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Czer wiec

Druga ods∏ona placu Szembeka
grudniu ubieg∏ego roku, gdy przy choince na placu Szembeka Burmistrz Tomasz
Kucharski sk∏ada∏ ˝yczenia Êwiàteczne mieszkaƒcom Grochowa, zapowiedzia∏ zakoƒczenie przebudowy i oddanie do u˝ytku na wiosn´ prawdziwie wielkomiejskiego placu. To by∏a pierwsza zimowa ods∏ona. A dzisiaj?
W majowe sobotnie popo∏udnie grochowianie
i ich rodziny spotkali si´ z w∏adzami dzielnicy oraz
licznymi goÊçmi na uroczystoÊci otwarcia jednego
z najwa˝niejszych miejsc na Grochowie. Burmistrz
Tomasz Kucharski, witajàc goÊci, wyrazi∏ zadowolenie, ˝e rewitalizacja placu dobieg∏a koƒca. Koncepcja zagospodarowania zosta∏a skonsultowana z mieszkaƒcami placu i okolic we wspó∏pracy
ze Stowarzyszeniem Promocji Grochowa, a jej autorem jest dr in˝. architekt Jacek Szerszeƒ.
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
wspomina∏a swoje 17 lat ˝ycia sp´dzone tu, na
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Grochowie. Plac Szembeka by∏ miejscem, gdzie
krzy˝owa∏y si´ drogi mieszkaƒców zmierzajàcych
do koÊcio∏a, na poczt´, na bazar, do apteki, do
sklepu rybnego... – mówi∏a Pani Prezydent. Choç
dzisiaj aptek i agencji pocztowych przyby∏o, to
i tak drogi mieszkaƒców zbiegajà si´ tutaj, bo bazar ze swojà ofertà handlowà uznany jest za jeden z najlepszych w Warszawie, bo liczne oddzia∏y bankowe majà tu swoje siedziby, bo od lat
w tym samym miejscu jest sklep ogrodniczy.
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mieszkaƒców do miejsca, w którym zbiegajà si´
wielkie wydarzenia historyczne, tradycja i rzeczywistoÊç – podkreÊli∏a w swoim przemówieniu
Prezydentowa Karolina Kaczorowska – honorowy goÊç uroczystoÊci.
Towarzystwo Historyczne im. Szembeków
przygotowa∏o prezentacj´ postaci genera∏a Piotra Szembeka, a Attache Obrony przy Ambasadzie Francji w Warszawie pu∏kownik Etienne
Champeaux zwróci∏ uwag´ na zwiàzki Genera∏a
z Francjà poprzez s∏u˝b´ w wojskach Napoleona,
Ksi´stwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.
Spo∏eczny Komitet Budowy Pomnika Genera∏a
Piotra Szembeka zaprezentowa∏ projekt pomnika
patrona placu, który wzniesiony zostanie ze
sk∏adek spo∏ecznych. Prezydentowa Karolina Kaczorowska w towarzystwie Prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz i Burmistrza Tomasza Kucharskiego ods∏oni∏a tablic´ pamiàtkowà poÊwi´conà genera∏owi Piotrowi Szembekowi.
UroczystoÊç uÊwietni∏y pozdrowienia od Warszawskiego Bractwa Strzelców Kurkowych i koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Ksiàdz Pra∏at K. Ukleja dokona∏ poÊwi´cenia
placu i ˝yczy∏ mieszkaƒcom satysfakcji oraz zadowolenia z nowego miejsca w sercu Grochowa.

Plac Szembeka nocà

Ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej Piotra Szembeka
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GRO C HÓ W

Teraz jest tu miejsce spotkaƒ i relaksu wÊród
szpalerów smuk∏ych brzóz podÊwietlonych a˝urowymi lampionami i taƒczàcych fontann w kolorowych smugach Êwiate∏, z widokiem na jaÊniejàcà sylwetk´ monumentalnego, zabytkowego koÊcio∏a Najczystszego Serca Maryi.
Tak tworzy si´ atmosfer´ ma∏ych ojczyzn i budzi sentymentalne oraz patriotyczne uczucia

Niestety uroczystoÊç zak∏óci∏ deszcz, a jej
uczestnicy skryli si´ w bramach sàsiednich budynków. Musztra paradna dru˝yny z Batalionu
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego odby∏a si´
po krótkiej przerwie po przejÊciu ulewy.
Po zakoƒczonej w grudniu przebudowie
mieszkaƒcy Grochowa krytycznie oceniali wyglàd
placu. Wielu osobom nie podoba∏y si´ stela˝e
z lampionami, niewygodne ∏awki i betonowo-pustynny krajobraz. Dzisiaj opinie zmieni∏y si´,
bowiem kolorowe Êwiat∏a fontann i a˝urowe
lampiony wkomponowane w zielony szpaler
brzóz rozweseli∏y plac, choç ciàgle brakuje tu
jeszcze zieleni i kwiatów – mówià grochowianie.

☛ Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Anna Oleksiak
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GROCHÓW

Ikona Grochowa i minionego ustroju

przechodzi do historii

Na jego otwarcie, w sierpniu 1977 roku, przyby∏y
t∏umy. Nie ma si´ co dziwiç, wszyscy na niego czekali. Dwa pi´tra lokali handlowo-us∏ugowych, takich jak
pralnia, fotograf, zegarmistrz, kwiaciarnia i megasam
zajmujàcy ca∏e jedno pi´tro. Ponadto restauracja z salà bankietowà i kawiarnia, w której urzàdzano dyskoteki. I co najwa˝niejsze, dost´pnoÊç towarów, których nigdzie indziej nie mo˝na by∏o znaleêç. O czym
mowa? OczywiÊcie o Universamie „Grochów”.
Universam znany jest chyba wszystkim mieszkaƒcom Pragi-Po∏udnie. I to nie tylko tym najstarszym, ale
i tym zdecydowanie m∏odszym. Znajduje si´ przy ulicy Grochowskiej 207 i ju˝ z daleka pokazuje swojà
klas´. Doczeka∏ si´ nawet piosenki o sobie. I mimo tego, ˝e z zewnàtrz to po prostu du˝y, szary budynek, to
warszawiacy darzà go ogromnym sentymentem,
a decyzj´ o jego rozbiórce przyj´li ze smutkiem.
Budynek s∏u˝y warszawiakom do dziÊ. Nie przeszed∏ ˝adnego remontu, prawie wszystko wyglàda
w nim tak, jak kiedyÊ. Od poniedzia∏ku do soboty

Zostaƒ wolontariuszem w ramach projektu

„Starszy Brat – Starsza Siostra”
Je˝eli masz 18–25 lat i chcesz zrobiç coÊ
dobrego, a oprócz tego:
- masz troch´ wolnego czasu i chcesz go
po˝ytecznie wykorzystaç,
- lubisz dzieci i potrafisz nawiàzaç z nimi
dobry kontakt,
- masz pomys∏y na atrakcyjne sp´dzanie
czasu wolnego,
zostaƒ naszym wolontariuszem! Projekt realizowany jest w OPS Dzielnicy Praga Po∏udnie
– wolontariuszom oferujemy mo˝liwoÊç
szkolenia oraz regularne wsparcie ze strony
osób doÊwiadczonych w pracy z rodzinà.
Ch´tnych prosimy o kontakt:
Ma∏gorzata ¸agowska
lub Magdalena Mosakowska:
tel. (22) 517-69-59, e-mail:
dzialpomocyspecjalistycznejops@wp.pl

mo˝na robiç w nim zakupy. Na parterze znajduje
si´ bardzo dobrze zaopatrzony supersam. Na pi´trze – ˝ywe muzeum PRL-u. Materia∏y, pasmanteria, ma∏y dzia∏ AGD, talerze, buty i tzw. „konfekcja”.
Jednym s∏owem w Universamie mo˝emy znaleêç
wszystko, czego nam potrzeba.
Niestety na jego miejscu ma stanàç apartamentowiec z dwiema 16-pi´trowymi wie˝ami, a w nim ponad 400 mieszkaƒ oraz parking na 770 samochodów.
Na parterze znajdzie si´ galeria handlowa, ale po starym Universamie zostanie tylko neon – spó∏dzielcy
zapowiadajà, ˝e zostanie on odtworzony na nowej
elewacji. Wszystkim znany pomnik „Panienki” stojàcej przy fontannach znajdzie swoje miejsce na placu,
który powstanie na terenie planowanej inwestycji.
Rozbiórka Universamu „Grochów” ma ruszyç
od stycznia przysz∏ego roku. Wybudowanie nowej

inwestycji ma zajàç dwa lata. I mimo ˝e mieszkaƒcy Warszawy nie chcà si´ pogodziç z zaplanowanym znikni´ciem ikony Grochowa, prezes WSS
„Spo∏em” Praga-Po∏udnie Bogus∏aw Ró˝ycki mówi,
˝e rozbiórka jest nieunikniona.
Ju˝ nied∏ugo jedynym Êladem po Universamie
b´dzie neon, który ma pojawiç si´ na apartamentowcu, przypominajàcy ten prawdziwy, oryginalny
i niepowtarzalny. Chyba jedyny, który ma w sobie
cudzys∏ów. O dawnym Universamie „Grochów” b´dà nam przypominaç fotografie, piosenka zespo∏u
„P∏yny”, a przede wszystkim wspomnienia. A najwa˝niejsze jest to, ˝e tych wspomnieƒ nie jest
w stanie zburzyç ˝adna z maszyn, które ju˝ nied∏ugo pojawià si´ przy Universamie.

Joanna Miodek
ciach jest bezp∏atny. Terminy i miejsca zaj´ç Fundacja zamieszcza na bie˝àco na swojej stronie:
www.fundacja-laur.pl.
Fundacja „Laur” jest silnie zwiàzana z Grochowem
– tu ma swojà siedzib´ (ul. Makowska 31 lok. 61), tu
tak˝e prowadzi wi´kszoÊç zaj´ç w ramach wy˝ej opisanego projektu (w Centrum Aktywizacji Lokalnej
przy ul. Paca 40). Jej wyjàtkowoÊç polega na tym, ˝e
nie tylko pomaga osobom niepe∏nosprawnym, ale
tak˝e prowadzà jà niepe∏nosprawni ludzie.

„J´zyki obce – klucz do Êwiata”
– bezp∏atna nauka dla niepe∏nosprawnych osób
Polska Fundacja Niepe∏nosprawnych Studentów
i Absolwentów „Laur” od kwietnia do koƒca
czerwca br. realizuje projekt „J´zyki obce – klucz
do Êwiata” wspó∏finansowany przez m.st. Warszaw´. Projekt jest skierowany do niepe∏nosprawnych
studentów i absolwentów szkó∏ policealnych, szkó∏
wy˝szych (19–55 lat) oraz ich bliskich (rodzina,
przyjaciele). Obejmuje nauk´ j´z. angielskiego
i hiszpaƒskiego. Dla osób nies∏yszàcych jest zapewniony t∏umacz j´zyka migowego. Udzia∏ w zaj´-

 Listy do redakcji
Wielkie dzi´kczynienia
Wyrazy wdzi´cznoÊci pacjenci jednej z sal Oddzia∏u Chorób Wewn´trznych Szpitala Grochowskiego
sk∏adajà trzem lekarzom z powo∏ania:
- doktorowi Piotrowi KraÊnickiemu
- doktor Monice Dàbek
- doktorowi Grzegorzowi Sadowskiemu
za ch´ç i znalezienie czasu, by zwróciç uwag´ nie tylko na chorob´ pacjenta, ale cz∏owieka.
Podzi´kowania nale˝à si´ tak˝e tym osobom z personelu szpitalnego – piel´gniarkom, salowym, kucharkom, które nie min´∏y si´ z w∏aÊciwym, wolnym wyborem zawodu, rozumiejàc swojà prac´ w szpitalu.
Ile mo˝na rozprawiaç o katastrofalnie dzia∏ajàcym
systemie w s∏u˝bie zdrowia, g∏ównie w szpitalnictwie

Polska Fundacja Niepe∏nosprawnych
Studentów i Absolwentów „Laur”
publicznym? A˝ do skutku, a˝ do odczuwalnej poprawy.
Ludzie chorujà „na pot´g´”, w szpitalach, z braku
miejsc – pacjenci muszà odcierpieç na szpitalnych korytarzach. Powinno si´ przywróciç dawne, dobre zasady obowiàzujàce w szpitalach publicznych:
- umieszczaç w salach, uwzgl´dniajàc rodzaj chorób,
- oddzielaç nieuleczalnie chorych, niesprawnych „do
samoobs∏ugi” od „chodzàcych” pacjentów l˝ej chorych (wi´ksza troska o ob∏o˝nie chorych),
- nie ∏àczyç ani w salach, ani na pi´trach razem kobiet i m´˝czyzn,
- przestrzegaç godzin odwiedzin „goÊci” (teraz – od
rana do wieczora – nieustajàce g∏oÊne rozmowy.
Uwaga! To chorzy przeszkadzajà „goÊciom” – nie
odwrotnie!!),
- poprawiç warunki sanitarno-higieniczne (obecnie –
2 umywalki i 3 toalety na ca∏e pi´tro).
Maria Cholewczyƒska
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Z prac Rady Dzielnicy
Czternastego maja w dzielnicowym ratuszu przy ul. Grochowskiej odby∏a si´ czterdziesta pierwsza sesja Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie. Najwa˝niejszà z punktu widzenia
mieszkaƒców sprawà, nad którà obradowali radni, by∏o rozdysponowanie oszcz´dnoÊci
pochodzàcych z korzystnie rozstrzygni´tego przetargu
na przebudow´ ulicy Chrzanowskiego.
Przypomnijmy, i˝ po d∏ugo wyczekiwanym remoncie, którego zakoƒczenie planowane jest
na czerwiec 2014 roku, ulica zyska nowà nawierzchni´, chodniki oraz Êcie˝k´ rowerowà. Du˝e
zainteresowanie ze strony firm, których a˝ jedenaÊcie zdecydowa∏o si´ wystartowaç w przetargu,
spowodowa∏o, i˝ najatrakcyjniejsza oferta, nieznacznie przekraczajàca kwot´ 4 mln z∏, jest zdecydowanie ni˝sza, ni˝ pierwotnie planowano.
Na co wi´c przeznaczone zostanà wspomniane
oszcz´dnoÊci? Przede wszystkim kwota 700 tys. z∏
skierowana zostanie na niezb´dne remonty dróg

b´dàcych w zarzàdzie dzielnicy. Ârodki te pozwolà przynajmniej w cz´Êci poprawiç stan
ulic na Pradze-Po∏udnie, które boleÊnie odczu∏y
skutki d∏ugiej i mroênej zimy. Zwi´kszona zostanie
równie˝ kwota przeznaczona na program „Ciep∏o
sieciowe w budynkach komunalnych”. Pozwoli to
na dokoƒczenie prac zwiàzanych z doposa˝eniem
mieszkaƒ w instalacj´ centralnego ogrzewania,
m.in. w budynkach przy ul. Grochowskiej 93, 95,
97. Reszta pieni´dzy przekazana zostanie na remont boiska w LO im. Boles∏awa Prusa przy ul.
Zwyci´zców 7/9 oraz budow´ placu zabaw i boisk
sportowych przy ul. Nobla 18/26, czyli na terenie
popularnego „Jordanka”.
Warto dodaç, co na pewno ucieszy mieszkaƒców
Goc∏awka, i˝ do planów inwestycyjnych dzielnicy
na rok 2014 dopisano przebudow´ ulicy Olszynki
Grochowskiej na odcinku od Makowskiej do Pabianickiej. Ponadto na majowej sesji Rady Dzielnicy
po kilkugodzinnej dyskusji radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Zak∏adu Gospodarowania NieruchomoÊciami za rok 2012.

Karol Kowalczyk
Radny Dzielnicy Praga-Po∏udnie

Poni˝ej prezentujemy zwyci´skie
zwrotki w naszym konkursie
z kwietnia br. Zwyci´zcom gratulujemy!
Gdy samotnym Panem by∏em,
O mi∏oÊci tak! marzy∏em,
Wcià˝ szuka∏em i czeka∏em,
A˝ si´ w koƒcu zakocha∏em!
By∏aÊ pi´kna, ja szcz´Êliwy,
Serce ogarn´∏y dziwy,
JesteÊ dla mnie taka bliska
Jak dla dziecka jest ko∏yska,
I widz´ tylko, Twoje pi´kne oczy...
Malwina Piszcz

Ja niczego ju˝ nie musz´.
Odnajd´ Twój Êlad na Ziemi.
Wszystko mi poka˝e drog´.
Nawet Twoje kapelusze!
Zofia Grzelak

JesteÊ jasnoÊcià mojà
Ty moja Bogini
Uwierz w s∏owa moje
Ty moja pi´kna Pani
zwróç uwag´ na mnie
wieczorami i dniami
Iwona Rzàdkowska

Otwarcie sali gimnastycznej przy SP 141
4 czerwca o godz. 14 na Pradze-Po∏udnie odby∏a si´ uroczystoÊç otwarcia nowo wybudowanej
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego, przy
ul. Szaserów 117.
Symbolicznego przeci´cia wst´gi dokonali: burmistrz
dzielnicy Praga-Po∏udnie Tomasz Kucharski, zast´pca
burmistrza oraz dyrektor szko∏y. Otwarcie przyszkolnej
sali gimnastycznej by∏o jednym z wielu znaczàcych wydarzeƒ obchodów 45-lecia SP nr 141 na Pradze.
Dwukondygnacyjny budynek nowej sali gimnastycznej zosta∏ zlokalizowany w bezpoÊrednim sàsiedztwie
starej. Bry∏´ g∏ównà rozbudowy stanowi hala o wymiarach osiowych 15,25 x 27,60 m i wysokoÊci minimalnej 8,0 m z arenà mieszczàcà boiska do siatkówki, koszykówki, tenisa, badmintona oraz pi∏ki r´cznej (o nie-

pe∏nych wymiarach). Podzia∏ sali za pomocà kurtyny
umo˝liwi jednoczesne çwiczenia w 2 grupach.
W podpiwniczeniu sali gimnastycznej znalaz∏y
miejsce pomieszczenia zaplecza sanitarnego (szatnie,
natryski, wc), pokój trenerów z ∏azienkà, magazyn
sprz´tu sportowego, pomieszczenia gospodarcze
i techniczne (wentylatorownia, w´ze∏ cieplny). WejÊcie
g∏ówne zaprojektowano w powiàzaniu z istniejàcym
budynkiem szkolnym poprzez parterowy ∏àcznik.
W pobli˝u naro˝nika po∏udniowego sali przewidziano
dodatkowe wyjÊcie ewakuacyjne z poziomu areny
sportowej na teren boisk zewn´trznych.
Budowa nowej sali trwa∏a rok (od 14 maja 2012
do 10 maja 2013).

Uda∏o si´!

na rolkach na specjalnie przygotowanych warsztatach.
Ârodki w wysokoÊci 711,90 z∏ zebrane podczas publicznej zbiórki w trakcie wydarzenia zostanà w ca∏oÊci przeznaczone na stypendia dla najm∏odszych podopiecznych Fundacji w ramach ogólnopolskiego programu spo∏ecznego „Partnerstwo dla Dzieci”.
Szczególnie chcielibyÊmy podzi´kowaç naszym
firmom partnerskim, organizacjom i wolontariu-

Pomimo sporego deszczu przed samym startem,
przejazd z okazji Dnia Dziecka „Rolkarze Dzieciom”
po prawobrze˝nej stronie Wis∏y odbywa∏ si´ w pe∏nym s∏oƒcu. W wydarzeniu, które zorganizowa∏y
Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska
i Warszawskie Stowarzyszenie Rolkarskie POLSKATER wzi´∏o udzia∏ ponad 265 wytrwa∏ych osób.
Szczególne uznanie nale˝y si´ licznej grupie najm∏odszych, która przejecha∏a ca∏à d∏ugoÊç trasy.
Warto nadmieniç, ˝e najm∏odszy uczestnik przejazdu mia∏ 4 lata. Nie prowadziliÊmy statystyk odnoÊnie do najstarszego uczestnika, gdy˝ wszyscy na
rolkach prezentujà si´ nadzwyczaj m∏odo.
Na miejscu startu znajdowa∏o si´ stoisko Fundacji
„Wspólna Droga” United Way Polska, na którym czeka∏y atrakcje, takie jak m.in. artystyczne malowanie
dzieci´cych buziek czy warsztaty naukowe z pogranicza chemii i fizyki. Dwie godziny przed startem by∏a
równie˝ mo˝liwoÊç podszkolenia umiej´tnoÊci jazdy

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Czasem s∏owa nie wystarczà,
aby chmury zapomnienia,
os∏oni∏y mnie swà tarczà,
i choç pami´ç zapomina,
co w niej by∏o zapisane,
to me oczy wcià˝ zamkni´te,
widzà ciebie jak na kartce.
Wojciech Frelich

Upada∏y s∏one krople
i nadzieje na spotkanie.
Smagany silnym wiatrem,
Schowa∏em si´ pod twym p∏aszczem.
Ca∏owa∏em s∏one usta.
Oszukany przez t´ mi∏oÊç,
Chyba jej tu wcale nie ma.
Znów pragnà∏em twego cia∏a.

Wydzia∏ Infrastruktury

Izabela Szelàg

dla Dzielnicy Praga-Po∏udnie Urz´du m.st. Warszawy

szom, którzy wspierali organizacj´ imprezy.
JesteÊmy przekonani, ˝e nadchodzàce miesiàce
przyniosà nam wszystkim kolejne okazje do ∏àczenia przedstawicieli wszystkich sektorów wokó∏
wspólnych dzia∏aƒ realizowanych przez Fundacj´
na rzecz najbardziej potrzebujàcych.

Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym
reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub od naszego przedstawiciela handlowego:

Micha∏ Wituszyƒski – tel. 607-288-348
reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:
• Weso∏a – Konrad Skorupka, tel. 607-314-667 • Wawer – Konrad Skorupka, tel. 607-314-667
• Saska K´pa – Artur Pawlak, tel. 605-297-200 • Goc∏aw – Micha∏ Wituszyƒski, kontakt powy˝ej
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Festyn z okazji 125 rocznicy
nadania nazwy ulicy Skaryszewskiej
„Nasza ulica” – ka˝dy z nas mo˝e tak powiedzieç
o miejscu, w którym mieszka. Ale czy potrafi powiedzieç coÊ wi´cej o swojej dzielnicy, o nazwie ulicy,
o swoim domu rodzinnym?
Je˝eli tak – bardzo dobrze to o nim Êwiadczy. Jest
w Warszawie wiele ulic, starych i nowych, ale czy
wszystkie znamy? Na pewno nie. Dlatego chcielibyÊmy przedstawiç naszà ulic´, która odchodzi od ulicy
Targowej i „idzie” do dworca Wschodniego, koƒczy
si´ ulicà Lubelskà, a nazywa si´: Skaryszewska.
Ulic´ Skaryszewskà wytyczono ponad 125 lat temu,
oko∏o 1885 roku. Jej nazwa pochodzi od nazwiska kanonika p∏ockiego Stanis∏awa Skaryszewskiego, który
w roku 1591 na gruntach dóbr Kamion za∏o˝y∏ miasteczko Skaryszew. Zgodnie z ówczesnymi zasadami ks.
Skaryszewski podzieli∏ grunt na place i odda∏ je poszczególnym osadnikom na prawach czynszowych. Prawa miejskie Skaryszew otrzyma∏ w 1641 roku, do Warszawy zosta∏ w∏àczony w 1791 roku. Historia Skaryszewa, tak jak ca∏ej Pragi i Kamiona, jest bardzo ciekawa
i d∏u˝sza ni˝ wielu cz´Êci lewobrze˝nej Warszawy.
Ostatni raz zas∏yn´∏a ulica Skaryszewska smutnà
s∏awà, gdy w okresie okupacji znajdowa∏ si´ na niej
niemiecki obóz przejÊciowy w dawnym gimnazjum
Jasiƒskiego pod numerem 8. Mówi o tym okupacyjna piosenka Siekiera motyka... wykonywana przez
ulicznych Êpiewaków. Na Skaryszewskiej swoje okupacyjne opowiadanie Po˝egnanie z Marià umiejscowi∏ te˝ Tadeusz Borowski.
Teraz, na progu XXI wieku, wszystko zmienia swoje oblicze; równie˝ nasza ulica wyglàda inaczej. Nie
ma lamp gazowych, „kocich ∏bów”, starych kamienic, ma∏ego koÊció∏ka Chrystusa Króla, szwalni „Sawy” i „Kory”, bazaru z ciuchami… Zosta∏a zmieniona nawierzchnia jezdni, oÊwietlone domy sà kolorowe, koÊció∏ o wiele wi´kszy, a zamiast szwalni sà
pracownie artystyczne, teatry offowe i kluby.
Stàd pojawi∏ si´ pomys∏ uczczenia festynem szacownej rocznicy nadania nazwy ulicy Skaryszewskiej. Wst´pem do festynu b´dzie spotkanie prelekcyjne pt. „Historia miasteczka Skaryszew oraz dzieje ul. Skaryszewskiej” w Zespole Szkó∏ Specjalnych nr 89 przy ul.
Skaryszewskiej 8 w Êrod´ 12 czerwca o godz. 17.00.
Spotkanie poprowadzà goÊcie z Muzeum Pragi.

Czarna Maƒka, fot. Artur Chmielewski

Program festynu w niedziel´ 16 czerwca:
• 9.00 – Spacer z przewodnikiem po granicach nieistniejàcej miejscowoÊci Skaryszew. Zbiórka na rogu Skaryszewskiej i Targowej.
• 12.15 – oficjalne otwarcie Festynu;
- poÊwi´cenie Krzy˝a Pami´ci na dziedziƒcu
szkolnym przy ul Skaryszewskiej 8;
- zwiedzanie Izby Pami´ci w Szkole nr 89;
- otwarcie Klubu Sàsiada przy Skaryszewskiej 10;
- otwarcie wystawy plenerowej Od Skaryszewa
do Skaryszewskiej;
• 12.45 – otwarcie dzia∏aƒ warsztatowych:
- Plenerowa Pracownia Ceramiczna Ma∏gorzaty
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Festyn jest dofinansowany przez Miasto st. Warszawa – Dzielnic´ Praga Po∏udnie i obj´ty patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Po∏udnie, pana Tomasza Kucharskiego.
Serdecznie zapraszamy!
Ró˝a Karwacka i Dariusz Kunowski

Kobietki Biegajà w Warszawie
Biegasz, ale...
Nie czujesz si´ bezpiecznie w parku? S∏usznie. Nie biegaj sama! Razem raêniej!
Brak Ci motywacji? – zaraê si´ naszà pasjà!
Nie wiesz jak trenowaç? – skorzystaj z naszego doÊwiadczenia!
Treningi biegowe „Kobietki Biegajà w Warszawie” odbywajà si´ w ka˝dy wtorek o godzinie
19.30. Miejsce spotkania: pod Tesco na rogu Meissnera i Fieldorfa (Goc∏aw). Biegamy w okolicach
Trasy Siekierkowskiej. Spotkania sà bezp∏atne
i otwarte dla wszystkich ch´tnych biegaczek.

Warszawa çwiczy w wakacje za darmo!
Sport to zdrowie – t´ maksym´ chyba ka˝dy z nas s∏ysza∏ przynajmniej raz w ˝yciu.
Jednak mimo panujàcej mody na aktywnoÊç fizycznà,
wi´kszoÊç z nas ma problem
z przezwyci´˝eniem w sobie
lenistwa. Fundacja Wybieram
Zdrowie wychodzi nam
naprzeciw i w okresie wakacji organizuje bezp∏atne
zaj´cia sportowe przeznaczone dla osób z ka˝dej
grupy wiekowej.
Od 1 czerwca w ka˝dà sobot´ wakacji w dziewi´ciu dzielnicach Warszawy b´dà odbywaç si´
sportowe warsztaty z dziewi´ciu niecodziennych
i cz´sto ma∏o znanych dyscyplin. Programem „Warszawa çwiczy” obj´te sà tereny Bielan, Bemowa,

i Marka Ruffów (Stowarzyszenie Pracownie
Twórcze Lubelska 30/32);
- gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez Stowarzyszenie Dom Taƒca;
- warsztaty szczudlarskie prowadzone przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury;
- drukowanie na ˝ywo: PrzynieÊ swojà koszulk´/torb´/bluz´! – Pracownia Sitodruku SITO;
• 13.00 – prezentacje uczniów Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych nr 89;
- koncert;
- spektakl Mit o mieszkaƒcach Êwiata Grupy Teatralnej „Skaryszaki”
- wystawa prac;
• 14.00 – warsztaty b´bniarskie Strefa Rytmu;
• 15.00 – pocz´stunek przygotowany przez Wspólnot´ Mieszkaniowà Skaryszewska 10;
- spo∏eczne Ko∏o Fortuny;
• 16.00 – koncert/zabawa, zespó∏ PRARURA;
• 17.00 – spektakl Czarna Maƒka Królowa PrzedmieÊcia Sceny Lubelska 30/32;
• 18.30 – potaƒcówka, gra Kapela Heƒka Ma∏olepszego;
• 21.00 – zakoƒczenie festynu.

Mokotowa, Ochoty, Pragi-Po∏udnie, Targówka, Ursynowa, Wilanowa i Woli.
Ka˝dej dzielnicy przypisana jest okreÊlona dyscyplina. Dla Pragi-Po∏udnie organizatorzy akcji przewidzieli zaj´cia z treningu funkcjonalnego z elementami boksu. Cotygodniowe çwiczenia b´dà odbywaç si´ w Parku Skaryszewskim o godzinie
10.00.
Dla najbardziej wytrwa∏ych osób organizatorzy
akcji przewidzieli nagrody. Wszyscy ch´tni, którzy
chcà poprawiç swojà kondycj´ fizycznà, a przy tym
wygraç atrakcyjne gad˝ety, powinni wydrukowaç
ze strony internetowej projektu www.warszawacwiczy/?page_id=10 kart´ i zbieraç pieczàtki
od instruktorów zaj´ç. Dodatkowym atutem projektu jest fakt, ˝e na wybrane zaj´cia nie trzeba wczeÊniej si´ zapisywaç. Wystarczy przyjÊç punktualnie

Kontakt telefoniczny do prowadzàcej: 518077-631.
Treningi organizuje ogólnopolski portal o bieganiu dla kobiet – www.kobietkibiegaja.pl.
Partnerem medialnym treningów warszawskich sà „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
Do zobaczenia w najbli˝szy wtorek!

Portal www.kobietkibiegaja.pl

w miejsce sportowych zmagaƒ i do∏àczyç do çwiczàcych osób!
Celem projektu jest aktywizacja mieszkaƒców
Warszawy i zapoznanie uczestników zaj´ç m.in.
z jogà, karate, fitnessem, boksem, pilatesem.
Program „Warszawa çwiczy” to doskona∏a okazja
do wyrobienia sobie nawyku regularnego ruchu na
Êwie˝ym powietrzu. Poka˝my wi´c, ˝e Warszawa
jest równie˝ sportowà stolicà Polski! A my, jako redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich” i patron medialny
wydarzenia, z pewnoÊcià aktywnie w∏àczymy si´
w projekt Fundacji Wybieram Zdrowie. Do zobaczenia na treningach w Parku Skaryszewskim :-).

Olga ¸´cka
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Wielka ceramiczna fiesta ju˝ po raz dziewiàty!
W Spotkaniach Ceramicznych bior´ udzia∏
od kilku lat i za ka˝dym
razem jest coraz pi´kniej, s∏oneczniej, bardziej wyjàtkowo. Ka˝dy
z nas, ceramików, czeka
na ten jeden dzieƒ w roku, aby móc spotkaç si´
z innymi, porozmawiaç,
wymieniç doÊwiadczeniami o swojej pasji,
o ceramice. Odwiedza nas wówczas mnóstwo goÊci,
czasem odnosz´ wra˝enie, ˝e ca∏a kulturalna Warszawa i okolice schodzi si´ w tym samym czasie na Warszawskie Spotkania Ceramiczne.
Jestem pewna, ˝e jednego z najwa˝niejszych wydarzeƒ roku raczej nie trzeba Paƒstwu przedstawiaç.
Jednak przypomnieç i zaprosiç na to coroczne Êwi´to
– wr´cz nale˝y. Zarówno dla ceramików, jak i wszystkich zainteresowanych niezwyk∏ym r´kodzie∏em goÊci
te coroczne spotkania sta∏y si´ prawdziwym Êwi´tem
i okazjà do nietuzinkowych spotkaƒ nie tylko ze sobà,

ale równie˝ i sztukà. Zapewniam, ˝e nie ma kiczowatych balonów ani waty cukrowej, jest za to prawdziwie szlachetna glina, która dzi´ki pracy ràk ludzkich
i wielkiemu talentowi zachwyca swoim pi´knem.
KIEDY? 15.06.2013, godz. 11.00–18.00
GDZIE? Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbiƒskiej 2 w Warszawie.
PROGRAM? Jak zawsze mnóstwo atrakcji!
- kiermasz r´kodzie∏a artystów z najdalszych zakàtków Polski i Europy,
- warsztaty lepienia i malowania ceramiki,
- sympozjum Akademii Wiedzy o MieÊcie na temat
„Mozaika warszawska”,
- Muzeum Wirtualne,
- koncert muzyki kameralnej,
- „Wystawa na wodzie”, czyli najpi´kniejsze rzeêby w wyjàtkowym otoczeniu,
- konkurs na naj∏adniejszà ekspozycj´ wÊród wystawców,
- konkurs na IndywidualnoÊç Twórczà
oraz wiele fascynujàcych spotkaƒ, rozmów i zaskakujàcych niespodzianek.

Letnie Koncerty na Grochowskiej
– w 80. urodziny Krzysztofa Pendereckiego
Orkiestra Sinfonia Varsovia zaprasza na Letnie Koncerty na Grochowskiej, które odbywajà si´ w ka˝dà sobot´ i niedziel´ o godz. 16.00 a˝ do koƒca sierpnia, w siedzibie
Orkiestry Sinfonia Varsovia przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie. Na wszystkie koncerty wst´p jest wolny.
Program koncertów dost´pny na stronie organizatora: www.sinfoniavarsovia.org.
Sinfonia Varsovia

Czym skorupka za m∏odu nasiàknie...
W naszych zabieganych czasach coraz ∏atwiej
znaleêç usprawiedliwienie, dlaczego nie mamy
czasu na zaj´cie si´ zdrowiem i sprawami naszych dzieci. Tymczasem pociechy szkolà si´
w z schodzeniu nam z oczu. Je˝eli widzimy

dziecko, jak siedzi zgarbione przy komputerze,
myÊlimy o tym, jak du˝o zadajà w szkole i jak
ci´˝ko musi dzieciak si´ napracowaç, by odrobiç wszystkie lekcje. Narzekamy na iloÊç ksià˝ek
w tornistrze naszego malucha: „to na pewno
odbije si´ na jego kr´gos∏upie na staroÊç”.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Ju˝ sobie Paƒstwo zaznaczyli t´ dat´? Doskonale! Czekamy na Was :-)

Dorota ¸asisz
Zwiàzek Ceramików Polskich

Âwi´to Muzyki 2013
Z kolei w dniu 21 czerwca 2013 r. orkiestra Sinfonia Varsovia zaprasza do swojej siedziby przy ul. Grochowskiej 272
na wspólne Êwi´towanie tegorocznego
Âwi´ta Muzyki.
Program:

• godz. 9.00–15.00, Sala Prób – Z¸OTY MI-

KROFON DLA PRZEDSZKOLAKA. Konkurs
na wykonanie dowolnej piosenki dla dzieci
z warszawskich przedszkoli
• godz. 15.45 – og∏oszenie wyników
• godz. 18.00, Sala Prób – próba otwarta
orkiestry SINFONIA VARSOVIA
Program:
- Antonio Vivaldi – Koncerty skrzypcowe
op. 8 nr 1–4 Cztery pory roku (Le quattro
stagioni)
- Antonio Vivaldi – Koncert fletowy D-dur
Szczygie∏ (Il Cardellino) op. 10 nr 3 RV 428
Wykonawcy: Maria Machowska – skrzypce,
Andrzej Krzy˝anowski – flet, Sinfonia Varsovia.
Wst´p wolny.
Sinfonia Varsovia

Muzycznie
z bibliotekà
w ZSSG

Ale nie robimy nic!!! A przecie˝ istnieje profilaktyka. Niekoniecznie musimy p∏aciç za operacje
i rehabilitacje. Mo˝emy wczeÊniej wpajaç naszemu
dziecku tzw. zdrowy styl ˝ycia.
Bo przecie˝ ka˝dy sport – o ile nie jest traktowany wyczynowo – jest zdrowy. Niekoniecznie
musimy zostawaç mistrzami Êwiata albo olimpijskimi. Wystarczy pokazaç dziecku, ˝e wysi∏ek
fizyczny nie zabija, a gra i rywalizacja w realnym Êwiecie mogà byç równie frapujàce jak
w matrixie. Nie zawsze dziecko ma szcz´Êcie spotkaç na swojej drodze kogoÊ, kto je do ˝ycia sportowego nak∏oni. Nie zrzucajmy wi´c obowiàzku
zadbania o to na innych.
Nie zmuszajmy te˝ dzieci, aby kontynuowa∏y nasze kariery. Nie zawsze córka pi∏karza musi byç futbolistkà. Naszym obowiàzkiem jest tylko wskazanie kierunku, a sport dziecko wybierze sobie
samo. I tak córka sztangisty mo˝e na przyk∏ad rzucaç m∏otem albo graç w tenisa. Najwa˝niejsze, aby
daç szans´ organizmowi w wieku, w którym jest
najbardziej plastyczny, na ukszta∏towanie si´
w zdrowego cz∏owieka. Niestety komputery rzàdzà. Zróbmy coÊ!

Kolejny raz biblioteka w Zespole Szkó∏ Spo˝ywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23 promuje swoich uczniów, ich pasje
i zainteresowania.

Wojciech Luto

Monika D´bowska – nauczyciel bibliotekarz

29 kwietnia uczciliÊmy Âwi´to Konstytucji 3
Maja. Z tej okazji odby∏ si´ koncert. Wystàpi∏ Micha∏ Wàsowski z klasy IIIA ze swoim zespo∏em
– REAVEN. Wys∏uchaliÊmy znanych polskich piosenek i w∏asnych kompozycji zespo∏u. W doskona∏ym nastroju, wspólnie uczciliÊmy majowe Êwi´to.
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Êcià wyboru tras o ró˝nych trudnoÊciach. Tym
samym dajemy szans´ spotkaƒ i rywalizacji
na wielu poziomach zaawansowania biegowego i mo˝liwoÊç aktywnoÊci towarzyskiej
oraz aktywizacji ca∏ych rodzin.
Znana jest ju˝ lokalizacja biura i bazy imprezy, b´dà
si´ one mieÊci∏y, tak jak w 2012 roku, na terenie Ogniska Âwider w Otwocku, ul. Mickiewicza 43. Starty i meta wszystkich tras b´dà na terenie OÊrodka.
Informujemy, ˝e dysponujemy ju˝ dwoma g∏ównymi nagrodami o wartoÊci 1000 PLN ka˝da (bony zakupowe), losowanymi wÊród wszystkich zawodników, którzy ukoƒczà trasy. Dodatkowo na 4 najd∏u˝szych trasach ustanawiamy nagrody finansowe dla
zdobywcy pierwszego najlepszego czasu – szybszego od obowiàzujàcego rekordu – szczegó∏y na stronie w stosownej zak∏adce.
Jest ju˝ te˝ gotowy projekt medalu, którym b´dà
uhonorowani wszyscy uczestnicy:

Âwider Trail Marathon
impreza biegowa dla wszystkich
Serdecznie zapraszamy do zapisów i uczestnictwa
w 3 edycji Âwider Trail Marathon, który odb´dzie si´
tradycyjnie w trzecià sobot´ lipca – w tym roku b´dzie to 20 lipca. Oferujemy biegi terenowe na kilku
dystansach: maratonu – 42 km, pó∏maratonu
– 21 km, biegi na dystansie 10 i 5 km; 1,5 km oraz
na pó∏kilometrowym dystansie dedykowanym dla
najm∏odszych. Trasa prowadzi wzd∏u˝ malowniczych
brzegów rzeki Âwider, nieopodal Józefowa i Otwocka, tu˝ u wrót aglomeracji warszawskiej.
Przypominamy, ˝e ÂTM to realizacja imprezy biegowej dla uczestników w ka˝dym wieku, na ka˝dym
poziomie zaawansowania, w ciekawym i nieszablonowym otoczeniu wspania∏ego Âwidra, z mo˝liwo-

Metamorfoza mieszkania za 3000 z∏?
– z takim pytaniem zwróciliÊmy si´ do doÊwiadczonych projektantów wn´trz z Pogotowia Wn´trzarskiego
Cz´sto spotykamy si´ w naszej pracy z bardzo ˝yciowym problemem mocno ograniczonych Êrodków
na remont / odÊwie˝enie mieszkania. Radzimy wtedy,
jak màdrze wydaç pieniàdze, by uzyskaç pi´kne wn´trze, ale zmieÊciç si´ w zak∏adanym, niewielkim bud˝ecie. Przyjrzyjmy si´ zatem, na co mo˝e starczyç 3000 z∏ i czy zmiany rzeczywiÊcie b´dà zauwa˝alne. Czy w∏aÊciciele mieszkania odczujà ulg´ i jak
w takiej sytuacji mo˝e pomóc architekt wn´trz.
Hania i Jacek sà w∏aÊcicielami mieszkania o powierzchni prawie 50 m2 na Saskiej K´pie. Kupili je na kredyt z rynku wtórnego i zaraz po wprowadzeniu nie mieli wystarczajàco du˝o pieni´dzy, by zainwestowaç w remont generalny. Pomalowali zatem wszystkie Êciany
na jeden bezpieczny kremowy kolor i tak prze˝yli 4 lata.
Cià˝a Hani by∏a impulsem do zmian, ale para wcià˝ boryka si´ z problemami finansowymi – na remont uda∏o
im si´ od∏o˝yç zaledwie 3000 z∏. Na poczàtku zamierzali kupiç najtaƒszà farb´ i pomalowaç ponownie wszystkie Êciany, jednak po przemyÊleniu podj´li odwa˝nà (jak
na taki bud˝et) decyzj´, by skorzystaç z us∏ug architekta
wn´trz, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e jeÊli ju˝ robià zmiany,
które wymagajà liczenia si´ z ka˝dà z∏otówkà, to mo˝e
lepiej b´dzie wydaç jà màdrze i uniknàç b∏´dów. Szukajàc pracowni projektowej, która b´dzie chcia∏a zajàç si´
tak ma∏ym zakresem, w koƒcu trafili na nas.
W takich przypadkach bezpoÊrednio na spotkaniu
robimy korekt´ ustawienia mebli, rodzaju oÊwietlenia
i oczywiÊcie stawiamy na dobór odpowiednich kolorów. Farba to najtaƒszy i przy tym bardzo dobry sposób na spektakularne zmiany we wn´trzach. Trzeba
tylko dobraç odpowiednie kolory. Trudno tu o rady
uniwersalne, ka˝de mieszkanie traktujemy indywidualnie. ¸atwiej powiedzieç, czego robiç nie nale˝y. Cz´stym b∏´dem jest oblewanie jednym kolorem (najcz´Êciej kremowym) ca∏ego mieszkania wraz z sufitem. To
daje wra˝enie „taplania si´” w jednym wielkim budyniu waniliowym :-). Kolejnym b∏´dem, który bardzo ∏atwo mo˝na skorygowaç, jest rozmieszczenie obrazków/zdj´ç/ramek na Êcianach – najcz´Êciej wiszà
za wysoko :-). Warto równie˝ w konkretnym pomieszczeniu odwa˝nie potraktowaç min. jednà Êcian´. Kolejny mit to ten, który mówi, ˝e ciemne kolory zmniejszajà wn´trza – màdrze dobrany ciemny kolor niezwykle „ustawia” wn´trze tak, ˝e wydaje si´ ZAPROJEKTOWANE! Taka ciemna Êciana tworzy fantastyczne t∏o
dla obrazków w bia∏ej ramie, mebli, Êwiat∏a lamp!
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Wracajàc do bud˝etu Hani i Jacka – zaproponowa∏yÊmy im wydaç:
• 980 z∏ – na farby. Ze wzgl´du na alergicznego maluszka zdecydowali si´ na farby wysokiej jakoÊci. Do ca∏ego
mieszkania dobraliÊmy 4 kolory t∏owe, 2 mocne (ciemne) + biel. Bia∏à farb´ na sufity i kilka Êcian kupili w formie gotowych farb, natomiast reszta to farby z mieszalnika wg podanych przez nas kodów z próbnika NCS.
• 320 z∏ – grunt i farba do przemalowania p∏ytek
w niewielkiej ∏azience.
• 440 z∏ – na lampy. ZmieniliÊmy 2 plafony na
oÊwietlenie kierunkowe – reflektorki, które uwypukli∏y dobrane kolory i powieszone na Êcianach
obrazki. W pozosta∏ych pomieszczeniach wybraliÊmy niedrogie lampy wiszàce, które znacznie lepiej Êwiecà ni˝ te, które by∏y wczeÊniej.
• 380 z∏ – na ramki do zdj´ç i obrazków oraz inne
dodatki i dekoracje.

Psycholog radzi
Moja córka ma 8 lat, bardzo chcia∏aby pojechaç w wakacje na kolonie z kole˝ankami. Czy
nie jest na to za ma∏a? Martwi´ si´, ˝e b´dzie t´skniç i ˝e sobie nie poradzi.
Dzieƒ dobry Pani. Tak naprawd´, nie ma konkretnego wieku, o którym mo˝na powiedzieç z ca∏à pewnoÊcià, ˝e dziecko jest ju˝ wystarczajàco du˝e i wystarczajàco samodzielne, by wyjechaç bez rodziców,
i ˝e na pewno sobie poradzi. Jednak letni obóz czy kolonie to doskona∏a okazja do tego, by dziecko poby∏o
troch´ bez rodziców, nauczy∏o si´ samodzielnoÊci
i poradzi∏o sobie z t´sknotà za domem. OczywiÊcie,
mo˝e si´ zdarzyç, ˝e dziecko b´dzie p∏akaç i t´skniç.
Warto je na to przygotowaç. Zamiast przekonywaç je,
˝e wszystko b´dzie cudownie, mo˝e Pani powiedzieç
córce: „Wiesz, jak pojedziesz na kolonie, to mo˝e si´
zdarzyç, ˝e czasami b´dzie ci smutno i ˝e b´dziesz t´skniç za mamà i tatà. To naturalne, ˝e dzieci t´sknià
za rodzicami. Mo˝esz sobie pop∏akaç, to nic z∏ego.
Ka˝demu jest czasem smutno. Ale czeka tam na ciebie równie˝ wiele fajnych chwil, o których b´dziesz
mog∏a nam opowiedzieç po powrocie”. W takiej roz-

Wkrótce na stronie zawodów w zak∏adce „opis
tras” dost´pne b´dà szczegó∏y dotyczàce ich przebiegu. Wszystkie pozosta∏e informacje dotyczàce imprezy zostanà podane w Komunikacie Technicznym, który uka˝e si´ na poczàtku lipca lub w miar´ post´pu
prac organizacyjnych.
Zapraszamy serdecznie do udzia∏u! Informacje
i zg∏oszenia ze strony imprezy www.trailmarathon.pl
oraz bezpoÊrednio na www.rejestracja.funexsports.pl.

Wiktor Bidas
Fundacja Funex Sports
• 580 z∏ – na nas, czyli dwóch architektów wn´trz,
którzy w ramach pogotowia wn´trzarskiego
wszystkie zmiany zaprojektowali, zmienili ca∏kowicie ustawienie mebli w salonie oraz jednym pokoju, dobrali kolory z próbnika NCS, wybrali lampy oraz doradzili, gdzie je kupiç, doradzili, gdzie
i jakie obrazki powiesiç.
• 200 z∏ – na folie, taÊmy, wa∏ki i inne niezb´dne
narz´dzia do przeprowadzenia remontu.
Remont Jacek zdecydowa∏ si´ zrobiç samodzielnie
– pomog∏y mu w tej decyzji nasze rady, jak to zrobiç,
˝eby to nie by∏o wielkie przedsi´wzi´cie burzàce
spokój ca∏ej rodziny :-).
W tym przypadku w sumie 2900 z∏ wystarczy∏o, by
zrobiç spektakularnà metamorfoz´ mieszkania. Hania
dzisiaj przyznaje, ˝e sami, bez pomocy architektów
wn´trz, nie zdecydowaliby si´ na tak, ich zdaniem,
odwa˝ne kolory i zaproponowany uk∏ad mebli i bez
nas ich mieszkanie by∏oby odÊwie˝one, ale nie wyglàda∏oby na zaprojektowane :-).

Katarzyna Szaszkiewicz
www.pogotowiewnetrzarskie.pl
mowie nie chodzi o to, by straszyç dziecko, lecz by pokazaç, ˝e wszystkie jego uczucia, tak˝e l´k przed rozstaniem z rodzicami, obawa, czy sobie samo poradzi,
smutek i t´sknota sà czymÊ naturalnym.
Na pierwszy wyjazd warto wys∏aç dziecko z kole˝ankami, zawsze b´dzie mu raêniej, ˝e jest z nim ktoÊ,
kogo ju˝ zna. Dzi´ki temu b´dzie czu∏o si´ bezpieczniej. Mo˝na te˝ wybraç wyjazd nie za d∏ugi – np. tygodniowy. B´dzie to dobry czas na zmierzenie si´ z byciem bez rodziców. Jednak nie ma co si´ baç d∏u˝szych
wyjazdów – bywa tak, ˝e w pierwszym tygodniu dzieci t´sknià i oswajajà si´ z nowà sytuacjà, a w drugim
marzà o tym, by kolonie si´ nie skoƒczy∏y.
Pyta Pani, czy Pani córka nie jest za ma∏a na wyjazd.
A mo˝e warto odwróciç pytanie i zapytaç siebie czy
Pani jest gotowa na wys∏anie córki na kolonie. Czasem
dzieje si´ tak, ˝e l´k, który jest w rodzicach, przenosi
si´ na dziecko. Zdarza si´, ˝e trudno jest odró˝niç w∏asne obawy i l´k od l´ku i obaw doÊwiadczanych przez
dziecko. Czasami myÊlimy, ˝e to ono si´ boi lub sobie
nie poradzi, choç l´k jest w nas. Warto powiedzieç sobie, tak jak dziecku, ˝e te uczucia sà naturalne. Mo˝e
warto spróbowaç? Mo˝e okazaç si´, ˝e czas bez dziecka b´dzie dla Pani okazjà do wypoczynku.

Ewa Born, psycholog
Pracownia Psychologiczna Ego
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21 czerwca (piàtek), godz. 16.00

Czerwiec w CPK

Koncert Laureatów konkursu Mikrofon 2013. Wst´p wolny.

22 czerwca (sobota), godz. 11.00–22.00

12 czerwca (Êroda), godz. 17.00
W cyklu Spotkania ze sztukà – wyk∏ad pt. „Murale –
sztuka ulicy. Street art – dziedzina sztuki” przedstawi Katarzyna Rokosz. Wst´p wolny.

13 czerwca (czwartek), godz. 18.30
„Sekrety ˝ycia” – biesiada literacka z udzia∏em poety,
redaktora „Enigmy”, happenera Juliusza Erazma Bolka.
Wieczór poprowadzi Jan Zdzis∏aw Brudnicki. Wst´p wolny.

15 czerwca (sobota), godz. 11.00–18.00
Zwiàzek Ceramików Polskich i CPK zapraszajà na
„IX Warszawskie Spotkania Ceramiczne”. Wst´p
wolny. Wi´cej informacji na str. 4.

15 czerwca (sobota), godz. 17.00
Koncert konkursowy Ogólnopolskiego Festiwalu im.
Jonasza Kofty „Moja WolnoÊci 2013”. Wst´p wolny.

16 czerwca (niedziela), godz. 18.00
Koncert fina∏owy Ogólnopolskiego Festiwalu im.
Jonasza Kofty „Moja WolnoÊci 2013”. Wystàpià nagrodzeni wykonawcy oraz Warszawska Scena Bardów
w sk∏adzie: Krzysztof Daukszewicz, Stanis∏aw Klawe, Jerzy
Mamcarz, Ryszard Makowski, Andrzej Ozga, Kuba Sienkiewicz oraz Helena Marczewska z zespo∏em „Za winklem” (Z∏oty Klucz 2012). Wst´p 15 z∏.

19 czerwca (Êroda), godz. 17.00
W cyklu Spotkania ze sztukà – wyk∏ad pt. „Sztuka w przestrzeni publicznej – dzia∏ania artystyczne Joanny Rajkowskiej” przedstawi Emilia Maryniak. Wst´p wolny.

19 czerwca (Êroda), godz. 18.30
Klub Mola Ksià˝kowego. G∏ównym tematem spotkania
w czerwcu b´dzie „Kraina wódki” Mo Yana (Nobel 2012).
Wst´p wolny.

WZORY – Warszawskie Targi Designu. Wst´p wolny.

23 czerwca (niedziela), godz. 13.00
Fundacja „Szafa Kultury” i CPK zapraszajà na spektakl muzyczny dla dzieci oparty na wierszach dla dzieci napisanych
przez A. Fredr´, A. Mickiewicza i J. S∏owackiego pt. „W to
mi graj” w wykonaniu Teatru „Itakzagramy”. Wst´p wolny.

23 czerwca (niedziela), godz. 18.00
Koncert muzyki rozrywkowej w wykonaniu uczestników
warsztatów wokalnych Aliny Krzemiƒskiej. Wst´p wolny.

25 czerwca (wtorek), godz. 17.30
Koncert w wykonaniu uczniów, absolwentów i pedagogów
Prywatnej Szko∏y Muzycznej w Józefowie. W programie J. S.
Bach, W. A Mozart, F. Chopin, H. Villa-Lobos. Wst´p wolny.

26 czerwca (Êroda), godz. 17.00
W cyklu Spotkania ze sztukà – wyk∏ad pt. „Rekin w muzeum. Czym zaskakuje nas sztuka wspó∏czesna?”
przedstawi Przemys∏aw G∏owacki. Wst´p wolny.

26 czerwca (Êroda), godz. 19.00
Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych
Sztuka Nowa zaprasza na pokaz w ramach mi´dzynarodowego projektu teatralno-edukacyjnego „BRAVE KIDS
Warszawa” (I edycja). Wst´p wolny.

27 czerwca (czwartek), godz. 19.00
Powitanie lata z Kabaretem Filip z Konopi Filipa Borowskiego. Wst´p 10 z∏.

WYSTAWY:
Galeria CPK jest czynna od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 10.00–18.00. Wst´p wolny.

13 czerwca (czwartek)
Wystawa prac laureatów dzielnicowego konkursu fotograficznego „Obiekty sakralne na Pradze Po∏udnie”
(organizator: Zespó∏ Szkó∏ nr 84 w Warszawie).

15 czerwca – 6 lipca
Wystawa ceramiki podsumowujàca IX Warszawskie Spotkania Ceramiczne.

23 czerwca (niedziela), godz. 12.00
Otwarcie wystawy „Okiem dziecka” (przeglàd twórczoÊci dzieci´cej z pracowni plastycznych CPK). Wystawa
czynna do 7 lipca.

MUSZLA KONCERTOWA
w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
22 czerwca (sobota), godz. 17.00
Narodowa Galeria Sztuki ZACH¢TA zaprasza na festiwal
THE ARTIST – przeglàd najciekawszych projektów muzycznych artystów sztuk wizualnych takich jak „Niwea”,
„BNNT”, Anna Zaradny, Zorka Wollny i inni. Wst´p wolny.

6 lipca (sobota), godz. 18.30
Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych
Sztuka Nowa zaprasza na POKAZ FINA¸OWY ramach
mi´dzynarodowego projektu teatralno-edukacyjnego
„BRAVE KIDS Warszawa” (I edycja). Wst´p wolny.

29 czerwca (sobota), godz. 19.00

CENTRUM PROMOCJI KULTURY

W cyklu „M∏oda kultura w CPK” koncert akustycznego
duetu „Sturm und Drang”. Wst´p 5 z∏.

w Dzielnicy Praga Po∏udnie m.st. Warszawy

30 czerwca (niedziela), godz. 17.00

ul. Podskarbiƒska 2, tel. 22 517 65 75

W cyklu Klub Kina Niemego: „Vampyr” (1932), re˝. Carla
Theodora Dreyera. O filmie opowie Rafa∏ Grzenia. Wst´p 5 z∏.

www.cpk.art.pl

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki,
bi˝uteri´, militaria, tel. 502 011 257.
◗ Sprzedam magnetowid Sony w idealnym stanie tel:
781 496 613.

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@wiadomosci
do koƒca poprzedniego miesiàca).
sasiedzkie.pl (d
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
◗ Pi´kna dzia∏ka przy lesie w Sulejówku 1500 m2. Cena do negocjacji. tel. 502 56 96 75.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Wawrze
na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà
pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe. 2 minuty od stacji
PKP Anin. Kontakt: 501-620-701.
◗ Bardzo ∏adna dzia∏ka budowlana, Lipowo/ Wiàzowna,
4300 m2, pràd, woda miejska, dobra komunikacja, infrastruktura, 450 tys. Tel. 608 335 820 lub 602 606 158.

SPRZEDAM DZIA¸K¢
bez poÊredników, atrakcyjna cena,
bardzo dobra lokalizacja.
Szczegó∏owe informacje na stronie
www.dzialka-wiazowna.pl
lub 504-595-550
125
◗ Sprzedam tanio, szybko RadoÊç parter domu 87 m kw, dzia∏ka 650 m kw. w rozliczeniu ch´tnie mieszkanie na Goc∏awiu.
tel. 509 066 032.
◗ Sprzedam gara˝ murowany (w ciàgu gara˝y) na Saskiej
K´pie, cena 30000, tel. 501 368 966.
◗ Sprzedam w Okuniewie (gmina Halinów) parterowy dom
64 m2 do zamieszkania z mo˝liwoÊcià rozbudowy z dzia∏kà
o pow. 1329 m2; cena: 350 tys. do negocjacji; tel. 886 942
260 lub 601 878 157.
◗ Dzia∏ka 1000 m2 wieÊ Cupel vis' a vis Serocka nad Zalewem
Zegrzyƒskim z domkiem letniskowym. tel. 695 432 111,
603 208 763.
◗ Sprzedam pokój z kuchnià – 27 m2, Goc∏awek, tel:
781 496 613.

◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie
bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym remoncie.
tel. 22 773 41 75 po godz. 17.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Kupi´ u˝ywanà lodówk´ wys. 80 cm tel. 516 390 664.
◗ Oddam u˝ywane szafki kuchenne stojàce i wiszàce.
tel. 785 193 001.
◗ Sprzedam tapczan jednoosobowy z zag∏ówkiem w bdb stanie (prod. 10.08.2012) kolor kakao. tel. 870 29 98.
◗ Sprzedam ˝yrandol styl rokoko oraz szafk´ do ∏azienki bia∏àtanio! tel: 781 496 613.
◗ Sprzeda˝ mebli holenderskich, antyków. Józefów ul. NadwiÊlaƒska tel. 601 851 660.
◗ Sprzedam odkurzacz Elektrolux w idealnym stanie
tel: 781 496 613.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam. 22 615-30-60.
◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon, kwiat na

Profesjonalny Serwis Komputerowy
– instalacje, naprawy.
Dojazd, transport, gwarancja.
Obs∏uga w j´z. polskim i angielskim.

+48 880 741 731

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

TEL: 502-011-257

127

◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe z Chin
i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty
pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582 .
◗ Sprzedam 3 komody sosna ciemne drewniane styl w∏oski
tel: 781 496 613.

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY
◗ Zostajesz w wakacje w domu? Masz ch´ç nauczyç si´ czegoÊ
nowego? Zapraszam na NAUK¢ GRY NA GITARZE! Jeszcze tego lata b´dziesz graç na ogniskach, bo od pierwszej lekcji
gramy i Êpiewamy fajne piosenki! Tel. 695-622-848.

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

85

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez
studenta. Efektywna, spokojna nauka korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera. 533 404 404.
◗ FRANCUSKI – korepetycje, lekcje. Romanistka z wieloletnim
doÊwiadczeniem i przygotowaniem metodycznym, odpowiedzialna, cierpliwa, zaanga˝owana. Tel. 515 425 867.
◗ PIANINO I INSTRUMENTY KLAWISZOWE – lekcje gry. Du˝e
doÊwiadczenie. U mnie w pracowni na Saskiej K´pie. Zadzwoƒ i zapytaj o szczegó∏y. tel. 505 01 04 04.

132

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
g∏ow´ oraz futerko. Tel. 510-618-518, mail: olgasu@op.pl
◗ Sprzedam maszyn´ do szycia „Singer” na nó˝kach, walizkowà maszyn´ do pisania „¸ucznik”. Rakietki do tenisa ziemnego. tel. 671 70 17.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony, w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe. tel. 516 390 664.
◗ Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, du˝e ko∏a z elementami wikliny. tel. 516 390 664.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Rzeczoznawca ds. BHP opiniujàcy dokumentacj´ technicznà
poszukuje zatrudnienia tel. 601 25 23 18.
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien tel. 503 836
166, 511 210 315.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028.
◗ Wykonuje wszelkie domowe drobne naprawy, 606 478 725.
◗ Us∏ugi hydrauliczne, studnie, automatyczne, nawadnianie
ogrodów. Tel. 731 536 363.

TEL. 536 920 306
Remonty A–Z
Sprzàtanie A–Z
Prace w ogrodzie A–Z
Inne nietypowe prace

119

◗ Przyjm´ dozorstwo prywatnej posesji lub osiedla. Mo˝liwoÊç
zakupów i gotowania. tel. 500 379 298.
◗ Sprzàtanie i opieka nad osobà starszà. tel. 691 629 033.
◗ Szukam pracy – sprzàtanie, prasowanie, mycie okien i inne,
posiadam samochód tel. 505 103 948.
◗ Posiadam Êwiadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji i dozoru urzàdzeƒ instalacji i sieci gazowych. Oczekuj´ propozycji.
tel. 723 745 118.
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” tel. 601 313 561.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery tel. 503 836
166, 511 210 315.

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki tel. 889 748 143.
◗ Mà˝ do wynaj´cia, drobne naprawy i nie tylko 731 309 725.
◗ Us∏ugi Budowlane. Budowy, remonty, wykaƒczanie wn´trz,
uk∏adanie kostki brukowej itp. tel. 601 851 660.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery, referencje.
Na linii otwockiej tel. 783 548 751.
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920.
◗ Szukam pracy od pon. do pt. Ekspedientka. tel. 692 053 864.

7

GROCHÓW

535 000

do 5% zniżki!
Podpisując umowę do wakacji
d
kacji dostaniesz
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