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ca∏y czas trwania akcji odbywa∏y si´ gry i zabawy, w których nagrodami by∏y przekazane przez
Urzàd Dzielnicy Praga Po∏udnie ksià˝ki o naszej
dzielnicy oraz inne atrakcyjne gad˝ety.
Najwa˝niejsze zdaniem organizatorów jest to,
i˝ ca∏à akcj´ uda∏o si´ przeprowadziç przy niewielkich nak∏adach finansowych. Serdeczne podzi´kowania nale˝à si´ Centrum Wolontariatu:
ze swojego bud˝etu zakupili roÊliny i farby do
malowania, a ogromnà prac´ wykonali wolontariusze i mieszkaƒcy.
– Zbieramy doÊwiadczenia i planujemy
z mieszkaƒcami kolejnà tego typu akcj´ w innym
miejscu – snuje plany Dariusz Stefaniak, przedstawiciel Rady Osiedla.

Miejska akcja na skwerze przy ul. Kirasjerów
W niedzielny poranek wielu mieszkaƒców Grochowa przeciera∏o oczy ze zdumienia. „Jeszcze
wczoraj tego nie by∏o. Wróci∏em z dzia∏ki, a tu
taka zmiana!” – nie móg∏ ukryç zdziwienia
mieszkaniec ul. Garibaldiego. Co takiego wydarzy∏o si´ na skwerze przy ul. Kirasjerów? Poni˝ej zamieszczamy relacj´ z akcji, która w ramach Festiwalu Wolontariatu mia∏a miejsce
na terenie Grochowa w sobot´ 22 czerwca.
– Skwer przy ulicy Kirasjerów to idealne miejsce do sp´dzania wolnego czasu zarówno dla
najm∏odszych, jak i dla tych bardziej doÊwiadczonych mieszkaƒców naszej dzielnicy – podkreÊla Dariusz Stefaniak, przedstawiciel Rady Osiedla Grochów-Kinowa.
– Niestety, up∏ywajàcy czas sprawi∏, i˝ urzàdzenia zamontowane kilka lat temu na placu
niszcza∏y, a sam skwer stawa∏ si´ miejscem coraz
mniej atrakcyjnym – dodaje Jowita Walicka,
równie˝ osiedlowa radna.
I w∏aÊnie z tego powodu Centrum Wolontariatu organizujàce corocznie Festiwal Wolontariatu
oraz Rada Osiedla Grochów-Kinowa wspólnie
wytypowa∏y to miejsce, aby tchnàç w nie nowego ducha. I z ca∏à pewnoÊcià uda∏o si´ to w 100
procentach. W ramach niewielkiego bud˝etu wolontariuszom oraz mieszaƒcom okolicznych budynków uda∏o si´ dokonaç ca∏kiem sporo. Najwa˝niejszym punktem prac by∏o nasadzenie nowych roÊlin, które zadomowi∏y si´ na skwerze zarówno bezpoÊrednio w ziemi, jak równie˝ w spe-

☛

cjalnie na t´ okazj´ przygotowanych skrzynkach,
które od dziÊ b´dà s∏u˝y∏y jako donice. Szare
i brudne ∏awki zyska∏y nowe kolorowe oblicze.
Dodatkowo pomi´dzy s∏upkami zawieszono siatk´ i domalowano linie – co spowodowa∏o, i˝ na
skwerze powsta∏o prawdziwe boisko do siatkówki. W ramach rewitalizacji uda∏o si´ równie˝
utworzyç specjalny kàcik dla dzieci, gdzie przez

Wybierz teksty na murale
W niedziel´ 14 lipca o godz. 16.00 w Parku
Skaryszewskim (w pobli˝u ronda Waszyngtona
w parku na trasie alejki za pomnikiem ˚o∏nierzy
Radzieckich) odb´dzie si´ piknik warsztatowy
z grupà Loesje, w czasie którego uczestnicy wybiorà i zredagujà teksty, jakie pojawià si´ mi´dzy
koƒcem lipca a poczàtkiem wrzeÊnia na murach
prawobrze˝nej Warszawy (m.in. na bloku przy

A co to takiego rada osiedla? To najni˝szy stopieƒ samorzàdu, z za∏o˝enia najbli˝ej mieszkaƒców. Na terenie Pragi-Po∏udnie funkcjonuje
osiem rad osiedli. Osiedlowi radni za swojà prac´ nie otrzymujà wynagrodzenia, jedynie 5 z∏
miesi´cznie na osob´, które mogà przeznaczyç
na zakup materia∏ów biurowych czy herbaty.
– Dzia∏amy ca∏kowicie spo∏ecznie, ale jak widaç
nie przeszkadza to nam, aby razem z mieszkaƒcami dzia∏aç z po˝ytkiem dla naszego osiedla
– podkreÊla Karol Kowalczyk, Przewodniczàcy
Rady Osiedla Grochów-Kinowa.

Karolina Wojciechowska
Grochowskiej 292) w ramach projektu „Sztuka na
ulic´, samochody do galerii”. Wielkoformatowe
realizacje utrzymane zostanà w minimalistycznej,
czarno-bia∏ej stylistyce, charakterystycznej dla plakatów Loesje. PodkreÊla ona, ˝e najwa˝niejszà
wartoÊcià plakatów Loesje jest tekst i jego przes∏anie, a nie atrakcyjna kolorystycznie forma.
Wi´cej o grupie Loesje i jej dzia∏aniach na
stronie www.loesje.pl.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi program pomostowy

Emilia Skiba, Loesje Polska
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Z prac Rady Dzielnicy
W porzàdku obrad czerwcowej sesji Rady Dzielnicy
Praga Po∏udnie znalaz∏o si´
szesnaÊcie punktów. Wszyscy
zdajemy sobie jednak spraw´,
i˝ istotne z punktu widzenia
mieszkaƒców wydarzenia
majà miejsce nie tylko na sali
sesyjnej. Warto przybli˝yç najwa˝niejsze z nich w krótkim syntetycznym opracowaniu, w którym ka˝dy z mieszkaƒców poszczególnych osiedli naszej dzielnicy znajdzie coÊ dla siebie.
Zacznijmy mo˝e od informacji dotyczàcych obecnie trwajàcych i planowanych modernizacji dróg.

Najpowa˝niejsze utrudnienia zwiàzane z remontami napotkajà mieszkaƒcy okolic ulicy
Poligonowej. Drugi etap prac niestety daje si´ we
znaki – k∏opoty z parkowaniem czy samym oznakowaniem objazdów to tylko najwa˝niejsze z problemów, które wskazujà mieszkaƒcy okolicznych bloków – przede wszystkim ulicy Motorowej. Miejmy
nadziej´, i˝ przynajmniej cz´Êç z niedogodnoÊci zostanie rozwiàzana po zakoƒczeniu remontu, które
planowane jest na 10 grudnia.
Trwa równie˝ przebudowa ulicy Rusznikarskiej.
Tu koniec prac przewidziany jest na 30 wrzeÊnia.
Natomiast do 15 listopada majà byç gotowe
projekty na przebudow´ kolejnych ulic: Be∏˝eckiej,
Sulejkowskiej, Kruszewskiego, Budrysów, Bitwy
Grochowskiej, Pokuckiej oraz Trembowelskiej.

W czerwcu zakoƒczy∏y si´ budowy sal gimnastycznych dla Szko∏y Podstawowej nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117
oraz dla XXIII LO im. Marii Sk∏odowskiej-Curie przy
ul. Naddnieprzaƒskiej 2/4. Obie placówki zyska∏y
nowoczesne hale sportowe spe∏niajàce wszelkie
oczekiwania m∏odych sportowców.
Wkrótce rozpocznà si´ wakacyjne remonty
w Gimnazjum nr 20 przy ul. Afrykaƒskiej 11, Szkole
Podstawowej nr 215 przy ulicy Kwatery G∏ównej 13
oraz przedszkolu przy ulicy Brac∏awskiej 8a. We
wszystkich wymienionych placówkach prace obejmà wymian´ pod∏óg, dodatkowo gimnazjum przy
Afrykaƒskiej zyska nowà stolark´ drzwiowà.

Karol Kowalczyk,
Radny Dzielnicy Praga-Po∏udnie

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
program pomostowy – szczegó∏owe informacje

■

Program ten obowiàzywaç b´dzie od 1 lipca 2013 r., najdalej do 31 stycznia 2014 r.

■

Co powinien zrobiç mieszkaniec domu
wielorodzinnego?
■

Poinformowaç zarzàd nieruchomoÊci, w której mieszka
(wspólnot´ lub spó∏dzielni´ mieszkaniowà), np. w formie pisemnego oÊwiadczenia, o liczbie osób zamieszkujàcych w mieszkaniu.
Dane nale˝y uaktualniaç niezw∏ocznie po ka˝dej zaistnia∏ej zmianie. Nale˝y pami´taç, ˝e podanie nieprawdziwych
informacji mo˝e spowodowaç konsekwencje prawne.
■ Wnosiç op∏at´. Mieszkaƒcy nieruchomoÊci wielolokalowych uiszczajà nast´pujàce miesi´czne stawki op∏at:

■

Aktualizowaç deklaracje zgodnie z przekazywanymi
przez mieszkaƒców danymi.
■ Umo˝liwiç odbiór odpadów.

Co powinien zrobiç zarzàdca, w∏aÊciciel
domu jednorodzinnego?
■

Wype∏niç i z∏o˝yç deklaracj´:
- Wybraç druk D-ZJ. Deklaracje sà dost´pne w Wydzia∏ach Obs∏ugi Mieszkaƒców ka˝dej dzielnicy,
a tak˝e na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.
- Zdecydowaç o sposobie zbierania (segregowania)
odpadów.
- Czytelnie wype∏niç jasne pola deklaracji. Obliczyç
miesi´cznà op∏at´ zale˝nà od sposobu zbiórki (selektywnie albo nieselektywnie) i wielkoÊci gospodarstwa domowego. Gdy w domu wydzielono dwa
lokale, wówczas ich w∏aÊciciele sk∏adajà oddzielne
deklaracje i p∏acà po∏ow´ stawki podstawowej. JeÊli w domu nikt nie mieszka, op∏ata wynosi zero.
Mieszkaƒcy domów jednorodzinnych uiszczajà nast´pujàce stawki op∏at:

Co powinien zrobiç zarzàdca, w∏aÊciciel
nieruchomoÊci u˝ytkowej?
Wype∏niç i z∏o˝yç deklaracj´
- Wybraç druk D-M albo D-N. Deklaracje sà dost´pne
w Wydzia∏ach Obs∏ugi Mieszkaƒców ka˝dej dzielnicy,
a tak˝e na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.
- Zdecydowaç o sposobie zbierania (segregowania)
odpadów.
- Czytelnie wype∏niç jasne pola deklaracji. Obliczyç
miesi´cznà op∏at´ zale˝nà od sposobu zbiórki (selektywnie albo nieselektywnie), pojemnoÊci stosowanych pojemników i wymaganej liczby opró˝nieƒ
tych pojemników w miesiàcu.
Za jednorazowe opró˝nienie pojemnika Êmieci posegregowanych o pojemnoÊci:
120 l – 15 z∏, 660 l – 37 z∏, 1100 l – 45 z∏,
240 l – 19 z∏, 770 l – 40 z∏, 3500 l – 152 z∏.
Ka˝de dodatkowe rozpocz´te 1000 l do odebrania
powi´kszy op∏at´ o 40 z∏. Stawki za odpady niesegregowane sà wy˝sze o ok. 40%.
- Z∏o˝yç deklaracj´ w urz´dzie dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby albo wys∏aç jà listem
poleconym do 19 lipca 2013 r.
- Zachowaç kopi´ deklaracji. Kopia mo˝e byç potrzebna podczas kontroli przeprowadzanej przez urzàd.

Jak wnosiç op∏at´. Op∏at´ za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszczamy do 28 dnia ka˝dego miesiàca,
a w lipcu 2013 r. do 29 dnia miesiàca. Numery kont, na które nale˝y dokonywaç wp∏at, sà udost´pnione na stronach
internetowych urz´du oraz w urz´dach dzielnic. P∏atnoÊci
mo˝na wykonaç przelewem, kartà lub gotówkà w kasach
urz´dów dzielnic, w wybranych placówkach pocztowych
oraz w oddzia∏ach banku Citi Handlowy – bez prowizji.

Co powinien zrobiç zarzàd wspólnoty
lub spó∏dzielni?
■

Zbieraç informacje od swoich mieszkaƒców, dotyczàce
liczby osób zamieszkujàcych w mieszkaniach oraz sposobu zbierania odpadów (selektywnie albo nieselektywnie).
■ Z∏o˝yç deklaracje do 19 lipca 2013 r. o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomoÊci, którymi zarzàdza.
■ Wnosiç op∏at´ do urz´du za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomoÊci b´dàcych we w∏adaniu
wspólnoty bàdê spó∏dzielni do 28 dnia ka˝dego miesiàca, w lipcu 2013 r. do 29 dnia miesiàca.

Zachowaç kopi´ deklaracji. Kopia deklaracji mo˝e byç potrzebna podczas kontroli przeprowadzanej przez urzàd.

Stawki za odpady niesegregowane sà wy˝sze o 20%.
■ Z∏o˝yç deklaracj´ w urz´dzie dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby albo wys∏aç jà listem
poleconym do 19 lipca 2013 r.

Wi´cej informacji: infolinia 800 70 70 47,
www.czysta.um.warszawa.pl
Na podstawie informacji Urz´du
m.st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2013 r.
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Nowa hala sportowa w XXIII LO
14 czerwca 2013 r. o godz. 11.00 rozpocz´∏y si´
uroczystoÊci zwiàzane z otwarciem nowej hali sportowej na Pradze-Po∏udnie. Przeci´cia wst´gi dokonali Burmistrz Dzielnicy Praga-Po∏udnie Tomasz Kucharski, Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Marcin KluÊ, absolwentka szko∏y i Radna Dzielnicy Bo˝ena Manarczyk oraz oczywiÊcie Dyrektor XXIII LO Gra˝yna Bakunowska. Nast´pnie wszyscy zaproszeni goÊcie udali
si´ do wn´trza nowo wybudowanej hali sportowej.
Hal´ pob∏ogos∏awi∏ i poÊwi´ci∏ ksiàdz Krzysztof Kozera. Nie szcz´dzi∏ on Êwi´conej wody na mury hali.
PoÊwi´ci∏ równie˝ uczniów, by grajàc jakieÊ mecze,
zawsze zwyci´˝ali. G∏os zabra∏ Burmistrz Tomasz Kucharski. Mówi∏, ˝e to ju˝ szósta hala sportowa wybudowana na Pradze-Po∏udnie od 2006 r. oraz ˝e nasza
dzielnica jest dzielnicà sportu. Okaza∏o si´, ˝e Dyrektor Szko∏y Gra˝yna Bakunowska koƒczy swojà przy-

god´ z dyrektorstwem – przechodzi na emerytur´.
Zast´pca Burmistrza Jaros∏aw Karcz wr´czy∏ Pani Dyrektor ogromny bukiet kwiatów w podzi´ce za jej nauczycielski trud. Pani Dyrektor natomiast podzi´kowa∏a w∏adzom dzielnicy za t´ udanà inwestycj´. Wybudowanie hali sportowej w XXIII LO im. Marii Sk∏odowskiej-Curie mo˝na wi´c uznaç za pi´kne zwieƒczenie pracy Dyrektor Gra˝yny Bakunowskiej.
Po ∏zach wzruszenia
nadszed∏ czas na cz´Êç
artystycznà. Przed publicznoÊcià wystàpi∏a
grupa taneczna ze studia taƒca Akcent. Potem piosenk´ „Show
must go on”” oraz jeden utwór z repertuaru

Ci´˝kie ˝ycie rowerzysty

Adele wykona∏a uczennica XXIII LO. Towarzyszy∏ jej
uczeƒ z gitarà elektrycznà. S∏uchajàc tego wyst´pu,
mo˝na by∏o poczuç ciarki na plecach. Z pewnoÊcià
kiedyÊ us∏yszymy jeszcze o tej uczennicy. Cz´Êç artystycznà zakoƒczy∏ mix piosenek utrzymany w ˝artobliwym tonie. Nadesz∏a chwila na mecz koszykówki
pomi´dzy dziewcz´tami z XXIII LO a uczennicami
z LI LO z Rembertowa. Na goÊci wydarzenia czeka∏
tak˝e skromny pocz´stunek.

Filip Kamaç

rów... W ten sprytny sposób Policja oraz Stra˝ Miejska
majà Êwietne „mandatowe” miejsce; jest ich zresztà
w okolicach o wiele wi´cej: ciàg alei Waszyngtona, ul.
Grochowskiej, Dwernickiego, Szaserów a˝ do Ch∏opickiego (tam „materializuje” si´ Êcie˝ka dla rowerów...) i nieskoƒczona liczba innych miejsc.
Gdyby nie ochotna dzia∏alnoÊç stró˝ów prawa,
nic nie sta∏oby na przeszkodzie, aby bezpiecznie poruszaç si´ pomi´dzy rondem Wiatraczna a Parkiem
Skaryszewskim im. Paderewskiego, ale w tej sytuacji
– nale˝y ryzykowaç ˝yciem na ulicy albo mandatem
– na chodniku. Drodzy rowerzyÊci, wybór w tej kwestii nale˝y do nas!!! Ale czy ten wybór doprawdy
jest konieczny?

Coraz wi´cej osób w wolnym czasie (a tak˝e je˝d˝àc do pracy) „za˝ywa ruchu” przy pomocy rowerów. Pomimo ciàg∏ego nag∏aÊniania potrzeb zwiàzanych z budowà tras, po których moglibyÊmy poruszaç si´ w ten sposób – sytuacja pozostawia niestety wcià˝ zbyt wiele do ˝yczenia.
Weêmy pod uwag´ prawobrze˝nà cz´Êç Warszawy – obejmujàcà Grochów, Saskà K´p´ i Goc∏aw:
jest nieco mo˝liwoÊci, ale niestety pozostajà „wolne
miejsca”, pomi´dzy którymi nale˝a∏oby wyjechaç
na niebezpieczne dla rowerzystów ulice.
Weêmy na przyk∏ad drog´ z w´z∏a ronda Wiatracz-

na do Êcie˝ek rowerowych wzd∏u˝ Wis∏y: najpierw
nale˝y dojechaç ulicami (bo na chodnikach uaktywni∏y si´ s∏u˝by z mandatami dla rowerzystów) do skrzy˝owania ulicy Ostrobramskiej z ul. Fieldorfa. Tam mamy Êcie˝k´ rowerowà, wydzielonà z chodnika (namalowany farbà pas ruchu dla rowerów) ciàgnàcà si´
wzd∏u˝ Fieldorfa przez dwie przecznice – do ul. Nowaka-Jezioraƒskiego; tam ktoÊ wymyÊli∏ sobie skr´t
na po∏udnie wzd∏u˝ tej ostatniej arterii, pozostawiajàc
taki sam chodnik bez namalowanej drogi dla rowerzystów przez kolejne kilkaset metrów, aby po mini´ciu ul. Umiƒskiego – znowu namalowaç pas dla rowe-

CPK zaprasza

17 lipca (Êroda), godz. 21.45

szewskim: „Sk∏ama∏am”, re˝. Mieczys∏aw Krawicz, 1937 r.

Filmowa Stolica Lata – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Szpieg w masce”, re˝. Mieczys∏aw Krawicz, 1933 r.

10 sierpnia (sobota), godz. 18.00

Siedziba CPK przy ul. Podskarbiƒskiej 2

20 lipca (sobota), godz. 18.00

18 lipca (czwartek), godz. 18.00

„Facet w meloniku” – koncert zespo∏u „East Earth
Band” (Power blues).

„Muzyczne lustra” – otwarcie wystawy Zdzis∏awa
Majrowskiego po∏àczone z koncertem Julii Sobieskiej
i Andrzeja Mikulskiego. Sala widowiskowa i hol CPK.

Tomasz P∏óciennik

Jazzowe lato w Skaryszaku – „Jazz po polsku – czyli piosenki z Kabaretu Starszych Panów i nie tylko...”.

11 sierpnia (niedziela), godz. 18.00

21 lipca (niedziela), godz. 18.00

S∏oneczne melodie w Skaryszaku – „Âwiat Tanga”
koncert w wykonaniu zespo∏u Sentido del Tango.

Koncert „Melodie s∏onecznego po∏udnia”.

14 sierpnia (Êroda), godz. 21.15

31 lipca (Êroda), godz. 18.00

24 lipca (Êroda), godz. 21.45

Spotkanie poÊwi´cone pami´ci uczestników Powstania
Warszawskiego. Sala widowiskowa.

Filmowa Stolica Lata – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Gehenna”, re˝. Micha∏ Waszyƒski, 1938 r.

Filmowa Stolica Lata – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Tr´dowata”, re˝. Juliusz Gardan, 1936 r.

21 sierpnia (Êroda), godz. 18.00

25 lipca (czwartek), godz. 19.00

Klub Mola Ksià˝kowego. Tematem spotkania
w sierpniu b´dà „Platforma” Michela Houellebecqa
i „Wyznaj´” Jaume Cabre. Galeria.

Kabaret Filip z Konopi i Jego GoÊcie – 21 rocznica Kabaretu i Benefis M∏odego Artysty – Maciej Sufa – 25 urodziny!

„A gdy na wojenk´ szli ojczyênie s∏u˝yç krwià...”.
Koncert pieÊni patriotycznych z okazji rocznicy Cudu nad
Wis∏à.

27 lipca (sobota), godz. 18.00

17 sierpnia (sobota), godz. 18.00

MUSZLA KONCERTOWA

Jazzowe lato w Skaryszaku – koncert pt. „Niezapomniana piosenka w jazzowym klimacie”.

Jazzowe lato w Skaryszaku – koncert w wykonaniu
„Psiuk & D´bicz Duo”.

w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego

28 lipca (niedziela), godz. 18.00

18 sierpnia (niedziela), godz. 17.00

6 lipca (sobota), godz. 18.30

S∏oneczne melodie w Skaryszaku – Koncert Kapeli
StaÊka Wielanka.
Filmowa Stolica Lata – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „U∏an Ksi´cia Józefa”, re˝. Konrad Tom, 1937 r.

„S∏oneczne melodie w Parku Skaryszewskim”:
- „Kram Kramarskich” – koncert w wykonaniu Teresy
Kramarskiej i Wojciecha Wiliƒskiego,
- Koncert Kasi Michalskiej z zespo∏em (przeboje muzyki
rozrywkowej, piosenki z filmów i musicali).

1 sierpnia (czwartek), godz. 19.44

22 sierpnia (czwartek), godz. 19.00

„1944” – koncert zespo∏u FABRYKA z okazji rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.

Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i Jego
GoÊcie – „Imieninowa bibka u Filipka”.

4 sierpnia (niedziela), godz. 19.00

24 sierpnia (sobota), godz. 18.00

S∏oneczne melodie w Skaryszaku – koncert piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Agnieszki Grochowicz z zespo∏em.

Jazzowe lato w Skaryszaku – koncert SOUS LE CIEL.

7 sierpnia (Êroda), godz. 21.15

S∏oneczne melodie w Skaryszaku – koncert „W rytm
walczyka” – najpi´kniejsze przeboje z operetki i musicali.

POKAZ FINA¸OWY w ramach mi´dzynarodowego
projektu teatralno-edukacyjnego „BRAVE KIDS
Warszawa” (I edycja).

7 lipca (niedziela), godz. 17.00
S∏oneczne melodie w Skaryszaku – Koncert Ryszarda Makowskiego z zespo∏em.

10 lipca (Êroda), godz. 21.45
Filmowa Stolica Lata – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Wrzos”, re˝. Juliusz Gardan, 1938 r.

13 lipca (sobota), godz. 18.00
Jazzowe lato w Skaryszaku – koncert zespo∏u „Agata Malcherek Ensamble”.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

31 lipca (Êroda), godz. 21.45

Filmowa Stolica Lata – Kino Plenerowe w Parku Skary-

15 sierpnia (czwartek), godz. 18.00

25 sierpnia (niedziela), godz. 18.00
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Felieton „Z otwartà g∏owà”

Kocham Grochów
– pisze Sàsiad

D∏ugoletni mieszkaƒcy niektórych ulic Grochowa
cz´sto wyra˝ajà swojà niech´ç do nowego podzia∏u administracyjnego w∏àczajàcego ich do Goc∏awka. „Mieszkam na Grochowie” – mówi o sobie
mieszkaniec ulicy ˚ó∏kiewskiego, Kwatery G∏ównej,
Kawczej, Osieckiej, choç to ju˝ Goc∏awek. A mieszkaƒcy terenu wyznaczonego przez ulice Jarociƒskà,
Witoliƒskà, Sulejkowskà, Komorskà, noszàce Êlady
przesz∏oÊci od 1916 roku, gdy to historyczny Witolin zosta∏ przy∏àczony do Warszawy – mówià:
„mieszkam na Witolinie”, by nie u˝ywaç nazwy Goc∏awek. Mówià: „Taka jest nazwa komunikacyjna p´tli autobusowej czy adres koÊcio∏a Narodzenia Paƒskiego w∏aÊnie na grochowskim Witolinie”.
Dawne dobra grochowskie noszà Êlady przesz∏oÊci,
które cz´sto mijamy w codziennej pogoni, nie zastanawiajàc si´, ˝e tu w nazwach zapisane sà korzenie
historyczne. Przyk∏adowo nazwa „Grochów Fabryczny” przypomina, ˝e teren ten mia∏ charakter przemys∏owy, dzia∏a∏ tu browar Osterloffa i fabryka Êwiec
Hocha, a nazwa „Grochów Dwór” zwiàzana jest
z okresem dzia∏aƒ parcelacyjnych lat dwudziestych
minionego wieku – to ju˝ blisko stuletnia historia.
Od wielu lat na fasadach budynków ulic Goc∏awka graficiarz podpisujàcy si´ jako Sàsiad demonstracyjnie okazuje swój „patriotyzm grochowski”, znaczàc teren napisami Kocham Grochów.
Oznaczy∏ w ten sposób dziesiàtki fasad budynków
na Goc∏awku. Na zabytkowej – co prawda bardzo
zaniedbanej – nieruchomoÊci na ulicy ˚ó∏kiewskiego wyrazi∏ dosadnie swoje uczucia do Grochowa:
Goc∏awek? Jaki Goc∏awek. JesteÊmy dumni
z Grochowa. Weê zdaj sobie spraw´! – Sàsiad.
Na obecnych ulicach Byczyƒskiej i P∏owce, gdzie
w latach dwudziestych powsta∏a dworkowa Kolonia
Pos∏ów i Senatorów PPS, na tablicach z nazwami ulic
i numerami posesji ktoÊ pozalepia∏ napis Goc∏awek,
okreÊlajàcy przynale˝noÊç administracyjnà. To nie
jest niech´ç do Goc∏awka jako terenu, ale silna to˝samoÊç starych mieszkaƒców zwiàzanych od dziesiàtek lat z historià Grochowa. Zrozumia∏e sà uczucia
Sàsiada, z którym mieszkaƒcy wprawdzie zgadzajà
si´, ale nie chcà pogodziç si´ z faktem niszczenia tynków. Choç Sàsiad nie maluje na nowych odremontowanych fasadach, a swoje napisy umieszcza na
zniszczonych tynkach budynków, to tej formy dyskusji nie akceptujà. „Burzy to nasze odczucia estetyczne wyglàdu ulic i domów, bo te˝ kochamy Grochów,
naszà Ma∏à Ojczyzn´” – mówià mieszkaƒcy.
A mo˝e Sàsiad, zamiast malowaç na domach,
wyrazi∏by swoje uczucia na ∏amach „WiadomoÊci
Sàsiedzkich Grochów”?

Anna Oleksiak
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Skaryszewska Êwi´towa∏a 125-lecie
Nasza ulica, nazwana Skaryszewskà na pamiàtk´ miasta
Skaryszew, jako jedna z 28 ulic
Pragi, które 125 lat temu otrzyma∏y nazw´, zosta∏a uczczona
przez mieszkaƒców i przyby∏ych
goÊci festynem w dniu 16 czerwca br. Jak by∏o? Pobo˝nie, historycznie, artystycznie. Kulinarnie
i pogodowo wszystko dopisa∏o.
Dzia∏o si´ wiele: sesja naukowa o Skaryszewie,
spacer po ulicach Skaryszewa, poÊwi´cenie krzy˝a
upami´tniajàcego wydarzenia II wojny Êwiatowej,
wystawa na parkanie dokumentujàca histori´ Skaryszewa, ulicy i jej mieszkaƒców (która czynna b´dzie
do koƒca lipca), otwarcie klubu sàsiada, tworzenie
makiety Skaryszewa, gry i zabawy dla dzieci, ko∏o
fortuny oraz wyst´py uczniów szko∏y nr 89, a tak˝e
„Czarna Maƒka” Teatru Scena Lubelska 30/32 oraz
zabawa na dechach przy kapeli Henia Ma∏olepszego.
Zaanga˝owali si´ wszyscy mieszkaƒcy ulicy, parafia Êw. Wincentego Pallottiego, ksiàdz proboszcz
Tomasz Zaczkiewicz, Pani Dyrektor Zespo∏u Szkó∏

A jednak mo˝na
Rozbestwi∏em si´ okrutnie, jeÊli chodzi o wymagania w stosunku do zawodników. Dlatego bràzowe
medale Katarzyny Lisieskiej i Agnieszki Matianowskiej
na Mistrzostwach Europy w Sumo uwa˝am za pora˝k´. No, ale jest to tylko sport, czasami coÊ nie wychodzi. Powodem s∏abszego wyst´pu mo˝e byç te˝ to, ˝e
dziewczyny równolegle przygotowywa∏y si´ do startu
w zapasach. I tu sukces. Obie zakwalifikowa∏y si´ do
Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y.

nr 89 Ma∏gorzata Rosa oraz
wszystkie Êrodowiska artystyczne, stowarzyszenia,
pracownie twórcze Lubelska 30/32 oraz wspólnota
mieszkaniowa Skaryszewska 10 przy wsparciu Zarzà-

du Dzielnicy Praga Po∏udnie z Panem Burmistrzem Tomaszem Kucharskim na czele, a tak˝e Redakcje „WiadomoÊci Sàsiedzkich” i „Pulsu Biznesu”, PHU „Pastel”
i Muzeum Warszawskiej Pragi, Oddzia∏ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

Ró˝a Karwacka
Za ogromny osobisty sukces uwa˝am to, ˝e na
Akademickich Mistrzostwach Polski w zapasach UKS
Niedêwiadek na 32 startujàce kluby zajà∏ czwarte
miejsce. Oprócz Moniki Skiby dla pozosta∏ych zawodników by∏ to pierwszy start na zawodach zapaÊniczych. Tym bardziej cieszy bràzowy medal Krystiana Ch∏opika. Pozostali zawodnicy to Hubert
Cichocki, Piotr Mi˝ejewski, Tomasz Ros∏oniec.
Wszyscy oni udowodnili to, ˝e mo˝na zaczàç przygod´ z zapasami po dwudziestce i coÊ osiàgnàç.
A nie wszyscy w to wierzà.

Wojciech Luto

Na Pradze m∏odoÊç nie przemija

W upalne popo∏udnie 19 czerwca w Centrum Promocji Kultury odby∏ si´ Festiwal Piosenki Seniorów
Prawobrze˝nej Warszawy „...chodê na Pragie”
– przeglàd muzyczny od 8 lat organizowany przez
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Praga-Po∏udnie
– wczeÊniej jako dzielnicowe senioralia, a od ubieg∏ego roku w formule obejmujàcej a˝ 7 dzielnic umiejscowionych po prawej stronie Wis∏y. W tegorocznym
konkursie udzia∏ wzi´∏o 20 wykonawców – amatorów z placówek prowadzonych przez OPS-y, z Domów Pomocy Spo∏ecznej oraz s∏uchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wyst´powali zarówno debiutanci, jak i uczestnicy wczeÊniejszych przeglàdów.
Kto wyznaje poglàd, ˝e energia, radoÊç z ˝ycia i pe∏ne zaanga˝owania realizowanie swoich pasji sà domenà m∏odych ludzi, z pewnoÊcià mia∏by oczy szeroko
otwarte ze zdziwienia. Jeszcze przed rozpocz´ciem im-

prezy sala, wype∏niona ju˝ po brzegi, emanowa∏a pozytywnà energià. Przeglàd zainaugurowa∏o wykonanie
przez wszystkich uczestników konkursu piosenki
„Chodê na Pragie” przy akompaniamencie zespo∏u
CzessBand. Od tego pierwszego utworu a˝ do ostatniego widownia tak˝e Êpiewa∏a, klaska∏a i ˝ywo reagowa∏a na wydarzenia na scenie. Ka˝dy wyst´p nagradzany by∏ gromkimi brawami, a kiedy trema krzy˝owa∏a szyki któremuÊ z wykonawców, s∏uchacze, jurorzy
i oczywiÊcie zespó∏ entuzjastycznie pomagali mu przypomnieç sobie tekst czy wróciç do w∏aÊciwego rytmu
piosenki. Doskona∏a oprawa muzyczna w wykonaniu
specjalistów od warszawskiego folkloru miejskiego
z CzessBandu i lekkie, dowcipne prowadzenie festiwalu przez profesjonalnego konferansjera, a tak˝e wyÊwietlane na du˝ym ekranie za plecami wykonawców
zdj´cia dawnej Pragi i jej mieszkaƒców tworzy∏y prawdziwie praski, ale te˝ niezwykle ciep∏y klimat. Choç festiwal mia∏ formu∏´ konkursowà, a w gronie jurorów
znalaz∏y si´ m.in. takie postaci jak Adam Skorupka
(kompozytor m.in. piosenek dla Anny German, Anny
Jantar czy Ireny Jarockiej) czy Ryszard Kalkhoff (przewodniczàcy dzielnicowej Komisji Kultury), nie by∏o
szczególnie wa˝ne, kogo wyró˝ni jury. Triumfowali bowiem wszyscy – swojà radoÊcià z ˝ycia, pokazujàc, jak
niewiele trzeba, by „trzeci wiek” by∏ wiekiem pe∏nym
uÊmiechu, muzyki i pasji.

Hanna Kowalska
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Dzielnicowy konkurs fotograficzny rozstrzygni´ty!
Czy w ostatnim miesiàcu widzieliÊcie dzieci i m∏odzie˝ skradajàcych si´ pod koÊcio∏ami z aparatami?
Czy najm∏odsi mieszkaƒcy Warszawy wzbudzili Wasze zainteresowanie swoim zachowaniem? ByliÊcie
Êwiadkami przybierania przez uczniów pobliskich
szkó∏ dziwnych póz, które mia∏y im u∏atwiç zrobienie
ciekawego zdj´cia? JeÊli tak, to chcieliÊmy Was uspokoiç. Dzi´ki konkursowi organizowanemu przez Zespó∏ Szkó∏ nr 84 setki uczniów bawi∏o si´ w fotoreportera, robiàc zdj´cia obiektom sakralnym.
13 czerwca w naszym Centrum Promocji Kultury
odby∏a si´ uroczysta gala wr´czenia nagród zwyci´zcom konkursu „Obiekty sakralne na Pradze-Po∏udnie”.
O ogromnej potrzebie organizowania na terenie naszej dzielnicy takich zabaw Êwiadczy fakt, ˝e wp∏yn´∏o a˝ 596 prac konkursowych. Jurorzy: Aneta Krukowska, Gra˝yna Sosenko i Marcin Kokoszko stan´li przed
nie lada wyzwaniem. Jak sami przyznali na fina∏owej

gali, nades∏ane prace nie tylko zachwyci∏y ich pomys∏owoÊcià, ale tak˝e pokazaniem obiektów sakralnych
w sposób dotàd nam nieznany. Po burzliwych obradach wy∏oniono zwyci´zców w trzech kategoriach
wiekowych: Ksawery Noszczak wygra∏ konkurs jako
reprezentant szkó∏ podstawowych, Iga Wiater zdoby∏a pierwsze miejsce wÊród gimnazjalistów, natomiast
Jakub Lotysz i Piotr Bàk ex aequo stan´li na najwy˝szym miejscu na podium wÊród uczniów szkó∏ ponadgimnazjalnych. Jury wy∏oni∏o najlepsze prace, bioràc
pod uwag´ ich precyzj´ wykonania oraz kreatywnoÊç.
G∏ównym celem konkursu by∏y integracja Êrodowiska lokalnego i wzmocnienie emocjonalnej wi´zi
z otoczeniem. Koordynatorzy zabawy na czele z Adamem GoÊciƒskim pragn´li zwróciç uwag´ dzieci
i m∏odzie˝y na temat praskich zabytków, które cz´sto
odchodzà w zapomnienie. Honorowy patronat nad
konkursem sprawowali Arcybiskup Diecezji War-

Spotkania z kulturami Êwiata
W Dziennym Domu Pomocy Spo∏ecznej przy ul. Paca 42 w 2012 roku zosta∏ zapoczàtkowany cykl „Spotkaƒ z kulturami Êwiata”. Cykl wydarzeƒ rozpocz´∏a
w maju 2012 roku wizyta Ambasadora Republiki Kuby
wraz z delegacjà; w lipcu 2012 roku seniorzy goÊcili delegacj´ Ambasady Wenezueli na czele z Szefem Misji.
7 czerwca 2013 roku zaproszenie do Dziennego Domu przy ul. Paca 42 przyjà∏ Ambasador Ekwadoru Pan
Fabian Valdivieso. Panu Ambasadorowi towarzyszy∏a
Pani Erika Martillo – konsul Ambasady Ekwadoru wraz
z ma∏˝onkiem Panem Francisco Granja Jacome, Pan S∏awomir Kulesza, I Sekretarz Ambasady Polski w Hawanie, oraz Pani Marta Domaszewicz – t∏umaczka.
W∏adze dzielnicy reprezentowali Z-ca Burmistrza
Dzielnicy Praga-Po∏udnie Pan Jaros∏aw Karcz, Przewodniczàca Komisji Polityki Spo∏ecznej i Zdrowia Pani Ma∏gorzata Rynkiewicz oraz Przewodniczàcy Komisji Kultury Pan Ryszard Kalkhoff.
Przyby∏ych goÊci powitali Pan Jaros∏aw Karcz, Z-ca
Burmistrza Dzielnicy Praga-Po∏udnie, oraz Pani Izabela
Zwierz, Z-ca Dyrektora OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej

Dzielnicy Praga-Po∏udnie. Pani Dyrektor przedstawi∏a
dzia∏alnoÊç OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej na Pradze-Po∏udnie w zakresie pomocy osobom starszym oraz wr´czy∏a Panu Ambasadorowi w imieniu pracowników i seniorów OPS
Dzielnicy Praga-Po∏udnie podzi´kowanie za spotkanie. Szanowni goÊcie otrzymali równie˝ z ràk Pana Jaros∏awa Karcza materia∏y promujàce dzielnic´ Praga-Po∏udnie.

szawsko-Praskiej ks. Henryk Hoser i Burmistrz Dzielnicy Praga-Po∏udnie Tomasz Kucharski.
Dzi´ki takiej inicjatywie m∏odzi z naszej dzielnicy
mogli odkryç w sobie dusz´ fotografa. Miejmy wi´c
nadziej´, ˝e z roku na rok b´dzie przybywaç takich
projektów. Z ca∏à pewnoÊcià tego typu konkursy, b´dàc dobrà zabawà dla uczestników, sà jednoczeÊnie
doskona∏ym sposobem odnajdywania talentów.

Olga ¸´cka
Wydarzenie cieszy∏o si´ ˝ywym zainteresowaniem
ze strony seniorów. Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Ekwadoru oraz Pani Konsul przybli˝yli wszystkim zgromadzonym histori´, kultur´, zwyczaje swojego kraju. By∏a to barwna opowieÊç wzbogacona pokazem slajdów oraz prezentacjà strojów ekwadorskich.
Seniorzy w podzi´kowaniu za wizyt´ wr´czyli szacownym goÊciom pi´kne, ozdabiane technikà decoupage
upominki i zaprosili wszystkich na s∏odki pocz´stunek.
Cykl „Spotkaƒ z kulturami Êwiata” nie tylko daje naszym seniorom mo˝liwoÊç ciekawego sp´dzenia czasu,
ale te˝ s∏u˝y podnoszeniu jakoÊci i upowszechnianiu
nowoczesnych metod edukacji kulturalnej osób starszych z terenu dzielnicy Praga-Po∏udnie.

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Praga-Po∏udnie

Centrum Spo∏eczne Paca 40,
miejsce dzia∏aƒ animacyjnych dla
spo∏ecznoÊci grochowskiej, do∏àczyli wakacje w Centrum Spo∏ecznym Paca 40 czy∏o do grona instytucji uczestniczàcych w organizowanej przez
Miasto Sto∏eczne Warszawa akcji „Lato w mieÊcie 2013 r.”. W ramach akcji – warsztaty
plastyczne, fotograficzne, pantomima, breakdance. Oprócz „Lata w mieÊcie” Centrum
Paca 40 organizuje tak˝e szereg innych dzia∏aƒ skierowanych zarówno do m∏odych, jak i starszych mieszkaƒców Grochowa. WÊród nich organizowane sà m.in.
zaj´cia komputerowe, j´zykowe, warsztaty z r´kodzie∏a, programowanie dla dzieci.
Na PACA 40 rozpoczynamy tak˝e realizacj´ dwóch nowych projektów:
1. „Wspólna opowieÊç wokó∏ Grochowa – integracja pokoleƒ”. Od lipca nasi sàsiedzi-seniorzy b´dà mogli spotykaç si´ w naszej kawiarence, by dzieliç si´ swoimi
wspomnieniami oraz uczestniczyç w warsztatach komputerowych.
2. „Ekonomia wzajemnoÊciowa – rozwój i promocja dzia∏ania kooperatyw”.
Chcemy zach´ciç mieszkaƒców Pragi-Po∏udnie do dzia∏ania na rzecz siebie i innych
w ramach dwóch grup kooperatywy sàsiedzkiej i rodzinnej.
Szczegó∏owe informacje nt. organizowanych przez nas dzia∏aƒ dost´pne sà na stronie: www.centrumpaca.pl, Facebooku: www.facebook.com/Paca40 oraz na miejscu.
Projekt Centrum Spo∏eczne Paca 40 jest realizowany przez Centrum Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL i wspó∏finansowany ze Êrodków m.st. Warszawy.

B´dzie si´ dzia∏o,

Sylwia Wnorowska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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AktualnoÊci Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska
20 czerwca 2013 roku odby∏a si´ doroczna Gala Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska w Centrum
Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Po∏udnie m.st. Warszawy. Jak zwykle by∏a momentem podsumowania
ubieg∏ego roku, mo˝liwoÊcià spotkania si´ Przyjació∏
Fundacji, ale przede wszystkim by∏a okazjà do nagrodzenia Laureatów siódmej ju˝ edycji konkursu „Âwiat
NIKIFORÓW” oraz ich instruktorów i przedstawicieli
Warsztatów Terapii Zaj´ciowej. Podzi´kowaliÊmy tak˝e
Bankowi Millennium, który w tym roku by∏ sponsorem
nagród dla Laureatów naszego konkursu. Dyplomy,
a tak˝e nagrody w postaci profesjonalnych materia∏ów
plastycznych wr´czyli dr hab. Wojciech Zubala – Prorektor Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie, przewodniczàcy jury konkursu, oraz Agnieszka Wilczek, Cz∏onek
Zarzàdu Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska.
Od lipca zaczynamy przygod´ z historià!
Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska poprowadzi projekt „Z historià na tak”, który jest uzupe∏nieniem dzia∏aƒ programu „Lato w mieÊcie”, propozycjà
edukacji historycznej skierowanej do dzieci z warszawskiej Pragi Pó∏noc i Po∏udnie majàcej na celu wzrost
wiedzy dzieci w wieku 7–12 lat na temat II wojny Êwia-

towej i Powstania Warszawskiego. ZaplanowaliÊmy
8 spotkaƒ, podczas których odwiedzimy oÊrodki kultury
i przeprowadzimy warsztaty stacjonarne w Fundacji.
Streetworkerzy wyjdà na warszawskie podwórka!
Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska jest autorem projektu „Partnerstwo dla Rodzin i Dzieci Warszawskiej Pragi”, który b´dzie realizowany w okresie
01.07.2013 – 31.12.2013. Streetworkerzy, czyli pedagodzy ulicy przeprowadzà zaj´cia socjoterapeutycz-

ne, edukacyjne dla dzieci i m∏odzie˝y z warszawskiej
Pragi Po∏udnie i Pó∏noc, a tak˝e otoczà wsparciem psychologiczno-pedagogicznym ich rodziców.
Teraz wszyscy mogà wspomóc dzia∏ania Fundacji dzi´ki www.siepomaga.pl. Ka˝da przelana „z∏otówka” przyczyni si´ do realizacji stypendiów socjalnych, edukacyjnych, s∏u˝àcych rozwojowi indywidualnych talentów
i wyrównywaniu szans dzieci pochodzàcych z rodzin
ubogich, wieloproblemowych, potrzebujàcych wsparcia.
Znajdê nas na www.siepomaga.pl, wpisujàc Partnerstwo dla Dzieci – STYPENDIA ROZWOJOWE.

Szymon Bubi∏ek

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

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

KOMPLEKSOWE

NIERUCHOMOÂCI

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w D´be Wielkie, 765 m2, naro˝nà z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych,
15 km od Warszawy tel. 608 736 503.
◗ Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach ko∏o ¸ukowa, 100 km
od Warszawy. Media, bdb dojazd, sàsiedztwo leÊniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do negocjacji. tel. 608 736 533
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1 km od Piaseczna.
tel. 22 468 80 80 po godz. 19:00.

◗ Kupi´ narty, deski snowbordowe, buty narciarskie i snowbordowe, kaski, nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem narciarskim zadzwoƒ 0 602 231 318, etenis@wp.pl.
◗ Sprzedam ˝yrandol styl rokoko oraz szafk´ do ∏azienki bia∏àtanio!, tel: 781 496 613.
◗ Sprzedam odkurzacz Elektrolux w idealnym stanie tel:
781 496 613.
◗ 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 nowy alternator do fiata 125 p. Tel. 695-679-521
◗ Sprzedam magnetowid Sony w idealnym stanie, tel:
781 496 613.
◗ Sprzedam 3 komody sosna ciemne drewniane styl w∏oski
tel: 781 496 613.
◗ Sprzedam pianino Seiler zabytkowe. Cena 5.000 z∏ do
uzgodnienia. tel. 508 549 374.

SPRZEDAM

BUDK¢ HANDLOWÑ
przy cmentarzu.
14
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Marysin Wawerski, ul. Korkowa.
Tel. 506 859 985.

◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony.
W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk lub
Lublin, inne propozycje – 692 977 947.
◗ Sprzedam pokój z kuchnià – 27 m2, Goc∏awek,
tel: 781 496 613.
◗ Sulejówek, dzia∏ka rolna przed przekszta∏ceniem. WielkoÊç
3000 m2 + 1000 m2. ¸àcznie 750.000 z∏. tel. 508 549 374.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Aninie na
strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe, piwnica. 2 minuty od stacji PKP Anin. Cena: 615 tys. Kontakt: 501-620-701.
◗ Sprzedam budk´ handlowà przy cmentarzu Marysin Wawerski ul. Korkowa tel. 506 859 985.
◗ 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 DZIA¸K¢
bez poÊredników, atrakcyjna cena,
bardzo dobra lokalizacja.
Szczegó∏owe informacje na stronie
www.dzialka-wiazowna.pl
lub 504-595-550
125
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KOLEKCJONER KUPI
stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

TEL: 502-011-257

127

◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam 22 615-30-60.
◗ Sprzedam gazowy grzejnik wody przep∏ywowej WG250/
703-A320, gaz ziemny GZ12, nieu˝ywany. Tel. 695-679-521.
◗ Sprzedam piec gazowy do c. o. tanio! tel. 22 615 30 60.
◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon, kwiat
na g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç zdj´cia.
Tel: 510-618-518, mail: olgasu@op.pl.

Opiekun ogrodu

SPRZÑTANIE
tel. 503 065 403

503 065 403

136

◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki,
bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.
◗ Sprzedam fiata 126 p do remontu. Wszystkie cz´Êci nowe.
Tel. 695-679-521.
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm tel. 22 615 30 60.

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

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Opiekunka z wieloletnim doÊwiadczeniem podejmie si´
do wrzeÊnia opieki nad dzieckiem na Pradze Po∏udnie. Referencje. Tel. 507-797-255.
◗ Animacje dla dzieci na ka˝da okazje. Energiczna, doÊwiadczona i kochajàca dzieci zaprasza do wspólnej zabawy :-)
514 459 900 lub bambini@onet.eu.

US¸UGI PIEL¢GNIARSKIE
Warszawa i okolice 24h na dob´.
Dojazd do pacjenta!

Te l . 5 0 4 - 1 0 4 - 3 2 8
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Zapraszamy do dzia∏u og∏oszeƒ drobnych – miejsca sàsiedzkiej wymiany us∏ug, umiej´tnoÊci i przedmiotów. TreÊç og∏oszeƒ nale˝y przysy∏aç
drogà e-mailowà na adres: drobne.pragapoludnie@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.
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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.
◗ J´zyk rosyjski. Native. Nauczycielka liceum. 608 484 707.

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

119

◗ J´zyk niemiecki w domu ucznia. Nauczycielka, doÊwiadczenie, liceum. 608 484 707.
◗ Lekcje gry na gitarze u muzyka – ukoƒczona akademia muzyczna, wieloletnie doÊwiadczenie w dydaktyce. Program nauki dostosowany do potrzeb ucznia. Dla poczàtkujàcych i zaawansowanych, tel. 502 241 482.

WYNAJM¢
◗ Do wynaj´cia bezpoÊrednio od w∏aÊciciela 2-pokojowe
mieszkanie 50 m, ul. Nowogrodzka przy Kruczej, III pi´tro,
winda. Cena 2000 z∏ miesi´cznie + media. Wolne od lipca.
Tel. 513-838-057.
◗ Poszukuj´ domku do wynaj´cia dla dwóch osób i dwóch psów
okolice Sulejówek. Halinów. Weso∏a kontakt. 798 269 061.
◗ Gara˝u do wynaj´cia szukam, Grochów, 507 237 616.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Z∏ota ràczka, 503 150 991.
◗ Z∏ota ràczka drobne naprawy, remonty, wszystkie tel.
665 764 456.
◗ Szukam pracy – sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien
tel. 513 687 421, 511 210 315.
◗ Szukam pracy – koszenie trawy, prace w ogrodzie: pielenie,
usuwanie chwastów, sadzenie, podlewanie tel. 513 687 421,
511 210 315.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028.
◗ Rozbiórki kucie betonu 503 150 991.
◗ Posiadam Êwiadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji i dozoru urzàdzeƒ instalacji i sieci gazowych. Oczekuj´ propozycji.
tel. 723 745 118.
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920.

KOSZENIE TRAWNIKÓW
PIEL¢GNACJA OGRODÓW

SPRZÑTANIE

Profesjonalny Serwis Komputerowy

WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

503 065 403

503 065 403

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

+48 880 741 731
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