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Nowy zespó∏ boisk przy XCIX LO
im. Zbigniewa Herberta
Dnia 30 paêdziernika br. o godzinie 11.00
w XCIX LO im. Zbigniewa Herberta mia∏a
miejsce uroczystoÊç otwarcia nowego
kompleksu sportowego obejmujàcego boiska do gry w pi∏k´ no˝nà, siatkówk´ i koszykówk´, bie˝nie sportowe, zeskoczni´
do skoku w dal oraz stanowisko rzutni do
pchni´cia kulà.
W ramach inwestycji wykonano równie˝ nowe ogrodzenie wokó∏ szko∏y wraz
z bramà wjazdowà i furtkà,
a tak˝e zmodernizowano stare chodniki i podjazdy.
Podczas pierwszej cz´Êci
uroczystoÊci odbywajàcej
w gmachu liceum g∏os zabra∏
Zast´pca Burmistrza Jaros∏aw
Karcz oraz Dyrektor Szko∏y
Bo˝ena Gromadzka. Wiceburmistrz Dzielnicy odczyta∏
s∏owa nieobecnego Burmistrza Tomasza Kucharskiego. Obaj podkreÊlali, jak wa˝ny w ˝yciu m∏odych ludzi jest sport, ponadto podkreÊlono, ˝e lepsze warunki do treningów za-

Dalsza cz´Êç otwarcia boisk przeprowadzona zosta∏a na zewnàtrz. Uroczystego poÊwi´cenia i pob∏ogos∏awienia nowego obiektu dokona∏ ksiàdz pra∏at Krzysztof Jackowski. Nie
zabrak∏o równie˝ przeci´cia wst´gi, którego

pewniajà m∏odzie˝y lepsze wyniki
w zawodach. UroczystoÊci towarzyszy∏y wyst´py artystyczne uczniów.
Na uroczystoÊç przybyli: Radny
m.st. Warszawy Pawe∏ Lech, Wiceburmistrzowie Jaros∏aw Karcz oraz
Adam Grzegrzó∏ka, Radni Dzielnicy
Praga-Po∏udnie: Przewodniczàcy
Marcin KluÊ, Wiceprzewodniczàca

wraz z Dyrektor Bo˝enà Gromadzkà dokonali
wszyscy ch´tni spoÊród zaproszonych goÊci.
Ponadto pad∏y pierwsze strza∏y na nowe
bramki, podczas których niezwyk∏à celnoÊcià
wykaza∏ si´ Przewodniczàcy Rady Marcin
KluÊ. Dyrektor liceum zaprosi∏a zebranych goÊci na krótki spacer po terenie szko∏y, by zaprezentowaç wszystkie dokonane zmiany.
Katarzyna Olszewska oraz Radni Miros∏awa
Terlecka i Józef Karczmarek, a tak˝e dyrektorzy pobliskich placówek oraz przedstawiciele
Stra˝y Miejskiej.

JESTEÂMY NA FACEBOOKu
FACEBOOKu!

Katarzyna Szyszka
Zdj´cia: Centrum Komunikacji Spo∏ecznej
m.st. Warszawy
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Listopad w CPK
CENTRUM PROMOCJI KULTURY
przy ul. Podskarbiƒskiej 2:
listopada (wtorek), godz. 18.00
– koncert muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów Szko∏y Muzycznej im. Gra˝yny
Bacewicz. Wst´p wolny.

13

listopada (Êroda), godz. 17.00 – S p otkania ze sztukà – wyk∏ad pt. „Historia
fotografii w jej relacji ze sztukà” przedstawi Emilia Maryniak, „CodziennoÊç rzymskiego miasta
na malowid∏ach i mozaikach pompejaƒskich”
przedstawi Edyta Rubka. Wst´p wolny.

14

listopada (czwartek), godz. 18.00
– „ O p o w i e Ê c i p r a s k i e ” – spotkanie
autorskie z Tomaszem Bochiƒskim. Wst´p wolny. Ksià˝ka T. Bochiƒskiego „OpowieÊci praskie”
jest dost´pna w sekretariacie CPK w promocyjnej cenie.

15

listopada (sobota), godz. 18.30 –
„Ballady Leonarda Cohena” – koncert
w wykonaniu Konrada Michalaka. Wst´p 10 z∏.

17

listopada (niedziela), godz. 15.00 –
„ P o d r ó ˝ z a h o r y z o n t ” – spektakl dla
dzieci w wykonaniu Teatru Lalek „Igraszka”.
Wst´p 5 z∏, sprzeda˝ biletów od 12 listopada
i 18 listopada od godz. 13.00 – liczba miejsc
ograniczona.

18

listopada (niedziela), godz. 18.00 –
„Nieznajomy, którego znali wszyscy”.
Muzeum W∏odzimierza Wysockiego w Koszalinie
i Centrum Promocji Kultury zapraszajà na projekcj´
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filmu o W. Wysockim, a tak˝e unikatowego polskiego dokumentu „Dlaczego W∏odzimierz Wysocki?”, stanowiàcego prób´ analizy niezwyk∏ego zjawiska, jakim by∏a i pozostaje twórczoÊç W∏odzimierza Wysockiego (materia∏ zawiera znakomite
polskie interpretacje utworów poety). Wst´p 5 z∏.

26

listopada (Êroda), godz. 17.00 – S p otkania ze sztukà – wyk∏ad pt. „Co pijano w staro˝ytnoÊci? Ikonografia greckich sympozjonów i rzymskich commisatio” przedstawi Edyta Rubka. Wst´p wolny.

listopada (wtorek), godz. 18.00 –
„Jesienne piosenki” – koncert w wykonaniu dzieci´cego chóru z przedszkola „Agatka”.
Wst´p wolny.

21

listopada (Êroda), godz. 18.30 – K l u b
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. Wst´p wolny.

21

listopada (czwartek), godz. 19.00
– Kabaret „Filip z K o n o p i ” Filipa Borowskiego i jego GoÊcie. Wst´p 10 z∏.

22

listopada (piàtek), godz. 18.00
– „Tworzymy nowà legend´ Pragi” –
wieczór literacki przy otwartym mikrofonie. Spotkanie poprowadzi Jan Zdzis∏aw Brudnicki.
Wst´p wolny.
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listopada (sobota), godz. 19.00 – M ∏ oda kultura w C P K ! Koncerty zespo∏ów
„Frank Bartea” oraz „Dolls Insane”. Wst´p 10 z∏.

24

listopada (niedziela), godz. 17.00 –
koncert „Arcydzie∏a muzyki kameraln e j ”. Sonaty na wiolonczel´ i fortepian Dymitra
Szostakowicza i Sergiusza Rachmaninowa. Wykonawcy: Olga Anikiej – fortepian, Roman Hoffman – wiolonczela. Wst´p 5 z∏.
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Klimatycznie na Zàbkowskiej
Cz´sto spotykam si´ z opinià, ˝e na Grochowie nie ma zbyt wielu fajnych barów
czy knajp. Wielu mieszkaƒców Pragi-Po∏udnie, a nawet innych dzielnic, na spotkania z przyjació∏mi wybiera si´ na ulic´ Zàbkowskà na Starej Pradze. Tam a˝ roi si´
od kultowych miejsc!
Jedno z nich znajdziemy pod adresem Zàbkowska 6. Pod tajemniczà nazwà „W oparach
absurdu” kryje si´ knajpa o niesamowitym, absurdalnym wyglàdzie i unoszàcym si´ w powietrzu specyficznym klimacie. Nazwa pubu
pochodzi od tomu satyrycznych tekstów Juliana Tuwima i Antoniego S∏onimskiego. Autorzy
stworzyli siedem primaaprilisowych dodatków

do gazet, w których pos∏ugiwali si´ abstrakcjà
i groteskà. Ponadto absurd knajpy polega
na tym, ˝e nic tam do siebie nie pasuje. Nie
znajdziemy mebli z jednego kompletu. Ka˝dy
stolik jest inny, oryginalny. Niektórzy goÊcie
siedzà na zwyk∏ych krzes∏ach, inni na mi´kkich
fotelach. Szcz´Êliwcom uda si´ zajàç miejsce
przy stoliku, obok którego stojà stare krzes∏a
z kina Praha. Na Êcianach wiszà przeró˝ne obrazy. Od martwej natury poczàwszy, poprzez
portrety, na obrazach Êwi´tych koƒczàc. Warto
te˝ zwróciç uwag´ na stare lustra, które dodajà tajemniczoÊci ca∏emu pomieszczeniu. Knajpa
jest ciemna, Êciany sà bordowe, a wiszàce
pod sufitem lampy dajà niewiele Êwiat∏a. Jednak nikomu to nie
przeszkadza, wr´cz
US¸UGI KSI¢GOWE
przeciwnie – ciemnoBIURO RACHUNKOWE ESSENTIA
Êci tworzà swego ro■ KOMPLEKSOWA OBS¸UGA
■ OFERUJEMY WIRTUALNE BIURO
dzaju przyjemnà, cieWRAZ Z OBS¸UGÑ POCZTY
■ ZAK¸ADANIE FIRM
p∏à atmosfer´. Gdzie■ MO˚EMY WSPÓ¸PRACOWAå ON-LINE
■ KONKURENCYJNE CENY
niegdzie, w rogach,
www.essentia.net.pl ☎ 515 250 390
ustawione sà jeszcze
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listopada (poniedzia∏ek), godz. 18.30
– w cyklu Swing Club wystàpià „Janusz
Strobel Trio” i „Maciej Strzelczyk Trio”. Gospodarzem programu b´dzie Adam Ferch. Sponsorem spotkaƒ w ramach Swing Clubu jest Zwiàzek
Artystów Wykonawców STOART. Wst´p 20 z∏.

27

listopada (Êroda), godz. 17.00 – S p otkania ze sztukà – wyk∏ad pt. „Zwyczajne ˝ycie. Sceny rodzajowe w malarstwie holenderskim w XVII wieku” przedstawi Katarzyna
Rokosz. Wst´p wolny.

28
29
30

listopada (czwartek), godz. 18.00 – Z abawa Andrzejkowa w C P K. Wst´p 15 z∏.

listopada (piàtek), godz. 19.00 –
spektakl taƒca butoh w wykonaniu mistrza Kena Maia. Wst´p 20 z∏ – sprzeda˝ biletów
od 26 listopada.

WYSTAWY:
Galeria CPK jest czynna od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 11.00–18.00.
Wst´p wolny.
listopada (sobota), godz. 17.00 –
Wernisa˝ wystawy „Pi´kno Batiku”
pracowni batiku CPK i Mareckiego OÊrodka Kultury. Wystawa b´dzie czynna do 30 listopada.
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listopada (sobota), godz. 18.00 –
Wernisa˝ wystawy „Malarstwo ma17
gistrów Edukacji Artystycznej APS 2 0 1 2 ”.
Wystawa b´dzie czynna do 7 grudnia.

ma∏e, stare lampy. Na pod∏odze „rzucone sà”
troch´ podniszczone dywany. ˚aden z nich nie
pasuje do drugiego, jednak ma to swój urok.
Jak w ka˝dej knajpie, centralnym i najwa˝niejszym punktem jest tutaj bar. W tym pubie jest
nim stary, ale bardzo dobrze zachowany kredens, na którym stoi figurka Matki Boskiej.
Ca∏oÊç naprawd´ pozwala przenieÊç si´ w troch´ inny, absurdalny i groteskowy Êwiat.
Co tydzieƒ knajpa organizuje koncerty
na ˝ywo (wejÊcie za darmo!). W ka˝dy piàtek
lub sobot´ mo˝emy tam spotkaç zupe∏nie inny
zespó∏, z innà historià i innà muzykà. Naprawd´ warto poczuç ten klimat, jednoczeÊnie pijàc
piwo i s∏uchajàc dobrej muzyki. Jestem przekonana, ˝e je˝eli raz tego zasmakujecie, to
z pewnoÊcià b´dziecie tam doÊç cz´sto wracaç. Aby zapoznaç si´ z programem imprez,
odsy∏am na stron´ www.oparyabsurdu.pl.
Pub „W oparach absurdu” czynny jest codziennie – od 12 do ostatniego goÊcia. Dobra
lokalizacja – bliskoÊç dworca Warszawa Wileƒska, pozwala na dotarcie do knajpy nie tylko autobusem, czy tramwajem, ale tak˝e pociàgiem podmiejskim.
Joanna Miodek

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Z prac Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie
Paêdziernikowa sesja Rady Dzielnicy Praga
Po∏udnie poÊwi´cona by∏a w szczególnoÊci
zaopiniowaniu wst´pnego projektu bud˝etu
Dzielnicy na rok 2013 oraz zmianom zaproponowanym przez Zarzàd Dzielnicy dotyczàcym
tegorocznego bud˝etu.
Zmiany bud˝etowe wspomniane na wst´pie mia∏y charakter porzàdkowy i polega∏y na
przeniesieniu oszcz´dnoÊci z zadaƒ, na których one wyst´powa∏y, na zadania, gdzie potrzebne by∏y dodatkowe fundusze. Najistotniejszà z nich by∏o dofinansowanie po∏udniowo-praskiej oÊwiaty. Ponadto radni przychylili si´ do propozycji zwi´kszenia Êrodków
przeznaczonych na utrzymanie i remonty
dróg gminnych. Dodatkowo zwi´kszono
o 300 tys. z∏ bud˝et programu „Ciep∏o sieciowe w budynkach komunalnych”, majàcego
na celu doposa˝enie w instalacj´ centralnego
ogrzewania lokali na terenie naszej dzielnicy.
Dotychczas tego typu prace wykonano w budynkach przy ulicach: Kamionkowskiej 54,

Kobielskiej 12, Kordeckiego 54 oraz Wzorcowej 26. Jeszcze w tym roku planowane jest
zakoƒczenie prac w kilku innych budynkach.
Kluczowym punktem paêdziernikowej Sesji
Rady by∏o zaopiniowanie projektu za∏àcznika
bud˝etowego dla Pragi-Po∏udnie na rok 2013.
Niestety, przysz∏y rok dla Warszawy nie b´dzie
dobry pod wzgl´dem finansowym. Zarówno
bud˝et miejski, jak równie˝ bud˝ety poszczególnych dzielnic zosta∏y znacznie ograniczone. Przyczynà takiego stanu rzeczy jest du˝y
spadek poziomu dochodów miasta wynikajàcy ze zmniejszonych wp∏ywów z tytu∏u podatków czy braku mo˝liwoÊci planowanej wczeÊniej sprzeda˝y nieruchomoÊci i lokali.
Do zaplanowanego na przysz∏y rok bud˝etu
dla Pragi-Po∏udnie w∏adze dzielnicy podesz∏y
z dystansem. Radni wyrazili opini´, ˝e za∏àcznik dzielnicowy do wst´pnego projektu uchwa∏y bud˝etowej na rok 2013 nie zabezpiecza
Êrodków na pe∏nà realizacj´ zadaƒ Dzielnicy.
Najpowa˝niejsze braki wyst´pujà w dziedzinie

oÊwiaty oraz gospodarki mieszkaniowej. Dodatkowo radni wskazali, ˝e wsparcia finansowego wymaga równie˝ pomoc spo∏eczna.
Nale˝y zaznaczyç, i˝ w trackie roku z bud˝etu miejskiego do dzielnic, w tym Pragi-Po∏udnie, przekazywane sà dodatkowe fundusze
majàce na celu wsparcie okreÊlonych zadaƒ
realizowanych przez dzielnice. W roku 2013
tego typu pomoc b´dzie nam szczególnie potrzebna przede wszystkim w dziedzinach takich jak oÊwiata czy gospodarka mieszkaniowa. Odpowiednie wsparcie tego typu pozwoli Dzielnicy na zrealizowanie wszystkich zadaƒ
przewidzianych na przysz∏y rok.

Konarem w ∏eb

˝e w lesie – zawsze, ale w publicznym, miejskim parku, na g∏ównej alei!?! Przecie˝ ktoÊ musi odpowiadaç za bezpieczeƒstwo spacerujàcych ludzi: to nie jest puszcza, ani knieja jakaÊ
przecie˝! Policjant pouczy∏ mnie, ˝e powinienem zadzwoniç i zaczekaç na przyjazd radiowozu. Przyjà∏em nauk´ do akceptujàcej wiadomoÊci. Poprosi∏ o dok∏adne informacje, gdzie si´
zdarzy∏ ów incydent. Zapisa∏ równie˝ mój telefon i personalia. Powiedzia∏, ˝e wyÊle kogoÊ na
miejsce, a w razie koniecznoÊci ktoÊ do mnie zatelefonuje. Po oko∏o godzinie otrzyma∏em telefon od mi∏ego Pana z Biura Zarzàdzania Kryzysowego Miasta Sto∏ecznego Warszawy. Zosta∏em dopytany na okolicznoÊç miejsca zdarzenia
oraz moich ewentualnych obserwacji dotyczàcych innych niebezpiecznych suchych konarów
w Parku Skaryszewskim. Zgodnie z prawdà odpowiedzia∏em identycznie jak poprzednio: w lesie – zawsze, lecz w parku (dotychczas) nigdy
nie kontroluj´ pod tym kàtem swojej drogi
pod drzewami. Otrzyma∏em informacj´, ˝e zaraz
zostanie na miejsce wys∏any patrol Stra˝y Miejskiej, a w poniedzia∏ek – pracownicy Zieleni
Miejskiej skontrolujà ten teren, usuwajàc zagra˝ajàce spacerowiczom suche konary.
By∏em pozytywnie zbudowany zarówno profesjonalnym przyj´ciem zg∏oszenia na Policji,
jak i reakcjà Pana z „kryzysowego”. Do czasu
– we wtorek, czyli po dwóch dniach szed∏em ponownie tym samym fragmentem g∏ównej alei
w Parku Skaryszewskim. Tym razem zwraca∏em
uwag´ na drzewa nad g∏owà, ba, nawet wykona∏em zdj´cia suchych konarów zagra˝ajàcych
u˝ytkownikom parku. Ciekawi kogoÊ, ile zdj´ç
wykona∏em na odcinku pomi´dzy kortami tenisowymi a ostatnià alejkà wyjÊciowà na alej´
Waszyngtona?

Otó˝ na odcinku oko∏o 100 metrów naliczy∏em 8 ró˝nej wielkoÊci suchych badyli (nie ukrytych przemyÊlnie pomi´dzy listowiem, lecz dobrze widocznych nad g∏owami przechodniów)!
Najgrubsze z zagra˝ajàcych wszystkim u˝ytkownikom parku majà ponad 12–13 cm Êrednicy
– taki to ju˝ mo˝e rozbiç na amen najtwardszy
m´ski ∏eb!!!
Nic wi´cej nie potrafi´ tu dodaç: w∏aÊciwa reakcja, ale kompletnie bez dalszej kontynuacji.
Ciekawe, na którym etapie zabrak∏o rozumu?

Podczas niedzielnego spaceru po Parku Skaryszewskim spotka∏a mnie niemi∏a i potencjalnie niebezpieczna przygoda: idàc g∏ównà asfaltowà alejà biegnàcà dooko∏a parku, pomi´dzy
kortami tenisowymi a górkà z laskiem Êwierkowym, kamiennà jaskinià i kapliczkà, nagle ponad g∏owà us∏ysza∏em g∏oÊny trzask p´kajàcego
drewna. Natychmiast, chowajàc g∏ow´ pomi´dzy ramionami, wystartowa∏em do przodu. Za
moment rozleg∏ si´ za moimi plecami donoÊny odg∏os upadku konaru na asfalt. Kiedy si´ obejrza∏em, zobaczy∏em konar o d∏ugoÊci
oko∏o 4,5 m i Êrednicy oko∏o 7 cm le˝àcy grubszà, u∏amanà cz´Êcià na g∏ównej alejce. JakieÊ
30 metrów za mnà, w tym samym kierunku,
sz∏a dwójka m∏odych z ma∏à, oko∏o dwuletnià
dziewczynkà. Kiedy ich mija∏em, w∏aÊnie si´ zatrzymali, gdy˝ dostrzegli po lewej stronie alejki
wiewiórk´ – ich córka ofiarowa∏a jej orzeszka...
Gdyby nie to, mogliby si´ równie˝ znaleêç
w okolicy spadajàcej ga∏´zi. Chyba to w∏aÊnie
spowodowa∏o mojà decyzj´ o udaniu si´ w drodze powrotnej do dzielnicowej Komendy Policji
na ulic´ Grenadierów.
Nie nad∏o˝y∏em zanadto drogi, ale musia∏em
si´ liczyç z pewnym opóênieniem – zaakceptowa∏em to z uwagi na wag´ sprawy... Istotnie
– musia∏em chwil´ zaczekaç: przede mnà sk∏ada∏a skarg´ na m´˝a alkoholika pobita kobieta
wraz z synem i sàsiadkà (chyba) – zwyk∏y obrazek... Kiedy nadesz∏a moja kolej, szybko zreferowa∏em spraw´, z którà przyszed∏em. Sympatyczny Policjant Dy˝urny (nie ironizuj´: naprawd´ by∏ sympatyczny!!!) zapyta∏, dlaczego nie
zwraca∏em uwagi na drzewa. Odpowiedzia∏em,

Kolejna sesja Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie odb´dzie si´ 13 listopada o godzinie
10.00 w siedzibie Urz´du Dzielnicy przy
ulicy Grochowskiej 274.
Karol Kowalczyk
Radny Dzielnicy Praga Po∏udnie

PS – Po dzisiejszym porannym spacerze mog´
dodaç, ˝e:
1. Wyglàda na to, ˝e majàca siedzib´ przy ulicy
Zielenieckiej Spó∏ka Wodna obejmuje opiekà
Park Skaryszewski (jej samochody dostawcze
wraz ze sprz´tem: miot∏y, szufle, grabie... –
wje˝d˝ajà wczeÊnie rano na teren Parku).
2. Na odcinku, którym dzisiaj szed∏em g∏ówna alejà (od Pomnika ˚o∏nierzy Radzieckich,
idàc obok kortów tenisowych do ostatniego
wyjÊcia na Al. Waszyngtona) – naliczy∏em 19
potencjalnie niebezpiecznych (suchych) konarów zwisajàcych ponad g∏ówna alejà Parku
Skaryszewskiego.
3. Nie zauwa˝y∏em, aby ktokolwiek interesowa∏
si´ usuni´ciem suchych ga∏´zi znad alejek Parku Skaryszewskiego.
4. W dniu 03.09.2009 roku spacerujàca po parku 48-letnia kobieta zosta∏a zabita przez spadajàcy konar.
Czy odpowiednie s∏u˝by oczekujà z podj´ciem
konkretnych dzia∏aƒ do kolejnej tragedii?
Tomasz P∏óciennik
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Na Osieckiej…

Czy zdà˝à przed zimà?
W paêdziernikowym numerze pisaliÊmy
o uporzàdkowanej niedawno ulicy Tarnowieckiej. WyraziliÊmy wtedy nadziej´ na
uregulowanie wyjazdu z osiedla Ostrobramska. Nadzieje te w∏aÊnie si´ spe∏niajà.

Nierozpieszczane dotychczas przez w∏adze dzielnicy
stare ulice Grochowa doczeka∏y si´ renowacji. Teraz
przysz∏a kolej na ulic´ Osieckà, którà mieszkaƒcy du˝ego
osiedla b´dà mogli bezpoÊrednio wyjechaç na ul. Grochowskà.
Zgodnie z planami zagospodarowania
przestrzennego Osiecka jest poszerzana i pokrywana nowà nawierzchnià asfaltowà. Sà
ju˝ nowe chodniki dla pieszych i nowe s∏upy
oÊwietleniowe. Praca wre, a mieszkaƒcy trzymajà kciuki, by uda∏o si´ zakoƒczyç prace
przed mrozami i opadami Êniegu.
Ulica Osiecka to jedna z najstarszych ulic
Grochowa. Tak jak w pejza˝u ca∏ego Grochowa – na Osieckiej tu i ówdzie nowy apartamentowiec sàsiaduje ze starà zabudowà pu-

de∏kowych budynków,
murowanych kamieniczek, na których fasadach odczytaç mo˝na
daty ich powstania.
Data 1931 roku widnieje w szczycie budynku pod numerem 31A.
Tu przed wojnà mieÊci∏
si´ sklep Samopomocy
Kole˝eƒskiej, na którego zapleczu w czasie
powstania mieszka∏ Henryk Ostrowski ps. Heniek – bohater „Kamieni na szaniec”; tu zosta∏
aresztowany przez Gestapo. Po przeciwnej
stronie ulicy mieÊci si´ szko∏a podstawowa im.
Batalionu ZoÊka – zgrupowania, do którego
nale˝a∏ Heniek.
Ulica Osiecka ma te˝ swojà histori´ filmowà. Kr´cone tu by∏y niektóre zdj´cia do filmu
„CzeÊç, Tereska”, a zdj´cia mieszkania bohaterki powstawa∏y w okolicznym blokowisku
osiedla Ostrobramska.
Anna Oleksiak

Na nauk´ nigdy nie jest za póêno
Gdy rok akademicki na wszystkich wy˝szych uczelniach w Polsce rozpoczà∏ si´
na dobre, w naszej dzielnicy 29 paêdziernika odby∏a si´ inauguracja Uniwersytetu
III Wieku. Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku zlokalizowane jest w Klubie Kultury „Saska K´pa” i zaprasza wszystkie osoby majàce
powy˝ej 50 lat. Inicjatywa ta to coÊ wi´cej ni˝ zwyk∏y UTW.

Projekt utworzenia uczelni dla osób starszych na Saskiej K´pie ma na celu powiàzanie edukacji z rehabilitacjà oraz prowadzenie
licznych badaƒ naukowych dzi´ki wspó∏pracy z uczelniami wy˝szymi. Zarzàd uniwersytetu na czele z panià Prezes El˝bietà Kamiƒskà dà˝y do stworzenia licznych sekcji zainteresowaƒ oraz organizowania wyjazdów
majàcych charakter poznawczo-integracyjny.
Docelowo dyrekcja Europejskiego Centrum
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Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku
pragnie stworzyç nowy obiekt dla s∏uchaczy
– budynek mieszàcy wszystkie niezb´dne se-

niorom us∏ugi. Inicjatorzy projektu
zgodnie podkreÊlajà, ˝e bycie
na emeryturze nie musi byç najmniej ciekawym okresem ˝ycia.
Aby udowodniç, ˝e
mo˝e byç
równie pasjonujàce
jak m∏odoÊç, zostanà zorganizowane zaj´cia
z ró˝nych dziedzin.
Osoby, które zapisa∏y si´ na uniwersytet, skorzystajà z zaj´ç poÊwieconych
tematyce ekonomii,
historii, prawa, religii, psychologii oraz

sztuki. Ogromnà popularnoÊcià
wÊród najstarszych mieszkaƒców
naszej dzielnicy cieszà si´ zaj´cia
z j´zyka obcego oraz lekcje poÊwi´cone nauce obs∏ugi komputera.
Podczas uroczystej inauguracji cz∏onkowie
uniwersytetu sk∏adali przysi´g´ oraz odÊpiewali hymn Polski. Po cz´Êci oficjalnej studenci
mogli wys∏uchaç wyk∏adu prof. Tomasza Boreckiego pt. „Las a cz∏owiek”. Specjalnie dla nowych studentów wystàpi∏ chór pod przewodnictwem p. Anny Dàbrowskiej. Zespó∏ zabra∏
widzów w podró˝ po ca∏ej Europie, wykonujàc
piosenki zagranicznych artystów, a pod koniec
wyst´pu da∏ wyraz lokalnemu patriotyzmowi,
wykonujàc utwór „Polonez warszawski”.
Otwarcie ECUDiTW doskonale wpisa∏o si´
w og∏oszenie przez Parlament Europejski roku
2012 rokiem AktywnoÊci Osób Starszych i SolidarnoÊci Mi´dzypokoleniowej.
Olga ¸´cka
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Tajemnice grochowskich ulic
Plac Szembeka
Plac ten za∏o˝ono w 1919 r.
Sama nazwa zosta∏a nadana
pod koniec lat 20. XX w.
G∏ównà budowlà placu
jest koÊció∏ Najczystszego
Serca Maryi wybudowany
w latach 1933–40. Do
1944 r. sta∏a obok niego
tak˝e drewniana Êwiàtynia.
Obszar zabudowany jest budynkami z lat 30. oraz uzupe∏niony zabudowà powojennà. Ostatnio
okoliczni mieszkaƒcy majà powód do narzekaƒ na przed∏u˝ajàcy si´ od miesi´cy
termin oddania placu po jego generalnym remoncie.

cmentarz. Powsta∏ w XIV w. obok drewnianego gotyckiego koÊcio∏a dawnej wsi
Kamion. Chowano na nim ofiary potopu
szwedzkiego, rzezi Pragi, insurekcji koÊciuszkowskiej oraz powstania listopadowego. Spoczywajà na nim tak wybitne postacie jak genera∏ Jakub Jasiƒski oraz
Tadeusz Korsak. Do naszych czasów
przetrwa∏o kilkadziesiàt nagrobków.
Najstarszy pochodzi z 1827 r. Grzebania
zmar∏ych zaprzestano po otwarciu cmentarza na Bródnie w latach 80. XIX w.
Przy cmentarzu stoi do dziÊ drewniana
dzwonnica z 1817 r.

Najstarszy zachowany cmentarz
w Warszawie
Dooko∏a KoÊcio∏a Matki Boskiej Zwyci´skiej przy ulicy Grochowskiej rozciàga
si´ najstarszy zachowany warszawski

Wi´cej ciekawostek
na www.utm.info.pl.

Bal Seniora na Pradze-Po∏udnie

rów – uczestników balu. „Dla takich chwil
warto ˝yç”!
Bal Seniora po raz kolejny zachwyci∏ zaproszonych goÊci oraz okaza∏ si´ wspania∏ym wydarzeniem kulturalnym i rozrywkowym na terenie dzielnicy.
Pragniemy nadmieniç, ˝e g∏ównym celem
organizowanego od 11 lat Balu Seniora jest
integracja oraz podtrzymywanie przyjaznych
stosunków i wi´zi mi´dzy seniorami z wszystkich placówek dzia∏ajàcych na rzecz osób starszych z terenu Pragi-Po∏udnie.

Z okazji przypadajàcego w paêdzierniku
Mi´dzynarodowego Dnia Osób Starszych
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Praga-Po∏udnie po raz jedenasty zorganizowa∏ dla
najstarszych mieszkaƒców dzielnicy Bal Seniora. Tegoroczny Bal odby∏ si´ 17 paêdziernika w Restauracji Mazurskiej przy ul. Poligonowej 30, w godz. 15.00–20.00. Realizatorami

UTM

rzy przez kilka godzin taƒczyli i bawili si´
w rytm piosenek rozrywkowych i biesiadnych. Nie zabrak∏o równie˝ konkursów z nagrodami. W chwilach wytchnienia na sto∏ach
pojawia∏y si´ goràce pó∏miski z wyÊmienitymi potrawami, zimne zakàski, ciasta, owoce.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej specjalnie na t´
okazj´ zamówi∏ okaza∏y tort Êmietanowy. Dla
organizatorów niezwykle wzruszajàcy okaza∏
si´ moment „wierszowanego podzi´kowania” przygotowanego przez jednego z senio-

OPS Praga-Po∏udnie

„Moi przyjaciele bàdêcie zawsze ze mnà
Z Wami wiem, ˝e mog´ wszystko
˚e wystarczy tylko chcieç”

imprezy byli pracownicy Dziennych Domów
Pomocy Spo∏ecznej z ul. Paca 42 oraz z ul. Walecznych 59, którzy przygotowali wystrój sali
balowej, sto∏ów, zimne przystawki, dbali
o prawid∏owy przebieg balu oraz zapewnili
seniorom niepowtarzalnà imprez´.
W uroczystoÊciach wzi´∏o udzia∏ 210 osób:
przedstawiciele w∏adz dzielnicy, zaproszeni
goÊcie oraz seniorzy z 19 organizacji i instytucji dzia∏ajàcych na rzecz osób starszych z terenu Pragi-Po∏udnie.
Bal Seniora uÊwietni∏ recital Stanis∏awa
Sojki. Opraw´ muzycznà przygotowa∏ zespó∏
PASSAT, a ca∏oÊç imprezy poprowadzi∏ profesjonalny wodzirej Wojciech Nikoniuk. Senio-

Zaproszenie
omenda szczepu 288 WDHiGZ im. Kornela Makuszyƒskiego ma zaszczyt i niewàtpliwà przyjemnoÊç zaprosiç
by∏ych cz∏onków oraz sympatyków szczepu na obchody jubileuszu 50-lecia powstania naszego Êrodowiska harcerskiego w Szkole Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery G∏ównej 13.
UroczystoÊç jubileuszu odb´dzie si´ w dniu 7 grudnia 2012 r. o godz. 18.00
w Klubie Kultury Saska K´pa przy ul. Brukselskiej 23. Serdecznie zapraszamy!

K

CZUWAJ
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Szuwarek to nie tylko basen
ChcielibyÊmy przybli˝yç Paƒstwu si∏owni´
zlokalizowanà na pierwszym pi´trze p∏ywalni Szuwarek, mieszczàcà si´ przy ul.
Kwatery G∏ównej 13. Jest to niewielka
si∏ownia o charakterze aerobowym, ale
dajàca wiele mo˝liwoÊci.
Si∏ownia wyposa˝ona jest w wysokiej klasy sprz´t aerobowy, taki jak bie˝nie, ergometr wioÊlarski, orbitrek czy steper, a tak˝e
sprz´t do treningu si∏owego. Wszystkie te
urzàdzenia pomogà zadbaç o kondycj´ fizycznà oraz pozbyç si´ niechcianej tkanki t∏uszczowej. Nale˝y pami´taç, ˝e nasze domowe
wysi∏ki po 5 minut dziennie na niewiele si´
zdadzà, podobnie jak katowanie si´ do utraty tchu. Najbardziej efektywne sà çwiczenia
tlenowe, czyli w odpowiednim zakresie t´tna, przez oko∏o 45 minut. Dzi´ki wzmocnieniu mi´Êni ca∏ego cia∏a chronimy si´ przed
kontuzjami, trzymamy bardziej wyprostowanà sylwetk´ oraz odcià˝amy Êci´gna i stawy.
Nie mówiàc o tym, ˝e po prostu zdecydowanie lepiej wyglàdamy. Warto równie˝ wiedzieç, ˝e Êwietnym uzupe∏nieniem indywidualnych çwiczeƒ si∏owych i aerobowych mo˝e
byç Multi Class Trening. Sà to zaj´cia, które

skupiajà si´ na stretchingu (rozciàganiu),
a tak˝e wzmacnianiu mi´Êni przykr´gos∏upowych, których zanik jest najcz´stszym powodem bólu pleców. Zaj´cia te prowadzone sà
przez instruktorów kulturystyki i sà wliczone
w cen´ karnetu na si∏owni´.
Na koniec ciekawostka. Okazuje si´, ˝e
dzi´ki çwiczeniom nie tylko jesteÊmy zdrowsi
i wyglàdamy lepiej, ale równie˝ jesteÊmy
szcz´Êliwsi. Praca mi´Êni uwalnia endorfiny,

Udany debiut

o „janosikowym”. Jaki jest obecnie stan tych
prac? Czy Warszawa b´dzie p∏aciç mniej?
L.K.: By∏a to oczywiÊcie jedna ze spraw,
w które po obj´ciu mandatu poselskiego zaanga˝owa∏am si´ w pierwszej kolejnoÊci. Jak
wynika z najnowszych wyliczeƒ Ministerstwa
Finansów, dzi´ki zmianom zaproponowanym
w ustawie polskie samorzàdy mog∏yby zaoszcz´dziç ok. 450 mln z∏otych.
Niestety w obecnej chwili prace nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego (tzw. „janosikowym”) zosta∏y zawieszone. Mam nadziej´, ˝e w nied∏ugim czasie
Sejm wróci do rozpatrywania projektu obywatelskiego.
A.K.: Czym jeszcze zajmuje si´ Pani
w parlamencie?
L.K.: Kolejnym projektem jest ustawa dotyczàca wyw∏aszczeƒ Bieruta, którà przygotowuj´ wraz z warszawskimi parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej.
W maju 2012 r. by∏am pos∏ankà sprawozdawcà rzàdowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o ujawnieniu w ksi´gach wieczystych
prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa oraz jednostek samorzàdu terytorialnego. Sprawozdanie dotyczy∏o Komisji Samorzàdu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz
Komisji SprawiedliwoÊci i Praw Cz∏owieka.
Przez cztery lata, kierujàc Gabinetem Politycznym Ministra Edukacji Narodowej, do-

Z mieszkajàcà w Weso∏ej pos∏ankà na Sejm
Ligià Krajewskà w rocznic´ dzia∏alnoÊci
poselskiej, uhonorowanej wyró˝nieniem
tygodnika „Polityka” za najlepszy debiut,
rozmawia Anna Ksi´˝opolska.
A.K.: Pani Pose∏, minà∏ rok Pani pracy poselskiej. Czy by∏ to dla Pani trudny rok?
L.K.: By∏ to dla mnie rok zdobywania doÊwiadczeƒ, poznawania nowych wyzwaƒ, ale
przede wszystkim rok bardzo pracowity. Osoby
zainteresowane szczegó∏ami zach´cam do zapoznania si´ z moim sprawozdaniem z pracy
poselskiej za pierwszy rok pracy w parlamencie. Jest ono opublikowane na mojej stronie internetowej: w w w . l i g i a k r a j e w s k a . p l.
A.K.: Otrzyma∏a Pani wyró˝nienie tygodnika „Polityka” za najlepszy debiut poselski. Cieszy Panià takie wyró˝nienie?
L.K.: By∏am bardzo zaskoczona tym wyró˝nieniem, poniewa˝ zosta∏o ono przyznane
przez dziennikarzy pracujàcych w Sejmie.
Dla mnie jest ono wyjàtkowo cenne, gdy˝
by∏o przyznane za mojà merytorycznà prac´,
a ocen´ wystawiali dziennikarze ró˝nych redakcji i jest ona niezale˝na od politycznych
opinii.
A.K.: Jeszcze jako radna m.st. Warszawy
zaanga˝owa∏a si´ Pani w prace nad ustawà
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czyli hormony wywo∏ujàce doskona∏e samopoczucie oraz zadowolenie z siebie. To prawda, ˝e te same hormony uwalnia tabliczka
czekolady, ale warto wyobraziç sobie siebie
po pó∏ roku çwiczeƒ i po szeÊciu miesiàcach
jedzenia s∏odyczy.
Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç
pod telefonem 22 879 77 51 oraz na stronie
www.osir.waw.pl.
Instruktor kulturystyki
Maciej K´dziorek

10-lecie Soul Connection
Warszawski chór gospel Soul Connection, dzia∏ajàcy od listopada 2002 r.
przy wsparciu Centrum Promocji Kultury, w dniu 2 grudnia b´dzie Êwi´towa∏ swoje 10-lecie. Z tej okazji serdecznie zaprasza Paƒstwa na jubileuszowy koncert, który odb´dzie si´
o godzinie 16.00 w siedzibie CPK (na
ul. Podskarbiƒskiej 2).
Na koncercie goÊcinnie wystàpià byli
cz∏onkowie chóru, z których cz´Êç kon-

tynuuje swoje kariery muzyczne poza
chórem. Us∏yszymy utwory reprezentujàce ró˝ne nurty: od spirituals, przez
traditional a˝ do contemporary gospel,
a tak˝e inne gatunki muzyczne i kol´dy
w aran˝acjach gospelowych.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów”
sprawujà patronat medialny nad tym
wydarzeniem.
CPK

strzeg∏am wiele p∏aszczyzn, które wymaga∏y
pilnej interwencji legislacyjnej. Mimo ˝e du˝o
ju˝ zosta∏o w tym zakresie zrobione, wiele
kwestii dotyczàcych otwarcia systemu
na oÊwiat´ polonijnà wymaga zmian ustawowych, dlatego tez z∏o˝y∏am do prezydium klubu PO projekt zmian w ustawie o systemie
oÊwiaty oraz ustawy Karta Nauczyciela.
A.K.: Ma Pani biuro poselskie w nieodleg∏ej Weso∏ej. Czy ka˝dy z nas, mieszkaƒców, mo˝e si´ umówiç na spotkanie?
L.K.: Tak, choç to w∏aÊciwie tylko filia biura.
G∏ówne mieÊci si´ na ul Pi´knej 3a m. 3, natomiast filia, czynna w ka˝dy poniedzia∏ek, znajduje si´ w budynku OSP przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 31. Mój dy˝ur odbywa si´ w ka˝dy
pierwszy poniedzia∏ek miesiàca. Zapraszam
mieszkaƒców Grochowa do korzystania z filii
bàdê g∏ównej siedziby biura.
A.K.: Przed Panià jeszcze trzy lata pracy
w parlamencie. Jakie sà Pani plany do koƒca kadencji?
L.K.: Przede wszystkim chcia∏abym, aby
projekty, w które si´ zaanga˝owa∏am, skoƒczy∏y si´ sukcesem. Najwi´kszym wyzwaniem
b´dà zmiany w ustawodawstwie dotyczàce
resortu sprawiedliwoÊci i ustawy o samorzàdzie terytorialnym. Oprócz prac parlamentarnych anga˝uj´ si´ w dzia∏ania na rzecz mieszkaƒców, jak równie˝ dzia∏am na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie.
A.K.: Dzi´kuj´ za rozmow´.
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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.: 607-288-348.

◗ Sprzedam mieszkanie 83 m , komfortowe z 2000
roku na os. zamkni´tym, 4 pokoje, kuchnia widna, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, 2 miejsca parkingowe w cenie. Mog´ przyjàç kawalerk´ w rozliczeniu. Cena do negocjacji. Tel: 608-736-533.
◗ Dzia∏ka 1000 m2, wieÊ Cupel visa vi Serocka nad
Zalewem Zegrzyƒskim, tel: 502-609-708, 696432-111.
2

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49
◗ Zamieni´ mieszkanie kwaterunkowe 24 m – pokój z kuchnià na wi´ksze okolo 40 m na Grochowie. Splace zadluzenie itp. 535-809-945.

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 bezpoÊrednio dzia∏ki budowlane o powierzchniach 2400 m2 w Nowym Koniku, cena
do uzgodnienia. Tel. 728 925 966.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Starego laptopa do internetu przyjmie du˝a rodzina. Tel: 504-440-110.
87

US¸UGI ÂLUSARSKIE – naprawa
i wymiana zamków – dorabianie kluczy.
OSTRZENIE – cà˝ek, no˝yczek, no˝y i sitek
do mi´sa no˝y do krajalnic, siekier, sekatorów,
no˝yc, no˝y do kosiarek, ∏aƒcuchów do pi∏.
Weso∏a, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 11
tel. 508 348 728, 501 256 908, 22 773 73 88

◗ 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´. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç zdj´cia. Tel: 510-618-518, mail: olgasu@op.pl.

◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà ecru, rozm. 36/38 + bolerko. Jednocz´Êciowa, zdobiona delikatnymi cekinami z przodu, w dobrym stanie, po czyszczeniu,
zakupiona w salonie Tylko Ona. Cena ok. 60 z∏.
Na ˝yczenie mog´ przes∏aç e-mailem zdj´cia.
Tel.: 508-117-335.

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl

60

◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam,
tel. 22 615-30-60.
◗ MASA˚E – leczniczy, odchudzajàcy, relaksacyjny.
791-955-193 (mo˝liwoÊç dojazdu do klienta).

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY
◗ Pomog´ przygotowaç prezentacj´ maturalnà,
tak˝e w PPT, prace zaliczeniowe, dyplomowe.
Tel. 501 074 671, Viola.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno
si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.

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

STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA DLA
ZWIERZÑT
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◗ Sprzedam map´ edukacyjnà dla dzieci firmy
canpol babies, stan dobry, cena 30 z∏. Tel.
605 077 751.
◗ Sprzedam drewniane ∏ó˝eczko z szufladà,
120x60 cm, 3 stopniowa regulacja, wyjmowane
szczebelki, kolor olcha, Dzielnica Wawer, cena
100 z∏, tel. 728-380-150, anna.nowosielska@vp.pl

tel. 22 773-10-88, 698-422-928

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT
Stara Mi∏osna
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 606-482-555, 22-773-10-88

W zwiàzku z rozwojem sieci sprzeda˝y

Piekarnie Cukiernie Putka
poszukujà lokali na sklepy firmowe
(zakup lub wynajem).
607-040-833, lokale@putka.pl

◗ KUPIE STARE PROSPEKTY SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI. Tel. 600 817 479.
◗ Sprzedam nowe buty dzieci´ce ortopedyczne
firmy Daniel, rozmiar 20 (d∏. stopy 15 cm) kolor
niebieski, Tel. 605 077 751.
◗ Mam do odsprzedania elastycznà chust´ do noszenia maluszka, kolor niebieski. Wymiary
6m/50cm. Cena 70 z∏. Tel. 799 176 777.

SZYCIE NA MIAR¢:

•
•

Suknie Êlubne Sukienki na co dzieƒ
Suknie wizytowe P∏aszcze Garsonki
Przyst´pne ceny, krótkie terminy. Solidnie.

•

tel. 609 807 036 lub www.retrome.pl
◗ Sprzedam spacerówk´ dla bliêniaków – Maclaren
Twin Techno Charcoal. W komplecie: dwa Êpiworki dla dzieci, dwa uchwyty do butelek, os∏ona przeciwdeszczowa. tel. 605 077 751.
◗ ODBIÓR I TRANSPORT Z¸OMU, MEBLI, STAREGO
AGD, ÂMIECI. Tel. 518-052-166.
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◗ Sprzedam u˝ywane LEGO duplo THOMAS&
FRIENDS 2–5 lat: 3352, 3354, 3301, 3353, 2734,
2735 – ca∏oÊç 200 z∏ – do negocjacji. Mo˝liwoÊç
przes∏ania zdj´ç na e-mail. Tel. 509 578 211,
pawkomo@o2.pl.

WYNAJM¢
◗ Wynajm´ SAMOCHÓD KAMPINGOWY, du˝y, 7osobowy, równie˝ z kierowcà, przewóz osób po
Polsce i Europie. 501-792-951.
◗ Przewóz osób na lotnisko Modlin i po ca∏ej Polsce
lub odbior´ dzieci ze szko∏y, przedszkola od
0,80z∏/km> Tel. 501-590-737.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ DROBNE NAPRAWY I REMONTY – Z¸OTA RÑCZKA
– tel. 601 313 561.
◗ Sprzatanie przedswiateczne domów, mieszkan,
biur. Rzetelne. Kontakt: 667-877-337.
◗ Drewno po budowlane i inne uprzàtn´ – tel.
503 652 386.
◗ M∏oda, energiczna przyjm´ sprzàtanie domu lub
mieszkania 1 lub 2 razy w tygodniu. DoÊwiadczona, uczciwa zajmie si´ domem lub mieszkaniem.
Tel. 886-303-344.
◗ Sprzàtanie bez Êrodków chemicznych, tel.
694 406 957.
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◗ Sprzedam ciuszki dla dzieci od 5 mies. do 1,5 roku ˝ycia, po 2–5 z∏. Tel.: 508-117-335.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
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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
grudzieƒ do po∏owy listopada).

◗ Absolwenci Akademii Muzycznych udzielà lekcji
gry na gitarze elektrycznej, akustycznej i klasycznej. Mi∏a atmosfera. Grasz co chcesz. Wszystkie
style muzyczne. Mile widziani uczniowie w ka˝dym wieku. Tel.: 510 727 363, 508 613 097.
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◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç
wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia.
Etap wczesnoszkolny kl. I–III Dojazd gratis.
tel: 072 881 4601.
◗ Angielski z wykwalifikowanym lektorem i trenerem z doÊwiadczeniem pracy w USA i UK – konwersacje, przygotowanie do nowej matury, egzaminów, Business English. +48 501 131 224.
◗ Terapeuta, nauczyciel – pomoc dzieciom z trudnoÊciami w uczeniu si´ matematyki, dysleksji,
dysgrafii i dysortografii. Pe∏na diagnoza dojrza∏oÊci szkolnej 5 i 6-latków. Tel. 791 23 50 25.
◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.

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

reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub pod numerami telefonów:

607-314-667 – Konrad Skorupka

Us∏ugi hydrauliczne

konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl

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

607-288-348 – Olga Turska
olga.turska@wiadomoscisasiedzkie.pl

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Tekst sponsorowany

Aktywacja konta w Portalu Pacjenta

Jednym z elementów wdra˝anego
Zintegrowanego Systemu Informatycznego, realizowanego w ramach projektu
wspó∏finansowanego ze Êrodków unijnych w przychodniach SZPZLO Warszawa Praga Po∏udnie oraz SZPZLO Warszawa Wawer, jest Karta Pacjenta. Jest to
dokument z nadrukowanymi danymi
osobowymi pacjenta oraz umieszczonym na ka˝dej Karcie unikatowym kodem kreskowym, przypisanym pacjentowi, który pozwoli na identyfikacj´ danej
osoby w bazie pacjentów.
Ponadto, Karta jest niezb´dna do aktywacji Konta w Portalu Pacjenta, a nast´pnie umo˝liwia korzystanie z niego po
uprzednim zalogowaniu. Aktywacja Konta polega na wejÊciu na stron´ internetowà www.zdrowiepacjenta.pl i wybraniu
przycisku „Aktywuj konto”. U˝ytkownik
w trakcie aktywacji przechodzi kolejno
wymagane kroki, wprowadzajàc okreÊlone dane dost´powe, w tym m.in. 18 cyf-

rowy nr Karty Pacjenta, login, has∏o, PIN
(w trakcie aktywacji dost´pna jest szczegó∏owa instrukcja post´powania). Zakoƒczenie procedury aktywacji konta nast´puje po zastosowaniu przycisku „Zawieram umow´ i aktywuj´ konto”. Zostaje wyÊwietlona „Karta Kodów”, na której
znajdujà si´ najwa˝niejsze dane ustalone
podczas zak∏adania konta. Dane te sà
wymagane do uzyskania dost´pu do
konta. Kart´ Kodów nale˝y wydrukowaç
lub zapisaç na dysku komputera, co
umo˝liwi dost´p do konta w przypadku
zapomnienia danych dost´powych.
Wa˝ne, by przy kolejnym logowaniu
si´ do Portalu Pacjenta pami´taç swój login oraz poufny, indywidualny kod PIN,
którego nie nale˝y zapisywaç na karcie
ani te˝ nikomu udost´pniaç.
Na Koncie gromadzone sà dane dotyczàce zdrowia pacjenta oraz wpisy do-

datkowo dokonane przez pacjenta,
oznaczone wyraênie jako „wpis pacjenta”, nie autoryzowany przez lekarza.
Po dokonaniu aktywacji konta i zalogowaniu, pacjent ma dost´p do nast´pujàcych informacji zgromadzonych na
Koncie: data odbytej wizyty lekarskiej,
jednostka chorobowa, wyniki badaƒ, zaordynowane leki.
Dane o zdrowiu pacjenta gromadzone na Koncie sà chronione zgodnie
z obowiàzujàcymi standardami bezpieczeƒstwa.
Dost´p do Portalu Pacjenta, dzi´ki
posiadaniu Karty, umo˝liwi pacjentowi
równie˝ rejestracj´ on-line do lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej.
Warto pami´taç, ˝e Karta jest w∏asnoÊcià tylko jednej osoby. Nale˝y jà bezwzgl´dnie chroniç przed zgubieniem
i nie udost´pniaç innym osobom.

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.

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
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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

