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Zlot Dinozaurów, czyli spotkanie kilku pokoleń harcerskich, obóz Szczepu Wejdyki nad jeziorem Ryn, lipiec 2000 r.

grudniu 2015 roku
minie równe 100
lat od dnia, kiedy
Stefan Mikołajewski założył
pierwszą drużynę harcerską
na terenie naszej dzielnicy.
Początkowo nosząca nazwę
1. Kamionkowskiej Drużyny Harcerzy przekształciła się po pierwszej wojnie
światowej w 22 WDH a w latach 60-tych w 22
Szczep „Watra”. Przez szeregi Drużyny i Szczepu przewinęły się tysiące zuchów, harcerek i harcerzy. Dla wielu z nich, harcerstwo było jedną
z największych i najpiękniejszych przygód życia.
Związali się z nim na długie lata, jako instruktorzy
a potem i rodzice kolejnych pokoleń harcerskich.
Dla innych, harcerstwo było tylko epizodem, ale bez
wątpienia ważnym, pozostawiającym moc wspaniałych wspomnień. Dla mnie osobiście, lata spędzone
w harcerskim mundurze były najwspanialszą szkołą
życia. Tu nawiązałem najszczersze przyjaźnie, tu
uczyłem się zaradności, przedsiębiorczości, kierowania zespołem… Tu spędziłem najpiękniejsze

lata swojego życia, które na zawsze zostały w mojej
pamięci. Lata, które zawsze wspominam z wielkim
sentymentem.
W związku ze zmianą miejsca zamieszkania,
z wieloma bliskimi mi osobami utraciłem codzienny kontakt. Dlatego z entuzjazmem podszedłem do
inicjatywy grona byłych i obecnych harcerzy Szczepu oraz naszych przyjaciół, którzy prawie rok temu
rozpoczęli prace nad przygotowaniami obchodów
100-lecia.

Przekazanie Sztandaru Szczepu, Zamek Królewski,
27 V 1984 r.

Rozpoczęcie nowego roku harcerskiego, Warszawa, Nowy
Świat, wrzesień 1935 r.



Tym bardziej, że jedną z wielu rocznicowych inicjatyw jest odnalezienie i nawiązanie
kontaktów z jak najszerszą grupą dawnych harcerek i harcerzy 22-giej. Fajnie by było, gdyby
te obchody rzeczywiście stały się okazją do wielkiego spotkania wszystkich, którzy mieli szczęście
przeżyć harcerską przygodę w 22-giej. Dlatego za
pośrednictwem WS zachęcam wszystkich, którzy

byli związani z naszym środowiskiem, aby odnowili
swoje harcerskie kontakty. Przesyłajcie swoje namiary (adres email, telefon, lata w 22-giej i funkcja) na adres: 100lecieszczepu@gmail.com.
A wszystkich czytelników zachęcam aby zaglądali
na nasz facebookowy proﬁl www.facebook.com/
100lecieWatra Znajdziecie tam solidny wycinek
bardzo ciekawej historii Grochowa.
Poniżej przedstawiam harmonogram najważniejszych wydarzeń jakie zostały zaplanowane w roku
obchodów 100-lecia 22 Szczepu Watra i 20-lecia
Szczepu Watra z Zalesia Górnego.
• Grudzień 2014 r. – Święto Barw Szczepu połączone z uroczystą inauguracją Roku Jubileuszowego.
• Styczeń 2015 r. – Harcerski Bal Stulecia Szczepu.
• Maj 2015 r. – Uroczystość nadania sztandaru
Szczepowi Watra z Zalesia Górnego na Zamku
Królewskim. Uroczystości będzie towarzyszyć
Deﬁlada "Krajek" oraz akcja 100 litrów krwi na
100-lecie Szczepu.
• Lipiec 2015 r. – Obozy letnie poświęcone stuletniej historii Szczepu.
• Wrzesień 2015 r. – Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia kamienia pamiątkowego pod kościołem na Kamionku. Zlot Unii Najstarszych Drużyn
Harcerskich Rzeczypospolitej. Plenerowa wystawa fotograﬁczna Stulecia Szczepu na Grochowie
i na pl. Szembeka. Wystawa objazdowa tramwajem historycznym po Warszawie.
• Październik 2015 r. – Odsłonięcie nowej tablicy
na nagrobku hm. Jerzego Przyjemskiego.
• Grudzień 2015 r. – Święto Barw Szczepu. Gra terenowa 100-lecia Szczepu. Konferencja naukowa
i promocja książki Grzegorza Nowika. Uroczyste
zakończenie obchodów 100-lecia Szczepu.
Do zobaczenia w kręgu Watry!

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Marcin Jędrzejewski HR
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25 lat wolności
Jakoś tak nieco w ciszy, jakby wstydliwie, jakby wszyscy zapomnieli...
A przecież to równe ćwierć
wieku… Młodsi nie mają
szczęścia tego pamiętać, ale
dla mnie wspomnienie tego
dnia jest tak świeże, jakby to
było wczoraj. Może dlatego,
że byłem młodym studentem, a to wiek podatny na rewolucyjne wyzwania. A może dlatego, że miałem poczucie uczestnictwa w czymś
wielkim. Móc po raz pierwszy w życiu iść na wybory
(poprzednie, choć już miałem prawa wyborcze, grzecznie bojkotowałem) i wiedzieć, że ten głos ktoś uczciwie
policzy! I ta euforia z wyniku. Wyniku, którego nikt się nie
spodziewał, a na pewno nie sypiąca się już mocno, ale
twardo posadowiona na stołkach komunistyczna władza. Pierwsze egzemplarze nieocenzurowanej gazety,
legalnie kolportowane ulotki czy plakaty „Solidarności”.
Puste sklepy, tandetne towary, nędzny standard życia.
Ale była nadzieja, entuzjazm, o jakim dziś można tylko
marzyć. Była wiara, że oto nadchodzą wreszcie szczęśliwe dni. Jeśli nie dla nas, to choć dla naszych dzieci. Był
ten najpiękniejszy chyba, jaki kiedykolwiek widziałem,
plakat wyborczy: „…Aby jutro były z nas dumne”.
Minęło 25 lat. To szmat czasu. Wiele się zmieniło, wiele
nadziei prysło, część z nas odeszła, reszcie przybyło lat.

1. Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Mały
i Duży w życia podróży!”. Celem projektu jest aktywizacja osób w wieku 60+ poprzez wolontariat na
rzecz dzieci. Doﬁnansowanie na realizację projektu
pochodzi ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość
wzięcia udziału w nieodpłatnych warsztatach
artystycznych (ﬁlm, fotograﬁa, bajka, drama) oraz
uczestniczenia w szkoleniach pedagogicznych
i specjalistycznych konsultacjach psychologiczno-prawnych i socjalnych. Najbardziej zaangażowani wolontariusze wezmą udział w bezpłatnym
czterodniowym wyjeździe integracyjnym w Tatry.
Ponadto wolontariusze będą mogli sprawdzić
swoje umiejętności i zdobytą wiedzę w praktyce.
Kampania skierowana jest do mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 60 rok
życia. Zapisy do projektu prosimy kierować drogą
mailową na adres: l.kraskiewicz@wspolnadroga.pl
lub telefonicznie: 22 621 28 09, 530 503 239. Lucyna Kraśkiewicz, Koordynator Programu Społecznego „Godna Starość”.

Jest inaczej, jest wolność, choć nie ma drugiej Japonii.
Jest luksus, choć nie dla wszystkich. Większość żyje zasobniej, choć wielu ma też gorzej, a szczególnie ludziom
starszym często brakuje poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Bo socjalistyczna tandeta nie dawała lepszej
opieki, lecz za to dawała choć jej poczucie…
Wiele się zmieniło od tamtych czasów. Dziś trudno sobie wyobrazić Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim,
Antonim Macierewiczem i Adamem Michnikiem na jednej liście wyborczej. Trudno sobie wyobrazić prawie 63-procentową frekwencję wyborczą i 85 procent poparcia
dla jednej siły politycznej. Dziś przez wielu opluwana „Gazeta Wyborcza” wówczas podawana była sobie z rąk do
rąk i czytana z wypiekami na twarzy. Wówczas „Solidarność” wymawiało się z dumą, dziś dla wielu to synonim
ulicznych zadym…
Czy dziś „są z nas dumne”? Co zrobiliśmy z tą
wolnością, o którą tak wielu tak długo walczyło? Co spowodowało, że jesteśmy tak skłóceni,
tak zawzięci, tak zgorzkniali? Nie jest w naturze
człowieka jednakowość. Socjalistyczna „urawniłowka” wytrzymuje próbę czasu jedynie w Korei
Północnej. Ale czemu nie potraﬁmy różnić się
pięknie, czemu tak wiele agresji, tak wiele zawiści, tak wiele złości?
Wiele się zmieniło, każdy miał wówczas wielkie nadzieje, nielicznym się ziściły w pełni, wielu
się zawiodło. Ale choć może jest inaczej, niż byśmy chcieli, to jednak Polska uczyniła niewiarygodny skok cywilizacyjny. A przecież mogliśmy
skończyć jak nasi wschodni sąsiedzi. Mogło się
polać znacznie więcej krwi w bratobójczych

starciach, moglibyśmy tkwić w feudalnej wersji pseudodemokracji, moglibyśmy nadal kupować cukier i mięso
na kartki, a o pomarańczach na święta słyszeć tylko
w dzienniku telewizyjnym.
Może nie we wszystkim jest tak, jak byśmy chcieli,
może pobłądziliśmy w naszych przemianach, może
w wielu dziedzinach mogłoby być lepiej. Ale jednak to
był wspaniały czas. To był czas nadziei i euforii. To był
wielki dzień, 25 lat temu, 4 czerwca. Byliśmy razem, byliśmy Solidarni, wygraliśmy nową Polskę. Naszą Polskę.
To, jak sobie ją urządziliśmy, to już inna sprawa. Ale jest
nasza. I bądźmy z tego dumni.
Marcin Jędrzejewski

zacji. Będą to zarówno kursy języka angielskiego,
korepetycje, zajęcia edukacyjne, jak i warsztaty artystyczne, spotkania w ramach Dni Kariery i wiele,
wiele innych.

2. W dniu 24.04.2014 w siedzibie Fundacji przy
ul. Pokrzywnickiej 3a zainaugurowaliśmy działalność kolejnego klubu dla dzieci pod nazwą „Światoteka”. Na dobry początek dzieciom z dwóch organizacji z Pragi-Południe – „Wspólne Podwórko” i
TPD – zaproponowaliśmy wzięcie udziału w konkursie plastycznym „Słodki dzień ze Wspólną Drogą”. Dzieciom w przygotowaniu prac dzielnie pomagali nasi Seniorzy wolontariusze. Dodatkową
atrakcją była wizyta ekipy z TVP Info z programu
Jolanty Fajkowskiej „pożyteczni.pl”. Nagrody na
konkurs plastyczny, nowoczesne zabawki, zostały
podarowane przez ﬁrmę Mattel Poland Sp. z o.o.
Fundacyjna „Światoteka”, która powstała dzięki wsparciu ﬁnansowemu ﬁrmy FedEx Express,
będzie miejscem, w którym odbywać się będą
różnorodne zajęcia dla dzieci z praskich organi-

WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów

3. Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska
zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług Poradni „Pokonaj Kryzys”. Celem specjalistów pracujących w Poradni jest pomoc m.in. osobom, które
są w trudnej sytuacji życiowej ze względu na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę lub wykluczenie zawodowe ze względu na swój wiek.
Zapraszamy do korzystania z porad: prawnych,
socjalnych, psychologicznych, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, doradztwa zawodowego.
Zapisy do Poradni odbywają się
• telefonicznie: 22 621 28 09,
• mailowo: poradnia@wspolnadroga.pl
• i bezpośrednio w siedzibie Fundacji:
ul. Pokrzywnicka 3a (Olszynka Grochowska),
04-320 Warszawa.

– pismo mieszkaƒców Grochowa i okolic
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Z prac Rady Dzielnicy
Przedszkole na Gocławiu!

Wiadomości
z majowej Sesji Rady Dzielnicy
Praga Południe ucieszą
przede wszystkim mieszkańców Gocławia. W wyniku podpisanego przez
Zarząd Dzielnicy porozumienia z jednym z developerów, na terenie Gocławia powstanie
wybudowane na koszt developera nowe przedszkole, które następnie zostanie przekazane
dzielnicy. Jak to możliwe? Otóż dzielnica dysponowała niewymiarową działką o wartości
3,3 mln zł, na której nie było możliwości budowy jakiekolwiek obiektu. Developer LC Corp
posiadał działkę o wartości 2,6 mln zł bez
dostępu do drogi publicznej. W wyniku zamiany działek, LC Corp dopłacił do transakcji
800 tyś. zł i zobowiązał się do budowy w okolicach ul. Rechniewskiego i Mikołajczyka przedszkola dla 175 dzieci. Rozpoczęcie prac planowane jest na jesień tego roku. Warto podkreślić,
iż szacunkowy koszt budowy takiego obiektu, to
około 5 mln złotych.
Trzeba jednak wspomnieć o innych, niezmiernie
ważnych sprawach, które dotyczą naszej dzielnicy.

Dlatego poniżej kilka słów o planowanych przez
Zarząd Transportu Miejskiego zmianach w komunikacji miejskiej oraz głosowaniu mieszańców
w ramach budżetu partycypacyjnego.
Walczymy o autobus linii 102!

W związku z otwarciem centralnego odcinka
drugiej linii metra Zarząd Transportu Miejskiego
planuje zmiany tras wielu autobusów i tramwajów. Na konsultacyjnym spotkaniu, zorganizowanym w Centrum Promocji Kultury w dniu 28
czerwca, stawili się przede wszystkim mieszkańcy
Grochowa i Gocławka. Sceptycznie podeszli do
propozycji skrócenia trasy tramwaju 24 do Ronda
Wiatraczna (w zamian ZTM proponuje zwiększenie częstotliwości kursowania 9). Jednak najwięcej krytyki na ZTM spłynęło w związku z planowaną zmianą trasy linii 102. Według zamierzeń
ZTM, autobus, dziś łączący Olszynkę Grochowską
i Młynów, miałby zaczynać swoją trasę na pętli
Gocławek, a kończyć na nowym węźle przesiadkowym przy PKP Stadion. "Takiej zmianie dla trasy 102 mówimy nie!" - to jeden z łagodniejszych
głosów, które padły na spotkaniu. Przedstawiciele ZTM podkreślali, iż nic nie jest jeszcze przesądzone, gdyż obecny etap, to etap konsultacji
społecznych. "Obiecujemy wsłuchać się w głos
mieszkańców"- deklarowali przedstawiciele ZTM.

Kajakami
po Jurze
23 sierpnia

Koło PTTK w Wesołej serdecznie zaprasza wszystkich na kolejny spływ
kajakowy. Tym razem wybieramy się na Jurę, choć nie tę najbardziej znaną, Krakowsko-Częstochowską, lecz jej mniejszą siostrę – Jurę Wieluńską.
Płyniemy rzeką Liswartą, która jest lewym dopływem Warty, oraz załęczańskim łukiem Warty. Pierwszego dnia, na Liswarcie, trasa prowadzi od Dankowa do Władysławowa, drugiego dnia Wartą od Działoszyna do Kępowizny.
Liswarta jest niezwykle malownicza, miejscami dzika, napotkamy tam takie
naturalne przeszkody jak: bystrza, zwalone drzewa, kamieniste progi. Rzeczka meandruje między lasami sosnowymi i liściastymi. Na szlaku jest kilka
ciekawych miejsc, np. młyn w Troninach czy też malowniczy wiadukt kolejowy za Zawadami. Drugi dzień, na Warcie, będzie bardziej rekreacyjny, choć
czekają nas wyjątkowo malownicze widoki. I dodatkowa atrakcja w postaci
zwiedzania rezerwatu węży oraz grot jurajskich. Osoby, które chcą uciec od
cywilizacji, na pewno będą zadowolone.
reklama

Dlatego warto swoją opinię na temat planowanych zmian przesłać na adres: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00 - 848 Warszawa
z dopiskiem "konsultacje" lub mailowo na adres:
konsultacje@ztm.waw.pl. Na Facebooku powstają strony zagrzewające do wysłania tego typu
korespondencji, m.in. "Walczymy o autobus linii
102". To ciekawe i warte wsparcia inicjatywy.
Budżet partycypacyjny.

W dniach 20 - 30 czerwca będzie trwał najważniejszy etap procesu budżetu partycypacyjnego,
czyli głosowanie. Praga Południe podzielona
jest na osiedla: Gocław, Saska Kępa, Kamionek,
Przyczółek Grochowski, Grochów Południowy,
Grochów Centrum, Grochów Północny, Grochów
Kinowa. Pieniądze przeznaczone do wydania dla
poszczególnych części dzielnicy zależą od ilości
mieszkańców zamieszkujących dane osiedle. Im
więcej mieszkańców, tym więcej pieniędzy. Każdy
z mieszkańców będzie mógł oddać maksymalnie
5 głosów na wybranym przez siebie osiedlu na
poszczególne projekty, które zostały zgłoszone
na wcześniejszym etapie. Głosowanie będzie
przebiegało za pośrednictwem strony internetowej oraz tradycyjnie – poczty. Głos będzie można
oddać także w specjalnie przygotowanej do tego
urnie na terenie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe
przy ul. Grochowskiej 247.
Karol Kowalczyk

Wyjazd: 2 sierpnia 2014, zbiórka na parkingu pod halą sportową przy ul. Pogodnej w Starej Miłośnie o godz. 7.00
Powrót: w to samo miejsce w niedzielę 3 sierpnia ok. godz. 20.00
Trasa: ok. 16 i 18 km, urozmaicona, sporo atrakcji w postaci zwalonych drzew
i jazów. Dość szybki nurt wody. Dla początkujących czy rodzin z dziećmi jak
najbardziej dostępna, choć wymagająca nieco wysiłku.
Wpisowe: 260 zł dorośli, 240 zł dzieci do 15 roku życia (płatne w ciągu 10 dni
od zgłoszenia)
Wyżywienie: obiadokolacja w sobotę, śniadanie, lunch i obiad w niedzielę.
W sobotę ognisko.
Noclegi: OSW Warta, pokoje 2-3 osobowe, www.oswwarta.pl
Zgłoszenia: do wyczerpania limitu miejsc lub do 15 lipca 2014 r.
Kierownik wyjazdu: Marcin Jędrzejewski, tel. 601 31 48 22
Miejsc: 40

Serdecznie zapraszam!
Marcin Jędrzejewski
Więcej informacji o naszych imprezach na stronie
www.pttkwesola.pl. Także zgłoszenia na imprezy przyjmujemy
wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej. Serdecznie zapraszamy do
udziału!
Koło PTTK w Wesołej

POGOTOWIE ROWEROWE
obowo

całod

Z DOJAZDEM DO KLIENTA

tel.: 607 715 169
e-mail: albertserwis@wp.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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CZY WIESZ, ŻE… (cz. 1)
Odkąd istnieje człowiek,
znane jest pływanie. Była to
sztuka użytkowa, stosowana we wszystkich ludzkich
społecznościach
i na
wszystkich kontynentach.
Człowiek pierwotny osiedlał się przecież w miejscach najbardziej niedostępnych, a jednocześnie gwarantujących zdobycie
pożywienia. Były to więc najczęściej brzegi mórz,
jezior, rzek.
Świadectwo uprawiania pływania w okresie
wspólnoty pierwotnej dają rysunki skalne pochodzące z okresu 4000-3000 p.n.e. z Asyrii, Libii
i Egiptu. Wskazują one, że najczęściej stosowanym,
najstarszym stylem, oprócz pływania na boku, był
styl naprzemianręczny. Wizerunki egipskie z okresu
predynastycznego – z ok. 3200 r. p.n.e., staroegipskie
hieroglify, a także płaskorzeźby babilońskie dowodzą, że znano styl pływacki łudząco przypominający
nowoczesnego kraula. W tym okresie pływanie było
powszechne i niczym nieograniczone.

Dopiero z chwilą podziału społeczności ludzkiej
na klasy stało się przywilejem grupy rządzącej. Także jako jeden ze sposobów przygotowań wojennych
– ćwiczeń żołnierskich. W starożytnej Grecji największe znaczenie przywiązywano do umiejętności
nurkowania, stanowiącego jedno z podstawowych
ćwiczeń w gimnazjonach. Sztuki tej uczono również
dziewczęta i kobiety. Pływanie nie stało się wówczas
sportem i nie wchodziło w skład dyscyplin olimpijskich. Stawiano raczej na wytrzymałość niż szybkość
i uważano pływanie za sztukę użytkową, a nie zabawę.
Jednocześnie doceniano znaczenie pływania i gardzono ludźmi pozbawionymi tej umiejętności. Nie
bez powodu w tzw. palestrach, szkołach, do których
uczęszczały dzieci w wieku 7-10 lat, jednym z podstawowych przedmiotów była nauka pływania. Była to
umiejętność w Grecji powszechna i wysoko ceniona.
Platon pisał: „Czy można osobom, które okazują się
przeciwieństwem mądrego, a które jak mówi przysłowie, ani pływać, ani czytać nie umieją, powierzać
jakąś służbę?”.
Tak jak Grecy stosowali pływanie w sztuce wojennej, podobnie było ono podstawą wychowania żołnierskiego Rzymian. Tu po raz pierwszy uprawiano je
w sposób zorganizowany i powszechny. Nawet wów-

czas, gdy powstały armie zawodowych żołnierzy.
W olbrzymich termach z podgrzewaną wodą pływali
nie tylko Rzymianie, ale i Rzymianki.
W średniowieczu brzydzono się wszystkim, co dotyczyło troski o sprawy cielesne. Pływanie potępiano
więc jako coś nieprzyzwoitego, chociaż równocześnie
doceniano jego walory użytkowe, szczególnie wśród
mieszkańców wybrzeży rzek. Pływanie uprawiało rycerstwo, zaliczając je do jednej z siedmiu sprawności
wojennych.
Zmiany pod tym względem przynosi dopiero
kolejna epoka. Powrót do idei starożytnych zmienił
pogląd na wychowanie ﬁzyczne, przywrócił dbałość
o zdrowie i higienę. Na przełomie XV i XVI stulecia
zwrócono ponownie uwagę na wysokie walory pływania. O zaletach tych wypowiadają się humaniści
włoscy i francuscy, a w naszym kraju Mikołaj Rej i Jan
Kochanowski.
Pamiętając słowa greckich ﬁlozofów oraz polskich
poetów renesansu, serdecznie zapraszamy na Pływalnię „Szuwarek” przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie. Tel. 22 879 77 51.
Za miesiąc – cz. 2 i ciekawostki o pływaniu z ery
nowożytnej.
Instruktor pływania
Mariusz Szulżuk

„Para – buch,
koła – w ruch”
Stoją na stacji lokomotywy, ciężkie, ogromne i…
nowoczesne. Gdyby Julian Tuwim żył i tworzył, musiałby napisać nową wersję„Lokomotywy”, biorąc pod
uwagę technologię XXI wieku. Składy pociągów Pendolino, które już nie sapią, nie dyszą i nie dmuchają, a
za to pędzą coraz prędzej, od kwietnia br. mają swoje
Centrum Serwisowe na Olszynce Grochowskiej.
W naszej dzielnicy działa najbardziej nowoczesny
obiekt poświęcony pociągom. Jest podzielony na
dwie części: warsztatowo-magazynową, która została wyposażona w trzy tory utrzymaniowe, dwa tory

naprawcze, magazyn części zamiennych i myjnię dla
pociągów, oraz przestrzeń biurową. Jak informuje
Biuro Komunikacji i Public Relations PKP Intercity S.A.
Centrala Spółki:
– Centrum Serwisowe na Olszynce Grochowskiej powstało do obsługi technicznej 20 składów zespołowych
kat. EIC Premium (Pendolino). Zostało zbudowane w
ramach umowy podpisanej pomiędzy PKP Intercity
a Alstom w maju 2011 roku. Koszt inwestycji to około
155,7 mln zł brutto (38,4 mln euro), z czego 63,3 mln zł
to środki Unii Europejskiej.

Mieszkać pięknie
Sezon na remonty już się zaczął, a wraz z nim
w Pogotowiu Wnętrzarskim urywają się telefony.
Widać ożywienie w branży mieszkaniowej, dlatego
coraz częściej zwracają się do nas nie tylko właściciele w sprawie poprawy wnętrz już przez nich zamieszkałych, ale także osoby, które chcą mieszkanie/dom
sprzedać lub wynająć. Zawsze w takich sytuacjach
kalkulują koszty i często okazuje się, że z punktu widzenia ekonomicznego nie opłaca się dużo inwestować w remont już urządzonego mieszkania z przeznaczeniem na wynajem. Na cenę najmu oprócz
wyglądu i wyposażenia ma przecież wpływ wiele
czynników: lokalizacja, wygląd bloku (klatki schodowej), stan techniczny itp. Nie znaczy to jednak, że
NIC NIE WARTO zmieniać. Czasem wystarczy przeznaczyć równowartość dwóch czynszów na lifting (malowanie, tapety, lampy, przemeblowanie, poprawę
wyglądu już istniejących mebli) i mieszkanie znajduje lepszego najemcę i, co ważne, nie stoi puste.
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W Centrum Serwisowym na Olszynce Grochowskiej docelowo ma zostać zatrudnionych 140 osób,
zajmujących się obsługą i konserwacją Pendolino.
Pociągi kategorii EIC Premium, które mogą rozpędzić
się nawet do 200 km/h, mają połączyć północ z południem Polski, m.in. Warszawę z Trójmiastem, Katowicami, Wrocławiem i Krakowem.
Olga Łęcka

to ju˝ nie luksus, to standard

Ostatnio pomagałyśmy przygotować na wynajem
niewielką kawalerkę, w której głównym problemem
była łazienka. Stare płytki wystarczyło przemalować
w przemyślany sposób specjalną farbą do płytek, by
niewyobrażalnie poprawić wygląd pomieszczenia,
na które najemcy szczególnie zwracają uwagę.
Inaczej wygląda sytuacja z nowymi mieszkaniami
– zarówno tymi na wynajem, jak i do zamieszkania.
Tam i tak trzeba się liczyć z określonym budżetem na
ich wykończenie, a podjęte decyzje skutkują tym, czy
w tym samym budżecie mieszkanie będzie ładne czy
brzydkie, czy będzie wygodne i ciepłe w odbiorze.
Czy spodoba się właścicielom i przyszłym najemcom.
Dawno minęły już czasy, kiedy architekci wnętrz
pracowali wyłącznie dla ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, ładne wnętrza z pomysłem i przyjazne dla
mieszkańców można zrealizować niemal w każdym
budżecie, nawet więcej – współpraca z projektantem
często chroni przed nieprzemyślanymi wydatkami

i błędami. Pod warunkiem, że wynagrodzenie projektanta nie pochłania całego budżetu przeznaczonego
na remont czy wykończenie mieszkania ; ).
Im dłużej projektujemy wnętrza w ramach Pogotowia Wnętrzarskiego, tym wyraźniej widzimy, jak
wsparcie projektantów jest potrzebne. Każdy z naszych klientów potrzebuje pomocy w innym zakresie: jedni mają problem z wyobraźnią przestrzenną,
innym brakuje czasu lub chcą z naszą pomocą przekonać mieszkańców do zmian. Dla nas najważniejsze
jest to, by efekt końcowy naszej współpracy był doceniany nawet przez największych sceptyków. Dlatego
niezależnie od tego, czy macie Państwo własne M,
czy wynajęte, czy może na sprzedaż, warto zapytać
projektanta, w czym może pomóc.
Katarzyna Szaszkiewicz
pogotowiewnetrzarskie.pl
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XXXI Konkurs

„Grochów kwiatami
malowany”
W 1934 roku Magistrat
przyjął inicjatywę popularyzacji ukwiecania miasta, wydając odezwę do mieszkańców Warszawy i ogłaszając
konkurs.
Największy rozwój Grochowa przypada na lata
1934-1939. To czas prezydentury Stefana Starzyńskiego,
którego przychylność (i podległych mu służb miejskich)
zmieniała w szybkim tempie
ubogi Grochów w elegancką dzielnicę Warszawy.
Władze miasta przeznaczały w tym okresie duże
dotacje na budownictwo komunalne, szkolnictwo,
lecznictwo, likwidację analfabetyzmu i pomoc charytatywną. Służby miejskie rozpoczęły zadrzewianie
ulic i zakładanie skwerów, a mieszkańcy ukwiecali
balkony i okna. Grochów piękniał. Czteroletnią aktywność ukwiecania Warszawy przerwały działania II
wojny światowej.
Zazielenianie dzielnicy wznowione zostało dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Oddział Grochów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym Grochów, Kamionek, Gocławek i Gocław, wykonał ogrom
pracy organizacyjnej, by kontynuować inicjatywę
Prezydenta. Patronem medialnym było wówczas
„Życie Warszawy”, a lokalni sponsorzy, WSS Społem
i Rada Narodowa m.st. Warszawy wspierali organizatorów ﬁnansowo przy zakupie nagród dla laureatów.
W ramach inicjatyw obywatelskich funduszu
partycypacyjnego na 2015 r. Oddział Grochów TPW

„Warszawa w kwiatach i zieleni 2014”
W 80 rocznicę mianowania Stefana Starzyńskiego
komisarycznym prezydentem Warszawy Prezydent
m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz dedykuje
tegoroczny XXXI Konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni 2014” Prezydentowi Stefanowi Starzyńskiemu,
który pragnął, aby Warszawa stała się miastem kwiatów i zieleni.
Organizatorami konkursu są Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Prezydent m.st. Warszawy.
Organizatorzy zachęcają mieszkańców do dekorowania swoich balkonów, okien, ogródków przydomowych, a instytucje grochowskie do ukwiecania budynków i terenów użyteczności publicznej – placów,
parków, zieleńców i ogrodów jordanowskich, terenów wokół hoteli, kawiarni, restauracji, szkół, przedszkoli, kościołów, instytucji kulturalnych i naukowych
itp., a także osiedli mieszkaniowych (spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe, budynki komunalne).
Regulamin konkursu zamieszczony został na
stronie: www.tpw.org.pl/?Warszawa_w_kwiatach_
i_zieleni:XXXI_Konkurs

Czytamy klasykę

na Pradze-Południe

10 maja 2014 r. w muszli koncertowej Parku Skaryszewskiego miała miejsce piąta edycja festiwalu
,,Pragnienie Czytania”, nosząca tytuł ,,Czytamy klasykę, czyli niekończąca się opowieść”. Na festiwalu, jak
mówi samo hasło imprezy, dominowała klasyka.

zgłosił propozycję ukwiecenia placu Szembeka,
który w ubiegłym roku otrzymał nowy wystrój architektoniczny. W licznych komentarzach grochowianie wyrażali swoje pragnienia, by smutno wyglądajacy szaro-biały plac zmienił się w kolorowy,
ukwiecony skwer.
Na Grochowie brakuje miejsc, które byłyby ozdobą naszych ulic, brak klombów czy donic kwiatowych
psuje efekt nawet najpiękniejszych inwestycji grochowskich. Wzdłuż ulic ciągnie się ściana kamienic
połączonych ze sobą – jedna przy drugiej, a istniejące nieliczne parki wzdłuż Grochowskiej są smutne
nawet w największym rozkwicie sezonu letniego.
W ubiegłym roku Wacława Borkowska – miłośniczka Warszawy, społecznica, która przez wiele lat
aktywnie uczestniczyła w organizowaniu konkursów,
zaangażowała własne środki ﬁnansowe, by udokumentować rozwój idei Prezydenta Starzyńskiego
z uwzględnieniem historycznych faktów dotyczących naszego miasta.
Powstała wspaniała monograﬁa zawierająca bogaty materiał faktograﬁczny, która może służyć inspiracją do dalszego krzewienia działań mieszkańców,
instytucji samorządowych i organizacji społecznych
w kierunku podnoszenia poziomu estetyki i kultury
Warszawy.
Anna Oleksiak

Warszawa w kwiatach.
Społecznicy na rzecz miasta,
Wacława M. Borkowska,
Warszawa 2013

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak
zdrowie; / Ile cię trzeba cenić, ten tylko
się dowie, / Kto cię stracił. Dziś piękność
twą w całej ozdobie / Widzę i opisuję, bo
tęsknię po tobie.
Te słowa zna chyba każdy Polak. Zaprezentowana Inwokacja z ,,Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza wzruszyła niejednego patriotę. Nie zabrakło również poezji
zagranicznej, np. azerbejdżańskiej i białoruskiej.
Na scenie muszli koncertowej wystąpiły m.in. Bogutki – grupa dzieci w strojach ludowych
– które, przy „Polonezie” Wojciecha Kilara, pokazały
swoje taneczne umiejętności. Dzieci z wielu południowo-praskich przedszkoli przedstawiły utwory takie jak „Kaczka-dziwaczka”, „Jaś i Małgosia” czy „Żuraw
i czapla”. Przybyli na festiwal mieszkańcy dzielnicy
zanurzyć się mogli również w pięknym świecie baśni
Andersena czy zasmakować nieco kultury cygańskiej.
„Gdybym miał gitarę” – śpiewali mieszkańcy. Nie za-

brakło ciekawostek o znanych polskich pisarzach.
Warto np. wiedzieć, że na Pradze-Południe mieszkał
brat Witolda Gombrowicza.
Festiwal trwał takim rytmem do wieczora i cieszył
się dużą popularnością. Miejmy nadzieję, że za rok
mieszkańcy naszej dzielnicy zjawią się na ,,Pragnieniu
Czytania” tak licznie jak w bieżącym roku.
Filip Kamać

reklama

LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych

zapisy i informacje:

tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W dniu 6 maja 2014 r. Grupa Teatralna SKARYSZAKI wzięła udział
w IX Przeglądzie Małych Form Teatralnych MAGIK 2014 w Teatrze
Kamienica. Młodzi aktorzy zaprezentowali przedstawienie pt.
„Niezłe ziółko – historyja motywami świętojańskimi przeplatana”.
Autorem scenariusza i reżyserem była Magdalena Mecha. Oprawę
muzyczną przygotowały: Magdalena Mecha i Urszula Chojnacka. Choreograﬁę: Magdalena Mecha i Małgorzata Wasiak. Kostiumy przygotowała i uszyła Lidia Gawrychowska-Pilarczyk. Charakteryzację wykonała
Ewa Zdziarska, nauczycielka zajęć praktycznych.
Uczniowie ZSS nr 89 wspaniale prezentowali się na scenie, ich gra
aktorska zaskoczyła publiczność. Przedstawienie było dynamiczne,
pełne tańca i muzyki, pojawiło się wiele nieoczekiwanych zdarzeń. To
już czwarta sztuka przygotowana przez Grupę Teatralną SKARYSZAKI.
Poprzednie: „Zwierciadło”, „Bożydar” oraz „Mit o mieszkańcach świata”
również zyskały uznanie widzów oraz kolegów i koleżanek szkolnych.
Grupa Teatralna założona została w 2012 roku przez dwie nauczycielki pracujące w ZSS nr 89: Magdalenę Mecha i Urszulę Chojnacką.
SKARYSZAKI to odpowiedź na artystyczne potrzeby młodych ludzi, miejsce, gdzie
mogą rozwijać swoje talenty i odnosić sukcesy. To forma terapii młodzieży przez sztukę
i rozwoju osobowości.
Przepisem na sukces młodego SKARYSZAKA jest, zdaniem opiekunów Grupy Teatralnej, pisanie ról dla konkretnego aktora, tak by mógł grać samego siebie. To również dawanie mu możliwości rozwinięcia skrzydeł, na co wskazuje nawet nazwa SKARYSZAKI
kojarząca się z wolnymi ptakami.

„Skaryszaki”

– grupa teatralna z ZSS nr 89

Dzień Bezpiecznego Internetu DBI

20 kwietnia 2014 r. odbył się apel szkolny poświęcony zagrożeniom płynącym z
Internetu. Uroczystość szkolna nawiązywała do Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego w Polsce od 2005 roku. W tym roku odbył się on pod hasłem „Razem
tworzymy lepszy świat” .
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet.

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie
oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.
Podczas tegorocznych obchodów DBI zwróciliśmy uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, żeby Internet był miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób
z niej korzysta.
Uczniowie zostali wprowadzeni w temat przez nauczycielkę Renatę Hać. Następnie
pokaz multimedialny przypomniał o zasadach zachowania w Internecie, tzw. netykiecie,
oraz objaśnił niebezpieczne treści czyhające na użytkowników sieci: kontakt z treściami pornograﬁcznymi, kontakt z treściami epatującymi przemocą, kontakt z pedoﬁlami,
uzależnienie od Internetu, nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z
prawem, konsekwencje ﬁnansowe: wyłudzenia, oszustwa, cyberprzemoc.
Uczniowie zostali także zapoznani z dobrymi stronami korzystania z Internetu, takimi jak: komunikatory, wyszukiwarki, edukacja, zakupy, płatności, rozrywka.
Wszyscy zebrani w skupieniu wysłuchali informacji. Następnie społeczność szkolna obejrzała ﬁlm prezentujący zjawisko cyberprzemocy i zapoznała się z jego konsekwencjami.
Renata Hać
reklama

od 152 m2
2
do 192 m
na działkach

od 200 m2 do 440 m2
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POMOC PRAWNA DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH
OBRONA PRZED KOMORNIKIEM

skarga na komornika, wstrzymywanie, umarzanie egzekucji

NEGOCJACJE Z BANKAMI

zmniejszanie rat kredytu, wydłużanie okresu spłaty

FINANSOWANIE POZABANKOWE
bez BIK pod zastaw nieruchomości

KANCELARIA PRAWNA
Warszawa, ul. Okopowa 56 lok. 115
Tel. 668 579 476
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Urodziny Klubu Seniora na Paca 42
28 maja odbyły się urodziny Klubu Seniora,
funkcjonującego przy Dziennym Domu Pomocy
Społecznej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a sala wypełniona była po brzegi zarówno uczestnikami Klubu,
jak i gośćmi, zaproszonymi na uroczystość.
Wydarzenie rozpoczęło się występem artystycznym. Z udziałem prowadzących i uczestników, przedstawione zostały wiersze i piosenki, nawiązujące
do działalności i charakteru Klubu. Jednym z najważniejszych punktów programu była „Lokomotowa”, czyli słynny wiersz Tuwima. Nie został on jednak
zwyczajnie wyrecytowany – autorzy występu postanowili go zmodyﬁkować.
W dynamiczną formę dzieła, którą stworzył poeta, wlali własne obrazy, żywcem wyjęte z codzienności klubowiczów. Zacytujmy fragment:
Nagle uwaga! / Krepina buch, nożyczki w ruch
Spotkania, wykłady, koncerty / I kręci się, kręci się, kręci i kręci,
I tańce, wycieczki / Już pięć lat tak stuka
Łomoce i pędzi
Głównym punktem programu były wspomnienia z całego okresu działalności. Przywołała je multimedialna, 15-minutowa kompilacja fotograﬁi, dokumentujących najważniejsze wydarzenia. W ten sposób, uczestnicy Klubu

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Otwarcie 15 czerwca, godz. 12.00-19.00,
dojście i dojazd od ul. Łaziebnej
Kozia Górka-Olszynka Grochowska
Praga-Warszawa
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 dwumiesięcznych przygotowań terenu nad stawem, które
obejmowały akcję sprzątania śmieci (napełniono
dwa siedmiometrowe kontenery), usuwanie ko-

na nowo przeszli przez wszystkie przeżyte przygody, z których każda rozbawiała, a czasem i wzruszała jednocześnie.
Cieszymy się z sukcesów organizacyjnych, jakie odnosi Klub Seniora na Paca
42 i, z okazji 5 urodzin, życzymy dalszej, tak wielopłaszczyznowej działalności,
pełnej pasji i obﬁtej w dobry humor.

A

rzeni 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 dedykowanych 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, performance’u,
muzyki i rekreacji. Jak zwykle 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.
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!
Projekt Teatru Akt „Plaża Kozia Górka” współﬁnansuje m.st Warszawa.
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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 e-mailowà na adres:
drobne.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl (do koƒca poprzedniego miesiàca).
Og∏oszenia o d∏ugoÊci do 25 wyrazów publikowane sà BEZP¸ATNIE. W przypadku
potrzeby zamieszczenia og∏oszenia d∏u˝szego lub o nietypowej treÊci prosz´ kontaktowaç si´ z naszym dzia∏em reklamy:
e-mail: reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl, tel.: 22-810-26-04.
NIERUCHOMOÂCI
• Sprzedam zagospodarowaną działkę rekreacyjno-budowlaną
przy trasie Ostrów Mazowiecka – Różan, ogrodzona, woda,
prąd, domek. Autobus do Warszawy 100 m. Cena do uzgodnienia. Tel. 603033601.
• Działka 664 m2 z domem 120 m2 przy ulicy, zagospodarowana, ogrodzona, wszystkie media – Sulejówek–Miłosna,
tylko 20 km od W–wy tel. 605 360 921
• Sprzedam mieszkanie na Gocławiu 42 m2, I piętro, widna
kuchnia, balkon 5 m2, piwnica. K.W. Cena 285.000 zł, tel.
786 942 348

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40
• Sprzedam do zamieszkania segment środkowy Wesoła
– Stara Miłosna, powierzchnia całkowita 240 m2, mieszkalna 180 m2, działka 190 m2, do negocjacji, tel. 781489822
• Szukam działki gmina Wawer, wielkość nie ma znaczenia
etenis@wp.pl najlepiej Wawer–las
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 37 m2 na Saskiej Kępie
na WIĘKSZE tylko na Saskiej Kępie ew. Gocławiu, Wawer
(może być zadłużone lub do remontu). Moje mieszkanie
bez zadłużeń,do wykupu, po remoncie, ciche, widne, piękna
zielona okolica. Centralne ogrzewanie, bez piecyka gazowego. Dopłata. 501216395 Pilne
• Sprzedam segment w Starej Miłosnej. Ładnie wykończony.
W rozliczeniu działka lub mieszkanie – kierunek Mińsk lub
Lublin, inne propozycje –0 692 977 947
• Sprzedam ładną kawalerkę z widną, dużą kuchnią
w Wesołej. Media, K.W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie bardzo ciche i ciepłe, blok po generalnym remoncie.
tel. 22 773 41 75 po godz. 17.
190

ALARMY • DOMOFONY
KAMERY • MONITORING
22 613 06 91, 601 30 30 70
www.multisystem.pl
• Sprzedam działkę budowlaną w Dębe Wielkie, 765 m2,
narożną z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych,
15 km od Warszawy tel. 608 736 533
• Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach koło Łukowa,
100 km od Warszawy. Media, bdb dojazd, sąsiedztwo leśniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do negocjacji.
tel. 608 736 533
• Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkniętym
w Starej Miłosnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki,
loża, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia. tel. 22 773 34 11; 608 736 533
• Działka rekreacyjna Kąty – Miąski, Flakowizna, bezpośrednio przy rzeczce 3100 m2 – 25,00 zł/m2 tel. 501 358 985
• Zamienię dom 120 m2, działka 1200 m2 – 58 km od
W–wy, okolice Grójca, całoroczny na mieszkanie w W–wie
może być do remontu. tel. 693 324 348
• Sprzedam bardzo ładną, wymiarową działkę budowlaną,
ogrodzoną w Markach. 1500 m2 – prąd, gaz, infrastruktura,
tel. 519 781 759; 510 030 551
• Sprzedam 3–pokojowe mieszkanie – 46,5 m2 na
ul. Arabskiej. tel. 514 113 021
• Sprzedam nieruchomość 25 km od Warszawy dom 60
m2 z wyposażeniem działka 735 m2 rekreacyjny w środku lasu za Radzyminem w Łosiach 98000 zł Warszawa
tel 537 047 887

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

502-011-257
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• Sprzedam działkę budowlaną 709 m2 Warszawa ul. Rozewska 28 – wszystkie media – można postawić dom wolno
stojący , siedzibę ﬁrmy lub bliźniak 695 tyś zł bezpośrednio
sprzedam lub zamienię Warszawa tel 537 047 887
• Sprzedam działkę w Nadkolu /k.Kamieńczyka/ 1000 m2,
media, domek letniskowy. tel. 696 44 34 14
• Pięknie położona nad Liwcem działka rekreacyjna 1200 m2
wśród lasów, domek drewniany 41 m2 podpiwniczony, kryty
blachą, prąd, woda, kanalizacja. Działka zagospodarowana,
częściowo zalesiona. Sprzedam tel. 661 042 334
SPRZEDAM/KUPI¢ –
ODDAM/PRZYJM¢
• Sprzedam Jacht żaglowy "Venus" z pełnym wyposażeniem
+ przyczepa podłodziowa dwuosiowa. Cena do negocjacji. tel. 604–225–962; 22 773–89–57
• Kupię prywatnie efektowną, kolorową porcelanę, amfory,
talerze dekoracyjne etc. tel 668 296 340
• Kupię modele samochodów z lat 60 z ﬁrmy Corgi Toys w
idealnym stanie tel. 600 793 702 po 20:00.
• Sprzedam: "Wielka Encyklopedia Powszechna" z 1963 r, 13
tomów; "400 lat Poczty Polskiej" z 1958 r; "Geograﬁa Powszechna" z 1967r, 5 tomów; "Dzieła J. Kochanowskiego"
z 1964r, tel. 605 360 935
• Kupię lekko używaną, luksusową garderobę męską na drobnego mężczyznę – wzrost 172 cm, bezpośrednio od osoby
prywatnej. tel. 668 296 340
• Kupię biżuterię syntetyczną ﬁrm Dior i Chanel.
tel. 668 296 340
• Sprzedam kolekcjonerskie zabawki pluszowe z ﬁrmy STEIFF
tel. 668 296 340
• Sprzedam oryginalne, używane buty ﬁrmy DC, czarne, skórzane, rozmiar 42. Cena 40 zł. Tel. 604 444 135
• Ubrania damskie z własnej szafy rozm. 36–40 (bluzki,
marynarki, spodnie, sukienki, kurtki, płaszcze) oraz pantoﬂe
rozm36–37, torebki, paski, apaszki. Ceny od 10 zł – to nie
jest ciucholand. tel.513 704 240
• Elegancki biały serwis porcelanowy do kawy na 12 osób
– cena 240 zł oraz dwa serwisy porcelitowe (brąz, beż)
na 6 osób ceny 40 – 60 zł tel 513 704 240
• Biżuteria sztuczna (ceny od 10 zł) srebrna (od 25 zł), złota
(ceny od 200 zł) – kolczyki, bransoletki, wisiorki – pojedyncze egzemplarze ze swojej szkatułki tel 513 704 240
• Woda perfumowana NOA 50 ml (140 zł) oraz dwa żele perfumowane do kąpieli (2 x 200 ml– cena 2 x70 zł). Elegancki
markowy zestaw ﬁrmy Cacharel. tel 513 704 240
• Własnoręcznie robione na drutach i szydełkiem dzianiny
damskie – swetry, bluzki, szal, sukienka. Naturalna wełna,
oryginalne niepowtarzalne wzory. Ceny od 200 zł wzwyż.
tel 513 704 240
• Talerze, miski, kompotierki ﬁrmyWłocławek i inne drobiazgi
do domu – wyprzedaż z mieszkania. Ceny od 20 zł wzwyż.
tel 513 704 240
• Obraz olejny–pejzaż lasu w pozłacanych ramach–prostokątny–tanio: 781 496 613
• Encyklopedia Powszechna PWN 4 tomy–stan idealny, oraz
słownik niemiecki tanio: 781 496 613
• 2 szafki do łazienki, białe – jedna pod umywalkę, druga
wolnostojąca – tanio!,tel: 781 496 613
• 3 komody sosna ciemne drewniane styl włoski
tel: 781 496 613
• Stolik pod telewizor, w idealnym stanie, solidnie wykonany
– tanio tel: 781 496 613
• Koncentrator tlenu ﬁrmy NEWLIFE ELITE AIR SEP – sprzedam tanio tel. 507 172 370
• Kupię książki płyty Dojazd 798–631–511
• Materiały po likwidacji stolarni, piły tarczowe, szelak tanio
sprzedam, tel 22 615–30–60

• Kolekcjoner kupi stare książki, pocztówki, monety, zegarki,
biżuterię, militaria tel. 502 011 257
• Kupię Chińskie znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe z Chin i
Korei Północnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty
pocztowe z Polski i krajów sąsiadujących, tel. 602 511 582
• Sprzedam tanio blachę ocynkowaną o wymiarach 100x200
cm, arkusz – 30 zł i blat do pracowni o wym. 4x80x315 cm
tel. 22 615 30 60
• Kupię lub przyjmę zamrażarkę i lodówkę tel. 516 390 664
• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny i materac przeciwodleżynowy. tel. 603 310 664
• Narty, deski, buty narciarskie i snowboardowe, kaski, kije.
Nie masz co zrobić z używanym sprzętem narciarskim dzieci
wyrosły chcesz coś wymienić ze sprzętu zadzwoń etenis@wp.pl 0 602 231 318
• Przyjmę drzewo każdego rodzaju – deski rozbiórkowe, wycinkowe itp. tel. 512 371 367
• Przyczepa kempingowa rok 1991 Niemiecka 5 osobowa z
wyposażeniem na działkę lub budowę nie zarejestrowana
5700 zł Warszawa tel. 537 047 887
• Szafki kuchenne nowe – komplet 495 zł, młoto–wiertarka
bdb. Bosch 390 zł, zgrzewarka do rur hydraulicznych nowa
135 zł, piec c.o. Junkers 790 zł, przyczepka bagażowa 890 zł,
Warszawa tel. 537 047 887
• Sprzedam pieluchy jednorazowe rozm. M, 12 opakowań po
30 sztuk ﬁrma SENI bardziej chłonne tel. 692 203 353
• Sprzedam gazowy, przepływowy ogrzewacz wody. Nowy.
Cena 300 zł do uzgodnienia. tel. 695 679 521
KOREPETYCJE/NAUKA/
WARSZTATY
• Angielski nauczanie od juniora do seniora, przygotowanie do matury, korepetycje, konwersacje – w oparciu o
własne materiały, na poziomie Oxford. Miła, bezstresowa
atmosfera, Centrum. Godzina zegarowa od 45 zł wzwyż.
tel 513 704 240

• Angielski latem dla dzieci i początkujących dorosłych.
Mgr językoznawstwa. Dojazd do ucznia Egipska, Afrykańska,
Międzynarodowa. 30zł/45 lub 40zł/60min 505152898
• Francuski z dojazdem : 602 276 202
• Lekcje śpiewu rozrywkowego i emisji głosu. W trakcie zajęć
do dyspozycji Studio Nagrań – możliwość nagrania demo.
tel. 607 348 371
• Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i śpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam, na pewno się nie rozczarujesz.
Tel. 695–622–848
• Pomoc i nauka w obsłudze KOMPUTERA, dla osób STARSZYCH promocja! Zajęcia indywidualne prowadzone przez
studenta. Efektywna, spokojna nauka korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera. 533 404 404
• Nauczycielka z doświadczeniem pomoże nadrobić zaległości w nauce, odrobić lekcje, poszerzyć wiedzę. Dostosowanie
zajęć do potrzeb ucznia. Przedszkole oraz kl. 0–III Dojazd
gratis. tel 728 814 601
• Korepetycje – hiszpański, francuski tel. 601 554 333
SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
• Sprzedam dwie rampy–zabawki do tech–deck ﬁrmy Chill
out zone, 40/20 cm, ze schodkami, poręczami i dodatkami.
Stan prawie nowy. Cena 120 zł. tel. 604 444 135
• Sprzedam łyżwy dziecięce nastawialne, rozmiar 34–37,
plastikowe. Cena 50 zł. tel.604 444 135
• rowerek dziecięcy na 4 kółkach (odkręcane 2 kółka) jasno różowo biało metaliczny – nie używany – tanio, tel: 781 496 613
• Sprzedam tanio rower z kaskiem (żółty) dla chłopca wiek
4–8 lat. W dobrym stanie cena 300 zł. tel. 600 344 050
• Sprzedam bardzo ładne ubranko do chrztu dla chłopca,
rozmiar 62, stan idealny, tel: 511–777–393
• Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony,
w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe
tel. 516 390 664
• Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, duże koła
z elementami wikliny tel. 516 390 664
• Kupię lub przyjmę wózek – spacerówkę z dużymi kołami
tel. 516 390 664

PRZYCZEPY Wypożyczalnia
LAWETY IWO-AGO
tel.: 532 234 128
W-wa, ul. Mińska 65 (wjazd od ul. Chodakowskiej)

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
DZIECI – OPIEKA/NIANIA
• Zaopiekuję się dzieckiem w wieku szkolnym z możliwością
nauki angielskiego 2–5 godzin. tel. 513 704 240
WYNAJM¢
• WYNAJMĘ samodzielne mieszkanie w Wesołej (Plac WP)
na 2 piętrze z 4: 2 pokoje (częściowo umeblowane), kuchnia (meble pod zabudowę, lodówka, kuchenka gazowa),
łazienka (pralka), piwnica, m–ce parkingowe. Możliwość
podłączenia telefonu i Internetu, kablówki. Bardzo dobra
komunikacja z centrum (25 min do Śródmieścia: KM,
SKM); cicha spokojna okolica, w sąsiedztwie przedszkole,
szkoła podstawowa, kościół, przychodnia zdrowia, las.
CENA 1300 PLN.
• Wynajmę pokój w Starej Miłosnej w domku jednorodzinnym, na poddaszu, dla chłopaka bez nałogów, tel:
511–777–393
• Do wynajęcia lokal 50 m2, biurowo–usługowy pawilon
ul. Grochowska, 2 pokoje, wc, parking, miejsce na reklamę,
przystanki tramwajowe i autobusowe tel. 600 049 758
• Ostrowo k/Karwi, pokoje do wynajęcia na cały sezon letni.
Możliwość wynajęcia domu z ogrodem (tylko czerwiec
i wrzesień) tel. 22 810 73 32, 603 704 050
PRACA – DAM/SZUKAM
• Szukam pracy, usługi porządkowe i prace w ogródku
tel. 22 353 58 21
• Szukam pracy, sprzątanie, prasowanie, opieka nad dziećmi.
Posiadam samochód. tel. 505 103 948, 501 968 547
• Młodego, silnego empatycznego wolontariusza do pomocy
w opiece nad chorym 40 letnim mężczyzną 2 razy w tygodniu, tel. 600 793 702 po 20:00
• Ekonomista wykształcenie wyższe (UW Wydział Zarządzania), doświadczenie w prowadzeniu biura w środowisku
międzynarodowym, biegły angielski (Business English)
poszukuje pracy. tel 513 704 240
• Przyjmę sprzątanie domów, mieszkań, mycie okien i prasowanie. Jestem osobą solidną, posiadam długoletnie referencje. tel. 601–715–540
• Szukam pracy – mycie okien, sprzątanie w domach,
porządki tel. 511 210 315
191

OG¸OSZENIA DROBNE

KSIĘGOWOŚĆ
I PODATKI FIRM
– PEŁNY ZAKRES USŁUG
PROFESJONALNIE, MOŻLIWY DOJAZD

22 612 51 52, 603 199 775
• Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315
• Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3–4 godz. dziennie
tel. 511 210 315
• Asysta osoby starszej tel. 511 210 315
• Opieka pielęgniarska nad dziećmi i dorosłymi w domu +
gotowanie posiłków tel. 793 456 990
• Sprzątanie na zamówienie. Pielęgnacja kwiatów w domu
i ogrodzie. tel. 793 456 990
• Złota rączka – usługi ogrodnicze, porządkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028
• Złota rączka – porządki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920
• Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaﬂowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118
• Złota rączka tel. 515 400 656
• Złota rączka 503 150 991 (dodatkowo rozbiórki, kucie
betonu)
• Złota rączka – elektryka – 516 075 825
• Poszukuję pracy oraz zleceń: Hydraulik–Elektryk–Glazurnik,
bezpośrednio, tel. 693 324 348
• Składanie mebli – 516 075 825
• Hydraulik – elektryk – glazurnik – posiadam też inne umiejętności techniczne – poszukuję pracy – zlecenia na remont
mieszkania, w tym wyburzam ściany, rozbieram budynki
i sprzątam podwórka i piwnice wraz z wywózką – bardzo
tanio i solidnie Warszawa tel. 537 047 887
• Chętnie wyjdę z psem na Pradze–Południe. Proszę o telefon
wieczorem – 22 870 00 44
• Rozniosę ulotki tel. 883 466 477
• Poszukuję pracy, sprzątanie mieszkań, pomoc domowa,
opieka nad starszymi osobami. Ukrainka. Mam referencje.
tel. 888 717 615
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Skaryszewska zaprasza!
W ubiegłym roku obchodziliśmy hucznie 125 rocznicę nadania nazwy naszej
ulicy – Skaryszewska (wg Muzeum Historycznego m. st Warszawy). Wydarzenie
bez precedensu w Warszawie.
Nazwa wywodząca się od pól skaryszewskich, pozostałość po miasteczku Skarszew. Zostało ono założone przez kanonika płockiego Stanisława Skarszewskiego,
wydzielone z dóbr Kamionu w roku 1591. Było to pierwsze miasteczko na prawym
brzegu Wisły, w roku 1641 otrzymało prawa miejskie nadane przez króla Władysława IV. Ale niestety burzliwe wydarzenia historyczne przed laty wymazały nazwę
Skaryszew. Pozostała tylko Praga i z nią od około 1888 roku ulica Skaryszewska.
O tym dowiedzieliśmy się na sesji historycznej, która odbyła się w ramach obchodów rocznicy, prowadzonej przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy Oddział
Praga. Historia stała się naszą pasją, więc dalej gromadzimy wiadomości i pamiątki
o naszym środowisku.
Podczas zeszłorocznego festynu powstała także makieta miasteczka Skaryszew,
której elementy wykonali uczestnicy. Chcielibyśmy umieścić jej odlew z brązu na
kamiennym postumencie u zbiegu ulic Skaryszewskiej i Lubelskiej na skwerku, aby
upamiętnić historyczny fakt istnienia na tym terenie miasteczka Skarszew (trwają
starania). Były też inne zdarzenia związane z festynem ważne dla ulicy Skaryszewskiej – poświęcenie krzyża upamiętniającego miejsce kaźni Polaków w hitlerowskim obozie przejściowym „Dulag” oraz miłe zdarzenie: uroczyste otwarcie „Klubu
Sąsiada” Wspólnoty Mieszkaniowej Skaryszewska 10, który prowadzi bibliotekę,
„Galerię jednego tematu”, organizuje spotkania tematyczne, spacery po Warszawie oraz gromadzi materiały historyczne dotyczące ulicy.

Ulica Skaryszewska żyje, miała też swoje małe i duże wydarzenia na przestrzeni
miesięcy po świątecznych obchodach:
– W Zespole Szkół nr 89 na Skaryszewskiej 8 przybyło klas dla młodzieży niepełnosprawnej.
– Uczniowie z Gimnazjum im. K. Baczyńskiego w ramach VII Edycji konkursu „Arsenał
Warszawa” przygotowali pracę pt. „Przerwana lekcja na Skaryszewskiej” o historii
obozu przejściowego i ludzi, którzy przeżyli piekło na ziemi i pozostali wolni wśród
zniewolonych.
– Mieszkańcy kamienicy pod 11 (najbardziej zaniedbany budynek) czekają z wielką
bojaźnią na prawowitego „prawdopodobnie” właściciela-spadkobiercę, który ma odzyskać swoją własność. A co będzie z nimi?
– Zmienił się chodnik przed kościołem Chrystusa Króla księży pallotynów.
– Przybył nowy sklep odzieżowy i szewc w bramie w kamienicy pod 13. Oraz pracownia projektowa pod 11.
– Wybudowano na posesji pod 7 nowy szklany dom (ma to być biurowiec), który odbija w swoich oknach wszystko to, co stare i może trochę nowe.
– A wszyscy mieszkańcy spod 13, 10, 7 i 2 czekają z utęsknieniem już trzeci rok na podłączenie do magistrali ciepłowniczej, aby nareszcie mieć ciepłą
wodę i ciepłe kaloryfery.
– Na Lubelskiej zaś, po sąsiedzku, na
ulicy, która krzyżuje się ze Skaryszewską, pojawili się nowi twórcy
– artyści, którzy tworzą artystyczne klimaty.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

A teraz najważniejsza informacja: 14 czerwca (sobota) zapraszamy na tegoroczny festyn na Skaryszewskiej, który nosi nazwę „Artystyczny Kiermasz – Skaryszewska”. Festyn, którego tegorocznym założeniem jest artystyczna/interaktywna wymiana między uczestnikami i odbiorcami festynu. Będą więc miały miejsce takie
ciekawe wydarzenia jak:
• Mały punkt gastronomiczny – Wspólnota Mieszkaniowa Skaryszewska 10,
• Gry i zabawy „Dzieciaki na Skaryszewskiej”
•
Drukowanie na żywo – Pracownia Sitodruku SITO.,
• Warsztaty szczudlarskie – Stowarzyszenie „Praktycy Kultury”, ul. Skaryszewska 15,
• Pokaz spektaklu „Ferajna Pana Dropsa” Teatr Scena Lubelska 30/32,
• Otwarte pracownie plastyczne dla dzieci – „Lepiarnia” i „Malarnia” – Stowarzyszenie Pracownie Twórcze „Lubelska 30/32”,
• Spektakl „Niezłe ziółko” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 89
przy ul. Skaryszewskiej 8,
• „Społeczna Loteria Fantowa”, wystawa „Galeria ciast”„warsztaty lepienia pierogów” – Klub Sąsiada (Wspólnota Mieszkaniowa Skaryszewska 10) oraz klubokawiarnia „Znośna lekkość bytu”,
• Koncert EGONIA – Luka z przyjaciółmi.
• Próba otwarta spektaklu „Hip-hop Szekspir” – młodzieżowa grupa teatralna
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
• Koncert/warsztat bębniarski – sztuka Afryki Zachodniej „Strefa rytmu”,
• Zabawa taneczna „Tańce na dechach” – gra „Kapela Heńka Małolepszego”,
• Prezentacja ﬁlmu dokumentalnego„Ulica Skaryszewska”.
Oraz inne atrakcje, które wciąż są dodawane do listy programowej. Dokładny
program będzie opublikowany na stronie www.scenalubelska.art.pl oraz stronie
facebookowej „Scena Lubelska”.

Miejsce wydarzenia to skwerek na skrzyżowaniu ulic Skaryszewskiej i Lubelskiej, termin: 14 czerwca, sobota, w godzinach 12:00–21:00. Wszystkie wydarzenia Festynu są bezpłatne, ﬁnansowane przez Urząd Dzielnicy Praga Południe
m.st. Warszawy.
Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia na festynie.
Róża Karwecka i Dariusz KunowskI
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Ruszamy

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

z czwartym etapem budowy

Dostępne mieszkania (stan deweloperski):
% rabatu
63 m2 – 395 tys. PLN
esz dostać 5
97 m2 – 565 tys. PLN Rezerwując już dziś, moż

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, tel.: 505 283 785

www.ulicamotylkowa.pl
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