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M∏odych Patriotów, którzy pragnà rozszerzyç kràg
osób s∏awiàcych histori´ Polski. Muzycznie zebranym na placu czas umila∏ zespó∏ Czessband, wykonujàc warszawskie i praskie piosenki.
Podczas wyst´pów artystycznych w namiotach ustawionych na placu i jego okolicy
o wzgl´dy mieszkaƒców Pragi-Po∏udnie zabiega∏o m.in. Centrum Promocji Kultury, Towarzystwo
Przyjació∏ Dzieci, Klub Kultury Goc∏aw, OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej, Centrum Aikido i Warszaw-

Po∏udniowo-praskie
prezentacje ju˝ za nami
Stowarzyszenie Barwy Kultury przy wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy Praga Po∏udnie
m.st. Warszawy po raz czwarty zorganizowa∏o piknik organizacji pozarzàdowych. Mieszkaƒcy dzielnicy mieli okazj´ zapoznaç si´
z ofertà kulturalnà i edukacyjnà ponad trzydziestu instytucji niepodleg∏ych paƒstwu.
W po∏udnie 14 wrzeÊnia br. wystartowa∏y prezentacje ró˝nych oÊrodków kulturalnych dzia∏ajàcych na terenie praskiej cz´Êci stolicy. Piknik zainaugurowa∏a grupa Samba Batucada, która da∏a
popis swoich umiej´tnoÊci muzycznych w ma∏ej
paradzie po placu Szembeka. Wyst´p szczególnie
przypad∏ do gustu najm∏odszym mieszkaƒcom naszej dzielnicy, którzy bez skr´powania skakali
w rytm b´bnów i wymyÊlali coraz to zabawniejsze taneczne pozy. Samba Batucada mimo pochmurnej pogody wprawi∏a obecne na pikniku
osoby w iÊcie brazylijski, ciep∏y, optymistyczny klimat. Po krótkiej artystycznej cz´Êci otwarcia imprezy na scenie pojawi∏ si´ zast´pca burmistrza
dzielnicy Praga-Po∏udnie Jaros∏aw Karcz, który
podkreÊli∏ prac´ i znaczenie oÊrodków kulturalnych. Nast´pnie g∏os zabra∏ Tomasz Suski, przewodniczàcy Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo∏ecznego Praga Po∏udnie, który zach´ca∏ do wyra˝enia swojej opinii na temat codziennego ˝ycia na
terenie naszej dzielnicy w specjalnie przygotowanej na to wydarzenie ankiecie. Dla wszystkich
osób, które wzi´∏y udzia∏ w diagnozie spo∏ecznej,
czeka∏a s∏odka niespodzianka w postaci szarlotki.
Raport z badaƒ zostanie przedstawiony w przy-

☛

sz∏ym roku i ma stanowiç fundament pracy dla
obecnych i przysz∏ych w∏adz dzielnicy.
Program wyst´pów artystycznych przygotowanych specjalnie na okolicznoÊç pikniku by∏ bogaty.
Na scenie pojawi∏a si´ m.in. Fundacja „Gwiazdeczka”, która podbi∏a serca najm∏odszej publicznoÊci
ciekawà, muzycznà interpretacjà wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy, a tak˝e Polski Klub Szermierczy, który na przyk∏adzie pojedynku dok∏adnie
wyjaÊnia∏ zasady tej dyscypliny sportu. Podczas
pikniku prezentowa∏o si´ równie˝ Stowarzyszenie

ski Klub Kendo. Podczas pikniku mo˝na by∏o
równie˝ zakupiç ekologicznà ˝ywnoÊç, rogale
Êwi´tomarciƒskie i ko∏acza Êlàskiego.
Po∏udniowo-praskie prezentacje ju˝ za nami.
Coroczny piknik organizowany wraz z nadejÊciem nowego roku szkolnego zach´ca do aktywnoÊci i zmiany swoich przyzwyczajeƒ. Jako
redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkie” ju˝ czekamy
na kolejnà edycj´ wydarzenia.
Olga ¸´cka

Rewitalizacja ronda Wiatraczna
18 wrzeÊnia odby∏o si´ posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
i Ârodowiska Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie, dotyczàce planu zagospodarowania przestrzennego ronda Wiatraczna.
Spotkanie rozpocz´∏o si´ od dyskusji na
temat obwodnicy Êródmiejskiej, która mia∏aby przechodziç albo obok Parku Poliƒskiego, albo ul. Wiatracznà w pobli˝u Nizinnej
i Paca. Na t´ drugà lokalizacj´ nie zgadzajà
si´ mieszkaƒcy. Zdaniem przedstawiciela architektów, Marka Sawickiego, celem opracowanego planu jest po∏àczenie funkcji
przestrzeni miejskiej z funkcjà w´z∏a komunikacyjnego i przesiadkowego oraz nadanie
rondu Wiatraczna rangi. W przsz∏oÊci mia-

Dwug∏os o referendum 13 paêdziernika
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∏aby przebiegaç przez nie nie tylko obwodnica Êródmiejska, ale równie˝ linia metra.
Architekci przychylili si´ do wielu g∏osów,
aby nie przesuwaç p´tli autobusowej. Przedwojenne budynki obj´te zostanà ochronà
przed wyburzeniem. Nowa zabudowa b´dzie podkreÊla∏a kolisty kszta∏t ronda. Zarzàd proponuje by na terenie ronda stanà∏
gara˝ wielopoziomowy na minimum 100 samochodów oraz ˝eby zagospodarowaç teren przy gimnazjum na ul. Kobielskiej, alearchitekci planujà a˝ 600 miejsc postojowych.
Sprawa nabiera tempa. Miejmy nadziej´
i trzymajmy kciuki, aby rewitalizacja ronda
Wiatraczna sta∏a si´ faktem.

Praska Liga Pi∏ki Halowej

Filip Kamaç

– str. 4

1

GROCHÓW

Z prac Rady Dzielnicy
We wrzeÊniu Rada Dzielnicy Praga Po∏udnie obradowa∏a na dwóch sesjach.
Pierwsza z sesji poÊwi´cona
by∏a finansowej sytuacji po∏udniowo-praskiej oÊwiaty.
Druga z nich dotyczy∏a
przede wszystkim niezmiernie wa˝nego dokumentu, jakim jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego
rejonu ronda Wiatraczna. Plan zagospodarowania
jest dokumentem, który okreÊla charakter i sposób
zabudowy danego rejonu miasta. Sk∏ada si´ on
z cz´Êci tekstowej oraz graficznej, czyli mapy
wskazujàcej obszary o ró˝nym przeznaczeniu, np.

Starsi wiedzà wi´cej
Projekt „Starsi wiedzà wi´cej”, finansowany
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecznej,
jest kontynuacjà dzia∏aƒ podejmowanych na
rzecz warszawskich seniorów przez Biuro Porad
Obywatelskich w Warszawie.
Ideà projektu jest poprawa jakoÊci ˝ycia seniorów dotkni´tych: niedostatkiem, trudnà sytuacjà rodzinnà, problemami mieszkaniowymi. Pomoc jest ca∏kowicie bezp∏atna, udzielana z zachowaniem pe∏nej poufnoÊci.
Pod has∏em „Uczymy si´ przez ca∏e ˝ycie” prowadzone sà spotkania edukacyjne obejmujàce:
planowanie bud˝etu domowego, zasady racjonalnego zaciàgania po˝yczek, problematyk´ zad∏u˝eƒ,
sprawy mieszkaniowe oraz dziedziczenie.
W powy˝ej wspomnianych sprawach, a tak˝e
w wielu innych, doradcy BPO codziennie udzielajà
porad seniorom, których trudna sytuacja ˝yciowa
zmusi∏a do szukania fachowej pomocy.
Wiele przydatnych informacji jest dost´pnych
w Internecie. W siedzibie BPO uruchomiono stanowisko internetowe, gdzie mo˝na skorzystaç z pomocy wolontariusza w wyszukiwaniu niezb´dnych
informacji oraz korzystaniu z poczty elektronicznej.
Drugie wydanie bezp∏atnego „Obywatelskiego Niezb´dnika Seniora” dost´pne b´dzie w organizacjach dzia∏ajàcych na rzecz seniorów.
Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç w siedzibie BPO przy ul. Ga∏czyƒskiego 3, telefonicznie
pod numerem (22) 828-12-94, mejlowo pod adresem bpowarszawa@gmail.com.
Serdecznie zapraszamy.

Beata ¸ukasiewicz
doradca Biura Porad Obywatelskich
w Warszawie

zabudowa mieszkaniowa, przemys∏, us∏ugi, drogi. Zapisy planu
wskazujà m.in. dopuszczalnà
wysokoÊç budynków oraz jak du˝o zieleni musi si´
znajdowaç w poszczególnych kwarta∏ach ulic.
Ciekawà inicjatywà, która zosta∏a zorganizowana w trackie procesu uchwalania tego planu,
by∏a debata, która odby∏a si´ w klubokawiarni
Kicia Kocia przy ul. Garibaldiego. W trakcie prawie dwugodzinnego spotkania na pytania licznie zgromadzonych mieszkaƒców cierpliwie odpowiada∏ Micha∏ Suliborski – Przewodniczàcy
Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Ârodowiska. Naturalnie na ka˝dym
etapie wy∏o˝enia planu w odpowiednich urz´dach odbywa si´ otwarta dyskusja nad poszczególnymi poprawkami. Jednak spotkania te nie
cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem. Miejmy nadziej´, i˝ jesteÊmy Êwiadkami narodzin nowej
Êwieckiej tradycji i przy okazji procedowania nad
nast´pnymi planami dotyczàcymi naszej dzielnicy b´dà organizowane kolejne tego typu debaty.
Du˝à czeÊç dyskusji poÊwi´cono planowanemu
pod rondem Wiatraczna tunelowi, który mia∏by

zaczynaç si´ na wysokoÊci ulicy Stockiej, a koƒczyç za skrzy˝owaniem ulicy Wiatracznej z Chrzanowskiego. Plan zagospodarowania okreÊla przebieg tej trasy, jednak nie podaje daty powstania.
Ponadto radni w poprawkach do planu zaapelowali o cz´Êciowe lub ca∏kowite przeniesienie
p´tli tramwajowej na rondzie Wiatraczna. Wed∏ug pomys∏odawców tramwaje mia∏by zawracaç na Goc∏awku. Pozwoli∏oby to na uporzàdkowanie terenu ronda i utworzenie z niego miejskiego zielnego placu przyjaznego mieszkaƒcom.
Warto te˝ wspomnieç, i˝ znajdujàcy si´ przy
Grochowskiej i Wiatracznej budynek dawnej piekarni Reicherta zosta∏ w projekcie planu oznaczony jako obszar obj´ty ochronà. Ten zbudowany z czerwonej ceg∏y obiekt to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków Grochowa.
Procedowanie nad planem dla rejonu ronda
Wiatraczna dobiega koƒca. Przed nim najwa˝niejszy moment – uchwalanie przez Rad´
Warszawy.
Karol Kowalczyk,
Radny Dzielnicy Praga-Po∏udnie

Nasza dzielnica ma nowego

zwiàzany by∏ z pionem prewencji,
gdzie kolejno awansowa∏ na dowódc´ plutonu, zast´pc´ dowódcy
kompanii, dowódc´ kompanii, a˝
do pomocnika dowódcy jednostki
w Oddziale Prewencji. Nast´pnie, od 2006 roku
pe∏ni∏ obowiàzki w Komendzie Rejonowej w ÂródmieÊciu – kolejno na stanowiskach: Zast´pcy Naczelnika Sekcji Operacji Policyjnych, Naczelnika
Sztabu i Zast´pcy Komendanta.
Jak widaç, nasz nowy komendant ma ju˝ bogate doÊwiadczenie i chyba mo˝emy czuç si´ bezpieczni „pod jego okiem”. Trzymamy kciuki za powodzenie na wa˝nym stanowisku i ˝yczymy satysfakcji ze s∏u˝by spo∏eczeƒstwu.

komendanta Policji
Nad porzàdkiem Pragi-Po∏udnie, Weso∏ej, Wawra i Rembertowa czuwa∏ do tej pory komendant
Dariusz Pergo∏. Jego zas∏ugi sprawi∏y, ˝e zosta∏ powo∏any na Zast´pc´ Komendanta Sto∏ecznego Policji. Jako mieszkaƒcy mo˝emy czuç si´ dumni i ˝yczyç mu powodzenia na nowym stanowisku.
W zwiàzku z tym nowym Komendantem Rejonowym Policji w naszej dzielnicy zosta∏ Jaros∏aw Misztal, dotychczasowy podinspektor. Z informacji podanych na stronie internetowej Komendy mo˝emy
dowiedzieç si´, ˝e swojà s∏u˝b´ rozpoczà∏ on w roku 1994, jako szeregowy policjant. Od poczàtku

Micha∏ Wituszyƒski

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

Artur Pawlak – tel. 605-297-200
reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:
• Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, kontakt powy˝ej
• Weso∏a, Wawer – Konrad Skorupka, tel. 607-314-667, konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
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REFERENDUM 13 PAèDZIERNIKA
Obudzona z biernoÊci

Na wybory id´ za rok

(czyli o tym, dlaczego pójd´
na referendum)

(czyli czemu nie zamierzam iÊç
na referendum)

Jako prawnik móg∏bym zaczàç od „paragrafów”.
Od Konstytucji, a mo˝e i od prawa rzymskiego, od historii oraz filozofii, a skoƒczyç na politologii. Nie zrobi´ tego. Nie chc´ mieç tej (oczywistej) przewagi, chocia˝ sama Hanna
Gronkiewicz-Waltz jest prawnikiem, profesorem prawa.
Ten g∏os, ten felieton mieszkaƒca Warszawy nie b´dzie o drogiej komunikacji, nie b´dzie o wysokich czynszach, nie b´dzie o zalaniach ani te˝
o kolesiostwie w wielu miejskich spó∏kach czy urz´dach. Nie przeczytajà tutaj Paƒstwo tak˝e o kilkuset milionach z∏otych na nagrody dla urz´dników
i politycznych stronników. Nie napisz´ ani s∏owa o likwidacji szkó∏, braku
miejsc w ˝∏obkach i przedszkolach, fatalnej nawierzchni wielu ulic i chodników, którymi wspólnie przecie˝ chodzimy. Nie pisn´ nic a nic o ci´ciach
w kursowaniu autobusów ani te˝ o b∏´dach przy wprowadzeniu nowego
systemu Êmieciowego w mieÊcie. Mylà si´ ci z Paƒstwa, którzy myÊlà, ˝e
przeczytajà tutaj o tym, co myÊl´ o braku obwodnicy Êródmiejskiej czy braku spójnego programu rewitalizacji prawej strony Warszawy. A ju˝ na pewno nie skreÊl´ ani s∏owa o tym, ˝e Prezydent Warszawy nie prowadzi∏a ˝àdnego dialogu z miastem i mieszkaƒcami. O tym wszystkim milcz´ jak grób.

To b´dà same emocje…
Od 6 lat Platforma Obywatelska na czele z Hannà Gronkiewicz-Waltz rzàdzi
najwi´kszym polskim miastem. Mieszkaƒcy obdarzyli jà w 2006 r. (a póêniej
w 2010 r.) du˝ym kredytem zaufania. Jako prawnik i by∏y prezes NBP powinna Hanna Gronkiewicz-Waltz znaç prostà prawd´. Dzisiaj kredyt – jutro sp∏ata. Obietnica i jej spe∏nienie. Uczymy tego nasze dzieci, uczymy si´ tego
w szkole, uczy nas tego ˝ycie. OdpowiedzialnoÊç za s∏owo, odpowiedzialnoÊç
za cz∏owieka, odpowiedzialnoÊç za naszà ma∏à lokalnà spo∏ecznoÊç. Niebywa∏a aktywnoÊç Pani Prezydent od kilkunastu tygodni tràci fa∏szem. Widzimy jà
na zdj´ciach w prywatnych (!) mieszkaniach (gdzie wczeÊniej nie bywa∏a), na
bazarkach (gdzie zapewne nie kupuje), czy te˝ za przys∏owiowym rogiem (której to okolicy najpewniej nie zna). KtoÊ powie – czepia si´ pan! A co ma robiç,
gdy sto∏ek, na którym siedzi, si´ chybocze? Odpowiem – teraz to ju˝ nic! Tylko co zrobi∏a z ponad szeÊciuset tysiàcami g∏osów, które jà popar∏y? Gdzie by∏a przez te wszystkie lata? Czy i gdzie mo˝na by∏o jà spotkaç? Jak cz´sto s∏ucha∏a mieszkaƒców? Jak cz´sto „chodzi∏a w miasto”? Co takiego odnalaz∏a
ostatnio na Facebooku czy Twitterze, ˝e zalewa nas co chwila nowymi (fantastycznymi) informacjami? Dlaczego wreszcie stara si´ podzieliç mieszkaƒców
Warszawy na tych prawdziwych i tych... No w∏aÊnie – jakich? Podrabianych,
gorszych, „innych”, tych ze s∏oikami w plecaku od mamy czy babci... Dziesiàtki tysi´cy Êniàcych swój „sen o Warszawie”. Warszawie ich, Twojej, mojej,
a wreszcie NASZEJ. Tych, którym odmawia si´ prawa do g∏osu, prawa do wpisania do rejestru wyborców. Hanna Gronkiewicz-Waltz przegra t´ bitw´. Nie
pisz´ tu o wojnie, bo moim zdaniem spo∏ecznoÊç Warszawy z nikim jej nie prowadzi. Nie prowadzà jej tak˝e si∏y polityczne zaanga˝owane w akcj´ referendalnà. Demokracja ma blaski i cienie. Jej blaskiem jest uczestnictwo. SkreÊlony r´kà (odwa˝ny czy te˝ ciàgle si´ wahajàcy) g∏os. To przy urnie wyborczej
czujemy si´ unikalnà cz´Êcià wielkiej sprawy. Mamy wp∏yw. JesteÊmy wa˝ni
i wielcy, bo wa˝na jest sprawa, w której si´ wypowiadamy. I jeszcze jedno,
horrendalne nagrody dla... Ach, prawda, obieca∏em, ˝e b´dà tylko emocje...
Mój przeÊwietny nauczyciel j´zyka polskiego z mokotowskiego liceum
Êw. Augustyna w podarowanej mi ksià˝ce Zbigniewa Herberta („Pan Cogito”) napisa∏ dwa s∏owa – Sapere aude (odwa˝ si´ byç màdrym). Czego
Paƒstwu i sobie przy okazji referendum ˝ycz´...
13 paêdziernika id´ na referendum bo „W” to moja Warszawa.

Dariusz Lasocki
mà˝ i ojciec, radca prawny,
radny z Goc∏awia w Radzie Dzielnicy Praga Po∏udnie
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Od roku 1989 sumiennie uczestniczy∏em w ka˝dych wyborach, jakie si´ odbywa∏y w Polsce. Chodz´, choç wiem, ˝e
ten mój jeden g∏osik szali nie przewa˝y, ale zawsze mam
choç poczucie, ˝e zrobi∏em wszystko, co mog∏em. ˚e mam prawo do tego g∏osu
i z tego prawa korzystam. Jednak 13 paêdziernika na referendum si´ nie wybieram.
Mamy na szcz´Êcie w Polsce demokracj´, a demokracja ma swoje twarde
regu∏y. Podstawowa jest taka, ˝e w∏adz´ mo˝na powo∏aç i mo˝na jà odwo∏aç.
Najcz´Êciej w cyklach kadencji, ta samorzàdowa jest 4-letnia. Jest te˝ furtka na
sytuacj´ nadzwyczajnà, gdy ktoÊ w∏adzy nadu˝ywa, gdy pojawiajà si´ zarzuty korupcyjne czy gdy z powodu czyjeÊ nieudolnoÊci pozostawienie go u w∏adzy rodzi∏oby nieodwracalne negatywne skutki. W przypadku Hanny Gronkiewicz-Waltz mo˝na toczyç goràce spory o takà czy innà decyzj´, jednak powy˝sze przes∏anki absolutnie nie zachodzà. Mo˝na mieç pretensje o podwy˝ki cen
komunikacji, o zmiany w strukturze oÊwiaty, ceny za wywóz Êmieci czy zdarzajàce si´ czasem awarie. OsobiÊcie, choç szanuj´ poglàdy adwersarzy, zupe∏nie
si´ z nimi nie zgadzam. Jako samorzàdowiec z doÊç d∏ugim sta˝em jestem pewien, ˝e jakikolwiek prezydent przy wsparciu jakiejkolwiek si∏y politycznej rzàdzi∏by Warszawà, i tak nie mia∏by mo˝liwoÊci podejmowaç innych decyzji. Bo
scheda, jakà odziedziczy∏a stolica po poprzednim systemie, wymaga ca∏ych lat
nadganiania zaleg∏oÊci. A nie pomaga w tym polskie prawo, które zamiast
wspierania rozwoju stolicy (w koƒcu to wizytówka kraju), nak∏ada na nià dodatkowe zobowiàzania finansowe choçby w postaci „janosikowego”.
MyÊl´ tak˝e, ˝e nawet najzagorzalsi przeciwnicy Pani Prezydent obiektywnie
przyznajà, ˝e pod jej rzàdami Warszawa zmienia si´ i unowoczeÊnia. ˚e sprawnie
i systematycznie realizowane sà najniezb´dniejsze inwestycje, ˝e wymieniono
tabor komunikacyjny, ˝e rozbudowano i wyremontowano baz´ edukacyjnà, sportowà i kulturalnà... Zmiany w Warszawie zauwa˝ono na Êwiecie. W rankingu ONZ
na najprzyjaêniejsze do ˝ycia miasto Warszawa zaj´∏a wysokie 19. miejsce.
O co wi´c chodzi, co takiego dramatycznego si´ dzieje, ˝e na rok przed koƒcem kadencji chce si´ odwo∏aç prezydenta stolicy? ˚e nie prowadzi dialogu spo∏ecznego? ˚e nie pokazuje si´ publicznie wÊród warszawiaków? ˚e jest arogancka? No przepraszam, ale ja od prezydenta mojego miasta raczej wymagam, ˝eby
to miasto dobrze funkcjonowa∏o, ˝eby autobusy jeêdzi∏y, a ulice by∏y przejezdne.
To, czy ma aktualny profil na Facebooku, czy jest mi∏a, elegancka i sympatyczna,
jest mi zupe∏nie oboj´tne. Ma byç sprawnym, uczciwym gospodarzem, który
swojej funkcji nie obejmuje jako szczebla do dalszej politycznej kariery. I wreszcie od 7 lat takiego prezydenta w osobie Hanny Gronkiewicz-Waltz mamy.
No wi´c o co chodzi? Odpowiedê jest stara jak Êwiat. Ju˝ w staro˝ytnym
Rzymie mawiano, ˝e kto rzàdzi w stolicy, ten rzàdzi imperium. Na przestrzeni wieków wszyscy wielcy najeêdêcy zawsze ruszali w kierunku stolicy.
A i w polskiej wspó∏czesnej polityce ukszta∏towa∏a si´ zale˝noÊç, ˝e kto wygrywa wybory samorzàdowe w stolicy, potem wygrywa w ca∏ej Polsce. Nic
wi´c dziwnego, ˝e na czele referendalnej inicjatywy obok lokalnej partii, jakà jest Warszawska Wspólnota Samorzàdowa, znaleêli si´ najzacieklejsi polityczni przeciwnicy rzàdu – Ruch Palikota i Prawo i SprawiedliwoÊç.
Drodzy politycy, chcecie, ˝eby w Warszawie dzia∏o si´ lepiej, a ludziom ˝y∏o
∏atwiej i wygodniej? Prosz´ bardzo, nic trudnego. PodnieÊcie w sejmie ràczki za
zniesieniem „janosikowego”, przeg∏osujcie dodatkowe fundusze na wyp∏aty odszkodowaƒ nale˝nych z tytu∏u Dekretu Bieruta, stwórzcie mechanizmy dajàce
Warszawie równe prawa w dost´pie do funduszy europejskich. W ten sposób
bardziej przys∏u˝ycie si´ warszawiakom, ni˝ burzàc system zarzàdzania miastem.
I dlatego, po raz pierwszy w wolnej Polsce, 13 paêdziernika na referendum nie id´. Wezm´ dzieci do kina lub pójd´ na spacer. Na wybory pójd´
za rok. Wtedy spoÊród kilku kandydatów wybierzemy tego, któremu zaufamy, ˝e przez kolejne 4 lata b´dzie dobrym gospodarzem naszego miasta.

Marcin J´drzejewski
radny w Radzie Dzielnicy Weso∏a
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Ju˝ 10 lat Praska Liga Pi∏ki Halowej gra na Pradze-Po∏udnie.

Zaproszenie do nowej edycji
20 paêdziernika na hali OSiR Praga Po∏udnie na ul.
Siennickiej rozpocznie si´ kolejna edycja rozgrywek
ligi halowej. Wi´cej szczegó∏ów i zg∏oszenia na
www.plph.waw.pl lub 602 379 324. Sà jeszcze
ostatnie wolne miejsca. W poprzedniej edycji w rozgrywkach bra∏o udzia∏ 16 dru˝yn, najlepszà dru˝ynà
zosta∏a dru˝yna SANTE, drugie miejsce zaj´∏a dru˝yna BRS a trzecie Perkuna Boys.

Co tydzieƒ w niedziel´ w hali sportowej na Grochowie ca∏e popo∏udnie nale˝y do amatorów futsalu, czyli
gry w pi∏k´ no˝nà halowà. Dru˝yny grajà na boisku po
pi´ciu zawodników. Grajà dwa razy po dwadzieÊcia
minut tak jak w profesjonalnych rozgrywkach. Mecz
s´dziuje trzech s´dziów, dwóch na boisku i trzeci przy

stoliku. S´dzia techniczny pilnuje tablicy z wynikami
i sporzàdza protokó∏ pomeczowy, w którym zapisuje,
kto strzeli∏ bramk´, kto dosta∏ ˝ó∏tà kartk´. W∏aÊnie mija 10 lat rozgrywek Praskiej Ligi Pi∏ki Halowej.
Rozgrywki amatorskiej i najtaƒszej ligi w Warszawie rozpocz´∏y si´ od zorganizowania ligi dla szeÊciu
dru˝yn harcerskich. Organizatorem jest Obwód Praga-Po∏udnie Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Obecnie liga jest dla wszystkich ch´tnych dru˝yn harcerskich, osiedlowych, firmowych, a zawodnikami mo˝e
byç m∏odzie˝ od 16 roku ˝ycia za zgodà rodziców
i wszystkie pe∏noletnie osoby bez wzgl´dy na wiek.
Rozgrywki odbywajà si´ w najlepszej hali w warszawie – hali OÊrodka Sportu i Rekreacji Pragi-Po∏udnie na
Siennickiej. Zasady ligi sà proste: ka˝dy gra z ka˝dym,
zwyci´˝a dru˝yna, która ma najwi´cej punktów. PLPH
prowadzi równie˝ rozgrywki na Targówku. W swojej historii rozgrywki by∏y prowadzone na Pradze-Pó∏noc, Bia∏o∏´ce i w Wawrze. W lidze gra∏y dru˝yny o egzotycznych
i dziwnych nazwach np. stra˝acy tworzyli Edura Rescue
Team (dalej gra na Targówku), znajomi Saskersi Old
Boys, Saska K´pa, Perkuna Boys, Chaosu, Abstynenci,
Wysokoprocentowi, Alpaga Club, Kofeina Sport, Bijmy
Krzy˝aka i Prawie Najlepsi i wiele, wiele innych. By∏ te˝
tajemniczy skrót UDW oznaczajàcy urz´dników dzielnicy
Wawer oraz CKS czyli Cmentarny Klub Sportowy Grabarz

Grochów. W dru˝ynach mo˝na by∏o spotkaç by∏ych lub
obecnych burmistrzów Wawra, Targówka, Ursynowa.
Zawodnikami byli mi´dzy innymi Micha∏ Olszewski wiceprezydent Warszawy (dru˝yna Supermarket),
niezapomniany Pawe∏ Wypych, minister w Kancelarii
Prezydenta RP, Pawe∏ Michalec, dyrektor OSiR Targówek, obaj grali w dru˝ynie Inferctus Cordis Przyczó∏ek Grochowski (zawa∏ serca) czy Bartosz Wichniarz,
radny Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie (dru˝yna CKS
Grabarz Grochów).
Harcerze promujà nie tylko gr´ i zdobyte gole, ale
i gr´ fair play. Dlatego od samego poczàtku sà wr´czane puchary za najmniejszà liczb´ fauli, kartek i gr´
fair na boisku.
Mimo wielu problemów, liga dzi´ki pomocy Dyrekcji OÊrodków Sportu na Pradze Po∏udnie i Targówku
oraz w∏adz dzielnicy prowadzi rozgrywki bez przerwy
od 2003 r. Praska Liga Pi∏ki Halowej na Pradze Po∏udnie
jest rozgrywana pod patronatem Burmistrza Dzielnicy.
Zapraszamy co niedziel´ na hale przy ul. Siennickiej od 17 do 21 do kibicowania i udzia∏u w najlepszej profesjonalnej lidze amatorów futsalu.

Arkadiusz Kuranowski

1 wrzeÊnia br. ruszy∏ projekt „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Po∏udnie” realizowany w partnerstwie 5 praskich organizacji. Celem projektu jest poprawa
sytuacji edukacyjnej i spo∏ecznej ponad 300 dzieci i m∏odzie˝y z warszawskiej dzielnicy Praga-Po∏udnie. W ramach projektu zapraszamy dzieci, m∏odzie˝,
ich rodziców do skorzystania z bezp∏atnych konsultacji psychologicznych w ramach poradni. Poszukujemy tak˝e wsparcia wolontariuszy.
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Zostaƒ wolontariuszem
Szlachetnej Paczki
Rekrutacja wolontariuszy do XIII edycji Szlachetnej Paczki ruszy∏a! Wolontariusz Paczki,
czyli SuperW, dociera do prawdziwej biedy,
wchodzi tam, gdzie inni nie chcà albo bojà
si´ wejÊç. W ciàgu roku SuperW sà potrzebni w wi´kszoÊci dzielnic Warszawy, w tym
tak˝e na Pradze-Po∏udnie.
Poszukiwane sà osoby pe∏noletnie, odpowiedzialne, pragnàce realnie zmieniaç swoje otoczenie, czerpiàce radoÊç z bezinteresownego pomagania i potrafiàce nawiàzaç kontakt z drugim
cz∏owiekiem. Do zadaƒ wolontariusza nale˝y
m.in. spotkanie z rodzinami w trudnej sytuacji
materialnej i dobór tych, dla których pomoc materialna mo˝e byç realnà szansà na popraw´ sytuacji; wspó∏praca z darczyƒcami przygotowujàcymi paczki, poszukiwanie darczyƒców, organizacja magazynu, transport paczek. Wolontariusze Paczki przechodzà specjalne
szkolenie, które ma ich przygotowaç do tej niezwykle wa˝nej roli.
Zg∏oszenia przyjmowane sà do 15 paêdziernika na www.superw.pl. Zapraszamy!

Piotr Wilczyƒski

P A C A 4O na jesienne dni
Jesieƒ w pe∏ni, ale na PACA 40 nie dajemy si´ z∏emu nastrojowi i zapraszamy
wszystkich do wspólnego dzia∏ania!
U nas mo˝esz: spotkaç aktywne osoby
w ka˝dym wieku, wymieniç si´ ksià˝kami
i umiej´tnoÊciami, wziàç udzia∏ w warsztatach i otwartych wydarzeniach kulturalnych...
Co ju˝ si´ dzieje? Nasi sàsiedzi – wolontariusze zapraszajà na zaj´cia r´kodzielnicze: Sàsiedzki Decoupage (soboty, 16.00),
filcowanie (wtorki, 18.00), koraliki (Êrody,
18.00). Dla wytrawnych graczy Integracyjny Klub Szachowy (poniedzia∏ki, Êrody
i piàtki, 17.00) i Wieczory z Grami Planszowymi (poniedzia∏ki, 18.30). Za oknem coraz zimniej, a u nas mo˝na rozgrzaç si´
podczas zaj´ç ruchowych – sàsiedzkie spalanie t∏uszczu (wtorki), tai-chi (Êrody) i joga
(czwartki).
Ruszajà zaj´cia dla m∏odzie˝y – komputerowe, kreatywne i pantomima.
Zapraszamy tak˝e na organizowane
przez nas warsztaty, a wÊród nich m.in.:

1. Poranki mi´dzypokoleniowe – spotkania
przygotowane przez Seniorów dla dzieciaków (26 paêdziernika, 10.00)
2. Warsztaty twórczego pisania – Loesje (12
i 26 paêdziernika)
3. Warsztaty kooperatywy sàsiedzkiej i rodzinnej wokó∏ ekonomii lokalnej (21–22
paêdziernika i 26 paêdziernika)
A mo˝e sam chcesz zrobiç coÊ ciekawego? Masz pomys∏, na który nie wpadliÊmy, a który Êwietnie sprawdzi si´
w tej przestrzeni?
Przyjdê na PACA 40! Wszystkie akcje
sà bezp∏atne!
Na wszystkie organizowane przez
Centrum zaj´cia obowiàzujà zapisy telefoniczne pod nr. 22 118-17-68 bàdê mailowe karolinak@cal.org.pl.
Pe∏na oferta naszych dzia∏aƒ znajduje
si´ na stronie internetowej www.centrumpaca.pl, do której odwiedzenia serdecznie
zapraszamy.

Karolina Kopiƒska

19.00 – „Pud∏a z gitarowym gryfem” – wystawa instrumentów zbudowanych przez Romana Ziemlaƒskiego.
Wystawa czynna do 4 listopada 2013 roku. Wst´p wolny.

26 paêdziernika (sobota)

Siedziba CPK przy ul. Podskarbiƒskiej 2

20 paêdziernika (niedziela)

27 paêdziernika (niedziela)

12 paêdziernika (sobota)

15.00 – „Brzydkie kaczàtko” – kukie∏kowy, muzyczny
spektakl dla dzieci na podstawie baÊni H. C. Andersena
w wykonaniu artystów Teatru Wariacja. Wst´p 5 z∏.

17.00 – Jesienny koncert operetkowy w wykonaniu Witolda Matulki i innych znakomitych artystów. Wst´p 10 z∏.

22 paêdziernika (wtorek)

17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztukà” wyk∏ad pt.
„Warsztat Êredniowiecznego rzemieÊlnika” przedstawi
Marianna Otmianowska. Wst´p wolny.

CPK zaprasza
18.00 – „Human” – opowieÊç o dwoistoÊci natury
ludzkiej i istocie bycia cz∏owiekiem. Spektakl w wykonaniu Grupy Taƒca Nowoczesnego Sway. Wst´p 10 z∏.

13 paêdziernika (niedziela)
19.00 – Koncert jazzowy P.G.R. feat. Sagit Zilberman (Polska/Izrael). Wykonawcy: Sagit Zilberman – saksofon, Grzegorz Rogala – puzon, Jakub Dworak – kontrabas, Grzegorz Jakie∏a – perkusja. Bilety: 10 z∏ (przedsprzeda˝ do 11 paêdziernika), 15 z∏ w dniu koncertu.

16 paêdziernika (Êroda)
17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztukà” wyk∏ad pt.
„Niezniszczalna moc obrazu. O malarstwie egipskim”
przedstawi Edyta Rubka-Kostyra. Wst´p wolny.

17 paêdziernika (czwartek)
19.00 – Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego
i Jego GoÊcie zapraszajà na program pt. „40 lat po
Wembley”. Wst´p 10 z∏.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

18.00 – Wieczór autorski Joanny Svensson wokó∏
ksià˝ki „Tajemnica medalionu”. Spotkanie poprowadzi
Jan Zdzis∏aw Brudnicki. Wst´p wolny.

23 paêdziernika (Êroda)
11.00 – „Kto pokona smoka” – aktorsko-lalkowy
spektakl dla dzieci na motywach bajki Marii Konopnickiej w wykonaniu Teatru „Itakzagramy”. WejÊciówki do
odbioru w CPK. Liczba miejsc ograniczona.
17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztukà” wyk∏ad pt. „Nie
tylko wazy, czyli malarstwo greckie na przyk∏adzie pa∏acu
w Knossos” przedstawi Anna Knapek. Wst´p wolny.
19.00 – Klub Mola Ksià˝kowego – motywem przewodnim paêdziernikowego spotkania b´dà ksià˝ki
Szczepana Twardocha „Morfina” i „Prawem wilka”.
Wst´p wolny.

19.00 – M∏oda Kultura w CPK: koncert zespo∏u „Stillo”
(folk-rock). Wst´p 5 z∏.

30 paêdziernika (Êroda)

Ul. Lubelska 30/32
20 paêdziernika (niedziela)
17.00 – STUDIUM TEATRALNE zaprasza na spotkanie
z cyklu „Historia jednego obrazu” – Janusz Grabiaƒski
/portret. Tematem spotkania b´dzie twórczoÊç artysty grafika, plakacisty, znakomitego ilustratora ksià˝ek dla dzieci
Janusza Grabiaƒskiego. W spotkaniu wezmà udzia∏ Joanna Grabiaƒska i Marysia Lewandowska. Wst´p wolny.
Materia∏y organizatorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów (w tym odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu powy˝szego programu.
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Wakacyjna pocztówka do telefonu zaufania
sjà grupy, niechcianymi kontaktami seksualnymi,
dzania w szko∏ach zaj´ç edukacyjnych w oparciu
ucieczkami z domu. JednoczeÊnie, tak samo jak
o scenariusze zaj´ç dost´pne na stronie internetowej
w ciàgu ca∏ego roku, m∏odzi ludzie potrzebowali
www.akademia.fdn.pl. Celem zaj´ç jest wyposa˝enie
pomocy w zwiàzku z przemocà rówieÊniczà, samotdzieci i m∏odzie˝y w umiej´tnoÊci radzenia sobie
noÊcià, samookaleczeniami, k∏opotami rodzinnymi.
z trudnymi sytuacjami, takimi jak przemoc rówieÊniRozmowy i wiadomoÊci dotyczy∏y te˝... szko∏y.
cza czy przemoc w rodzinie.
– Dzwoni∏y i pisa∏y osoby, które doÊwiadczajà
Lucyna Kiciƒska
w szkole przemocy ze strony rówieÊników, lub takie,
które czujà si´ niesprawiedliwie traktowane przez
Numer 116 111 nale˝y do ogólnoeuropejskiej grupy
nauczycieli. Poczàtek szko∏y mo˝e byç dla wielu
bezp∏atnych linii telefonicznych o charakterze spo∏eczuczniów przykry, nie tylko dlatego, ˝e koƒczà si´ wanym. Telefon Zaufania dla Dzieci i M∏odzie˝y 116 111 to
pierwsza linia z tej grupy uruchomiona w Polsce. Jego
kacje. To bardzo cz´sto powrót do trudnej rzeczywiobs∏ugà zajmujà si´ specjaliÊci Fundacji Dzieci Niczyje.
stoÊci: odrzucenia przez rówieÊników, braku poczucia bezpieczeƒstwa, samotnoÊci w t∏umie czy
przyt∏aczajàcych wymagaƒ Êwiata doros∏ych.
Wraz z rozpocz´ciem
tel. 602 335 039
nowego roku szkolnego
● projekty indywidualne
Fundacja Dzieci Niczyje
● adaptacje, projekty zagospodarowania
zach´ca do przeprowa-

ARCHITEKT
●

Êwiadectwa energetyczne, nadzory budów

Rehabilitacja

Na co dzieƒ – od zaraz – dla ka˝dego
Nie czekaj, a˝ ból sk∏oni ci´ do wizyty u fizjoterapeuty. Nie musisz mieç powa˝nych urazów albo byç
po wypadku. Ka˝dy z nas zarówno wtedy, kiedy prowadzi aktywny tryb ˝ycia, jak i gdy wi´kszoÊç czasu
sp´dza przy biurku i przed telewizorem, zarówno
m∏odzi, jak i starsi – wszyscy zu˝ywamy nasz kr´gos∏up – albo przecià˝ajàc go nadmiernie, albo u˝ywajàc nieodpowiednio. Podobnie nogi, r´ce, szyja,
g∏owa. Nawet niewielki ból, przejÊciowy chocia˝by
dyskomfort, zlekcewa˝ony mo˝e prowadziç do powa˝nych dysfunkcji, a nawet zwyrodnieƒ. O tym,
dlaczego warto odwiedziç rehabilitanta, mimo ˝e nic
nas nie boli, opowie nam Micha∏ Dachowski, fizjoterapeuta, absolwent Wydzia∏u Rehabilitacji Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie, w∏aÊciciel
Fizjo4Life. Za miesiàc zaÊ spytamy, jakie korzyÊci fizjoterapia daje osobom amatorsko uprawiajàcym
sporty, seniorom i kobietom w cià˝y oraz jakie obiegowe opinie nt. przywracania sprawnoÊci ruchowej
sà mitami niosàcymi wi´cej szkody ni˝ po˝ytku.
– Kto najcz´Êciej zg∏asza si´ na rehabilitacj´?
– Rehabilitacja, w opinii wi´kszoÊci ludzi, to pomoc w przywracaniu sprawnoÊci ruchowej po urazach i wypadkach oraz pomoc dla ludzi z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà. Faktycznie, osoby z jasnymi
wskazaniami rehabilitacyjnymi od lekarza prowadzàcego stanowià sporà grup´ pacjentów fizjoterapeutycznych. Równie cz´sto na rehabilitacj´ zg∏a-

szajà si´ osoby, którym dokucza ból kr´gos∏upa lub
koƒczyn. Zazwyczaj jednak zg∏aszajà si´ po pomoc,
kiedy te dolegliwoÊci bólowe trwajà d∏ugo, nawracajà i nie ust´pujà po lekach przeciwbólowych. Jest
te˝ pewna grupa osób, która traktuje rehabilitacj´
jak ostry dy˝ur. Zdarza mi si´ odebraç telefon
w Êwiàteczny dzieƒ, póênym wieczorem, od osoby
z ostrym bólem kr´gos∏upa. Oczekiwanie jest proste – ˝e podjad´ natychmiast i za pomocà terapii
manualnej oraz çwiczeƒ przywróc´ tej osobie ruchomoÊç, a ból ustàpi. W wi´kszoÊci wypadków takie sytuacje sà konsekwencjà zaniedbaƒ, a wiara,
˝e jedno spotkanie z rehabilitantem wszystko naprawi, przypomina myÊlenie magiczne.
– Czy jest wskazana pomoc rehabilitacyjna
w sytuacji ostrego bólu?
– W takiej sytuacji stosujemy techniki lekkie, które pozwalajà pracowaç nawet przy ostrym bólu. Naszym celem jest wtedy przerwaç b∏´dne ko∏o bólu,
czyli sytuacj´, kiedy mi´sieƒ bolàcy napina si´ jeszcze bardziej, ˝eby si´ ochroniç, co z kolei wzmaga
ból. Musimy wtedy znaleêç balans mi´Êniowy, czyli
wzmocniç mi´sieƒ, który jest antagonistà, czyli przeciwdzia∏a na ten miesieƒ, który nas boli. Odpowiednia interwencja fizjoterapeutyczna mo˝e wi´c przynieÊç natychmiastowà ulg´, ale nigdy nie rozwià˝e
problemu. Idealnie by∏oby, gdyby ludzie zrozumieli,
jak ogromny sens terapeutyczny le˝y w prewencji.

– Na czym polega prewencja w rehabilitacji?
– To wizyta u rehabilitanta, kiedy coÊ dopiero zaczyna nas niepokoiç, pobolewaç, nie – przeczekiwanie, nie
– zajadanie bólu lekami, nie – korzystanie z przypadkowych i nieprofesjonalnych porad. Czy odczuwasz jakiÊ
dyskomfort fizyczny, stojàc, siedzàc, chodzàc? Czy czujesz ból kr´gos∏upa po przebudzeniu? Jak czuje si´ twoja szyja, barki, krzy˝ po ca∏ym dniu pracy? A mo˝e cierpisz na bóle g∏owy, które nawracajà i nikt nie umie ich
zdiagnozowaç? Nie lekcewa˝ tego. Zwyrodnienia kr´gos∏upa dajà dziesiàtki objawów, obni˝ajà komfort codziennego ˝ycia i prowadzà do ci´˝kich powik∏aƒ. JeÊli
wyczuwamy dokuczliwe i nawracajàce napi´cia mi´Êniowe, napi´cia stawowe, ograniczenia ruchowe –
warto pomyÊleç o spotkaniu z dobrym rehabilitantem.
– Dziwimy si´ cz´sto, ˝e do rehabilitantów
trafiajà ludzie na pierwszy rzut oka nie tylko
w pe∏ni sprawni, ale te˝ dbajàcy o swojà form´ fizycznà.
– Zasadniczo ka˝dy powinien przynajmniej sprawdziç w czasie wizyty u rehabilitanta, czy zachowuje
odpowiednià postaw´, jak chodzi, jak wyglàda jego
stanowisko pracy, jakie formy aktywnoÊci sportowej
sà dla niego wskazane, a jakie wr´cz odwrotnie. Jest
bardzo wa˝ne, ˝eby nie wierzyç Êlepo w przesàdy,
którymi jesteÊmy codziennie zasypywani albo przez
znajomych, albo w mediach, albo nawet u lekarzy.

Fizjo4life – Micha∏ Dachowski
Tel. 602-118-522
E-mail: rehabilitacja@fizjo4life.pl
ul. Zamoyskiego 49 lok. 3

PROJEKTY PRZY¸ÑCZY WODY I KANALIZACJI
tel. 502 214 499
- kompleksowa us∏uga
- projekty instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania
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Tekst sponsorowany

„Nie radz´ sobie, nic nie ma
sensu... dobrze, ˝e mam do kogo napisaç” – to tylko jeden
z wakacyjnych kontaktów, które
do nas dotar∏y. Przebijajà z nich
smutek, samotnoÊç, ˝al, zniech´cenie, zm´czenie i strach. Choç cz´sto równie˝ nadzieja – ˝e mo˝na uzyskaç pomoc, ˝e nie jest si´
samemu i ˝e jest szansa, ˝eby poczuç si´ lepiej.
– Jak co roku w wakacje Telefon Zaufania dla Dzieci i M∏odzie˝y 116 111 by∏ rozgrzany do czerwonoÊci
– mówi Lucyna Kiciƒska, koordynatorka Telefonu. –
Tylko w letnie miesiàce odebraliÊmy ponad 16 000
po∏àczeƒ i odpisaliÊmy na ponad 1000 wiadomoÊci
przes∏anych przez naszà stron´. Ka˝dy telefon i wiadomoÊç to dla nas „wakacyjna pocztówka” – gorzkie
pozdrowienia przes∏ane przez dzieci i m∏odzie˝, które
borykajà si´ z problemami – dodaje Kiciƒska.
Latem konsultanci Telefonu 116 111 pomagali
radziç sobie z typowymi dla tego okresu problemami: ∏atwiejszym dost´pem do u˝ywek, wi´kszà pre-

GROCHÓW

OPIEKUNKA

SPRZÑTANIE
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

503 065 403
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◗ 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´ budowlanà w D´be Wielkie, 765 m2, naro˝nà z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych, 15 km od Warszawy tel. 608 736 533 do odwo∏ania
◗ 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 dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym
w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia.
tel. 22 773 34 11; 608 736 533

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Narty, deski snowbordowe, kije, kaski, buty narciarskie, buty
snowbordowe. Nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem,
zadzwoƒ, mo˝liwoÊç wymiany sprz´tu, 602 231 318.
◗ Sprzedam 2 szafki do ∏azienki, jedna pod umywalk´ druga
wolnostojàca bia∏e- tanio!, tel: 781 496 613.

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49

◗ Sprzedam odkurzacz Elektrolux bezworkowy w idealnym stanie tel: 781 496 613.
◗ Sprzedam wersalk´ z pojemnikiem kolor rudy w idealnym
stanie tel: 781 496 613.
◗ Sprzedam 3 komody sosna ciemne drewniane styl w∏oski
tel: 781 496 613.
◗ Sprzedam 2 stoliki pod telewizor tel: 781 496 613.
◗ Oddam filmy na kasetach VHS (przyrodnicze, wojenne i inne)
tel. 501 026 317.
◗ Sprzedam nowe sukienki, spódnice, ˝akiety i spodnie (rozmiar
40–44) oraz p∏aszcz jesienny (rozmiar 3XL). Tel. 698-136-771.
◗ Opony zimowe nowe Sava Eskimo HP 195/55 R15 85H
2 sztuki tanio sprzedam, tel. 502 357 924.
◗ Meble d´bowe ze Swarz´dza u˝ywane (wypoczynek+jadalnia) tanio sprzedam, tel. 502 373 902.
◗ Sprzedam meble „na wysoki po∏ysk” kredens z barkiem i stó∏
rozk∏adany tanio tel. 503 315 239.
◗ Sprzedam samochód osobowy 2 drzwiowy stan dobry, Fiat
Uno poj. 1 L., srebrny metalik, rocznik 1997, cena 2.000 z∏.,
tel. 22 773 16 38, 22 841 11 10.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam, 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, e-mail: olgasu@op.pl.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki,
bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.

Szukasz ∏ó˝ka?
www.poprostulozka.com
tel. 607 412 231
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◗ 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: 6000 z∏. za m2. Kontakt: 501-620-701
◗ Sprzedam bezpoÊrednio mieszkanie 42 m, parter, Zwyci´zców 47 lub zamieni´ na 33-37 m z balkonem na Saskiej K´pie. 510 152 232.
◗ Sprzedam dzia∏k´ rolnà przed przekszta∏ceniem 3000 m2
Sulejówek przy samej granicy z Warszawà tel. 508 549 374.
◗ Sprzedam gara˝ na Saskiej K´pie ul. Niek∏aƒska naprzeciwko
szpitala, brama na pilota, cena 23.000 z∏ do negocjacji
tel. 600 706 170

◗ 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 tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm tel. 22 615 30 60.
◗ Sprzedam maszyn´ do pisania marki Mercedes, antyk, wa∏ek
po renowacji, stan idealny tel. 22 406 13 13.
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ tel. 516 390 664.

503 065 403

◗ Sprzedam piec gazowy do c.o. tanio! tel. 22 615 30 60.

WYNAJM¢

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848.
◗ MATEMATYKA – gimnazjum, szko∏a podstawowa, dojazd do
ucznia. Nauczycielka pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci, przygotuje
do sprawdzianów, egzaminów, tel. 602 194 809.

STUDIO
STRZY˚ENIA PSA I KOTA
ul. GROCHOWSKA 102

880-352-900

◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am. Dr,
tel: 607-690-614.
◗ Matura j. polski rozszerzona i podstawowa nauka pisania
wypracowaƒ prezentacje maturalne pomoc uczniom z klas
m∏odszych zakres gimnazjum liceum zaj´cia. Pierwsza lekcja
gratis 604 129 812.
◗ J´zyk niemiecki dla poczàtkujàcych i zaawansowanych,
pierwsza lekcja gratis 664 314 720.

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

◗ Do wynaj´cia lokal 50 m2, biurowo-us∏ugowy pawilon ul.
Grochowska, 2 pokoje, wc, parking, miejsce na reklam´,
przystanki tramwajowe i autobusowe tel. 600 049 758
◗ Poszukuj´ pracy jako niania, posiadam referencje i wieloletnie
doÊwiadczenie, dodatkowo j´zyki obce (rosyjski, ukraiƒski,
angielski, niemiecki, francuski – podstawy) tel. 698 908 235.

Je˝eli chcesz sprzedaç laptopa, komputer, tablet, telefon komórkowy, aparat
fotograficzny lub jakiÊ sprz´t zwiàzany
z IT, zrób to u nas. P∏acimy gotówkà,
wycena trwa do 10 min. www.append.pl
Tel. 22 612 15 19, 606 831 688, 728 937 474

◗ ˚ycie napisa∏o scenariusz, ˝e straci∏am dach nad g∏owà. Poszukuj´ pokoju przy samotnej kobiecie w Warszawie lub bliskich okolicach. Przynios´ z pracy cieplutki obiadek, posprzàtam, zawioz´ do lekarza, do teatru, poczytam... dam
poczucie bezpieczeƒstwa. B´dzie nam mi∏o i rodzinnie.
Oczekuj´ spokoju i przygarni´cia mnie za w/w us∏ugi Bogusia tel. 506 329 146.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Szukam pracy, pranie, sprzàtanie, gotowanie, prasowanie,
opieka nad dzieçmi. Posiadam samochód, tel. 505 103 948
◗ Przedszkole nr 84 w Wawrze zatrudni instruktora rytmiki lub
logorytmiki. Kontakt 22 615 96 39.
◗ Szukam pracy – sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien
tel. 513 687 421, 511 210 315
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028

◗ Pomoc dla studentów konsultacje prace dyplomowe licencjackie magisterskie zaliczeniowe 604 129 812.
◗ 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

MYCIE OKIEN

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920
◗ Zatrudnimy fryzjerk´ do salonu SPA w Weso∏ej, atrakcyjne
warunki pracy i p∏acy, mi∏y zespó∏. tel. 603 960 833, e-mail:
biuro@metamorfoza-spa.pl
◗ Szukam pracy – koszenie trawy, prace w ogrodzie: pielenie,
usuwanie chwastów, sadzenie, podlewanie – tel. 513 687
421, 511 210 315.

◗ 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
◗ Kupi´ lub wezm´ wózek – spacerówk´ z du˝ymi ko∏ami
tel. 516 390 664

KOLEKCJONER KUPI

BLATY ● PARAPETY ● SZALÓWKA
SZTACHETY ● POD¸OGI

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

603-673-777

TEL: 502-011-257

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

KOSZENIE TRAWNIKÓW
PIEL¢GNACJA OGRODÓW
135

STOLARNIA

92

NIERUCHOMOÂCI

z wieloletnim doÊwiadczeniem
i Êwietnym podejÊciem do dzieci
podejmie si´ opieki nad dzieckiem
na Pradze-Po∏udnie.
Referencje. Tel. 507-797-255.

159

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

Agata Rainka
psycholog, terapeuta dzieci´cy,
Pracownia Psychologiczna Ego
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tel. 503 065 403

137

OdÊnie˝anie
503 065 403
13
4

Uczeƒ rozpoczynajàcy gimnazjum jest zazwyczaj na
etapie wchodzenia w okres nastoletni. Najwa˝niejsza staje si´ grupa rówieÊnicza. Tak jak wczeÊniej autorytetami

zywaniu prawid∏owych relacji spo∏ecznych, warto skorzystaç
z pomocy psychologa jeszcze na etapie szko∏y podstawowej.
Je˝eli uczeƒ bardzo êle znosi zmian´ i nie mo˝e poradziç
sobie w gimnazjum, równie˝ zalecam skorzystanie z pomocy psychologicznej. Warto nawiàzaç wspó∏prac´ z psychologiem szkolnym lub skorzystaç ze wsparcia psychologicznego poza szko∏à. Psycholog mo˝e podpowiedzieç, jak
wspieraç dziecko i jak sam rodzic mo˝e poradziç sobie z sytuacjà, gdy staje si´ ono coraz bardziej samodzielne i coraz
mniej wiemy o tym, co dzieje si´ w jego ˝yciu. Na co dzieƒ
w swojej pracy cz´sto mam do czynienia z dzieçmi o wspomnianych k∏opotach adaptacyjnych. Podczas grup warsztatowych, z moim wsparciem, nawiàzujà nowe kontakty rówieÊnicze i przyglàdajà si´ ró˝nym sposobom radzenia sobie w relacjach spo∏ecznych. Takie dzia∏ania cz´sto
wzmacniajà dzieci i rodziców. U∏atwiajà im odnalezienie si´
na co dzieƒ w sytuacjach domowych i szkolnych.
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Niepokoj´ si´ o mojà trzynastoletnià córk´, która w tym roku rozpocz´∏a gimnazjum. W szkole
podstawowej, mimo poczàtkowych k∏opotów
z przestawieniem si´ po przedszkolu, uczy∏a si´ dobrze i mia∏a dwie bliskie kole˝anki. Du˝o mi opowiada∏a o swoich relacjach z nimi i pozosta∏ymi
dzieçmi. Teraz, gdy dopytuj´, mówi tylko, ˝e boi
si´, czy sprosta wymaganiom nauczycieli. Nie chce
opowiadaç o nowych kolegach i kole˝ankach. Raczej nie ma z nimi kontaktu po lekcjach. Poza szko∏à z trudem zawiera nowe znajomoÊci, wi´c domyÊlam si´, ˝e tam te˝ mo˝e mieç problem. Cz´sto rano skar˝y si´ na bóle brzucha, gard∏a, g∏owy.
Niech´tnie wychodzi do szko∏y. Co robiç?

byli dla niego doroÊli, teraz stajà si´ nimi koledzy i kole˝anki ze szko∏y. Zwi´ksza si´ zainteresowanie p∏cià przeciwnà. Coraz wa˝niejsza staje si´ ocena ze strony rówieÊników, atrakcyjnoÊç fizyczna, walory zewn´trzne.
Wiele dzieci ma k∏opot z dostosowaniem si´ do nowej
sytuacji. JednoczeÊnie zawodzà dotychczasowe sposoby
radzenia sobie z trudnoÊciami, np. coraz bardziej kr´pujàce staje si´ rozmawianie na osobiste tematy z rodzicami.
Gimnazjalista stoi przed wyzwaniem, by znaleêç nowe
sposoby na radzenia sobie z w∏asnymi prze˝yciami.
Rodzice mogà wspomóc dziecko ju˝ wczeÊniej, w starszych klasach szko∏y podstawowej, przygotowujàc je na
zmiany i rozmawiajàc z nim. Jest to okres kiedy dziecko jeszcze opowiada doros∏ym wi´cej. Warto wtedy zadbaç o dobry kontakt i rozmawiaç oraz sp´dzaç czas z dzieckiem, zostawiajàc mu te˝ przestrzeƒ na swobodne relacje z rówieÊnikami. Mo˝na pytaç o jego stosunek do nadchodzàcej zmiany,
wyra˝aç wiar´ w to, ˝e sobie poradzi. Podtrzymywaç na duchu i umacniaç w samodzielnych zmaganiach z codziennymi
sprawami. JednoczeÊnie, jeÊli dziecko stale przejawia problemy z adaptacjà w ró˝nych sytuacjach i ma k∏opoty w nawià-
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Psycholog radzi
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+ ogródek 80m2
+ garaż 13 m2

ul. Motylkowa 11
Warszawa Międzylesie

cenę 565 000zł
· za
· stan deweloperski – 535 000 zł

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
tel. 505283785
www.ulicamotylkowa.pl
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