski, w tym reprezentacja juniorów Polskiego Zwiàzku ¸uczniczego.
W sobot´ rano rozegrano rund´ kwalifikacyjnà ∏uczniczek i ∏uczników bloczkowych oraz kadetek i kadetów. Rywalizacja w pierwszych
dwóch z wymienionych grup zosta∏a zdominowana przez goÊci ze wschodu.
Rewelacyjnym wynikiem 699 punktów zwyci´˝y∏ Vladas Sigauskas, Litwin
reprezentujàcy angielski klub Euston
Park. Za nim uplasowali si´ Dmytro
L'vovskyy z Kijowa (684 pkt) i Konstantyn Shkolnyy ze Lwowa (680 pkt).
Czwarte miejsce zajà∏ najlepiej strzelajàcy z Polaków, Marek Kantczak, Start Gorzów Wielkopolski, 676 pkt, reprezentant Polski na zbli˝ajàce si´ Igrzyska Paraolimpijskie. Rywalizacj´ kobiet wygra∏a kijowianka, Viktoria Diakova, uzyskujàc 677 pkt. Kolejne miejsca zaj´∏y inne Ukrainki: Maryia Shkolna i Dina Kuritsyna.
Najwy˝szy wynik w kategorii juniorek m∏odszych
uzyska∏a Maria Chrostowska (Nowy Marymont
Warszawa): 603 pkt, a wÊród juniorów m∏odszych
– Mateusz Fatyga (Karima Przàs∏aw): 638 pkt.
Nast´pnie do rywalizacji przystàpili zawodnicy
strzelajàcy na dystansie 70 metrów. Tradycyjnie
najlepsza zawodniczka rundy kwalifikacyjnej zosta∏a nagrodzona specjalnym pucharem, od kilku
lat fundowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy. W tym roku wywalczy∏a go Kateryna Palekha z Ukrainy, uczestniczka IO w Londynie, uzyskujàc 650 pkt. Palekha zwyci´˝y∏a równie˝
w strzelaniu systemem pucharowym, w finale
pokonujàc swojà rodaczk´, Polin´ Rodionovà.
O trzecie miejsce walczy∏y Aleksandra Ryba
(Sagit Humniska) z Annà Szukalskà (Czarna

Strza∏a Bytom). Na podium stan´∏a A. Ryba.
W konkurencji m´˝czyzn kwalifikacje wygra∏
S∏awomir Nap∏oszek (Nowy Marymont): 646
pkt. Ostatecznie zwyci´˝y∏ Piotr Nowak (Karima). W finale pokona∏ S∏awomira Nap∏oszka,
a zwyci´skà walk´ o trzecie miejsce stoczy∏
Aleksander Michalski (Surma Poznaƒ) z Tomaszem Taratutà (MRKS Gdaƒsk). 5 miejsce zajà∏
reprezentant „Drukarza”, Maurycy Âwieczak.
W kategorii juniorek zwyci´˝y∏a Joanna Gorczyca (¸KS Radom, reprezentacja PZ¸ucz) przed

Agnieszkà Kabziƒskà i Paulinà Tyszko (obie Nowy
Marymont). WÊród juniorów tryumfowa∏ Maciej
Fa∏dziƒski (Stella Kielce), a kolejne miejsca zaj´li
reprezentanci PZ¸ucz: Maciej Siekierski (Obuwnik
Prudnik) i Pawe∏ Marzec (Talent Wroc∏aw).
W najm∏odszych kategoriach wiekowych, juniorek i juniorów m∏odszych, na podium stan´li:
Kinga Milaszkiewicz (Mewa Ko∏obrzeg), Darya
Krupko (Bia∏oruÊ) i Julia Gajda (ROKIS Radzymin)
oraz Rafa∏ Wójcik (ULKS W∏oszczowice), Ludwik
Pietrusiƒski (Nowy
Marymont) i Mateusz
Fatyga (Karima).
Strzelania z ∏uków
bloczkowych zdominowali zagraniczni goÊcie.
W konkurencji paƒ
zwyci´˝y∏a kijowianka,

Przydatne infolinie
W lipcu ruszy∏a bezp∏atna infolinia obywatelska
Rzecznika Praw Obywatelskich, pod której numerem mo˝ecie Paƒstwo uzyskaç wszystkie niezb´dne informacje o prawach obywatela, a tak˝e
przedstawiç swojà spraw´ i dowiedzieç si´, jak
pracownicy infolinii mogà Paƒstwu pomóc.
Numer infolinii RPO: 800 676 676.
Telefon czynny:
• w poniedzia∏ek w godz. 10.00–18.00,
• od wtorku do piàtku w godz. 8.00–16.00.
Po∏àczenie jest bezp∏atne z telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych nale˝àcych
do sieci: Orange, Play, Plus i T-Mobile.
Warto zapami´taç tak˝e nowy numer infolinii Zarzàdu Transportu Miejskiego – 801
044 484. Dzwoniàc pod ten numer, mo˝na uzyskaç szczegó∏owe informacje na temat rozk∏adów
jazdy, tras i po∏àczeƒ komunikacyjnych, zmian
w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej,
cen biletów oraz obowiàzujàcych ulg.
Dotychczasowy numer infolinii – 22 194 84
b´dzie obowiàzywa∏ jednoczeÊnie z nowym tylko
do koƒca 2012 roku. Z numerem infolinii ZTM –
801 044 484 mo˝na si´ po∏àczyç zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego. Koszt
po∏àczenia jest zgodny z taryfà operatora.
Hanna Kowalska
Viktoria Diakova. Pokona∏a w finale Din´ Kuritsyn´, a trzecie miejsce wywalczy∏a Maryia Shkolna.
Rywalizacj´ m´˝czyzn zwyci´˝y∏ Konstantyn
Shkolnyy (Ukraina, Lwów) przed Sergeiem Kovalem
(Ukraina, Winnica), Dmytrem L'vovskyym (Ukraina,
Kijów) i Vladasem Sigauskasem (Euston Park).
Wszyscy, poza kadetami, strzelali równie˝
konkurencje zespo∏owe. Dla urozmaicenia rywalizacji dopuszczono do startu zespo∏y mi´dzyklubowe i mi´dzynarodowe. WÊród kobiet zwyci´stwo odnios∏y panie z zespo∏u Mi´dzywojewódzkiego: Karina Lipiarska, Katarzyna Anio∏, Ma∏gorzata Trojnar i Joanna Rzàsa. Drugie miejsce dla
Nowego Marymontu, trzecie – dla Bia∏orusinek.
U m´˝czyzn zwyci´˝y∏a reprezentacja PZ¸ucz:
Pawe∏ Marzec, Maciej Siekierski, Mateusz Bucki
i Dawid Malicki. Na podium znaleêli si´ równie˝
kielczanie ze Stelli oraz Bia∏orusini. Gospodarze,
zawodnicy „Drukarza” (Maciej Huszcz, Pawe∏
Rutkowski i Maurycy Âwieczak), zaj´li 5 miejsce.
WÊród ∏uczników bloczkowych tryumfowali
lwowianie: Oleksandr Sokolov, Sergij Kushniruk
i Konstantyn Shkolnyy. Wyprzedzili winniczan
oraz zespó∏ International (ISR-LTU).
WÊród paƒ wygra∏y Babeczki: Iryna Skalska,
Maryia Shkolna i Orysia Habrovska. Drugie miejsce zaj´∏y panie z zespo∏u NFC International,
trzecie – Wiewiórki z Charkowa.
Gawe∏ Kucowski, KS Drukarz

Chcesz być wciąż piękniejsza?
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Czy zachowasz nas w pami´ci, Warszawo?
Pod takim tytu∏em ósmego sierpnia w Dziennym
Domu Pomocy Spo∏ecznej przy ul. Paca 42 odby∏o si´ wyjàtkowe spotkanie poÊwi´cone bohaterom Powstania Warszawskiego. Dlaczego wyjàtkowe? Bo upami´tniajàce bohaterów p∏ci ˝eƒskiej.
Kobiety w Powstaniu Warszawskim, podobnie
jak i w innych zrywach niepodleg∏oÊciowych,
najcz´Êciej pozostajà w cieniu m´˝czyzn. Zawsze g∏oÊno si´ mówi o ch∏opcach chwytajàcych za broƒ i m´˝nie znoszàcych trudy partyzantki. Tymczasem heroizm kobiet by∏ nie mniejszy. ¸àczniczki tak samo si´ nara˝a∏y, sanitariuszki tak samo poÊwi´ca∏y si´ sprawie – im te˝
nale˝y si´ pami´ç i chwa∏a.
Na powstaƒczym koncercie przy Paca mottem – wyÊpiewywanym nie tylko przez wykonawczynie programu artystycznego, ale równie˝
przez ca∏à publicznoÊç – by∏ refren: „Dziewczyno nieznana, ˝o∏nierzu panienko, Twój pomnik
wznosimy piosenkà”.

Niespe∏na godzinny, ale pi´knie przedstawiony
i bardzo ciep∏o przyj´ty przez publicznoÊç wyst´p
zosta∏ przygotowany i wykonany przez panià Janin´ Potockà z towarzyszeniem trzyosobowego

zespo∏u Êpiewajàcych paƒ i m∏odego pianisty.
Âpiewano te bardziej i mniej znane piosenki powstaƒcze, których g∏ównym tematem by∏y za-

Szybki i zdrowy posi∏ek – kanapka
Nie wymaga praktycznie ˝adnych umiej´tnoÊci
kulinarnych, przygotowuje si´ jà w klika minut, a dobrze zrobiona jest pe∏nowartoÊciowym posi∏kiem,
który b´dzie w pracy czy szkole zastrzykiem energii
na wiele godzin. W dzisiejszym Êwiecie, kiedy ka˝dy
z nas gdzieÊ p´dzi, wa˝ne jest, aby posi∏ek by∏ szybki i prosty w przygotowaniu. Z drugiej strony ten ciàg∏y poÊpiech powoduje, ˝e nasz organizm jest nara˝ony na ró˝ne dolegliwoÊci i aby si´ przed nimi
chroniç, potrzebujemy wi´cej wartoÊci od˝ywczych.
Kanapka jest tu idealnym rozwiàzaniem.
Pieczywo – baza naszego ˝ywienia
Chleb – najlepiej chleb razowy, z pe∏nego ziarna
– mo˝e byç g∏ównym êród∏em energii zarówno dla
dziecka, jak i dla doros∏ego (unikaç powinny go jedynie osoby cierpiàce na dolegliwoÊci gastryczne typu
nadkwaÊnoÊç czy zgaga. Im polecamy chleb i bu∏eczki typu graham. Nie podra˝niajà one przewodu pokarmowego, a sà równie˝ bogatym êród∏em witamin
i sk∏adników mineralnych). Chleb razowy dostarcza
do naszego organizmu cenny b∏onnik pokarmowy,
który nie tylko daje nam uczucie sytoÊci na d∏u˝ej, ale
tak˝e reguluje st´˝enie cukru we krwi, co bezpoÊrednio wp∏ywa na koncentracj´. B∏onnik pokarmowy to

tak˝e szczotka naszych jelit. A w∏aÊnie poprzez jelita
i ich zdrowà barier´ ochronnà unikamy wielu chorób
i dolegliwoÊci, a nasz uk∏ad immunologiczny dzia∏a
efektywniej. Pieczywo pe∏noziarniste to równie˝ bardzo
dobre êród∏o magnezu i witamin z grupy B, odpowiedzialnych za prawid∏owà prac´ uk∏adu nerwowego.
Mas∏o czy margaryna? A mo˝e oliwa z oliwek?
Nie rezygnujmy z posmarowania pieczywa t∏uszczem. Dzieci do 6. roku ˝ycia powinny spo˝ywaç kanapki z mas∏em, dla dzieci starszych, nastolatków
i doros∏ych lepszy b´dzie t∏uszcz roÊlinny. Mo˝e to
byç wysokiej jakoÊci margaryna (ze Êladowà zawartoÊcià t∏uszczów trans oraz dobrà proporcjà kwasów
omega 3 do omega 6) lub, idàc za stylem w∏oskim,
oliwa extra virgin. Dlaczego warto, aby na kanapce
znalaz∏ si´ t∏uszcz? Sam w sobie jest êród∏em witamin
(A i E). Dodatkowo wspomaga wch∏anianie witamin
t∏uszczorozpuszczalnych (A, D, E) z innych produktów, które t∏uszczu nie zawierajà (np. z warzyw).

Sedno kanapki
Wybierz produkt bia∏kowy. Dlaczego jest taki wa˝ny? Bia∏ko zapewnia nam uczucie sytoÊci. Si´gajàc
po produkty zawierajàce bia∏ko zwierz´ce (jaja, twaróg, ser ˝ó∏ty, w´dlina, ryba)
zwi´kszamy dodatkowo wykorzystanie aminokwasów z po˝ywienia. Aminokwasy, czyli maz których zbudowaw „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Grochów” ∏enycegie∏ki,
jest ka˝dy ˝ywy organizm,
zawarte sà w produktach bogaInformacje o zasadach reklamowania mo˝na
tych w bia∏ko roÊlinne i zwieuzyskaç pod adresem e-mailowym
rz´ce. ¸àczàc produkty roÊlinne
reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl ze zwierz´cymi lepiej przyswajamy bia∏ko. Jest to cenna inlub pod numerami telefonów:
formacja zw∏aszcza dla osób
dbajàcych o mas´ mi´Êniowà.
Dla tych, którzy chcà zreDariusz Pape (g∏ówny przedstawiciel handlowy)
dukowaç iloÊç kalorii w diecie, rada: unikajcie produktów, w których jest du˝a kuOlga Turska (wewn´trzne biuro reklamy)
mulacja t∏uszczu zwierz´cego.

REKLAMA

607-314-667
607-288-348
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równo dziewczyny jako nieznane z imienia przedstawicielki bli˝ej nieokreÊlonej grupy sanitariuszek czy ∏àczniczek, jak równie˝ bardzo konkretne osoby: Ma∏gosia, Natalia, Basia – obiekty
westchnieƒ m∏odych powstaƒców, dzielne dziewczyny, których los uwieczniono
w piosence. Âpiew przeplatany by∏ wierszami, a wyst´p zakoƒczy∏ si´ wspólnym
Êpiewaniem powstaƒczych „przebojów”,
których teksty znamy wszyscy, bez potrzeby zaglàdania do Êpiewników.
Dla wi´kszoÊci s∏uchaczy koncert by∏
nie tylko ciekawym programem artystycznym, ale te˝ powrotem do wcià˝ ˝ywych wspomnieƒ z najwczeÊniejszych lat
˝ycia – mieli wtedy po kilka, a nawet kilkanaÊcie lat i sami byli Êwiadkami burzliwych wydarzeƒ tamtych dni.
Hanna Kowalska
Na czarnej liÊcie znajdà si´ zatem wszelkiego rodzaju pasztety, mielonki, parówki, kie∏basy. Wybierajàc
np. szynk´ z indyka (3 plasterki) zamiast 1 ∏y˝ki
kiszki pasztetowej, spo˝yjecie o 1 ∏y˝k´ t∏uszczu
mniej, czyli zaoszcz´dzicie blisko 100 kcal!
Bardzo dobrà alternatywà dla w´dlin sà ryby. Te im
t∏ustsze tym lepiej, gdy˝ zawierajà cenne kwasy t∏uszczowe z grupy omega 3, które korzystnie wp∏ywajà
na prac´ uk∏adu nerwowego i naszà skór´. Si´gajmy
zatem po ∏ososia w´dzonego, makrel´ czy szprotki.
Cenna rada dla wszystkich, którzy muszà dbaç
o odpowiedni poziom ˝elaza w diecie (kobiety ci´˝arne, mamy karmiàce) – nie ∏àczcie w kanapce
produktów mi´snych z mlecznymi. Dlaczego? Wapƒ
zawarty w produktach mlecznych ogranicza wch∏anianie ˝elaza z w´dlin.
Porcja witamin
Im wi´cej warzyw w kanapce tym lepiej – zdecydowanie na pierwszym miejscu sà Êwie˝e, sezonowe warzywa, ale mo˝esz równie˝ u˝yç kwaszonych.
Nie ∏àcz pomidora ani papryki ze Êwie˝ym ogórkiem, poniewa˝ zawiera on enzym (askorbinaz´),
który zabija witamin´ C zawartà w tych warzywach.
Zawsze mo˝emy sobie tak˝e pozwoliç na dowolnà
iloÊç zió∏ – Êwie˝ych bàdê suszonych.
Kanapki, które dziecko czy doros∏y bierze ze sobà
do szko∏y czy pracy, warto tak skomponowaç, aby
sok np. z pomidora nie zala∏ ca∏ego pieczywa. JeÊli
robimy kanapk´, którà spo˝yjemy dopiero za jakiÊ
czas, warto wówczas wykorzystaç inne, mniej soczyste warzywa, np. papryk´, ogórka, sa∏at´, natk´
pietruszki, szczypiorek czy rzodkiewki.
Co dzieƒ inaczej!
Przygotowujàc sobie kanapki, nie popadaj w rutyn´. Mo˝liwoÊci kombinacji sà nieograniczone –
szukaj urozmaicenia zarówno w wyborze pieczywa
i podstawowej zawartoÊci kanapki, jak i zastosowanych do niej dodatków. Nie zapomnij, ˝e jemy tak˝e
wzrokiem – warto, aby kanapka wizualnie kusi∏a kolorami warzyw i bogactwem zawartoÊci.
Hanna Kowalska
na podstawie materia∏ów
Poradni Dietetycznej Food&Diet
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Tekst sponsorowany

Infokioski w przychodniach

W poprzednim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” w artykule z cyklu
o informatyzacji w SZPZLO Warszawa
Praga Po∏udnie i w SZPZLO Warszawa Wawer omówiliÊmy Kart´ Pacjenta.
Ka˝da indywidualnie przyznawana
Karta ma swój niepowtarzalny kod
kreskowy i numer. Na jednej ze stron
karty umieszczono numery telefonów
infolinii. Uwaga! Konieczne jest podpisanie Karty po jej otrzymaniu!
Aby móc korzystaç z danych gromadzonych na Karcie Pacjenta, niezb´dny
jest dost´p do internetu. Nie ka˝dy ma
takà mo˝liwoÊç. Dlatego dziÊ chcemy
Paƒstwu przybli˝yç temat dotyczàcy
funkcjonowania innowacyjnych urzàdzeƒ – infomatów.
Infomat, czyli infokiosk jest to urzàdzenie komputerowe z ekranem dotykowym, z bezpoÊrednim dost´pem do
Portalu Pacjenta.

Infomaty rozmieszczono we wszystkich
placówkach medycznych obu zaanga˝owanych w unijny projekt
Zespo∏ów (Praga Po∏udnie i Wawer), zwykle
w pobli˝u rejestracji.
Urzàdzenia stworzono
z myÊlà o wygodzie pacjentów posiadajàcych
Kart´ Pacjenta, ale nie
korzystajàcych na co
dzieƒ z internetu.
Infomaty w placówkach zostanà uruchomione po dokonaniu
dystrybucji kart dla
pacjentów zadeklarowanych do podstawowej opieki zdrowotnej

w ka˝dym z obu ZOZ-ów oraz po aktywowaniu Portalu Pacjenta. Nastàpi to niebawem.
Osoba korzystajàca z infomatu, by uzyskaç dost´p do
informacji, ka˝dorazowo
musi u˝yç Karty Pacjenta
przy logowaniu si´
do Portalu Pacjenta.
Dzi´ki infomatowi
uzyskacie Paƒstwo
natychmiastowy dost´p
do Portalu Pacjenta, tak˝e w zakresie informacji
o funkcjonowaniu poszczególnych przychodni
naszych Zespo∏ów.
Mamy nadziej´, ˝e korzystanie z infomatów nie
przysporzy pacjentom
˝adnych
trudnoÊci.
Nasi pracownicy ch´tnie b´dà s∏u˝yç Paƒstwu pomocà.
UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II – PrzyÊpieszenie e-rozwoju Mazowsza, Dzia∏anie 2.2 Rozwój e-us∏ug.
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Profesjonalna liga dla amatorów pi∏ki halowej
Kolejny, 14 ju˝ raz rusza amatorska Praska
Liga Pi∏ki Halowej, b´dzie zorganizowana na
hali oÊrodka sportu przy ul. Siennickiej. Aktualnie trwajà zapisy do tej najtaƒszej ligi pi∏ki halowej w Warszawie.
W rozgrywkach mogà braç udzia∏ dru˝yny podwórkowe, osiedlowe, firmowe, harcerskie,
szkolne (od 16. roku ˝ycia za zgodà rodziców).
Rozgrywki b´dà zorganizowane w formie ligi
i rozgrywane systemem ka˝dy z ka˝dym (mecz
i rewan˝). Ka˝da dru˝yna ma zapewniony udzia∏
profesjonalnych s´dziów, wod´ podczas imprezy oraz serwis internetowy. Najlepsze dru˝yny
i zawodnicy otrzymajà nagrody i wyró˝nienia.

Organizatorem rozgrywek jest Obwód Praga
Po∏udnie Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Zg∏oszeƒ mo˝na dokonaç pod numerem telefonu
602-379-324 lub te˝ przesy∏aç na adres e-mail:
maz.praga@zhr.pl.
Dodatkowe informacje znajdujà si´ na stronie
ligi: www.plph.waw.pl.
Uczestnikami edycji mogà byç uczniowie
szkó∏ Êrednich oraz m∏odzie˝ akademicka, doroÊli m∏odzi duchem – amatorzy. Od 2002 r. co roku w PLPH bierze udzia∏ ok. 300 zawodników.
W tym roku organizator ligi planuje przyj´cie ponad 20 dru˝yn.
Arkadiusz Kuranowski
meczowa Marcina Gortata
z jego autografem. Dochód
z licytacji Fundacja Kamili
Skolimowskiej przeznaczy
na pomoc medycznà sportowcom.
Choç ˝ar la∏ si´ z nieba, trybuny by∏y pe∏ne,
a sportowe emocje si´ga∏y zenitu. Z pewnoÊcià
nie bez znaczenia by∏ fakt, ˝e zawody te odby∏y
si´ w tak krótkim czasie po zakoƒczeniu olimpiady i nie lada
atrakcjà by∏o zobaczyç na w∏asne
oczy sportowców, których jeszcze par´ dni temu mogliÊmy oglàdaç jedynie na ekranie telewizora
w najwi´kszych zawodach lekkoatletycznych Êwiata. Przy odrobinie szcz´Êcia mo˝na by∏o nawet
zdobyç autograf któregoÊ z nich.
Ubieg∏oroczny memoria∏ zosta∏
uznany za Najlepszà Sportowà
Imprez´ Warszawy 2011 roku, tegoroczny ma wszelkie predyspozycje, by ponownie uzyskaç takie miano.
Hanna Kowalska

III Memoria∏ Kamili Skolimowskiej
W niedziel´ 19 sierpnia
br. na stadionie KS „Orze∏”
przy ul. Podskarbiƒskiej 14
odby∏ si´ ju˝ po raz trzeci
memoria∏ pami´ci Kamili
Skolimowskiej – z∏otej medalistki olimpijskiej z Sydney w rzucie m∏otem, która
18 lutego 2009 r. w czasie
zgrupowania lekkoatletów w Portugalii niespodziewanie zmar∏a, w wieku 27 lat.
W goràce sierpniowe popo∏udnie stadion Or∏a
goÊci∏ wybitnych sportowców, wÊród których
by∏o 12 medalistów olimpijskich z Londynu,
w tym równie˝ Tomasz Majewski (z∏oto
w pchni´ciu kulà) i Anita W∏odarczyk (srebro
w rzucie m∏otem). To w∏aÊnie ta dyscyplina by∏a
g∏ównà atrakcjà imprezy, gdy˝ uprawia∏a jà Kamila Skolimowska, a tak˝e dlatego, ˝e w rywalizacji kobiet rzut Anity W∏odarczyk by∏ udanym
rewan˝em za pora˝k´ w olimpijskim finale z Tatianà ¸ysenko – na memoriale Polka wyprzedzi∏a Rosjank´ o prawie trzy metry.
Innymi dyscyplinami, w których mo˝na by∏o
podziwiaç zmagania najlepszych sportowców,
by∏y skok o tyczce, biegi na 100, 200, 400, 800
i 1500 metrów, rzut dyskiem i pchni´cie kulà
oraz bieg na 110 m przez p∏otki.
W biegu na 100 metrów wzià∏ udzia∏ Oscar
Pistorius – reprezentant RPA, który jako pierwszy niepe∏nosprawny lekkoatleta wystartowa∏
w igrzyskach olimpijskich. Oscar ju˝ po raz drugi uczestniczy∏ w Memoriale Kamili Skolimowskiej, a niedzielny start by∏ dla niego okazjà do
sprawdzenia si´ na krótkim dystansie przed paraolimpiadà, która rozpocz´∏a si´ dziesi´ç dni
póêniej w Londynie.
Równie du˝e emocje publicznoÊci budzi∏y
starty takich zawodników jak biegacze Keston
Bledman z Trynidadu i Tobago (na olimpiadzie
bieg∏ na pierwszej zmianie sztafety, która zdoby∏a bràzowy medal) czy Warren Weir z Jamajki,
tak˝e bràzowy medalista z Londynu, oraz lekkoatleci: Virgilijus Alekna – najlepszy dyskobol
w historii, Piotr Ma∏achowski – mistrz Europy
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w rzucie dyskiem, czy Pawe∏ Wojciechowski
– mistrz Êwiata w skoku o tyczce.
Widzowie mogli wziàç udzia∏ w konkursach
z nagrodami oraz w licytacjach wyjàtkowych pamiàtek, jak chocia˝by medal Anity W∏odarczyk

z okazji pobicia rekordu Êwiata w Berlinie
w 2009 r., reprezentacyjna bluza Jeleny Isinbajewej, autobiografia Usaina Bolta czy koszulka

ca. Podczas dwóch dni ci´˝kiej pracy odkrytych zosta∏o
kilkadziesiàt poniemieckich
nagrobków z koƒca XIX wieku. Ca∏a akcja koordynowana by∏a przez komend´ obozu oraz najwy˝sze w∏adze w powiecie. M∏odym organizatorom bardzo zale˝a∏o na du˝ym rozg∏osie ca∏ej
akcji. O harcerzach g∏oÊno zrobi∏o si´ w lokalnej
prasie i urz´dach. Dzi´ki takiej inicjatywie kolejne zapomniane miejsce znów zacznie zapraszaç
ciekawskie oczy mieszkaƒców, a odrestaurowanie starego cmentarza z pewnoÊcià przyczyni
si´ do rozg∏osu ma∏ej wsi Kopanica.
Wakacje niestety dobieg∏y koƒca, z nimi tak˝e
koƒczà si´ harcerskie akcje letnie. Rozpoczyna si´ szko∏a, a razem z nià nabory harcerskie,
które zasilà dru˝yny o nowe spragnione przygody dzieciaki. Serdecznie zapraszam wszystkich
ch´tnych do zapisywania si´ w szeregi harcerzy,
mog´ was zapewniç, ˝e obóz dostarczy wam
niezapomnianych wspomnieƒ.
Piotr Lorenc

Harcerskie wakacje
Lipiec jest wyjàtkowym miesiàcem, nie dosyç,
˝e jest ciep∏o i wakacje dopiero si´ „rozkr´cajà”,
to przede wszystkim ka˝da dru˝yna harcerska
rozpoczyna swojà letnià przygod´. Harcerki
i harcerze ze swoimi zapakowanymi po brzegi
plecakami ruszajà z dusznych i goràcych miast
wprost do ch∏odnych i dzikich polskich lasów.
Na miejscu budujà najró˝niejsze konstrukcje, takie jak: namioty, ∏ó˝ka, pó∏ki, kuchnie, sto∏ówka
i wiele wiele innych, których u˝ywaç b´dà przez
ca∏y miesiàc. Obozy harcerskie to nie tylko bezmyÊlne bieganie dzieciaków po lasach, jest to
przede wszystkim poznawanie okolicznej kultury
oraz s∏u˝ba lokalnej spo∏ecznoÊci.
S∏u˝ba jest dla harcerzy filarem dzia∏alnoÊci,
dlatego te˝ w tym roku 22 Szczep „Watra”,
58 Szczep „Rosa Venti” oraz 62 Szczep „Gaudium” wspólnie pracowa∏y przy sprzàtaniu starego cmentarza ewangelickiego we wsi Kopani-
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Zapraszamy do Szuwarka
OÊrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga
Po∏udnie m.st. Warszawy to kompleks sportowy
sk∏adajàcy si´ z p∏ywalni „WODNIK”, Ârodowiskowej Hali Sportowej „SIENNICKA”, Ârodowiskowej Hali Sportowej „SASKA” oraz p∏ywalni
„Szuwarek”. Wszystkie obiekty usytuowane sà
na warszawskiej Pradze-Po∏udnie. DziÊ przybli˝ymy Paƒstwu p∏ywalni´ „Szuwarek”, mieszczàcà si´ przy ul. Kwatery G∏ównej 13.
P∏ywalnia „Szuwarek” jest nowoczesnym
obiektem przyjaznym dzieciom i osobom niepe∏nosprawnym. Usytuowanie basenu tu˝ przy parku
p∏k. Szypowskiego „LeÊnika”, gdzie znajdujà si´
pi´kne tereny spacerowe oraz korty tenisowe,
stwarza nieformalny kompleks rekreacyjny, z którego warto korzystaç. Do odwiedzenia p∏ywalni
zach´ca tak˝e prosty dojazd – od ul. Grochowskiej
skr´ca si´ w Podolskà, a od ul. Szaserów w Bi∏go-

rajskà lub Kwatery G∏ównej i ju˝ sà Paƒstwo
przy obiekcie, gdzie zarówno na samochody osobowe, jak i autokary czeka przestronny parking.
Na terenie p∏ywalni znajdujà si´ dwie oddzielne niecki basenowe. Jedna o wymiarach 25 x
12,5 m i g∏´bokoÊci 1,4–1,8 m to typowy basen

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

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.praga poludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl tel.: 607-288-348.

◗ Do wynaj´cia (lub sprzedam) mieszkanie
56 m2 – Osiedle Al. Akacjowa-Stara Mi∏osna,
2 pokoje, parter, ogródek. Tel. 600 150 845.
◗ Zamienimy na mieszkanie lub sprzedamy
– dom w Starej Mi∏osnej w zabudowie szeregowej (segment Êrodkowy) z ogródkiem
230 m. Dwupi´trowy, 6 pomieszczeƒ z 3 ∏azienkami. Dom ma nowà elewacj´ i izolacj´
cieplnà. Powierzchnia mieszkalna dwóch poziomów stanowi ok. 170 m2 (z poddaszem
253 m2). BezpoÊrednio, kontakt: 790-273883 lub 793-382-957 – w∏aÊciciele.

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
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◗ Dom do wynaj´cia na Osiedlu Stara Mi∏osna.
Segment Êrodkowy na dzia∏ce 230 m2. Powierzchnia mieszkalna dwóch pi´ter stanowi 126 m2. Pi´ciopokojowy z trzema ∏azienkami. Dodatkowo gara˝, pralnia i spi˝arnia i du˝a piwnica. Cena 2600 plus op∏ata za media.
Kontakt: 793-392-957.

◗ Do wynaj´cia bezpoÊrednio 2-pokojowe 50 m2,
ul. Nowogrodzka, idealne na mieszkanie, gabinet, biuro. Ciche, bezpieczne, cena 2000 z∏
miesi´cznie + media. Tel. 513-838-057.

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49
SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢:
◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania,
cena 70 z∏ szt. Tel; 601-851-660.
◗ INTERNET BEZPRZEWODOWY LTE do 100
Mb/s. Abonament – od 14 z∏. 3 m-ce bez op∏at.
TELEWIZJA SATELITARNA, 6 m-cy bez abonamentu. Multiroom na drugim dekoderze. Zestaw
satelitarny z monta˝em -3 z∏. 693 519 727.
◗ Okazja! Stó∏ do pracowni, du˝y, gruby blat, 11
du˝ych szuflad. Cena: 50 z∏, tel: 22 615-30-60.
◗ Anteny: Satelitarne i Naziemne, dekodery
cyfrowe, Cyfra, Polsat, N, Trwam, sprzeda˝
monta˝ naprawa,. Serwis ul. Czecha 29.
tel: 22 815-47-25, kom. 501-123-566.
www.lemag-tvsat.waw.pl

WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów

Tomasz Âwita∏a
Kierownik p∏ywalni „Szuwarek”

Us∏ugi hydrauliczne

Zapraszamy do dzia∏u og∏oszeƒ drobnych – miejsca sàsiedzkiej wymiany us∏ug, umiej´tnoÊci i przedmiotów. TreÊç og∏oszeƒ nale˝y przysy∏aç
drogà mailowà na adres: drobne.pragapoludnie@wiadomosci
sasiedzkie.pl do po∏owy poprzedniego miesiàca (np. og∏oszenie na
paêdziernik do po∏owy wrzeÊnia).

NIERUCHOMOÂCI:

p∏ywacki. Druga o wymiarach 17 x 8 m i g∏´bokoÊci 0,85–1,15 m przeznaczona jest do nauki
p∏ywania oraz çwiczeƒ rehabilitacyjnych i aqua aerobicu. Ponadto do
dyspozycji naszych goÊci jest Êwietnie wyposa˝ona si∏ownia oraz funkcjonalna sala do çwiczeƒ fitness.
Serdecznie zapraszamy na zaj´cia:
nauki i doskonalenia p∏ywania, aqua
aerobiku oraz aerobicu i indywidualne
treningi na si∏owni. W soboty i niedziele w godzinach 10.00–13.00 oferujemy „P∏ywanie rodzinne” w cenie jedynie 5 z∏ od osoby.
Akceptujemy karty MULTISPORT,
FITPROFIT, OK. SYSTEM i FITFLEX.
Szczegó∏owe informacje: tel. 22 879-77-51,
wew. 12 oraz na www.osir.waw.pl.

- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym trenem) firma Sposabella, rozm, ma∏e 36 na wzrost ok. 170 cm. Do sukni do∏àcz´
welon oraz kwiat na g∏ow´. Cena 1700 z∏ (do negocjacji). Na ˝yczenie mog´ udost´pniç zdj´cia.
Tel: 510-618-518, e-mail: olgasu@op.pl
◗ Uboga rodzina pilnie poszukuje pi´trowego
∏ó˝ka do bardzo ma∏ego mieszkania, w którym
dzieci nie majà na czym spaç. JeÊli ktoÊ
z Paƒstwa pozbywa si´ takiego ∏ó˝ka i móg∏by
je oddaç tej rodzinie, prosimy o kontakt
pod numerem tel.: 605-301-400.

◗ Angielski z wykwalifikowanym lektorem i trenerem z doÊwiadczeniem pracy w USA i UK
– przygotowanie do nowej matury, egzaminów,
Business English, konwersacje. 501 131 224.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji
grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na
pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY:

domikomp@domikomp.pl

◗ Studentka II roku pomo˝e w nauce uczniom
szko∏y podstawowej. Posiadam du˝e doÊwiadczenie w przygotowaniu dzieci do zaj´ç,
potrafi´ poprowadziç zaj´cia w sposób interesujàcy, dzieki czemu dzieci ch´tniej si´ uczà.
Tel: 606-421-940, kasia.rogalska@vp.pl

US¸UGI KSI¢GOWE
Biuro Rachunkowe Essentia

• KOMPLEKSOWA OBS¸UGA
• ZAK¸ADANIE FIRM
• KONKURENCYJNE CENY
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515 250 390 www.essentia.net.pl
◗ Angielski – ucz si´ w mi∏ej atmosferze w efektywny sposób z doÊwiadczonà lektorkà. Przygotowanie do egzaminów: FCE, CAE, matury
i innych. DoroÊli, m∏odzie˝. równie˝ Business
English tel. 502 076 813.

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Tel. 502 923 453
60

◗ J´zyk polski – korepetycje. Wszystkie poziomy nauczania. Egzaminy poprawkowe. Tel.
534 943 830.
DZIECI – OPIEKA/NIANIA:
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem w niepe∏nym wymiarze godzin, mam doÊwiadczenie zawodowe,
referencje, w∏asny samochód. Jestem mieszkankà Starej Mi∏osnej. Tel. 501-806-549
PRACA – DAM/SZUKAM:
◗ MASA˚ Z DOJAZDEM – dla zdrowia, dla urody,
dla relaksu. Dyplomowany fizjoterapeuta i masa˝ysta. Warszawa, Otwock, Józefów, Sulejówek i okolice. E-mail: kontakt@masujemy.com,
tel.: 507 525 508 www.masujemy.com.
◗ Elektryk uprawniony, kierowca kat. B szuka
pracy. Tel.: 501-704-211.

- pismo mieszkaƒców Grochowa i okolic.
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

meble
Z DREWNA
oferujemy:

BETI

FASHION STYLE

Anin, ul. Kajki 97 pon.-pt. 11-18, sobota 10-14
GALERIA ODZIEŻY DAMSKIEJ
KOŃCÓWKI KOLEKCJI

TOREBKI

ODZIEŻ W ROZMIARACH

S–XXXL

8

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne

realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu

