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Saska Kępa nie dość, że jest zakorkowana, to również zastawiona przez samochody. Część mieszkańców naszej okolicy niespełna rok temu postanowiła nagłośnić ten problem. Według grupy współtworzącej proﬁl na jednym z portali społecznościowych „Saska Kępa to nie parking” rozwiązaniem
sytuacji jest wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania. Część z nas ideę popiera, część jest przeciwna. O tym, jaki skutek przyniesie wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania, rozmawiałam z panem
Hubertem Massalskim – współautorem wspomnianej strony i całej inicjatywy.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Olga Łęcka: Jednym z postulatów wytaczanych
przez Państwa jest bezwzględny zakaz parkowania
na terenie Saskiej Kępy obowiązujący ludzi, którzy
tu nie mieszkają. Czy, tworząc ten punkt, wzięli Państwo pod uwagę okoliczne restauracje oraz Prom
Kultury Saska Kępa, do którego przybywają ludzie
z całej Warszawy? Ośrodki gastronomiczne i ośrodek
kultury na wprowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania mogą stracić. Restauratorzy mają powody do
niezadowolenia.
Hubert Massalski: Pamiętajmy, że trzeba działać
w granicach rozsądku i współżycia z mieszkańcami. Dlatego trzeba rozmawiać. Argumenty, które
przedstawiliśmy w zeszłorocznej ulotce są pięć razy
na wyrost, by sprowokować ludzi do rozmowy. Sam
prowadzę kawiarnię, nie boję się, że będę miał mniej
klientów po wprowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania. Dlatego sam optuję za tą opcją. Dopóki się nie
porozmawia z innymi restauratorami i nie wyjaśni całej idei, faktycznie napotykamy na opór z ich strony.
OŁ: Więc o co tak naprawdę chodzi?
HM: Chodzi o to, aby ogarnąć bałagan na Saskiej
Kępie z samochodami, z kierunkami ulic, z tranzytem,
który się odbywa przez Saska Kępę, i przede wszystkim z samochodami ludzi, którzy jadą do pracy do
centrum Warszawy. Jest wiele osób, które na cały
dzień zostawiają samochody na uliczkach Saskiej
Kępy, blisko punktów komunikacyjnych. Mieliśmy
dostęp do węzła na Trasie Łazienkowskiej, który
prowadził w kierunku Politechniki. Z drugiej strony
mamy rondo Waszyngtona, z którego jest świetne
połączenie z centrum. Saska Kępa to idealny węzeł
komunikacyjny. Dochodząc do sedna sprawy: problem z zaparkowanymi samochodami zauważyliśmy
rok temu, jeszcze przed pożarem mostu. Aby odpowiedzieć w pełni i obrazowo na to pytanie, nawiążę
tutaj do wspomnianych przez Panią restauratorów.
Klienci, którzy do mnie przyjeżdżają, przebywają na
Saskiej Kępie godzinę-dwie i odjeżdżają. A w naszej
okolicy stoją samochody pozostawione na 8-10 godzin. Auta są pozostawione na czas wyjazdu do pracy
przez osoby przyjezdne. Osoby, które chcą skorzystać
z bazy gastronomicznej Saskiej Kępy, nie mają gdzie
zaparkować. Nam zależy na tym, aby umożliwić ludziom parkowanie, a nie zamykać Saską Kępę.
OŁ: Wie Pan, że to trochę tak wygląda?
HM: Wiem o tym , ale my nie widzimy miękkiego
rozwiązania sytuacji Saskiej Kępy. Prosiliśmy przez
wiele lat władze o pomoc. Proszę przejrzeć program
wyborczy poszczególnych kandydatów na radnych
i burmistrzów. Po takiej lekturze można szybko zauważyć, że problem parkowania w naszej okolicy
przewija się przez 3-4 kadencje i dalej nic się nie

zmieniło. Dopiero od momentu, kiedy wyszliśmy
z radykalnymi postulatami, zrobiło się głośno.
Urzędnicy dostali masę podpisów pod petycjami jasno określającymi fakt, że ludzie chcą zmian komunikacyjnych na Saskiej Kępie. Dlatego powstała idea
konsultacji społecznych dotyczących Strefy Płatnego Parkowania. Ta strefa, owszem, nie jest idealnym
rozwiązaniem, ale przyczyni się do uporządkowania
miejsc postojowych i odciąży Saską Kępę od aut pozostawionych na wiele godzin.
OŁ: Na Saskiej Kępie i w jej bezpośredniej okolicy organizowanych jest wiele imprez masowych,
podczas których Saska Kępa również staje się parkingiem. Nawet po wprowadzeniu Strefy Płatnego
Parkowania nadal Saska Kępa będzie parkingiem,
ponieważ po godzinie 18:00 nie są pobierane opłaty
za pozostawienie auta.
HM: Najlepszym przykładem imprez masowych
w naszej okolicy są maratony. Maratończycy przyjeżdżają i zostawiają u nas auta, część z nich jest odholowywana. Ludzie przyjeżdżają tutaj, aby uczestniczyć
w zawodach, i jest to bardzo fajne. Natomiast brakuje
nadzoru, czy to straży miejskiej, czy innej służby.
Sami powinni się podporządkować obowiązującym
zasadom. Trzeba też pamiętać, że imprezy masowe
to są incydenty. W chwili, gdy jesteśmy w trakcie tych
imprez, mamy strefę SK. I tutaj powiem, że wbrew
twierdzeniom inżyniera ruchu wypowiedzianych na
spotkaniu Burmistrza z mieszkańcami w październiku 2014, że jest robiona przez urząd enklawa z Saskiej
Kępy, bo jednak stoją zakazy wjazdu, a my, mieszkańcy, posługujemy się identyﬁkatorem SK. Policja i Straż
Miejska obstawia Saską Kępę dookoła na ileś godzin
przed rozpoczęciem imprezy i kilka po. Problem jest
ciągły, i nie jest spowodowany imprezami na stadionie czy w okolicy. Ilość aut pozostawianych na Saskiej
Kępie obecnie też uniemożliwia normalne funkcjonowanie mieszkańców. Często podjechanie pod
dom jest bardzo trudne. Co więcej, często zostawienie auta w sposób legalny graniczy z cudem. Zdarza
się, że kierowcy bawią się w satelitę i krążą po ulicach
Saskiej Kępy w celu znalezienia miejsca.
OŁ: Strefa Płatnego Parkowania sama w sobie nie
zwiększy liczby miejsc parkingowych. Warto mieć
na uwadze fakt, że Saska Kępa się rozbudowuje,
powstają nowe osiedla, w których również jest ograniczona liczba miejsc postojowych. Gdzieś te auta
muszą parkować.
HM: W tej chwili rano przyjeżdża do nas masa aut,
możemy je liczyć w tysiącach. Przyjezdni kierowcy
stają gdzie popadnie. Natomiast w nocy jest pusto,
np. na ulicy Walecznych jest zaparkowanych średnio
25 aut.
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Drodzy Sąsiedzi,

z przyjemnością przekazujemy Wam lipcowo-sierpniowy numer „Wiadomości Sąsiedzkich”.
Kolejne wydanie ukaże się w drugim tygodniu września 2015 r. Życzymy Wam słonecznych wakacji i do zobaczenia!

c.d. ze str. 1
OŁ: Ale Saska Kępa to też ﬁrmy, do których ludzie
dojeżdżają własnymi pojazdami.
HM: Tak, wiem. Nie ma sprawy. Osoby pracujące w takich ﬁrmach też mogą uzyskać możliwość
parkowania. Jednak podkreślę raz jeszcze: w nocy
jest pusto na Saskiej Kępie. W dzień mamy tu auta,
z których wysiadają ludzie, przesiadają się w tramwaj i jadą na ileś godzin do pracy czy na zakupy.
Samochody są zostawiane u nas, bo za mostem
Poniatowskiego jest Strefa Płatnego Parkowania
i należy zapłacić za postój. Taniej jest przejechać
tramwajem do centrum i z powrotem niż płacić za
parkowanie. Wracając do Pani poprzedniego pytania dotyczącego liczby miejsc postojowych: obszar
mamy cały czas ten sam, liczba miejsc postojowych
po oznaczeniu wszystkich miejsc zapewne się
zmniejszy. Wszyscy są tego świadomi. Tylko w sytuacji, gdy ten obszar przestanie być obiektem
zainteresowania dla ludzi, którzy zostawiają u nas
rano pojazdy i jadą dalej komunikacją miejską,
ruch, a za tym ilość aut zmniejszy się drastycznie.
OŁ: Według Pana sytuacja Saskiej Kępy pogorszyła się po wprowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania na Powiślu?
HM: Tak, na Powiślu jest teraz spokój.
OŁ: Pod koniec sierpnia lub na początku września bieżącego roku ma pojawić się analiza ruchu
zlecona przez Urząd m.st. Warszawy.
HM: Tak, czekamy na nią. Jednak nasze pierwsze spotkanie, na którym ustalono, że konsultacje

społeczne ruszają, odbyło się w październiku 2014
roku. Do marca 2015 roku nic szczególnego się
nie wydarzyło. Po naszych komentarzach zostało
zorganizowane spotkanie w Promie Kultury Saska Kępa i powiedziano nam, że takie konsultacje
startują. Realnie od października 2014 do sierpnia
tego roku nie zdarzyło się nic. Był jeden incydent
w listopadzie, gdy na ulicy Walecznych zmieniono
organizację ruchu. Tylko takie działanie dla nas nic
nie przyniosło. Efekty przyniosą zmiany całościowe.
OŁ: Dążą Państwo do tego, aby część ulic na
Saskiej Kępie była jednokierunkowa?
HM: Większości ulic na Saskiej można pozmieniać kierunki, tak aby odpowiadały rzeczywistym
potrzebom. Nikt się nie spodziewał, że most Łazienkowski przestanie funkcjonować. Po tym incydencie cały ruch na ulicy Francuskiej, Saskiej,
w szczytach nawet na ul. Międzynarodowej blokuje się. „Stoją” prawie wszystkie ulice. Wprowadzenie
ruchu jednokierunkowego na części ulic Saskiej
Kępy byłoby dobrym rozwiązaniem. Na spotkaniu
w marcu ludzie z ZDM mówili, że przeprowadzą
analizę ruchu, zbadano natężenie. Wszystko fajnie.
Tylko czemu zrobiono to w przeddzień Świąt Wielkanocnych, gdy ruch był niewielki? Sprawa mostu
jest sprawą nie do przewidzenia i zdajemy sobie
sprawę z tego, że ten ruch musi zostać gdzieś
przekierowany. Rozumiemy, że Saska Kępa się korkuje. Te korki są, ale nadal mamy auta, które stoją
na uliczkach pozostawione na wiele godzin.

Co słychać na Pradze-Południe
Tramwaj na Gocław
– ciąg dalszy już
znamy?
Czas tak dobrych wiadomości dla mieszkańców Pragi-Południe jak
ostatni tydzień czerwca rzadko się zdarza.
Najpierw w mediach,
a następnie podczas sesji Rady m.st. Warszawy, na
której udzielono absolutorium za 2014 rok, Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz potwierdziła, że
budowa tramwaju na Gocław została zapisana
jako jedna z priorytetowych inwestycji miejskich.
Ale co ważniejsze, za słowami poszły także czyny. W piątek, 26 czerwca w Biurze Drogownictwa
odbyło się spotkanie, w którym oprócz dyrekcji
biur miejskich odpowiedzialnych za inwestycje
wzięli udział przedstawiciele Tramwajów Warszawskich, ogródków działkowych przy al. Waszyngtona oraz burmistrz Pragi-Południe Tomasz
Kucharski.

Budżet Partycypacyjny
– ostatni etap
GŁOSOWANIE
Do 26 czerwca 2015 trwa głosowanie w II edycji budżetu partycypacyjnego. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną zrealizowane w 2016 r.
We wszystkich dziewięciu rejonach Pragi-Południe
udział w głosowaniu bierze 113 projektów w dziesięciu
kategoriach – niektóre z nich dotyczą kilku kategorii:
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Teraz musimy jak najszybciej podjąć konkretne działania dla realizacji
tej potrzebnej nie tylko mieszkańcom naszej dzielnicy inwestycji.

Działki – jest ratunek?
Co jakiś czas powraca problem związany
z dalszym funkcjonowaniem największych, położonych właściwie w centrum miasta ogrodów
działkowych przy al. Waszyngtona.
Cały czas mimo podejmowanych przez władze
Warszawy działań grozi nam zabudowa terenu
pomiędzy Saską Kępą a Grochowem.
Decyzja uwłaszczeniowa z 2003 roku przekazująca spółce Projekt S nieruchomość obejmującą prawie cały teren ogrodów działkowych przy
al. Waszyngtona, dzięki zaangażowaniu obecnych władz miasta, została tylko częściowo unieważniona. Groźba zabudowy związana z zawiłymi sprawami własnościowo-prawnymi niestety
cały czas istnieje.
Aby ten stan zmienić, podobnie jak i w setkach
innych spraw dotyczących roszczeń na terenie
Warszawy, na ostatnim swoim posiedzeniu Sejm
RP na wniosek władz Warszawy przyjął tzw. „Małą
53 projekty – edukacja
27 projektów – komunikacja i drogi
38 projektów – kultura
14 projektów – ochrona środowiska
2 projekty – pomoc społeczna
60 projektów – przestrzeń publiczna
22 projekty – sport
12 projektów – zdrowie
19 projektów – zieleń miejska
19 projektów – inne

Osoby, które zagłębią się w temat Strefy Płatnego Parkowania, zostaną przekonane do tej
idei. Będą konsultacje społeczne i analiza ruchu,
wspólnie ze zwolennikami i przeciwnikami będziemy mogli zdecydować, co dalej. My chcemy
zainicjować zmiany. Nam zależy na tym, aby nie
było „wolnej amerykanki”, jaka jest w tej chwili
na ulicach. Mieszkańcy i osoby, które pracują na
Saskiej Kępie, będą mogły uzyskać abonament.
Mieszkaniec za 30 złotych rocznie parkuje swoje
auto, tak jak jest to w innych częściach stolicy.
Czy te 30 złotych rocznie naprawdę zwiększy
koszty życia?
OŁ: Nie ma Pan wrażenia, że „wolna amerykanka” jest spowodowana zbyt małą liczbą patroli na ulicach Saskiej Kępy?
HM: Brakuje patroli, które działałyby prewencyjne. Chodziły i wyłapywały wykroczenia drogowe.
Jest ich zdecydowanie za mało. Uważam, że taki
patrol powinien poruszać się po Saskiej Kępie. Na
pewno nauczyłoby to ludzi dyscypliny drogowej.
Automatycznie ludzie będą się obawiali konsekwencji. Zwrócę uwagę również na fakt, że auta
często są zaparkowane przy przejściach dla pieszych, co zagraża bezpieczeństwu ludzi spacerujących po naszej okolicy.
OŁ: Pozostaje nam zatem czekać na analizę ruchu, która zostanie nam udostępniona po wakacjach. Dziękuję za rozmowę.

ustawę reprywatyzacyjną”. W jednym z jej paragrafów zapisano, że zwrotowi nie podlegają parki
i będące własnością publiczną tereny zielone.
Taki zapis ustawowy pozwala na objęcie ochroną także ogródków działkowych, które będą miały charakter otwartych, dostępnych dla wszystkich mieszkańców Warszawy terenów zielonych.
Podczas wielu już rozmów i dyskusji pomiędzy
władzami miasta a środowiskiem działkowców ci
ostatni akceptowali konieczność otwarcia ogrodów dla wszystkich warszawiaków. Jestem pewien, że uda się dojść do porozumienia i sformułowania takich zasad współpracy, aby działkowcy nadal mogli się cieszyć ze swoich ogrodów,
a mieszkańcy Warszawy mieli kolejny duży, zielony teren dostępny dla każdego.
Jednocześnie został zintensyﬁkowany proces
opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren
ogródków działkowych przy al. Waszyngtona pozostanie terenem zielonym. Jego zapisy ostatecznie rozstrzygną przyszły charakter tego terenu.
Paweł Lech
przewodniczący Komisji Sportu,
Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy
Podsumowanie i wnioski z II edycji budżetu partycypacyjnego 2016 przedstawimy czytelnikom po
dokonanej ewaluacji w powakacyjnym numerze
„Wiadomości Sąsiedzkich”.
Anna Oleksiak
członek Zespołu
ds. Budżetu Partycypacyjnego 2016
Dzielnicy Praga-Południe
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Z prac Rady Dzielnicy
Chronimy
tereny zielone
przy ul. Kinowej
Najważniejszym tematem omawianym w trakcie czerwcowej sesji
Rady Dzielnicy była
sprawa terenów zielonych przy ul. Kinowej
i al. Waszyngtona. Od końca lat 30 ubiegłego wieku znajdują się tam ogrody działkowe.
Dziś kompleks ogrodowisk w granicach ulic:
Kinowej, Międzynarodowej oraz al. Waszyngtona i al. Stanów Zjednoczonych to ponad 60 hektarów terenów zielonych Do znacznej części
gruntu w tym rejonie występują roszczenia byłych właścicieli oraz ﬁrmy, która nabyła rosz-

czenia od przedwojennej spółki. Te niezmiernie skomplikowane sprawy gruntowe trwają
w sądach już latami. W 2003 roku teren ten
został nawet wydany prywatnej ﬁrmie developerskiej. Całe szczęście sprawę udało się wyjaśnić przed sądami i działki wróciły do majątku
miasta. Konﬂikt jednak trwa do dziś i zapewne
sprawy w sądach będą trwały jeszcze długo.
Pewne jest tylko jedno: jedynie dzięki miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego, który jasno i wyraźnie wskaże przeznaczenie tych terenów, istnieje możliwość obrony
zielonych płuc naszej dzielnicy przed zabudową.
Dlatego też cieszy deklaracja Dyrektora Biura
Architektury Pana Marka Mikosa, który zaproszony na sesję rady potwierdził, iż prace nad planem
ruszą po wakacjach.

Jest takie miejsce na Pradze-Południe
Nie ma jeszcze roku, a już działa prężnie. Punkt
Informacji Kulturalnej (i nie tylko) „Akwarium” – bo o
nim mowa – to miejsce, w którym można otrzymać informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, społecznych, oświatowych i sportowych w naszej dzielnicy.
Punkt znajduje sięna placu Szembeka 1a. Otwarty jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–19:00.
Olga Łęcka: Skąd pomysł na stworzenie Punktu Informacji Kulturalnej
(i nie tylko) „Akwarium”?
Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk: Pomysłodawczynią stworzenia Punktu Informacji Kulturalnej jest pani dyrektor Centrum Promocji Kultury Praga-Południe – Barbara Gebler-Wasiak. Po remoncie placu Szembeka pojawiła
się logistyczna możliwość stworzenia takiego punktu. Centrum Promocji
Kultury Praga-Południe administruje „Akwarium”, właścicielem jest nasz
Urząd Dzielnicy.
OŁ: Oprócz udzielania informacji zajmują się Państwo sprzedażą biletów.
M.P-Ś: Na razie mamy bilety do Centrum Promocji Kultury Praga-Południe i do ﬁlii, czyli do Klubu Kultury Seniora i Klubu Kultury Gocław.

Filmowa Stolica Lata
Na przestrzeni ostatnich lat dużą popularnością cieszą się seanse ﬁlmowe na świeżym powietrzu. Na Pradze-Południe również zaplanowano
tego typu atrakcje. W Muszli Koncertowej Parku
Skaryszewskiego w każdą wakacyjną środę przeniesiemy się przede wszystkim w świat musicali.
Seanse w lipcu wystartują o 21:45, natomiast
w sierpniu o 21:15. W wakacyjne miesiące będziemy mieli okazję zobaczyć następujące projekcje:
1 lipca 2015 r. – „Skrzypek na dachu”
8 lipca 2015 r. – „Nine”
15 lipca 2015 r. – „Moulin Rouge”
22 lipca 2015 r. – „Szalone serce”
29 lipca 2015 r. – „August Rush”
5 sierpnia 2015 r. – „De-Lovely”
12 sierpnia 2015 r. – „Czarny Łabędź”
19 sierpnia 2015 r. – „Step Up Revolution”
26 sierpnia 2015 r. – „New York”.
Izabela Gloskiewicz
źródło: www.cpk.art.pl/News/view/3772
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Dodatkowo radni podjęli kilka uchwał budżetowych, z których watro wspomnieć o modernizacji budynku przy ul. Rechniewskiego 9. W ramach zadania budynek zostanie ocieplony oraz
zostaną w nim wymienione stolarka okienna
oraz instalacja elektryczna. W ramach budżetu
partycypacyjnego zostanie zrealizowany projekt
budowy placu zabaw z usprawnieniami dla dzieci niepełnosprawnych. Pierwotnie plac zabaw
miał znajdować się w przedszkolu przy ul. Kobielskiej 5, jednak w wyniku ustaleń ﬁnalną lokalizacją stanie się Park Polińskiego. Rada podjęła
również uchwałę w sprawie wyboru wiceburmistrza dzielnicy. Skład zarządu dzielnicy uzupełnił
Pan Michał Wieremiejczyk. Będzie zajmował się
tematami dotyczącymi sportu, kultury, promocji
oraz informatyki w Urzędzie Dzielnicy.
Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Są plany, aby w przyszłości poszerzyć działalność o inne placówki, oczywiście te, które będą chciały.
OŁ: Będzie można kupić w „Akwarium” wejściówki do teatrów?
M.P-Ś: To zależy od porozumień, które zostaną zawarte między danymi
placówkami a CPK Praga-Południe. Jeśli dana placówka kulturalna będzie
chciała z nami współpracować, my bardzo chętnie się tego podejmiemy.
OŁ: W Punkcie Informacji Kulturalnej dysponują Państwo również książkami. Jakiego rodzaju są to pozycje?
M.P-Ś: Mamy książki z zakresu historii dzielnicy. Jest kilka pozycji typowo
literackich, które zostały wydane pod skrzydłami Centrum Promocji Kultury Praga-Południe. Dysponujemy także bezpłatnymi broszurami zawierającymi najważniejsze informacje. Niedawno poszerzyliśmy swój zbiór o katalogi z Biura Informacji Turystycznej. Ponadto mamy plany Pragi-Południe,
ale także całej Warszawy.
OŁ: Możemy być dumni, że na Pradze-Południe mamy Punkt Informacji
Kulturalnej. Nie wszystkie dzielnice mogą poszczycić się takim miejscem.
M.P-Ś: Ja nie wiem, czy tego rodzaju punkt nie powstał w Warszawie jako
pierwszy. W stolicy, owszem, mamy punkty Informacji Turystycznej, jest też
Punkt Kulturowo-Informacyjny o charakterze katolickim i jesteśmy my! :)
Zapraszamy!

Dzień Sportu w Mickiewiczu
1 czerwca miał miejsce w Mickiewiczu Dzień
Sportu. Swoją obecnością zaszczycił nasze liceum
burmistrz dzielnicy Praga-Południe Tomasz Kucharski. Na ręce dyrektor Marzenny Zaworskiej
wręczył puchar za zdobycie 1. miejsca w ogólnej
punktacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych
naszej dzielnicy. Cały rok
szkolny uczniowie Mickiewicza dzielnie stawali
w szranki w wielu dyscyplinach sportowych. Pot
lał się z czoła wielokrotnie. Warto było ponieść
tyle wysiłku, aby wznieść
zwycięski puchar. To był
nie tylko dzień, ale całe
święto sportu w naszym
liceum, odbyły się mecze
piłki nożnej i siatkówki,
można też było spróbować swych sił w różnego
rodzaju
dyscyplinach,

takich jak np. podnoszenie ciężarów czy przeciąganie liny.
Dzień Sportu był zatem kompleksowym spotkaniem ze zdrowym trybem życia, który nie tylko
bawił, ale również uczył.
Matylda Orłowska-Pachnik
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Wystartuj w BMW
Półmaratonie Praskim!
30 sierpnia wystartuje druga edycja BMW
Półmaratonu Praskiego. Blisko osiem tysięcy
biegaczy będzie mogło zmierzyć się na nowej,
interesującej trasie, wiodącej w całości po prawej stronie Wisły. Wyzwól swoją energię i dołącz
do nich!
Bieganie jest najprostszą formą ruchu, rekreacją, która zapewnia zdrowie, radość oraz satysfakcję. Regularne bieganie sprawia, że lepiej
funkcjonuje nasz układ krążenia i oddychania,
wzmacniania się układ mięśniowy i kostny. Podczas biegu wytwarzają się endorﬁny, które dają
nam poczucie szczęścia, a jeśli ukończymy półmaraton… to satysfakcja i duma są wręcz gwarantowane. Warunek jest jeden: do takiego startu
należy się dobrze przygotować.
Półmaraton może przebiec każdy, u którego nie
stwierdzono żadnych przeciwwskazań zdrowotnych
i którego organizm jest odpowiednio przygotowany na długotrwały wysiłek. Podstawą są regularne
i systematyczne treningi, np. 3-4 razy w tygodniu lub
częściej – wszystko zależy od celu, jaki chcemy osiągnąć – twierdzi wielokrotna reprezentantka Polski na długich dystansach Edyta Lewandowska,
polmaraton_PRASA_2015_185_122
FLAT.ai
mistrzyni Polski
w maratonie i trener personalny.
Pod jej okiem każdy może zdobywać niezbędne

biegowe doświadczenie, ponieważ organizatorzy
BMW Półmaratonu Praskiego zapraszają wszystkich chętnych na otwarte treningi biegowe z 4F,
które odbywają się w każdą sobotę na Agrykoli. Wśród trenerów, poza Edytą Lewandowską,
są m.in. Rafał Sieradzki, Paweł Olszewski i Mateusz Baran.
W cyklu przygotowań spodziewajcie się m.in.
wskazówek dotyczących treningów wraz z wyjaśnieniem ich specyﬁki i wpływu na Wasz organizm.
Wszystko po to, aby ułatwić Wam osiągnięcie wymarzonego czasu w półmaratonie. Każdy trening
wniesie coś nowego do Waszych przygotowań. Nie
tylko poprawicie formę, ale zdobędziecie również
niezbędną wiedzę o bieganiu i skutecznych metodach przygotowań do zaplanowanych startów
– opowiada Edyta Lewandowska, sześciokrotna
wicemistrzyni Polski w półmaratonie.
Start tegorocznej edycji odbędzie się na al. Zielenieckiej, z której uczestnicy półmaratonu skierują się na ulice Francuską i Zwycięzców. Dalej trasa
poprowadzi znanymi arteriami Gocławia (m.in.
ulicami gen. Abrahama i gen. Fieldorfa). Następnie
na biegaczy czeka pętla na Wale Miedzeszyńskim
1
15/06/15
14:22
oraz
długa
i szybka
prosta do Wybrzeża Szczecińskiego. Ostatnie kilometry to klimat prawdziwej

warszawskiej Pragi, czyli m.in. ulice Targowa i
Zamoyskiego. Stąd już blisko do mety, która jest
zlokalizowana w Parku Skaryszewskim.
Aby wystartować w BMW Półmaratonie Praskim, należy zarejestrować się na stronie: www.
bmwpolmaratonpraski.pl. Do końca lipca koszt
pakietu startowego to 79 zł. W jego skład wchodzi m.in. koszulka z najnowszej kolekcji ﬁrmy
4F – oﬁcjalnego sponsora technicznego biegu.
Na mecie na biegaczy czeka też wyjątkowy medal wykonany przez Mennicę Królewską, a także
wiele niespodzianek przygotowanych przez partnerów biegu.
Organizatorzy pamiętają również o kibicach.
Wśród atrakcji znajdzie się miasteczko biegowe
usytuowane w Parku Skaryszewskim. W trakcie
biegu i po jego zakończeniu miasteczko w parku
stanie się atrakcyjnym miejscem, szczególnie dla
rodzin z dziećmi.
W ubiegłym roku w premierowej edycji
BMW Półmaratonu Praskiego udział wzięło ponad
6 tysięcy zawodników z 20 krajów. Triumfował
Kenijczyk John Kibichiy Tanui, z czasem 1:03.51,
a w gronie kobiet najszybsza była Iwona Lewandowska (Vectra Włocławek) – 1:13.10.
A. Kalinowska
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PROM otwiera górny pokład!
Wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany czas – lato, a wraz z nim potrzeba spędzania czasu na świeżym powietrzu. W tym roku pogoda jest
kapryśna, ale PROM stawia jej czoła i rozpoczyna cykl wydarzeń na swoim
wyjątkowym tarasie na dachu. Już od rana do dyspozycji są leżaki, wraz
z całym asortymentem (koce i poduszki), wieczorami natomiast będą się
odbywać artystyczne i kulturalne wydarzenia.
„Zakręć kapciem” to nowy, letni cykl dla nieobojętnych na dobre rytmy!
Główną atrakcją w trakcie sobotnich wieczorów na dachu będzie muzyka
prezentowana przez cenionych DJ-ów. Przeplatać się będą ciepłe klimaty
południowoamerykańskie, etno i retro, za które odpowiadać będzie Que
Sabroso na zmianę ze znanym ze sceny electro i Radiostacji Kwazarem. Ten
z kolei zaprezentuje bardziej eklektyczne i soulowe rytmy. Można się spodziewać wielu niespodzianek, a sama muzyka na pewno znajdzie wielu
odbiorców, zarówno tych, którzy mają ochotę spędzić czas, relaksując się
o zachodzie słońca, jak również tych, którzy słysząc dobrą muzykę, nie potraﬁą
ustać w miejscu i czują nieodpartą chęć „zakręcenia kapciem”!
Co piątek w ramach Kina Kępa na Dachu odbywać się będą seanse ﬁlmów
z dreszczykiem. Wszystkich miłośników emocji mogą przyciągnąć takie tytuły, jak otwierający cały cykl, zrealizowany w estetyce mockumentary i pełen
absurdu „Łowca trolli” André Øvredala (03.07) czy uznany przez Quentitna
Tarantino za najlepszy thriller 2013 roku ﬁlm Aharona Keshalesa i Navota
Papushado „Duże złe wilki” (17.07) opowiadający historię prywatnego śledztwa ojca jednej z oﬁar seryjnego mordercy. Przy czym inteligentny i błyskotliwy scenariusz zaskakuje co chwila kolejnymi zwrotami akcji.
W lipcu PROM zadba również o wydarzenia międzynarodowej rangi. Rozwinięciem dotychczasowej współpracy z Instytutem Yunus Emre – Centrum Kultury Tureckiej, dzięki któremu gościmy wystawę tureckich artystek „Endless”
(do 9 lipca), będzie kino. Pokażemy ﬁlmy w ramach Tureckiego Kina Kępa,
a pojawią się takie tytuły, jak: „Mój ojciec i mój syn” (06.07), „Puszka Pandory”
(27.07), „Inna modlitwa” (03.08) czy „Budując łódki z arbuzowych skórek” (24.08).
Wyjątkowy koncert zapowiada się w sobotę, 4 lipca. Na zaproszenie Instytutu Włoskiego odwiedzi PROM Kultury Saska Kępa znany LUCA NOSTRO
POLISH QUARTET. Kwartet zaprezentuje repertuar złożony z utworów skomponowanych przez lidera, pochodzących z różnych jego albumów nagranych
w Nowym Jorku. Włoskiemu gitarzyście towarzyszyć będzie czołówka polskich
muzyków: Przemysław Florczak, Andrzej Święs i Paweł Dobrowolski.
Natomiast w sierpniu zrobi się jeszcze cieplej dzięki koncertowi muzyki
greckiej Olympos (13.08). W skład zespołu wchodzą: Georgios Kissas (bouzuki,
śpiew), Manolis Polychronakis (gitara akustyczna, śpiew), Sebastian Freyberg
reklama

(instrumenty perkusyjne) oraz Grzegorz Bożewicz (akordeon). Będzie to niezwykła okazja do posłuchania muzyki z rdzennych regionów Grecji, Krety
oraz Cypru.
W okresie wakacyjnym nie zamierzamy zwalniać tempa z naszym re-gularnym programem. W tygodniu nadal będzie można przyjść do Letniego
Kina Kępa lub posłuchać muzyki klasycznej. W lipcu będzie to koncert Pawła
Kwaśnego i Bartłomieja Koziny, podczas którego artyści zaprezentują utwory
Astora Piazzolli, Heitora Villi-Lobosa, Maximo Diego Pujola, Celso Machado oraz
Izaaca Albeniza (30.07).
PROM pamięta również o najmłodszych widzach. Jak co roku, w każdą niedzielę wakacji zapraszamy do Dziecięcego Kina Kępa, przypomnimy m.in. klasyki polskiej kinematograﬁi, jak przygody Bolka i Lolka oraz Reksia (26.07) czy niezapomniane „Porwanie Baltazara Gąbki” (09.08, 16.08), pokażemy także współczesną animację ze smokami w roli głównej, czyli „Łowców smoków” (12.07).
Szczegółowy program PROMu można znaleźć na stronie internetowej: www.
promkultury.pl oraz proﬁlu na FB.
A co najważniejsze: w okresie wakacyjnym wstęp na wszystkie koncerty
i seanse ﬁlmowe jest bezpłatny!
Natalia Szelachowska

Będzie nowa ścieżka rowerowa!
Ostatniego dnia czerwca Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o przyznaniu
środków pieniężnych na budowę i remont dróg rowerowych. Za 74 mln zł powstanie 15 tras rowerowych o łącznej długości 80 kilometrów. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach „Programu Rozwoju Tras Rowerowych do roku 2020”.
Dzięki programowi na sąsiadującym z nami Grochowie na przełomie 2016
i 2017 roku powstanie droga rowerowa wzdłuż al. Waszyngtona. Koszt realizacji tej
inwestycji wyniesie 2,8 mln zł. Natomiast jak czytamy na oﬁcjalnej stronie Urzędu
m.st. Warszawy, jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace nad realizację ścieżki
dla cyklistów na al. Stanów Zjednoczonych.
Olga Łęcka, źródło: www.um.warszawa.pl
reklama

Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie 97 m2 – 565 tys. PLN
Rezerwując już dziś, możesz dostać 5% rabatu

tel.: 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, www.ulicamotylkowa.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Skaryszewski z nową aleją

Izabela Gloskiewicz

Mapa - lokalizacja wyremontowanej alei

mapa i zdjęcia: Zarząd Oczyszczania Miasta

Zarząd Oczyszczania Miasta dba nie
tylko o roślinność w Parku Skaryszewskim, ale także o elementy architektoniczne. W czerwcu została wykonana inwestycja polegająca na zmianie nawierzchni
alei spacerowej.
Jak poinformowała nas pani Zoﬁa Kłyk
z Zarządu Oczyszczania Miasta: – Nową
nawierzchnię położono na alei wejściowej do parku, która łączy al. Waszyngtona
z aleją obwodnicową. Zniszczone płyty
chodnikowe zastąpiono gotową mieszanką mineralną. Zastosowano wodoprzepuszczalną, naturalnie stabilizowaną
nawierzchnię typu HanseGrand. Wzdłuż
ścieżki wyłożono granitową kostkę, a płyty
w dobrym stanie wykorzystano ponownie,
układając je od strony ulicy.
Inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo w parku pochłonęła 33,1 tys. zł.
W ramach funduszy zostało odremontowanych 241,6 m² powierzchni alei. Wspomnianą mieszankę mineralną Zarząd
Oczyszczania Miasta zastosował również
w Ogrodzie Saskim.

Po lewej aleja przed remontem, po prawej już wyremontowana, równa droga spacerowa

Zbadaj swoje oczy!
Wzrok to jeden z ważniejszych zmysłów dla człowieka. Dobry stan wzroku
zapewnia odpowiednią jakość i komfort życia. Schorzenia okulistyczne mogą
początkowo przebiegać bezobjawowo, objawy mogą być słabo nasilone lub
dotyczyć tylko jednego oka. Pacjent nawet nie uświadamia sobie, że podstępnie traci wzrok. Jeżeli coś zauważy, to często zbyt późno. Leczenie jest
wówczas trudniejsze i mniej skuteczne. Warto więc odpowiednio wcześnie
zadbać o swój wzrok poprzez badania proﬁlaktyczne. Zarówno w chorobach
oczu, jak też w chorobach ogólnych (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze itp.)
należy okresowo przeprowadzać badanie u okulisty. Podstawowe badanie
okulistyczne obejmuje badanie ostrości wzroku, badanie przedniego odcinka
oka, soczewki, dna oka oraz ciśnienia wewnątrzgałkowego. Uzyskane wyniki pozwolą na szeroką ocenę pracy narządu wzroku. Jeżeli wykryte zostaną
nieprawidłowości, to lekarz zaleci dalszą diagnostykę i leczenie. Najbardziej
podstępnym i skrytym schorzeniem oczu jest jaskra, która może rozwijać się
przez 20-30 lat, nie dając pacjentom żadnych powodów do niepokoju. Pierwsze objawy mogą być związane z nieodwracalnym uszkodzeniem wzroku. Badanie ciśnienia w gałce ocznej to jedno z podstawowych badań do rozpoznawania jaskry i kontrolowania skuteczności leczenia. Warto wykonywać regularne pomiary ze względu na różnorodność jaskry. Nawet prawidłowe wyniki
nie zwalniają z czujności okulistycznej, ponieważ istnieje jaskra normalnego
ciśnienia. Pomocne w takich przypadkach są dane z wywiadu, najczęściej informacja o niskim ciśnieniu tętniczym, skłonności do marznięcia, zimne dłonie czy stopy. Przy podejrzanych wynikach powtarzających się w kolejnych
pomiarach lekarz zleca badania rozszerzające diagnostykę jaskrową, może
odpowiednio dobrać leczenie jaskry zależnie od jej rodzaju i stopnia zaawansowania. Jednakże aby podjąć odpowiednią i skuteczną terapię, należy naj-

pierw dać sobie szansę na wczesne wykrycie jaskry poprzez proﬁlaktykę okulistyczną. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym i znając trudności
w wykonaniu badań okulistycznych, proponujemy czytelnikom wykonanie
bezpłatnego proﬁlaktycznego pomiaru ciśnienia w oczach. Pomiar jest nieinwazyjny, krótki, nie ma żadnego negatywnego wpływu na oko. Proﬁlaktyka
skierowana jest do wszystkich, do osób, które nigdy nie podejrzewały u siebie
jaskry, jak też do osób z czynnikami ryzyka rozwoju jaskry lub osób już leczących się. Nie ma żadnych ograniczeń w uczestnictwie w programie przeciwjaskrowym. Wynik pomiaru jest podawany w formie pisemnej i omawiany z
lekarzem bezpośrednio po wykonaniu.
Miejsce akcji to Przychodnia Rejonowa przy ul. Kickiego 24, gabinet 18. Badania wykonywane są w każdy wtorek w godzinach 10-17.
Bliższe szczegóły pod numerem 500-523-499 i na www.jaskra.org.
Andrzej Stosio

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA Z OGROMNYM SUKCESEM
Za nami wyprzedaż garażowa na Saskiej Kępie. 14 czerwca nasza okolica zamieniła się w jarmark. Organizatorzy przedsięwzięcia razem z osobami, które chciały wziąć czynny udział w wydarzeniu, spisali się na medal.
Podwórka z produktami różnego typu otworzyło aż 125 domostw. Każdy
z nas mógł znaleźć na wyprzedaży coś dla siebie: niedostępną do tej pory
płytę, torbę na rower czy nawet skuter! Jak dowiedzieliśmy się z oﬁcjalnego proﬁlu wydarzenia utworzonego na jednym z portali społecznościowych, kolejna edycja wydarzenia odbędzie się za rok.
Izabela Gloskiewicz

WiadomoÊci Sàsiedzkie Saska K´pa – pismo mieszkaƒców Saskiej K´py i okolic
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AMP Futbol
Ekstraklasa Warszawa
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług Poradni „Pokonaj Kryzys” prowadzonej przez Fundację United Way Polska. Celem specjalistów
pracujących w Poradni jest pomoc m.in. osobom, które są w trudnej sytuacji życiowej ze względu na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę
lub wykluczenie zawodowe. Zapraszamy do korzystania z porad: prawnika, psychologa i doradcy zawodowego. W poradni można uzyskać również wsparcie socjalne.
Zapisy do Poradni odbywają się telefonicznie: 22 621 28 09, mailowo:
poradnia@wspolnadroga.pl i bezpośrednio w siedzibie Fundacji: ul. Pokrzywnicka 3a (Olszynka Grochowska), 04-320 Warszawa.
Zapraszamy
Szymon Bibułek

OGŁOSZENIA DROBNE

Na naszych łamach można zamieścić dwa typy ogłoszeń drobnych (bez

względu na ich treść):
• ogłoszenie tekstowe o objętości do 20 wyrazów – płatne 16 zł (brutto),
• ogłoszenie w ramce 43 x 20 mm – płatne 43,05 zł (brutto).
Zamówienia można dokonać do 20 dnia poprzedniego miesiąca pod numerem tel.:
22-810-26-04 lub adresem e-mail: drobne.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Ogłoszenia publikujemy po wcześniejszym opłaceniu (gotówką lub przelewem).

Po koniec lipca będziemy mieli okazję wziąć udział w kolejnej sportowej imprezie organizowanej w sąsiadującym z nami Parku Skaryszewskim – w Muszli
Koncertowej oraz KS Drukarz. W ostatni weekend lipca w godzinach 9:00-17:00
odbędzie się turniej AMP FUTBOL EKSTRAKLASA WARSZAWA. Są to zmagania
sportowe, do których przystąpią cztery drużyny amp futbolowe z całej Polski.
Wydarzenie organizowane jest w ramach drugiej kolejki powstałej w tym roku
ligi polskiego amp futbolu, do której należą osoby po amputacjach kończyn.
Gospodarzem wydarzenia jest stołeczna drużyna LAMPART Warszawa.
Rozgrywki będzie komentować Łukasz „Juras” Jurkowski. Dwudniowemu
wydarzeniu będą towarzyszyć także koncerty, konkursy i ćwiczenia sportowe.
Izabela Gloskiewicz
źródło: www.cpk.art.pl/News/view/3772
reklama

MIKROL

A
– Nieruchomości
G
E • Mieszkania developerskie – ponad 100 inwestycji - PROWIZJA 0%
N • Kupno – sprzedaż – wynajem – rynek wtórny
C • Pomoc ﬁnansowa, prawna, MdM
J
04-171 Warszawa, ul. Jarocińska 17, tel.: 22 / 879 79 13
www.nieruchomosci-mikrol.pl
A

• Ogródek działkowy 450 m2 w Wawrze odstąpię, tel. 722264478
• Firma sprzątająca przejmująca nowe obiekty handlowe w Piasecznie i Warszawie zatrudni osoby do utrzymania czystości. Konkurencyjne wynagrodzenie, elastyczne graﬁki i duży wybór miejsc pracy w Twojej okolicy. Dołącz do nas i
pracuj w atrakcyjnych warunkach od zaraz! Warszawa: 661991477, 661992707, 661991506; Piaseczno: 661991457,
661991573
• Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej –1/2 bliźniaka,
wesoła centrum. Bardzo dobra lokalizacja. 782 202 380
• Firma sprzątająca – sprzątanie biur, mieszkań, pranie tapicerki i dywanów. Rachunki. tel. 505 28 77 81
MYCIE OKIEN I DACHÓW
www.ﬁrmasprzatajaca-warszawa.pl
• Pomoc i nauka w obsłudze komputera, internetu i komórki. Osoby starsze, promocja! Student. 533-404-404
606 808 358 www.polinie.pl

NAPRAWA KOMINÓW

KOMPLEKSOWE, RZETELNE USŁUGI DLA WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH I NIE TYLKO W ZAKRESIE:

SPRZĄTANIE, PRACE WYKOŃCZENIOWE,
PIELĘGNACJA ZIELENI

tel. 5O7 097 028
ZaGRAJ NA GITARZE

przy ognisku czy na wyjeździe
jeszcze tego lata!
Szybka i skuteczna nauka w miłej
atmosferze, wakacyjny repertuar :)

Tel. 695-622-848

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

Z¸OTA RÑCZKA

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

WYPOŻYCZALNIA

IWO-AGO

RODZINNY
DOM OPIEKI
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

ca∏odobowa
opieka piel´gniarska
bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych
przyst´pne warunki p∏atnoÊci
równie˝ krótkie pobyty

PRZYCZEPY, LAWETY

SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY, PIORĄCY:
KÄRCHER, GARDENA

tel.: 532 234 128

WYCINANIE I PODCINANIE
DRZEW, USŁUGI OGRODOWE
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW
PRACE PORZĄDKOWE

tel. 513 148 238

Poszukujemy przyjaznego dzieciom
lokalu na Saskiej Kępie, w którym
powstanie PRACOWNIA EDUKACYJNA
(język angielski, plastyka etc).
Prosimy o kontakt:

tel. 510 296 184, 660 428 760

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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SASKA K¢PA
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