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GRO C HÓ W

∏aj otworzy∏ swój worek i obdarowa∏ ich ksià˝eczkami „Co wymyÊli∏ kronikarz Praszko czyli
s∏odka historia z Pragi Po∏udnie”, a Ânie˝ynka
– pierniczkami i cukierkami.
G∏ównym punktem Êwiàtecznego spotkania
by∏o zapalenie Êwiate∏ek na choince na placu,
które poprzedzi∏y ˝yczenia od Burmistrza Dzielnicy Praga Po∏udnie – Tomasza Kucharskiego
i Dyrektor Zarzàdu Dróg Miejskich w Warszawie – Gra˝yny Lendzion. Wtedy te˝ dowiedzieliÊmy si´, ˝e oficjalne otwarcie placu nastàpi
dopiero na wiosn´ 2013 roku, poniewa˝ w tej
chwili brakuje jeszcze dwóch istotnych elementów – fontann oraz pomnika gen. Piotra Szembeka (i oczywiÊcie zieleni, której brak wskazywany jest jako najwi´ksza wada placu. Poczekajmy, a˝ zakwitnie to, co nam tu posadzono!),
a dziÊ spotkaliÊmy si´, aby zapoczàtkowaç tradycj´ Êwiàtecznych spotkaƒ przy choince
na placu b´dàcym „sercem Grochowa”.
Choç niektórych dziwiç mo˝e takie otwarcie
na prawie pó∏ roku przed otwarciem, moim
zdaniem by∏ to bardzo dobry pomys∏, bo nic
w tym spotkaniu nie by∏o „na si∏´”, mieszkaƒ-

Âwiàteczne spotkanie na
odnowionym placu Szembeka
W Êrod´ 12 grudnia na placu Szembeka od- o godzinie 17.00, przyby∏o na nie wielu mieszby∏o si´ spotkanie bo˝onarodzeniowe w∏adz kaƒców Pragi-Po∏udnie, w ró˝nym wieku. Mi∏o
dzielnicy z mieszkaƒcami Pragi-Po∏udnie, b´dà- by∏o popatrzeç i pos∏uchaç, jak Êpiewajà kol´ce równie˝ nieoficjalnym otwarciem placu po dy razem z chórem i akompaniujàcà mu orkiejego ca∏kowitej renowacji. Budzàca wiele kon- strà d´tà, jak rozmawiajà ze sobà sympatycztrowersji aran˝acja placu,
nie przy kubku goràcego
zwanego obecnie przez
Êwiàtecznego barszczu,
wielu mieszkaƒców pustya dzieci biegajà po górkach
nià z betonu, w Êrodowe
Êniegu, które powsta∏y na
popo∏udnie budzi∏a zupe∏obrze˝ach skweru po odnie odmienne emocje. CieÊnie˝aniu. Pan Roman Majp∏e Êwiat∏o fioletowo-ró˝ochrzak przygotowa∏ spewych lampionów, brzmienie
cjalnie na otwarcie wiersz
kol´d, blask choinki i prawpt. „Nowy Plac Szembeka”,
dziwie Êwiàteczny pocz´stu∏àczàcy w sobie wspomnienek (pierogi, barszczyk i kanie historii, znaczenie placu
pusta z grzybami) tworzy∏y
dla grochowian i podzi´koprzemi∏y nastrój, przy któwania dla w∏adz dzielnicy
rym mróz by∏ niestraszny.
za jego odnowienie. Dla
Radny Karol Kowalczyk odczytuje
wiersz p. Romana Majchrzaka
Choç spotkanie zacz´∏o si´
najm∏odszych Âwi´ty Miko-

JESTEÂMY NA FACEBOOKu
FACEBOOKu!

cy przyszli, bo naprawd´ chcieli si´ tak Êwiàtecznie spotkaç, i nikt nie ucieka∏ zaraz po odpaleniu Êwiate∏ek. W wypowiedziach przedstawicieli Miasta i Dzielnicy nie czu∏o si´
urz´dniczego dystansu, ale z˝ycie z Grochowem i ch´ç przebywania i rozmawiania z jego
mieszkaƒcami. Sàdzàc po tym pierwszym spotkaniu, myÊl´, ˝e nowy plac Szembeka ∏atwo
stanie si´ tym, czym mia∏ byç w zamierzeniach
– miejscem spotkaƒ mieszkaƒców, czy to
z okazji du˝ych Êwiàt, czy ma∏ych lokalnych
wydarzeƒ, czy te˝ tak po prostu, bez szczególnego powodu.
Hanna Kowalska
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Z prac Rady Dzielnicy
Koniec roku w samorzàdzie to tradycyjnie czas porzàdkowania spraw bud˝etowych. Na grudniowej
sesji Rady Dzielnicy Praga
Po∏udnie radni podj´li
uchwa∏y majàce na celu
przesuni´cia
zarówno
mniejszych, jak i wi´kszych
kwot pomi´dzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi przez Dzielnic´. O najwa˝niejszych z nich wspomn´ w dalszej cz´Êci tekstu.
Jednak sesja ta zapadnie w pami´ç z innego powodu. W zwiàzku z wyborem na Burmistrza Dzielnicy Bia∏o∏´ka, rezygnacj´ z dotychczas pe∏nionej funkcji Zast´pcy Burmistrza
Dzielnicy Praga Po∏udnie z∏o˝y∏ Adam Grzegrzó∏ka. Grzegrzó∏ka zwiàzany jest z po∏udniowo-praskim samorzàdem od ponad dziesi´ciu lat. W tym czasie dwukrotnie pe∏ni∏
funkcj´ przewodniczàcego Rady Dzielnicy
i wiceburmistrza. W obecnej kadencji zajmowa∏ si´ ochronà Êrodowiska, infrastrukturà
oraz nadzorowa∏ prac´ Zak∏adu Gospodarowania NieruchomoÊciami. WÊród najwa˝niejszych zadaƒ, które realizowa∏, nale˝y wymie-

niç m.in. termomodernizacj´ ponad 40 budynków komunalnych na terenie naszej dzielnicy oraz trwajàcy program pod∏àczenia ponad 30 kamienic do sieci CO.
Poniewa˝ wymogiem przy g∏osowaniach
personalnych jest przeprowadzenie ich
w formie tajnej, radni g∏osowali nie, jak to
tradycyjnie bywa, poprzez podniesienie r´ki,
ale na specjalnie przygotowanych wczeÊniej
kartach. W wyniku g∏osowania Rada Dzielnicy przychyli∏a si´ do rezygnacji Adama
Grzegrzó∏ki.
Na grudniowej sesji nie podj´to decyzji odnoÊnie nast´pcy na stanowisku wiceburmistrza. Nale˝y jednak podkreÊliç, i˝ dotychczas
pe∏nione przez Grzegrzó∏k´ obowiàzki zosta∏y
rozdzielone pomi´dzy pozosta∏ych cz∏onków
Zarzàdu Dzielnicy.
Kolejnym punktem w porzàdku obrad by∏y
zmiany bud˝etowe zaproponowane przez Zarzàd Dzielnicy. WÊród nich najwa˝niejsze,
o których nale˝y wspomnieç, to zwi´kszenie
kwoty przeznaczonej na modernizacj´ ulicy
Poligonowej. Taki ruch pozwoli na dokonanie
pe∏nej p∏atnoÊci za wykonanie pierwszego
etapu robót w bie˝àcym roku. Drugi etap prac

Nowe ulice na Pradze-Po∏udnie
z komunikacjà zbiorowà
W 2013 roku czekajà nas
inwestycje drogowe na
granicy Goc∏awia i Grochowa, których fina∏em
b´dzie uruchomienie tam
komunikacji zbiorowej.
B´dzie to przebudowa
ulicy Poligonowej oraz budowa zatok autobusowych na ulicy Jana Nowaka-Jezioraƒskiego.
W poprzednim roku ulica Poligonowa zosta∏a
przebudowana na odcinku od ulicy Jana Nowaka-Jezioraƒskiego do ulicy Kompasowej.
Powsta∏o nowe ma∏e rondo na skrzy˝owaniu
z tà ostatnià. W tym roku inwestycja zostanie
dokoƒczona. Przebudowana zostanie ulica na
odcinku od ulicy Kompasowej do ulicy Ostrobramskiej. Powstanie du˝e rondo na skrzy˝owaniu z ulicami Motorowà i Latyczowskà,
od niego do ulicy Ostrobramskiej ulica b´dzie
mia∏a cztery pasy ruchu, powstanà nowe
chodniki oraz zatoki autobusowe. Nowe przystanki powstanà mi´dzy ulicami Kompasowà
i Motorowà i przed ulicà Ostrobramskà.
Zosta∏ ju˝ rozpisany przetarg budowlany
na t´ inwestycj´ i trwa weryfikacja ofert.
Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo pod ad-
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resem: http://zamowienia.pragapld.waw.pl/
index.php?id=1125.
Równolegle do budowy ulicy Poligonowej
w tym roku powstanie 5 zatok autobusowych
na ulicy Jana Nowaka-Jezioraƒskiego na odcinku od ulicy Emila Fieldorfa do ulic Poligonowej
i Kapelanów Armii Krajowej. Pierwsza zatoka
autobusowa b´dzie zbudowana przy zjeêdzie
z ulicy Fieldorfa, kolejna para – w pobli˝u ronda przy pó∏nocnym wyjeêdzie z Centrum Handlowego Tesco, ostatnia para zatok autobusowych powstanie przed skrzy˝owaniem z ulicami Poligonowà i Kapelanów Armii Krajowej.
Dla ruchu drogowego zostanie te˝ udost´pniona ulica Gen. Stanis∏awa Skalskiego zbudowana przez inwestora osiedla Saska, ∏àczàca przed∏u˝enie ulicy Jana Nowaka-Jezioraƒskiego ze skrzy˝owaniem ulic Egipskiej i Tadeusza Bora-Komorowskiego. Jest szansa, ˝e
pojawi si´ tutaj komunikacja autobusowa.
Odcinkiem ulicy Jana Nowaka-Jezioraƒskiego od ulicy E. Fieldorfa do ronda przy ulicy
T. Rechniewskiego b´dzie mo˝na przejechaç
si´ komunikacjà miejskà byç mo˝e ju˝ w tym
roku, bowiem przy rondzie ko∏o Centrum Handlowego Promenada by∏y prowadzone pomiary autobusem marki Solaris. Testy wysz∏y

planowany na przysz∏y rok obejmie ju˝ istniejàcy fragment ulicy. Modernizacja Poligonowej pozwoli na d∏ugo oczekiwane przez
mieszkaƒców Przyczó∏ka Grochowskiego
wprowadzenie w ten rejon naszej dzielnicy
komunikacji autobusowej.
Ponadto Rada Dzielnicy podj´∏a decyzj´
o przekazaniu dodatkowych funduszy na po∏udniowo-praskà edukacj´. Ârodki skierowane
zostanà zarówno do przedszkoli, jak i szkó∏
podstawowych oraz gimnazjalnych.
Radni du˝o czasu poÊwi´cili zaopiniowaniu
zmian w „Studium uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy”. Ten niezmiernie wa˝ny dokument
jest wyznacznikiem kierunków rozwoju miasta na d∏ugie lata oraz podstawà do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w poszczególnych dzielnicach. Podejmujàc uchwa∏´, Rada Dzielnicy nie
ograniczy∏a si´ tylko do zmian na terenie Pragi-Po∏udnie, ale wyrazi∏a równie˝ opini´, i˝
nale˝y poprawiç istniejàce powiàzania komunikacyjne ca∏ej prawobrze˝nej Warszawy,
w szczególnoÊci na osi pó∏noc–po∏udnie.
Karol Kowalczyk
Radny Dzielnicy Praga Po∏udnie
m.st. Warszawy

bardzo pomyÊlnie. Zapewne nowa linia b´dzie nawracaç na rondzie i b´dzie mia∏a postój tu˝ przy centrum handlowym, gdzie równie˝ trzeba b´dzie zbudowaç zatok´ autobusowà. Z kolei ma∏a jest szansa na komunikacj´ zbiorowà na ulicy T. Rechniewskiego, poniewa˝ nie ma zgody spo∏ecznoÊci lokalnej
na kursowanie autobusów tà trasà. A zatem
w drugiej po∏owie tego roku du˝y rejon obecnie pozbawiony komunikacji zbiorowej zyska
co najmniej jednà lini´ autobusowà.
Ka˝dy chyba powie, ˝e autobus na ulicy Jana Nowaka-Jezioraƒskiego i ulicy Poligonowej
jest potrzebny. W ciàgu kilkunastu ostatnich
lat powsta∏y w tym miejscu nowe inwestycje
budowlane o charakterze zabudowy wielorodzinnej i nadal powstajà, powsta∏y te˝ nowe
centra handlowe, a odleg∏oÊç do najbli˝szych
ciàgów równoleg∏ych, gdzie jest komunikacja
zbiorowa, to ponad pó∏ kilometra.
Zasadne jest wi´c uruchomienie komunikacji zbiorowej na wymienionych wy˝ej ulicach.
Jakie to b´dà linie autobusowe? W tej
chwili jest za wczeÊnie, by o tym pisaç, mogà
byç to zarówno linie przesuni´te z innych ciàgów, jak równie˝ zupe∏nie nowa linia. Kiedy
poznamy szczegó∏y zmian, to niezw∏ocznie
podamy je na naszej stronie internetowej
www.wiadomoscisasiedzkie.pl oraz w wydaniu papierowym naszego miesi´cznika.
Krzysztof Soko∏owski

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Nowe zasady wywozu Êmieci
Jak Paƒstwo wiedzà, od 1 lipca 2013 r. zmienià si´ zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi w Warszawie, nasze Êmieci
stanà si´ w∏asnoÊcià gminy. Dotychczasowe
umowy na odbiór Êmieci ka˝dy powinien
wypowiedzieç z datà 30 czerwca 2013 r.
Od 1 lipca 2013 odpady bytowe b´dziemy mogli:
a) segregowaç do 3 pojemników (MIESZANE,
SUCHE (razem plastik, papier, metal), SZK¸O)
i ponosiç op∏at´ ustalonà dla Êmieci segregowanych. Tu trzeba b´dzie prawdopodobnie
samodzielnie zadbaç o komplet 3 pojemników (choç byç mo˝e firmy zrobià mieszkaƒcom prezent – to si´ oka˝e);
b) nie segregowaç i ponosiç op∏at´ rycza∏towà
ustalonà dla Êmieci niesegregowanych.
Ci, którzy nie zobowià˝à si´ do segregowania
odpadów, zap∏acà za ich wywóz 40 procent wi´cej.
Na poczàtku stycznia br. ratusz og∏osi∏ nowy
cennik wywozu Êmieci. Od tej pory b´dziemy p∏aciç 45 z∏otych od lokalu albo 80 groszy od metra
kwadratowego mieszkania (do 60 metrów kwadratowych, powy˝ej tej powierzchni – po 80 groszy za pierwsze 60 metrów i 68 za ka˝dy kolejny
metr do 120 metrów kwadratowych). W nowej
propozycji przewidziano równie˝ ulgi dla najbiedniejszych. Na zarzut o uzale˝nienie stawki od iloÊci metrów kwadratowych, nie zaÊ liczby mieszkaƒców, w∏adze odpowiadajà, t∏umaczàc, ˝e obliczanie wed∏ug liczby mieszkaƒców nie jest mo˝liwe, poniewa˝ wiele osób mieszka bez meldunku.

W chwili zamykania numeru trwa∏a sesja
rady m.st. Warszawy, na której decydowano
o wyborze ostatecznego wariantu rozliczeƒ za
wywóz Êmieci. Radni Warszawy mogà wybraç
tylko jednà z metod, a mieszkaƒcy przed 1 lipca 2013 r. b´dà musieli z∏o˝yç do Urz´du Dzielnicy deklaracj´ okreÊlajàcà powierzchni´ domu/mieszkania w przypadku wybrania drugiego wariantu.
Ka˝de gospodarstwo domowe b´dzie wnosi∏o miesi´cznà op∏at´ za wywóz Êmieci. ÂciàgalnoÊç tej op∏aty b´dzie podlega∏a rygorom ustawy podatkowej.

Warszawa zostanie podzielona na 9 obszarów – tzn. ˝e z obecnych 140 firm obs∏ugujàcych gospodark´ Êmieciowà w Warszawie pozostanie 9. OczywiÊcie b´dzie og∏oszony przetarg na wybór firm.
W ramach rycza∏towej (jeszcze nie ustalonej)
ceny dodatkowo b´dziemy mogli 4 razy do roku
oddaç liÊcie, traw´ i rzeczy wielkogabarytowe.
Powstanà punkty odbioru odpadów komunalnych, gdzie sami (prawdopodobnie bez dodatkowych op∏at) b´dziemy mogli zawieêç bez
ograniczeƒ np. traw´ czy liÊcie cz´Êciej ni˝ 4 razy w roku.

Miros∏aw Gotowiec,
Martyna Nowosielska

Porzàdkowanie ruchu na
po∏udniowopraskich ulicach
W celu poprawy przejezdnoÊci i u∏atwienia
parkowania pojazdów Urzàd Dzielnicy Praga
Po∏udnie m.st. Warszawy planuje w tym roku
porzàdkowanie ruchu na ulicach. W planach
jest przeznaczenie kolejnych ulic do wprowadzenia ruchu jednokierunkowego.
Burmistrz Tomasz Kucharski zach´ca mieszkaƒców do aktywnego udzia∏u w procesie
zmian w ruchu na ulicach poprzez zg∏aszanie
uwag, typowanie ulic przeznaczonych do
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego

oraz ocen´ dotychczasowych dzia∏aƒ w∏adz
dzielnicy w tym wzgl´dzie.
Uwagi i propozycje mo˝na zg∏aszaç na adres wir@pragapld.waw.pl. Mo˝na te˝ skontaktowaç si´ telefonicznie bàdê osobiÊcie
z pracownikiem Wydzia∏u Infrastruktury, panem Andrzejem Ksià˝kiem (tel. 22 338 03 97,
adres: Urzàd Dzielnicy Praga Po∏udnie, ul.
Grochowska 274, pokój 397).
Martyna Nowosielska

Styczeƒ w CPK

podstawie powieÊci Carla Collodiego w wykonaniu artystów Teatru „Urwis”. Wst´p 5 z∏.
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CENTRUM PROMOCJI KULTURY
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stycznia (Êroda), godz. 17.00
– Spotkania ze sztukà – wyk∏ad pt.
„Romantyzm. Realizm. Impresjonizm. Symbolizm. Pejza˝ w malarstwie europejskim
XIX wieku” przedstawi Przemys∏aw G∏owacki.
Wst´p wolny.
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w Dzielnicy Praga Po∏udnie m.st. Warszawy

ul. Podskarbiƒska 2
Tel.: 22 517 65 75, fax: 22 517 65 76

www.cpk.art.pl
stycznia (sobota), godz. 18.00 –
Koncert „Po drugiej stronie lustra –
Tribute to Closterkeller”.
W programie: wyst´p cz∏onków grupy Closterkeller w sk∏adzie: Anja Orthodox, Mariusz
Kumala i Micha∏ Rollinger, którzy wykonajà
specjalne akustyczne wersje utworów swojej
macierzystej formacji, koncerty zespo∏ów: Kuriozum, Red Emprez, This Cold oraz goÊç specjalny wieczoru – Vic Anselmo z ¸otwy.
Koncertom b´dzie towarzyszyç wystawa
prac zainspirowanych twórczoÊcià grupy Closterkeller. Sprzeda˝ biletów w CPK od 7 stycznia – 20 z∏, w dzieƒ koncertu – 25 z∏. Wi´cej
o wydarzeniu na: www.cpk.art.pl. Patronem
medialnym wydarzenia jest Radio Kampus.
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stycznia (niedziela), godz. 15.00
– „Pinokio” – spektakl dla dzieci na

stycznia (sobota), godz. 19.00 –
M∏oda Kultura w CPK! – koncerty zespo∏ów „M. in. A” (rock) oraz „Back To The Ocean” (folk rock). Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Kampus. Wst´p 10 z∏.
stycznia (niedziela), godz. 18.00 –
„Jak to naprawd´ by∏o” – Monodram Wojciecha Skibiƒskiego z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Pami´ci Ofiar Holocaustu.
Wst´p wolny.

stycznia, godz. 18.00–20.00 – Integracyjne Warsztaty Teatralne Klubu
Myszki Norki. WARSZTATY SÑ BEZP¸ATNE!
Liczba miejsc ograniczona (15 miejsc).
Zaj´cia dla dzieci w wieku 7–14 lat. Zg∏oszenia prosimy przesy∏aç na adres: e.letyta@
dzieciom.pl lub tel. 22 890 20 77, podajàc
imi´, nazwisko, wiek i ewentualnà niepe∏nosprawnoÊç dziecka oraz telefon i e-mail kontaktowy.

stycznia (Êroda), godz. 17.00 – Spotkania ze sztukà – wyk∏ad pt. „Pejza˝
miejski i Bernardo Belotto zw. Canaletto”
przedstawi Katarzyna Rokosz. Wst´p wolny.

stycznia (czwartek), godz. 19.00
– Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i Jego GoÊcie. Wst´p 10 z∏.
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stycznia (piàtek), godz. 19.00 – Karnawa∏owa bitwa taneczna w wykonaniu tancerek taƒców orientalnych. Wst´p 5 z∏.
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30

KoÊció∏ Parafii Âw. Ojca Pio
przy ul. Fieldorfa 1
stycznia (niedziela), godz. 19.00 –
„Pan wielkiego majestatu, niesie
dziÊ ca∏emu Êwiatu odkupienie win” – koncert kol´d w wykonaniu Kasi Michalskiej z Zespo∏em. Wst´p wolny.

CPK
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Wyjàtkowe obchody w 97 rocznic´
powstania harcerstwa na Grochowie
Powszechna staje si´ opinia o kryzysie
harcerstwa. W po∏owie grudnia odby∏y si´
uroczystoÊci udowadniajàce, ˝e to bardzo
mylna opinia. By∏o powa˝nie i weso∏o, patetycznie i lapidarnie, a do tego dobrze bawili si´ i najm∏odsi, i najstarsi.
22 Szczep „Watra” im. hm. Kazimierza Skorupki zorganizowa∏ obchody w ramach corocznego Âwi´ta Barw Szczepu. Harcerze
i harcerki w wieku 6–16 lat wzi´li udzia∏
w porannych grach. Najm∏odsze zuchy trafi∏y
do fabryki zabawy, gdzie pozna∏y nowe gry
i plàsy. Harcerze i harcerki znaleêli si´ na planszy gry w Parku Skaryszewskim, który na kilka godzin zamieni∏ si´ w wielki sklep interne-

towy. Celem gry by∏o skompletowanie pe∏nego umundurowania.
Podczas obchodów poza grami odby∏ si´
tak˝e wieczorny kominek ze wspomnieniami,

Âwiàteczna wyprawa harcerzy

Mimo ˝e czas Bo˝ego Narodzenia jest ju˝
za nami, harcerze z 22 szczepu „Watra” im.
hm. Kazimierza Skorupki nadal wspominajà
ten czas szczególnie dobrze.
26 grudnia oko∏o godziny 22 z Kamionka wyruszy∏ autokar pe∏en darów dla Polaków na
Ukrainie oraz (po raz pierwszy) w Rumunii.
Wszystko w zwiàzku z Akcjà Paczka, która zosta∏a zorganizowana przez szczep ju˝ kolejny raz.
Akcja Paczka jest ogólnopolskim przedsi´wzi´ciem, które jednoczy dru˝yny z ca∏ego kra-
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ju. Odbywajà si´ zbiórki darów – w szko∏ach,
parafiach, wÊród rodzin i znajomych, aby potem
przekazaç je potrzebujàcym rodakom zza
wschodnich granic. WyjàtkowoÊç Akcji polega
na tym, ˝e ka˝da paczka jest przynoszona przez
harcerzy prosto do domów polskich, co stwarza
niepowtarzalnà okazj´ do spotkaƒ i rozmów.
Razem Êpiewane sà kol´dy, prze∏amany zostaje
op∏atek, nieraz pojawiajà si´ ∏zy wzruszenia.
Harcerze z Grochowa zebrali ponad 150 paczek pe∏nych s∏odyczy, produktów spo˝ywczych i zawieêli je do Kamieƒca Podolskiego
na Ukrainie i Pojany Mikuli w Rumunii. Spotkali si´ z bardzo ciep∏ym przyj´ciem i serdecznoÊcià gospodarzy, co wynagrodzi∏o trud po-

gaw´dami i zabawami. Powsta∏y tak˝e
szczepowe produkcje
filmowe oraz wystawa
zdj´ç z ostatnich kilku
lat. Wieczorem odby∏o si´ spotkanie z by∏ymi
harcerzami i harcerkami, z których niektórzy
pami´tajà jeszcze przedwojenne harcerstwo.
Szczep zorganizowa∏ tak˝e wigili´ dla osób
samotnych i potrzebujàcych, która odby∏a si´
przy parafii Bo˝ego Cia∏a na Kamionku.
Wiele si´ wydarzy∏o tylko w ten jeden
weekend. Tymczasem 22 Szczep „Watra” im.
hm. Kazimierza Skorupki przygotowuje si´
ju˝ do realizacji kolejnych projektów w ramach du˝ego przedsi´wzi´cia, którym b´dzie
100-lecie powstania harcerstwa na Grochowie ju˝ za dwa lata.
Czuwaj!
Olga Kuczyƒska
nad 15 godzin jazdy w autokarze. Odby∏o si´
wiele ciekawych rozmów i zawarto nowe znajomoÊci, obietnice powrotu w przysz∏ym roku
pojawia∏y si´ co chwila.
Niezwyk∏e wra˝enie wywar∏a na nas spo∏ecznoÊç z Pojany Mikuli, gdzie szczególnà troskà otacza si´ dba∏oÊç o polskie tradycje.
Dzia∏a tam zespó∏ folklorystyczny, parafia polska i w ka˝dym domu us∏yszeç mo˝na czysty
polski j´zyk, mimo ˝e wielu mieszkaƒców nigdy w Polsce nie by∏o.
Pami´ç o swych korzeniach, jakà zachowujà
Polacy za granicà, jest godna podziwu. Spotkania z nimi na zawsze pozostajà w pami´ci. Uczà
nas doceniaç, jak wiele mamy, co jest szczególnà lekcjà w okresie Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
Czuwaj!
Zuzanna Walkiewicz

 Listy do redakcji
Jeziorko Wiatraczna
W odpowiedzi na krótki i treÊciwy list do redakcji: „Czy w∏adze dzielnicy i osiedla zrobià coÊ
wreszcie z tà wàtpliwa
ozdobà Ronda Wiatraczna??” po∏àczony
z w pe∏ni obrazujàcym
spraw´
zdj´ciem
(obok), Urzàd Dzielnicy Praga Po∏udnie odpowiada, i˝: w chwili obecnej prowadzone sà negocjacje z Zarzàdem
Wspólnoty Mieszkaniowej Kobielska 23 zmierzajàce do podpisania umowy dzier˝awy. W przypadku nie podpisania umowy dzier˝awy terenu, jego w∏aÊciciel (Zarzàd Gospodarowania NieruchomoÊciami w Dzielnicy
Praga Po∏udnie) podejmie dzia∏ania zmierzajàce do poprawy sytuacji
– oczywiÊcie po otrzymaniu niezb´dnych Êrodków finansowych z przeznaczeniem na ten cel. Z uwagi na brak jednoznacznych opinii dotyczàcych odwodnienia terenu nie mo˝na w chwili obecnej wyceniç kosztów
niezb´dnych prac.
Redakcja

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Tajemnice grochowskich ulic
Grochowski handel
JeÊli Grochów, to dla
wi´kszoÊci mieszkaƒców bazar na Szembeka. Miejsce charakterystyczne (kwarta∏
ulic Grochowska – Komorska – Gdecka
– Zamieniecka) i trudno znaleêç warszawiaka, który tu przynajmniej raz w ˝yciu
nie by∏. Do dziÊ wprawne ucho wychwyci s∏ownictwo charakterystyczne dla
dawnych mieszkaƒców tych terenów,
a oko gdzieniegdzie dostrze˝e resztki
warszawskiego folkloru.
A jak wyglàda∏ handel w czasie Powstania Warszawskiego? I gdzie w∏aÊciwie si´
odbywa∏? Si´gnijmy po dzienniki i wspomnienia Larysy Zajàczkowskiej-Mitznerowej zatytu∏owane „PowieÊç ˝ycia” (Wyd.
A. Marsza∏ek, Toruƒ, 2008, str. 147):
„21 wrzeÊnia 1944
Na targu przed koÊcio∏em na placu Szembeka mo˝na wszystko dostaç. Ale nie wszystko za pieniàdze. Handlarze wolà z∏oto. Có˝ –
na [Saskiej] K´pie nawet za z∏oto niczego si´

nie dosta∏o. S∏onina, mas∏o – 500 z∏otych,
a na K´pie ˝àdano 1700 z∏otych, je˝eli przypadkiem si´ trafi∏o na przeszmuglowane
z Pragi. Mi´so wo∏owe kosztuje 200 z∏otych.
Chleb – 60. Mleko – 20 z∏otych litr”.
Kim by∏a autorka tych s∏ów? Dziennikarkà, ale mi∏oÊnicy ksià˝ek powinni kojarzyç jà z poczytnych w czasach PRL-u
krymina∏ów, które publikowa∏a pod
pseudonimem Barbara Gordon. W czasie
Powstania mieszka∏a poczàtkowo w∏aÊnie na Saskiej K´pie, póêniej zaÊ w domu przy ul. ˚ó∏kiewskiego 53.

Gdzie koƒczy∏a si´ Warszawa
prawie 200 lat temu?
Na to pytanie ∏atwo jest odpowiedzieç,
gdy˝ oprócz starych planów zachowa∏y si´
tak˝e niektóre budynki wyznaczajàce granice miasta, tzw. rogatki. Oprócz tych z placu Unii Lubelskiej z tego okresu istniejà
jeszcze rogatki grochowskie na Pradze Po∏udnie. Wybudowano je w 1823 r. w stylu
klasycystycznym, w celu m.in. pobierania

op∏aty za wjazd do miasta. By∏y elementem
nowo powsta∏ego (i istniejàcego do dziÊ)
Traktu Brzeskiego – pierwszej ubitej drogi
w Królestwie Polskim ∏àczàcej kilka miejscowoÊci. W II po∏owie XIX w. rogatki
przesta∏y wyznaczaç granice miasta.

fot. Konrad Rudnicki

W 1961 r. jeden budynek (a w 40 lat
póêniej drugi) przesuni´to na szynach
w celu poszerzenia ulicy Grochowskiej.
DziÊ sà cennym Êwiadkiem historii Warszawy oraz jednymi z najstarszych budynków dzielnicy, w której si´ znajdujà.
UTM
Wi´cej ciekawostek znajdziecie Paƒstwo
na stronie www.utm.info.pl.

Zabytkowa figura Matki Bo˝ej na Witolinie
W paêdziernikowym numerze
„WS Grochów” opowiedzieliÊmy
histori´ drewnianej figury Matki
Boskiej Kamionkowskiej.
Dzisiaj prezentujemy drugà figur´ Matki Bo˝ej niezwykle wymownà w swoim artyzmie i alegorii zawartej w elementach posàgu, jakimi pos∏u˝y∏ si´ autor Z. Krynicki,
w∏aÊciciel warszawskiej pracowni
na Podwalu.
Pó∏torametrowa figura odlana ze
stopu metali stoi na globie ziemskim otoczonym wieƒcem z kwiatów, a pod bosymi nogami postaci
Matki Bo˝ej jako symbole z∏a – wà˝
i ostrze jataganu, broni siecznej
u˝ywanej w czasach wojen tureckich XVII w.
Na cokole widnieje napis „SALVE REGINA – Fundator Fr. Bilski – 1933 r. – wykona∏ Z. Krynicki”.
Franciszek Bilski – mieszkaniec Grochowa
Po przy∏àczeniu do Warszawy w 1916 roku
Grochów sta∏ si´ fabrycznym oÊrodkiem przyciàgajàcym do pracy przybyszów z okolicznych wsi
i ma∏ych miasteczek. Mieszkaniec Grochowa pan
Franciszek Bilski, wyczuwajàc koniunktur´
mieszkaniowà, rozbudowa∏ posiad∏oÊç, na której
jego ojciec prowadzi∏ gospodark´ hodowlanà.
Przerobi∏ obory na mieszkalne lokale i w krótkim
czasie sta∏ si´ kamienicznikiem. By∏ to bardzo
pobo˝ny cz∏owiek z duszà artysty. Dlatego te˝

swoje hobby, wycinanie z drewnianej sklejki, realizowa∏ w tworzeniu „wycinanek” o treÊci religijnej i przekazywa∏ je do grochowskich Êwiàtyƒ.
WÊród charakterystycznych koszarowych zabudowaƒ ówczesnego Grochowa dom pana Bilskiego na ulicy Kawczej wyró˝nia∏
si´ wyjàtkowà urodà, a sàsiedzi
nazywali go „ogrodem z bajki”.
Oprócz rzadkich odmian kwiatów, winoroÊli na Êcianach baseniku z wodotryskiem, posesj´
wyró˝nia∏a wmontowana w fasad´ domu figura Matki Bo˝ej.
250-lecie odsieczy wiedeƒskiej
W 1933 roku przypada∏y obchody 250-lecia
odsieczy wiedeƒskiej. Bitwy tak bardzo wa˝nej
dla Polaków. CzeÊç królowi Janowi III przed jego
sarkofagiem odda∏a ca∏a generalicja z marsza∏kiem Pi∏sudskim w Katedrze Wawelskiej. UroczystoÊci wzbudza∏y patriotyczne emocje wszystkich mieszkaƒców Polski. Takim emocjom uleg∏
te˝ pan Bilski, który uÊwietni∏ swojà posesj´, dekorujàc jà posàgiem Matki Bo˝ej jako symbolu
zwyci´stwa chrzeÊcijaƒskiej Europy.
II wojna Êwiatowa
Okupacja i wojna nie oszcz´dzi∏y równie˝ praskiej cz´Êci Warszawy, w rejonie Grochowa jed-

nak˝e do dziÊ zachowa∏y si´ kamienice z wpisanymi w fasad´ datami budowy z wczesnych lat
trzydziestych ubieg∏ego stulecia. Zniszczeniu
uleg∏y zabudowania na ul. Kawczej, ale posàg
Matki Bo˝ej z kamienicy p. Bilskiego znalaz∏
schronienie na terenie parafii Najczystszego Serca Maryi przy placu Szembeka.
Z czasów powojennych pochodzi legenda,
która g∏osi, ˝e w czasie okupacji ˝eliwna figura
wa˝àca setki kilogramów sta∏a si´ obiektem po˝àdania hitlerowców. Próby oderwania figury od
muru zakoƒczy∏y si´ uschni´ciem r´ki sprawcy.
By∏ to znak, by zniech´ciç przysz∏ych rabusiów
do podobnych dzia∏aƒ.
Budowa Sanktuarium Matki Bo˝ej
Ostrobramskiej
W 1983 roku rozpocz´∏a si´ budowa sanktuarium Matki Bo˝ej Ostrobramskiej na Witolinie.
Ksiàdz Pra∏at Zenon Majcher organizowa∏ nowà
parafi´ Narodzenia Paƒskiego dla mieszkaƒców
powsta∏ego blisko 10-tysi´cznego osiedla.
Wówczas przypada∏a 300. rocznica odsieczy
wiedeƒskiej, która by∏a okazjà do uÊwietnienia
figury Matki Bo˝ej z domu p. Bilskiego. Dzi´ki
staraniom Ksi´dza Pra∏ata w otoczeniu Êwiàtyni,
wÊród krzewów, iglaków, drzew brzozowych,
a w maju kwitnàcych bia∏ych bzów znalaz∏a
swoje miejsce figura Matki Bo˝ej.
Mieszkaƒcy nazywajà Jà swojà Panià na Witolinie.
Anna Oleksiak
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Pod skrzyd∏ami M’ironii
WieÊç niesie, ˝e nareszcie Praga Po∏udniowa
doczeka si´ „nowego miejsca”, na które mieszkaƒcy Grochowa i okolic czekajà... od zarania...
czyli od czasu zamieszkania w tej dzielnicy.
Pan Cezary Polak – szef-inicjator otwiera klubokawiarni´, i to pod patronatem poety Mirona Bia∏oszewskiego! To ma byç „mekka inteligencko-artystyczna” dla sta∏ych i niesta∏ych bywalców ze
strefy Rondo – Wiatraczna – tzw. „Grzybki”.
Praga Pó∏nocna ju˝ dawno obrodzi∏a kafejkami pod opiekà muz olimpijskich, a s∏awny poeta
Êwi´ci swoje rocznice na ˚oliborzu, uskrzydla
imprezy zwane „Mironczarnià”.
Jednak nasze rondo z zacnym „Uniwersamem” mogà czuç si´ uprawomocnione, by odwo∏aç si´ do Mirona Bia∏oszewskiego, albowiem
miejsce to opisywa∏ i cz´sto tutaj bywa∏, o czym
i ja wspomina∏am w swoich refleksjach „Metamorfozy Warszawy” (Listy znad Wis∏y).
Wspania∏ym zbiegiem okolicznoÊci (?), przypadkiem nieprzypadkowym (?) pozostaje fakt, ˝e...
moje lata studenckie up∏yn´∏y w aurze poezji
M’ironii, czyli fascynacji „antypoetami” (jak nam
si´ wówczas wydawa∏o).
Pisa∏am o tym w recenzji filmu Andrzeja Baraƒskiego – „Par´ osób, ma∏y czas” – rzeczy o poecie
„osobnym”. (Internet str. www.gazetaecho.pl).
Miron Bia∏oszewski jest mi szczególnie bliski
poprzez swoje pisanie o miejscach i miastach, któ-

re sà moim nostalgicznym wspomnieniem z dzieciƒstwa – w´drowaniu po ulicach Inowroc∏awia,
który by∏ dla poety leczniczym uzdrowiskiem po
zawale, a dla mnie jest „stronà rodzinnà”.
W swoich wierszach Miron B. spacerowa∏ po
Pradze – Grochowie, moim miejscu na Ziemi...
– „Latam po Parku Skaryszewskim” – napisa∏
poeta w swoich „Ma∏ych i wi´kszych prozach”.
– „Leciem na Grochów” – zapowiedzia∏ szef
nowego klubu Cezary Polak – obiecujàc „Prawdziwà M’ironi´” – „wrzenie grochowskie” bohemy artystycznej Pragi.
Dlatego ja wola∏abym nazwaç klub „M’ironia”
ni˝ „Kici-Kocia”, które to okreÊlenie wiele mówi
entuzjastom twórczoÊci poety, ale osobom spoza kr´gu „wtajemniczonych” mo˝e wydaç si´ lekko podejrzane. OczywiÊcie – to mylàce skojarzenie, poniewa˝ m.in. o „Kabarecie Kizi–Mizi w locie” pisa∏a Jadwiga Staƒczakowa – wierna przyjació∏ka i powierniczka oraz sekretarka poety.
Jadwiga i Miron – twórczy tandem – byli sobie wzajemnie potrzebni; Jadwiga ociemnia∏a
prowadzi∏a przez ˝ycie zagubionego, ekscentrycznego poet´.
Jak˝e poetycko ˝ywio∏ Ronda Wiatraczna (jeszcze przestrzennego), ujà∏ poeta w roku 1976:
– (...) To rondo w ˝aden sposób nie chce zostaç
normalnym placem. Domy tu si´ nie przyjmujà. PoÊrodku pole z torami tramwajowymi. Mijanki auto-

Zró˝nicowany trening to podstawa
Drodzy Sàsiedzi, Bli˝si i Dalsi,
Okres zimowy nie sprzyja utrzymaniu naszej
kondycji fizycznej. PodÊwiadomie ograniczamy
dawk´ aktywnoÊci ruchowej, co niekorzystnie
wp∏ywa na nasze zdrowie i samopoczucie.
Warto wi´c rozwa˝yç formy aktywnoÊci ruchowej, które sà niezale˝ne od pogody i nie wymagajà du˝ych nak∏adów finansowych, a mogà mieç
znaczàcy wp∏yw na jakoÊç naszego ˝ycia.

wy kojarzà nam si´ z podnoszeniem ci´˝arów,
mi´Êniami, kulturystykà, czy bardziej potocznie
„pakowaniem”.
Tymczasem termin „si∏ownia” powinien przede
wszystkim kojarzyç nam si´ ze wzmacnianiem naszego cia∏a, poprawà sylwetki, poprawà naszego
samopoczucia. To wymaga od nas zmiany ÊwiadomoÊci, która powinna zaczàç si´ tu i teraz!

Trening si∏owo-aerobowy
+ wzmacnianie „fundamentów” postawy
Trening si∏owy i aerobowy sà potrzebne ka˝demu organizmowi. Ka˝dy z nas powinien pomyÊleç o sercu, p∏ucach, kr´gos∏upie
i oczywiÊcie aparacie
ruchu, którego funkcjonowanie zale˝y
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
od sprawnoÊci naszych mi´Êni. Brak
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
systematycznej akadresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
tywnoÊci fizycznej,
praca siedzàca, z∏e
lub od naszych przedstawicieli handlowych:
nawyki ˝ywieniowe,
a zw∏aszcza dieta
Konrad Skorupka – 607-314-667
przebogata w cukry
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
i t∏uszcze, oraz stres
Olga Turska – 607-288-348
to bardzo znaczàce
przyczyny pogorszeolga.turska@wiadomoscisasiedzkie.pl
nia stanu naszego

Si∏ownia bez stereotypów
WyjaÊnijmy sobie poj´cie „si∏ownia”. Zarówno si∏ownia jako miejsce, jak i sam trening si∏o-
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busowe (...) wiatr wieje, latajà psy, przewracajà si´
pijaczki na Êniegu. W jednym miejscu stoi stary domek, ale go rozbiorà. Naprzeciwko oddalone bloki
domów (...) Mi´dzy nowà trasà i Grochowskà buduje si´ i buduje coÊ rozlaz∏ego z betonu. (...)”
– No i zbudowali – to i owo... To i owo, czyli
„Uniwersam”, który ju˝ si´ wys∏u˝y∏ i majà go
wyburzyç, rondo poszerzyç, wykurzyç torowisko.
Po latach... z˝yliÊmy si´ z wyros∏ymi wie˝owcami... Nadal wieje wiatrami – ˝e hej!!
Mironowa przesiadka na wiatracznym rondzie
omija∏a „wyl´garni´ sztucznych kwiatków”, ró˝ne budki z rurkami z kremem. Po 30 latach –
kwiatki i rurki – a jak˝e, sà! A sklepów – marketów – do oczoplàsu w∏àcznie. Pijaczki ciàgle ˝ebrzà przy budkach i „kebabach”, a ulica przy bazarze na Grochowskiej wcià˝ zaÊmiecona.
Ca∏a nadzieja w tym, ˝e takie nowe miejsca
jak klub Cezarego Polaka odmienià ciemnà stron´ popularnego ronda, a elita dzielnicy „M’ironii” czy „Kici-Koci” nada mu blasku kultury.
– Mnie si´ zamarzy∏o, by w „kinie za rogiem”
pokazano film A. Baraƒskiego o poecie,
a wszystko ˝eby odbywa∏o si´ w klimatach krakowskiej Jamy Michalikowej z mi´dzywojnia.
Miron Bia∏oszewski, mieszkajàc najpierw na
ni˝szym pi´trze, „widzia∏ ludzi w bliskim planie”.
Po przeprowadzce na 9. pi´tro „mrówkowca” –
oglàda∏ ludzi „w pomniejszeniu”.
(A ja nadaj´ z 15. pi´tra).

Maria Cholewczyƒska
zdrowia i spadku sprawnoÊci funkcjonalnej.
Zach´camy do odwiedzania si∏owni. Zaj´cia
mogà byç bardzo owocne, jeÊli po∏àczymy trening
si∏owy z wysi∏kiem o charakterze aerobowym,
uzupe∏niajàc je wzmacnianiem mi´Êni posturalnych w trakcie zaj´ç grupowych „Multi Class Trening”, czyli Multi Klasy, oraz zaj´ç grupowych dla
seniorów, potocznie – Senior Klasy.
Taki ∏àczony „pakiet” realizowany przynajmniej
2–3 razy w tygodniu przyniesie nam MOC korzyÊci, ze zniesieniem napi´cia nerwowego w∏àcznie.
Optymalnym rozwiàzaniem jest postawienie
na ró˝norodnoÊç podejmowanych wysi∏ków.
Wizyty na si∏owni oraz p∏ywalni nie muszà i nie
powinny si´ wykluczaç, gdy˝ tworzà bardzo dobranà par´ zarówno w procesie podnoszenia
naszej sprawnoÊci, jak i redukcji nadmiaru tkanki t∏uszczowej.
Nowy Rok – Stawiam na systematycznoÊç
Koniec starego roku i poczàtek nowego jest dobrym momentem na refleksj´ nad naszym zdrowiem, sprawnoÊcià, samopoczuciem, a kluczem
do sukcesu – dobre gospodarowanie czasem
wolnym, a ten warto zainwestowaç w siebie.
Do zobaczenia na si∏owni!

Tomasz Sawicki,
Fizjoterapeuta, instruktor kulturystyki
P∏ywalnia Szuwarek
ul. Kwatery G∏ównej 13, tel. 22 879 77 51,
www.osir.waw.pl
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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@wiadomosci
sasiedzkie.pl do po∏owy 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.: 607-288-348.
NIERUCHOMOÂCI
◗ Sprzedam mieszkanie – pokój z kuchnià – 27 m
Goc∏awek. tel. 781-496-613
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià
w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym remoncie. tel. 22 773 41 75 po godz. 17.

2

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam,
tel 22 615-30-60.

Kompleksowe remonty
i adaptacje wn´trz
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◗ Sprzedam w´dki, a tak˝e rega∏ i dwa fotele oraz
maszyn´ do pisania ¸ucznik – walizkowà, nowà.
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
◗ Wyprzeda˝ ubraƒ ze stoiska stylizacji dla paƒ
o rozm. 36/38/40 (spódnice, spodnie, naszyjniki,
torebki) tel. 502 600 775.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.

Tel. 606-808-358

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY

◗ 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; 510-618518, e-mail:olgasu@op.pl

◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno
si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ Matematyka dla uczniów szkó∏ podstawowych
i gimnazjów. Dojazd – bliski Wawer, Goc∏aw, Saska-K´pa; tel. 602 19-48-09.

Iwona Ring
psycholog
Pracownia Psychologiczna Ego

GLAZURA–GRES
UK¸ ADANIE

STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA DLA
ZWIERZÑT
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Czas inaczej mija dla doros∏ych, aktywnych, zapracowanych – dla nich p´dzi, a inaczej dla dzieci
– im p∏ynie wolno, a tydzieƒ oczekiwania na jakieÊ
wydarzenie to perspektywa trudna do zniesienia.
My, doroÊli ˝yjemy coraz szybciej, coraz cz´Êciej
zniecierpliwieni niemo˝noÊcià uporania si´ z nadmiarem spraw, zm´czeni presjà czasu. Dlaczego?
PoÊpiech i presja czasu to nie tylko efekt wymagaƒ otaczajàcej nas rzeczywistoÊci. Zwykle
w rozmowach z pacjentami odkrywamy, ˝e to
przede wszystkim rezultat ich wewn´trznego stanu zwiàzanego z trudnoÊcià wyboru tego, co dla
nich najwa˝niejsze, oddzielania tego, co wa˝ne,
od spraw drugoplanowych i mniej istotnych. To

waniem si´ dzieckiem. Cz´sto przyk∏adamy
do dziecka swoje doros∏e standardy, dzieci´cà
zabaw´ traktujàc jak rozrywk´, a wi´c troch´
strat´ czasu. Wolimy, gdy dziecko ma czas dobrze zorganizowany, a wi´c gdy pod okiem doros∏ych trenuje i çwiczy wa˝ne z perspektywy
nas, doros∏ych, umiej´tnoÊci. Bywa, ˝e czas
wspólny dzieci i doros∏ych tak nasycony jest poÊpiechem, zniecierpliwieniem i znu˝eniem, ˝e
chocia˝ jest sp´dzany razem, nie zawsze jest
czasem dobrym. Tymczasem dzieci, by dobrze
si´ rozwijaç, potrzebujà czasu dla siebie, potrzebujà czasami ponudziç si´, by samodzielnie odkrywaç, co lubià i chcà robiç, i powoli uczyç si´
organizowaç sobie swój w∏asny czas. Od doros∏ych bardziej ni˝ iloÊci czasu potrzebujà ich
emocjonalnej dost´pnoÊci, czyli takiego stanu,
w którym doros∏y, poÊwi´cajàc czas na swoje
doros∏e sprawy, nie traci raczej z serca ni˝ z oczu
swojego dziecka.

Profesjonalnie

501-586-056
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◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202
◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç
wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia.
Etap wczesnoszkolny kl. I–III. Dojazd gratis.
Tel: 728 814 601.

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

tel. 22 773-10-88, 698-422-928
English, International Communication). Tel. 884 350
774. e-mail: kosinskainternational@gmail.com.

WYNAJM¢
◗ Do wynaj´cia kawalerka w Wawrze na ul. P∏owieckiej. tel. 660 281 236
◗ Do wynaj´cia lokal 28 m2 handlowo-us∏ugowy
z du˝à witrynà, zapleczem, wc, miejsce parkingowe. tel. 600 049 758.

STOLARNIA

◗ 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.

STUDIO
STRZY˚ENIA PSA I KOTA
Mi´dzylesie

880-352-900
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◗ M∏oda absolwentka licencjatu BA Hons na uczelni
angielskiej udzieli korepetycji, konwersacji z j´zyka
angielskiego – dla szko∏y podstawowej, gimnazjum, liceum (przygotowania do matury ustnej!)
oraz doros∏ych (Business English, Business Finance

przyjmuje zlecenia
603-673-777
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Jestem mamà dwuletniego Jasia. Bez przerwy si´ spiesz´ i brakuje mi czasu, przez co
ciàgle mam wyrzuty sumienia, ˝e nie poÊwi´cam mu wystarczajàco du˝o uwagi i w∏aÊnie
czasu. Co zrobiç, by to zmieniç?

czasami równie˝ efekt nadmiernego poczucia odpowiedzialnoÊci, potrzeby kontroli, a mo˝e ograniczonego zaufania do innych. Jak˝e cz´sto
brniemy w nadmiar zadaƒ, nie wierzàc, ˝e inni
potrafià uporaç si´ z nimi równie dobrze jak my.
Czasami obcià˝amy si´ nadmiernà iloÊcià obowiàzków, bo tak naprawd´ nie przepadamy
za czasem, gdy zostajemy sami z sobà, nie majàc
nic do zrobienia. To zaskakujàce, jak szybko odzwyczajamy si´ od w∏asnego towarzystwa, jak
obawiamy si´ wtedy nudy lub pustki.
Poczucie presji czasu bywa równie˝ rezultatem nadmiernych oczekiwaƒ, które mamy w stosunku do siebie. Chcemy osiàgnàç wiele i szybko, w jak najkrótszym czasie.
Zdarza si´ te˝, ˝e kontrol´ nad naszym czasem oddajemy innym, ignorujàc w∏asne potrzeby lub nie majàc odwagi albo si∏y, by je chroniç
i poÊwi´caç czas na ich realizacj´.
Rodzice szczególnie cz´sto narzekajà na brak
czasu, stajàc przed trudnym zadaniem wkomponowania w swoje dotychczasowe zadania obowiàzków zwiàzanych z wychowaniem i opieko-
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Psycholog radzi

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ T´pi´ szkodniki – prusaki, mrówki, szczury, pluskwy itp. Skutecznie. tel. 22 642 96 16.
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien
tel. 503 836 166, 511 210 315.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery
tel. 503 836 166, 511 210 315.

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT
Stara Mi∏osna
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 606-482-555, 22-773-10-88
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Auto Kot

WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl

Twój partner na drodze

Mechanika pojazdowa
Blacharstwo-lakiernictwo
Stacja Kontroli
Pojazdów
Pomoc drogowa
Wypozyczalnia
samochodów

Wielgolas Duchnowski 66
05-074 Halinów
tel. 22 783 78 54
tel. alarmowy: 600 222 134
www.autokot.com.pl
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POKOJE LUB CAŁY DOM

W NOWOWYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Na skraju lasu, w pobliżu jeziora, duży teren – 14 ha
z dobrym dojazdem. Wspaniała baza wypadowa
na wycieczki rowerowe, kajakowe
i piesze. Wymarzone miejsce na
spokojny i cichy wypoczynek.

O więcej informacji prosimy dowiadywać się
mailem: marcin@dom-kaszubski.pl lub telefonicznie: 601 314 822 (wieczorem)

