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UroczystoÊci u „LeÊnika”
W poprzednim numerze pisaliÊmy o zacisznym parku im. p∏k. Jana Szypowskiego „LeÊnika”. W wyniku niedopatrzenia, w artykule pojawi∏a si´ b∏´dna pisownia nazwiska Pu∏kownika
– nazwisko „Szypowski” zosta∏o zmienione na
„Szypkowski”. Serdecznie przepraszamy za to
Rodzin´ p∏k. Jana Szypowskiego, jak i wszystkich Czytelników.
Korzystajàc z okazji, postanowiliÊmy przybli˝yç Czytelnikom postaç samego Pu∏kownika
i powody, dla których park zosta∏ nazwany Jego
imieniem, choç nie sposób wymieniç tu wszyst-

kich zas∏ug tej postaci. Samemu parkowi nadano imi´ „LeÊnika”, bo taki w∏aÊnie pseudonim
przybra∏ p∏k. Jan Szypowski w czasie II wojny
Êwiatowej. Takà te˝ nazw´ nosi∏o zgrupowanie
bojowe, które sam sformowa∏ i którym dowodzi∏

w Powstaniu Warszawskim. A by∏o
to a˝ 800 osób w trzech pe∏nych
kompaniach i s∏u˝bach pomocniczych. 20 wrzeÊnia 2005 roku
w otoczeniu zieleni parku na Goc∏awku zosta∏ ods∏oni´ty pomnik
poÊwi´cony Jego osobie. Z tablicy
umocowanej do g∏azu dowiadujemy
si´ m.in., ˝e Pu∏kownik Szypowski
wspó∏tworzy∏ Centralny Okr´g Przemys∏owy, w czasie okupacji by∏ szefem uzbrojenia Armii Krajowej, a tak˝e twórcà podziemnego
przemys∏u zbrojeniowego.
Kampania wrzeÊniowa z 1939 przesz∏a do historii jako heroiczna walka polskiej armii z wojskami niemieckimi. Ale to tak˝e okres zdradzieckiego napadu Armii Czerwonej. I w∏aÊnie z Armià
Czerwonà 25 wrzeÊnia 1939 roku pod ZamoÊciem stoczy∏ bitw´ oddzia∏ Pu∏kownika. Obecnie w rocznic´ tamtego wydarzenia, w parku Jego imienia odbywajà si´ uroczystoÊci, o które
dbajà: Zwiàzek Powstaƒców Warszawskich,
Ârodowisko ˚o∏nierzy Zgrupowania Bojowego
„LeÊnik” i S∏u˝by Uzbrojenia KG AK „LeÊnictwo”
oraz rodziny. W tym roku relacj´ z bitwy przedstawia∏ zgromadzonym Miros∏aw Szypowski,
syn Pu∏kownika oraz Przewodniczàcy Ârodowi-
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ska ˚o∏nierzy Zgrupowania Bojowego „LeÊnik”.
Co roku obecni sà tu ˝yjàcy ˝o∏nierze Zgrupowania: Lucyna Pietrus, Zdzis∏aw Kacperski i Juliusz
Kulesza, w∏adze dzielnicy Praga Po∏udnie, Poczty Sztandarowe oraz mieszkaƒcy Grochowa.
Pu∏kownik Jan Szypowski zmar∏ w 1950 roku
na skutek wylewu. Zosta∏ pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach. I chocia˝ ˝ycia p∏k. Janowi Szypowskiego nikt nie wróci, to
jedno jest pewne – pami´ç o nim nie zginie. Ju˝
wiadomo, ˝e za rok o tej porze znowu wszyscy
spotkajà si´ przy pomniku, w parku Jego imienia, by upami´tniç tego wybitnego cz∏owieka,
który tak wiele robi∏ dla Polski w trudnym czasie
II wojny Êwiatowej.
Aleksandra Mularczyk
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CPK zaprasza
CENTRUM PROMOCJI KULTURY
przy ul. Podskarbiƒskiej 2:
• 17 paêdziernika (Êroda), godz. 17.00
Spotkania ze sztukà – wyk∏ad pt. „Akademicka
hierarchia tematów i jej destrukcja w XIX wieku”
przedstawi Przemys∏aw G∏owacki. Wst´p wolny.
• 17 paêdziernika (Êroda), godz. 18.30
Klub Mola Ksià˝kowego – jeÊli Ty tak˝e nim
jesteÊ i chcia∏byÊ spotkaç podobnych sobie, by
podzieliç si´ wra˝eniami z ostatnio przeczytanych ksià˝ek, wymieniç spostrze˝eniami o autorach, opowiedzieç o swych ulubionych lekturach itp., zapraszamy na spotkanie. Motywem
przewodnim paêdziernikowego spotkania b´dzie
polska fantastyka po 1990 roku. Wst´p wolny.
• 18 paêdziernika (czwartek), godz. 18.00
„Pawe∏ PODLIPNIAK i nowa wra˝liwoÊç”
– spotkanie autorskie z laureatem Konkursu Literackiego Praskiej Przystani S∏owa. Gospodarzem wieczoru b´dzie Jan Zdzis∏aw Brudnicki.
Wst´p wolny.

• 19 paêdziernika (piàtek), godz. 10.30
„ G o Ê c i u , s i à d ê p o d m y m l i Ê c i e m , a odpocz nij sobie” – spektakl na podstawie twórczoÊci
Jana Kochanowskiego w wykonaniu Teatru Literackiego Aleksandry Ford. Wst´p za zaproszeniami dost´pnymi w CPK, liczba miejsc
ograniczona.
• 20 (sobota) oraz 21 paêdziernika (niedziela), godz. 9.30–19.00
Festiwal dla kobiet „PROGRESSteron dojrze walnia ró˝”. Festiwal PROGRESSteron to od
9 lat najwi´ksze wydarzenie zwiàzane z rozwojem osobistym w Polsce. W programie kilkadziesiàt warsztatów i wyk∏adów dla kobiet,
które chcà poprawiç jakoÊç swojego ˝ycia i relacji z innymi ludêmi. Zapraszamy w dniach
20–21 i 27–28 paêdziernika, wi´cej informacji
i rezerwacja miejsc ju˝ teraz na stronie internetowej www.dojrzewalnia.pl.
• 24 paêdziernika (Êroda), godz. 17.00
Spotkania ze sztukà – wyk∏ad pt. „RzeczywistoÊç w sztuce XX wieku. Mi´dzy deformacjà
a dekoracyjnoÊcià” przedstawi Bo˝ena Pysiewicz. Wst´p wolny.

Wydmuszka po Pizza Hut
Przy alei Waszyngtona, pomi´dzy ulicami Kinowà a Mi´dzyborskà, od lat stojà (porzàdek podaj´ od Kinowej w stron´ Ronda Wiatraczna):
– najpierw czworokàtny mieszkalny budynek
11-pi´trowy, a nast´pnie trzy identyczne prostokàtne budynki mieszkalne i jeden budynek
czworokàtny (przy ul. Mi´dzyborskiej), przedzielone trzema pawilonami handlowymi.
W Êrodkowym pawilonie mieÊci∏a si´, odkàd
pami´tam – kawiarnia o dêwi´cznej nazwie
„CAFEE MARIE”, przez okolicznà m∏odzie˝ powszechnie zwana „Jobem”.
Kiedy w po∏owie lat 70. ubieg∏ego stulecia
(pi´knie to brzmi...) ucz´szcza∏em do XIX Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Powstaƒców
Warszawy przy ulicy Zbaraskiej 1 – w∏aÊnie
w „Jobie” spotykaliÊmy si´ z uczniami pobliskiego Liceum XLVII oraz z „miejscowà ˝ulià” – to
znaczy z kwiatem tak zwanych „git ludzi” z okolic ulic: Kinowej, Stanis∏awa Augusta, a nawet
Podskarbiƒskiej. D∏ugo mo˝na by opowiadaç
– a r´cz´, ˝e historie, które si´ zdarza∏y nagminnie, warte sà lepszego pióra ni˝ moje. DoÊç
wspomnieç, ˝e mo˝na by∏o w „Jobie” przesiedzieç niechciane zaj´cia, pograç w szachy, warcaby, bryd˝a, trzy-pi´ç-osiem, koÊci; a w razie

czasowego braku innych przyborów – graç,
zbierajàc punkty za w∏aÊciwe „podrzucenie”
paczki zapa∏ek (i nie by∏a to gra dla outsiderów –
wszyscy w nià grali w tych okolicznoÊciach).
Nie wiem, czy ktoÊ potrafi wskazaç prawdziwy êród∏os∏ów przezwiska nadanego tej kawiarni (ja wywlekam t´ ksywk´ z angielskiego
s∏owa „job” – czyli „praca”: ka˝dy musia∏ tam
codziennie „odbiç kart´” – czyli co najmniej raz
si´ pokazaç).
W „Jobie” mo˝na by∏o napiç si´ kawy (czasem zjawiali si´ jacyÊ „starsi paƒstwo” – oko∏o 40 lat, którzy to Êwiƒstwo zamawiali), mo˝na by∏o te˝ nabyç drogà kupna coca-col´,
szarlotk´ z bità Êmietanà, wuzetk´... By∏y te˝
koniaki: g∏ównie gruziƒskie, armeƒskie i bu∏garskie – oczywiÊcie... I jarz´biak na winiaku
te˝, oczywiÊcie...
Obs∏uga zna∏a nas – sta∏ych bywalców – stàd
mo˝na by∏o, od czasu do czasu, zamówiç „ma∏e conieco” z odroczonym terminem p∏atnoÊci...
Lata mija∏y, przyszed∏ do nas kapitalizm:
a wraz z nim – nieod˝a∏owana zmiana: „Joba”
wykupili imperialiÊci z Pizza Hut – urzàdzajàc
w nim swojà „restauracj´”. Prosperowa∏a znakomicie przez wiele lat, aby w koƒcu cichaczem
zamknàç swoje podwoje: pisz´ „cichaUs∏ugi hydrauliczne
czem”, bo sta∏a (jak to
mówià) „obrandowa- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
na” logotypem tej sieci
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
przez co najmniej dwa
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
lata. Odbi∏em si´ od jej
- uprawnienia budowlane i gazowe
zamkni´tych
drzwi
tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
z niema∏ym zdziwie-
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• 25 paêdziernika (czwartek), godz. 19.00
Kabaret „Filip z Konopi” Filipa Borowskiego
i jego GoÊcie! Wst´p 10 z∏.
• 27 paêdziernika (sobota), godz. 19.00
M∏oda Kultura w CPK! – koncerty zespo∏ów:
„Latajàce pi´Êci”, „Skowyt”. Wst´p 10 z∏.
• 28 paêdziernika (niedziela), godz. 11.00–17.00
Stowarzyszenie „Barwy Kultury” i Centrum Promocji Kultury zapraszajà na II edycj´ imprezy rodzinnej „PRAGA GRA” – turniej gier planszowych
dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Wst´p wolny.
• 28 paêdziernika (niedziela), godz. 18.00
„Koncert Atmosferyczny”. Wykonawcy: Ma∏gorzata Wa∏aszek – wokal, Andrzej Fro∏ow – fortepian, Wojciech Bylica – perkusja, Micha∏ Bromorski – gitara basowa/kontrabas. Wst´p 10 z∏.
• 29 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 18.30
W cyklu „Swing Club” wystàpi „Wies∏aw
Szymaƒski Kwintet”. Gospodarzem wieczoru
b´dzie Adam Ferch. Sponsorem spotkaƒ w ramach Swing Clubu jest Zwiàzek Artystów Wykonawców STOART. Wst´p 20 z∏.
niem w poprzednie wakacje. Dawno tam nie by∏em, ale ostatnio zdarza∏o mi si´ wielokrotnie
obok przeje˝d˝aç i nic nie wskazywa∏o z zewnàtrz, ˝e jest nieczynna...
I wreszcie coÊ si´ ruszy∏o. Ju˝ nikt nie myli si´
z powodu pozostawionych logotypów sieci Pizza Hut! Uff – jaka ulga!!!
Ostatni w∏aÊciciel zabra∏ jednak nie tylko reklamy swojej firmy: wymontowa∏ i wywióz∏
swój sprz´t (co oczywiste), ale zabra∏ ze sobà
równie˝ okna i drzwi (w tym równie˝ te zewn´trzne) – pozostawiajàc pawilon w ruinie
na pastw´ meneli i z∏omiarzy. Ci, oczywiÊcie,
napr´dce wyrwali ze Êcian wszystkie przewody
elektryczne i rury, a nast´pnie wprowadzili si´
do Êrodka – tymczasowo oczywiÊcie, w razie
opadów. Bardzo ciekawe jest to, ˝e budynek
zosta∏ pozostawiony bez ˝adnego zabezpieczenia: ka˝dy w∏aÊciciel okolicznych pustostanów
jest zmuszany przez stra˝ miejskà (drogà ∏agodnej perswazji, oczywiÊcie; poprzez drobne
mandaty) do zamurowywania otworów okiennych, zamykania drzwi „na g∏ucho” itp. zbo˝nych czynnoÊci.
W tym kontekÊcie przypadek pozostawienia
„wydmuszki po Pizza Hut” w miejscu pradawnego „Joba” jest pouczajàcà lekcjà kapitalizmu:
obawiam si´, ˝e jedynà w swoim rodzaju.
Nie wyobra˝am sobie, aby w którymkolwiek
kraju „starej Unii Europejskiej” by∏o mo˝liwe takie wydmuchanie nieruchomoÊci jak w opisanym powy˝ej przypadku.
A dla koncernu ˝ywieniowego Pizza Hut –
proponuj´ przygotowaç jakàÊ wyjàtkowà nagrod´ za nauk´, któràÊmy za Jego poÊrednictwem
niniejszym otrzymali!
Tomasz P∏óciennik
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Z prac Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie
WrzeÊniowa sesja Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie poÊwi´cona by∏a g∏ównie dyskusji
nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w´z∏a Marsa
– P∏owiecka. Plan ten w znacznej mierze opisuje obszar po∏o˝ony w dzielnicy Wawer, jednak
jego cz´Êç swym zasi´giem obejmuje równie˝
Prag´-Po∏udnie. G∏ównym zadaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jest ochrona mieszkaƒców dzielnicy przed chaotycznà zabudowà oraz uporzàdkowanie obszaru, który obejmuje plan. W planie projektanci
zapisujà informacje o dopuszczalnej wysokoÊci
budynków oraz charakterze zabudowy, po to
aby np. na terenie osiedla domów jednorodzinnych nie powsta∏ kilkupi´trowy biurowiec.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego poprzedzajà wieloetapowe konsultacje spo∏eczne, w trakcie których
mo˝liwe jest sk∏adanie poprawek do projektu.
Najwa˝niejsze poprawki zg∏oszone na sesji
Rady Dzielnicy dotyczy∏y przeanalizowania
przez projektantów mo˝liwoÊci przed∏u˝enia
ulicy Makowskiej do Wawra, budowy lokalnego
przejazdu przez tory kolejowe w osi ulicy Korkowej oraz przeniesienia p´tli tramwajowej
w rejon skrzy˝owania ulic Ostrobramskiej i P∏owieckiej. Radni apelowali równie˝ o uwzgl´dnienie mo˝liwoÊci usytuowania w okolicy „w´z∏a Marsa” parkingu typu „Parkuj i jedê”. Plan
uzupe∏niony o wspomniane poprawki zosta∏ zaopiniowany pozytywnie.
Ponadto radni uchwalili stanowisko, w którym zaproponowali nadanie imienia Ignacego

MoÊcickiego odcinkowi drogi ∏àczàcemu rondo
przy ul. Marsa z mostem Siekierkowskim. Nale˝y wspomnieç, i˝ na sierpniowej sesji proponowano, aby imi´ to nadaç samemu rondu. Rada Dzielnicy Praga Po∏udnie zaopiniowa∏a jednak, aby rondo nosi∏o nazw´ „Rondo Marsa”.
Radni argumentowali, i˝ jest to nazwa zwyczajowo u˝ywana przez mieszkaƒców, która z powodzeniem wpisa∏a si´ w nazewniczy krajobraz
naszej dzielnicy. Oba wnioski zostanà skierowane pod obrady Rady Warszawy, bo zgodnie
z kompetencjami to miejscy radni decydujà
ostatecznie o tym, jakà nazw´ b´dzie nosi∏a
ka˝da ulica w mieÊcie.
Karol Kowalczyk
Radny Dzielnicy Praga-Po∏udnie

Zmiany na Grochowie
– pi´kna i nowa ulica Tarnowiecka
Ulica Tarnowiecka, jedna z g∏ównych ulic
osiedla Ostrobramska, wreszcie doczeka∏a si´
gruntownego remontu. Wszak to jedna z ulic
dojazdowych do Grochowskiej, a tak˝e droga
do przystanków tramwajowych dla mieszkaƒców osiedla.
¸atana przez lata nawierzchnia asfaltowa ulicy
utworzy∏a góry i do∏y, a po ka˝dym zimowym sezonie powstawa∏y rowy, w których zbiera∏a si´
woda na przymusowy prysznic dla przechodniów. Pop´kane p∏yty chodnikowe wytycza∏y tras´ slalomu dla pieszych.
Po remoncie ulica nabra∏a charakteru, posadzono nowe drzewa, wytyczono trawniki, a jej
urod´ nocà podkreÊlajà nowe latarnie. Ju˝ bez

obawy przed skr´ceniem nogi mo˝na iÊç wieczorem od przystanku
tramwajowego. Wytyczone zosta∏y
przejÊcia dla pieszych i miejsca parkingowe tak bardzo istotne dla okolicznych mieszkaƒców.
Niestety po remoncie ulica Tarnowiecka ju˝ nie jest dwukierunkowa
na ca∏ej d∏ugoÊci! To w∏aÊnie budzi
najwi´ksze kontrowersje wÊród jej
u˝ytkowników, bowiem by∏a to najkrótsza droga
dojazdu do pobliskich supermarketów i stacji
benzynowych. Tak to ju˝ jest... coÊ za coÊ...
przyby∏o miejsc parkingowych kosztem szerokoÊci ulicy, a to wymusi∏o – ze wzgl´dów bez-

pieczeƒstwa – ruch jednokierunkowy.
Có˝... z pewnoÊcià Urzàd Dzielnicy rozwià˝e
t´ niedogodnoÊç. Mieszkaƒcy tego oczekujà!
Anna Oleksiak

Sportowe Êwi´to na Pradze-Po∏udnie
Dzieƒ 18 wrzeÊnia 2012 roku zapisa∏ si´
w karcie pami´ci Szko∏y Podstawowej nr 141
im. Majora Henryka Sucharskiego jako niezwyk∏e sportowe Êwi´to. Dyrekcja placówki oÊwia-

towej przy ulicy Szaserów, w∏adze dzielnicy oraz
uczniowie wmurowali kamieƒ w´gielny pod budow´ sali gimnastycznej.
Budowa obiektu ruszy∏a w maju br. Na rozbudow´ sportowej cz´Êci szko∏y
grono pedagogiczne, a przede
wszystkim dzieci czeka∏y z niecierpliwoÊcià od wielu lat. Nowa sala
gimnastyczna b´dzie przeznaczona nie tylko do uprawiania sportów zespo∏owych, ale równie˝ b´dzie doskona∏ym miejscem do
prowadzenia imprez okolicznoÊciowych i kulturalnych w tej cz´Êci Warszawy.
Zakoƒczenie budowy planowane
jest ju˝ na kwiecieƒ 2013 roku, jednak otwarcie obiektu przewidujemy
wraz z rozpocz´ciem nowego roku

szkolnego – mówi Ewelina Buczyƒska, rzecznik
prasowy Urz´du Dzielnicy Praga Po∏udnie.
Podczas uroczystoÊci wmurowania kamienia
w´gielnego byli obecni m.in. senator Marek Borowski, pose∏ na sejm RP Marcin Kierwiƒski,
burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski. Do specjalnej tuby wbudowanej w obiekt sportowy
w∏o˝ono m.in. wydanie gazetki szkolnej oraz gad˝ety zwiàzane z Euro 2012. Po oficjalnej cz´Êci
uroczystoÊci uczniowie szko∏y zaprezentowali
program artystyczny.
Nowa sala gimnastyczna przy ulicy Szaserów
jest jednà z ponad 20 inwestycji sportowych realizowanych przez ostatnie szeÊç lat na terenie
dzielnicy Praga-Po∏udnie.
Olga ¸´cka
fot. Urzàd Dzielnicy Praga Po∏udnie
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Amerykaƒski patron, niemieckie tory
Aleja Jerzego Waszyngtona wcale nie
by∏a kiedyÊ alejà – obecnego patrona
otrzyma∏a w 1932 roku, lecz by∏a to wówczas zwyk∏a ulica, poczàtkowo dochodzàca do ul. Saskiej, a dopiero tu˝ przed wybuchem wojny wyd∏u˝ona. W 1938 roku zosta∏a „wzbogacona”

Tajemnice grochowskich ulic
Razem z serwisem internetowym Ulice
Twojego Miasta co miesiàc b´dziemy
Paƒstwu prezentowaç garÊç ciekawostek
o ulicach Grochowa. Rzeczy, które warto
wiedzieç czy to dla zaspokojenia w∏asnej
ciekawoÊci, czy ˝eby mieç co opowiadaç
goÊciom, z którymi wybiorà si´ Paƒstwo
na niedzielny spacer po okolicy.

Nasz pracowity warszawski dzieƒ!
Do tych s∏ów Stanis∏awa Ryszarda Dobrowolskiego muzyk´
skomponowa∏ Tadeusz Sygietyƒski i ju˝ Êpiewa∏a to ca∏a stolica!
Ów kompozytor, wspó∏twórca Zespo∏u PieÊni i Taƒca „Mazowsze”, ma swojà niewielkà uliczk´ na Grochowie, nadanà
28.05.1957 roku, w dwa lata
po jego Êmierci. Warto zauwa˝yç, ˝e tu˝ obok jest ul. Cyraneczki, a taki tytu∏ ma jedna z jego piosenek. KiedyÊ istnia∏a tam jeszcze ulica Kuku∏eczki (równie˝ tytu∏ pieÊni),
jednak z czasem okaza∏o si´, ˝e
nie ma przypisanych ˝adnych
numerów i podczas adresowego porzàdkowania osiedla Kinowa zosta∏a zlikwidowana...

o infrastruktur´ tramwajowà, o dziwo, pozostawionà, a nawet zmodernizowanà przez Niemców, czego efekty
widzimy do dziÊ (tory po dwóch stronach drogi). Nazw´ „aleja” otrzyma∏a dopiero w 2005 roku.

Wielkie migracje patronki
Niewielu warszawiaków zdaje sobie spraw´, ˝e na terenach
dzisiejszego Kamionka (dawnej wsi Kamion) osadnictwo istnia∏o ju˝ ok. 4000 lat przed Chrystusem. W XIII lub XIV w.
n.e. powsta∏ tu pierwszy koÊció∏ i parafia pw. Êw. Stanis∏awa
(obecnie ul. Grochowska 365), gdzie wkrótce zas∏yn´∏a ∏askami drewniana figura Matki Bo˝ej Kamionkowskiej. Przepi´knà w swej formie gotyckà rzeêb´ okoliczna ludnoÊç otacza∏a
szczególnym kultem. Niestety najstarszy na Pradze koÊció∏,
w którym by∏a czczona, nie opar∏ si´ wojskom szwedzkim podczas potopu. Po jego zniszczeniu w 1656 r. parafi´ przeniesiono do koÊcio∏a w pobliskim Skaryszewie, w okolice dzisiejszej
ul. Wrzesiƒskiej. Patronka Kamionu musia∏a odbyç podró˝
do nowej Êwiàtyni, ale i tu nie pozosta∏a na d∏u˝ej. Wojska napoleoƒskie w 1807 r., budujàc fortyfikacje, rozebra∏y koÊció∏.
Cudowna figura schronienie znalaz∏a u Bernardynów w koÊciele Matki Bo˝ej Loretaƒskiej, ale i tu prace fortyfikacyjne
w 1811 r. spowodowa∏y rozbiórk´ koÊcio∏a. Dzi´ki wstawiennictwu mieszkaƒców ocalono kaplic´ – tzw. Domek Loretaƒski, która zacz´∏a pe∏niç funkcje koÊcio∏a. Dopiero tutaj
po wielu przeprowadzkach nasza patronka znalaz∏a swojà siedzib´. Dzia∏ania II wojny Êwiatowej nie uszkodzi∏y rzeêby.
W 1956 r. poddano jà renowacji, zdejmujàc wierzchnie warstwy farby i ukazujàc gotyckà polichromi´. DziÊ mo˝emy podziwiaç pierwotne pi´kno jedynej Êredniowiecznej pamiàtki
po Kamionie w Domku Loretaƒskim znajdujàcym si´ w Êwiàtyni przy ul. Ratuszowej.
Wi´cej ciekawostek na www.utm.info.pl.
UTM
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Portal i karta pacjenta
w pytaniach i odpowiedziach

Tekst sponsorowany

●

Do czego s∏u˝y Karta Pacjenta?
Karta Pacjenta to dokument, który dzi´ki unikatowemu kodowi pozwoli na szybkà identyfikacj´ danej
osoby w bazie pacjentów i przyspieszy proces rejestracji. Karta jest niezb´dna do aktywacji Konta
w Portalu Pacjenta, a nast´pnie umo˝liwia korzystanie z niego po uprzednim zalogowaniu. Dzi´ki niej
podczas porady lekarskiej pacjent mo˝e udost´pniç
lekarzowi informacje zapisane na swoim Koncie,
podajàc kod PIN. Warto pami´taç, ˝e kart´ nale˝y
bezwzgl´dnie chroniç przed zagubieniem i nie udost´pniaç innym osobom.
● Czy Karta Pacjenta jest dokumentem ubezpieczenia lub czy mo˝e go zast´powaç?
Nie. Dowód ubezpieczenia to zupe∏nie inny dokument. Karta Pacjenta ma tylko pozwalaç na dost´p
do indywidualnych, strze˝onych informacji o danym
pacjencie na internetowym Portalu Pacjenta.
● Czy z karty mogà korzystaç inni cz∏onkowie
rodziny?
Nie. Karta jest w∏asnoÊcià tylko jednej osoby.
● Czy mo˝e pos∏u˝yç si´ Kartà Pacjenta i mieç
dost´p do naszych danych osoba, którà upowa˝nimy do tego?

Nie. Udost´pnianie Karty osobom trzecim (nawet najbli˝szym) zwalnia SZPZLO z odpowiedzialnoÊci za ochron´ poufnych danych o pacjencie.
Udost´pnianie Karty Pacjenta osobom postronnym
to inaczej udost´pnianie chronionej prawem dokumentacji medycznej.
● Czy infomaty sà przeznaczone tylko dla posiadaczy kart?
Nie. Infomat to jeden ze sposobów dost´pu do
Portalu Pacjenta. Bez posiadania Karty za pomocà
infomatu mo˝liwe jest przeglàdanie ogólnych informacji w Portalu.
● Czy Portal Pacjenta jest dost´pny dla ka˝dego?
W cz´Êci ogólnej – tak. Sà tam informacje o placówkach i procedurach, dost´pne dla wszystkich.
W cz´Êci indywidualnej – nie. Dost´p do osobistego konta ma tylko posiadacz Karty Pacjenta.
● Jakà korzyÊç przyniesie mi posiadanie
Konta Pacjenta?
Na Koncie gromadzone b´dà dane o zdrowiu pacjenta, w∏aÊciwie chronione i zabezpieczone. Dost´p do tych danych b´dzie mia∏ wy∏àcznie pacjent

po dokonaniu aktywacji konta i zalogowaniu.
● Jak aktywowaç Konto Pacjenta?
Nale˝y wejÊç na stron´ internetowà www.zdrowie
pacjenta.pl i wybraç przycisk „Aktywuj konto”. U˝ytkownik w trakcie aktywacji przechodzi kolejno wymagane kroki, wprowadzajàc okreÊlone dane dost´powe, w tym m.in. nr Karty Pacjenta, login, has∏o,
PIN (w trakcie aktywacji dost´pna jest szczegó∏owa
instrukcja post´powania).
● Czy osoby starsze poradzà sobie z pos∏ugiwaniem si´ kartà?
JesteÊmy przekonani, ˝e tak, to nie jest skomplikowane. Nale˝y jedynie spokojnie i uwa˝nie czytaç
instrukcj´ obs∏ugi umieszczonà na stronie internetowej i zastosowaç si´ do jej zapisów.
● Czy mo˝na aktywowaç konto przez infomat?
OczywiÊcie, bez problemu. To jego podstawowe
zadanie. Ale mo˝na te˝ skorzystaç z innego dost´pu do internetu, w domu, w pracy, w kafejce internetowej.
Warto ju˝ dziÊ zajrzeç do internetu. Tam, na
stronie www.zdrowiepacjenta.pl znajdziecie
Paƒstwo Portal Pacjenta, z bardzo szczegó∏owymi
informacjami i instrukcjami, zw∏aszcza w zak∏adkach „Dowiedz si´ wi´cej na temat Portalu”
i „Pytania i odpowiedzi”.
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.

ma zapewni∏a sobie akompaniament do wykonywanych utworów,
grajàc na gitarze. Jako ostatnia wystàpi∏a grupa ze stowarzyszenia T-Art z Milanówka pod kierownictwem pani Iwony Dormanowicz,
ze spektaklem „Mi∏oÊç ci wszystko wybaczy”.
W organizacji i przebiegu XI amatorskiego
przeglàdu twórczoÊci osób o ró˝nym stopniu
niepe∏nosprawnoÊci pomaga∏a m∏oda grupa wolontariuszy. M∏odzie˝ z zespo∏u szkó∏ w Aninie
i ochotnicy z Teresina pomagali osobom niepe∏nosprawnym poruszaç si´ po Centrum Promocji
Kultury, a tak˝e rozdawali nagrody wszystkim
wyst´pujàcym artystom. Grupy teatralne i solistki zosta∏y obdarowane dyplomami, ró˝ami oraz
symbolicznymi, z∏otymi statuetkami przedstawiajàcymi psa drapiàcego si´ za uchem.
W przerwie mi´dzy wyst´pami, w holu Centrum Promocji Kultury mo˝na by∏o podziwiaç
prace plastyczne Stanis∏awa Hermanowicza
i Waldemara Ch∏odnickiego.
III Warszawskie Spotkanie Integracyjne by∏o
doskona∏à okazjà do zatarcia granic mi´dzy osobami pe∏nosprawnymi a ludêmi na co dzieƒ borykajàcymi si´ z problemami zdrowotnymi. By∏a
to nie tylko lekcja pokory dla siedzàcej na widowni publicznoÊci, ale tak˝e mo˝liwoÊç podziwiania twórczoÊci drugiej osoby. Bo tak jak powiedzia∏ Ma∏y Ksià˝´ „... oczy sà Êlepe. Trzeba
szukaç sercem”.
Olga ¸´cka

Muzyka pomaga trwaç w nadziei
W sobot´, 6 paêdziernika 2012 r. w Centrum
Promocji Kultury na Pradze-Po∏udnie odby∏o sie
niezwyk∏e III Warszawskie Spotkanie Integracyjne. Wydarzenie to by∏o kontynuacjà Aniƒskich Spotkaƒ Integracyjnych, które odbywa∏y
si´ w latach 2002–2009. G∏ównym celem zjazdu by∏ XI przeglàd amatorskiej twórczoÊci osób
o ró˝nym stopniu niepe∏nosprawnoÊci oraz pokazanie, jak Êwietnie radzà sobie osoby niepe∏nosprawne w XXI wieku.
Imprez´ zaingurowa∏ Boles∏aw
Bryƒski, prezes Stowarzyszenia
Osób Niepe∏nosprawnych i Ich
Przyjació∏ „Trwaç w Nadziei”.
Przeglàd Amatorskiej TwórczoÊci otworzy∏ s∏owami „Ma∏ego
Ksi´cia” wykreowanego przez
Antoi-ne'a de Saint-Exupéry'ego:
„Najwa˝niejsze jest to, co jest
niewidoczne dla oczu.”
Najwi´ksze wra˝enie na mnie,
jak i na ca∏ej publicznoÊci, zrobi∏
wyst´p Eweliny ZawiÊlak. Ociemnia∏a artystka podbi∏a serca zgromadzonych, dajàc wspania∏y popis swoich umiej´tnoÊci wokalnych. Dziewczyna jako pierwszà
piosenk´ zaÊpiewa∏a wszystkim nam znane
„Dmuchawce, latawce, wiatr” Urszuli. Z wielkim

uznaniem publicznoÊci Ewelina spotka∏a si´ Êpiewajàc utwór z filmu „Titanic” pt. „My heart will go
on”, a prawdziwie porwa∏a s∏uchaczy utworem
„Troszeczk´ ziemi, troszeczk´ s∏oƒca” z repertuaru Eleni. Widownia z ch´cià pomaga∏a wokalistce w wykonaniu utworu, nucàc i klaszczàc w jego rytm. O wielkiej sympatii publicznoÊci do Eweliny Êwiadczy∏ jej bis. Dziewczyna wykona∏a a cappella w∏asny utwór pt. „Uwierz w siebie”.
Nast´pnie publicznoÊç podziwia∏a spektakl „Brzydkie
Kaczàtko” w wykonaniu kó∏ka
teatralnego z Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TDP
z Helenowa. Grupa osób niepe∏nosprawnych pod wodzà
pani Moniki D´bskiej w∏o˝y∏a
mnóstwo pracy w przygotowanie si´ do tego przedstawienia. Z ca∏à pewnoÊcià atutem spektaklu opartego na baÊni Hansa Christiana Andersena by∏ nietypowy sposób jego
przedstawienia. G∏ównym
motywem inscenizacji by∏y kukie∏ki, którym g∏os
podk∏adali m∏odzi, niepe∏nosprawni artyÊci.
Po ich wyst´pie na scenie pojawi∏a si´ Katarzyna Szczepanek, niewidoma solistka. Artystka sa-
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Fabryka kultury – Soho Factory
Okolice Starej Pragi zazwyczaj nie sà zbyt
pozytywnie kojarzone. Jednak niewielu warszawiaków wie, jakie skarby si´ tam kryjà. Szczególnie wa˝ny dla dziedzictwa kulturowego i historycznego Warszawy jest Kamionek.
Pomimo niedu˝ego obszaru, w 1939 roku
dzia∏a∏o tu ponad 40 fabryk i zak∏adów przemys∏owych. Zatrudnienie mo˝na by∏o znaleêç m.in.
w Fabryce Urzàdzeƒ Elektrycznych Szpotaƒskiego, Zak∏adach Elektronicznych „Bracia Borkowscy”, Paƒstwowych Zak∏adach Tele i Radio
technicznych, czy w istniejàcej do dziÊ Fabryce
Wedla. W sàsiedztwie ulicy Grochowskiej, na
Miƒskiej, w 1920 roku powsta∏y Zak∏ady Amunicyjne „Pocisk”, których g∏ówny budynek zosta∏
zbombardowany we wrzeÊniu 1939 roku. Na jego miejscu powsta∏a Warszawska Fabryka Motocykli produkujàca legendarne skutery Osa.
Motocykle królowa∏y na Miƒskiej do 1965 roku,

nast´pnie obiekt przej´∏y Polskie Zak∏ady
Optyczne.
DziÊ na Miƒskiej 25 o fabrykach i zak∏adach
przemys∏owych przypomina SOHO FACTORY.
Pomimo tego ˝e architekci tworzàcy to przedsi´wzi´cie nieco odnowili stare budynki fabryki,
przekraczajàc bram´ wejÊciowà od razu mo˝na
poczuç klimat tamtych lat. Ju˝ kilka kroków
za bramà wita nas pi´kny, wybudowany z czerwonych cegie∏ budynek na wzór dworca Warszawa Wschodnia. Obok, na torach, stoi stara
lokomotywa. Idàc dalej, mijamy hal´ produkcyjnà, dziÊ jest ona przeznaczona do organizacji
ró˝nych du˝ych imprez.
Kolejny budynek z pewnoÊcià jest niema∏à
atrakcjà. Od niedawna znajduje si´ w nim Neon
Muzeum. W tej chwili posiada ono ponad 40
neonów, czyli oko∏o 450 liter, ale wcià˝ trafiajà
tam nowe eksponaty. I tak, zwiedzajàc Muzeum

przypominajàcej
warszawskà starówk´, b´dzie mo˝na poznaç legendy i pi´kno polskiego folkloru. Wybuch wulkanu i niebezpieczne stwory b´dà groziç w Zaginionym Królestwie, a na Wyspie
Zamkowej b´dzie czekaç Król Artur zapraszajàcy
na sp∏yw po rzece, Czarnoksi´˝nik Merlin, któremu trzeba b´dzie pomóc w z∏apaniu t´czy, oraz
latajàce miot∏y. W Przystani Przygód b´dzie
mo˝na skorzystaç z oferty baÊniowych sklepów
i zjeÊç coÊ w jednej z restauracji.
Kolejne atrakcje b´dà czekaç w parku wodnym: ponad 10 zje˝d˝alni, interaktywne rozrywki, piaszczyste pla˝e, baseny i kawiarnie zapewnià zabaw´ na d∏ugi czas. W Adventure World

Park rozrywki pod Warszawà

Disneyland po polsku
Dla tych, którzy uwielbiajà mocne wra˝enia,
kolejki górskie, parki wodne i karuzele, szykuje si´
nie lada atrakcja – i to bardzo blisko Warszawy!
We wtorek 16 paêdziernika ruszy∏a budowa
najwi´kszego w Polsce i Europie Ârodkowo-Wschodniej parku rozrywki – Adventure World
Warsaw. G∏ówny inwestor, czyli Las Palm Sp.
z o.o. zdecydowa∏ o ulokowaniu go w Grodzisku Mazowieckim, w sàsiedztwie autostrad A1
i A2. Blisko b´dà mieli do niego tak˝e pasa˝erowie samolotów làdujàcych na warszawskim
Ok´ciu, w Modlinie i ∏ódzkim porcie im. W. Reymonta. Odleg∏oÊç z Warszawy do parku rozrywki b´dzie wynosi∏a zaledwie 30 kilometrów.
Na miejsce b´dzie te˝ mo˝na dotrzeç pociàgiem podmiejskim (mieszkaƒcy wszystkich
warszawskich dzielnic b´dà mogli skorzystaç
m.in. z Warszawskiej Kolei Dojazdowej albo
Kolei Mazowieckich).
Powierzchnia kompleksu ma wynosiç 230
hektarów, czyli oko∏o... 280 boisk do pi∏ki no˝nej (wym. 110 m x 74 m)! Budowa b´dzie podzielona na dwa etapy – do koƒca 2015 roku
teren b´dzie obejmowa∏ 106 ha, a do 2020
zwi´kszy si´ do 230 ha. Park rozrywki, ponad 20 kolejek górskich, park wodny czynny
przez ca∏y rok, oraz cz´Êç rozrywkowa, w której znajdà si´ kina, kawiarnie, puby, kluby, restauracje i sklepy – to wszystko b´dzie w Adventure World Warsaw.
Motywem przewodnim parku majà byç mity
i legendy. Architekci podzielili go na kilka krain:
pierwszà b´dzie Laguna Magicznych Stworzeƒ,
po której b´dà spacerowaç mityczni bohaterowie, drugà – Kraina Legend ze Êwiàtyniami i ruinami ze staro˝ytnych opowieÊci. W nast´pnej
krainie, BaÊniowej Polsce, wÊród architektury
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Neonów, trafimy na kultowà restauracj´ Ambasador, kino Praha czy sklep Spo∏em. Miejsce
z pewnoÊcià warte jest odwiedzenia, chocia˝by
ze wzgl´du na wspomnienia.
Trzeba tak˝e zwróciç uwag´ na budynek o numerze 73. Powsta∏ w nim bar, serwujàcy kaw´,
herbat´ i ciasto domowej roboty. W weekendy
czekajà tam tak˝e atrakcje dla najm∏odszych odwiedzajàcych. Podczas gdy rodzice odpoczywajà przy kawie, dzieci mogà usiàÊç przy stole,
na którym pe∏no jest farb, kredek i kartek i bawiç
si´ tam godzinami.
Soho Factory aktywnie uczestniczy w ˝yciu
kulturalnym czy modowym. Odbywa∏y si´ tu
m.in. wernisa˝e znanych artystów, sesje zdj´ciowe, koncerty czy festiwale taƒca. Nie ma
˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e jest to miejsce warte
odwiedzenia i Êledzenia atrakcji zaplanowanych
tam na najbli˝szy czas. Znajdziecie je pod adresem: www.sohofactory.pl.
Joanna Miodek

Warsaw przewidziano tyle atrakcji, ˝e chyba nie
uda si´ zobaczyç wszystkich w ciàgu jednego
dnia. Dlatego na terenie parku rozrywki powstanà dwa hotele, oferujàce w sumie ponad 800
pokoi oraz sale konferencyjne.
Otwarcie Adventure World Warsaw i udost´pnienie wszystkich atrakcji parku rozrywki przewidziane jest na marzec 2015 roku. Ca∏oÊç projektu ma poch∏onàç ponad 2,5 miliarda z∏otych.
Cena ca∏odniowego karnetu, która zosta∏a oszacowana we wst´pnych planach budowy parku,
to oko∏o 100 euro dla 4-osobowej rodziny. Dla
porównania, za zabaw´ w parku EuroDisneyland
we Francji doros∏y musi zap∏aciç 59 euro,
a dziecko do 11 lat – 52 euro.
Joanna Miodek

Grupa Wsparcia dla chorych
na chorob´ Alzheimera
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Praga-Po∏udnie 12 paêdziernika 2012 roku uruchomi∏
Grup´ Wsparcia dla osób chorych na chorob´
Alzheimera i ich rodzin/opiekunów. Do grupy
mo˝na w ka˝dej chwili do∏àczyç.
Spotkania odbywaç si´ b´dà w piàtki w godz.
15.00–17.00 w pomieszczeniach Dziennego Domu
Pomocy Spo∏ecznej przy ul. Paca 42 (wejÊcie b).
Warunki przyj´cia do Grupy Wsparcia:
• zamieszkanie osoby chorej w Dzielnicy Praga-Po∏udnie (potwierdzone dokumentem to˝samoÊci),
• ksero diagnozy lekarskiej (rozpoznanie – choroba Alzheimera).
W paêdzierniku spotkania Grupy Wsparcia poÊwi´cone b´dà g∏ównie bli˝szemu poznaniu si´
cz∏onków grupy (chorych i opiekunów). Od listopada/grudnia b´dzie mo˝liwoÊç pozostawie-

nia chorego pod opiekà pracowników (lider –
psycholog, wolontariusze i/lub praktykanci). Raz
w miesiàcu przewidujemy spotkania lidera grupy z opiekunami osób chorych (spotkania te
b´dà mia∏y na celu pomoc w radzeniu sobie ze
stresem zwiàzanym z chorobà bliskich oraz
w codziennych problemach), równolegle odbywaç si´ b´dà zaj´cia dla chorych.
Opiekunowie b´dà mogli zostawiç chorego
pod opiekà osób prowadzàcych grup´ oraz braç
udzia∏ w przygotowanych zaj´ciach, w tym
w wyk∏adach i spotkaniach ze specjalistami.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
tel. 517-69-49; 517-69-50.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Praga-Po∏udnie
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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
listopad do po∏owy paêdziernika).
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.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl tel.: 607-288-348.

◗ Sprzedam rezydencj´ w Aninie, 10 km od centrum Warszawy, 3 poziomy, 2 garaze, sauna,
alarm. Dzialka 1500 m2, bajkowy ogród,. Tel 601338-153.
◗ Pilnie sprzedam bezpoÊrednio dom 280 m2, w zabudowie szeregowej, na zalesionej dzia∏ce
1130 m2, wszystkie media, atrakcyjna okolica
w pobli˝u urz´du dzielnicy Weso∏a, dobra komunikacja. Cena 1.150.000 z∏. WARSZAWA,
tel. 605-957-147.

REMONTY mieszkaƒ, elektryka,
hydraulika, glazura, cyklinowanie,
malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg
– szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.
12
◗ Sprzedam atrakcyjny segment skrajny, Stara
Mi∏osna 180/350m2, technologia kanadyjska, gara˝, 5 pokoi, kanalizacja, woda miejska, gaz. 599
tys., do negocjacji. Tel. 602 606 158.
◗ Lipowo/ Wiàzowna: atrakcyjna dzia∏ka budowlana, 4300 m2, pràd, woda miejska, planowana kanalizacja, 475 tys., do negocjacji. Tel. 602606158
◗ Sprzedam lub wynajm´ budynek warsztatowy
o powierzchni 320 m w Falenicy Tel: 606-260-514
◗ Wynajm´ pomieszczenie warsztatowe lub magazynowe w Starej Mi∏osnej 100 m2 pow, 4 m wysokoÊci, 15 m d∏ugoÊci, 15 m2 pomieszczenie
socjalne. Tel: 530-588-250.

DO WYNAJ¢CIA
LOKAL U˚YTKOWY 43 m2
601 249 250
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Weso∏a – Centrum
obok sklepu obuwniczego
◗ Sprzedam lub zamienie na mniejsze, mieszkanie
na Grochowie 3 pokoje, osobne wc, du˝a kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, 63 m2, 6w7, tel.
519 697 130, po godz. 15.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢:
◗ Oddam du˝à wanienk´ z plastikowà wk∏adkà
do kàpieli niemowlaka. 501732144
◗ Okazja! Stó∏ do pracowni, du˝y, gruby blat, 11
du˝ych szuflad. Cena: 50 z∏, tel: 22 615-30-60
◗ 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, mail:olgasu@op.pl
◗ Klatka dla gryzonia u˝ywana w dobrym stanie
sprzedam 20 pln. tel. 604135444.

◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam.
Tel. 22 615 30 60.
◗ Buty sportowe z rolkami w podeszwie nr. 39 u˝ywane bardzo ma∏o. cena 50 pln tel. 604444135.
◗ Przyczep´ samochodowà (towarowà) 400 kg tanio sprzedam tel. 601 622 120.

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY:
◗ FRANCUSKI z dojazdem – tel. 602 276 202.
◗ Studentka I-ego roku UW udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego i/lub matematyki uczniom
szko∏y podstawowej. 30z∏/h, tel. 787 783 724 :)
◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji
grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam,
na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ 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.

Piotr Galiƒski zaprasza na

NAUK¢ TA¡CA
dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych.
BabyBalet, zespó∏ HipHop, Jazz,
LadiesLatino i zaj´cia dla par.
Tel. 605 404 466, ul. Podskarbiƒska 2
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NIERUCHOMOÂCI:

◗ 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
◗ CHEMIA, korepetycje w atrakcyjnej cenie. Poziom podstawowy i rozszerzony. przygotowanie
do egzaminów, sprawdzianów oraz zaliczeƒ semestralnych. Szeroki zakres materia∏u. Cena
30z∏/60 min. Tel: 514 730 370.
◗ ANGIELSKI – ka˝dy poziom, dzieci, m∏odzie˝
szkolna, doroÊli, profesjonalnie i skutecznie.
Tel: 608 716 759.

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49
◗ Studentka II roku, z 2-letnim doÊwiadczeniem
przygotuje do matury z polskiego i angielskiego,
materia∏y dodatkowe w cenie. Tel 787-672-681

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI:
◗ Sprzedam kombinezon Reima dla chlopca, rozmiar 74, stan idealny, czapka GRATIS. 180 z∏.,
zdj´cia na maila. 501732144.

WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów

◗ Sprzedam butki do kombinezonu Reima (Reima
TEC), rozmiar 1 (6-12 m-cy), 30 z∏., zdj´cia mailem. 501 732 144.
◗ Sprzedam buty zimowe Mruga∏a, bràzowo
– czarne, rozmiar 20, stan idealny. 50 z∏., zdj´cia
na maila. 501 732 144.
◗ Sprzedam buty zimowe Ecco, rozmiar 23, stan
idaelany, oliwkowo – bràzowe, 70 z∏., zdj´cia
na maila. 501732144.

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ Sprzedam kurtk´ Mothercare, 6-9 miesi´cy, pomaraƒczowa, z wypinanà szarà, polarowà kamizelkà, jak nowa, 40 z∏, zdj´cia mailem 501 732 144.
◗ Sprzedam ch∏opi´cà kurteczk´ Cool Club, rozmiar 74, z wypinanà bluzà, bez bluzy jako wiatrówka, granatowa, prawie nienoszona, 40 z∏.
Zdj´cia mailem. 501 732 144.
◗ Sprzedam krzese∏ko do karmienia dla dziecka, kolor zielono-szary, z podwieszonym koszykiem na
zabawki. Stan bardzo dobry. tel. 885 057 777.
◗ Sprzedam pó∏buty Naturino Rainstep, nieprzemi´kajàce, ocieplane polarem, fioletowe, rozmiar
32, stan bardzo dobry, 80 z∏. Zdj´cia mailem.
501 732 144.

POMOC PIELEGNIARSKA
u pacjenta w domu: zastrzyki,
pobieranie krwi, cewnikowanie, opatrunki, zdejmowanie
szwów itp. Tel. 509 818 903. 77
◗ Sprzedam kozaki Naturino Rainstep, fioletowe,
na rzepy, rozmiar 33, JAK NOWE, 130 z∏. Zdj´cia
mailem. 501 732 144.
◗ Sprzedam buciki wiosenne/jesienne dla ch∏opca
firmy „BARTEK” rozm. 21 (wk∏adka 13 cm).
Skóra, usztywniona kostka. Prawie nowe. Tel.
885 057 777.
◗ Sprzedam kurtk´ przeciwdeszczowa Tchibo, granatowo – ró˝owa, 122-128, z wypinanym polarem, 60 z∏., zdj´cia mailem, 501 732 144.
◗ Oddam du˝à wanienk´ z plastikowà wk∏adkà do
kàpieli niemowlaka. 501 732 144.

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:
◗ Elektryk uprawniony, kierowca kat. B szuka pracy. Tel.: 501-704-211.
◗ Mà˝ do wynaj´cia 606 478 725.
◗ Osoba z doÊwiadczeniem w pracy administracyjno biurowej poszukuje zatrudnienia. Tel: 505798-886.
◗ Szukam pracy przy remontach i porzàdkach.
tel: 536-920-306.
◗ Osoba z doÊwiadczeniem w pracy administracyjno biurowej poszukuje zatrudnienia. Tel: 505798-886.

Wykonuj´ WSZELKIE DROBNE
DOMOWE NAPRAWY elektryki,
hydrauliki, malowania, tapetowania, naprawy drzwi, zamków itp.

Tel: 606 478 725.
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

◗ Ch´tnie zajm´ si´ sprzàtaniem, opiekà nad dzieckiem lub osobà starszà. Tel. 603-310-664.
◗ Mà˝ na godziny tel. 530 556 628.
◗ Drobne domowe naprawy wykonam, tel:
606478725.
◗ Remonty w szerokim zakresie; glazura – terrakota, Êcianki z KG hydraulika z PCV malowanie i inne Wykonuje osobiÊcie tanio i solidnie, tel.
888 030 994.

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl
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◗ Szukam pracownika fizycznego do pracy w ogrodzie tel. 513-148-238.
◗ Opiekunka do osób starszych z kilkuletnim doÊwiadczeniem (opieka w kraju i za granicà) podejmie prac´ w Warszawie i okolicach, Opieka
nad osobami chorymi, le˝àcymi, warunki do
uzgodnienia. Telefon 257570336.

REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Grochów”
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç
pod adresem e-mailowym

reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub pod numerami telefonów:

607-314-667
Dariusz Pape (g∏ówny przedstawiciel handlowy)

607-288-348
Olga Turska (wewn´trzne biuro reklamy)

- pismo mieszkaƒców Grochowa i okolic.
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7

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

meble
Z DREWNA
oferujemy:

∏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

RODZINA NA SWOIM!!!
W TYM BUDYNKU
Oferujemy ostatnie już mieszkanie
spełniające kryteria kredytu „Rodzina na swoim”

Mieszkanie 62 m2 + garaż
w cenie 5.785,00/m2
Stan deweloperski
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