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Ozdoby architektoniczne
fasad kamienic na Grochowie
Okupacja i wojna nie oszcz´dzi∏y równie˝ praskiej
cz´Êci Warszawy w rejonie Grochowa, jednak˝e do
dziÊ zachowa∏y si´ kamienice z wpisanymi w fasad´
datami budowy z wczesnych lat trzydziestych ubieg∏ego stulecia a tak˝e rzeêby na murach niektórych
kamienic. To bezcenne zabytki Grochowa, które niezbyt zauwa˝ane przez mieszkaƒców, nie zawsze te˝
otoczone sà troskà przez dzielnicowe w∏adze.

Takie szcz´Êcie mia∏a figura Êw. Ekspedyta przy
ul. Grochowskiej.

Od dawna zwyczaj zdobienia domów malowid∏ami i reliefami by∏ powszechny wÊród zamo˝nych mieszczan. Zawarte w nich nie tylko by∏y rodowe herby reprezentujàce
to˝samoÊç w∏aÊcicieli, ale tak˝e figury Êwi´tych, którzy patronowali mieszkaƒcom, lub te˝ symboliczne rzeêby nadajàce koloryt i charakter monotonnej architekturze miejskich
kamienic. Po przy∏àczeniu do Warszawy w 1916 roku Grochów sta∏ si´ przemys∏owym oÊrodkiem przyciàgajàcym
do pracy przybyszów z okolicznych wsi i ma∏ych miasteczek. Wykorzystujàc koniunktur´, wielu kamieniczników inwestowa∏o w budow´ nowych kamienic dla przybywajàcej
ludnoÊci. Koszarowa architektura budynków ciàgnàcych
si´ w zwartym szeregu,wzd∏u˝ g∏ównych ulic by∏a niezwykle monotonna, dlatego bardziej ambitni w∏aÊciciele zdobili fasady rzeêbami i ornamentami.

Czteropi´trowà kamienic´ przy Grochowskiej 263 wyró˝nia rzeêba rzymskiego ˝o∏nierza w zbroi i p∏aszczu, umieszczona powy˝ej bramy na ozdobnej konsoli. Powsta∏a w latach
1935-6 wg projektu Henryka Barucha dla inwestora Abrama
Luzera Rubinsztejna. ˚ydowski kamienicznik umieÊci∏ na
swojej kamienicy figur´ Êwi´tego, chcia∏ bowiem, by katolickim lokatorom mieszka∏o i ˝y∏o si´ tu dobrze.
Figura przedstawia Êwi´tego w stroju legionisty, który
w d∏oniach trzyma krzy˝ i palm´, a nogà depcze kruka. Starzy
grochowianie nazywali t´ kamienic´ „pod Êwi´tym Ekspedytem”. Miejscowi taksówkarze adres ten znajà bez podawania
nazwy i numeru ulicy.
Ekspedyt by∏ komendantem XII Legionu Rzymskiego stacjonujàcego w Kapadocji. Wraz ze swoimi ˝o∏nierzami
przyjà∏ chrzest i odmówi∏ niszczenia chrzeÊcijaƒskich Êwiàtyƒ. W IV w. cesarz Dioklecjan skaza∏ go na Êmierç. M´czennik sta∏ si´ patronem ˝eglarzy, handlowców, studentów
i egzaminatorów, a ostatnio równie˝ komputerowych hakerów. Jest te˝ opiekunem spraw pilnych. Dlatego depcze
kruka kraczàcego po ∏acinie: „cras” (jutro), a na uniesionym
krzy˝u wskazuje napis „hodie”, czyli „dzisiaj”.
W 2002 r. kamienic´ przej´∏a wspólnota, która dokona∏a
remontu kamienicy i postanowi∏a odnowiç figur´. Staraniem

W sobot´ 21 wrzeÊnia w Bia∏ymstoku odby∏y si´ I Mistrzostwa Âwiata w Koluchstyl. Nie zabrak∏o tam oczywiÊcie
UKS Niedêwiadek. Startowali: Monika Skiba, Agnieszka Matianowska, Katarzyna Lisieska oraz Micha∏ Luto.
Do Bia∏egostoku zjecha∏y si´ ekipy z tak egzotycznych krajów jak Kirgizja, Kazachstan, Kongo, Republika Po∏udniowej
Afryki, Kuba. ¸àcznie 18 krajów wystawi∏o swoje reprezentacje.
Ciekawostkà jest, ˝e honorowà prezesur´ Âwiatowego Zwiàzku
Koluchstyl objà∏ Aleksandr Miedwied, trzykrotny mistrz olimpijski w zapasach i siedmiokrotny mistrz Êwiata. Mo˝e to on
natchnà∏ reprezentacj´ UKS Niedêwiadek do sukcesu...
Medalu nie uda∏o si´ zdobyç tylko Agnieszce Matianowskiej. Reszta, czyli Monika Skiba 65 kg, Katarzyna Lisieska

☛

Podsumowanie referendum

fot. Micha∏ Podbielski

UKS NIEDèWIADEK NA MISTRZOSTWACH ÂWIATA

– str. 3

☛

Si∏ownie plenerowe

wspólnoty rzeêba zosta∏a wpisana do rejestru zabytków. Wykonanà z betonu postaç odrestaurowa∏a firma Zabytki Konserwacje Remonty, odtwarzajàc brakujàce elementy i umieszczajàc jà w p∏ytkiej niszy. By∏a to inicjatywa mieszkaƒców, którà
wspar∏o Miasto, wspó∏finansujàc prace konserwatorskie.
Mieszkaƒcy budynku kultywujà histori´ swojej kamienicy,
pami´tajàc o by∏ych lokatorach, którzy dzi´ki opiece Êw. Ekspedyta, prawie wszyscy, poza dwoma rozstrzelanymi w Katyniu, prze˝yli wojn´. Nawet nikt nie zginà∏, kiedy w mieszkanie
na czwartym pi´trze uderzy∏a bomba.

Niestety takiego szcz´Êcia nie mia∏a druga figura tego Êwi´tego na fasadzie budynku przy
ul. Ch∏opickiego 34.
Przymocowana nad balkonem pierwszego pi´tra na wysokoÊci strychu jest bardzo zniszczona, podobnie jak kamienica, której strze˝e. Prawdopodobnie jest z tego samego roku
co ta na Grochowskiej. Lokatorka mieszkania z balkonem
opowiada∏a mi o próbach kradzie˝y figury, o tym jak ju˝ kilkakrotnie „zgoni∏a” z∏odzieja z balkonu, a jej sàsiad z parteru
opowiada∏ o du˝ym zainteresowaniu figurà. Nie wiedzia∏ natomiast, kogo ona przedstawia, za to opowiada∏ o jej technicznych walorach – jak mocno, na metalowych pr´tach jest
przymocowana do fasady. Niestety mieszkaƒcy Ch∏opickiego
34 niezbyt ch´tnie przyj´li opowiedziany przeze mnie przyk∏ad z ulicy Grochowskiej 263.
W trosce o przetrwanie figury polecam jà Êw. Ekspedytowi
– jako opiekunowi spraw pilnych.
Spacerujàc ulicami Grochowa, popatrzmy na fasady budynków, z pewnoÊcià na wielu ulicach znajdziemy Êlady przesz∏oÊci. Mo˝e uda si´ nam rozwiàzaç niejednà historycznà zagadk´,
takà jak np. bazyliszek z ulicy Zamienieckiej, o której napiszemy
w kolejnym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich Grochów”.
Anna Oleksiak

75 kg, Micha∏ Luto 109 kg, zdobyli w swoich wagach z∏ote
medale i tytu∏y mistrzów Êwiata.
Monika i Micha∏ to doÊwiadczeni zawodnicy posiadajàcy
ca∏à kolekcj´ medali z imprez rangi mistrzowskiej. Dlatego
chyba najbardziej ucieszy∏ mnie medal Kasi. Katarzyna Lisieska w tym roku zaj´∏a 5 miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y w zapasach, zdoby∏a bràzowy medal na Mistrzostwach Europy w sumo – to wszystko w kategorii wiekowej kadetek. Zosta∏a te˝ wicemistrzynià Europy i mistrzynià
Êwiata seniorów w koluchstyl. To pi´kne osiàgni´cia. Kasia
ma dopiero 17 lat wi´c wszystko jeszcze przed nià.
Gratuluj´ wszystkim zawodnikom, a naÊladowców zapraszam do UKS Niedêwiadek na Szczawnickà 1. Zdj´cia i relacje TV z zawodów b´dà dost´pne na stronie www.uksniedzwiadek.pl i na naszym Facebooku.
Wojciech Luto
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SPRAWOZDANIE POSELSKIE

LIGII KRAJEWSKIEJ
LATA 2011–2013
Szanowni Paƒstwo,
Po dwóch latach mojej pracy poselskiej przygotowa∏am dla Paƒstwa sprawozdanie. Tak jak
w pierwszym roku poselskiej dzia∏alnoÊci, najwa˝niejsza by∏a dla mnie praca dla obywateli, którzy obdarzyli mnie
zaufaniem. Anga˝uj´ si´ w ró˝ne dzia∏ania, pracuj´ w komisjach
i podkomisjach, nad projektami ustaw, wspieram akcje spo∏eczne
oraz spotykam si´ ze swoimi wyborcami, którzy do moich biur poselskich zg∏aszajà si´ po pomoc w wa˝nych dla nich sprawach.
PRACA W SEJMIE:
Komisje: 5 Podkomisje: 17 Zespo∏y parlamentarne: 8
Sta∏e delegacje parlamentarne i grupy bilateralne: 6
Pe∏ni´ funkcj´ przewodniczàcej i zast´pcy przewodniczàcego
w niektórych komisjach, podkomisjach i zespo∏ach.
Pose∏ sprawozdawca: 7 Wystàpienia sejmowe: 13
Praca nad projektami ustaw: 7
Spotkania z wyborcami: ponad 120 mieszkaƒców skorzysta∏o
z tej formy kontaktu ze mnà.
Interpelacje i zapytania poselskie: 12
Wyró˝nienia i medale: „Najlepszy debiut poselski” w 15. Rankingu
Tygodnika Polityka; Medal „Dla ludzi czyniàcych dobro” im. Ireny
Sendlerowej; Medal „Zas∏u˝ony dla Szpitala Bielaƒskiego”
Zach´cam Paƒstwa do odwiedzenia mojej strony internetowej
i zapoznania si´ z ca∏oÊcià sprawozdania, które dost´pne jest na
stronie internetowej: www.ligiakrajewska.pl.

+ ogródek 80m2
+ garaż 13 m2
cenę 565 000zł
· za
stan
· deweloperski – 535 000 zł

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
tel. 505283785
www.ulicamotylkowa.pl
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ul. Motylkowa 11
Warszawa Międzylesie

Do∏àcz do Klubu

Przyjació∏ Dzieci!
Klub Przyjació∏ Dzieci to spo∏ecznoÊç ludzi, którzy nie sà oboj´tni.
Razem zwi´kszamy skutecznoÊç
i zasi´g pomocy dla dzieci.
Co piàte dziecko w Polsce doÊwiadczy∏o
przemocy fizycznej ze strony doros∏ego. Co
dziesiàte by∏o wykorzystywane seksualnie.
PodejÊcie Polaków do wychowywania bez
przemocy zmienia si´, jednak wcià˝ a˝ 65%
rodziców przyznaje si´ do stosowania klapsów. Dziecku jest szczególnie trudno prosiç
o pomoc, dlatego zwykle nie mówi nikomu
o tym, co je spotka∏o.
W Fundacji Dzieci Niczyje walczymy o to,
˝eby jak najwi´cej skrzywdzonych dzieci mia∏o si∏´ przezwyci´˝yç traumatyczne doÊwiadczenia i ˝yç normalnie.
B´dàc Przyjacielem Dzieci, razem z nami
chronisz najm∏odszych przed krzywdzeniem.
Dzieciom, które dozna∏y przemocy i wykorzystywania, dajesz szans´ na nowo uwierzyç
w szcz´Êliwe dzieciƒstwo.
Kontakt z Fundacjà Dzieci Niczyje pod adresem e-mail:
przyjaciel@fdn.pl oraz numerem telefonu: 22-389-52-72.
Zapraszamy do przystàpienia do Klubu Przyjació∏ Dzieci!
Urszula Gerlach
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listopada jest wyjàtkowo sprzyjajàca, ale majàc na uwadze, ˝e
aura bywa kapryÊna, warto
mieç w pogotowiu Êrodki, które
b´dzie mo˝na przeznaczyç na ten wa˝ny cel.
Dodatkowo zwi´kszono o prawie 500 tys. z∏ bud˝et przeznaczony na prace przy modernizacji ulicy Chrzanowskiego. Naturalnie koszt ca∏ej inwestycji si´ nie zmieni, ale z racji sprzyjajàcej pogody inwestor by∏ w stanie przyspieszyç wykonanie cz´Êci
prac. Oszcz´dnoÊci przeznaczone na ten cel pochodzi∏y m.in. z korzystnie rozstrzygni´tych przetargów na remont ulicy Witoliƒskiej oraz znajdujàcej si´ na Goc∏awku ulicy Cukrownicznej. Planowany termin zakoƒczenia prac na Chrzanowskiego to
koniec tego roku.
Kluczowym punktem paêdziernikowej sesji Rady
by∏o zaopiniowanie projektu za∏àcznika bud˝etowego dla Pragi-Po∏udnie na rok 2014. Do zaplanowanego na przysz∏y rok dla Pragi-Po∏udnie bud˝etu
w∏adze dzielnicy podesz∏y z dystansem. Radni wyrazili opini´, i˝ za∏àcznik dzielnicowy do wst´pnego
projektu uchwa∏y bud˝etowej na rok 2014 nie za-

pewnia Êrodków na pe∏nà realizacj´ zadaƒ dzielnicy. Najpowa˝niejsze braki wyst´pujà w dziedzinie
oÊwiaty oraz gospodarki mieszkaniowej. Dodatkowo radni wskazali, i˝ wsparcia finansowego wymaga równie˝ pomoc spo∏eczna.
Nale˝y zaznaczyç, i˝ w trakcie roku z bud˝etu
miejskiego do dzielnic, w tym Pragi-Po∏udnie, przekazywane sà dodatkowe fundusze majàce na celu
wsparcie okreÊlonych zadaƒ realizowanych przez
dzielnice. W roku 2013 tego typu pomoc b´dzie
nam szczególnie potrzebna przede wszystkim
w dziedzinach takich jak oÊwiata czy gospodarka
mieszkaniowa. Odpowiednie wsparcie tego typu
pozwoli Dzielnicy na zrealizowanie wszystkich zadaƒ przewidzianych na przysz∏y rok.
W paêdzierniku na terenie dzielnicy wykonano
te˝ najpotrzebniejsze remonty chodników, m.in.
przy ulicy Kinowej, Mycielskiego i Kobielskiej.
W najbli˝szym czasie w∏adze dzielnicy planujà tak˝e remont ulicy Majdaƒskiej na odcinku od Igaƒskiej do Dar∏owskiej.
Karol Kowalczyk
Radny Dzielnicy Praga-Po∏udnie

mobilizacji zwolenników PiS do
urn zbyt wiele osób nie posz∏o
(a przecie˝ nie wszyscy ci, co poszli, to potencjalny elektorat PiS).
Kto wi´c na referendum skorzysta∏? MyÊl´, ˝e mimo
wszystko skorzystali warszawiacy. I to na kilku p∏aszczyznach. Po pierwsze, dzi´ki temu, ˝e referendum by∏o niewa˝ne, unikn´liÊmy zamieszania decyzyjnego
zwiàzanego z wprowadzeniem komisarza i ewentualnymi nowymi wyborami, i to w wa˝nym okresie tworzenia bud˝etu. Po drugie, nie odwo∏ano dobrego prezydenta, a osobiÊcie za takiego uwa˝am Hann´ Gronkiewicz-Waltz. A ju˝ na pewno jest najlepszym
prezydentem ze wszystkich potencjalnie pojawiajàcych
si´ nieÊmia∏o tu i tam kandydatów. Frekwencja by∏a
natomiast na tyle du˝a, ˝e Pani Prezydent otrzyma∏a
od wyborców mo˝e nie czerwonà, ale na pewno ˝ó∏tà
kartk´, co – jak zgodnie komentuje wi´kszoÊç obserwatorów – bardzo mocno zdopingowa∏o jà do bardziej wyt´˝onej pracy. Zresztà, sàdzàc z jej bardzo
ostro˝nych i wywa˝onych komentarzy po og∏oszeniu
wyników, podesz∏a do nich powa˝nie i wyciàga z nich
s∏uszne wnioski. Bardzo licz´ na to, ˝e wreszcie, prócz
wielkich inwestycji, wiele drobnych, zg∏aszanych przez
poszczególne dzielnice inicjatyw na fali nowego, poreferendalnego myÊlenia doczeka si´ realizacji. Po trzecie, wreszcie Pan Premier zauwa˝y∏, ˝e Warszawa to
stolica Polski, ˝e z nià wià˝e si´ presti˝ kraju i warto
zrobiç coÊ, by wesprzeç jej w∏adze, póki jeszcze sà
z kr´gu jego ugrupowania... Nagle znalaz∏y si´ dodatkowe Êrodki (na razie 600 mln z∏ na trzy lata) na wy-

p∏at´ odszkodowaƒ z tytu∏u Dekretu Bieruta, nagle
przyÊpieszy∏y prace nad zmianà ustawy o „janosikowym”, budowa warszawskiego metra zyska∏a 400 mln
z∏ dotacji, zapowiedziano jako priorytetowà budow´
po∏udniowej obwodnicy Warszawy...
Patrzàc na te doÊç wymierne profity, mo˝na stwierdziç, ˝e mo˝e i warto by∏o to referendum zorganizowaç, i dobrze, ˝e si´ skoƒczy∏o, jak si´ skoƒczy∏o.
A bioràc pod uwag´ to, ˝e w przysz∏ym roku mamy
zarówno wybory do Europarlamentu, jak i samorzàdowe, wszyscy zainteresowani b´dà mocno zmotywowani, by ze z∏o˝onych w okresie referendum
obietnic si´ wywiàzaç.
Poni˝ej, jako ciekawostka, porównanie, jak roz∏o˝y∏a
si´ frekwencja w wybranych rejonach Warszawy:
• najni˝sza frekwencja: Wilanów – 20,57%,
• najwy˝sza frekwencja: Wawer – 27,91%,
• Êrednia w Warszawie: 25,66%,
• Praga-Po∏udnie: 26,28%.

Z prac Rady Dzielnicy
Paêdziernikowa sesja Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie
poÊwi´cona by∏a w szczególnoÊci zaopiniowaniu wst´pnego projektu bud˝etu dzielnicy na rok 2014 oraz zmianom zaproponowanym przez
Zarzàd Dzielnicy dotyczàcym
tegorocznego bud˝etu.
Zmiany bud˝etowe wspomniane na wst´pie mia∏y charakter porzàdkowy i polega∏y na przeniesieniu oszcz´dnoÊci z inwestycji, na
których one wyst´powa∏y, na zadania, na które potrzebne by∏y dodatkowe fundusze. Najistotniejszà
z tych zmian by∏o kolejne w tym roku dofinansowanie po∏udniowo-praskiej oÊwiaty. Ponadto radni przychylili si´ do propozycji zwi´kszenia Êrodków przeznaczonych na zimowe oczyszczanie ulic w ostatnim
kwartale 2013 roku. Obecnie pogoda jak na poczàtek

I co z tego mamy?
Kilka tygodni szumu medialnego, coraz ostrzejsza polemika, kilka wydanych milionów z∏otych i bez zmian... Tak
jednym zdaniem mo˝na by by∏o opisaç wynik warszawskiego referendum o odwo∏anie
Prezydent Warszawy Hanny
Gronkiewicz-Waltz. Po co nam
ono by∏o i kto w nim wygra∏?
To jest swego rodzaju ciekawostka. Formalnie wygra∏a
Hanna Gronkiewicz-Waltz, choç zwyci´stwo to raczej
pyrrusowe, bo frekwencja, choç niewystarczajàca do
wa˝noÊci referendum, by∏a jednak spora. ¸atwiej wskazaç tych, co przegrali. Bez wàtpienia przegra∏ inicjator
referendum Piotr Guzia∏. Bynajmniej nie dlatego, ˝e nie
uda∏o si´ zmobilizowaç wystarczajàco wielu przeciwników Pani Prezydent, ale dlatego, ˝e inicjatywa, majàca
na fali odpartyjnienia warszawskiego samorzàdu wynieÊç go do roli jednego z g∏ównych pretendentów do
prezydenckiego fotela, zosta∏a mu „sprzàtni´ta” sprzed
nosa przez PiS, który sta∏ si´ g∏ównym motorem referendalnej kampanii. Frekwencja na jego „macierzystym” Ursynowie (jest tam burmistrzem) chyba te˝ zadowalajàca dla niego nie by∏a... O sukcesie nie mo˝e
te˝ raczej mówiç Jaros∏aw Kaczyƒski, bo mimo skali jego zaanga˝owania w ostatnie dni kampanii i pe∏nej

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e G r o c h ó w – pismo mieszkaƒców Grochowa i okolic
Zespó∏ redakcyjny: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny),
Olga ¸´cka, Micha∏ Wituszyƒski (sekretarz redakcji – tel. 607-288-348).
Reklama: Artur Pawlak – tel. 605-297-200, e-mail: reklama.saskakepa@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Kontakt z redakcjà: tel.: 22-810-26-04, fax: 22-812-09-98,
e-mail: redakcja.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 2299-8268. Nak∏ad: 8000 egz. Gazeta bezp∏atna!
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie gwarantuje ich publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

JesteÊmy uczestnikiem programu

Marcin J´drzejewski

Centrum Kontaktu
z Mieszkaƒcami
W dniu 1 listopada br. w Warszawie zosta∏ uruchomiony numer 19 115 – infolinia majàca na celu popraw´ komunikacji w∏adz miasta z mieszkaƒcami. Pod
numer ten b´dzie mo˝na przez ca∏à dob´ zg∏aszaç
wszelkiego typu lokalne problemy, np. dziur´ w drodze
czy niedzia∏ajàcà sygnalizacj´ Êwietlnà, ale te˝ dowiedzieç si´ o planowanych atrakcjach w stolicy. Ka˝de
zg∏oszenie b´dzie przekazywane odpowiedniemu
urz´dnikowi, a osoba, która dokona∏a zg∏oszenia, zostanie poinformowana o jego zrealizowaniu. Z Centrum
mo˝na kontaktowaç si´ tak˝e przez stron´ internetowà:
http://warszawa19115.pl/.
Dla u˝ytkowników smartfonów Urzàd m.st. Warszawy przygotowa∏ jeszcze jedno udogodnienie. Dzi´ki
specjalnej aplikacji w∏aÊciciele tego typu telefonu b´dà mogli zrobiç zdj´cia wskazanego przez siebie problemu, ustawiç jego lokalizacj´ i wys∏aç je pod numer
Centrum Kontaktu.
Izabela Gloskiewicz
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SZKOLENIA ZAWODOWE dla niepe∏nosprawnych
Do koƒca listopada trwa nabór do bezp∏atnego projektu „Pracownia”, którego celem jest pomoc w odnalezieniu si´ na rynku pracy osobom z niepe∏nosprawnoÊciami. Przygotowany przez specjalistów program
obejmuje:
1. Szkolenia zawodowe (pracownik recepcji, pracownik
utrzymania terenów zielonych, pracownik pomocniczy);
2. Warsztaty i konsultacje indywidualne (prawo, rynek
pracy, umiej´tnoÊç pracy w zespole itp.);
3. P∏atne sta˝e zawodowe i poÊrednictwo pracy.
•
•
•
•

Projekt przeznaczony jest dla ka˝dego, kto:
mieszka w województwie mazowieckim,
jest osobà z niepe∏nosprawnoÊcià orzeczonà w stopniu
znacznym lub umiarkowanym,
jest w wieku 18-59 lat – kobiety, 18-64 lata – m´˝czyêni,
nie pracuje,

Wyk∏ady dla seniorów

Spotkania informacyjne odbywajà si´ pod adresem:
ul. Wileƒska 18 lok. U7 (wejÊcie od strony al. SolidarnoÊci).
Projekt jest finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej
i realizowany przez Stowarzyszenie SPOZA oraz Centrum
Psychologii i Psychoterapii MEJD El˝bieta Dziuba.

W nowym roku akademickim 2013/2014
Europejskiego Centrum Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku zapraszamy warszawskie uniwersytety trzeciego wieku
i wszystkich seniorów na wyk∏ady w j´zyku
angielskim o tematyce zwiàzanej z promocjà Warszawy.
W 2013 r. wyk∏ady, prowadzone przez
mgr. Mariusza Paszk´, b´dà si´ odbywa∏y
w sali widowiskowej Klubu Kultury Saska
K´pa przy ul. Brukselskiej 23 o godz. 10.00
w nast´pujàce soboty: 9 listopada, 30 listopada, 7 grudnia, 14 grudnia.

Micha∏ Wituszyƒski

El˝bieta Kamiƒska

• sàdzi, ˝e jego wykszta∏cenie jest niewystarczajàce do
podj´cia zatrudnienia,
• jest zmotywowany do zmiany swojej sytuacji.
Aby wziàç udzia∏ w projekcie, nale˝y d o k o ƒ c a
l i s t o p a d a 2 0 1 3 roku zapisaç si´ na spotkanie informacyjne, na którym zostanie omówionych wi´cej szczegó∏ów.
Dane kontaktowe do zg∏oszeƒ i w razie pytaƒ:
tel.: 5 0 8 - 9 6 7 - 1 3 7 lub 5 1 1 - 9 8 4 - 7 9 4,
e-mail: p r a c o w n i a @ s p o z a . o r g . p l

W ramach projektu „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Po∏udnie” wspó∏finansowanego za Êrodków miasta sto∏ecznego Warszawy, w Szkole Podstawowej
nr 72, w siedzibie Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci Oddzia∏ Praga Po∏udnie, Stowarzyszeniu Wspólne Podwórko, ZOW Praga Po∏udnie, Klubie Sportowym DRUKARZ realizowane sà bezp∏atne zaj´cia pozalekcyjne dla dzieci i m∏odzie˝y w wieku 7-18 lat. Sà to ró˝nego rodzaju warsztaty pozwalajàce dziecku aktywnie zagospodarowaç czas wolny, rozwijaç jego talenty i zainteresowania. Ca∏y projekt jest realizowany w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na wybranych terenach rewitalizowanych w dzielnicach Praga-Po∏udnie, Praga-Pó∏noc i Targówek. W ramach 1,5-rocznego projektu dzieci i m∏odzie˝ korzystaç
mogà m.in. z warsztatów muzycznych, kulinarnych, tanecznych, street art, warsztatów filmowych, a tak˝e zaj´ç sportowych – pi∏ki no˝nej i ∏ucznictwa prowadzonych przez Klub Sportowy DRUKARZ. Dodatkowo, w ramach projektu, dzieci i m∏odzie˝ otrzymujà wsparcie edukacyjne w formie pomocy w nauce
oraz wsparcie psychologiczne w ramach warsztatów psychologicznych, grupowej socjoterapii czy zaj´ç organizowanych w Klubie Gimnazjalisty dzia∏ajàcym
przy Stowarzyszeniu Wspólne Podwórko.
ZACH¢CAMY WOLONTARIUSZY DO W¸ÑCZENIA SI¢ W NASZE DZIA¸ANIA
Poszukujemy Wolontariuszy – osób, które dysponujà czasem wolnym, czujà powo∏anie do dzia∏aƒ spo∏ecznych i chcia∏yby pomóc dzieciom i m∏odzie˝y
w odrabianiu lekcji. Osoby zainteresowane wspó∏pracà proszone sà o zg∏oszenia do Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska (ul. Kinowa 19/U-1,
Warszawa, tel. 22 621 28 09).
Zapraszamy dzieci, m∏odzie˝, rodziców do skorzystania z bezp∏atnych konsultacji psychologicznych, wychowawczych
i terapii indywidualnej w ramach PORADNI RODZINNEJ i M¸ODZIE˚OWEJ (ul. Chrzanowskiego 13, Warszawa, tel. 7 9 2 2 2 2 6 2 6 )
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Listopad w Centrum Promocji Kultury

PODWÓRKOWA

Siedziba CPK przy ul. Podskarbiƒskiej 2

GWIAZDKA
Zbli˝a si´ wyjàtkowy czas, który jest doskona∏à okazjàdo sàsiedzkiej integracji i wspólnego Êwi´towania.
Sto∏eczne Centrum Wspó∏pracy Obywatelskiej oraz Q-Ruch Sàsiedzki zapraszajà mieszkaƒców do udzia∏u
w akcji Podwórkowa Gwiazdka, której fina∏ odb´dzie si´
w dniach 7-8 grudnia br.
Podwórkowa Gwiazdka jest warszawskà inicjatywà,
majàcà na celu budowanie przyjaznych sàsiedztw, wydobywanie lokalnego potencja∏u oraz niesienie pomocy potrzebujàcym. W jej organizacj´ mo˝e w∏àczyç si´ ka˝dy
– zarówno nieformalna grupa aktywnych mieszkaƒców
czy klub sàsiedzki, jak i organizacje pozarzàdowe, biblioteki, domy kultury oraz lokalne kawiarnie. To propozycja
dla wszystkich, którzy chcà coÊ zmieniç w swoim otoczeniu i wspólnie tworzyç przyjaznà przestrzeƒ.
Z roku na rok w akcj´ anga˝uje si´ coraz wi´cej sàsiedztw z ca∏ego miasta. Aby zorganizowaç grudniowe
spotkanie, niepotrzebny jest bud˝et ani sponsorzy, trzeba
si´ za to dowiedzieç, czego sàsiedzi by chcieli i co sami
mogà zaproponowaç.
Podczas poprzednich edycji mieszkaƒcy organizowali
m.in. wspólne gotowanie Êwiàtecznych potraw, ubieranie
osiedlowych choinek, warsztaty r´kodzielnicze dla najm∏odszych czy podwórkowe kol´dowanie, dbajàc przy tym o dobrosàsiedzkà atmosfer´ mi´dzypokoleniowej integracji.
Aby w∏àczyç si´ do akcji i uzyskaç wsparcie Q-Ruchu
Sàsiedzkiego, wystarczy wype∏niç formularz online, dost´pny na stronie internetowej www.inicjatywysasiedz kie.pl, lub
skontaktowaç si´ z koordynatorkà Podwórkowej Gwiazdki,
Annà Warwas (annaw@cal.org.pl). ZAPRASZAMY.
Wi´cej informacji, katalog dobrych praktyk oraz Q-inspiracje dost´pne sà na stronie:
www.inicjatywysasiedzkie.pl.
Q-Ruch Sàsiedzki dzia∏a przy Stowarzyszeniu Centrum
Wspierania AktywnoÊci Lokalnej.
Wspó∏finansowany jest ze Êrodków m.st. Warszawy.
Anna Warwas
Stowarzyszenie Centrum Wspierania
AktywnoÊci Lokalnej CAL
annaw@cal.org.pl; tel. 668 031 365

13 (Êroda)

24 (niedziela)

• 19.00 – Pokaz najnowszej kolekcji renomowanego Domu Mody „Jukovic”. Wst´p za zaproszeniami.

• 17.00 – Spotkanie z podró˝nikiem: „Polscy
archeolodzy w sanktuarium Inków”. Prelekcj´
i zdj´cia przedstawi podró˝nik, archeolog
Marek ¸asisz. Wst´p wolny

14 (czwartek)
• 18.00 – Uroczyste spotkanie z czasopismem
„Poezja dzisiaj” z okazji 100 numeru pisma
oraz koncert ukraiƒskiej balladzistki Iryny Gerus.
Wst´p wolny.

27 (Êroda)

15 (piàtek)

28 (czwartek)

• 17.00 – Obchody 18-lecia Centrum Promocji
Kultury. W programie wyst´py grup artystycznych zwiàzanych z CePeKiem: pokazy
taneczne, teatralne, koncerty, prezentacje
multimedialne. Wst´p za zaproszeniami.

• 19.00 – Kabaret „Filip z Konopi” Filipa Borowskiego i jego GoÊcie zaprasza na program
pt. „Dzieƒ dzi´kczynienia w Kabarecie”.
Wst´p 10 z∏

17 (niedziela)

• 14.00-18.00 – „Odkrywamy Japoni´”.
W programie m. in.: warsztaty aikido i szermierki, pokazy aikido doros∏ych, pokazy aikido dzieci, pokazy Ken, spotkanie z podró˝nikiem. Wst´p wolny

• 13.00 – „Literackie zabawy dla dzieci”. Spotkanie z popularnym twórcà ksià˝ek i programów
dla dzieci Andrzejem Grabowskim. Wst´p 5 z∏
• 19.00 – Pokaz fina∏owy „PODAJ DALEJ”.
2 edycja projektu teatralnego, której tematem jest
UCIECZKA. Od czego uciekamy? Dokàd uciekamy? I czy w ogóle da si´ uciec? Wst´p wolny.
18 (poniedzia∏ek)
• 19.00 – Koncert muzyki jazzowej w wykonaniu
zespo∏u „Holdenger Quartet”. Wst´p 10z∏
20 (Êroda)
• 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztukà” wyk∏ad pt. „Czerwone i czarne. O malarstwie
wazowym greckim” przedstawi Edyta Rubka–Kostyra. Wst´p wolny
• 19.00 – Klub Mola Ksià˝kowego – tematem
listopadowego spotkania b´dà ksià˝ki „Czarne” Anny Kaƒtoch oraz „Jutro przyp∏ynie królowa” Macieja Wasielewskiego. Wst´p wolny
22 (piàtek)
• 18.00 – Klub Kina Niemego – „Cyrk” (1928),
re˝. Charlie Chaplin. Film zaprezentuje i spotkanie poprowadzi Rafa∏ Grzenia. Wst´p 5z∏
23 (sobota)
• 19.00 – M∏oda Kultura w CPK! Edycja listopadowa. Koncert zespo∏ów: „Destruent”,
„DeCements”, „Animal Bar”. Wst´p 5 z∏

Gdzie powstanà si∏ownie?
ramach programu „Warszawa w dobrej
kondycji” w stolicy powstanie 100 bezp∏atnych, ca∏odobowych si∏owni plenerowych,
o czym pisaliÊmy latem na naszym portalu
www.wiadomoscisasiedzkie.pl. Na terenie
Pragi-Po∏udnie z funduszy miejskich utworzone

W

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

b´dzie a˝ 9 si∏owni w nast´pujàcych lokalizacjach: Park Poliƒskiego, Park nad Balatonem,
Osiedle Ostrobramska (okolice Promenady),
Wa∏ Miedzeszyƒski wzd∏u˝ ul. Algierskiej, Park
Waszyngtona w okolicy boiska sportowego,
okolica ul. Romea i Julii, Park Znicza, Park

• 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztukà” wyk∏ad pt. „Malowanie cia∏a – to te˝ sztuka”
przedstawi Anna Knapek. Wst´p wolny

30 (sobota)

WYSTAWY
• „Andrzej Ziomek – malarstwo”. Wernisa˝
16.11.2013 o godz. 16.00. Wystawa czynna
od 7.11 do 28.11.2013.
• „W pracowni i w plenerze”. Wystawa prac
uczestników warsztatów plastycznych CPK.
Wernisa˝ 17.11.2013 o godz. 12.00. Wystawa czynna do 30.11.2013.
Poza siedzibà CPK:
Sanktuarium Matki Bo˝ej Królowej Polskich M´czenników, al. Stanów Zjednoczonych 55
11 (poniedzia∏ek)
• 18.45 – „Polski listopad” – koncert w wykonaniu Chóru M´skiego im. Wac∏awa Lachmana Towarzystwa Âpiewaczego „HARFA” oraz
solistów: Marty W∏odarczyk – sopran, Tadeusza Adamczyka – bas, Justyny Gordon
– fortepian. Dyrygent – Katarzyna Zemler.
W programie: Kurpiƒski, Lachman, Koszewski, polskie pieÊni ˝o∏nierskie i patriotyczne.
Koncert pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Po∏udnie m.st. Warszawy Tomasza Kucharskiego. Wst´p wolny.

im. Obwodu Praga Armii Krajowej przy ul. Grochowskiej (róg ul. Podskarbiƒskiej) oraz kwarta∏
ul. Stockiej, ul. Majdaƒskiej, ul. Kruszewskiego
i ul. Krypskiej. W pozosta∏ych dzielnicach powstanie od 3 do 7 si∏owni, tylko Praga-Po∏udnie
i Mokotów b´dà mia∏y wi´cej (ten ostatni – 11).
Liczba si∏owni w ka˝dej dzielnicy uwarunkowana jest liczbà jej mieszkaƒców.
Hanna Kowalska

5

GROCHÓW

B´dzie rondo im. Ryszarda Ochódzkiego?
Kto z nas nie pami´ta legendarnego Ryszarda
Ochódzkiego, znanego przede wszystkim z komedii pt. „MiÊ”? Niezale˝nie od pokolenia, z którego si´ wywodzimy, film Stanis∏awa Barei widzieliÊmy choç raz w ˝yciu. Dlatego mieszkaƒcy
Kamionka chcà nazwaç imieniem Ryszarda
Ochódzkiego rondo u zbiegu ulic Terespolskiej
i Stanis∏awowskiej. Pozostaje tylko pytanie: Czy
ich propozycji Radni Dzielnicy nie odbiorà jako
formy ˝artu?

Inicjatorem zmiany nazwy ronda sà mieszkaƒcy Kamionka zwiàzani z Radà Osiedla Kamionek,
którzy spontanicznie zebrali oko∏o 200 podpisów
za inicjatywà. Chodzi o zbiorowe uhonorowanie
wszystkich dobrych kreacji i twórców dawnych
polskich filmów (ze szczególnym uwzgl´dnieniem filmów komediowych). Ochódzki jest bohaterem trzech filmów trzech ró˝nych re˝yserów.
Poza tym miejsce nie jest przypadkowe – ul. Terespolska wyst´puje w „Misiu”, a niedaleko

PTTK zaprasza

samych dzieci, przyjmujemy tylko dzieci z rodzicami lub opiekunami. Za to na miejscu dla dzieci b´dà
oddzielne zaj´cia narciarskie z profesjonalnymi instruktorami narciarstwa, dzi´ki czemu doroÊli b´dà mogli
swobodnie poÊmigaç na ciut ambitniejszych stokach
(a poczàtkujàcy tak˝e skorzystaç z opieki instruktorów). Prócz jazdy na nartach planujemy kilka
wypadów do basenów termalnych, kulig,
ogniska oraz zwiedzanie Podhala. Wyjazd
prowadzà: Katarzyna Szaszkiewicz i Marcin
J´drzejewski.
Koszt wyjazdu, obejmujàcy przejazdy,
noclegi, wy˝ywienie (Êniadania i obiadokolacje), instruktorów narciarskich, kulig, wst´py do
muzeów itp. (bez skipassów i wejÊciówek na baseny), wyniesie wst´pnie ok. 1050 z∏ dla m∏odzie˝y i doros∏ych, 950 z∏ dla dzieci w wieku 3–12 lat oraz 300 z∏
dla dzieci w wieku 2–3 lat. Koszt jest uzale˝niony od

Rodzinne zimowisko narciarskie
Dotychczas nasze ko∏o PTTK organizowa∏o krótsze
wycieczki. WÊród nich wyjazdy narciarskie mia∏y doÊç
liczne grono prawdziwych zapaleƒców. Wychodzàc im naprzeciw, najbli˝szej zimy proponujemy wspólny „rodzinny obóz narciarski”.
Zorganizowany by∏by w terminie od 15
do 22 lutego (pierwszy tydzieƒ ferii zimowych). Noclegi i wy˝ywienie by∏yby w bardzo klimatycznym pensjonacie „Litworówka” w Poroninie. Przejazd i powrót autokarem,
który przez ca∏y pobyt by∏by z nami na miejscu, zapewniajàc transfery na stoki, do term czy innych zaplanowanych atrakcji. Wyjazd jest adresowany do doros∏ych i rodzin z dzieçmi. Nie ma mo˝liwoÊci wys∏ania

Podró˝e bliskie i dalekie tu˝ obok
Marzysz o urlopie? Chcia∏byÊ poznaç egzotyczny
zakàtek Êwiata? Zapraszamy na XXI Mi´dzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, które odb´dà
si´ po sàsiedzku, w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c. To turystyczne
spotkanie odb´dzie si´ w dniach 28–30 listopada.
Na odwiedzajàcych czekajà liczne atrakcje i konkursy z nagrodami. Tegorocznym Krajem Partnerskim targów jest Tunezja.

Choç za oknami jesienna aura, na Targach TT Warsaw b´dzie mo˝na poczuç klimat wakacji i zaczàç
przygotowania do podró˝y zimowych oraz letnich.
Organizator, firma MT Targi Polska, zaprasza mi∏oÊników woja˝y oraz rodziny z dzieçmi na coroczne spotkanie ze Êwiatem turystyki.
Ca∏y Êwiat w jednym miejscu
TT Warsaw to miejsce, do którego przybywajà
przedstawiciele ró˝nych zakàtków, aby pokazaç to, co
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w ich krajach najpi´kniejsze. Na narodowych stoiskach prezentowana b´dzie oferta turystyczna
paƒstw zarówno europejskich, jak i tych bardziej odleg∏ych. Poza popularnymi kierunkami takimi jak Meksyk, Maroko czy Izrael poka˝à si´ równie˝ te mniej
znane w Polsce, jak Azerbejd˝an, Algieria czy Ukraina.
Spotkania z podró˝nikami
Atrakcjà podczas targów b´dà spotkania ze znanymi podró˝nikami, którzy od lat przemierzajà
Êwiat. Swoimi wra˝eniami podzielà si´ Micha∏ Zieliƒski, Micha∏ Kowalski oraz ¸ukasz Czeczumski, którzy
odbyli wspólnà podró˝ po strefie Darien, dzikiej
d˝ungli na po∏udniu Panamy, b´dàcej pot´˝nym wyzwaniem nawet dla zaprawionych w´drowców.
Z kolei Anna i Krzysztof Kobusowie, podró˝ujàcy
od lat ze swymi dzieçmi, podzielà si´ wra˝eniami
z podró˝y po Polsce i Szwecji. B´dà równie˝ przekonywaç, ˝e rodzinne podró˝owanie to ciekawy sposób
na ˝ycie sprzyjajàcy umacnianiu wi´zi rodzinnych.
Nie zabraknie tak˝e znanej podró˝niczki, pisarki i fotografki, Beaty Pawlikowskiej. Opowie ona s∏uchaczom
o swojej pasji, jakà jest podró˝owanie. Podczas spotkania
b´dzie mo˝na dowiedzieç si´ o jej przygodach oraz skorzystaç z porad, jak przygotowaç si´ do wyjazdów.
Konkursy z nagrodami
Podczas targów dla odwiedzajàcych przewidziano wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Rozlosowane zostanà m.in. 2-osobowe pobyty w Wilnie i innych miastach, weekendy w hotelach w Polsce, bilety na prom, a tak˝e walizki
podró˝ne.

ronda, w KS Orze∏, znajduje si´ szafa, do której
Êpiewa∏ trener Jarzàbek. W tej inicjatywie chodzi
te˝ o to, aby zwróciç uwag´ na filmowy dorobek
prawobrze˝nej Warszawy. – podkreÊli∏ Adam Rosiƒski, przewodniczàcy ROK-u.
Nie wiadomo jednak, kiedy rondo zyska∏oby
imi´ bohatera komedii „MiÊ”. Pomys∏ spodoba∏ si´
miejskiemu zespo∏owi ds. nazewnictwa i miejskiej
komisji ds. nazewnictwa. Dzielnicowa Komisja
Kultury pozytywnie, ale nie jednog∏oÊnie rozpatrzy∏a wniosek. Jak by powiedzia∏ Ryszard Ochódzki,
mieszkaƒcy Kamionka „co mogli, to za∏atwili”.
Teraz wszystko w r´kach Rady Dzielnicy.
Olga ¸´cka
liczby ch´tnych i na pewno nie wzroÊnie, raczej b´dzie
ni˝szy, o ile – b´dziemy wiedzieç na poczàtku grudnia.
Wyjazd dojdzie do skutku, jeÊli b´dzie min. 40 osób
(max. 50). Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych o wst´pne i niezobowiàzujàce zg∏oszenia do koƒca listopada br. OczywiÊcie przyjmujemy je jak zwykle
za poÊrednictwem naszej strony internetowej
www.pttkwesola.pl.
Przypominamy tak˝e, ˝e w dniach 12–15 grudnia
br., tak˝e w „Litworówce”, organizujemy „Narciarski
weekend”, nieco krótszy wyjazd narciarski. Jego
szczegó∏y opisaliÊmy w poprzednim numerze „WS”,
sà tak˝e dost´pne na naszej stronie internetowej
www.pttkwesola.pl, za której poÊrednictwem
mo˝na si´ na niego zapisywaç.
Serdecznie zapraszamy
Katarzyna Szaszkiewicz

Event zimowy
Ju˝ po raz drugi zorganizowany zostanie Event Zimowy. Firmy majàce propozycje dla amatorów zimowych wyjazdów udost´pnià takie atrakcje jak np. symulator jazdy na nartach czy przysmaki dla narciarzy.
Na najm∏odszych b´dzie oczekiwa∏ Miko∏aj, Ânie˝ynka
i miÊ polarny, gotowi do wspólnego zdj´cia. B´dzie
mo˝na równie˝ napisaç list do Âwi´tego Miko∏aja.
Poznaj golfa
Dla osób grajàcych w golfa i tych, którzy dopiero
chcieliby poznaç t´ dyscyplin´, przygotowany b´dzie
specjalny sektor. Znajdzie si´ w nim symulator gry
w golfa, pojawià si´ s∏ynne osoby, które pasjonujà
si´ trafianiem do do∏ków. Zaprezentujà si´ te˝ miejsca w Polsce i za granicà, w których mo˝na uprawiaç
ten sport.
Informacje praktyczne
Serdecznie zapraszamy czytelników „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” drugiego i trzeciego dnia targów,
tj. 29 i 30 listopada (piàtek i sobota) w godzinach
10.00–17.00. Te dni przeznaczone sà dla wszystkich
zwiedzajàcych, klientów indywidualnych i szkó∏.
Dla osób, które b´dà mia∏y ze sobà egzemplarz
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” – wejÊcie za darmo.
Z okazji Andrzejek równie˝ wszyscy Andrzeje
wchodzà bezp∏atnie.
Wi´cej informacji na stronie www.ttwarsaw.pl oraz
na Facebooku: www.facebook.com/Urlopowicze.
Wskazówki dojazdu na Targi znajdà Paƒstwo na stronie:
http://www.ttwarsaw.pl/pl/dla-zwiedzajcych.html
Joanna Kuêma
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
Zapraszamy do dzia∏u og∏oszeƒ drobnych – miejsca sàsiedzkiej wymiany us∏ug, umiej´tnoÊci i przedmiotów. TreÊç og∏oszeƒ nale˝y przysy∏aç drogà e-mailowà na adres:
drobne.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl (do koƒca poprzedniego miesiàca).
Og∏oszenia o d∏ugoÊci do 25 wyrazów publikowane sà BEZP¸ATNIE. W przypadku
potrzeby zamieszczenia og∏oszenia d∏u˝szego lub o nietypowej treÊci prosz´ kontaktowaç si´ z naszym dzia∏em reklamy:
e-mail: reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl , tel.: 22-810-26-04.
NIERUCHOMOÂCI

◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 102 m2 w Aninie
(Sadul) 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 3 pokoje (65m2), ceg∏a 4 pi´tra, wysoki parter przy cichej uliczce bez wylotu
(Adampolska, Saska K´pa), zamkni´ty teren, ogrodzony parking. Tel. 503-016-949
◗ Sprzedam du˝à i ∏adnà kawalerk´ z du˝à, widnà kuchnià w Weso∏ej – Centrum. Bardzo dobra komunikacja,
mieszkanie z KW, blok po generalnym remoncie,
mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e. Cena do uzgodnienia,
tel. 22 773-41-75 po 17: 00
◗ 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

Szukasz ∏ó˝ka?
www.poprostulozka.com
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tel. 607 412 231

◗ 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 bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Starej
Mi∏oÊnie, 364 m2, tel. 534-943-830
SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Kupi´ narty, buty narciarskie, kije, kaski, deski snowboardowe, buty snowboardowe, nie masz co zrobiç
z u˝ywanym sprz´tem narciarskim chcesz coÊ wymieniç zadzwoƒ 602 231 318, etenis@wp.pl
◗ Sprzedam 2 szafki do ∏azienki, jedna pod umywalk´,
druga wolnostojàca bia∏e- tanio! tel. 781 496 613
◗ 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
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◗ Sprzedam maszyn´ do szycia „Singer” orygina∏, g∏ówka schowana – tanio! tel. 22 672 81 93.
◗ Sprzedam zmywark´ marki Simens, fabrycznie nowa,
tel. 22/812-11-33.
◗ 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
◗ 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, arkusz 30 z∏, tel. 22 615 30 60
◗ Sprzedam piec gazowy do c. o. tanio! tel. 22 615 30 60
◗ Sprzedam maszyn´ do pisania marki Mercedes, antyk,
wa∏ek po renowacji, stan idealny , tel. 22 406 13 13

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

+48 880 741 731

◗ Drewno opa∏owe oddam gratis tel. 22 615 30 60
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´, tel. 516 390 664
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.
◗ J´zyk niemiecki. szko∏a podst., gimnazjum, liceum. DoÊwiadczona nauczycielka. W domu ucznia, tel.
608 484 707 .
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. JedenaÊcie lat doÊwiadczenia, tel. 500 720 523
◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI z native speaker z Hiszpanii-udziel´ korepetycji na wszystkich poziomach nauczania oraz przygotuj´ do egzaminów, tel. 663-770-774.
◗ MATEMATYKA – gimnazjum, szko∏a podstawowa, dojazd do ucznia. Nauczycielka pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci, przygotuje do sprawdzianów, egzaminów,
tel. 602 194 809.

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49
◗ W¸OSKI-student, W∏och udzieli korepetycji z j´zyka
w∏oskiego, konwersacje, pomoc w odrabianiu prac domowych, tanio, tel. 601 468 452.
◗ Dwuj´zyczna studentka mieszkajàca wiele lat w kraju angloj´zycznym udzieli korepetycji z j. angielskiego na ka˝dym poziomie. Serdecznie zapraszam,
Magda. 501-082-764.
◗ ANGIELSKI – Studentka anglistyki UW udzieli korepetycji na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum. Mo˝liwy dojazd do ucznia. tel. 516 180 999

AFRYKA¡SKA

OdÊnie˝anie
503 065 403

NIERUCHOMOÂCI
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www.afrykanska.com.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗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.
WYNAJM¢
◗ 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.

STUDIO
STRZY˚ENIA PSA I KOTA
ul. GROCHOWSKA 102

880-352-900

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Drewno po budowlane i inne uprzàtn´, tel. 503652386
◗ 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.
◗ Szukam pracy, pranie, sprzàtanie, gotowanie,
prasowanie, opieka nad dzieçmi. Posiadam samochód,
tel. 505 103 948.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp., tel. 507 097 028.
◗ 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
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych
oczekuje propozycji, tel. 723 745 118.

STOLARNIA

KOLEKCJONER KUPI

BLATY ● PARAPETY ● SZALÓWKA
SZTACHETY ● POD¸OGI

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

603-673-777

tel. 502-011-257
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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:

Specjalizacja: Saska K´pa i Goc∏aw.

tel. 22 616 22 43

◗ 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, tel. 533 404 404.
◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Przedszkole oraz
kl. 0-III Dojazd gratis, tel 728 814 601.
◗ Rosyjski – wszystkie poziomy, nauczycielka rosyjskiego
i rosjanka, tel. 784-332-759.
◗ J´zyk polski – korepetycje- wszystkie poziomy,
tel. 534-943-830.
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z kilkunastoletnim doÊwiadczeniem.
Oferujemy kompleksowe us∏ugi w zakresie
wykoƒczenia wn´trz, adaptacji oraz remontów
mieszkaƒ i domów. Tel. 501 140 655.
facebook.com/MieszkaniaPodKlucz

605 297 200

92

EKIPA REMONTOWA

EKOGROSZEK
WORKOWANY, Z DOWOZEM
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◗ Pilnie sprzedam pó∏ bliêniaka Wawer ulica Celulozy, 185 m2 powierzchni u˝ytkowej, 300 m2 dzia∏ki, zamkni´ty, skoƒczony z zewnàtrz, w Êrodku ceg∏a bez
tynków, tel. 504 979 207
◗ Sprzedam budk´ handlowà przy cmentarzu w Marysinie Wawerskim. Dobre po∏àczenie (niedaleko p´tla autobusowa), atrakcyjna cena. Tel. 602-694-339
◗ Sprzedam gara˝ murowany na Saskiej K´pie ul. Peszteƒska – pow. ok 20 m2, oÊwietlenie. Gara˝ znajduje si´
w ciàgu gara˝y. Wybudowany ze Êrodków w∏asnych,
grunt dzier˝awiony od gminy. Miesi´czny koszt dzier˝awy – oko∏o 100 z∏ – cena 25.000 z∏, tel. 501 368 966

• Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, kontakt powy˝ej
• Weso∏a, Wawer, Rembertów – Konrad Skorupka, tel. 607-314-667,
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
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