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UroczystoÊci rocznicowe przed wieloma
latami wpisane zosta∏y na trwa∏e do
kalendarza Szko∏y Podstawowej nr 72
na ul. Paca 44.

UroczystoÊci rocznicowe
w Szkole Podstawowej nr 72 im. Przyjació∏ Grochowa
W mroêny styczniowy poranek
uczniowie, pedagodzy i przedstawiciele Oddzia∏u Grochowskiego Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy
uczcili pami´ç Henryka
Wierzchowskiego – pedagoga, historyka i wybitnego mieszkaƒca Pragi,
sk∏adajàc wieƒce pod pamiàtkowà tablicà na Êcianie budynku z okazji rocznicy jego Êmierci.
Tu w murach szko∏y
mieszka∏ nauczyciel z zawodu, z zami∏owania varsavianista, wybitny mieszkaniec
Pragi. Przez pó∏ wieku zwiàzany by∏ z Warszawà, jej
mieszkaƒcami i m∏odzie˝à,
której by∏ wychowawcà,

opiekunem harcerskim i przyjacielem.
Swoje zami∏owanie do historii ojczystej
i dziejów prawobrze˝nej Warszawy zawar∏ w licznych publikacjach prasy lokalnej,
opracowaniach historycznych oraz broszurach i monografiach.
Prace Henryka Wierzchowskiego stanowià
wa˝ne êród∏o informacji dla wspó∏czesnych
mieszkaƒców
Pragi
Po∏udnie. Dzi´ki swojej
pasji historyka i dzia∏acza ruchu ludowego
uratowa∏ od zapomnienia wiele faktów z historii regionalnej, które
mia∏y wielki wp∏yw
na dzieje naszej stolicy.

JESTEÂMY NA FACEBOOKu
FACEBOOKu!

Oddzia∏ Grochowski Towarzystwa
Przyjació∏ Warszawy od kilku lat czyni
starania u w∏adz dzielnicy, by znajdujàcy si´ przed szko∏à skwer zosta∏ nazwany imieniem Henryka Wierzchowskiego. Swym aktywnym ˝yciem i pracà dobrze zas∏u˝y∏ si´ spo∏ecznoÊci po∏udniowo-praskich osiedli. M∏odzie˝
Szko∏y Podstawowej nr 72 i okoliczni
mieszkaƒcy bardzo liczà na przychylnoÊç radnych w tych staraniach.

Anna Oleksiak
Henryk Wierzchowski
(1904–1994) – dzia∏acz spo∏eczny,
kombatant, dyrektor i wyk∏adowca
historii w sto∏ecznych liceach
ogólnokszta∏càcych, d∏ugoletni
Prezes Grochowskiego Oddzia∏u
Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy,
autor monografii poÊwi´conych
prawobrze˝nej Warszawie, m.in.
„Anin. Wawer”, „Las – rolnicze
osiedle Warszawy”, „Zerzeƒ i jego
historia”, „Z dziejów Mi´dzylesia”,
„Praga Po∏udnie 1939–1945.
Wydarzenia historyczne
upami´tnione pomnikami, tablicami
Pami´ci Narodowej”, „Âladami
Powstania Listopadowego.
Grochów–Wawer”, wspó∏autor
„Encyklopedii Warszawy”.
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Z prac Rady Dzielnicy
Porzàdek obrad pierwszej w 2013 roku sesji Rady Dzielnicy Praga Po∏udnie obejmowa∏ siedemnaÊcie punktów. Znalaz∏y si´
wÊród nich przede wszystkim: korekty w bud˝ecie na
rok 2013, inicjatywa skierowana do Rady Warszawy
dotyczàca zmiany obwodów niektórych gimnazjów na terenie dzielnicy, majàca na celu skrócenie czasu podró˝y uczniów do szkó∏, oraz informacja Zarzàdu Dzielnicy dotyczàca tegorocznej edycji akcji „Zima w MieÊcie”.
Wa˝na w kontekÊcie funkcjonowania placówek oÊwiatowych na terenie Pragi-Po∏udnie
by∏a informacja Zarzàdu Dzielnicy na temat
przeniesienia oddzia∏ów zerowych z przedszkoli do szkó∏. W o˝ywionej dyskusji swoje
obawy wyra˝ali rodzice dzieci obecnie ucz´szczajàcych do przedszkoli. Nie brakowa∏o jednak g∏osów rodziców dzieci, których „zerówki”
znajdowa∏y si´ w szko∏ach. Ci uspokajali
i chwalili opiek´, jakà otoczone zosta∏y ich pociechy. Zarzàd Dzielnicy t∏umaczy∏, i˝ na terenie
Pragi-Po∏udnie oddzia∏ów zerowych w przedszkolach jest siedem, natomiast reszta znajduje si´ w szko∏ach. Decyzja o przeniesieniu tych

zerówek do szkó∏ podyktowana jest demografià. Z informacji, które uzyskali radni, wynika,
i˝ na terenie Pragi-Po∏udnie rodzi si´ coraz wi´cej dzieci. Wzrost ten jest tak du˝y, i˝ nie
wszystkie dzieci mogà mieç zapewnione miejsca w przedszkolach. Dlatego te˝ wspomniane
przeniesienie pozwoli na powi´kszenie puli
miejsc w przedszkolach dla 3-, 4- i 5-latków.
Odchodzàc od tematu sesji, na poczàtku roku warto równie˝ przybli˝yç czytelnikom plany
inwestycyjne Dzielnicy na najbli˝sze dwanaÊcie miesi´cy. Jednà z najwa˝niejszych inwestycji jest niewàtpliwie przebudowa drugiej
cz´Êci ulicy Poligonowej. Odcinek od ronda Jana Nowaka-Jezioraƒskiego do ul. Ostrobramskiej, naturalnie poza zmianà nawierzchni,
wzbogacony zostanie o nowe latarnie oraz
Êcie˝k´ rowerowà. Âcie˝ka rowerowa powstanie równie˝ przy przebudowywanej ulicy
Chrzanowskiego, której oddanie do u˝ytku
planowane jest na rok 2014. Ponadto Dzielnica planuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy kilku innych ulic,
m.in.: Kruszewskiego, Budrysów, Olszynki
Grochowskiej, Sulejkowskiej na odcinku
od Karczewskiej do Omulewskiej. Z zakresu inwestycji mieszkaniowych priorytetowym zadaniem pozostaje modernizacja kamienicy

przy ul. Lubelskiej 23, gdzie po gruntownej
przebudowie budynku powstanà nowe lokale
komunalne dla mieszkaƒców Pragi-Po∏udnie.
Z dziedziny edukacji, poza bie˝àcymi remontami w szko∏ach na terenie ca∏ej dzielnicy, g∏ównym celem jest dokoƒczenie budowy sal gimnastycznych w XXIII LO im. Marii Sk∏odowskiej-Curie przy ul. Naddnieprzaƒskiej 2/4 oraz
w Szkole Podstawowej nr. 141 im. Majora
Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117.
Na koniec warto równie˝ wspomnieç o podj´tej przez radnych decyzji, poÊwi´cenia specjalnego posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Ârodowiska
funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie Pragi-Po∏udnie. Ostatnimi czasy w mediach
pojawiajà si´ informacje dotyczàce mo˝liwych
korekt w kursowaniu autobusów i tramwajów
na terenie Warszawy. O sprawnym funkcjonowaniu ka˝dego miasta decyduje transport
zbiorowy, dlatego te˝ niezmiernie wa˝ne jest,
aby ewentualne zmiany w kursowaniu komunikacji mieszkaƒców naszej dzielnicy dotkn´∏y
w jak najmniejszym stopniu. Na posiedzeniu
KZPiOÂ b´dziemy wspólnie poszukiwali rozwiàzaƒ uwzgl´dniajàcych realne zapotrzebowanie komunikacyjne osiedli Pragi-Po∏udnie.
Karol Kowalczyk
Radny Dzielnicy Praga Po∏udnie
m.st. Warszawy

Veturilo wiosnà na Pradze-Po∏udnie
Dla wszystkich mi∏oÊników jazdy na rowerze
i podziwiania Warszawy
z perspektywy dwóch kó∏ek mamy dobrà i z∏à wiadomoÊç. Jednak zgodnie
z polskà tradycjà zacznijmy od dobrej informacji.
Ju˝ w kwietniu, wraz z nadejÊciem pierwszego wiosennego powiewu,
na Pradze-Po∏udnie zostanà utworzone nowe
stacje rowerowe „Veturilo”.
Dzi´ki tej inwestycji mieszkaƒcy prawobrze˝nej cz´Êci stolicy b´dà mogli swobodnie
korzystaç z miejskich rowerów, nie martwiàc
si´, czy znajdà stacj´ „Veturilo” w pobli˝u docelowego miejsca podró˝y. Pi´ç nowych stacji
zostanie w pe∏ni sfinansowanych przez Zarzàd Transportu Miejskiego w Warszawie.
Wiosnà znajdziemy rowery m.in. przy Teatrze

Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, rondzie Jerzego Waszyngtona oraz przy Wybrze˝u Szczeciƒskim na wysokoÊci Stadionu Narodowego.

Z∏a wiadomoÊç jest taka, ˝e Weso∏a i Wawer b´dà jeszcze musia∏y poczekaç na „warszawski rowerowy zawrót g∏owy”. Jak poinformowa∏ nas Konrad Klimczak z zespo∏u prasowego ZTM – w∏adze dzielnicy Wawer

Us∏ugi hydrauliczne
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Olga ¸´cka

Autonomiczna / Domowa czujka dymu Genius

H oraz Genius Hx

wykorzystywane sà do wczesnego wykrywania dymu w domach
jednorodzinnych, mieszkaniach oraz w budynkach wielorodzinnych.
Dzi´ki wbudowanej syrenie emitujàcej alarm akustyczny gwarantujà
wczesne ostrze˝enie w przypadku niebezpieczeƒstwa.

- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl

i dzielnicy Weso∏a nie by∏y zainteresowane
wspó∏pracà w tym zakresie. Umieszczenie stacji w poszczególnych dzielnicach zale˝y od
studium koncepcyjnego Systemu Roweru
Publicznego w Warszawie i programu funkcjonalno-u˝ytkowego SRP oraz, w przypadku
stacji dodatkowych, od dofinansowania przez
dzielnice.
Veturilo podbi∏o serca warszawiaków
w sierpniu ubieg∏ego roku. Dzi´ki wprowadzeniu tego systemu stolica Polski do∏àczy∏a do
grona europejskich metropolii, które propagujà ten rodzaj podró˝y po mieÊcie. Istniejàce ju˝
stacje Warszawskiego Roweru Publicznego zostanà otwarte na poczàtku marca. W tym roku
powstanie a˝ siedemdziesiàt nowych stacji.
Od kwietnia po Warszawie b´dzie jeêdzi∏o ponad 2,3 tys. rowerów firmy Nextbike.

www.e-jkk.net.pl

JKK, ul. Mazowiecka 3A, 05-281 Szewnica
tel. 501 075 034, fax: 22 254 07 74

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Uratujmy lecznic´ dla zwierzàt!
Nieca∏e pó∏ roku nasza okolica mog∏a
szczyciç si´ jedynym w Polsce szpitalem
dla zwierzàt bezdomnych, znajdujàcym si´
przy ul. Szaserów. Niestety, lecznica, która
w tak krótkim okresie wyleczy∏a setki naszych mniejszych przyjació∏, mo˝e zbankrutowaç. Powód? Brak wystarczajàcych
funduszy, a przede wszystkim sponsora.
Lecznica rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç dzi´ki
Fundacji Centrum Pomocy Zwierz´tom „TRIP”.
Sposób jej dzia∏ania z pozoru jest bardzo prosty. Zajmuje si´ ona bowiem nie tylko leczeniem zwierzàt bezdomnych, ale te˝ odp∏atnà
pomocà weterynaryjnà komercyjnym pacjentom. Pozyskane w ten sposób Êrodki w ca∏oÊci
przeznaczano na opiek´ nad zwierz´tami bezdomnymi i pochodzàcymi z wypadków.
Niestety, nasza szara rzeczywistoÊç znów
pokaza∏a swoje okrutne oblicze. Op∏aty za media, czynsz, a zw∏aszcza ceny leków przeros∏y
materialne mo˝liwoÊci osób prowadzàcych klinik´. Komercyjnych pacjentów w stosunku
do zwierzàt nie majàcych w∏aÊcicieli jest bardzo ma∏o. Ponadto sponsor, który zdecydowa∏
si´ wspieraç lecznic´, op∏acajàc czynsz, wycofa∏ si´ ju˝ po miesiàcu dzia∏alnoÊci.
Pracownicy Kliniki Weterynaryjnej Centrum
Pomocy Zwierz´tom „TRIP” zbierajà podpisy
do Burmistrza Dzielnicy Praga Po∏udnie, Prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawy, Dyrektora Biura Ochrony Ârodowiska w Ratuszu
Miejskim, Zarzàdu i Rady Nadzorczej Spó∏dzielni Pracy POLAN, w którym proszà o materialne wsparcie. Swoje poparcie dla dzia∏alnoÊci lecznicy mo˝na wyraziç na internetowej

stronie fundacji: www.klinika-cpz-trip.org lub
na jej facebookowym profilu. Fundacja zach´ca równie˝ do przekazania 1% podatku lub
zakupu symbolicznej cegie∏ki w formie kalendarza. Terminarz mo˝na zdobyç za poÊrednictwem strony internetowej lecznicy.
Klinika dla zwierzàt usytuowana przy ul.
Szaserów, stworzona na podstawie brytyjskiego sytemu opieki nad zwierz´tami mo˝e
pochwaliç si´ nowoczesnà salà operacyjnà
oraz drugim – po SGGW – szpitalem zakaênym dla zwierzàt. – Ju˝ na dwa miesiàce
przed otwarciem kliniki, podczas prac remontowo-adaptacyjnych przyjmowaliÊmy i leczyliÊmy zwierz´ta bezdomne. Obecnie prawie

54. Rajd Olszynka Grochowska

„Tam i z powrotem”
W sobot´ 23 lutego w rocznic´ bitwy
na przedpolach Grochowa odb´dzie si´ 54.
Rajd Olszynka Grochowska organizowany
wspólnie przez ZHP Hufiec Praga-Po∏udnie
i Obwód Praga Po∏udnie ZHR.
„Tam i z powrotem” to tegoroczne has∏o
Rajdu nawiàzujàce do podró˝y w czasie,
w której b´dziemy uczestniczyç. JednoczeÊnie
mamy nadziej´, i˝ zarówno ono, jak i sama
fabu∏a zach´cà wszystkich do poznania historii walk o odzyskanie niepodleg∏oÊci Polski.
Serdecznie zapraszamy zarówno praskie
gromady i dru˝yny, jak i Êrodowiska z ca∏ej
Warszawy do udzia∏u w Rajdzie.

wszystkie zwierz´ta, którym uda∏o nam si´
pomóc, znajdujà si´ ju˝ w domach sta∏ych. To
dzi´ki pani Sylwii Olechniewicz, która w nadzwyczajnie skuteczny sposób znajdowa∏a oraz
weryfikowa∏a domy sta∏e dla zwierzàt, jak
równie˝ kierowa∏a naszym departamentem
ds. zwierzàt bezdomnych. Przez ten krótki
czas uda∏o si´ oddaç do adopcji wi´cej
zwierzàt ni˝ przez okres 12 miesi´cy
przed powstaniem kliniki – poinformowa∏ nas
p. ¸ukasz Bodziƒski, Wiceprezes Zarzàdu Fundacji Centrum Pomocy Zwierz´tom – „TRIP”.
Pomó˝my wi´c osobom tworzàcym lecznic´
i zwróçmy uwag´ na potrzebujàce zwierz´ta,
aby nie zaprzepaÊciç tak cennego miejsca!
Olga ¸´cka
Zapraszamy równie˝ wszystkich mieszkaƒców Warszawy do udzia∏u w uroczystym
apelu i wspólnym oddaniu ho∏du bohaterom
bitwy. Zach´camy jednoczeÊnie do udzia∏u
w specjalnie przygotowanej dla m∏odzie˝y
i doros∏ych Trasie Turystycznej Rajdu.
Rajd rozpocznie si´ o godz. 9.00 uroczystym apelem pod Pomnikiem Bitwy pod Olszynkà Grochowskà.
Wszystkie informacje dotyczàce Rajdu
znaleêç mo˝na na naszej stronie internetowej: http://rog.pragapoludnie.zhp.pl/!
Czuwaj!
Do zobaczenia!
Komenda Hufca ZHP Praga-Po∏udnie,
Zarzàd Obwodu Praga Po∏udnie ZHR
i organizatorzy Rajdu

Zmieƒmy przyzwyczajenia (naszych pupili)
Jak zawsze w przypadku (chwilowej
– mam nadziej´, z uwagi na por´ roku
jeszcze zimowà) gwa∏townej odwil˝y –
po stopieniu si´ zimowej okrywy Êniegu
pozostajà nieprzyjemne Êlady procesów

trawiennych naszych mi∏ych zwierzàtek
domowych z gatunku psowatych.
Od d∏u˝szego ju˝ czasu ró˝ne autorytety próbujà walczyç z w∏aÊcicielami
czworonogów o to, aby sprzàtali
po swoich zwierz´cych przyjacio∏ach. Nie pozostaje to bez skutku, bo coraz cz´w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Êciej widz´ osoby
zbierajàce
„na
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
bie˝àco” te zanieadresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
czyszczenia, ale
lub od naszych przedstawicieli handlowych:
(niestety nadal)
z trawników.
Konrad Skorupka – 607-314-667
KiedyÊ podczas
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
pobytu poza strefà naszego dobroOlga Turska – 607-288-348
bytu zauwa˝y∏em,
olga.turska@wiadomoscisasiedzkie.pl
˝e
w∏aÊciciele

REKLAMA

„wysadzajà” swoje czworonogi bezpoÊrednio na chodnik. Uwa˝a∏em to wtedy
za przejaw braku kultury. Teraz, kiedy moje psy, od maleƒkoÊci przyzwyczajone do
kucania na trawniku, za∏atwiajà tam swoje potrzeby – widz´, ˝e znacznie wygodniej by∏oby mi zebraç te zanieczyszczenia
z twardej powierzchni ni˝ z trawnika.
Po latach, gdy dojrza∏em wreszcie
do tego, by nie pozostawiaç „prawie
swoich” brudów poza domem, uwa˝am,
˝e przede wszystkim powinniÊmy si´
wszyscy nauczyç zasady, ˝e pies za∏atwia
si´ na twardym, a nie na zielonym. U∏atwi nam to znacznie proces sprzàtania.
Mo˝e wtedy i ci, co jeszcze nie zacz´li
czyÊciç po swoich pupilach, do∏àczà
do rzeszy „porzàdnych” i b´dzie pi´kniej, nawet po odwil˝y.
Tomasz P∏óciennik
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Obchody 182 rocznicy bitwy
pod Olszynkà Grochowskà
Z a r z à d y o r a z R a d y D z i e l n i c P r a g a- P o∏udnie i Rembertów, Proboszczowie
Parafii pw. Najczystszego Serca Maryi
o r a z Ê w . W a c ∏ a w a , K r à g P a m i ´ c i N a r od o w e j i S t o w a r z y s z e n i e O l s z y n k a G r ochowska zapraszajà mieszkaƒców
n a obchody 182. rocznicy bitwy
p o d O l s z y n k à G r o c h o w s k à , k t ó r e o d b ´dà si´ 24 lutego.
Obchody b´dà odbywa∏y si´ w trzech
l o k a l i z a c j a c h : w k o Ê c i e l e p o d w e z w aniem Najczystszego Serca Maryi

w Warszawie przy ul. Ch∏opickiego 2 ,
n a Alei Chwa∏y przy ul. Tarczy oraz
p r z y p o m n i k u B i t w y p o d O l s z y n k à G r ochowskà przy ul. Szerokiej.

Plan uroczystoÊci:
KoÊció∏ pw. Najczystszego Serca Maryi
w Warszawie, ul. Ch∏opickiego 2 :
12.30 Uroczysta Msza Âwi´ta
13.30 Przemarsz do Olszynki Grochowskiej
(mo˝liwoÊç transportu do Alei Chwa∏y

Misterium „PrzejÊcie”
– spektakl, którego warto doÊwiadczyç
W pierwszà niedziel´ Wielkiego Postu –
17 lutego 2013 r. o godzinie 19.00 (czyli
po wieczornej Mszy Âw. na 18.00) w koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Starej Mi∏oÊnie (ul. Borkowska 1) odb´dzie si´ Misterium „PrzejÊcie”, czyli inscenizacja muzyczno-teatralna bolesnych cz´Êci Ró˝aƒca z rozwa˝aniami b∏. Matki Teresy z Kalkuty i fragmentami Ksi´gi Lamentacji w wykonaniu m∏odzie˝y z diecezji
warszawsko-praskiej, wyje˝d˝ajàcej do
Rio de Janeiro na XXVIII Âwiatowe Dni
M∏odzie˝y.
Przed nimi wiele tytu∏owych „przejÊç”, trudów i zmagaƒ zwiàzanych z przygotowaniami
do pielgrzymki. Za∏atwianie paszportów, biletów, rezerwacji, noclegów, urlopów... Ale
równie˝ pokusy, zwàtpienia, kryzysy. Majà
jednak nadziej´, ˝e doÊwiadczà równie˝ tego
najwa˝niejszego „przejÊcia”, którego dokona∏
Jezus Chrystus: ze Êmierci do ˝ycia. W∏aÊnie t´

prawd´ zmartwychwstania chcà poruszyç
w napisanej przez siebie inscenizacji muzyczno-teatralnej.
Nieoczekiwanie inspiracjà sta∏a si´, jak
mówià same pomys∏odawczynie projektu,
zawsze omijana, bo doÊç zagadkowa i trud-

S A S K A K ¢ PA
ul. WALECZNYCH 61
Zapraszamy do klubu na zaj´cia:

BOKS
〉 KRAV MAGA
〉 KICK BOXING
〉

tel.
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TANIEC
〉 SI¸OWNIA
〉 FITNESS
〉

516 644 133

autokarem zapewnionym przez organizatorów)
Aleja Chwa∏y, ul. Tarczy:
14.30 Odegranie „Warszawianki”
14.35 Przemarsz pod Pomnik Bitwy pod
Olszynkà Grochowskà
14.40 Prezentacja grup rekonstrukcyjnych
Pomnik Bitwy pod Olszynkà Grochowskà,
ul. Szeroka:
15.00 Odegranie Hymnu Narodowego
15.05 Modlitwa w intencji poleg∏ych
15.10 Wystàpienia okolicznoÊciowe
15.20 Apel pami´ci
15.30 Ceremonia z∏o˝enia wieƒców

Urzàd Dzielnicy Praga Po∏udnie
na, Ksi´ga Lamentacji ze Starego Testamentu. Z pomocà w jej zrozumieniu przysz∏y rozwa˝ania b∏. Matki Teresy z Kalkuty. Jak si´
okazuje, w s∏owach Lamentacji wspó∏czesny
cz∏owiek mo˝e odnaleêç swoje cierpienie.
Zestawienie tej˝e ksi´gi z tajemnicami Ró˝aƒca daje zupe∏nie nowà perspektyw´.
Chrystus, przechodzàc drog´ krzy˝owà, ukaza∏, ˝e cierpienie ma sens. Zapraszamy wi´c
do wspó∏uczestniczenia w tym niecodziennym wydarzeniu, jakim niewàtpliwie b´dzie
owo misterium. M∏odzi majà nadziej´, ˝e pomo˝e ono nie tylko im, ale te˝ ka˝demu, kto
znajduje si´ w jakiejkolwiek ciemnoÊci, niewoli Êmierci, grzechu. Po misterium b´dzie
mo˝na zostawiç zapisane na kartkach intencje, z jakimi m∏odzie˝ pojedzie na spotkanie
z Papie˝em Benedyktem XVI. Zbierane b´dà
równie˝ pieniàdze, które pomogà sfinansowaç pielgrzymk´.
Bie˝àce informacje b´dzie mo˝na znaleêç
na Facebooku: www.facebook.com/misterium
przejscie oraz pod adresem: www.sdmrio
2013.blogspot.com.
Magdalena Krypiak i Weronika Piàtek
(inicjatorki i pomys∏odawczynie Misterium)

ZARZÑDZANIE NIERUCHOMOÂCIAMI
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PROWADZENIE EWIDENCJI KSI¢GOWEJ
DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
V E-konto – dost´p internetowy 24 h/dob´ do indywidualnych
kont ksi´gowych
A.T. Konto Zarzàdzanie i Ksi´gowoÊç
ul. GoÊciniec 158, 05-077 Warszawa-Wesoła

tel. 533-804-802

www.atkonto.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Tajemnice grochowskich ulic

Osiedle dla bezdomnych

Osiedle powsta∏o w latach 20. XX w.
przy ul Podskarbiƒskiej i Kobielskiej.
Standard mieszkaƒ nie by∏ wysoki, ale dzi´ki nim wiele osób
po
eksmisji
nie
trafi∏o
„pod most Kierbedzia”. Przedstawiony na zdj´ciu okaza∏y budynek
nale˝a∏
przed wojnà do
administracji, pozosta∏e budowle
nie by∏y tak reprezentacyjne.
Wojn´ przetrwa∏y
trzy z nich. Reszt´
rozebrano
przed 1945 r.,
gdy˝ dozna∏y powa˝nych
uszkodzeƒ.

NiegdyÊ fabryka,
dziÊ szko∏a
Fot. Jaros∏aw Wojciechowski

Budynek przy ulicy Kaleƒskiej 3 powsta∏ w 20-leciu mi´dzywojennym. Ce-

chowa∏a go nowoczesna funkcjonalistyczna architektura. S∏u˝y∏ wytwórni
wyrobów sprz´tu po˝arniczego. Obecnie
mieszczà si´ tu Szko∏y Beaty Myd∏owskiej. Niedawno obiekt przeszed∏ re-

mont, który pozbawi∏ elewacj´ szlachetnych cech architektonicznych – pod warstwà tynku znalaz∏y si´ ozdoby z p∏ytki
klinkierowej, tak charakterystycznej dla
budowli tamtych czasów...
UTM
Wi´cej ciekawostek znajdziecie Paƒstwo
na stronie: www.utm.info.pl.

WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl

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)
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Zmarli nie opowiadajà bajek

konkursów na projekty artystyczne m.in. na Pradze-Po∏udnie, w Weso∏ej i Wawrze”.
Teatr mo˝e poszczyciç si´ nie tylko barwnymi
spektaklami. Czynnie bierze udzia∏ w imprezach
masowych organizowanych przez czo∏owe polskie i zagraniczne firmy. Ostatnio wzià∏ udzia∏
w akcji Teatr-Witryna podczas otwarcia odnowionego warszawskiego centrum handlowego.
Ponadto zrobi∏ ogromne wra˝enie na osobach,
które by∏y Êwiadkami uroczystej prezentacji nowego modelu samochodu Toyota.
Jak dodaje Marek Kowalski – w kwietniu Teatr Akt na nowo chce si´ aktywizowaç w naszej
dzielnicy. B´dzie to doskona∏a okazja do zapoznania si´ z kulturà przez wielkie „K” i pokochania jednego z nielicznych teatrów pantomimicznych dzia∏ajàcych w Warszawie. Z ca∏à pewnoÊcià nasza dzielnica niebawem zyska „oryginalny, kulturalny blask”.

Od prawie 3 lat na Olszynce Grochowskiej dzia∏a Teatr Akt, lecz pewnie niewielu z Was o nim s∏ysza∏o. Byç mo˝e s∏yszeliÊcie o akcji „Legendy Olszynki” jesienià ubieg∏ego roku? To w∏aÊnie ich
dzie∏o. Jednak mimo swoich osiàgni´ç Teatr Akt
pozostaje nieznany. PostanowiliÊmy wi´c przybli˝yç Paƒstwu grup´ aktorów dzia∏ajàcych na rzecz
kultury w naszej dzielnicy.
Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego
wieku grupa przyjació∏ ze Szko∏y Pantomimy
przy Teatrze ˚ydowskim w Warszawie na czele
z Agnieszkà Musia∏owicz, Tomkiem Musia∏owiczem i Markiem Kowalskim postanowi∏a za∏o˝yç
Stowarzyszenie Teatralne – Teatr Ruchu Akt.
Dzi´ki ogromnej determinacji stworzyli teatr pantomimiczny, który pierwsze sukcesy odnosi∏ ju˝
na poczàtku swojej dzia∏alnoÊci dzi´ki spektaklowi „Zmarli nie opowiadajà bajek”. PublicznoÊç

pokocha∏a ich przede wszystkim za stworzenie
baÊni pantomimicznych dla dzieci. Dzi´ki barwnym, wyszukanym strojom widzowie mogli przenieÊç si´ w niezwyk∏y Êwiat bajek i zapomnieç
o szarej, cz´sto nudnej i monotonnej rzeczywistoÊci. O wielkiej klasie Teatru Êwiadczy fakt, ˝e
ju˝ w roku 1995 zosta∏ nagrodzony za spektakl
„OpowieÊç o Wietrze” nagrodà Grand Prix na festiwalu „Ma∏e Zderzenie” w K∏odzku.
PublicznoÊç przyciàgn´li dzi´ki wyst´pom plenerowym, które odwo∏ujà si´ do dawnych tradycji w´drownych. Jak przyznaje Marek Kowalski,
wspó∏twórca teatru: „W ciàgu prawie trzech lat
pobytu na Olszynce Grochowskiej zdarzy∏o nam
si´ zagraç w sali tylko dwa razy. JesteÊmy g∏ównie teatrem ulicznym i objazdowym. Mamy nadziej´, ˝e cz´Êciej b´dziemy dzia∏aç w przestrzeni otwartej, obecnie czekamy na rozstrzygni´cia

Luty w CPK

17 lutego (niedziela), godz. 15.00

27 lutego (Êroda), godz. 17.00

„Dorota Gellner i jej skaczàce nutki” – program muzyczno-literacki dla dzieci. Wst´p 5 z∏.

Spotkania ze sztukà – wyk∏ad pt. „Âwiat mitów. Wokó∏ zagadnieƒ recepcji antyku” przedstawi Edyta Rubka. Wst´p wolny.

Olga ¸´cka

13 lutego (Êroda), godz. 17.00

18 lutego (poniedzia∏ek), godz. 18.00

Spotkania ze sztukà – wyk∏ad pt. „CodziennoÊç rzymskiego miasta na malowid∏ach i mozaikach pompejaƒskich” przedstawi Edyta
Rubka. Wst´p wolny.

Wyk∏ad o Japonii przedstawi Jakub Karpoluk.
Wst´p wolny.

WYSTAWY:

19 lutego (wtorek), godz. 18.00

Wystawa prac laureatów konkursu plastycznego i literackiego dla dzieci „Kiedy Êmieje si´
dziecko, Êmieje si´ ca∏y Êwiat”.

13 lutego (Êroda), godz. 18.30
Klub Mola Ksià˝kowego – jeÊli Ty tak˝e nim jesteÊ i chcia∏byÊ spotkaç podobnych sobie, by podzieliç si´ wra˝eniami z ostatnio przeczytanych
ksià˝ek, wymieniç spostrze˝eniami o autorach,
opowiedzieç o swych ulubionych lekturach itp.,
serdecznie zapraszamy. Tematem spotkania
w lutym b´dzie „Kronika Ptaka Nakr´cacza”
Haruki Murakamiego. Wst´p wolny.

13, 20, 27 lutego, godz. 18.30–20.30
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.

14 lutego (czwartek), godz. 18.00
„PieÊƒ ostatniego spotkania” – spektakl poetycki oparty na wierszach Anny Achmatowej.
Scenariusz: Ewa Telega, Re˝yseria: ˚anna Gierasimowa, Opracowanie muzyczne: ˚anna Gierasimowa i Piotr Malicki. Wyst´pujà: Agnieszka Krukówka (Brygida Turowska), ˚anna Gierasimowa,
Piotr Malicki. Wst´p 10 z∏.

16 lutego (sobota), godz. 19.00
M∏oda Kultura w CPK! Edycja lutowa: koncert
zespo∏u ZAHLADA. Wst´p 10 z∏.
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Wieczór literacki: Ewa Zelenay – „Lotnicze
strofy i opowieÊci”. Spotkanie poprowadzi Jan
Zdzis∏aw Brudnicki. Wst´p wolny.

20 lutego (Êroda), godz. 17.00
Spotkania ze sztukà – wyk∏ad pt. „Pablo Picasso i kobiety” przedstawi Przemys∏aw G∏owacki. Wst´p wolny.

21 lutego (czwartek), godz. 19.00
Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i Jego GoÊcie. Wst´p 10 z∏.

25 lutego – 29 marca

CENTRUM
PROMOCJI KULTURY
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

23 lutego (sobota)–24 lutego (niedziela)
„Festiwal Dobrych Praktyk Europe as Moving” pod Honorowym Patronatem Marsza∏ka
Województwa Mazowieckiego. Organizator:
Fundacja Sztuki Marebito. Wst´p wolny.
Program:

23 lutego (sobota) godz. 17.30
1. Otwarcie Festiwalu.
2. „Zmiana Przemiana” – spektakl w wykonaniu Teatru Klamra.
3. „Tak bardzo chcia∏bym mieç przyjaciela” –
spektakl w wykonaniu grupy teatralnej „Manufaktura myÊli” z Gimnazjum nr 31 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie.
4. Prezentacje muzyczne i taneczne partnerów
z Estonii, S∏owacji, Turcji, Norwegii.

24 lutego (niedziela) godz. 17.30
„Marika” – spektakl w wykonaniu grupy
„Teatr Naumiony”.

Materia∏y organizatorów. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów (w tym
odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu powy˝szego programu imprez.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Moja córka ma prawie 6 lat. Przed nami trudna decyzja
o tym, czy ju˝ teraz jako 6-latka powinna rozpoczàç nauk´
w szkole, czy te˝ powinna zostaç w przedszkolu jeszcze kolejny rok. Po czym poznaç, czy dziecko poradzi sobie w szkole?
Rozpocz´cie nauki w szkole to rzeczywiÊcie nowe
wyzwanie i dla dziecka, i dla jego rodziców. W Êwietle
obowiàzujàcego prawa to rodzice sami mogà zdecydowaç, czy pos∏aç do pierwszej klasy 6- czy 7-latka. Wielu rodziców zg∏asza si´ do psychologa z proÊbà o pomoc w podj´ciu tej decyzji i ocen´, czy ich dziecko jest
gotowe, by pójÊç do szko∏y. Psycholog diagnozuje
wówczas gotowoÊç szkolnà dziecka.
GotowoÊç szkolna obejmuje kilka obszarów / aspektów funkcjonowania dziecka: jego dojrza∏oÊç intelektualnà, fizycznà, spo∏ecznà oraz emocjonalnà. Istotny jest zasób s∏ów, którymi pos∏uguje si´ dziecko, oraz poziom rozumienia mowy. Wa˝ne jest równie˝ to, czy dziecko jest
wytrwa∏e, czy te˝ potrzebuje odpoczynku w Êrodku dnia

lub nawet drzemki. Istotna jest samodzielnoÊç, umiej´tnoÊç nawiàzywania relacji z innymi osobami i odnajdywanie si´ w grupie, gotowoÊç, by pozostaç bez rodziców
i w tym czasie dobrze i samodzielnie sobie radziç.
W okresie przedszkolnym g∏ównà aktywnoÊcià
dziecka by∏a zabawa. PójÊcie do szko∏y wià˝e si´ z przeznaczeniem znacznej cz´Êci czasu na nauk´. Wa˝ne
jest, czy dziecko potrafi prawid∏owo skupiaç uwag´
przez d∏u˝szy czas, czy potrafi usiedzieç na miejscu
i wykonywaç polecenia nauczyciela.
Uk∏ad nerwowy dziecka we wczesnym dzieciƒstwie
dojrzewa intensywnie, lecz w ro˝nym tempie i nie ka˝de dziecko jest w stanie skupiaç si´ tak samo d∏ugo.
Dlatego dzieci tak cz´sto zmieniajà zabawy, co chwil´
robià coÊ innego. Klasa pierwsza jest miejscem, gdzie
nauczyciele stawiajà wymagania typowo szkolne.
Oczekujà wykonywania poleceƒ, s∏uchania i koncentrowania si´ na aktywnoÊci. JeÊli wi´c poÊlemy nasze
dziecko nie w pe∏ni gotowe do podj´cia nauki, narazimy je na trudnoÊci i frustracje.
Je˝eli obserwujemy, ˝e dziecko ch´tnie rysuje, wycina, pisze, uk∏ada puzzle, a co wi´cej, ju˝ próbuje

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
do po∏owy 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.: 607-288-348.

czytaç, cz´sto widzimy w nim ma∏ego ucznia. Przyjrzyjmy si´ wówczas, jak nasze dziecko funkcjonuje w grupie – jest to bardzo wa˝ny wyznacznik gotowoÊci
szkolnej. Dziecko reagujàce p∏aczem na rozstanie z rodzicami lub niech´tnie nawiàzujàce kontakty z innymi
dzieçmi mo˝e byç emocjonalnie niedojrza∏e. W szkole
od dzieci wymaga si´ samodzielnoÊci w nawiàzywaniu kontaktów, nauczyciel jedynie to nadzoruje.
Rodzice, którzy zastanawiajà si´, kiedy pos∏aç dziecko do szko∏y, cz´sto w którymÊ momencie mogà mieç
wàtpliwoÊci jakà decyzj´ podjàç. Sà one normalne i najcz´Êciej pojawiajà si´ w sytuacjach trudnych, gdy dziecko sobie z czymÊ nie radzi. By ograniczyç wàtpliwoÊci
i obawy, warto przeanalizowaç wszystkie aspekty gotowoÊci szkolnej, a tak˝e skonsultowaç si´ z wychowawczynià z przedszkola i zapytaç, jak ona spostrzega nasze
dziecko i jego poziom rozwoju. Warto tak˝e skorzystaç
ze wsparcia psychologa lub pedagoga, który pomo˝e
w okreÊleniu poziomu gotowoÊci szkolnej dziecka.
Ewa Born
psycholog, pedagog
Pracownia Psychologiczna Ego

◗ Sprzedam rega∏, mahoƒ z szafà oraz 2 fotele
w bardzo dobrym stanie, maszyn´ do pisania
oraz w´dki. Tel: 781-496-613.
◗ Sprzedam keyboard CASIO CTK-411 -w bardzo
dobrym stanie. tel: 781-496-613.

GLAZURA–GRES
UK¸ ADANIE
Profesjonalnie

STUDIO

501-586-056

STRZY˚ENIA PSA I KOTA

95

WAW E R

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY
◗ 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.

DOMOWA CZUJKA DYMU
Genius H oraz Genius Hx
www.e-jkk.net.pl
10 LAT PRACY I GWARANCJI!
tel. 501 075 034
99
◗ Sprzedam dom wolnostojàcy 260 m na dzia∏ce
1055 m2 Stara Mi∏osna tel. 791 647 242.
◗ Sprzedam pokój z kuchnià 27 m2 Goc∏awek
tel. 781 496 613.
◗ Dzia∏ka 1000 m2 wieÊ Cupal vis' a vis Serocka
nad Zalewem Zegrzyƒskim z domkiem letniskowym tel. 695 432 111, 502 609 708.

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

2

STOLARNIA
603-673-777

92

PRZYJMUJE ZLECENIA

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ 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 –
zdj´cia. Tel: 510-618-518, 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

◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno
si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ 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: 0728 814 601.
◗ Terapeuta (reedukator) – pomoc dzieciom z trudnoÊciami w uczeniu si´ matematyki, dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Diagnoza dojrza∏oÊci szkolnej
5- i 6-latków. Dojazd do domu. Tel. 791 23 50 25.
◗ Chemia z doÊwiadczonym nauczycielem na poziomie gimnazjum i liceum oraz przygotowanie
do matury, tel. 514 343 424.
◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.
◗ Matura j. polski rozszerzona i podstawowa nauka
pisania wypracowaƒ prezentacje maturalne. Pomoc uczniom z klas m∏odszych zakres gimnazjum
liceum. Zaj´cia prowadzi nauczyciel dyplomowany. Tel. 604 129 812.

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
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NIERUCHOMOÂCI

◗ Tanie Zarzàdzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi
na terenie Grochowa i Pragi-Po∏udnie przez profesjonalnego zarzàdce z lic. Min. Infr. DoÊwiadczenie
oraz zaufanie mieszkaƒców. Gwarancja najlepszych cen! Zadzwón i dowiedz si´ jak mo˝emy obni˝yç koszty Twojego czynszu! Tel. 530-530-332.

◗ 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.
◗ Pomoc dla studentów konsultacje prace dyplomowe licencjackie magisterskie zaliczeniowe 604129812, 226178764, 602307165.

880-352-900

94

Psycholog radzi

PRANIE, TRZEPANIE
DYWANÓW,
TAPICERKI MEBLOWEJ
MASZYNÑ RAINBOW

tel. 531 359 700
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WYNAJM¢
◗ Do Wynaj´cia Pokój z Kuchnià 27 m2. ˚oliborz przy
Cytadeli, ul. Dymiƒska. Bezpiecznie, cicho. Bardzo
blisko Metro, Dworzec Gdaƒski, Autobus, Tramwaj.
Cena 1250 + op∏aty bie˝àce. Tel. 604180404.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ 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.
◗ Z∏ota ràczka 507 097 028.
◗ Klub promujàcy aktywnoÊç ruchowà poszukuje:
dietetyka, trenera NLP lub wellness oraz
instruktora sztuk walki dla dzieci. Faustyna
Guzowska tel. 693 341 098

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.
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JesteÊmy uczestnikiem programu
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