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Obchody 182 rocznicy
bitwy pod Olszynkà Grochowskà
Wielka manifestacja patriotyczna mieszkaƒców Grochowa i Wawra
Zorganizowane w dniu 24 lutego 2013
roku obchody 182 rocznicy bitwy pod Olszynkà Grochowskà by∏y wielkà patriotycznà manifestacjà mieszkaƒców Grochowa
i Wawra. Olszynka Grochowska to „ziemia
Êwi´ta” dla mieszkaƒców Grochowa,
a rocznicowe obchody bitwy to wa˝ne dla
nich Êwi´to, w którym uczestniczà te˝ w∏adze Warszawy, dzielnic Pragi-Po∏udnie

i Wawra, organizacje pozarzàdowe, m∏odzie˝ szkolna. Mimo niesprzyjajàcej pogody tegoroczne obchody zgromadzi∏y
ogromnà rzesz´ uczestników. Nie zabrak∏o
te˝ du˝ej reprezentacji klubu Legii, które-

go wiernymi kibicami sà mieszkaƒcy Grochowa i Wawra.
UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ mszà Êwi´tà
w koÊciele Najczystszego Serca Maryi na
placu Szembeka. Szpaler pocztów sztandarowych wype∏ni∏ Êwiàtyni´ na ca∏ej d∏ugoÊci.
Po mszy nastàpi∏ przemarsz
ulicami Grochowa i laskiem
olszynowym do Alei Chwa∏y
pod przewodnictwem genera∏a Franciszka ˚ymirskiego na
siwym koniu. Rol´ dowódcy
wojsk polskich, jedynego genera∏a, który zginà∏ w tej bitwie, odgrywa∏ aktor Wojciech
Olszaƒski. Zgodnie z tradycjà
obchodów przemarsz Alejà
Chwa∏y rozpocz´∏o odegranie
„Warszawianki”.
G∏ówne uroczystoÊci przenios∏y si´ pod pomnik bitwy,
gdzie odby∏a si´ rekonstrukcja walki sprzed 182 lat. Po
odegraniu Hymnu Narodowego, uczestnicy modlili si´ w intencji poleg∏ych, wyg∏oszone
zosta∏y przemówienia okolicz-
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noÊciowe, a po apelu pami´ci nastàpi∏a ceremonia z∏o˝enia wieƒców.
Bitwa pod Grochowem i obrona Olszynki Grochowskiej sta∏y si´ symbolem walki
narodu polskiego o wolnoÊç i niezawis∏oÊç.
Chocia˝ nie by∏a zwyci´skà bitwà to znaczenie jej by∏o istotne. Po bitwie pod Olszynkà Grochowskà Rosjanie nie
podj´li ju˝ próby zaatakowania Pragi oraz Warszawy i wstrzymali ofensyw´ do wiosny.
Na polach pod Grochowem rodzi∏a si´ legenda
heroizmu i bohaterstwa
narodu walczàcego o niepodleg∏oÊç i by∏a niewàtpliwie prze∏omowym momentem w historii Polski.
Ta legenda umacniana
w poezji Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, w muzyce Fryderyka Chopina rozs∏awi∏a w Europie pragnienia wolnoÊci
narodu pozbawionego swojej paƒstwowoÊci.
Mieszkaƒcy swojà obecnoÊcià pod pomnikiem Olszynki Grochowskiej dali wyraz
wype∏nianiu s∏ów Jana Paw∏a II „Strze˝cie
tego wielkiego dziedzictwa narodowego,
s∏awnej Olszynki Grochowskiej”.
Anna Oleksiak

1

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Z prac Rady Dzielnicy

Naprawmy drogi
w naszej dzielnicy!
Pragn´ serdecznie zaprosiç wszystkich
czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
do udzia∏u w realizowanej m.in. na terenie Pragi-Po∏udnie akcji majàcej na celu
popraw´ jakoÊci dzielnicowych dróg. Akcja pod nazwà: „Dziura po zimie sama nie
zginie” polega na zg∏aszaniu drogà mejlowà na adres: dziurapozimie@wp.pl
miejsc, w których znajdujà si´ ubytki
w jezdni (ulica, najbli˝sza posesja). Ka˝de
takie zg∏oszenie przekazywane jest nast´pnie do odpowiednich s∏u˝b miejskich,
które zajmujà si´ naprawà dróg. Wszystko po to, aby uniknàç nara˝ania mieszkaƒców na niebezpieczeƒstwo oraz kosztowne naprawy samochodów.

Karol Kowalczyk

W lutym Rada Dzielnicy
Praga Po∏udnie obradowa∏a
na dwóch sesjach. Druga
z nich zwo∏ana na dzieƒ 19
lutego obfitowa∏a w wiele
wa˝nych punktów. Najwa˝niejszym z nich by∏o przyj´cie
sprawozdania z wykonania
bud˝etu dzielnicowego za
rok 2012, które jest swego rodzaju rozliczeniem
Zarzàdu Dzielnicy. Najwa˝niejszymi zakoƒczonymi
w roku 2012 inwestycjami by∏y przede wszystkim
remonty drogowe, m.in. wykonanie I etapu przebudowy ulicy Nowopoligonowej, modernizacja
Tarnowieckiej, Witoliƒskiej oraz Osieckiej. W grudniu oddano równie˝ do u˝ytku odnowiony plac
Szembeka oraz przyleg∏e do niego ulice: Ks. Jana Sztuki oraz Józefa Ch∏opickiego. Radni zaj´li si´
równie˝ tegorocznym bud˝etem, dokonujàc kilku
przesuni´ç. Najistotniejsze z nich to: zwi´kszenie
sumy przeznaczonej na realizacj´ zadaƒ Centrum
Promocji Kultury oraz, co ucieszy mieszkaƒców
Goc∏awka, budowa ulicy ¸ysogórskiej. Dodatkowo
nale˝y wspomnieç o kwocie ponad 300 tys. z∏,
którà uda∏o si´ zarezerwowaç na budow´ Êcie˝ki
rowerowej wzd∏u˝ ulicy Rechniewskiego. To kolejna inwestycja, po utworzeniu Êcie˝ki rowerowej
wzd∏u˝ ulicy Rodziewiczówny, przeznaczona dla
cyklistów na terenie naszej dzielnicy. Kolejna tego
typu inwestycja planowana jest przy okazji modernizacji ul. Chrzanowskiego.

Lokalny system wsparcia
W dniu 25 lutego 2013 r. w Urz´dzie Dzielnicy Praga-Po∏udnie odby∏a si´ konferencja
poÊwi´cona rewitalizacji spo∏ecznej terenów
Kamionka i Grochowa obj´tych programem.
Celem spotkania by∏o omówienie lokalnego
systemu wsparcia na obszarze Targówek, Praga-Po∏udnie oraz Praga-Pó∏noc.
Biuro Pomocy i Projektów Spo∏ecznych dzi´ki Êrodkom unijnym stworzy∏o projekt, który
ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych
i rozwojowych oraz podniesienie poziomu
edukacyjnego dzieci i m∏odzie˝y wybranych
szkó∏ podstawowych i gimnazjów. Koncept

nadzorowany przez dyrektora BPiS-u, pana
Tomasza Pactw´, ma charakter terytorialny,
odnoszàcy si´ do obwodu danej placówki
oÊwiatowej. G∏ównym za∏o˝eniem projektu
opartego na wczeÊniejszym przedsi´wzi´ciu
BPiS pn. „Blok, podwórko, kamienice – o˝ywi∏y si´ dzielnice” jest dodatkowe oddzia∏ywanie na najm∏odszych mieszkaƒców stolicy, integracja oraz przeciwdzia∏anie wykluczeniu
spo∏ecznemu. Dzia∏ania prowadzone w ramach lokalnego systemu wsparcia b´dà mia∏y
charakter opiekuƒczy, uliczno-podwórkowy.
Ponadto organizowane b´dà zaj´cia sportowe
i kulturalne. Na program przeznaczono 4 mln 200 tys.
z∏. Fundusz zostanie
roz∏o˝ony na dwa
Sàsiedzkich”
lata.

REKLAMA
w „WiadomoÊciach

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

Micha∏ Wituszyƒski – 607-288-348
reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl

2

Istotne wydarzenia z punktu widzenia mieszkaƒców dzielnicy mia∏y miejsce równie˝ pomi´dzy
sesjami Rady. Na zwo∏anym specjalnie w tym celu
posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Ârodowiska radni zamierzali pochyliç si´ nad projektem zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie Pragi-Po∏udnie. Niestety zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele Zarzàdu Transportu Miejskiego, pomimo
wielu pytaƒ, nie byli w stanie udzieliç informacji
o zmianach w kursowaniu linii autobusowych
i tramwajowych na terenie naszej dzielnicy, a tym
bardziej na terenie reszty Warszawy. Obecnie wiadomo, i˝ dokument majàcy stanowiç punkt wyjÊcia do dyskusji nad zmianami w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej, zarówno w zakresie korekt
tras, jak równie˝ efektywniejszego wykorzystywania posiadanego taboru, zostanie skierowany do
konsultacji spo∏ecznych w marcu. 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 marcowym 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

Wy∏oniono ju˝ podmiot, który w najbli˝szym czasie przygotuje ankiet´ ewaluacyjnà
dotyczàcà pracy placówek wsparcia. Na jej
podstawie opracowane b´dà standardy programowe dla wsparcia dziennego.
Równie˝ na marzec 2013 r. Biuro Pomocy
i Projektów Spo∏ecznych zaplanowa∏o og∏oszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarzàdowych, które swoim dzia∏aniem
obejmà terytoria rewitalizacji. W pierwszym
kwartale kwietnia programem zostanà obj´te
wybrane szko∏y. Na terenie Pragi-Po∏udnie
b´dzie to Gimnazjum nr 21 im. p∏k. Henryka
Leliwy-Roycewicza oraz Szko∏a Podstawowa
nr 72 im. Przyjació∏ Grochowa.
Poniedzia∏kowa konferencja by∏a trzecim,
a zarazem ostatnim spotkaniem poÊwi´conym
tej tematyce. WczeÊniej pracownicy BPiS spotkali si´ z mieszkaƒcami i przedstawicielami
instytucji paƒstwowych oraz pozarzàdowych
na Pradze-Pó∏noc i Targówku.
Olga ¸´cka

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Inwestycje drogowe Pragi-Po∏udnie
Nowe odcinki ulic, Êcie˝ki rowerowe
i zatoki dla autobusów za ponad
16 milionów z∏otych – na szcz´Êcie tak˝e Prag´-Po∏udnie mimo kryzysu czeka
w najbli˝szych latach kilka zmian.
Na liÊcie planowanych inwestycji Dzielnicy widniejà nazwy dwunastu ulic,
których budowa lub przebudowa potrwaç powinna do 2014 roku.
Droga nie najtaƒsza
Wed∏ug pierwotnego planu jeszcze
w tym roku powinna zakoƒczyç si´ budowa
trzech ulic – Witoliƒskiej (na odcinku Grochowska – Jarociƒska), Rusznikarskiej oraz
nowo powstajàcej Nowopoligonowej. Dzi´ki ubieg∏orocznym oszcz´dnoÊciom lista ta
wyd∏u˝y∏a si´ ju˝ o budow´ ulicy Cukrowniczej, a po rozstrzygni´ciu przetargu na ul.
Chrzanowskiego, gdzie spodziewane sà
dalsze oszcz´dnoÊci, w tym roku powinno
udaç si´ zbudowaç tak˝e ul. ¸abiszyƒskà.
Najwi´cej, bo a˝ osiem milionów dwieÊcie tysi´cy z∏otych, czyli prawie po∏ow´
ca∏ych zaplanowanych na 2013 rok wydatków drogowych, poch∏onie budowa ul.
Nowopoligonowej. Za kwot´ t´ ma powstaç ponad 550 metrów dwujezdniowej
ulicy na odcinku od ulicy Kompasowej do
Ostrobramskiej, ronda przy Motorowej
oraz remont sygnalizacji Êwietlnej na skrzy˝owaniu z Ostrobramskà. Koszt inwestycji
jest doÊç wysoki, gdy˝ przy jej realizacji wymagane jest prze∏o˝enie fragmentów sieci
ciep∏owniczej i energetycznej. Z tego te˝
powodu, choç wy∏oniono ju˝ wykonawc´,

prace budowlane rozpocznà si´ dopiero
za kilka tygodni, po zakoƒczeniu sezonu
grzewczego.

na tak˝e przy Rechniewskiego. Razem ma to daç
2,5 km tras dla mi∏oÊników dwóch kó∏ek. W planach znalaz∏o si´
tak˝e miejsce dla co najmniej 7 zatok autobusowych.

Nowe odcinki na drogowej mapie

Drogi do oszcz´dnoÊci

W tegorocznym bud˝ecie przeznaczono
tak˝e 250 tys. z∏ na prace projektowe zwiàzane z inwestycjami, które wed∏ug Wieloletniej Prognozy Finansowej majà byç zrealizowane w 2014 roku. Na liÊcie tej widniejà nazwy szeÊciu ulic. Przebudowa istniejàcych odcinków lub budowa nowych
czeka ulice Be∏˝eckà, Budrysów, Bitwy Grochowskiej, Sulejkowskà (od Karczewskiej
do Omulewskiej), Kruszewskà i Pokuckà.

Czas trwania i zakres zaplanowanych
prac uzale˝nione sà w du˝ej mierze od
spodziewanych wp∏ywów do bud˝etu
Dzielnicy, które w za∏àczniku dzielnicowym do bud˝etu uchwala Rada Warszawy. Ich wysokoÊç zale˝y od kondycji finansowej ca∏ego miasta, ale tak˝e od
podatków i op∏at wnoszonych przez
mieszkaƒców Pragi. W czasie kryzysu gospodarczego ich wysokoÊç systematycznie
spada. S∏owem, negatywne skutki spowolnienia gospodarczego w najbli˝szych
latach b´dziemy odczuwaç tak˝e na poziomie dzielnicowych inwestycji.

Wi´cej miejsca dla rowerów i autobusów
W ramach budowy ulic Êcie˝ki rowerowe
pojawià si´ na ca∏ej d∏ugoÊci ulic Nowopoligonowej i Chrzanowskiego. Nowa Êcie˝ka
dla ruchu rowerowego zostanie zbudowa-

Nowoczesna poczta na Grochowie
Od 6 marca Grochów mo˝e poszczyciç si´
jednà z najnowoczeÊniejszych placówek pocztowych w Polsce. Po gruntownym remoncie
budynku przy placu Szembeka mieszkaƒcy
mogà skorzystaç z samoobs∏ugowych automatów, które zast´pujà panie w okienku!
Nowa poczta zosta∏a podzielona na cztery
strefy: handlowà, ubezpieczeniowo-bankowà,
pocztowà oraz samoobs∏ugowà. Dzi´ki nowoczesnym automatom klienci poczty bez kolejki
mogà odebraç lub nadaç przesy∏k´, kupiç pras´

Nasze kochane blokady
W nowo powstajàcych po „wybuchu niepodleg∏oÊci” osiedlach – wst´p na teren nieruchomoÊci by∏ zazwyczaj zamkni´ty dla osób
obcych. Bramy i furtki wejÊciowe otwiera∏y si´
przy pomocy klucza, potem za pomocà kodu
wejÊciowego. W wi´kszych (i kosztowniejszych) – dodatkowo zatrudniano agencje
ochrony. Nowe osiedla powstawa∏y jednak zazwyczaj w miejscach, które by∏y wolne i zamkni´cie wejÊcia do nowego organizmu mieszkalnego by∏o ∏atwiejsze do zaakceptowania.
Kiedy po zmianach prawnych dotyczàcych
nieruchomoÊci mieszkalnych zacz´∏y powstawaç pierwsze Wspólnoty Mieszkaniowe, nikt
nie przypuszcza∏, ˝e sprawy mogà zajÊç tak
daleko – ˝e lokalne grupy mieszkaƒców pójdà
w Êlady nowo powstajàcych zamkni´tych
osiedli (blokowisk) mieszkalnych i zacznà zamykaç przejÊcia, zwyczajowo u˝ywane przez
ich sàsiadów do komunikacji z istotnymi
punktami dzielnicy.

Przemys∏aw Ziemichód

Ostatnio wróci∏em do miejsca, w którym
mieszka∏em chodzàc do szkó∏: Podstawowej
numer 60 i Liceum Ogólnokszta∏càcego numer
XIX – obie szko∏y mieszczà si´ obok siebie, w jednym ogrodzeniu – przy ulicy Zbaraskiej 1 i 3. Normalna droga do szko∏y bieg∏a z ulicy Grenadierów przez otwartà od zawsze furtk´ ko∏o kiosku
RUCH-u znajdujàcego si´ przy zamkni´tej bramie
wjazdowej, nad którà mieszczà si´ mieszkania
tego bloku. Za tym przejÊciem zaczyna∏a si´
(a nominalnie – koƒczy∏a Êlepo) ulica Zbaraska,
którà szed∏em w kierunku Wis∏y przez przejÊcie
dla pieszych przez ulic´ Mi´dzyborskà – i dalej –
do szko∏y. W ten sam sposób szli moi koledzy
i kole˝anki z domów znajdujàcych si´ przy ulicy
Siennickiej i przy alei Waszyngtona, za Siennickà.
Teraz – ulica Zbaraska zamkni´ta jest bezsensownym ogrodzeniem i dodatkowà bramà
z furtkà od strony Mi´dzyborskiej, a furtka
obok dawnego kiosku jest te˝ zamkni´ta. Kiedy
wi´c wraca∏em ze spaceru po parku Skaryszew-

i artyku∏y biurowe. Co najwa˝niejsze, strefa samoobs∏ugowa jest czynna 24 h na dob´!
Ponadto klientów poczty mo˝e ucieszyç jej nowy wystrój. Po remoncie charakteryzuje go przede
wszystkim czerwony kolor i oryginalne kanapy.
To ju˝ trzecia w Warszawie tego typu placówka. Pierwsza zosta∏a otworzona w ubieg∏ym roku na Mokotowie. Do koƒca 2013 roku w Warszawie ma powstaç pi´çdziesiàt punktów pocztowych nowej generacji.

Olga ¸´cka

skim im. Ignacego Paderewskiego – jak dawniej
– ko∏o szkó∏ przy Zbaraskiej, i dalej – w kierunku Grenadierów – doszed∏em do na g∏ucho zamkni´tej bramy. Musia∏em wracaç Zbaraskà do
ulicy Mi´dzyborskiej, potem do al. Waszyngtona – aby okr´˝nà drogà dojÊç do swojego bloku po drugiej stronie ulicy Grenadierów.
Szkoda, ˝e mieszkaƒcy domu z przejÊciowà
bramà od ulicy Grochowskiej do ulicy Kickiego
nie wpadli na tak samo genialny pomys∏: wtedy dojÊcie od przystanku tramwajowego
przy Grochowskiej w stron´ akademików
„na Kicu” prowadzi∏oby albo przez ulic´ Kaleƒskà, albo przez ulic´ Siennickà.
I by∏oby to tak samo bezsensownym dzia∏aniem, jak omówione powy˝ej zablokowanie
przejÊcia z Grenadierów do Zbaraskiej.
˚ycz´ mi∏ym sàsiadom z Zarzàdów grochowskich Wspólnot Mieszkaniowych nowych, równie owocnych pomys∏ów: na Grochowie jest
wiele podobnych, zwyczajowych przejÊç, które
mo˝na by jeszcze zamknàç.

Tomasz P∏óciennik
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Nienudna profilaktyka
O profilaktyce uzale˝nieƒ,
zw∏aszcza wÊród m∏odzie˝y,
s∏yszymy niemal codziennie.
Jednak tym razem Zarzàd
G∏ówny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii wraz z Pomorskà Agencjà
Imprez Artystycznych PAJA
organizuje imprez´ estradowà po∏àczonà z akcjà
profilaktyczno-informacyjnà. W ramach dziewi´cioletniej wspó∏pracy powsta∏ cykl pod has∏em „NIEåPA czyli 3 x NIE – NIE PIJ¢, NIE PAL¢, NIE åPAM”.
Kulminacyjnym punktem tegorocznego projektu jest koncert zespo∏u De Mono, który odb´dzie si´ 19 kwietnia 2013 roku o godzinie 18.30
w Sali Kongresowej PKiN.
Od lat Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii wspó∏pracuje z agencjà imprez artystycznych PAJA. Dzi´ki wspólnemu dzia∏aniu pragnà popularyzowaç treÊci dotyczàce problematyki uzale˝nieƒ. Co roku organizujà koncerty pod has∏em
„NIEåPA”, trafiajàc tym samym do szerokiego kr´gu
spo∏eczeƒstwa. W imprezach estradowych biorà

udzia∏ ludzie kultury i sportu, którzy nie majà ˝adnego zwiàzku z subkulturà uzale˝nieƒ.
Podobnie jak w ubieg∏ych latach, koncertowi,
który odb´dzie si´ w kwietniu, b´dzie towarzyszyç
akcja informacyjna, prowadzona przez PTZN oraz

Dla naszych Czytelników mamy pi´ç podwójnych zaproszeƒ na kwietniowà imprez´.
JeÊli chcecie wygraç bilety na koncert De Mono, dopiszcie w∏asnà zwrotk´ do s∏ynnej piosenki zespo∏u pt. „Statki na niebie”.
Odpowiedzi przysy∏ajcie na nasz adres e-mailowy:
info@wiadomoscisasiedzkie.pl, w tytule piszàc:
„De Mono”. W treÊci maila wpiszcie swoje imi´
i nazwisko, a tak˝e numer telefonu. Nagrodzone
zostanà najbardziej kreatywne pomys∏y. Na odpowiedzi czekamy do 7 kwietnia 2013 r. Ze zwyci´zcami skontaktujemy si´ 8 kwietnia. Zwrotki, które
zwyci´˝à w konkursie, zostanà opublikowane
w majowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

• w kategorii wagowej 100 kg – Micha∏ Luto
– z∏oto,
• w kategorii wagowej 100 kg – Rafa∏ Rustecki – bràz,
• w kategorii wagowej 100 kg – Mateusz Malinowski – bràz,
• w kategorii wagowej 115 kg – Marcin Luto
– z∏oto,
• w kategorii Open – Marcin Luto – bràz.
SENIORKI
• w kategorii wagowej 65 kg – Monika Skiba
– z∏oto,
• w kategorii Open – Monika Skiba – bràz.
JUNIORKI
• w kategorii wagowej 55 kg – Karolina Hu-

SENIORZY
• w kategorii wagowej 85 kg – Hubert Cichocki – bràz,
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Olga ¸´cka

Wygraj bilet na koncert De Mono!

Niedêwiadek zaczyna jak Justyna

W dniu 16.02.2013 r. w Krotoszynie odby∏a si´
pierwsza edycja Pucharu Polski w SUMO. W kategorii seniorów i seniorek UKS Niedêwiadek uplasowa∏ si´ na drugiej pozycji. To ca∏kiem nieêle,
zw∏aszcza ˝e wi´kszoÊç zawodników o istnieniu
sumo w Polsce dowiedzia∏a si´ nieca∏e dwa lata
temu. Udowadniajà oni tez´, ˝e przygod´ ze sportem mo˝na zaczàç niekoniecznie w wieku nastu lat
i wcale nie przeszkodzi to w odnoszeniu sukcesów.
Wszystkich zainteresowanych sportem na Pradze-Po∏udnie i w okolicach zach´cam: Zacznijcie
trenowaç sumo lub zapasy! Pomó˝cie nam
w 2013 roku utrzymaç pozycj´ najlepszego klubu sumo w Polsce.
Medale zdobyli:

przedstawicieli w∏adz naszego miasta. Podczas tegorocznej imprezy wystàpi zespó∏ De Mono oraz
STO% z Piotrem Nagielem. Niewàtpliwie atrakcjà
wieczoru b´dzie wyst´p grupy muzycznej, której liderem jest Andrzej Krzywy. De Mono wykona swoje najwi´ksze przeboje z okresu 25 lat istnienia na
polskim rynku muzycznym.

siatyƒska – bràz,
• w kategorii wagowej 65 kg – Agnieszka Matianowska – z∏oto,
• w kategorii wagowej +70 kg – Katarzyna Lisieska – srebro.
W dru˝ynowych zawodach o Puchar Prezesa
PZ SUMO dru˝yna UKS Niedêwiadek w sk∏adzie
Marcin Luto, Micha∏ Luto, Micha∏ Rawski zaj´∏a II miejsce.
Do sukcesu Niedêwiadka przyczynili si´ te˝
Micha∏ W´grzyn, Piotr Mi˝ejewski, Konrad Husiatyƒski zajmujàc wysoko punktowane miejsca.
Cieszymy si´ z dotychczasowych sukcesów
i mamy nadziej´ – ˝e podobnie jak u pani Kowalczyk – dalej b´dzie tylko lepiej!

Wojciech Luto
fot. Magdalena Paliƒska

Pomoc psychologiczna w ramach
Dni Otwartych i nie tylko
W dniach 19–21 kwietnia br. organizujemy Dni Otwarte w Laboratorium Psychoedukacji na Saskiej K´pie. Kierujemy naszà
ofert´ do tych, których nie staç na p∏atnà
pomoc psychologicznà, a takich osób jest
coraz wi´cej. Chcemy im wyjÊç naprzeciw.
W czasie Dni Otwartych b´dzie mo˝na si´
skonsultowaç z najlepszymi specjalistami,
jak równie˝ otrzymaç informacje o mo˝liwoÊci korzystania ze sta∏ej bezp∏atnej pomocy na terenie Warszawy.

Proponujemy tak˝e nieodp∏atne wyk∏ady i warsztaty, m.in.: dla rodziców, dla seniorów, dla osób w trakcie rozwodu, dla
przepracowanych itp.
Zapisy na zaj´cia przyjmujemy telefonicznie pod nr: 22 617 61 64, 22 616 13 72,
501 201 490 lub mailowo: lps@lps.pl.
Dok∏adny harmonogram Dni Otwartych
mo˝na znaleêç na stronie www.lps.pl.

Anna Kopacz,
Laboratorium Psychoedukacji

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

I Warszawskie Dni Rodzinne
– najwi´ksza impreza dla rodzin z dzieçmi

kafejki oraz firmy stworzy∏y wyjàtkowà ofert´ sp´dzenia wolnego czasu dla rodzin z dzieçmi. Sà to
m.in.: warsztaty krajoznawcze prezentujàce odleg∏e kraje w interaktywny sposób, zaj´cia kulinarne,
warsztaty na temat zdrowego od˝ywiania, projekcja bajek, warsztaty astronomiczne i naukowe, zaj´cia plastyczno-teatralne, budowanie robotów,
nauka j´zyków obcych czy nauka flamenco.
Udzia∏ w wi´kszoÊci zaj´ç jest bezp∏atny. Na
wszystkie zaj´cia nale˝y si´ zapisywaç. Wi´cej informacji wraz z programem imprezy mo˝na znaleêç na: www.warszawskiednirodzinne.pl.

Portal ZwalczNude.pl wraz
z miastem Warszawà po raz
pierwszy organizuje Warszawskie Dni Rodzinne. W weekend 15–17 marca stolica i jej
okolice zmienià si´ w wielki plac zabaw z licznymi
atrakcjami dla dzieci w ró˝nym wieku.
– Chcemy udowodniç, ˝e Warszawa jest miastem przyjaznym rodzinom z dzieçmi. Razem z kil-

kudziesi´cioma warszawskimi firmami i instytucjami opracowaliÊmy trzydniowy program zaj´ç,
które sà nie tylko formà zabawy, ale tak˝e edukacji. Mam nadziej´, ˝e Warszawskie Dni Rodzinne
to pierwsza edycja rodzinnego festiwalu, który
przerodzi si´ w regularnà imprez´ dla rodziców
i ich dzieci – mówi Krystyna Radkowska ze
ZwalczNude.pl, pomys∏odawczyni wydarzenia.
Zaproszone do udzia∏u w festiwalu instytucje,

Marzec w CPK

17 marca (niedziela), godz. 15.00

25 marca (poniedzia∏ek), godz. 18.00

„Podró˝e panny Ojdany po ciekawym Êwiecie”
– spektakl dla dzieci. Wst´p 5 z∏.

13, 20, 27 marca w godz. 18.30–20.30

20 marca (Êroda), godz. 17.00

„Wielkanocny czas” – koncert piosenek nie tylko
o tematyce wielkanocnej w wykonaniu Anny Osmakowicz. Wst´p 5 z∏.

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 marca (czwartek), godz. 18.00
Wierszem i dialogiem – talenty warsztatów literackich CPK. Swà twórczoÊç zaprezentujà Anna Magdalena Mróz i Barbara Herman. Spotkanie poprowadzi Jan
Zdzis∏aw Brudnicki. Wst´p wolny.

15 marca (piàtek), godz. 19.00
oraz 16 marca (sobota), godz. 17.00
Koncert z okazji 5-lecia Grupy Taƒca
Nowoczesnego Sway.
W programie:
- Film prezentujàcy histori´ grupy Sway,
- Fragment etiudy tanecznej pt. „Siostry” – opowieÊç
o kobietach oparta na s∏owach Gandhiego. Wyst´puje 13 tancerzy. Pomys∏ i choreografia – Anna
Wielogórska.
- Spektakl „Human” – opowieÊci o dwoistoÊci natury
ludzkiej i istocie bycia cz∏owiekiem. Wyst´puje 16 tancerzy. Pomys∏ i choreografia – Anna Wielogórska.
Wi´cej: www.cpk.art.pl. Wst´p 10 z∏.

16 marca (sobota), godz. 12.00
Kiermasz i warsztaty wielkanocne. Wst´p wolny.

W cyklu „Spotkania ze sztukà” wyk∏ad pt. „Motywy vanitas w martwych naturach holenderskich” przedstawi Katarzyna Rokosz. Wst´p wolny.

20 marca (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 itp., serdecznie zapraszamy. Tematem spotkania w marcu b´dà „Bieguni”
Olgi Tokarczuk. Wst´p wolny.

21 marca (czwartek), godz. 19.00
Kabaret „Filip z Konopi” Filipa Borowskiego i jego
GoÊcie. Wst´p 10 z∏.

23 marca (sobota), godz. 16.00
Tradycyjny Wielkanocny Koncert Fundacji „Latajàca Akademia” El˝biety Ma∏anicz-Onoszko. Wykonawcy:
¸owicki Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Koderki”, dzieci z Zespo∏u
Placówek OÊwiatowych w Nieborowie, podopieczni Fundacji „Latajàca Akademia” i Aleksandra Jaworska – fortepian oraz Maria i Mieczys∏aw Âmia∏kowie. Honorowy patronat nad koncertem obj´li Wójt Gminy Nieborów Andrzej Werle oraz Burmistrz Dzielnicy Praga-Po∏udnie m.st.
Warszawy Tomasz Kucharski. Wst´p wolny.

Informacje prasowe organizatora

27 marca (Êroda), godz. 17.00
W cyklu „Spotkania ze sztukà” wyk∏ad pt. „Wokó∏
«Ostatniej Wieczerzy» Leonarda da Vinci” przedstawi Przemys∏aw G∏owacki. Wst´p wolny.
Pracownia r´kodzie∏a w CPK zaprasza na warsztaty wikliniarskie w terminach: wtorek 10.30–13.30
i 17.00–20.00 oraz Êroda 18.00–21.00. Koszt 70 z∏
miesi´cznie. Zapisy: plastyka@cpk.art.pl.

KoÊció∏ p.w. Êw. Wincentego Pallottiego przy ul. Skaryszewskiej 12
24 marca (niedziela), godz. 19.00
„Crux Fidelis” – Wielkopostny koncert pieÊni pasyjnych w wykonaniu Chóru Kameralnego Ab Imo Pectore. W programie najwspanialsze dzie∏a tworzone od renesansu do wspó∏czesnoÊci. Wst´p wolny.

CENTRUM
PROMOCJI KULTURY
w Dzielnicy Praga Po∏udnie
m.st. Warszawy

ul. Podskarbiƒska 2
tel. 22 517 65 75

24 marca (niedziela), godz. 11.00–17.00
Stowarzyszenie „Barwy Kultury” i Centrum Promocji Kultury zapraszajà na III edycj´ imprezy rodzinnej „PRAGA GRA” – turniej gier planszowych dla
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Wst´p wolny.

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

Czy wiesz, ˝e swój pomys∏ na lokalne dzia∏anie
mo˝esz zrealizowaç wspólnie z Miastem?
Przygotowujemy zapisy regulujàce zasady
wspó∏pracy Miasta z mieszkaƒcami przy
dzia∏aniach na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnych.
Zapoznaj si´ z projektami dokumentów, które
dotyczà inicjatywy lokalnej, i zg∏oÊ nam swoje
uwagi oraz pomys∏y.
Jak to zrobiç? Przyjdê na spotkanie konsultacyjne: 14 marca (czwartek), godz. 18.00–20.00
lub 19 marca (wtorek), godz. 18.00–20.00
w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4.

Zg∏oÊ swoje uwagi i pomys∏y:
➲ poprzez platform´ konsultacyjnà:
www.konsultacje.um.warszawa.pl
➲ e-mailem: konsultacje@um.warszawa.pl
➲ w punkcie konsultacyjnym, dzia∏ajàcym
od 4 do 29 marca:
- we wtorki, mi´dzy 17.00 a 19.00,
- w czwartki, mi´dzy 10.00 a 12.00,
w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4.
➲ pocztà na adres:
Centrum Komunikacji Spo∏ecznej
Urz´du m.st. Warszawy

ul. Senatorska 27, 00–099 Warszawa
(z dopiskiem „inicjatywa lokalna”)
Konsultacje spo∏eczne trwajà
do 29 marca 2013 r.
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u!
Wi´cej informacji:

www.konsultacje.um.warszawa.pl
Centrum Komunikacji Spo∏ecznej
Urz´du m.st. Warszawy
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Psycholog radzi
Moim problemem jest niska samoocena.
Cz´sto przekonuj´ si´, ˝e nie doceniam tego,
jaka jestem i co osiàgn´∏am. To bardzo mi przeszkadza. Przez brak wiary w siebie nie raz ju˝
traci∏am swojà ˝yciowà szans´. Jak to zmieniç?

jà za coÊ oczywistego i nieznaczàcego, coÊ, co osiàgnàç mo˝e ka˝dy. Niska samoocena, brak wiary
w siebie i swoje mo˝liwoÊci dzia∏a jak samospe∏niajàca si´ przepowiednia. Rezygnujàc z podejmowania wyzwaƒ, ograniczamy ryzyko niepowodzenia, ale i tracimy mo˝liwoÊç sprawdzenia si´ i doÊwiadczania wzmacniajàcej satysfakcji.

Co wi´c mo˝na robiç, by budowaç poczucie
w∏asnej wartoÊci?
Po pierwsze uwierz, ˝e nie warto koncentrowaç si´ na sobie a˝ tak bardzo. Zamiast surowo
przyglàdaç si´ swoim dokonaniom i musztrowaç
si´ za ka˝de niedociàgni´cie, zajmij si´ tym, co
dla ciebie wa˝ne i przyjemne. Wy∏àcz swojego
wewn´trznego krytyka. Bàdê dla siebie bardziej
wyrozumia∏a i pob∏a˝liwa. Pami´taj, ˝e ka˝dy,
tak˝e ty, ma prawo do pope∏niania b∏´dów.
Zrób list´ w∏asnych osiàgni´ç; od tych najmniejszych, codziennych, do wa˝nych i kluczowych. Nie ma takich? Spróbuj wyobraziç sobie,
co powiedzieliby na ten temat twoi bliscy, znajomi, koledzy z pracy. W∏aÊnie zda∏aÊ egzamin,
upiek∏aÊ pyszne ciasto, zorganizowa∏aÊ
Us∏ugi hydrauliczne
udane spotkanie zna- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
jomych, zrobi∏aÊ pokanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
rzàdek w rodzinnych
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
dokumentach lub ku- uprawnienia budowlane i gazowe
pi∏aÊ Êwietne buty na
wyprzeda˝y. Tak, to
tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
sà twoje sukcesy, bo

To wa˝ne, ˝e potrafi Pani nazwaç swój problem.
Trudno jest zastanawiaç si´ i pracowaç nad czymÊ,
czego nie umiemy uchwyciç i okreÊliç. Nazwanie
problemu to zawsze wa˝ny poczàtek zmiany, to jak
z∏apanie byka za rogi. Pani nie tylko nazywa swój
problem, ale zauwa˝a pani coÊ wi´cej. Pisze Pani
o swoich zaletach i osiàgni´ciach, których pani nie
docenia. A wi´c, choç niedoceniane, jednak sà. Ma
pani ÊwiadomoÊç swoich dokonaƒ, choç – jak si´
domyÊlam – pomniejsza Pani ich znaczenie. Tak
cz´sto dzieje si´ z osobami, które majà niskà samoocen´ – zwykle bardzo koncentrujà si´ na swoich
b∏´dach i niepowodzeniach, punktujàc si´ za nie
surowo, a jednoczeÊnie ka˝dy swój sukces uwa˝a-

mia∏aÊ pomys∏, szcz´Êcie, bo zrealizowa∏aÊ jakieÊ
wa˝ne zamierzenie.
Nagradzaj si´ za ka˝dy swój sukces dobrym s∏owem, przyjemnoÊcià, którà sama sobie sprawisz.
JeÊli zrobisz coÊ, co odk∏ada∏aÊ od wielu dni, uda ci
si´ zachowaç spokój w stresujàcej sytuacji lub pokonasz rozleniwienie i pójdziesz na aerobik czy lekcj´ rysunku, powiedz sobie mi∏e s∏owo, bo w∏aÊnie
osiàgn´∏aÊ swój ma∏y codzienny sukces.
Staraj si´ wychodziç z zamkni´tego kr´gu w∏asnych spraw. Rozmawiaj z ludêmi o nich, o ich
prze˝yciach, o uczuciach. Zwykle im bardziej zbli˝amy si´ do ludzi, tym wi´cej podobieƒstw mi´dzy sobà dostrzegamy. Okazuje si´, ˝e Êwiat nie
dzieli si´ na innych, którym wszystko si´ udaje,
i grupk´ nieudaczników z tobà w roli g∏ównej.
Spróbuj popatrzeç, jak na twoje pora˝ki reagujà
inni. Zwykle okazuje si´, ˝e osoby w naszym otoczeniu zupe∏niej inaczej oceniajà i nas, i to, co robimy. Najcz´Êciej nie sà a˝ tak bardzo surowi. Wielu
naszych gaf i sp´dzajàcych sen z powiek potkni´ç
w ogóle nie zauwa˝ajà. Sà po prostu zaj´ci w∏asnymi sprawami. Dzi´ki takiej konstatacji nasze pora˝ki stajà si´ l˝ejsze o wag´ spo∏ecznego pot´pienia.
Korzystaj z w∏asnych b∏´dów i traktuj je jak
cennà lekcj´. Uwierz, ˝e bardzo cz´sto u podstaw wielkich sukcesów le˝y niepowodzenie. To
k∏opoty cz´sto mobilizujà nas do poszukiwania
nowych rozwiàzaƒ i zmiany.

Iwona Ring
psycholog
Pracownia Psychologiczna Ego

Wiosnà wszystko budzi si´ do ˝ycia,
budzi si´ w nas tak˝e ch´ç zmian, w tym
zrzucenia nadmiarowych kilogramów,
w które wyposa˝y∏a nas zima. Zamiast
wybieraç w ciemno kolejnà diet´ z internetu, która mo˝e si´ okazaç nie tylko
nieskuteczna, ale wr´cz szkodliwa dla
naszego zdrowia, warto powierzyç swoje
odchudzanie
specjalistom,
którzy
uwzgl´dniajàc Paƒstwa indywidualne
uwarunkowania, opracujà dedykowany
kompleksowy program dietetyczny.
Na Pradze-Po∏udnie od 2,5 roku dzia∏a
Centrum Dietetyczne Naturhouse, b´dàce placówkà Êwiatowego lidera w dziedzinie ˝ywienia i dietetyki, obecnego
w 26 krajach Êwiata, gdzie pomóg∏ ju˝
∏àcznie 3 milionom osób, a liczba ta ciàgle roÊnie. Ka˝dy z punktów Naturhouse
to zespó∏ wykwalifikowanych dietetyków,
stale podnoszàcych swojà wiedz´, aby
w jak najlepszy sposób rozwiàzaç ka˝dy
˝ywieniowy problem.
Dlaczego to jest skuteczne?
Klucz do sukcesu tkwi w po∏àczeniu
zbilansowanej diety z naturalnymi suple-
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mentami (wyciàgi z owoców i warzyw
w unikalnych proporcjach) wspomagajàcymi odchudzanie. Ka˝dy z nas jest inny
i tylko dieta dobrana pod naszà struktur´
organizmu, rodzaj metabolizmu, tryb ˝ycia i – co nie mniej wa˝ne – upodobania
kulinarne, mo˝e byç skuteczna, a w dodatku ca∏kiem smaczna.
Naturhouse daje Paƒstwu gwarancj´
trwa∏ych efektów dzi´ki wyeliminowaniu
dwóch najwi´kszych przeszkód zwiàzanych z odchudzaniem:
- efektu jo-jo, poniewa˝ po zakoƒczonej
kuracji odchudzajàcej wprowadzany
jest tzw. okres stabilizacji wagi, który
zapobiega ponownemu przytyciu,
- utraty motywacji oraz braku samodyscypliny. Dzi´ki cotygodniowym bezp∏atnym wizytom, które s∏u˝à omówieniu post´pów, rozwiàzaniu ewentualnych problemów pojawiajàcych si´
w trakcie odchudzania i modyfikowaniu diety, aby by∏a zró˝nicowana
i smaczna, znacznie ∏atwiej wytrwaç
w re˝imie diety, a˝ w koƒcu stanie si´
ona Paƒstwa nawykiem.

Ale ja si´ nie odchudzam...
Tak˝e osoby pragnàce przytyç lub te,
które po prostu chcà wprowadziç do swojego ˝ycia zasady zdrowego ˝ywienia,
znajdà w Naturhouse idealne rozwiàzania dla siebie. Ponadto Centra Dietetyczne Naturhouse oferujà szerokà gam´ naturalnych suplementów i artyku∏ów spo˝ywczych o obni˝onej kalorycznoÊci, jak:
pieczywo, zupy, herbatniki, napoje, d˝emy, a nawet batoniki.
Ka˝da osoba mo˝e przyjÊç do Naturhouse, aby bezp∏atnie skonsultowaç si´
z dietetykiem. W celu umówienia si´ na
spotkanie nale˝y skontaktowaç si´ z wybranym Centrum w swojej okolicy. Adres
najbli˝szego podajemy poni˝ej.
Hanna Kowalska

ul. ¸ukowska 1 lok. 18U
tel.: 22 251-28-36, kom.: 519-193-981

www.naturhouse-polska.pl

Tekst sponsorowany

Niezawodne metody odchudzania Naturhouse

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

PIT-a z TPD Praga Po∏udnie wype∏nisz
twój 1% marzenia dzieci spe∏ni
Zarzàd Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci Oddzia∏ Praga Po∏udnie w zwiàzku z rozliczeniami podatkowymi za 2012 rok realizuje
akcj´ bezp∏atnego wype∏niania PIT–ów
w zamian za przekazanie jednego procenta na rzecz podopiecznych Po∏udniowopraskiego Oddzia∏u TPD oraz zwraca si´ z serdecznà proÊbà o przekazanie jednego procenta na powy˝szy cel.
Zainteresowane osoby zapraszamy
do siedziby oddzia∏u przy ul. Grochowskiej 259a w poniedzia∏ki i czwartki
w godz. 10.00–16.00 oraz Êrody i piàtki w godz. 14.00–20.00.
Na Pradze-Po∏udnie funkcjonujemy od
ponad 48 lat. Jako organizacja pozarzàdo-

wa zajmujemy si´ pomocà dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji ˝yciowej. Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci Oddzia∏ Warszawa Praga Po∏udnie od ponad 18 lat prowadzi placówk´ wsparcia dziennego przy ul.
Grochowskiej 259a pn. „Ârodowiskowe
Ognisko Wychowawcze TPD”, która realizuje program zagospodarowania czasu
wolnego dzieciom i m∏odzie˝y rodziców
w trudnej sytuacji ˝yciowej. Podopieczni
codziennie od poniedzia∏ku do piàtku
od godz. 14.00 do 20.00 mogà liczyç
na pomoc w odrabianiu lekcji lub dodatkowe zaj´cia rozwijajàce czy te˝ podwieczorek. Przy wspó∏pracy z Fundacjà „Wspólna Droga” – United Way Polska oraz Cen-

trum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Po∏udnie dzieci majà zapewnione dodatkowe
bezp∏atne zaj´cia z j´zyka angielskiego, zaj´cia wokalne czy te˝ nauk´ gry na gitarze.
Placówka utrzymywana jest z dotacji konkursowych og∏aszanych przez Urzàd Dzielnicy Praga Po∏udnie m.st. Warszawy. Dotacja zaspokaja jednak tylko podstawowe
potrzeby – gdyby nie sponsorzy i indywidualne wsparcie naszych dzia∏aƒ, nie bylibyÊmy w stanie realizowaç naszych celów
s∏u˝àcych mieszkaƒcom dzielnicy PragaPo∏udnie. Dzi´kujemy za ka˝de wsparcie
oferowane dla dzieci.
Nasz Nr KRS 0000134684
Cel szczegó∏owy: Ognisko Grochowska
Zapraszamy na naszà stron´ internetowà:

www.tpdpraga.org
Zarzàd TPD Praga Po∏udnie

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

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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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.: 22-810-26-04.

◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´
nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób
STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez studenta. Efektywna, spokojna nauka
korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera. Tel. 533 404 404.

NIERUCHOMOÂCI
◗ Sprzedam pokój z kuchnià – 27 m2, 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.

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49
◗ Sprzedam tanio, szybko RadoÊç parter domu 87 m
kw, dzia∏ka 650 m kw. w rozliczeniu ch´tnie mieszkanie na Goc∏awiu. tel. 509 066 032.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Rega∏ mahoƒ z szafà, tel: 781 496 613.
◗ Sprzedam fotele – 2 sztuki, kolor jasny z drewnianymi listewkami z przodu oraz w´dki i maszyn´ do pisania ¸ucznik – walizkowà, tel: 781 496 613.
◗ Lamp´ stojàcà, drewniana z aba˝urem oraz dywan
w arrasy tel: 781 496 613.
◗ Sprzedam betoniark´ w bardzo dobrym stanie. Jednofazowa. PojemnoÊç 145 l. Cena 700,00 z∏. Tel.
512 905 455.

◗ SUKNIA ÂLUBNA, ANGIELSKA PRODUKCJA, z niezwyk∏ym trenem (po upi´ciu nie przeszkadza w taƒcu!)
Model Allure C 104 – rozmiar 38/40 Dodam jeszcze
buty rozmiar 40 + kurteczk´ uszytà z tkaniny Armaniego. kontakt: 609612485
◗ Sprzedam keyboard Casio CTK-411, tel: 781 496 613.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam,
tel. 22 615-30-60.
◗ Sprzedam sukni´ 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 alternator do Fiata 125p nowy, typ A124-S.
Tel. 695 679 521.

Kompleksowe remonty
i adaptacje wn´trz
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Tel. 606-808-358

DJ ADAM POKORA
WESELA, IMPREZY URODZINOWE,
FIRMOWE, STUDNIÓWKI, DANCINGI,
EVENTY, NAG¸OÂNIENIE I OÂWIETLENIE.
Kom. 608 625 901, www.djadampokora.pl
e-mail: djadampokora@gmail.com 108
◗ Pomog´ przygotowaç prezentacj´ maturalnà, tak˝e
w PPT, prace zaliczeniowe, dyplomowe. Tel. 501 074
671, Viola.
◗ Chemia z doÊwiadczonym nauczycielem na poziomie
gimnazjum i liceum oraz przygotowanie do matury,
tel. 514 343 424.
◗ Pomoc dla studentów konsultacje prace dyplomowe
licencjackie magisterskie zaliczeniowe 604 129 812,
22 617 87 64, 602 307 165.

WYNAJM¢

◗ FRANCUSKI – korepetycje, lekcje. Romanistka z wieloletnim doÊwiadczeniem i przygotowaniem metodycznym, odpowiedzialna, cierpliwa, zaanga˝owana. Tel. 515 425 867.
◗ Pomoc psychologa i pedagoga dla dzieci i m∏odzie˝y.
K∏opoty z koncentracjà, dysleksja i dyskalkulia,
ADHD. problemy rodzinne i w grupach rówieÊniczych. Tel. 604-12-98-12.
◗ Nauczycielka j´zyka niemieckiego, praktyka za granicà pomoc w nauce j´zyka i osobom wyje˝d˝ajàcym.
Ponadto nauczanie wczesnoszkolne, pomoc uczniom
klas I–III. tel. 500 140 226.
◗ Udzielam korepetycji z j´z. angielskiego i francuskiego na ka˝dym poziomie. Tanio i z dojazdem do
ucznia. tel. 513 017 570 e-mail: edyta.szymanska
@onet.com.pl
◗ 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.
◗ Zawodowy fotograf pomo˝e opanowaç funkcje
dowolnego aparatu fotograficznego oraz podpowie
jak robiç lepsze zdj´cia. tel. 501 39 45 65, e-mail:
k.kozerski@zdjeciaslubne.com.pl

◗ Wynajm´ lokal sklepowo-biurowy 40 m2 + 19 m2
piwnica u˝ytkowa, Warszawa ul. Grochowska.
tel. 22 810 70 22, 516 000 686

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien
tel. 503 836 166, 511 210 315.
◗ Szukam pracy, pranie, sprzàtanie, opieka nad dzieçmi. Posiadam samochód. 505 103 948

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ POMOG¢ W ROZLICZENIU PIT-37 – 606 608 618.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery
tel. 503 836 166, 511 210 315.
◗ Ksi´gowa odpowiedzialna, dok∏adna, pracowita
Êredni wiek poszukuje pracy na etat lub cz´Êç,
na zlec. lub o dzie∏o, ch´tnie cz´Êciowo prowadzonej
zdalnie. Lic. MF, pe∏na ksi´gowoÊç, kadry, p∏ace rozliczenia z ZUS i US. Tel. 663 788 401.

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), Karol Kowalczyk, Hanna Kowalska (sekretarz redakcji –
tel. 607-288-793), Olga ¸´cka, Anna Oleksiak, Tomasz P∏óciennik, Przemys∏aw Ziemichód.

JesteÊmy uczestnikiem programu
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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)

Podpisując umowę do końcaa marca dostaniesz do 10% zniżki!
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