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Pułtuska 14 to adres wybudowanego przed kilku laty nowego budynku na Grochowie. Mało znana jest historia tej posesji z czasu
okupacji hitlerowskiej. Wtedy stał tu niewielki dom Krystyny i Henryka Sadowskich, który wraz z jego właścicielami odegrał ważną rolę
w konspiracyjnej produkcji materiałów wybuchowych.
W warszawskim okręgu Armii Krajowej dokonano dzieła o wielkim znaczeniu, niemającego precedensu w czasie II wojny światowej – stworzono
przemysł materiałów wybuchowych.
O znaczeniu tego przemysłu, który umożliwił
walkę oddziałów AK z okupantem, Prezes Związku
Powstańców Warszawskich gen. bryg. Zbigniew
Ścibor-Rylski powiedział:
W żadnym z okupowanych krajów w czasie II wojny światowej nie produkowano broni i materiałów
wybuchowych tak masowo jak w Polsce. Pomysłowość, odwaga. ogromne poświęcenie wszystkich,
którzy zajmowali się produkcją konspiracyjną, zasługują na pamięć i szacunek potomnych.
W 1940 roku powstała Służba Uzbrojenia Związku Walki Zbrojnej o kryptonimie „Leśnictwo”, której
dowódcą był płk Jan Szypowski. W jej strukturach
rozpoczęto produkcję materiału kruszącego –
szedytu. Produkowano go z rozdrobnionego chloranu potasu, ucierając ręcznie z domieszką paraﬁny w
specjalnych misach. Była to niezwykle niebezpieczna praca, wymagająca wyczucia, bowiem każdy
mocniejszy nacisk mógł spowodować wybuch.
Produkcja nie byłaby możliwa bez skompletowania zespołu fachowców – inżynierów chemików,
którzy musieli przygotować technologię wytwarzania, instalację urządzeń, a także przystosować
lokal do działania w konspiracyjnych warunkach.
Bardzo ważnym problemem było zaopatrzenie produkcji w paraﬁnę, a przede wszystkim
w podstawowy surowiec – chloran potasu. Początkowo zakupywano go w aptekach i chemicznych
ﬁrmach handlowych. Jednak zapasy w handlu
szybko się wyczerpały, a wiele osób organizujących dostawy z ﬁrm niemieckich zostało rozstrzelanych lub po ciężkich przesłuchaniach zginęło
w obozach. Wówczas rozpoczęto zdobywanie
chloranu w akcjach bojowych, napadach na magazyny niemieckie i pociągi transportujące surowiec. Zdobywano go też na sfałszowane kwity
z fabryki zapałek w Częstochowie.
Po tragicznej wpadce wytwórni na Mokotowie
(Alsfaltowa 15) i konieczności jej natychmiastowej
ewakuacji Henryk Sadowski ps. „Henryk” zaproponował, aby produkcję przenieść do piwnicy jego
domu na Grochowie.
Dzięki aktywności pani Krystyny Szypowskiej
(córki „Leśnika”) w środowisku „Leśnictwa” udało



Dom Sadowskich, przy bramie stoją Henryk Sadowski z matką i pracownikiem zbrojowni

mi się skontaktować z właścicielką nieistniejącego już domu-wytwórni, 96-letnią panią Krystyną
Sadowską, która opowiadała o przygotowaniach
trwających cztery doby, morderczej pracy związanej z pogłębieniem piwnicy, a następnie instalowaniem urządzeń produkcyjnych. Z dokładnością
opisała wygląd pomieszczenia, które podzielone

Wytwórnia szedytu przy Pułtuskiej 14

było na dwie części oddzielone od siebie klatką
z królikami stanowiącą kamuﬂaż. W jednej z nich
znajdował się surowiec – chloran potasu, biały
proszek, przypominający wyglądem proszek do
prania, w drugiej zaś urządzenia do produkcji.
Załoga liczyła 13 osób, wśród nich byli gospodarze domu Krystyna i Henryk Sadowscy – żołnierze
Służby Uzbrojenia oraz matka Henryka Aleksandra, która pełniła funkcję obserwatora.
Pani Krystyna wymieniała z pamięci imiona
i pseudonimy pracowników wytwórni i jej kierownictwa: kapitana Tadeusza Śmiśniewicza
ps. „Hrabia”, który aresztowany w łapance ulicznej, więziony na Pawiaku, rozstrzelany został 29
maja 1943 r., porucznika Jerzego Szypowskiego
ps. „Jerzy” (bratanka płk. Jana Szypowskiego), młodego studenta chemii, który rozstrzelany został
na początku 1944 r., i Halinę Laurę Siemieńską
ps. „Zygmuś”, która własnym ciałem ochroniła produkcję przed niekontrolowanym zapaleniem, doznając poważnych poparzeń.
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cd. ze str 1
W swoim domowym archiwum pani Krystyna
zachowała wyciętą z gazety notatkę wspomnieniową z życzeniami noworocznymi napisaną
w 1985 r. przez jej męża Henryka, w której po
latach wspominał domek przy Pułtuskiej 14.
„Dziś, po latach, gdy czasem odwiedzam to
miejsce, wracam pamięcią do tamtych dni, do
ludzi, których już tylko pamięć może wskrzesić.
Ale ilekroć kupuję proszek do prania, nie myślę
o „tamtym proszku”. Wierzę, że tamte tragiczne
lata nie mogą się już nigdy powtórzyć, a to co
przeżyliśmy i uczyniliśmy – niech będzie przestrogą dla pokoleń”.
Dziś mamy coraz większą wiedzę o organizacji wytwórni i ich załogach, która z oczywistych
względów była otoczona szczególną tajemnicą.
Niestety odchodzą od nas bohaterowie tamtych
czasów, a z mapy Warszawy znikają budynki –
niemi świadkowie tamtych wydarzeń. Jedynymi
źródłami informacji o działalności wytwórni są
wspomnienia tych, którzy znali je ze swej codziennej pracy konspiracyjnej.
Gdy w 2009 roku syn płk. Szypowskiego Mirosław i syn kpt. Śmiśniewicza Witold podjęli
inicjatywę przygotowania tablicy pamiątkowej
dla wytwórni przy ul. Pułtuskiej 14, właśnie rozebrano dom rodziny Sadowskich, wznosząc na tym
miejscu nowy budynek.

Obecnie trzy kluczowe wytwórnie materiałów wybuchowych kruszących Armii Krajowej
w Warszawie mają tablice pamiątkowe. Dotychczas nieupamiętniona jest grochowska wytwórnia
przy ul. Pułtuskiej 14 i wytwórnia przy Twardej 40,
do której przeniesiono produkcję po aresztowaniu
kpt. Tadeusza Śmiśniewicza.

Nowy budynek przy Pułtuskiej

Należy wyrazić nadzieję, że tablica upamiętniająca bohaterską załogę konspiracyjnej wytwórni
materiałów wybuchowych Służby Uzbrojenia
LEŚNICTWO Komendy Głównej AK wzbogaci
mapę historycznych miejsc i będzie wypełnieniem „białej plamy” w dziejach walki z okupantem
na Grochowie – terenie VI Obwodu Praga Armii
Krajowej. Decyzji Urzędu Dzielnicy i Wspólnoty
Mieszkańców Pułtuskiej 12/14 zarządzanej przez
Spółkę Tryboń oczekują grochowianie.
Ocalmy od zapomnienia tych, którzy zasługują
na nieśmiertelność, w miejscu gdzie stał dom rodziny Sadowskich.
Anna Oleksiak
Krystyna Sadowska z synem Krzysztofem i Krystyną
Szypowską

Zdjęcia archiwalne ze zbiorów Krystyny Sadowskiej
wykorzystałam za jej zgodą.

Będą windy na Dworcu Wschodnim!
Trzy lata temu Dworzec Wschodni był remontowany. Jego nowa
odsłona cieszyła nasze oczy, ale już
podczas pierwszej wizyty mogliśmy
zauważyć, że brakuje w nim windy.
Jednak w najbliższym czasie ma się
to zmienić. Osoby niepełnosprawne,
starsze oraz rodzice z małymi dziećmi
będą mieli dogodne połączenie z ulicy na peron.
- W latach 2015–2016 na Dworcu Wschodnim PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zbudują windy dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca działający na nasze
zlecenie projektuje windy i sposób ich budowy, a następnie przeprowadzimy roboty budowlane. Na każdy peron będzie można dostać się windą - poinformował
nas pan Maciej Dutkiewicz z Wydziału Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.
Obecnie o pomoc w dostaniu się na wybrany peron oraz wejście do pociągu
musimy prosić indywidualnie obsługę dworca oraz przewoźników kolejowych.
Ten fakt może dziwić, zwłaszcza że dworzec był remontowany przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej organizowanymi m.in. w Warszawie. Jak dodaje
pan Dutkiewicz: – Na terenie obu budynków dworcowych, tj. od ulicy Kijowskiej
i ulicy Lubelskiej, oraz na peronach zamieszczone są informacje o pomocy dla
osób niepełnosprawnych, którą można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu
umieszczony na naklejkach znajdujących się w widocznych miejscach. Można
zgłosić konieczność skorzystania z pomocy w poruszaniu się po terenie dworca,

dzwoniąc odpowiednio wcześniej pod nr tel. 22 474-13-13 lub wysyłając maila
na adres: cbdk@pkp.pl – wówczas w ciągu maksymalnie 30 minut (w większości
przypadków dzieje się to natychmiast) od przyjęcia zgłoszenia ochrona na danym
dworcu będzie gotowa do udzielenia pomocy osobie potrzebującej.
Fakt, że w najbliższym czasie powstaną windy na Dworcu Wschodnim,
oczywiście cieszy, szkoda tylko, że nie pomyślano o tym wcześniej.
Olga Łęcka

Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

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

tel.: 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, www.ulicamotylkowa.pl
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Z prac Rady Dzielnicy

W maju Rada Dzielnicy
obradowała na dwóch
sesjach. Na pierwszej
z nich dużo czasu poświęcono dwóm punktom
wprowadzonym do porządku obrad na wniosek
Klubu Radnych PO: informacji na temat modernizacji Parku Polińskiego
oraz na temat mającego odbyć się na terenie Stadionu Narodowego festiwalu fajerwerków.
W tym roku Praga-Południe otrzyma pierwszą
transzę środków w ramach programu rewitalizacji
realizowanego przez warszawski ratusz.
Na terenie naszej dzielnicy w pierwszej kolejności zmodernizowane zostaną budynki przy
ulicy Dobrowoja 6, Grochowskiej 250, Kamionkowskiej 54, Kobielskiej 86 oraz Kobielskiej 91.

W ramach przeznaczonej na realizację zadania
kwoty 1,7 mln złotych wykonana zostanie dokumentacja projektowa, elewacja ścian, wymiana
instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej. Dodatkowo za
kwotę 2 mln złotych ocieplone zostaną budynki
przy ul. Kamionkowskiej 21, 39 i przy al. J. Waszyngtona 42 a.
Na drugiej sesji Rady Dzielnicy najważniejszym
omawianym tematem był punkt dotyczący zmian
budżetowych. Kwota 60 tys. złotych została przeznaczona na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej, które będą zlecone do realizacji
stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom. Dodatkowo 22 tys. skierowano na II otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury ﬁzycznej, w tym szkolenia
i współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Pomimo

nowego obiektu. DlaCo słychać na Pradze-Południe wy
tego od wielu lat radni

Nowa przychodnia na
Pradze-Południe?
Na Gocławku, Witolinie
i w okolicach placu Szembeka brak jest nowoczesnej przychodni lekarskiej prowadzonej przez
SZPZLO Warszawa Praga-Południe. W ostatnich
latach wyremontowane zostały prawie wszystkie
obiekty na terenie naszej dzielnicy. Generalny remont przeszła „Higiena”, w dużej części odnowiono
przychodnie przy ul. Abrahama i Kickiego, a budynek przy ul. Saskiej jest w trakcie remontu.
Jednak przychodnia przy ul. Zamienieckiej funkcjonująca w starym, jeszcze przedwojennym budynku mieszkalnym od dawna nie spełnia podstawowych standardów określonych przez NFZ. Nie
jest przystosowana dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jej przebudowa musiałby pochłonąć
wiele milionów złotych i byłaby droższa od budo-

i władze naszej dzielnicy
zabiegali o budowę nowej przychodni lekarskiej
w tym rejonie. I jest światełko w tunelu!
Po przeprowadzonych, m.in. przez mnie jako
przewodniczącego Rady Społecznej SZPZLO Warszawa Praga-Południe, w ubiegłym roku rozmowach wstępnie udało się zarezerwować z funduszy
europejskich środki na realizację nowego obiektu
mającego spełniać funkcje ochrony zdrowia i
opieki społecznej dla mieszkańców Grochowa i
Gocławka.
W minionym miesiącu zapadła decyzja o przeznaczeniu na ten cel działki należącej do miasta, a
znajdującej się na Gocławku przy ul. Styrskiej. Teraz
pomysł budowy nowej przychodni lekarskiej dla
mieszkańców naszej dzielnicy wydaje się być coraz
bliższy realizacji.
Młodzież wybiera Warszawę!
27 maja na Stadionie Narodowym został rozegrany Finał Ligi Europy, w którym FC Dnipro Dniepropietrowsk zmierzył się z Sevilla FC. Ponad

iż kwota nie jest wygórowana, to jednak warto,
aby organizacje działające na terenie naszej dzielnicy aplikowały o fundusze w ramach konkursu.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie modernizacji przedszkola przy ulicy Dąbrówki 20.
Za kwotę 400 tys. złotych w tym roku zostanie
zmodernizowane poddasze w tym przedszkolu.
Spowoduje to zwiększenie puli miejsc w przedszkolach na terenie Pragi-Południe.
Warto podkreślić, iż rozstrzygane są kolejne
przetargi na projekty, które mieszkańcy wybrali
w procesie budżetu partycypacyjnego. Wiemy już
o rozstrzygnięciu m.in.: projektu budowy ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej na odcinku od
ul. Rodziewiczówny do Zamienieckiej, wybudowania siłowni pod chmurką w Parku Leśnika czy budowy chodnika na przy ul. Bora-Komorowskiego.
Karol Kowalczyk
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
50 000 kibiców z Ukrainy, Hiszpanii i z całej Europy na kilka godzin opanowało warszawskie
ulice.
Niestety po spaleniu mostu Łazienkowskiego
zamknięcie nawet na krótki czas kolejnego mostu
na przemarsz kibiców powoduje duże utrudnienia
w ruchu, co niestety odczuwają mieszkańcy naszego miasta.
Jednak organizacja takich imprez, o zasięgu nie
tylko europejskim, pozwala promować Warszawę
na świecie. EURO 2012, Światowy Szczyt Klimatyczny czy zapowiedziany szczyt NATO to wydarzenia,
dzięki którym do naszej stolicy przyjeżdża coraz
więcej turystów, szczególnie ludzi młodych.
Dlatego nie bez przyczyny w opublikowanej ankiecie zorganizowanej przez organizację YouthfulCities, w głosowaniu ponad 10 000 młodych ludzi
z całego świata, Warszawa uplasowała się na 15
miejscu na świecie, a piątym w Europie po Londynie, Berlinie, Paryżu i Amsterdamie, jako najlepsze
miasto do życia dla młodych ludzi.
Paweł Lech
Radny Warszawy z Pragi-Południe
reklama

VI Przegląd Kreatywności Południowopraskich
Ognisk Pracy Pozaszkolnej – PREZENTACJE 2015

13 czerwca 2015 w godzinach 11-14 w muszli koncertowej Parku
im. I.J. Paderewskiego (Park Skaryszewski) odbędzie się VI Przegląd Kreatywności Południowopraskich Ognisk Pracy Pozaszkolnej – PREZENTACJE
2015. Przegląd jest imprezą cykliczną, organizowaną już po raz szósty, ma
na celu promocję placówek wychowania pozaszkolnego naszej dzielnicy.
Będzie miał formę rodzinnego festynu z prezentacją występów dzieci i młodzieży na scenie oraz warsztatami zajęciowymi wokół muszli koncertowej.
Organizatorami są cztery południowo-praskie ogniska pracy pozaszkolnej.
Impreza ta co rok odbywa się z inicjatywy i pod patronatem Burmistrza
Dzielnicy Praga-Południe.
Edyta Trębicka
WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów – pismo mieszkaƒców Grochowa i okolic

JesteÊmy uczestnikiem programu
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Letnie Koncerty na Grochowskiej 2015
W sobotę 16 maja rozpoczęła się piąta edycja
Letnich Koncertów na Grochowskiej. Jak co roku,
Orkiestra Sinfonia Varsovia zaprasza w każdą sobotę i niedzielę, aż do 6 września, na koncerty kameralne do swojej siedziby przy ul. Grochowskiej
272 w Warszawie. Na wszystkie koncerty wstęp
jest wolny!
Letnie Koncerty na Grochowskiej to cykl prezentujący przede wszystkim wybitnych artystów
młodego pokolenia. W tym roku będą to m.in. Maciej Kułakowski i Zuzanna Sosnowska – laureaci
I nagrody ex aequo X Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego
w Warszawie, Bartosz Kołsut (akordeon) i Natalia
Karaszewska (ﬂet) – stypendyści Fundacji Sinfonia Varsovia oraz uczestnicy Akademii Operowej
i Akademii Sinfonia Varsovia. Szczególne miejsce

w programie tegorocznych Letnich Koncertów
na Grochowskiej zarezerwowano na recitale fortepianowe uczestników XVII Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina –
Tymoteusza Biesa, Łukasza Byrdy, Katarzyny Gołoﬁt, Łukasza Krupińskiego, Krzysztofa Książka, Pawła Motyczyńskiego, Piotra Nowaka, Piotra Pawlaka, Zuzanny Pietrzak, Michała Szymanowskiego
i Andrzeja Wiercińskiego.
Obok rozpoczynających karierę młodych muzyków na Grochowskiej 272 w Warszawie występować będą również uznani artyści, w tym ci na
co dzień tworzący Orkiestrę Sinfonia Varsovia. Cykl
33 Letnich Koncertów na Grochowskiej w sobotę
16 maja zainaugurował duet znakomitych skrzypków – Krzysztofa i Jakuba Jakowiczów, a zakończy
w niedzielę 6 września występ kwintetu smycz-

kowego Orkiestry Sinfonia Varsovia w składzie:
Maria Machowska-Szałach, Zoﬁa Endzelm
(skrzypce), Katarzyna Budnik-Gałązka (altówka),
Marcel Markowski (wiolonczela) i Michał Sobuś
(kontrabas).
Koncerty tradycyjnie już poprzedzone będą
słowem wstępnym muzykologów i krytyków muzycznych, wprowadzającym słuchaczy w klimat
i rys historyczny prezentowanych dzieł. O wykonywanych podczas Letnich Koncertów na Grochowskiej utworach opowiadać będą: Michał Bruliński,
Ewa Chamczyk, Anna S. Dębowska, Mariusz Gradowski, Karolina Kolinek-Siechowicz, Agata Kwiecińska, Agata Mierzejewska, Barbara Schabowska-Maszenda i Agnieszka Topolska.
Zapraszamy w każdy weekend od 16 maja do
6 września, zawsze o godz. 16.00.
Na wszystkie koncerty wstęp wolny!

Program Letnich Koncertów na Grochowskiej na czerwiec 2015 r.
06.06.2015 r. godzina 16:00
Johann Sebastian Bach, Fuga C-dur BWV 545
Jan Koetsier, Cinq Nouvelles op.34a na cztery waltornie
Jean-Joseph Mouret, Rondo z „Sinfonie de Fanfares”
John Williams, muzyka z ﬁlmu„Gwiezdne wojny”
William R. Schannon, Horn Tortillas na cztery waltornie
Bernard Weber, Kwartet nr 1 na cztery waltornie
Wolfgang Amadeus Mozart, Uwertura do opery „Czarodziejski ﬂet”
Piotr Czajkowski, IV Symfonia f-moll op.36 (cz. III Scherzo)
Wykonawcy: Kwartet waltorniowy w składzie: Adam Weber,
Krzysztof Tomczyk, Stanisław Przygoda, Sylwia Majchrzak.
Prowadzenie: Karolina Kolinek-Siechowicz
07.06.2015 r. godzina: 16:00
Antoine de Forqueray, Suita g-moll (Bournonville, Carillon de Passy,
La Latour)
Miłosz Bembinow, Cantus Harmonicus
Arvo Pärt, Fratres
Astor Piazzolla, Le Grand Tango
Béla Bartók, Tańce rumuńskie
Graciane Finzi, Impression Tango
Wykonawcy: Justyna Baran (skrzypce), Klaudiusz Baran (akordeon).
Prowadzenie: Barbara Schabowska-Maszenda
13.06.2015 r. godzina 16:00
Piotr Czajkowski, Wariacje „Rokoko” op.33 (oprac. na cztery wiolonczele)
Édouard Lalo, Koncert wiolonczelowy d-moll (oprac. na cztery
wiolonczele)
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Projekt przeszedł weryﬁkację. Co dalej?
W dalszym ciągu trwa etap weryﬁkacji szczegółowej Budżetu Partycypacyjnego 2016.
Do czasu zamknięcia numeru „Wiadomości
Sąsiedzkich” nie zakończył się jeszcze etap weryﬁkacji szczegółowej II edycji Budżetu Partycypacyjnego 2016. To jeden z trudniejszych etapów,
wymagający dokładnej analizy, dokonania poprawek projektów pod względem realności kosztorysów, ogólnodostępności, a przede wszystkim
możliwości zrealizowania w wymaganym czasie
– do końca 2016 roku.
Jeśli projekt przejdzie pozytywnie weryﬁkację,
rozpocznie się czas na jego promocję. To, ile osób
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wykonawcy: Andrzej Bauer (wiolonczela), Magdalena Bojanowicz (wiolonczela), Bartosz Koziak (wiolonczela), Marcin Zdunik
(wiolonczela).
Prowadzenie: Michał Bruliński
14.06.2015 r. godzina 16:00
Edward Elgar, Koncert wiolonczelowy e-moll op. 85 (oprac. na
cztery wiolonczele)
Robert Schumann, Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129 (oprac.
na cztery wiolonczele)
Wykonawcy: Andrzej Bauer (wiolonczela), Magdalena Bojanowicz (wiolonczela),Bartosz Koziak (wiolonczela), Marcin Zdunik
(wiolonczela).
Prowadzenie: Michał Bruliński.
20.06.2015 r. godzina 16:00
Manuel de Falla, Suite populaire espagnole
Maurice Ravel, Tzigane
Maurice Ravel, Sonata nr 2 G-dur na skrzypce i fortepian
Pablo de Sarasate, Fantazja na tematy z opery „Carmen” Bizeta op.25
Wykonawcy: Katarzyna Duda (skrzypce), Marek Bracha (fortepian).
Prowadzenie: Anna S. Dębowska
21.06.2015 r. godzina 16:00
Aleksander Chołminow, Suita (cz. III Nokturn)
Wołodymir Runczak, Suita nr 1 – Portrety kompozytorów (Bachiana - Meditationen über B-A-C-H; Imitation of D. Shostakovich; Near
the portrait of N. Paganini; Devoted to I. Stravinsky)
Astor Piazzolla, Historia tanga (Bordel 1900, Café 1930, Nightclub
1960, Concert d’Aujourd’hui)

się o nim dowie, zależy od projektodawcy i jego
zwolenników. Można zorganizować akcję informacyjną w swojej okolicy, zachęcić znajomych
do głosowania, można nakręcić ﬁlm promocyjny,
utworzyć na portalu społecznościowym fanpage
projektu, wziąć udział w wydarzeniach dzielnicowych, gdzie będzie możliwość zaprezentowania
projektu.
Od 16 czerwca rozpoczyna się głosowanie, a od
3 czerwca na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl można zapoznać się z projektami po dokonanej weryﬁkacji szczegółowej.
Anna Oleksiak
Członek Zespołu
ds. Budżetu Partycypacyjnego 2016
Dzielnicy Praga-Południe

Wykonawcy: Paweł Kwaśny (gitara), Bartosz Kołsut (akordeon) stypendysta Fundacji Sinfonia Varsovia.
Prowadzenie: Karolina Kolinek-Siechowicz
27.06.2015 r. godzina 16:00
Siergiej Prokoﬁew, Sonata na skrzypce solo op.115
Eugène Ysaÿe, IV Sonata e-moll na skrzypce solo op. 27
Benjamin Britten, Temporal Variations na obój i fortepian
Amilcare Ponchielli, Capriccio na obój i fortepian
Johann Sebastian Bach, II Partita d-moll na skrzypce solo (Allemande, Courante)
Dymitr Szostakowicz, Koncert skrzypcowy a-moll (cz. III, IV)
Wykonawcy: Magdalena Sokalska (skrzypce), Jakub Jackowski (obój), Maurycy Maria Stawujak (fortepian), Piotr Kosarga (skrzypce), Joanna Zathey-Wójcińska (fortepian).
Prowadzenie:Mariusz Gradowski
28.06.2015 r. godzina 16:00
Max Reger, Serenade G-dur op. 141a
Gustav Holst, Terzetto
Ignacy Zalewski, Trio na ﬂet, skrzypce i altówkę
Mikołaj Górecki, Trio na ﬂet altowy, skrzypce i altówkę*
*prawykonanie

Wykonawcy: INTEGRO, Agnieszka Guz (skrzypce), Aleksandra Demowska-Madejska (altówka), Ania Karpowicz (ﬂet).
Prowadzenie: Agnieszka Topolska
Natalia Daca

Wystawa
„2 lata razem na Paca 40”

– otwarcie 19.06.2015 o g. 18:00
Zapraszamy w podróż po akcjach na Paca 40!
Wystawa będzie okazją przyjrzenia się początkom Centrum, zaprezentuje założycieli, wolontariuszy, aktywistów i społeczność Paca 40,
a także pokaże na przykładach, na czym polega
istota animacji oraz działalności lokalnej. Nie
zabraknie elementów angażujących widza,
które pozwolą poczuć klimat miejsca i obudzić
kreatywność odwiedzających!
Zapraszamy na oﬁcjalne otwarcie w piątek
19 czerwca o 18:00!
Agata Gajda
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Przeklęta zima. Dobre lato. Można usiąść gdzieś,
na chodniku albo w polu się położyć, wszystko jedno, zamknąć oczy, a słońce dobre, ciepłe opada na
powieki, całe lato masz na powiekach, bo całe lato
jest słońce dobre, ciepłe*.
Od momentu powstania tego tekstu w 1962
roku minęło już wiele lat, a mimo to nadejście lata
wciąż budzi w nas taką samą radość. Lato cieszy
swoim ciepłem, światłem, kolorami, przynosząc ze
sobą marzenia i tęsknoty za podróżą i bliskością
z naturą.
W Polsce tegoroczne kalendarzowe lato rozpocznie się w dniu 21 czerwca i to właśnie ono
może okazać się jednym z powodów, dla których
w nadchodzące wakacje warto będzie odwiedzić
Grochów. Stanie się tak dzięki projektowi „Fatamorgany Miejskie”, w ramach którego w okolicach
ronda Wiatraczna powstaną prace plastyczne in-

spirowane atmosferą lata. Wśród nich znajdą się
m.in. instalacje świetlne, dźwiękowe oraz murale
nawiązujące do twórczości pisarzy: Edwarda Stachury i Andrzeja Stasiuka. Instalacje będą rozświetlać podwórka i bramy Grochowa siłą sierpniowego słońca, zabarwiać przestrzeń kolorami zboża
i maków, zapraszając przechodniów do zajrzenia
w zakamarki dzielnicy.
Instalacje w ramach „Fatamorgan” powstaną
w ramach bezpłatnych warsztatów z mieszkańcami Pragi-Południe. Uczestnicy warsztatów, pod
okiem doświadczonych twórców, będą mogli
sami zaprojektować i wykonać dzieła, które ozdobią potem ich podwórka. Podczas zajęć będzie
można nie tylko zdobyć umiejętności manualne
i projektowe, ale również dowiedzieć się więcej
o polskiej sztuce ulicy oraz o tym, czym jest światło i co sprawia, że widzimy kolory.

Ostateczna decyzja o realizacji projektu „Fatamorgany Miejskie” zostanie podjęta w połowie
czerwca. Mimo tego już teraz można oglądać
jedną z instalacji zrealizowanych w ramach wcześniejszej edycji projektu. Jest nią praca świetlna
pt. „Wiosna”, która do 12 czerwca znajduje się na
elewacji budynku przy ulicy Samolotowej 2 na Gocławiu (zdjęcie). Efekt jej działania jest widoczny w
słoneczne dni od godziny 7:00 do 11:00 rano.
Projekt „Fatamorgany Miejskie” jest wspierany
przez Centrum Promocji Kultury Praga Południe
oraz Centrum Społeczne Paca 40. Więcej na temat
projektu można znaleźć na stronie internetowej:
fatamorgany.pl.
* fragment opowiadania Edwarda Stachury pt. „Jeden dzień”

Helena Wawrzeniuk

Nowa trasa BMW Półmaratonu Praskiego!
30 sierpnia wystartuje druga edycja BMW Półmaratonu Praskiego. Blisko osiem tysięcy biegaczy
będzie mogło zmierzyć się na nowej, interesującej
trasie, wiodącej w całości po prawej stronie Wisły.
Pierwszy raz impreza tej rangi nie ominie Gocławia,
co w opinii medalisty olimpijskiego Krzysztofa Kosedowskiego jest wielką szansą dla promocji dzielnicy.
Start odbędzie się na al. Zielenieckiej, z której uczestnicy
półmaratonu skierują się na ul. Francuską i Zwycięzców. Dalej trasa poprowadzi
znanymi arteriami Gocławia (m.in. ulicami Gen. Abrahama i Gen. Fieldorfa). Następnie czeka pętla na Wale Miedzeszyńskim oraz długa i szybka prosta do Wybrzeża Szczecińskiego. Ostatnie kilometry to klimaty prawdziwej warszawskiej
Pragi, czyli m.in. ulice Targowa i Zamoyskiego. Stąd już blisko do mety, zlokalizowanej w Parku Skaryszewskim.
W opinii wybitnego boksera Krzysztofa Kosedowskiego, impreza jest wielką
szansa dla Gocławia.
„Lepszej promocji nie można sobie wyobrazić. Gocław, w którym mieszkam
przeszło 30 lat, był do tej pory omijany przez imprezy tej rangi. Wreszcie w tym
roku kilka tysięcy osób będzie miało okazję zobaczyć uroki naszej dzielnicy” – powiedział brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Moskwie.
Jak dodał bokserski wicemistrz Europy z 1981 r., mimo że jedynie trzy z 21 kilometrów trasy wiodą przez Gocław, to i tak biegacze zobaczą piękną, nowoczesną
część stolicy.
„Gdy się tu wprowadzałem to nie było Las Vegas. Nie ma co ukrywać, że pod
koniec lat 80. Gocław to była sypialnia i to dość smutna. Teraz to piękne osiedle, wypełnione zielenią, z cudownym jeziorem Balaton. A do tego mieszkają
tu piękne kobiety, które na pewno przyjdą kibicować” – opisał mieszkaniec
ul. Złotej Wilgi.
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Dodał, że nie obawia się uciążliwych utrudnień komunikacyjnych. Start półmaratonu zaplanowano bowiem na 8.45 rano, czyli już od godz. 10.00 Gocław
powinien być w pełni przejezdny.
„Zawsze znajdą się maruderzy, narzekający na zamknięcia ulic. Ale do tej pory
brakowało sportu na Gocławiu, a impreza tej rangi odbywa się tu po raz pierwszy.
Niech to będzie zachęta dla wszystkich, aby wyszli z samochodów, zostawili piloty od telewizorów i poruszali się troszeczkę. Od razu będą zdrowsi, ładniejsi, bo
człowiek, który biega, więcej się uśmiecha” – uważa Krzysztof Kosedowski.
Organizatorzy BMW Półmaratonu Praskiego przewidują kilka stref kibica zlokalizowanych wzdłuż trasy, m.in. właśnie na Gocławiu. Wśród atrakcji znajdzie się
również miasteczko usytuowane w Parku Skaryszewskim. Zacienione alejki parku pozwolą m.in. na przeprowadzenie komfortowej rozgrzewki przed startem.
W trakcie biegu i po nim miasteczko w parku stanie się atrakcyjnym miejscem
dla kibiców, a szczególnie rodzin z dziećmi.
„Wzorem tak prestiżowych wydarzeń jak BMW Berlin Marathon, którego
uczestnicy mogą korzystać z terenów zielonych Tiergarten, postanowiliśmy
dać podobne możliwości naszym biegaczom i wszystkim kibicom” – powiedział
dyrektor biegu Sławomir Szczęsny.
W ubiegłym roku w premierowej edycji BMW Półmaratonu Praskiego udział
wzięło ponad 6 tysięcy zawodników z 20 krajów. Triumfował Kenijczyk John
Kibichiy Tanui, z czasem 1:03.51, a w gronie kobiet najszybsza była Iwona
Lewandowska (Vectra Włocławek) – 1:13.10.
Koszt pakietu startowego, do końca lipca, to 79 zł. W jego skład wchodzi m.in.
koszulka z najnowszej kolekcji ﬁrmy 4F – oﬁcjalnego sponsora technicznego.
Rejestracja odbywa się przez stronę internetową: Bmwpolmaratonpraski.pl.
Anna Kalinowska
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Inicjatywa Lokalna – „Ogród na Paca”!

Wspólnie tworzymy sąsiedzki „Ogród na Paca”! Mieszkańcy ul. Paca i okolic zapragnęli zmienić zaniedbany trawnik na tyłach budynku przy Paca 40
w piękny, wspólny, integrujący mieszkańców ogród. Teren będzie obﬁtował
w specjalnie dobrane rośliny (często jadalne, choć nie każdy o tym wie) wspierające ekosystem (owady, ptaki). Ogród na Paca będzie zajmował ponad 1200
m2 i zostanie podzielony na kilka stref: strefę relaksu - z huśtawkami, kocami,
leżakami i ogródkiem ziołowo-owocowym – tutaj będzie można posiedzieć
z kawą i gazetą; strefę rekreacji – wolna przestrzeń sprzyjająca uprawianiu
sportów, np. jogi czy tai-chi; strefę małego dziecka – zielony zakątek bez
tradycyjnych sprzętów, pobudzający do kreatywnych zabaw z wykorzystaniem ziemi, roślin, kamieni i wody; wolną przestrzeń – na co dzień będzie tu

strefa coworkingowa,
a w weekendy być może
targi śniadaniowe i inne
imprezy.
Ogród realizowany
jest w ramach Inicjatywy Lokalnej wspólnie
przez mieszkańców przy
wsparciu Stowarzyszenia CAL i Centrum Paca
oraz Urząd Dzielnicy Praga-Południe. Mieszkańcy oferują swoją pracę
i zaangażowanie – architektka krajobrazu Magdalena Ancińska przygotowała projekt, a koordynacją całości projektu zajęła się mieszkanka Grochowa
Katarzyna Książczyk przy wsparciu Gabrieli Rzaszkieiwcz. Prace ogrodnicze
również wykonywane są przez lokalną społeczność.
Pomysł zrodził się w 2014 roku, natomiast pierwsze prace ruszyły w maju
2015. Dotychczas odbyły się dwa pikniki, podczas których sąsiedzi starsi
i młodsi wspólnie, pod okiem fachowców, wyrównywali teren, wyznaczali
rabaty i sadzili rośliny, ale także brali udział w specjalnie zorganizowanych
warsztatach czy wspólnym grillowaniu. Prace ogrodnicze będą kontynuowane, więc zapraszamy wszystkich do wspólnego urządzania ogrodu.
Zachęcamy do śledzenia strony inicjatyw „Ogród na Paca”, więcej informacji
na Facebooku, gdzie znajdują się wszystkie aktualne informacje o przebiegu
prac i planowanych wydarzeniach.
Agata Gajda

W dniach 22, 23 i 25 czerwca 2015
odbędzie się wyborcze Walne Zgromadzenie Członków
I, II i III Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej
OSTROBRAMSKA

czenie
wybierz doÊwiaodÊç
i skuteczn
ANNA OLEKSIAK
Kandydatka do Rady Nadzorczej
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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NASZ PATRONAT

Cała Warszawa świętuje Dzień Sąsiada!

Tak radośnie jeszcze nie było! Na przełomie maja i czerwca mieszkańcy
Warszawy celebrowali wspólnie spędzany czas na podwórkach, osiedlach
i okolicznych skwerkach. W akcji VI Warszawski Dzień Sąsiada wzięło udział
ponad 70 aktywnych warszawskich sąsiedztw!
Sąsiedzkie pikniki, wspólne biesiadowanie przy „składkowo” zastawionych
stołach, a także gry i zabawy angażujące zarówno dzieci, jak i najstarszych
mieszkańców w okolicy. Ponadto wspólne sprzątanie osiedla, tworzenie
sąsiedzkiej rabatki oraz okazja do dyskusji o sprawach najistotniejszych dla
mieszkańców. A przede wszystkim – możliwość poznania własnych sąsiadów
i nawiązania z nimi życzliwej relacji na co dzień. Efekty Warszawskiego Dnia
Sąsiada zauważalne są już następnego dnia, podczas spotkania na ulicy, w

11. Warszawskie Spotkania Ceramiczne
Związek Ceramików Polskich, jako główny organizator, zaprasza na
ogólnopolskie święto ceramiki!
Jesteśmy przekonani, że zaplanowane atrakcje jak co roku przyciągną tłumy warszawiaków oraz gości z kraju i ze świata. Cały dzień zaplanowaliśmy w
taki sposób, aby każdy, niezależnie od wieku, znalazł coś dla siebie.
Dzieciom proponujemy udział w warsztatach: lepienie i toczenie w glinie na
kole garncarskim, malowanie ceramiki, układanie mozaiki, projektowanie dekoracji. Dla bardziej zaangażowanych zaplanowaliśmy konkursy z nagrodami.
Uchylimy rąbka tajemnicy, prezentując profesjonalne pokazy: toczenia na
kole, zdobienia ceramiki, widowiskowych wypałów w piecu polowym techniką raku. Zaprezentujemy także: Wystawę na Wodzie, wystawę Różne Oblicza
Ceramiki, wystawę wyrobów Mirostowickich Zakładów Ceramicznych, ideę

lokalnym sklepie spożywczym lub po prostu na klatce schodowej. Jest to usłyszane „Dzień dobry”, ale niezwyczajne, bo z uśmiechem.
Inicjatywy sąsiedzkie są doskonałym dowodem na to, że o sukcesie wydarzenia nie świadczy wyłącznie liczba uczestników ani organizacyjny rozmach, lecz miła, radosna atmosfera kameralnego spotkania. W tym roku nie
przeszkodziła nawet dość ﬁglarna pogoda. O nastrój każdego pojedynczego
wydarzenia zadbali wszyscy sąsiedzi – a wśród organizatorów nie zabrakło
nieformalnych grup sąsiedzkich, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i innych lokalnych instytucji.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia ruchu inicjatyw sąsiedzkich na
stronie www.inicjatywysasiedzkie.pl.
Aleksandra Wolczyk
Koordynatorka Warszawskiego Dnia Sąsiada
muzeum wirtualnego. A wszystko przy akompaniamencie wyjątkowej muzyki. Tym razem zagra i zaśpiewa zespół „Paraluzja”.
Sympozjum w tym roku poświęcimy budowie ceramicznego pomnika gen.
Piotra Szembeka na warszawskiej Pradze-Południe.
Pozwolę sobie zacytować prezesa ZCP Darka Osińskiego: Będzie nas dużo,
będziemy reprezentować ceramikę z całej Polski, lepioną w zaciszu artystycznych
pracowni. Będziecie Państwo mogli przebierać w unikalnych wzorach ceramicznych wyrobów z gwarancją jakości i dobrym słowem twórców.
Impreza pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy.
Data: 13 czerwca 2015 r., sobota, w godz. 11:00-18.00.
Miejsce: Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Południe, Warszawa, ul.
Podskarbińska 2. ZAPRASZAMY!
Dorota Łasisz – wiceprezes ZCP

Plaża Kozia Górka
W miejscu, gdzie kończy się miasto, gdzie wysokie trawy przykrywają walające się
śmieci, gdzie latarnie nie świecą, bo ich nie ma, a rozpadające się domostwa straszą
swym wyglądem, Teatr Akt zaprasza na artystyczne otwarcie Plaży Kozia Górka, które
będzie nostalgicznym powrotem do czasów świetności kąpieliska z ubiegłego wieku.
Wiele osób zna staw pod nazwą Bałki, Baustelle, Benzynówka lub Kozia Górka wciśnięty
pomiędzy linie kolejowe na warszawskim wygwizdowie.
Wydarzenie będzie zwieńczeniem dwuletnich przygotowań terenu nad stawem,
które obejmowały dwukrotną akcję sprzątania śmieci, usuwanie korzeni z ziemi i wody
i wyrównywanie terenu z użyciem ciężkiego sprzętu (koparki), nawiezienie piasku i posadzenie trawy. Równolegle prowadzone były prace związane z obiektami plastycznymi, które uzupełnią teren i będą go współkształtować poprzez ikonosferę, a ponadto
nadadzą mu przestrzenną i funkcjonalną organizację. W zestaw obiektów przeznaczonych dla tej przestrzeni wchodzą murale na ścianach i specjalnie przygotowane siedziska zrobione z drewna.
Artystyczne zdarzenie w dniu otwarcia plaży będzie połączeniem zwyczajnego
plażowania i szeregu akcji z kręgu teatru, muzyki, performancu, muzyki i rekreacji. Jak
w tego typu zdarzeniach, organizatorzy nie wykluczają zdarzeń spontanicznych i improwizacyjnych, które mogą pojawić się w wyniku spotkania wykonawców i uczestników w tak niezwykłym miejscu.
Wystąpią m.in. artyści z Teatru Akt, artyści cyrkowi i zespół PompaDur.
Przynieście ze sobą niezbędne sprzęty do plażowania, coś do picia i jedzenia i oczywiście słoneczną pogodę.
Przyjdźcie pieszo bądź przyjedźcie na rowerze!
Usiądźmy na brzegu własnego życia i popatrzmy wspólnie w dal!
Godz. rozpoczęcia 12.00, godz. zakończenia 19.00,
ul. Łaziebna nad stawem, bez ograniczeń wiekowych, wstęp wolny.
Organizator
Teatr Akt jest niezależną grupą teatralną działającą w formie stowarzyszenia od
1991 roku. Początkowo zespół tworzył w dziedzinie teatru pantomimy i teatru ruchu. Z czasem główną sceną wypowiedzi artystycznej staje się plener i ze spektaklami ulicznymi grupa kontynuuje teatralną przygodę, podróżując do dużych i małych miast i miasteczek w Polsce i za granicą. Domeną wciąż pozostaje sztuka mimu,
gestu, plastycznego obrazu, uzupełniana elementami cyrku, tańca i wszelkiego
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rodzaju akrobacji. Od 2010 roku siedzibą grupy jest budynek przy
ulicy Łaziebnej 9 na Olszynce Grochowskiej, który jest bazą do realizacji teatru objazdowego, a także lokalnych, warszawskich projektów artystycznych.
Marek Kowalski
Projekt współﬁnansuje m.st. Warszawa
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Wolontariusze
poszukiwani!
Fundacja United Way Polska zachęca do wzięcia
udziału w wolontariacie na rzecz dzieci i młodzieży.
W wolontariacie może wziąć udział każdy, kto chce
nieść pomoc potrzebującym i ma trochę wolnego
czasu. Wolontariat jest przygodą, podczas której
można spotkać wielu ciekawych ludzi, a oﬁarowana pomoc daje mnóstwo satysfakcji. Fundacja

zapewnia profesjonalne szkolenia, konsultacje ze
specjalistami, a także wystawia zaświadczenia o
wolontariacie.
Obecnie poszukiwani są wolontariusze do
dwóch projektów:
„Młodzi zdolni warszawiacy”, czyli pomoc w korepetycjach młodzieży gimnazjalnej, która aktualnie ma możliwość poznawania różnych ciekawych
zawodów za sprawą trwających dni karier i konsultacji z doradcą zawodowym. Projekt współﬁnansowany jest ze środków m.st. Warszawy.

Kontakt: wolontariat@unitedway.pl,
tel: 22 621 28 09.
„Wolontariat w szpitalu” skierowany jest do osób,
które oprócz korepetycji chciałyby zaproponować
i poprowadzić zajęcia tematyczne. Wolontariat
będzie odbywał się z dziećmi, które przebywają
w Instytucie Matki i Dziecka w Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprzaka 17 A
w Warszawie.
Kontakt: e.swierz@unitedway.pl tel: 22 621 28 09
Szymon Bibułek

OGŁOSZENIA DROBNE

• Zamienię mieszkanie, wykończone, 60 m2, garaż, nowy apartamentowiec przy ul. Zgierskiej na dom w
Warszawie (niewielka dopłata lub remont w rozliczeniu) 511 980 315
• Pomoc i nauka w obsłudze KOMPUTERA, INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
• PROMOCJA! Student. 533-404-404
• SPRZEDAM DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ –1/2 BLIŹNIAKA , WESOŁA CENTRUM. Bardzo dobra
lokalizacja. 782 202 380
• Działkę pracowniczą 450 m2 w Wawrze odstąpię, tel. 722264478
• Okazja. Sprzedam bezpośrednio atrakcyjne mieszkanie 60 m2 na osiedlu ogrodzonym 2 piętro, duży balkon,
lodża+garaż. Tel. 721 828 893. Nowe do zamieszkania.
• Firma sprzątająca - sprzątanie biur, mieszkań, pranie tapicerki i dywanów. Rachunki. tel. 505 28 77 81 www.
ﬁrmasprzatajaca-warszawa.pl

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

PRACE ALPINISTYCZNE
WYCINANIE DRZEW
MYCIE DACHÓW

606 808 358 www.polinie.pl

POŻYCZKA

Z¸OTA RÑCZKA

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

NAWET DO 25 tysięcy zł

663 271 508

503 150 991

WYPOŻYCZALNIA

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

ZaGRAJ NA GITARZE

IWO-AGO

przy ognisku czy na wyjeździe
jeszcze tego lata!
Szybka i skuteczna nauka w miłej
atmosferze, wakacyjny repertuar :)

PRZYCZEPY, LAWETY

tel.: 508 919 320

DACHY

SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY, PIORĄCY:
KÄRCHER, GARDENA

tel.: 532 234 128

Tel. 695-622-848

reklama

RODZINNY
DOM OPIEKI
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

ca∏odobowa
opieka piel´gniarska
bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych
przyst´pne warunki p∏atnoÊci
równie˝ krótkie pobyty
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USŁUGI KSIĘGOWE PEŁNY ZAKRES

• KPiR, PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
• ZUS, KADRY I PŁACE - REJESTRACJA SPÓŁEK DO SĄDU

Pierwszy miesiàc gratis

10

Nr 33 / Czerwiec 2015

GROCHÓW

od 152 m
do 192 m2
2

na działkach

od 200 m2 do 440 m2

WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl

W NOWO WYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

601 314 822

KOMARY
PLUS
KWY
KARACZANY ....
www.stop-komarom.pl
tel.: 732 692 492
e-mail: biuro@stopkomarom.pl

Na skraju lasu, w pobliżu jeziora, duży teren – 14 ha
z dobrym dojazdem. Wspaniała baza wypadowa
na wycieczki rowerowe, kajakowe
i piesze. Wymarzone miejsce na
spokojny i cichy wypoczynek.

O więcej informacji prosimy
dowiadywać się
telefonicznie lub mailem:

Zwalczamy:

(wieczorem)

marcin@dom-kaszubski.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

11

GROCHÓW

12

Nr 33 / Czerwiec 2015

