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Ruszamy z nowym tytu∏em!
Drodzy Czytelnicy!
„WiadomoÊci Sàsiedzkie
Grochów” to siostrzana,
trzecia po wydaniu wawerskim, wersja wydawanych
od 13 lat w Weso∏ej „WiadomoÊci Sàsiedzkich Stara Mi∏osna”. DoÊwiadczenia zgromadzone przy wydawaniu
tamtej gazety chcemy wykorzystaç tak˝e na potrzeby spo∏ecznoÊci innych dzielnic, a nawet poszczególnych osiedli, co niniejszym czynimy, wydajàc „WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów”.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” to gazeta lokalna.
Bliska mieszkaƒcom, bo w du˝ej mierze przez
nich redagowana. JesteÊmy bowiem pismem,
które otwiera swe ∏amy dla wszystkich chcàcych
zrobiç coÊ pozytywnego. W odró˝nieniu od wielu innych gazet lokalnych nie mamy rubryki kryminalnej, nie piszemy o wypadkach, a wyjàtkowo rzadko o ludzkich tragediach. Owszem, to
tak˝e nasza rzeczywistoÊç, ale jej opisywanie
zostawiamy innym mediom. My wolimy skoncentrowaç si´ na tym, co pomijajà inni: na ludzkich pasjach, realizowanych marzeniach, na ciekawych inicjatywach, na ludziach, którzy tu,
na Grochowie, w swoim otoczeniu robià drobne,
ale jak wa˝ne dla innych rzeczy.
B´dziemy tak˝e starali si´ promowaç wszelkie
imprezy kulturalne i sportowe, szczególnie te lokalne. Cz´sto bowiem sami nie wiemy, ˝e kilka
ulic dalej mo˝emy znaleêç fascynujàcà rozrywk´, bez koniecznoÊci wyjazdu do centrum Warszawy. Nie pozostaniemy te˝ oboj´tni na bolàczki mieszkania na Grochowie. Jednak nie chcemy
ograniczaç si´ do krytyki, lecz bardziej wskazywaç, jak dany problem rozwiàzaç.
Oprócz numeru drukowanego, który b´dzie
si´ ukazywa∏ co miesiàc, oddajemy w Wasze r´ce tak˝e nowoczesny portal informacyjny, dzi´ki
któremu du˝o szybciej i skuteczniej b´dziemy
w stanie docieraç do Was z najÊwie˝szymi informacjami o wa˝nych wydarzeniach.
Obok czytelnie podanej i cz´sto aktualizowanej zawartoÊci, oferujemy Paƒstwu tak˝e sporo
dodatkowych mo˝liwoÊci: kalendarz imprez kulturalnych i sportowych z terenu dzielnicy, udzia∏
w sonda˝ach dotyczàcych aktualnych problemów, mo˝liwoÊç wspó∏tworzenia naszej gazety,
wyszukiwanie kontaktów do ró˝nych instytucji,
stowarzyszeƒ, klubów, a tak˝e firm z naszego
terenu i wiele, wiele innych.
Zapraszamy do wspó∏pracy wszystkie instytucje z terenu dzielnicy. JeÊli planujecie jakieÊ wy-
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darzenie czy imprez´, z przyjemnoÊcià wstawimy je do kalendarza imprez oraz poinformujemy
o nich naszych czytelników. Wystarczy przys∏aç
e-maila ze zg∏oszeniem na adres redakcja.praga
poludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Zapraszamy tak˝e osoby, które chcia∏yby si´
w∏àczyç we wspó∏redagowanie zarówno drukowanego wydania, jak i portalu. Nie wymagamy
doÊwiadczenia dziennikarskiego, nie wymagamy
dyspozycyjnoÊci. Po prostu jeÊli chcesz mieç
satysfakcj´ z publikacji Twoich tekstów i zdobyç
doÊwiadczenie w dziedzinie „dziennikarstwa
obywatelskiego”, napisz do nas. JesteÊmy
otwarci na wspó∏prac´ i ch´tnie pomo˝emy
w poznaniu tajników dziennikarskiego fachu.
A jeÊli nie masz czasu na samodzielne pisanie, a posiadasz informacje lub zdj´cia, które

chcia∏(-a)byÊ udost´pniç czytelnikom, wystarczy
napisaç do nas, z przyjemnoÊcià zredagujemy je
i udost´pnimy w Twoim imieniu.
Nasz portal obecnie obejmuje swoim zasi´giem trzy warszawskie dzielnice: Weso∏à, Wawer i Prag´-Po∏udnie. Ma jednak mechanizm
rozdzielania wydaƒ, w prosty sposób umo˝liwiajàcy przeglàdanie wszystkich wiadomoÊci lub
wysortowanie tylko tych dotyczàcych interesujàcej czytelnika dzielnicy.
Serdecznie zapraszamy na
www.wiadomoÊcisasiedzkie.pl
˚yczymy mi∏ej lektury!
Redaktor Naczelny
Marcin J´drzejewski

JESTEÂMY NA FACEBOOKu
FACEBOOKu!! – czytaj wi´cej na stronie
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CPK – zaprasza
Centrum Promocji Kultury przy
ul. Podskarbiƒskiej 2
• 1 lipca (niedziela), godz. 16.00
Otwarcie I wystawy uczestników kursu fotogra ficznego CPK . Wystawa czynna do 31 sierpnia. Zapraszamy tak˝e na wystaw´ ceramiki Pracowni
GrzeÊkiewiczów, która czynna b´dzie do 18 lipca.
• 20 lipca (piàtek), godz. 18.00
Wernisa˝ wystawy „Obrazy” Teresy Stankiewicz.
Wystawa czynna do 14.08.2012.
• Warsztaty letnie w CPK
Szczegó∏owe informacje na stronie: www.cpk.art.pl
• 1 sierpnia (Êroda), godz. 18.00
Koncert „Trzy Polonezy” i projekcja multimedialna „Suita Powstania Warszawskiego”. Wst´p wolny.
• 14 i 17 sierpnia (wtorek i piàtek), godz. 10.30
„Krzesiwo” J. H. Andersena – spektakl dla dzieci. Zaproszenia do odbioru w CPK.
• 15 sierpnia (Êroda) – 21 sierpnia (wtorek)
Warsztat Teatru OpowieÊci dla M∏odzie˝y – „Historie
rodzinne”. Szczegó∏owe informacje: www.marebito.pl.
• 17 sierpnia (piàtek), godz. 18.00
Wernisa˝ wystawy Henryka Hereca „Sztuka
wspó∏czesna w malarstwie wkl´s∏o-wypuk∏ym”.
Wystawa czynna do 3.09.2012.
• 25 i 26 sierpnia (sobota-niedziela)
Czwarta Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Japoƒ skiego Mahjonga Warsaw Mahjong Taikai 2012.
Szczegó∏owe informacje i zapisy na stronie
www.mahjong.waw.pl.
• 28 sierpnia (wtorek) i 30 sierpnia (czwartek),
godz. 10.30
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„Królewna OÊla Skórka” Ch. Perraulta – spektakl
dla dzieci. Zaproszenia do odbioru w CPK.

ul. Francuska na odcinku od Ronda
Waszyngtona do ul. Walecznych
• 14 lipca (sobota), godz. 12.00–22.00
„Rendez-vous z Francjà” – ca∏odzienny piknik rodzinny. W programie przysmaki kuchni francuskiej, konkursy z nagrodami, atrakcje sportowe, animacje dla
dzieci, pokazy samochodów, francuska piosenka i uliczna zabawa taneczna dla wszystkich. Wst´p wolny.

Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
• 11 lipca (Êroda), godz. 21.45
Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Czy
Lucyna to dziewczyna?”. Wst´p wolny.
• 15 lipca (niedziela), godz. 18.30
Klasycznie i z klasà: Koncert najwi´kszych przebojów opery i operetki. Wst´p wolny.
• 18 lipca (Êroda), godz. 21.45
Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Manewry mi∏osne”, 1935 r., wst´p wolny.
• 21 lipca (sobota), godz. 19.00
Liryczne lato w Parku Skaryszewskim: „Tak ju˝
jest...” – koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu
Darka Kosza∏ka i Jarka Woszczyna. Wst´p wolny.
• 25 lipca (Êroda), godz. 21.45
Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Pani
minister taƒczy”, 1937 r., wst´p wolny.
• 26 lipca (czwartek), godz. 19.00
Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego
i Jego GoÊcie.. Wst´p wolny.
• 28 lipca (sobota), godz. 11.00
„Kopciuszek Jana Brzechwy”. Wst´p wolny.
• 29 lipca (niedziela), godz. 18.30

Klasycznie i z Klasà: „MUZYCZNE SKRZY˚OWANIE KULTUR” w wykonaniu duetów: Machowska &
Kalisz oraz Ko-Gut. Wst´p wolny.
• 1 sierpnia (Êroda), godz. 21.15
Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Pawe∏
i Gawe∏”, 1938 r., wst´p wolny.
• 4 sierpnia (sobota), godz. 18.30
Liryczne lato w Parku Skaryszewskim: Koncert
niezapomnianych polskich piosenek XX stulecia
i przebojów Êwiatowej estrady. Wst´p wolny.
• 5 sierpnia (niedziela), godz. 11.00
„Kopciuszek” Jana Brzechwy. Wst´p wolny.
• 8 sierpnia (Êroda), godz. 21.15
Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Jego
ekscelencja subiekt”, 1933 r., wst´p wolny.
• 11 sierpnia (sobota), godz. 18.30
Klasycznie i z klasà: „Viva Espana Ole” koncert przygotowany z okazji 10. edycji Mi´dzynarodowego Festiwalu Kultury Hiszpaƒskoj´zycznej. Wst´p wolny.
• 15 sierpnia (Êroda), godz. 21.15
Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Ka˝demu wolno kochaç”, 1933 r., wst´p wolny.
• 19 sierpnia (niedziela), godz. 19.30
Koncert monarowskich zespo∏ów muzycznych
i zaproszonych goÊci w ramach Obchodów 10. rocznicy Êmierci Marka Kotaƒskiego. Wst´p wolny.
• 23 sierpnia (czwartek), godz. 19.00
Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego
i Jego GoÊcie. Wst´p wolny.
• 25 sierpnia (sobota), godz. 18.30
Liryczne lato w Parku Skaryszewskim: Koncert
piosenki poetyckiej w wykonaniu Daniela Ga∏àzki
z Zespo∏em. Wst´p wolny.
• 26 sierpnia (niedziela), godz. 18.30
Po˝egnanie wakacji z Kapelà StaÊka Wielanka. Wst´p wolny.
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Cia∏o, w grudniu niemal ca∏a dzielnica staje si´ zielono-szara od Âwi´ta Barw
Szczepu, a po ka˝dym wi´kszym wyjeêdzie harcerze organizujà Âwi´to Gór, podczas którego
wspominajà najmilsze razem sp´dzone chwile.
Dla zainteresowanych rodziców, którzy chcieliby oderwaç swoje pociechy od szklanych ekra-

A mo˝e harcerstwo?
W czasach kiedy serwisy spo∏ecznoÊciowe,
gry komputerowe i filmy akcji zape∏niajà dzieciom wszystkie chwile wolne od zaj´ç szkolnych, z ofertà nadchodzà wszelakie kluby sportowe, artystyczne, hobbystyczne i ruch harcerski. Wszyscy czytelnicy, których droga ˝yciowa
zetkn´∏a si´ z programem harcerstwa, pewnie
doskonale b´dà wiedzieli „z czym ten kawa∏ek
chleba si´ je”. Harcerstwo jest organizacjà skupiajàcà dzieci i m∏odzie˝. Na licznych zbiórkach
i obozach dzieciaki uczà si´ najró˝niejszych
technik terenoznawstwa, historii, zaradnoÊci ˝yciowej itp.
Praga jest jednà z najbardziej aktywnych
dzielnic stolicy pod wzgl´dem ruchu harcerskiego. Praktycznie w ka˝dej szkole podstawowej
i gimnazjalnej dzia∏a jedno z wielu Êrodowisk
harcerskich.
22 Szczep „Watra” im. hm. Kazimierza Skorupki to pr´˝nie dzia∏ajàce cztery dru˝yny harcerskie
i cztery gromady zuchowe. Cele, jakie obra∏y sobie owe dru˝yny i gromady, to przede wszystkim
wychowywanie dzieci w idei harcerskiej poprzez
zabaw´ i ruch, który oferowany jest na wielu arcyciekawych akcjach. Szczep dzia∏a przy trzech
grochowskich szko∏ach i parafii na Kamionku.
Wspó∏pracujàc z wy˝ej wymienionymi instytucjami, harcerze 22-giej z rozmachem pokazujà,
˝e „chcieç to móc”. Ponad dziewi´çdziesi´cioletni szczep jest w stanie pochwaliç si´ wspania∏ymi obozami czy akcjami, do których z pewnoÊcià mo˝na u˝yç okreÊlenia tradycja. Od wielu
lat „Watra” organizuje jeden z o∏tarzy na Bo˝e

Chcesz być

Piotr Lorenc

Letnie koncerty na Grochowskiej
Burmistrz Dzielnicy Praga-Po∏udnie Tomasz
Kucharski zaprasza na Letnie Koncerty na Grochowskiej, których organizatorem jest Sinfonia
Varsovia. W ka˝dy weekend czerwca, lipca
i sierpnia o godz. 16.00 na Grochowskiej 272
bezp∏atnie mo˝na wys∏uchaç utworów najbardziej znanych kompozytorów w doskona∏ym
wykonaniu. Poni˝ej prezentujemy repertuar letnich koncertów do koƒca lipca 2012 r.
Repertuar do koƒca sezonu dost´pny jest
pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/130/n/2212 oraz na stronie organizatora:
www.sinfoniavarsovia.org.

14.07, sobota, godz. 16.00
Marianna Bednarska – marimba, wykona
m.in.: JOHANN SEBASTIAN BACH Wariacje
Goldbergowskie: Aria, Wariacja V, KEIKO ABE
Variations on Japanese Children’s Songs i inne.

15.07, niedziela, godz. 16.00
Aleksandra Maƒkowska – saksofon oraz ¸ukasz Chrz´szczyk – fortepian, wykonajà m.in.:
FLORENT SCHMITT Legenda na saksofon altowy i fortepian op. 66, PAUL HINDEMITH
Sonata na saksofon altowy i fortepian i inne.

WieÊci z KS Drukarz
2 czerwca w Ko∏obrzegu rozegrano II Rund´ Pucharu Polski Juniorów M∏odszych w ∏ucznictwie.
W bardzo niesprzyjajàcych warunkach, przy silnym, porywistym wietrze, obfitych opadach deszczu przechodzàcych w gradobicie, w niskiej temperaturze rywalizowa∏o 38 dziewczàt i 97 ch∏opców.
Pogoda nie przeszkodzi∏a Julii Gajdzie z KS
„Drukarz” w uzyskaniu wysokiego miejsca.
W rundzie kwalifikacyjnej osiàgn´∏a rezultat 256
pkt i uleg∏a jedynie Adriannie Trzebiƒskiej (278
pkt) z wroc∏awskiego „Talentu”. W meczach
rund eliminacyjnych Julia wygrywa∏a bez problemu z kolejnymi rywalkami, choç w 1/8 fina∏u
musia∏a si´ dogrywaç z Angelikà Zajkowskà.
W pó∏finale uleg∏a Martynie Kalwinek, za to
w ma∏ym finale pokona∏a Edyt´ Jakimiec 6:4.
Z kadetów najlepiej postrzela∏ Micha∏ Czajkowski. Zajà∏ 27 miejsce. Kajetan Ryters by∏ 37,

nów telewizorów i komputerów, zamieszczam
www.watra.zhr.pl). Gwarantuj´ doskona∏à
link (w
zabaw´ na obozach i zbiórkach, wiele nowych
umiej´tnoÊci, mnóstwo przyjació∏ na ca∏e ˝ycie.
Sam kiedyÊ wpad∏em w wir harcerskiej przygody i nie ˝a∏uj´ swojej pierwszej zbiórki.

Pawe∏ Onisk – 68, a Marek Szymaƒski – 80.
Maciek Huszcz zajà∏
czwarte miejsce w rozgrywanej 9 czerwca
w Krakowie III Rundzie
Pucharu Polski Seniorów
i Juniorów. Po rundzie
kwalifikacyjnej zajmowa∏
równie wysokà, 5 lokat´.
617 pkt zapewni∏o Maçkowi 5 miejsce w rozgrywanych równoczesnie Mi´dzynarodowych Mistrzostwach Krakowa.
Pozostali startujàcy zawodnicy „Drukarza” nie
mogà si´ pochwaliç takimi sukcesami. Jagienka
Król po rundzie kwalifikacyjnej zajmowa∏a 18 lokat´. W 1/16 fina∏u walczy∏a z Ewà Tyll (Spo∏em
¸ódê). Doprowadzi∏a
wciąż piękniejsza? do bara˝u, gdzie jednak
to rywalka trafi∏a bli˝ej
Êrodka tarczy. Jagienka
zaj´∏a 17 miejsce.
Maurycy Âwieczak
w kwalifikacjach uzyska∏ 566 pkt i zajmo-

21.07, sobota, godz. 16.00
Maxima Sitarz – skrzypce oraz Mischa Koz∏owski – fortepian, wykonajà m.in.: WITOLD
LUTOS¸AWSKI Subito na skrzypce i fortepian, LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonata
skrzypcowa nr 7 c-moll op. 30 i inne.

22.07, niedziela, godz. 16.00
Marcin Gadaliƒski – kontratenor oraz Mischa
Koz∏owski – fortepian, wykonajà m.in.: JOHN
DOWLAND I saw my lady weep, HENRY
PURCELL Sweeter than roses i inne.

28.07, sobota, godz. 16.00
Sylwester Smulczyƒski – tenor oraz Ewa Pelwecka – fortepian, wykonajà m.in.: ROBERT
SCHUMANN Dichterliebe (Mi∏oÊç poety)
op. 48 s∏. H. Heine, SIERGIEJ RACHMANINOW Ty pomnisz li wieczer (Czy pami´tasz
ten wieczór) s∏. A. K. To∏stoj i inne.

29.07, niedziela, godz. 16.00
Karolina Nadolska – fortepian, wykona m.in.:
FRYDERYK CHOPIN Polonez-Fantazja As-dur
op. 61, PIOTR CZAJKOWSKI Grudzieƒ z cyklu „Pory roku” i inne.
Hanna Kowalska
wa∏ 26 miejsce. W 1/32 wygra∏
6:2 z Adamem Âcibskim (Grot
Nowa Ruda), jednak w 1/16,
po bardzo zaci´tym i stojàcym na
wysokim poziomie sportowym
pojedynku, uleg∏ Grzegorzowi
Âliwce (¸ucznik ˚ywiec) 4:6.
Gawe∏ Kucowski zajà∏ odleg∏e miejsce w rundzie kwalifikacyjnej – 42. W 1/32 fina∏u
zmierzy∏ si´ z Micha∏em Dobroszkiem (Spo∏em ¸ódê) i –
mimo prowadzenia 4:0 – pojedynek przegra∏. Aleksander Bia∏obrzeski uzyska∏ 457 pkt
i w 1/32 fina∏u uleg∏ 0:6 Dawidowi Michalskiemu
(Czarna Strza∏a Bytom).
Julia Gajda zwyci´˝y∏a w kategorii juniorek
m∏odszych podczas rozgrywanego 29 kwietnia
w Radomiu XXI Memoria∏u Micha∏a Sawickiego.
Trzecie miejsce w kategorii seniorów wywalczy∏
Gawe∏ Kucowski.
Wystartowa∏o w sumie 8 zawodników KS
„Drukarz”: Jagienka Król, Julia Gajda, Dominika
Konopiƒska, Gawe∏ Kucowski, Aleksander Bia∏obrzeski, Marek Szymaƒski, Kajetan Ryters i Pawe∏ Onisk.
Gawe∏ Kucowski
fot. Gawe∏ Kucowski, Katarzyna Klata
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Âwi´to Podwórka na Podskarbiƒskiej
„Âwi´to podwórka” – pod taki has∏em
27 maja br. bawiono
si´ na podwórku, które ∏àczy mieszkaƒców budynków przy
ul. Podskarbiƒskiej 8,
10a i 10b.
Organizatorzy
przygotowali wiele
atrakcji, ka˝dy móg∏
znaleêç tam coÊ dla
siebie. Dzieci mog∏y
uczestniczyç w warsztatach artystycznych, konkursach plastycznych i muzycznych, a tak˝e
w zawodach sportowych, jak równie˝ poznaç
zasady bezpieczeƒstwa prezentowane przez
Stra˝ Miejskà. Jednà z atrakcji, która cieszy∏a si´
ogromnym powodzeniem wÊród najm∏odszych,
by∏a zje˝d˝alnia Tucan. Starsi mieszkaƒcy mogli

przebadaç poziom
cukru, ciÊnienie t´tnicze krwi, jak równie˝ poznaç zasady
ratownictwa
medycznego. Liczne
konkursy przygotowane przez organizatorów cieszy∏y si´

ogromnym powodzeniem. Równie˝ mi∏oÊnicy
dobrego smaku mogli znaleêç coÊ dla siebie,
grill oraz konkurs na najlepsze ciasto znalaz∏y
uznanie przyby∏ych goÊci.
Iwona Kaczorowska,
Wydzia∏ Organizacyjny dla Dzielnicy
Praga-Po∏udnie Urz´du m.st. Warszawy

Warszawa bez elektroÊmieci
– szko∏y z cennymi nagrodami!
Ponad 140 szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie, 100 ton zebranych elektroÊmieci, atrakcyjne nagrody, przeprowadzone dzia∏ania edukacyjne w zakresie post´powania ze zu˝ytym sprz´tem elektrycznym i elektronicznym. Oto tylko niektóre efekty zakoƒczonego w∏aÊnie programu „Warszawa bez elektroÊmieci” zorganizowanego przez dzia∏ajàcà na zasadach not-for-profit, organizacj´ odzysku ElektroEko.
Zwyci´zcà pierwszej ods∏ony
programu edukacyjnego „Warszawa bez elektroÊmieci” zosta∏a Szko∏a Podstawowa nr 255 im.
Cypriana Kamila Norwida. Jej uczniowie w ciàgu
zaledwie szeÊciu tygodni zebrali niemal 25 ton
zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego! W zamian za wysi∏ek i zaanga˝owanie placówka otrzyma∏a nagrody o wartoÊci 20 tysi´cy
z∏otych. Zgodnie z ˝yczeniem szko∏y by∏a to
m.in. tablica multimedialna, sprz´t sportowy
oraz materia∏y dydaktyczne.
„Konkurs mia∏ dwa etapy. Pierwszy by∏ skierowany bezpoÊrednio do uczniów – dzi´ki przygotowanym materia∏om dydaktycznym zapoznali si´
z zagro˝eniami wynikajàcymi z niew∏aÊciwego
post´powania z elektroÊmieciami. Drugi etap polega∏ na zbiórce elektroÊmieci. Zaanga˝owanie
uczniów prze∏o˝y∏o si´ równie˝ na edukacj´ ich
rodziców, rodziny czy znajomych. Osiàgni´ty rezultat: 25 ton zebranych elektroÊmieci jest wspania∏ym wynikiem, tym bardziej ˝e zbiórka trwa∏a
niespe∏na dwa miesiàce. Wymaga∏o to wielkiego
zaanga˝owania zarówno od uczniów, rodziców,
jak i nauczycieli. Odpowiadajàc na apel w∏adz
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gmin bioràcych udzia∏ w programie, od wrzeÊnia
program b´dzie mia∏ charakter sta∏y. Na zakoƒczenie przysz∏ego roku szkolnego odb´dzie si´
podsumowanie programu, a bioràce w nim udzia∏
szko∏y zostanà nagrodzone, zgodnie z osiàgni´tymi wynikami” – powiedzia∏
Grzegorz Skrzypczak, Prezes Zarzàdu ElektroEko.
„Nasi uczniowie wraz
z rodzicami zbierali zarówno du˝y sprz´t, taki
jak lodówki czy telewizory, nie brakowa∏o jednak
równie˝ drobnych elektroÊmieci, np. telefonów komórkowych czy suszarek. Dzi´ki temu wszyscy
zaanga˝owani w projekt choç w najmniejszym
stopniu dowiedzieli si´, ˝e ka˝dy sprz´t dzia∏ajàcy

Tomasz Kucharski, burmistrz dzielnicy
Praga-Po∏udnie, wr´cza nagrody

niegdyÊ na pràd lub baterie to elektroÊmieci, które
bezwzgl´dnie nale˝y oddaç do punktów zbierania.
Warto podkreÊliç, ˝e prowadzàc zbiórk´ uczniowie
wykazywali si´ wielkim sprytem. Jeden z nich roz-

wiesi∏ na swojej klatce w bloku plakaty, zach´cajàce mieszkaƒców do udzielenia pomocy przy zbiórce elektroÊmieci. Efekt? Sàsiedzi równie˝ zaanga˝owali si´ w projekt” – podkreÊla Ma∏gorzata Wiaderna, dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 255.
Drugie miejsce w konkursie „Warszawa bez
elektroÊmieci” zaj´∏a SP nr 321, trzecie SP
nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, natomiast
na czwartym miejscu sklasyfikowano SP nr 185
im. UNICEF. W programie wzi´∏o udzia∏ 140
szkó∏ z ca∏ej Warszawy, które w sumie zebra∏y
a˝ 100 ton elektroÊmieci.
Nie wyrzucaj elektroÊmieci do Êmietnika
Od 21 paêdziernika 2005 r. obowiàzuje w Polsce Ustawa o Zu˝ytym Sprz´cie Elektrycznym
i Elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 29 lipca
2005 r.), wed∏ug której, wszystkie zu˝yte urzàdzenia dzia∏ajàce na pràd lub na baterie – m.in.:
telewizory, pralki, lodówki, miksery, mikrofalówki, golarki elektryczne, wiertarki, telefony komórkowe, komputery, video, a tak˝e Êwietlówki i ˝arówki energooszcz´dne – to odpady, których nie
mo˝na wyrzucaç razem z innymi odpadami
do Êmietnika poniewa˝ zanieczyszczajà Êrodowisko. Grozi za to kara grzywny od 500 do 5000 z∏.
Zgodnie z ustawà o zu˝ytym sprz´cie, elektroÊmieci pochodzàce z gospodarstwa domowego
mo˝na oddaç bezp∏atnie i w dowolnej iloÊci do
specjalnego punktu zbierania, oraz w przypadku
dokonywania zakupu nowego sprz´tu, równie˝
do sklepu. By uzyskaç szczegó∏owe informacje
na temat prowadzonych programów zbiórki elektroÊmieci oraz dowiedzieç si´, gdzie znajduje si´
najbli˝szy punkt oddawania ZSEE, warto wejÊç
na stron´ internetowà www.elektrosmieci.pl.
Na wszystkie pytania odpowiadajà równie˝ konsultanci infolinii 801 011 180.
Wi´cej informacji znajduje si´ na stronie
www.moje -miasto-bez-elektrosmieci.pl.
ElektroEko

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Karta Pacjenta dla Ciebie
do rejestracji b´dzie mo˝liwa szybka identyfikacja
w bazie pacjentów, poprzez nadany unikatowy
kod kreskowy umieszczony na ka˝dej karcie.

chodni nie zwalnia pacjenta z obowiàzku ka˝dorazowego okazywania aktualnego dokumentu
ubezpieczenia.
Karta Pacjenta s∏u˝y równie˝ do uzyskania dost´pu do Portalu Pacjenta. W przypadku braku
mo˝liwoÊci dost´pu do Internetu w domu, osoba

Tekst sponsorowany

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Wspierani przez Êrodki uzyskane z Unii Europejskiej uruchamiamy Zintegrowany System
Informatyczny, którego jednym z elementów
jest Karta Pacjenta.
Niebawem b´dzie ona wydawana bezp∏atnie
pacjentom, którzy ju˝ z∏o˝yli lub z∏o˝à deklaracje
wyboru do lekarza, piel´gniarki i po∏o˝nej,
w podstawowej opiece zdrowotnej w przychodniach SZPZLO Warszawa Praga Po∏udnie oraz
SZPZLO Warszawa Wawer. W praktyce oznacza
to, ˝e Kartà Pacjenta b´dà mogli pos∏ugiwaç si´
pacjenci, którzy zg∏oszà si´ po porad´ do lekarza internisty lub pediatry.
Pacjent, zg∏aszajàc si´ do podstawowej opieki zdrowotnej w rejestracjach przychodni Zespo∏ów, otrzyma indywidualnà kart´ z nadrukowanymi danymi osobowymi.
Imienna Karta jest w∏asnoÊcià pacjenta i nale˝y jà ka˝dorazowo okazywaç w czasie rejestrowania si´ na porad´ w przychodni.
Karta Pacjenta to rodzaj „zdrowotnego dowodu
osobistego”, dzi´ki któremu przy zg∏oszeniu si´

Karta Pacjenta – awers
Z uwagi na wielkoÊç zadeklarowanej populacji
w przychodniach obu Zespo∏ów, które obejmujà
opiekà od kilku do kilkunastu tysi´cy podopiecznych, korzystanie z karty umo˝liwi szybszy dost´p do danych pacjenta.
Jednak nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e posiadanie Karty Pacjenta i okazywanie jej w przy-

Karta Pacjenta – rewers
korzystajàca ze Êwiadczeƒ zdrowotnych b´dzie
mog∏a na terenie przychodni za pomocà karty
uzyskaç dost´p do informacji dotyczàcych swojego zdrowia.
Do omówienia tego zagadnienia wrócimy
w kolejnych numerach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II – PrzyÊpieszenie e-rozwoju Mazowsza, Dzia∏anie 2.2 Rozwój e-us∏ug.
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Jak mieszkajà Polacy
– wywiad z Katarzynà Szaszkiewicz z Pogotowia Wn´trzarskiego

Pogotowie Wn´trzarskie to zespó∏ doÊwiadczonych architektów wn´trz, którzy jadà na wezwanie klientów do ich domów/mieszkaƒ i na
miejscu projektujà zmiany w zastanych wn´trzach lub decydujà, jak urzàdziç nowe. Prowadzàc pracowni´ projektowania wn´trz, zauwa˝y∏yÊmy, ˝e na wynaj´cie architekta wn´trz staç
nielicznych. Marzy∏yÊmy o tym, by ta us∏uga sta∏a si´ ogólnie dost´pna, bo Polacy zdecydowanie
potrzebujà pomocy w urzàdzaniu. Mówiàc górnolotnie – chcia∏yÊmy przyczyniç si´ do zmiany
wyglàdu polskich mieszkaƒ i domów. Na sam
pomys∏, oprócz misji, o której wspomnia∏am, z∏o˝y∏o si´ kilka rzeczy. Po pierwsze: nasz charakter
– szybko podejmujemy decyzje projektowe.
Po drugie: wspó∏praca z programem telewizyjnym „Dekoratornia”, gdzie nauczy∏yÊmy si´ pracowaç bez rysunków i wizualizacji, tylko szkicujàc i wybierajàc konkretne elementy wyposa˝enia
wn´trz z konkretnych próbników. I wreszcie nasza potrzeba kontaktu z ludêmi – lubimy ludzi i lubimy im pomagaç. Wierzymy, ˝e spotkanie z drugim cz∏owiekiem, i to w miejscu gdzie mieszka,
jest bezcennym êród∏em informacji i inspiracji.
Jak du˝à popularnoÊcià cieszà si´ takie
us∏ugi wÊród Polaków?
Zainteresowanie jest coraz wi´ksze. Ciekawe
jest to, ˝e jak ju˝ si´ ktoÊ dowie o istnieniu Pogotowia Wn´trzarskiego, to nietrudno go przekonaç, by skorzysta∏ z naszych us∏ug. Jest to
us∏uga dla ka˝dego, kto chce zmieniç swój dom
lub mieszkanie, bàdê urzàdziç nowe.
Jakie zmiany w projektowaniu mieszkaƒ
przez Polaków zauwa˝y∏y Panie na przestrzeni ostatnich lat?
Zmian jest du˝o. Mi´dzy innymi Polacy wreszcie docenili przejÊciowe rozwiàzania. Dawniej
wszystko by∏o planowane na lata i mimo solidnej
konstrukcji cz´sto nie wytrzymywa∏o próby czasu,
ze wzgl´du choçby na wyglàd czy zmieniajàce si´
potrzeby domowników. Coraz cz´Êciej odchodzimy te˝ od budowy i urzàdzania domów wielopo-
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koleniowych. Nawet jak ktoÊ buduje taki dom, to
urzàdzajàc wn´trza, stara si´, by w przysz∏oÊci
mo˝na by∏o w ∏atwy sposób wydzieliç osobne
mieszkanie. Równie˝ naturalnà konsekwencjà
otwarcia na Êwiat jest dà˝enie Polaków, by do domu zaprosiç fajniejszy design. Odchodzà w niepami´ç tapczany, pó∏ki, wersalki i mebloÊcianki...
Jak mieszkajà Polacy i jakie pope∏niajà
b∏´dy w urzàdzaniu?
OczywiÊcie trudno jednoznacznie odpowiedzieç
na to pytanie – bo mieszkajà bardzo ró˝nie. Niewàtpliwie te˝ ci, co nas zapraszajà, majà szczególnà
otwartoÊç na zmiany i wra˝liwoÊç – tzn. nie chcà
mieszkaç byle jak, ale z racji braku doÊwiadczenia,
talentu czy Êrodków nie wiedzà, co zrobiç, by ich
mieszkania by∏y pi´kne. Wed∏ug mnie najcz´stszym
b∏´dem Polaków jest zachowawczoÊç i wybieranie
bezpiecznych rozwiàzaƒ – np. jak Êciany nie sà bia∏e to w 90% mieszkaƒ oblewamy je kolorem kremowym, zapominajàc, ˝e kolorów sà setki i jest to fantastyczny, niedoceniany i niedrogi sposób na spektakularne zmiany. Drugi b∏àd to wiara w stereotypy,
np. ˝e kolor ciemny zaciemnia i zmniejsza pomieszczenie, tymczasem z doÊwiadczenia wiemy, ˝e cz´sto bywa odwrotnie – jedna bardzo ciemna Êciana w pomieszczeniu powoduje, ˝e inne Êciany sà
odbierane jako jaÊniejsze. Pope∏niamy tak˝e sporo
b∏´dów w ustawieniu mebli, chocia˝ to si´ wyraênie
Rozmawia∏a Martyna Nowosielska
zmienia na plus. Mo˝e na koniec wspomn´ jeszcze
o b∏´dzie wizualnym – za
cz´sto kupujemy komplety mebli. Tymczasem
mieszanka stylów wyglàda po prostu lepiej
i naturalniej. OczywiÊcie
ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej) Warszawa–Weso∏a
istniejà te˝ inne niedociàtel. (22) 773 21 12, (22) 795 74 62
gni´cia, których nie da∏oby si´ zmieÊciç w jed- Bezp∏atny przeglàd (doroÊli 2 x w roku, dzieci 3 x w roku)
nym wywiadzie...
Mo˝e zatem zapy- Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i doros∏ych:
tam o plusy, co Polacy + Leczenie zachowawcze
+ Zabiegi estetyczne
robià fajnego we wn´- + Protetyka
+ Leczenie ortodontyczne
trzach?
+ Chirurgia
+ Implantologia
Prawie wszyscy chcà
+
Diagnostyka
radiologiczna
na
miejscu:
mieç przytulnie, a nie na
pantomogram,
rtg
cyfrowe,
cefalometria,
tomografia szcz´k i zatok
si∏´ designersko i zimno.
Mimo ˝e w ramach po- Godziny otwarcia: pon.–pt. 9.00–20.00, sobota 9.00–13.00
gotowia wn´trzarskiego
obs∏ugujemy klientów
PROMOCJA
o ró˝nej zasobnoÊci portfela, nie spotka∏yÊmy te˝
WIELKIE CZYSZCZENIE
osób, które urzàdzajà doScaling+Piaskowanie+Fluoryzacja
my/mieszkania na pokaz.
Odwiedzi∏yÊmy tak˝e
Lipiec 2012 – Wrzesieƒ 2012
wiele domów, w których
280 z∏ TERAZ TYLKO 130 z∏
bardzo si´ dba o dzieci
– rodzice rozumiejà ich
Lipiec 2012 – W Y B I E L A N I E Z ¢ B Ó W
potrzeby i przy podejmo1000 z∏ TERAZ TYLKO 399 z∏
waniu decyzji liczà si´ * Zabiegi promocyjne wykonywane sà w wybrane dni i godziny w ciàgu ca∏ej doby od poniedzia∏ku
z ich zdaniem. Cz´sto do piàtku. Wszystkich informacji dot. zabiegów promocyjnych udzielamy telefonicznie lub w recepcji.
zwracamy uwag´ na
+ www.lecznica-elixir.pl +
wymagania posiadanych

Lecznica Stomatologiczna

ELIXIR

Mo˝liwoÊç p∏atnoÊci kartà

Skàd w ogóle wzià∏ si´ pomys∏ na takà
dzia∏alnoÊç jak Pogotowie Wn´trzarskie? Zauwa˝y∏y Panie, ˝e Polacy potrzebujà pomocy
w urzàdzaniu?

przez nas zwierzaków. Bardzo mi∏e jest te˝ to, ˝e du˝o naszych klientów ma jakieÊ pasje, przy czym nie
jest istotne, czy to jest gotowanie, czy uprawa ogrodu, czy mo˝e czytanie lub jakiÊ sport – istotne jest
tylko to, ˝e coÊ ich poch∏ania, co staje si´ dla nas,
architektów, inspiracjà do projektowania ich wn´trz.
Jakie majà Panie uniwersalne rady dla ludzi urzàdzajàcych mieszkania?
W projektowaniu wn´trz trudno o rady uniwersalne, ale spróbuj´. Na pewno warto to, co
zostaje na lata, wybieraç takie, by si´ szybko nie
znudzi∏o, a z doÊwiadczenia wiemy, ˝e nudzà si´
szybciej ostre kolory ni˝ np. neutralne czy przygaszone. Tu jest miejsce na bezpieczne rozwiàzania – bia∏e meble kuchenne czy drzwi i d´bowe deski pod∏ogowe to ponadczasowa klasyka.
Warto natomiast poszaleç w kolorach, tapetach
i fototapetach – czyli w ok∏adzinach Êciennych,
które po pierwsze sà tanie, po drugie ∏atwo je
zmieniç, a wybór odcieni jest imponujàcy. To
naj∏atwiejszy i niedrogi sposób na zmian´ wn´trza. Do rad uniwersalnych warto dodaç uwagi
o oÊwietleniu. Po pierwsze pami´tajmy, ˝e jest
ono bardzo wa˝ne i warto przemyÊleç, jaki efekt
Êwiecenia chcemy uzyskaç, a dopiero potem
decydowaç si´ na konkretnà opraw´ oÊwietleniowà, zwanà potocznie lampà. Pami´tajmy zatem, ˝e wa˝niejszy jest efekt Êwiecenia ni˝ jego
ubranko, czyli lampa. I na koniec chcia∏abym namówiç Paƒstwa do wieszania na Êcianach obrazów, zdj´ç czy grafik – taka ekspozycja cz´sto
ustawia wn´trze i czyni je przytulniejszym.

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy do dzia∏u og∏oszeƒ drobnych – miejsca sàsiedzkiej wymiany us∏ug,
umiej´tnoÊci i przedmiotów. TreÊç og∏oszeƒ nale˝y przysy∏aç drogà mailowà
na adres: drobne.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl do po∏owy
poprzedniego miesiàca (np. og∏oszenie na wrzesieƒ do po∏owy sierpnia).
Og∏oszenia o d∏ugoÊci do 25 wyrazów publikowane sà BEZP¸ATNIE.
W przypadku potrzeby zamieszczenia og∏oszenia d∏u˝szego lub o nietypowej
treÊci, prosz´ kontaktowaç si´ z naszym dzia∏em reklamy: e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl tel.: 607-288-348.
US¸UGI:
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki,
schody, kominki, parapety, blaty – doradz´
bezp∏atnie, tel. 605 654 269.
◗ Remonty mieszkaƒ, elektryka, hydraulika, glazura, cyklinowanie, malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg – szybko i solidnie. Cena do
uzgodnienia. Tel. 785-972-835.

◗ MASA˚ Z DOJAZDEM – dla zdrowia, dla urody,
dla relaksu. Dyplomowany fizjoterapeuta i masa˝ysta. Warszawa, Otwock, Józefów, Sulejówek i okolice. E-mail:kontakt@masujemy.com
tel.: 507 525 508, www.masujemy.com.
◗ Us∏ugi budowlane. Budowy, remonty, wykaƒczanie wn´trz, uk∏adanie kostki brukowej, rozbiórki itp. Tel. 601 851 660.

WiadomoÊci Sàsiedzkie w Internecie
JeÊli spodoba∏y Wam si´ „WiadomoÊci Sàsiedzkie”, nie musicie czekaç na nast´pnà dawk´ naszych wieÊci do czasu wydania kolejnego numeru, zapraszamy
Was na naszà stron´ i facebookowy profil!
Stron´ internetowà WS znajdziecie pod adresem

WWW.WIADOMOSCISASIEDZKIE.PL.
Jest to codziennie aktualizowany portal, w którym Czytelnik mo˝e wybraç dzielnic´, jaka go interesuje, i przejrzeç wiadomoÊci tylko z niej. Do wyboru sà wszystkie dzielnice obj´te zasi´giem drukowanych periodyków: Praga-Po∏udnie, Weso∏a i Wawer. Czytelne dzia∏y i zawsze aktualny kalendarz imprez, mo˝liwoÊç komentowania artyku∏ów, a nawet zamieszczenia w∏asnych (teksty przyjmujemy drogà emailowà) – to tylko niektóre z atutów naszej strony. Zajrzyj i przekonaj si´ sam!
JeÊli zaÊ potrzebujesz jeszcze wi´kszej interaktywnoÊci, zapraszamy Ci´ na
nasz fan page na Facebooku:

WWW.FACEBOOK.COM/WIADOMOSCISASIEDZKIE
Tutaj te˝ znajdziesz codziennie coÊ nowego, a kiedy nabierzemy rozmachu (na Facebooku jesteÊmy dopiero od niespe∏na miesiàca), mo˝esz liczyç na ciekawe konkursy, quizy i zabawy. OczywiÊcie z nagrodami!
Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego profilu – Ty lepiej poznasz
nas, a my Ciebie :-)

Hanna Kowalska

◗ Porzàdkowanie ogrodu po budowie, remoncie. Równanie terenu ogrodu, zak∏adanie trawnika, nasadzanie drzew, instalacja oÊwietlenia,
malowanie ogrodzeƒ oraz inne prace. Odpowiadam na smsy. Tel.: 662.550.370.
NIERUCHOMOÂCI:
◗ Poszukuj´ lokalu do wynaj´cia do 80 m2
z przeznaczeniem na gastronomi´ (bez alkoholu). Najch´tniej Praga-Po∏udnie, Goc∏aw,
Wawer, Weso∏a. Tel. 502 600 775.

NAUKA, KOREPETYCJE, HOBBY:
◗ Zaczynajà si´ wakacje i marzy Ci si´ zagraç
przy ognisku NA GITARZE? Jeszcze zdà˝ysz
si´ nauczyç! U mnie od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

Tel. 502 923 453

WYNAJM¢
LOKAL U˚YTKOWY 43 m2

domikomp@domikomp.pl

Weso∏a – Centrum
obok sklepu obuwniczego

WYNAJM¢:
◗ Wynajm´ powierzchni´ 100 m2 – 4 m wys.,
15 m d∏ug., 6 m szer. Kana∏ najazdowy, suwnica, biuro, pom. socjalne. Przy Trakcie Brzeskim, ul. Cieplarniania 3A. Tel. 22 658 35 13,
530 588 250.

601 249 250
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

◗ Sprzedam segment skrajny, Stara Mi∏osna
180/350 m2, zbudowany w technologii kanadyjskiej, gara˝, 5 pokoi, kanalizacja, woda
miejska, gaz. 650 tys. Tel. 602 606 158.
JAZDY DOSZKALAJÑCE, instruktor z du˝ym
doÊwiadczeniem zawodowym, ruszamy
z miejsca wskazanego przez kursanta. Przygotowania do egzaminów paƒstwowych, jazdy
trasami egzaminacyjnymi. Promocja wakacyjna 40 z∏ za godz. jazdy. Tel. 602-306-969.
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◗ Bia∏o∏´ka, ul. Aluzyjna, jednopokojowe studio
31 m2, IV/IX p., gotowe, wyposa˝one, loggia.
Cena 225 tys. z∏. Dodatkowo winda do gara˝u. Tel. 501-099-394.
SPRZEDAM/ODDAM/ZAMIENI¢:
◗ Sprzeda˝ mebli holenderskich, antyków. Józefów, ul. NadwiÊlaƒska 40, tel. 601 851 660.
◗ Sprzedam podesty na rusztowania i inne narz´dzia budowlane typu kielnie itp., tel 601 851 660.
◗ Sprzedam Honda Accord 1,8 lpg 2001 r, cena
13 tys. Tel. 790 010 178.
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PRACA – DAM/SZUKAM:
◗ Pomog´ poprowadziç sklep z odzie˝à lub
z kosmetykami. Doradz´ klientkom odpowiednie stylizacje ubraƒ i makija˝u. Tel.
502 600 775, Alicja.
◗ Szukam pracy jako manager restauracji, baru,
pubu, pizzerii, sali weselnej lub sali zabaw dla
dzieci. Mam kilkunastoletnie doÊwiadczenie.
Tel. 502 600 775.

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placy po budowie.
Tel. 607-390-585
49
◗ Szukam pani do prowadzenia domu czteroosobowej rodziny i popo∏udniowej opieki nad
dzieckiem. Praca od wrzeÊnia w Józefowie.
Konieczny samochód. Tel. 602 606 158.

BETI

FASHION STYLE

Anin, ul. Kajki 97 pon.-pt. 11-18, sobota 10-14
GALERIA ODZIEŻY DAMSKIEJ
KOŃCÓWKI KOLEKCJI

TOREBKI

ODZIEŻ W ROZMIARACH

S–XXXL

R E K L A M A
Informacje o zasadach reklamowania w „WiadomoÊciach
Sàsiedzkich Grochów” mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym
reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub numerem telefonu 607-288-348

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e G R O C H Ó W - pismo mieszkaƒców Grochowa.
Redakcja: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Hanna Kowalska (sekretarz redakcji – tel. 607-288-793), Foto: autorzy, osoby wymienione przy artyku∏ach.
Kontakt z redakcjà: tel. 22-810-26-04, faks: 22-812-09-98, e-mail: redakcja.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
Adres do korespondencji: ul. Zwyci´zców 20, lok. 2, 03-936 Warszawa, www.wiadomosciasiedzkie.pl
Wydawca: J-PROPERTY. Nak∏ad: 10 000 egz. Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie gwarantuje ich publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

åwiartka bliêniaka

Zapraszamy do zapoznania si´ z naszà inwestycjà po∏o˝onà przy ulicy Motylkowej w Mi´dzylesiu stanowiàcà docelowo kompleks 5 budynków o ca∏kowitej powierzchni 5 x 522,90 m2 na terenie 3497 m2
z bezpoÊrednim wjazdem od ulicy Motylkowej.
W pierwszym budynku znajdujà si´ dwa lokale o pow. 96,95 m2 (dwupoziomowe) plus ogród oraz dwa o pow. 62,32 m2.

•
•
•
•
•
•
•

G∏ówne atuty osiedla:
• Bliskie sàsiedztwo terenów leÊnych, miejsc rekreacji
i wypoczynku.
• Kilka linii autobusowych oraz Szybka Kolej Miejska
∏àczàca Mi´dzylesie ze wszystkimi najwa˝niejszymi
punktami Warszawy. Osoby poruszajàce si´ samochodem mogà korzystaç z pobliskich szlaków komunikacyjnych ∏àczàcych si´ z Trasà Siekierkowskà, Trasà
¸azienkowskà, Wa∏em Miedzeszyƒskim.

• Przyszli mieszkaƒcy b´dà mieli dost´p do pe∏nej infrastruktury lokalnej, takiej jak sklepy, punkty us∏ugowe,
urz´dy, szpitale, szko∏y, przedszkola.
• W odleg∏oÊci ok. 2 km znajduje si´ nowy basen i lodowisko w Aninie.
• W odleg∏oÊci nieca∏ych 5 km znajduje si´ Centrum
Handlowe Promenada. Podobny dystans dzieli naszà
inwestycj´ od Centrum Handlowego Goc∏aw.

96,95 m2 powierzchni mieszkalnej
salon 26 m2
3 sypialnie
2 ∏azienki
ok. 100 m2 w∏asnego ogródka
gara˝
cena 5.400 pln/m2

Rezerwujàc
na etapie budowy,
mo˝esz zaoszcz´dziç
do 15% ceny!!!

Rzut parteru

Biuro Sprzeda˝y: tel. +48 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl

Rzut pi´tra

www.ulicamotylkowa.pl

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a ●
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne
realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98
Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 25 759 02 59

www.meblesosnowe.eu e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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