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Apteka przy placu Szembeka
Historia Grochowa to miejsca i ludzie, którzy
któ pozostawili trwały ślad swojej rzetelnej pracy dla społeczeństwa. Takim szczególnym miejscem jest plac Szembeka
– „Serce Grochowa”. Tutaj krzyżują się codzienne drogi
tysiąca jego mieszkańców, bo tu znajdują się wszelkiego rodzaju placówki użyteczności publicznej i instytucje ważne dla codziennego ich życia: poczta, kościół,
bazar, placówki bankowe, apteka – które od czasów
przedwojennych funkcjonują niezmiennie w tym samym miejscu.
Po przyłączeniu Grochowa do Warszawy w 1916 r.
następował jego szybki rozwój ekonomiczny, kulturalny i oświatowy. Wykorzystując dogodne kredyty
Banku Gospodarstwa Krajowego, właściciele gruntów
rozpoczęli stawianie czynszowych kamienic, zaspokajając potrzeby licznie napływającej do Warszawy
ludności z okolic Mazowsza i Podlasia. Wzrost liczby
mieszkańców wymuszał również konieczność zakładania placówek użyteczności publicznej, których brak
– na odległym od środmieścia Grochowie – odczuwała
ludność dzielnicy.
Konieczność uruchomienia apteki wzięło na siebie Towarzystwo Przyjaciół Grochowa, które od chwili
powstania przyjęło obowiązki samorządowej reprezentacji mieszkańców tych przyłączonych do Warszawy terenów. Dzięki jego staraniom władze miasta
udzieliły zezwolenia na otwarcie apteki wybitnemu
farmaceucie, działaczowi społecznemu obdarzonemu zmysłem inicjatywy gospodarczej, umiłowaniem
swojego zawodu, wizją wszelkiego postępu i pasją…
fotografowania. Starsi grochowianie do dziś pamiętają
charakterystyczną postać aptekarza zawsze wytwornie
ubranego, z nieodłącznym aparatem fotograﬁcznym
– na tamte czasy nowoczesnym sprzętem, budzącym
zainteresowanie szczególnie młodszych mieszkańcow.
Magister Robert Żłobikowski przypadkowo traﬁł na Grochów. Fotograf
amator, poszukując pamiątek krajobrazowych po powstaniu listopadowym,
spotkał się z grupą społeczników Towarzystwa Przyjaciół Grochowa zbierających materiały zdjęciowe. Wtedy właśnie
narodziła się inicjatywa powstania apteki na Grochowskiej 128 róg placu Szembeka. Akurat kończyła się
budowa dużego narożnego domu z pomieszczeniem



przeznaczonym na cele handlowe – idealnym na urząurz
dzenie apteki.
Zmysł organizatorski, wiedza i praktyka zawodowa magistra Żłobikowskiego pozwoliły na powstanie
nowczesnej apteki, uznanej za wzór dla innych placówek tego typu w całej Warszawie. Apteka posiadała
nowoczesne urządzenia i aparaturę dostosowane do
najnowszych osiągnięć farmacji, jej właściciel zadbał
także o fachową i sumienną kadrę dającą gwarancję
jakości usług z zakresu farmakologii i lecznictwa.
Od odrodzenia państwa polskiego poprzez okres
dwudziestolecia międzywojennego, a skończywszy na
krótkim okresie pomiędzy zakończeniem drugiej wojny światowej a nacjonalizacją aptek, polskie uczelnie
farmaceutyczne działać mogły dzięki wydatnej pomocy ﬁnansowej aptekarzy. Przybierała ona postać nie tylko datków ﬁnansowych, ale także darów materialnych,
jak mikroskopy, odczynniki chemiczne, surowce farmakognostyczne. Taką pomoc świadczył również magister Żłobikowski, udostępniając młodemu pokoleniu
zdobywającemu ten zawód miejsce do pozyskiwania
wiedzy praktycznej.
Apteka rozpoczęła swoją działalność handlową
w 1937 roku. Jak wspominają dawni mieszkańcy Grochowa wygląd
budynku z narożnym wejściem do
apteki? Znany vasavianista Jerzy Kasprzycki przywołał te wspomnienia
w „Korzeniach miasta”: Wchodziło się
po dwóch stopniach do dwuskrzydłowych wahadłowych drzwi z łukowatymi mosiężnymi poręczami na samym
narożniku. Po obu stronach błyszczały
jak w „Bristolu” kryształowe witryny
z mosiężnymi literami na szkle. Nad
drzwiami był duży neon „Apteka” w nowoczesnym liternictwie, jeden z pierwszych w tym rodzaju w naszej okolicy.
Pod nim napis „Magister R. Żłobikowski”.
Dom spod znaku Eskulapa
Nie sposób zakończyć historię narożnego domu
przy ulicy Grochowskiej 128 bez opowieści o doktorze
Hipolicie Lipko, który miał swój gabinet na pierwszym
piętrze nad apteką. Dojeżdżał na Grochów kolejką wąskotorową z Falenicy, gdzie był kierownikiem ośrodka
zdrowia. Podobnie jak magister Żłobikowski, był cha-
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rakterystyczną postacią rozpoznawalną przez wszystkich mieszkańców Grochowa i Falenicy.
Mieszkaniec Grochowa tak wspomina doktora:
Był Tatarem z pochodzenia, o szerokiej, płaskiej twarzy
i azjatyckich rysach, człowiekiem potężnej postury, o powolnych ruchach, donośnym tembrze głosu i o jasnych,
pogodnych oczach. Jako lekarz ubezpieczalni społecznej
pacjentów przyjmował w swym 3-pokojowym mieszkaniu, z oknami wychodzącymi na Grochowską. Należałem
do jego rejonu i jako chorowite dziecko byłem dość częstym pacjentem doktora. Chorzy oczekiwali na wizytę
w salonie, zaś lekarz przyjmował w gabinecie. Wrył mi się
w pamięć piec kaﬂowy z piękną kratą zabezpieczającą
drzwiczki. Podczas wyczekiwania na swą kolejkę, wzrok
mój ciągle znajdował się na wysokości tego elementu
dekoracyjnego. Ordynował w garniturze, za wielkim biurkiem, zawsze witając pacjentów miłym uśmiechem. (Źródło: internetowe forum dyskusyjne Gazety)
Po wojnie
Apteka przy placu Szembeka przetrwała wojnę
nienaruszona. Podobnie jak wszystkie polskie apteki,
po wojnie znacjonalizowana została na mocy ustawy
sejmowej o przejęciu aptek przez państwo w 1951 r.
W krótkim czasie do każdej apteki wkroczyła trzyosobowa komisja nacjonalizacyjna, która przejmowała
całe wyposażenie, począwszy od pozycji wymienionych w remanencie, a skończywszy na rzeczach osobistych pracowników. Apteki przejmowało państwowe
przedsiębiorstwo CEFARM.
Wyposażenie i zabytkowe meble apteki magistra
Żłobikowskiego, które przetrwały wojnę, niestety nie
zachowały się w całości – w większości zostały zdewastowane lub wyniesione. Do dziś pozostała część mebli w sali sprzedaży, regał z malutkimi szuﬂadkami na
leki, ale przede wszystkim pozostało to, co najcenniejsze – wspomnienia o dawnych czasach i pierwszym
właścicielu.
Po upadku PRL-u rozpoczęła się „wielka” prywatyzacja
aptek, które wcześniej odebrane właścicielom, były teraz
prywatyzowane – sprzedawane przez CEFARM. W latach
90. ubiegłego stulecia grochowską aptekę nabyła osoba
prywatna, a w ubiegłym roku apteka została kupiona
przez jedną z największych sieci aptecznych w Polsce
– Dbam o Zdrowie SA.
Plac Szembeka zmienił swój przedwojenny architektoniczny wystrój
– kolorowe lampiony, podświetlane
fontanny tworzą nowoczesne centrum naszej części miasta. 77-letnia
apteka nadal funkcjonuje na rogu
i jest stałym elementem grochowskiego pejzażu. Wchodzi się do niej tak jak
dawniej – po dwóch schodkach, a wahadłowe drzwi zastąpiły nowoczesne, otwierające się automatycznie.
Czytelnicy „Wiadomości Sąsiedzkich
Grochów” odwiedzają aptekę przynajmniej raz w miesiącu, bo tu właśnie mamy swój punkt dystrybucyjny
miesięcznika.
Anna Oleksiak

fotograﬁe archiwalne:
Robert Żłobikowski
Źródło: Grochów Przedmurze Warszawy – Józef Poliński
Apteka przy Placu Szembeka – zdjęcie przedwojenne –
Żródło: Grochów Przedmurze Warszawy – Józef Poliński

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
Plan zagospodarowania dla
osiedla Kinowa
Najważniejszym punktem
czerwcowej sesji była uchwała, w której Rada Dzielnicy
wystąpiła do Rady Warszawy
o podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Kinowej. Jest to
pierwszy krok do stworzenia planu zagospodarowania, którego granice wyznaczone zostały ulicami: Stanisława Augusta, Międzynarodową, Grenadierów,
Ostrobramską oraz al. Stanów Zjednoczonych.

Na tym terenie znajduje się kilka szkół i przedszkoli, a także obiektów służby zdrowia. Jedynie zapisanie
w planie zagospodarowania przestrzennego obecnych funkcji tych placówek zagwarantuje im możliwości rozwoju oraz uchroni przed ewentualnymi
roszczeniami, które w ogromnej liczbie kierowane są
do Urzędu m.st. Warszawy.
Na terenie przewidzianym do objęcia miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego znajdują
się również ogródki działkowe. Stanowią one unikalną w tej części miasta i dzielnicy oazę zieleni.
Koncepcja Rady Dzielnicy zmierza do zapewnienia mieszkańcom Pragi-Południe możliwości korzystania z aktywnego wypoczynku na tym obszarze.

Windy na stacji
Warszawa Wschodnia

Wyniki wyborów do rad osiedli
W ostatnią niedzielę czerwca
odbyły się wybory do rad osiedlowych. Naszymi przedstawicielami zostali:
Grochów-Centrum:
• Czarnota Monika
• Rogińska Agnieszka
• Daszkiewicz-Bortnowski
Krzysztof
• Dudziński Adam Krzysztof
• Skrzypczak Anna
• Koroś Wiesław
• Zatorska Alicja Małgorzata
• Pucek Dominik
• Miękinia Andrzej
• Zatorska Mirosława Jadwiga
• Truszkowski Daniel
Grochów Południowy:
• Szyszko Piotr
• Kujawa Dariusz Andrzej
• Lewandowski Wiesław Janusz
• Oleksiak Anna
• Grzegrzółka Adam
• Śliwa Zoﬁa
• Dąbrowski Paweł
• Wujek Małgorzata Maria
• Studniarek Tomasz
• Kluś Marcin
• Borodo Maciej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamionkowska Urszula
Kluś Ewa
Zernik Grzegorz
Betcher Krystyna
Bartosińska Irena
Dworzyńska Wiesława Anna
Adamek Justyna
Aulejtner Olga
Suliborski Michał
Kornatowski Rafał Marcin

Grochów Północny:
• Borkowski Marek
• Pawłowski Marek
• Mularczyk Małgorzata
• Zychalak Andrzej
• Wysocki Cezary
• Nowak Marzena
• Zatorska Renata Hanna
• Zatorska Hanna
• Gołębiowska Anna
• Wieczorek Tomasz
• Stelmaszczuk Stanisław
• Grzywacz Witold
• Pabiańczyk Jan
• Szczepaniak Paweł
• Dudkiewicz Tomasz Krzysztof
• Gołaszewska Hanna
• Skorupka Klaudia
• Suska Monika

Zagwarantowanie w planie zagospodarowania przestrzennego funkcji ogródków działkowych i funkcji
parkowych w decydującym stopniu podniesie jakość
życia mieszkańców tej części dzielnicy. Zapewni również działkowcom możliwość dalszego użytkowania
działek. Trzeba podkreślić, iż w pracach nad zapisami uchwały uczestniczyli przedstawiciele ogrodów
działkowych zlokalizowanych przy al. Waszyngtona
i ul. Kinowej. Za trud, jaki włożyli w powstanie tego
dokumentu, należą im się podziękowania.
Do momentu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu dzielnicy zapewne upłynie jeszcze trochę czasu. Ważne jednak, iż do
osiągnięcia tego celu wykonano pierwszy, ale jakże
ważny krok.
Karol Kowalczyk
Radny dzielnicy Praga-Południe

• Suski Tomasz
• Suski Bartłomiej
Grochów-Kinowa:
• Kowalczyk Karol
• Romanowska Jagna
• Blusiewicz Beata
• Prejzner Paweł
• Bielawska Iwona
• Stefaniak Dariusz
• Broyek Katarzyna
• Zalewski Andrzej
• Leﬁk Agnieszka
• Broyek Mikołaj
• Walkiewicz Janusz
• Jeż Janina Wanda
• Majchrzak Roman
• Grzegrzółka Piotr
Kamionek:
• Dziadosz Magdalena
• Kania Jarosław
• Jankowska-Lamcha Dorota
• Krasińska Anna
• Krasińska Aleksandra
• Lulińska Zuzanna
• Piskorski Janusz
• Pasieczny Artur
• Marzecki Tadeusz Tomasz
Redakcja

Mało kto lubi remonty. Niektórych z nas przytłacza
ciągły kurz i hałas. A jeśli modernizacje mają trwać nawet kilka miesięcy albo lat, na naszych twarzach pojawia
się niezadowolenie. W sumie nikogo to nie dziwi. Jednak
efekt końcowy każdego remontu zwykle wszystkich cieszy. I mam nadzieje, że będzie tak również po rewitalizacji kolejowego węzła warszawskiego.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły, że przez najbliższe lata zmodernizują szlaki, perony i dworce w Warszawie. Remont nie ominie również praskiego dworca
– Planujemy na stacji Warszawa Wschodnia budowę wind
– pozwolą one dostać się z przejścia dla pieszych (przejście
wschodnie) na perony. W pierwszej kolejności opracujemy
dokumentację projektową do końca II kwartału 2015 r.
Zadanie zamierzamy zrealizować w systemie „projektuj
i buduj” na lata 2015–2018. Wykorzystując środki UE na
lata 2014–2020, planujemy modernizację prac na odcinku
Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia – poinformował nas Maciej Dutkiewicz z Wydziału Prasowego Biura Komunikacji i Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z urządzeń dźwigowych, które powstaną na stacji
Warszawa Wschodnia, z całą pewnością ucieszą się osoby starsze i rodzice podróżujący pociągami z małymi
dziećmi. Jednak każdy z nas musi uzbroić się w cierpliwość, ponieważ rewitalizacja obiektów znajdujących
się na terenie stolicy i należących do kolei to tylko część
ogromnej inwestycji zaplanowanej na najbliższe lata
w całej Polsce.
Olga Łęcka

POGOTOWIE ROWEROWE
obowo

całod

Z DOJAZDEM DO KLIENTA

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

WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów

– pismo mieszkaƒców Grochowa i okolic
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DUŻY

mały i
W Ż YC I A P O D RÓ Ż Y
Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska zaprasza warszawiaków w wieku 60+ do
wzięcia udziału w projekcie „Mały i Duży w Życia Podróży!”. Celem projektu jest aktywizacja osób 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 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”.
Serdecznie dziękujemy redakcji „Wiadomości
Sąsiedzkich” za wsparcie medialne i propagowanie
idei wolontariatu wśród seniorów.
Szymon Bubiłek,
Fundacja „Wspólna Droga”
United Way Polska

Boiska szkolne dla nas
Boiska szkolne – nowoczesne, z bezpieczną nawierzchnią w dobrym stanie technicznym
– do tej pory w okresie wakacyjnym, gdy pogoda sprzyja zabawie i sportowym rozgrywkom, stały
puste. Przez dwa miesiące nikt nie mógł cieszyć się z tej infrastruktury. Jednak od tego roku ma się to
zmienić. Biuro Edukacji zadecydowało o udostępnieniu nam szkolnych boisk w lipcu i sierpniu.
Z przyszkolnych terenów rekreacyjnych będziemy mogli korzystać nieodpłatnie. Na terenie Grochowa będą to boiska znajdujące się przy:
• Szkole Podstawowej nr 246 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
(ul. Białowieska 22),
• Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka
(ul. Boremlowska 6/12),
• XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
(ul. Fundamentowa 38/42),
• Szkole Podstawowej nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida (ul. Kamionkowska 36/44),
• Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych (ul. Komorska 17/23),
• Szkole Podstawowej nr 72 im. Przyjaciół Grochowa (ul. Ludwika Michała Paca 44),
• XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego (ul. Międzyborska 64/70),
• Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 (ul. Mińska 1/5),
• Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” (ul. Osiecka 28/32),
• Zespole Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich (ul. Siennicka 15),
• Szkole Podstawowej nr 141 im. mjr. Henryka Sucharskiego (ul. Szaserów 117),
• Szkole Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego (ul. Zbaraska 3),
• XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie (ul. Naddnieprzańska 2/4),
• Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego (ul. Kwatery Głównej 13),
• Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 (ul. Osowska 81),
• Szkole Podstawowej nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś” (ul. Cyrklowa 1),
• Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej (ul. Tarnowiecka 4).
We wszystkich wyżej wymienionych miejscach z boisk do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, ręcznej
oraz bieżni będziemy mogli korzystać w godzinach określonych na stronie Urzędu m.st. Warszawy:
www. edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zajecia-pozalekcyjne/6037-boiska-szkolne.
Izabela Gloskiewicz
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Syrenka –
niech nas łączy,
nie dzieli
Syrenka stojąca od 1994 r. w okolicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe swoją nową odsłoną wywołała
spore zamieszanie, konsternację, a
u niektórych nawet niemiłe komentarze. A przecież wszystkich powinna jedynie cieszyć jej rekonstrukcja,
czy jak to się teraz modnie nazywa
„lifting”, dzięki któremu wszystkie
niedoskonałości zniknęły :) .
Pomnik stworzony przez Jerzego Chojnackiego, który wsławił się,
biorąc udział w Powstaniu Warszawskim, pierwotnie stał na placu Przymierza, przed legendarnym kinem
Sawa. Z czasem syrenka została przeniesiona na ulicę
Grochowską. Po wspomnianej już ubiegłorocznej
rekonstrukcji, której głównym celem było przywrócenie pierwotnego wyglądu oraz zniwelowanie oznak
nieubłaganie upływającego czasu, syrenka znów
może cieszyć nasze oczy.
Szokiem dla niektórych mieszkańców naszej
dzielnicy był umieszczony na cokole rzeźby w
czerwcu br. napis: Syrenka Praska. Jedni przyjęli go z
uśmiechem na ustach, drudzy nie kryli zdziwienia, a
nawet oburzenia. Nowa nazwa naszego pomnika budzi kontrowersje. Nawet się temu nie dziwię. Po tylu
latach ﬁgurka nie wiadomo czemu zyskała nazwę,
której nie nadał jej sam autor. Nie będę polemizować,
czy syrenka powinna nosić takie imię, ani nie będę
komentować, gdzie powinna stać. Jednak kwestią,
która mnie nurtuje, a nawet boli, jest fakt, że nie potraﬁmy niezależnie od naszego miejsca zamieszkania
zjednoczyć się. W końcu nie każda dzielnica ma swoją
własną syrenkę. Nie chcę bronić pomysłu, ale można
przecież potraktować go z uśmiechem. A kłótnie lub
niemiłe komentarze w stosunku do mieszkańców
innego osiedla naszej dzielnicy wywołane właśnie
nadaną nazwą chyba nie są właściwe.
Może nadinterpretuję pomysł nadania takiego
imienia, ale w moim odczuciu nazwa miała zjednoczyć wszystkich mieszkańców Pragi-Południe, a okazało się, że znów nas podzieliła.
Izabela Gloskiewicz

W dniu 15 czerwca na Koziej Górce Teatr Akt otworzył plażę nad stawem znanym pod wieloma nazwami: Bałki, Benzynówka bądź Baustelle. Otwarcie było
zwieńczeniem dwumiesięcznych przygotowań terenu, który został dokładnie posprzątany. Aby nasza
plaża dodatkowo kusiła do błogiego lenistwa w sezonie wakacyjnym, nawieziono również piasek oraz
posiano trawę.
Artystyczne zdarzenie w dniu otwarcia plaży było
połączeniem zwyczajnego plażowania i szeregu akcji z kręgu teatru, muzyki, performance’u, muzyki i
rekreacji. Jak to bywa w tego typu sytuacjach, nie zabrakło zdarzeń spontanicznych i improwizacyjnych,

które pojawiły się w wyniku spotkania wykonawców
i uczestników w tak niezwykłym miejscu.
Plaża, szczególnie w sezonie letnim, będzie otwarta na różnorodne pomysły i działania lokalnych organizacji i prywatnych osób. Może też być miejscem
rekreacyjnych spotkań mieszkańców Grochowa i
Warszawy. Dzięki takiej aktywności okolica może
nabrać nowego znaczenia i zostać na nowo odkryta.
Sprzyjać temu będzie również działalność członków
Teatru Akt, którzy będą opiekować się tym miejscem
do przyszłego roku i go artystycznie „ożywiać”. Projekt Plaża Kozia Górka wspiera m.st Warszawa.
Teatr Akt

fot. Izabela Kowalska
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POMOC PRAWNA
DLA DŁUŻNIKÓW

OBRONA PRZED KOMORNIKIEM
skarga na komornika, wstrzymywanie 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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CZY WIESZ, ŻE… (cz. 2)
Prekursorami
sportu
pływackiego w dzisiejszym
jego rozumieniu byli robotnicy zatrudnieni w warzelniach soli w Halle, zwani po
niemiecku „Halloren”. Organizowali wiele imprez typu
sportowego, uczyli sztuki
pływania własne dzieci już w wieku 3-4 lat. Zrobili
wiele dla powstania sportu pływackiego. Znający
doskonale zasady pływania, wysyłani byli w różne
strony kraju jako nauczyciele.
Za datę narodzin nowożytnego sportu pływackiego uznaje się powszechnie rok 1877, kiedy to
rozegrano pierwsze zawody pływackie – Mistrzostwa Anglii, poprzedzone w 1875 roku nie lada wyczynem, który zadziwił cały świat. Angielski kapitan
M. Webb przepłynął kanał La Manche w 21 godzin
i 45 minut. W tym samym roku co Webb na kanale,
E. Bekbier pokonała na Tamizie dystans 36 km. Anglicy wprowadzili pływanie na boku, bardziej ekonomiczne od niemieckiej „żabki” (jako pierwszy ten sposób pływania zademonstrował John Trudgen w 1873
roku i od jego nazwiska styl wziął swoją nazwę).

Nadszedł rok 1896, a wraz z nim Igrzyska I Olimpiady
Nowożytnej. W programie znalazło się także pływanie,
które od tego czasu stanowi jedną z głównych dyscyplin sportowych. Pływanie kobiet pojawiło się na
igrzyskach w 1912 roku w Sztokholmie. Była to druga
dyscyplina, w której zezwolono na start kobietom. Za
pierwsze oﬁcjalne mistrzostwa Europy uznano zawody przeprowadzone w 1926 roku w Budapeszcie.
Kolejne mistrzostwa rozegrano w 1927 roku w Bolonii, a następne w 1931 roku w Paryżu, w 1934 roku
w Magdeburgu i w 1938 roku w Londynie. Pierwsze
mistrzostwa świata po II wojnie światowej zorganizowano w 1947 roku w Monte Carlo. Począwszy od VII
Mistrzostw Europy w Wiedniu w 1950 roku impreza
ta organizowana jest systematycznie, co cztery lata.
Poza pierwszymi mistrzostwami w 1926 roku, w których startowali wyłącznie mężczyźni, zawody o mistrzostwo odbywają się przy oddzielnej punktacji dla
obu płci. Do ścisłej światowej czołówki należą Amerykanie, spośród których wywodzi się więcej mistrzów
olimpijskich niż z jakiegokolwiek innego kraju, poczynając od Johnny'ego Weissmullera, pierwszego
człowieka, który przepłynął 100 m stylem dowolnym
w czasie poniżej jednej minuty, i późniejszego odtwórcy roli Tarzana na dużym i małym ekranie. W bliższych nam czasach największe sukcesy odnosili Mark
Spitz, który na jednej tylko olimpiadzie w Monachium

zdobył aż siedem złotych medali (ustanawiając tyle
samo rekordów świata), Jim Montgomery, który jako
pierwszy przepłynął 100 m w czasie poniżej 50 sekund, oraz Matt Biondi, zdobywca łącznie identycznej
liczby olimpijskich medali jak jego rodak Spitz (11).
Sporo mistrzów olimpijskich i świata pochodzi także
z Australii; wśród nich można wymienić Shane Gould,
Murraya Rose’a i Dawn Fraser – czterokrotną mistrzynię olimpijską i pierwszą kobietę, która przepłynęła
100 m stylem dowolnym w czasie poniżej minuty.
Początkowo w konkurencjach pływackich dominowali Anglosasi, ale potem na czoło wysunęli się
wschodni Niemcy, którzy na wszystkich ważniejszych imprezach w latach 70. i 80. nie mieli sobie
równych – to epoka sukcesów takich zawodniczek
jak Kornelia Ender, Barbara Krause, Petra Schneider
czy Kristin Otto. W ostatnich latach pływanie stało się
domeną zawodników z Dalekiego Wschodu, zwłaszcza Chin.
Idąc śladami światowych mistrzów, serdecznie
zapraszamy na Pływalnię „Szuwarek” przy ul. Kwatery
Głównej 13 w Warszawie, tel.228797751.
Mariusz Szulżuk
Instruktor pływania OSiR Praga-Południe
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LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych

6

zapisy i informacje:

tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl
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OG¸OSZENIA DROBNE
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 bezpośrednio za 350 tys. (lub zamienię na kawalerkę z dopłatą) mieszkanie 71m2 w Sulejówku: 3 pokoje,
wc osobno, wyposażona kuchnia. Kontakt tel. 731 75 42 69
lub 505 807 240.
• Sprzedam segment skrajny, energooszczędny, rekuperacja,
ogrzewanie kominkowe, odkurzacz centralny itp. Stan do wykończenia. Działka 255 m2. Tel. 609-231-230
• Sprzedam atrakcyjny dom wolno stojący w Wiązownie powierzchnia 180 m2, działka 1200 m2, rok budowy 2007; z wysokiej jakości materiałów. 501 745 549
• 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
• Zamienię dom murowany 120 działka 1200 m2 - 58 km od
Warszawy okolice Grójca, całoroczny - do zamieszkania (podatek
roczny tylko 44 zł ) na mieszkanie w Warszawie może być do
remontu Warszawa tel. 693 324 348
• Sprzedam dom 70 m2 działka 2200 m2 w centrum uroczej wsi
98 km od Warszawy (dom drewniany z bali - do remontu)
69 tyś zł Warszawa tel. 693 324 348
• Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej, 143 m2, działka 500 m2
w strzeżonym osiedlu w Sulejówku, rok 2009. Tel. 502 066 300.
• Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Aninie-Sadul
na strzeżonym osiedlu. 4 pokoje, 2 łazienki z podgrzewaną podłogą, 2 balkony, miejsce garażowe, piwnica. 2 minuty od stacji
PKP Anin. Cena: 5600 zł. za m2. Kontakt: 501-620-701
• Działka rekreacyjna, miejscowość Kulki, gm. Siennica, 2600 m2,
media, bezpośrednio, tel. 608-048-084
• Działka rolna w Sulejówku, położona na granicy z W-wą, 3000 m2
+1000 m2. Cena 600 tys. zł. do uzgodnienia. tel. 508 549 374
• Działka budowlana w Kamieńczyku położona w leśnym osiedlu,
ogrodzona, przyłącze tv kablowej, internetu, telefonu, do Bugu
150 m, niedaleko Liwiec cena 52 tys. zł tel. 668 768 268
• Działka budowlana Raszymin-Zalew Zegrzyński, niedaleko przystań wodna. Sugerowana cena 95 tys. zł. W rozliczeniu może być
samochód. tel. 508 549 374
• Sprzedam mieszkanie na Gocławiu 42 m2, I piętro, widna kuchnia,
balkon 5 m2, piwnica. K.W. Cena 272.000 zł, tel. 22 671 70 17
• Sprzedam do zamieszkania segment środkowy Wesoła - Stara
Miłosna, powierzchnia całkowita 240 m2, mieszkalna 180 m2,
działka 190m2, do negocjacji, tel. 781489822

PRANIE

dywanów i wykładzin, mebli
tapicerowanych, tapicerki samochodowej

KOSZENIE

trawników i nieużytków,
wycinka niewielkich drzew i krzewów

MYCIE
tel.

kostki, elewacji, okien itp.
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791-35-55-66

• 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.
• 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
• Sprzedam bezpośrednio działkę budowlaną w Starej Miłośnie,
364 m2, tel: 534-943-830
• Działka rekreacyjna Kąty - Miąski, Flakowizna, bezpośrednio przy
rzeczce 3100 m2 - 25,00 zł/m2 tel. 501 358 985

PRZYCZEPY Wypożyczalnia
LAWETY IWO-AGO
tel.: 532 234 128

• 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
• 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 działkę z domem w Międzylesiu. tel. 506 407 688
• Sprzedam bezpośrednio działkę budowlaną w Starej Miłośnie,
364 m2, tel: 534-943-830
• Sprzedam widokowe wzgórze nad jeziorem Hańcza w Suwalskim Parku Krajobrazowym, najpiękniejsze miejsce na Suwalszczyźnie. Przestrzeń, cisza, dzika przyroda. 10 156 m2, bud. media,
asfalt. 502 569 602
SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

• Przyczepa kempingowa rok 1991 z wyposażeniem na działkę lub
budowę nie zarejestrowana 5300 zł w pełni sprawna Warszawa
tel. 537 047 887
• Szafki kuchenne nowe - komplet 595 zł, młoto - wiertarka bdb.
Bosch 390 zł , zgrzewarka do rur hydraulicznych nowa 125 zł ,
piec c.o Junkers 690 zł, przyczepka bagażowa 690 zł Warszawa
tel. 537 047 887
• Kupię przyczepę bagażową i kempingową - mogą być do remontu lub nie zarejestrowane Warszawa tel. 693 324 348
• Antyczne karafki, talerz ozdobny inkrustowane srebrem
tel. 600 98 95 73
• Obraz olejny-pejzaż lasu w pozłacanych ramach, wymiary:
44x75-kopia Ivana Szyszkina-tanio: 781 496 613
• Encyklopedia Powszechna PWN 4 tomy – stan idealny – oraz
słownik 2 tomy niemiecko-polski tanio: 781 496 613
• Pianino CASIO AP-250 cyfrowe, czarne-nowe,:tel 781 496 613
• Ubrania damskie z własnej szafy rozm. 36-40 (bluzki, marynarki,
spodnie, sukienki, kurtki, płaszcze) oraz pantoﬂe rozm. 36-37,
torebki, paski, apaszki. Ceny od 10 zł wzywż – to nie jest ciucholand. tel.513 704 240
• Elegancki biały serwis porcelanowy do kawy na 12 osób – cena
250 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
• 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

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

W-wa, ul. Mińska 65 (wjazd od ul. Chodakowskiej)

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

502-011-257
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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.
• 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 (możliwość zmiany wymiarów) - 50 zł 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: 0 602 231 318,
etenis@wp.pl
• 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
• Odbiorę nieodpłatnie wszelki złom oraz stare lodówki, pralki,
grzejniki itp.503-759-763
KOREPETYCJE/NAUKA/WARSZTATY

• Język niemiecki. Nauczycielka z doświadczeniem. Szkoła. podst.,
gimnazjum, liceum. Skutecznie. W domu ucznia. 608 484 707.
• Studentka Filologii Romańskiej udzieli korepetycji z języka francuskiego. Tel. 502 568 012.
• Angielski nauczanie od juniora do seniora, przygotowanie do
matury, korepetycje, konwersacje – w oparciu o własne materiały, na poziomie Oxford. Miła, bezstresowa atmosfera, Centrum
Śródmieścia.Godzina zegarowa od 45 zł do 80 zł (pon-piątek)
nauka w weekend jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu
tel 513 704 240
• 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

WYNAJM¢

• Do wynajęcia - 47 m2 dwa pokoje z widną kuchnią, róg
Wiatracznej i Chrzanowskiego, agd, częściowo umeblowane,
tel. 665-109-279.
• Wynajmę mieszkanie w Starej Miłosnej 56 m2 z ogródkiem,
aneks kuchenny połączony z pokojem dziennym, sypialnia,
łazienka, korytarz i stanowisko garażowe. Osiedle strzeżone.
Mieszkanie wolne od września 2014 r. Tel. 502 511 323.
• 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

• Złota rączka. Wszelkie prace remontowe tel.503759763
• Odbiorę nieodpłatnie wszelki złom,stare przewody elektryczne,
pralki, lodówki tel.503759763
• 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
• Zrobię tanio porządki - w mieszkaniu , domu , lokalu , piwnicy
lub na podwórku wraz z wywózką niepotrzebnych przedmiotów mogę też rozebrać garaż, komórkę, ścianę i inne i wykonać
każdą pracę Warszawa tel. 693 324 348
• Poszukuję pracy oraz zleceń : Hydraulik - Elektryk mogę wykonać też inne prace techniczne - bezpośrednio, Warszawa
tel. 693 324 348
• Ekonomista wykształcenie wyższe (UW Wydział Zarządzania),
doświadczenie w prowadzeniu biura w środowisku międzynarodowym, biegły angielski (Business English) poszukuje pracy.
tel 513 704 240
• Szukam pracy - mycie okien, sprzątanie w domach, porządki
tel. 511 210 315
• Gotowanie obiadów dla starszych osób tel. 511 210 315
• Opieka i pomoc w nauce dla ucznia 3-4 godz. dziennie
tel. 511 210 315
• Opieka pielęgniarska nad dziećmi i dorosłymi w domu
tel. 793 456 990

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40
•
•
•
•
•

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

•

• Sprzedam wózek Emmaljunga EDGE kolor bordowy z białymi
wstawkami. Wózek na stelażu chromowanym, bardzo ładny.
609-231-230
• Kanapa–sofa dziecięca (rozkładana) z pojemnikiem, tapicerka
niebieska wzorzysta, używana, stan b.dobry, tel.781489822
• Sprzedam fotelik samochodowy w bardzo dobrym stanie: producent Britax Romer Duo Plus 9-18 kg, regulacja oparcia, Isoﬁx,
regulowany zagłówek, zdejmowane pokrycie, kolor szaro-zielono-turkusowy. Tel. 697-966-820.
• 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Myję okna w domach prywatnych tel. 500 895 836
Pielęgnacja kwiatów w domu i ogrodzie. tel. 500 895 836
Gotowanie dla seniorów tel. 500 895 836
Sprzątanie, również po remoncie tel. 500 895 836
Złota rączka wszelkie naprawy-wymiana kranów,spłuczek,
zamków ,kontaktów itp. 503-759-763
Złota rączka - usługi ogrodnicze, porządkowe, malowanie itp.
tel. 507 097 028
Złota rączka - porządki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920, 734 253 366
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
Chętnie wyjdę z psem na Pradze-Południe. Proszę o telefon
wieczorem - 22 870 00 44
Szukam pracy, sprzątanie, prasowanie, pomoc domowa, opieka
nad dzieckiem. Jestem kulturalna, spokojna i dokładna. Mam
referencje. tel. 886 789 576

SPRZEDAM!!!
cena: 299 000 zł

Działka rekreacyjna (1680 m2) z domem
całorocznym (90 m2), urządzonym
Wielęcin, gmina Somianka
pow. wyszkowski

tel.: 605 297 200
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GROCHÓW

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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