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Literatura przez wielkie
w

„L”

ie Kultury Saska K´pa

Październik w PROMie w dużej mierze będzie
upływał pod hasłem literatury, i to przez duże
„L”! Nadarzy się wiele okazji, kiedy będzie można odwiedzić nas podczas spotkań z pisarzami
i osobami związanymi ze światem książki.
Już 8 października zapraszamy na premierę najnowszej książki Sylwii Zientek pt. „Miraże”, o której
prof. Brygida Helbig napisała: niezwykle atmosferyczna opowieść o tajemniczej istocie, która nigdzie
nie mogła znaleźć dla siebie miejsca – innej, a więc
odrzucanej i niezrozumianej. W tle sugestywny
obraz tętniącej życiem, przedwojennej Warszawy…
(godz. 19.00).
Dla młodszych czytelników przygotowaliśmy
wydarzenie we współpracy z Wydawnictwem
Agora i spotkanie z Grzegorzem Kasdepke wokół
jego nowej publikacji „45 puknięć w głowę” oraz
artystyczne rysowanki z autorem ilustracji, Tomkiem Kozłowskim. Książka ta jest wyjątkowa, i to

pod wieloma względami: nietypowa, zaskakująca, pomysłowa, a przy tym zabawna i wciągająca.
Autorowi udało się upiec dwie pieczenie na jednym
ogniu: po pierwsze wytłumaczył znaczenie 45 niejednoznacznych wyrażeń, a po drugie zaprezentował
45 gatunków literackich – sięgając również po tak
zwaną prozę użytkową (10.10, godz. 11.00).
W połowie miesiąca odwiedzi nas Zbigniew
Łapiński. Postać tego artysty, ostatniego z żyjących
twórców legendarnego tria Kaczmarski–Gintrowski–Łapiński, wybitnego kompozytora i pianisty,
wielokrotnie nagradzanego, została naszkicowana w książce Katarzyny Walentynowicz „Zbigniew
Łapiński. Historie również niepoważne, czyli groch
z kapustą”. Piosenki Zbigniewa Łapińskiego zaśpiewa Krystyna Świątecka przy akompaniamencie
Jakuba Mędrzyckiego (12.10, godz. 19.00).
Natomiast gościem październikowego spotkania
z cyklu „Rejsy po literaturze i nie tylko” będzie Wojciech Jagielski, prozaik, dziennikarz, przez 21 lat
korespondent „Gazety Wyborczej”, dla której pisał
reportaże z Azji Środkowej, Zakaukazia i Kaukazu
oraz Afryki. Współpracownik BBC, publikuje także
w „Le Monde”. W tym roku otrzymał nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich, która przyznawana jest od 2006 r. za reportaż
literacki, opowiadania i literacką eseistykę. Spotkanie
poprowadzi Iwona Smolka (19.10, godz. 19.00).
Dla lubiących aktywność dobra informacja! Drugą październikową niedzielę (11.10, godz. 18.00)
przetańczymy w rytmie tanga! Warsztaty Formacji
Tanga Para Todos (tłum. tango dla wszystkich) będą
składać się z trzech części. Pierwszą będzie koncert
w wykonaniu chóru i orkiestry Formacji, który
wprawi wszystkich w taneczny nastrój. Następnie
pod okiem specjalistów każdy uczestnik nauczy
się podstawowych kroków po to, by móc przystąpić do ostatniej części, a zarazem wisienki na torcie
wieczoru – Milongi, czyli wesołej potańcówki!
Na deskach PROMu również będzie się dużo
działo, a każde z wydarzeń na pewno zapadnie
w pamięć widzów. Miesiąc rozpocznie wieczór
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kabaretowy w wykonaniu Krzysztofa Jaroszyńskiego (3.10, godz. 19.00). Jego one man show
pt. „Starość… Boże! To już???” opowiada o zabawnych przypadłościach wchodzenia w starsze lata.
Wszystkie te opowieści o sobie Jaroszyński traktuje z przymrużeniem oka i dystansem seniora.
Z kolei 24 października (godz. 19.00) staną na scenie Małgorzata Bogdańska i Edyta Herbuś w podszytym humorem dramacie dwóch aktorek – matki
i córki. Nasza premiera teatralna, „Diwa”, będzie zderzeniem dwóch pokoleń, dwóch różnych podejść
do sztuki i zawodu aktora. Obie kobiety spróbują
sobie odpowiedzieć, co w życiu jest najważniejsze
i czy wyrzeczenia, które trzeba ponieść w imię sukcesu, sławy i kariery, są tego warte. Wracamy z naszym projektem „Szkolna sztuka”, w ramach którego
odbędzie się Koncert Galowy VIII Przeglądu Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej
„Taką nas ścieżką poprowadź 2015”.
Bez wątpienia niezapomnianym doświadczeniem, w duchu XVII Konkursu Chopinowskiego,
będą Recitale Chopinowskie, z których aż dwa
będą miały miejsce w PROMie! Jest nam niezmiernie miło zaprosić wszystkich na to wydarzenie,
tym bardziej, że zagrają u nas znakomici muzycy:
Grzegorz Skrobiński (4.10, godz. 17.00) i Karol
Radziwonowicz (17.10, godz. 19.00).

Karol Radziwonowicz
Tradycyjnie w PROMie będziemy świętować
urodziny Agnieszki Osieckiej! W programie, który
będziemy realizować z Fundacją Okularnicy i Wydawnictwem Prószyński i S-ka, pojawi się czytanie
III tomów „Dzienników” w wykonaniu Haliny Rowickiej oraz koncert piosenek poetki śpiewanych
przez Monikę Węgiel przy akompaniamencie Janusza Bogackiego.
Natalia Szelachowska
PROM z szyldem!
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie
Prom Kultury Saska Kępa zyska szyld. Na problem
braku oznaczenia naszego lokalnego ośrodka kultury zwrócił uwagę samorząd mieszkańców. Inwestycja będzie możliwa dzięki wygospodarowaniu
funduszy przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe.
Nowy szyld będzie widoczny nawet po zmierzchu, bowiem będzie to neon! Aktualnie zbierane
są oferty od wykonawców. Realizację przedsięwzięcia przewidziano do końca 2015 roku.
Olga Łęcka
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W trakcie akcji ratowniczej
z budynku ewakuowano
około 140 osób. Niestety
wiele osób nie mogło wrócić do swoich mieszkań.
Część z pomieszczeń strawił ogień, cześć została zniszczona w wyniku akcji gaśniczej. Należy
podkreślić, iż wszyscy potrzebujący mieszkańcy
otrzymają lokale tymczasowe na terenie dzielnicy. Mieszkania muszą być wyszykowane w standardzie i metrażu nie gorszym niż lokale przy ul.
Wiarusów, z których mieszkańcy musieli uciekać.
Ci z lokatorów budynku, którzy do czasu podstawienia lokali tymczasowych nie mogli zamieszkać
u rodzin, zostali zakwaterowani w pomieszcze-

niach należących do Urzędu Dzielnicy. Czas,
w jakim lokatorzy budynku przy ul. Wiarusów
będą zamieszkiwać w lokalach tymczasowych,
jest niezbędny do wyremontowania ich mieszkań
i doprowadzenia do stanu, w którym będzie można z nich korzystać w normalny sposób.
Należy podkreślić, iż pomimo bardzo trudnej
sytuacji zarówno służby ratunkowe, jak i władze
dzielnicy stanęły na wysokości zadania i zrobiły
wszystko, aby jak najlepiej pomóc mieszkańcom
budynku przy ulicy Wiarusów.

Ład wizualny w przestrzeni miejskiej

wizualny w przestrzeni miejskiej. Projekt nowelizacji przygotowaliśmy w naszym urzędzie i chcę
go zgłosić do prac legislacyjnych natychmiast po
wyborach.
Kandyduję do Sejmu RP w najbliższych wyborach i przede wszystkim tymi zagadnieniami
chciałbym zajmować się w pracy poselskiej.

Głównym punktem
wrześniowej sesji Rady
Dzielnicy była informacja
na temat pożaru budynku
komunalnego przy ulicy
Wiarusów 15. 3 września
w trakcie prac remontowych prowadzonych
przez prywatną ﬁrmę na dachu budynku pojawił
się ogień. Szybka akcja straży pożarnej spowodowała, iż nie doszło do tragedii i nikt nie zginął.

Rozmowa z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim
Marzymy o politykach, którzy znajdą kompromis pomiędzy bogactwem natury a mądrym
rozwojem infrastruktury.

Jakie jest pana zdanie na temat wydzielenia
Warszawy z województwa mazowieckiego?

Osiągnięciom ostatnich lat, jakimi są nowe drogi, mosty, kolejne linie i przystanki metra i tramwajów, tereny rekreacyjne i sportowe, zwrócenie
stolicy ku Wiśle, rozwój infrastruktury społecznej
i kulturalnej w Warszawie, towarzyszą zjawiska negatywne. Podmiejskie osiedla pożerają coraz więcej terenów otwartych. Zamykają mieszkańców
w pozbawionych usług, ogrodzonych zasiekami
i strzeżonych systemami monitoringu substandardowych enklawach. Presja urbanizacyjna zagraża
nawet obszarom chronionego krajobrazu, rezerwatom i Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu.

Dziś mniej zamożna część Mazowsza, m.in.
poprzez tzw. „janosikowe” czy też wojewódzkie
fundusze, korzysta z pieniędzy wypracowanych
w stolicy. Gdyby Warszawa została wyłączona ze
struktur województwa, cała ta nadwyżka dochodów byłaby dystrybuowana do pozostałych województw. Mazowsze mogłoby liczyć wtedy co
najwyżej na 1/16 tego, co dostaje dziś. Sama Warszawa też na tej zmianie nic by nie zyskała.
Czy Mazowsze nie straci na funduszach unijnych z powodu Warszawy, która jest najbogatszym miastem w Polsce?

Co możemy zrobić, aby to się zmieniło?
Ustawa metropolitalna powinna pomóc samorządom zorganizować wspólny system zarządzania gospodarką przestrzenną, infrastrukturą
liniową i systemami publicznego transportu.
Pilnej reformy uwzględniającej potrzeby metropolii wymaga też system prawny planowania
przestrzennego. Ustawa krajobrazowa bez zmiany przepisów kodeksu postępowania egzekucyjnego w administracji nie stanie się efektywnym
narzędziem pozwalającym wprowadzić ład

Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

okręg warszawski
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Nasz region korzysta z funduszy europejskich
w podobnym stopniu co inne województwa.
Po 2020 roku Mazowsze może wypaść w ogóle
z dostępu do ogromnej większości funduszy
europejskich, z racji tego, że tutejszy poziom
dochodowości już w tej chwili sięga poziomu
100 proc. średniej unijnej.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Magdalena Jędrzejewska

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

PRZEDSZKOLE MONTESSORI

KONICZYNKA
tel.: 732 960 990
ul. Fieldorfa 12 lok 5, Gocław, Warszawa
e-mail: przedszkole.koniczynka@gmail.com

tel.: 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, www.ulicamotylkowa.pl
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Co słychać na Pradze-Południe
Zdążą, nie zdążą?
To chyba najważniejsze w tym miesiącu
pytanie

Mostem Łazienkowskim interesują się na
pewno wszyscy mieszkańcy Pragi-Południe.
Zdążą czy będą opóźnienia? Gdy piszę te słowa,
najważniejsza część remontu została już wykonana. Oba brzegi Wisły połączone zostały stalową konstrukcją, a ekipy budowlane zaczęły kłaść
pierwsze warstwy przyszłej nawierzchni jezdni.
Jest więc nadzieja, że zgodnie z harmonogramem
od początku listopada będziemy mogli jeździć

Razem zbudujmy dzielnicę!
Nad Wisłą spędzamy sporo wolnego czasu. Jej
urok dostrzegamy zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, gdy spragnieni promieni słonecznych
rozkładamy się wzdłuż jej brzegu. Na jesieni często korzystamy z biegnących wzdłuż niej ścieżek
rowerowych, a zimą obserwujemy jej stan skupienia. Niezależnie od pory roku królowa polskich
rzek budzi zachwyt. Jednak aby spędzanie czasu
nad Wisłą było dla nas jeszcze bardziej przyjemne, Urząd m.st. Warszawy ruszył z kampanią pt.
„Dzielnica Wisła. Wyjdź na czysto”.
Od połowy września do końca października br.
trwa nabór wniosków o doﬁnansowanie działań
społecznych. Przedstawiciele urzędu zachęcają,

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
dla seniorów
z Pragi-Południe
Problemy z pamięcią związane ze starzeniem się to ważna kwestia społeczna dotycząca komfortu i jakości życia naszych seniorów.
Z danych statystycznych wynika, że populacja
osób powyżej 60 r.ż. na Pradze-Południe wynosi blisko 23% ogółu mieszkańców i liczba ta
systematycznie rośnie. Sprawy seniorów to nie
tylko kwestie dotyczące ich społecznej partycypacji czy możliwości atrakcyjnego spędzania
wolnego czasu, ale również problemy dnia codziennego. Zaburzenia pamięci to najczęstszy
problem trapiący nie tylko osoby starsze, ale
również rodzinę i bliskich chorej osoby. Na tereklama

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

do centrum Warszawy także
przez ten niezwykle dla nas
niezbędny most.
Ważne, że do jego otwarcia przygotowują się
także inne instytucje miejskie. Dzięki temu, że
ZTM opublikował już rozkłady jazdy autobusów,
wiemy, że wszystkie jeżdżące mostem przed
pożarem linie powrócą na stare trasy. Już pierwszego dnia po otwarciu mostu mieszkańcy Pragi-Południe powinni odczuć wyraźną poprawę
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie naszej dzielnicy.

Miejskie chodniki
Ale nie tylko te duże inwestycje są istotne dla
mieszkańców. Czasem te mniejsze, ale w pobliżu, także poprawiają jakość naszego życia. Dlatego dobrze, że Zarząd Dróg Miejskich zabrał się
na poważnie za remonty miejskich chodników.

Praga-Południe już na tym skorzystała. Po Międzyborskiej i Wiatracznej możemy już chodzić jak po
stole. A to nie koniec, czekamy na następne ulice.

Nowy żłobek
W poprzednim numerze pisałem o licznych inwestycjach oświatowych w Warszawie i na Pradze-Południe. Do wymienionej w nim listy należy
dodać także przekazanie ponad 1,5 mln zł przez
Wojewodę Mazowieckiego na wsparcie przystosowania pomieszczeń po byłym Urzędzie Stanu
Cywilnego w DH Kamionek do celów oświatowych. W najbliższych miesiącach zostanie tam
otwarty nowy żłobek dla maluchów z Grochowa.
Dobrze, że udało się znaleźć środki na modernizację
stojących już wiele czasu pustych pomieszczeń.
Paweł Lech
przewodniczący Komisji Sportu,
Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy.

abyśmy wspólnie wzięli odpowiedzialność
za nadwiślańską przestrzeń i stworzyli naszą
dzielnicę marzeń. Jak to zrobić? To proste!
Wystarczy podzielić się swoim pomysłem na czystą
rzekę w ramach programu regrantingowego „Dzielnica Wisła”, którego operatorem jest wyłoniona
w konkursie dotacyjnym m.st. Warszawy Fundacja
Poza Horyzont oraz Sekwencja sp. z o. o.
Organizator przedsięwzięcia zapewnia osobom
ﬁzycznym i organizacjom wsparcie na każdym
etapie przygotowania projektu: od doradztwa
w wypełnieniu stosownego wniosku po szkolenia.
Proponowane przez nas działania mogą być realizowane do 30 listopada br. Rozpatrywanie złożonych wniosków odbywa się w sposób cykliczny
– tygodniowo, tak więc decyzję o możliwości

realizacji naszego pomysłu dotyczącego poprawienia jakości nadwiślańskich terenów poznamy
stosunkowo szybko.
Maksymalne doﬁnansowanie wynosi 10 tys.
zł. Jednak sam wnioskodawca do projektu musi
wnieść wkład własny w postaci pracy społecznej
na rzecz zgłoszonego pomysłu. Wszystkie kreatywne osoby, które chcą wziąć udział w kampanii,
proszone są o przesłanie odpowiedniego wniosku
na adres mailowy: regranting.wisla@gmail.com
oraz zapoznanie się z regulaminem dostępnym
na stronie internetowej: www.um.warszawa.pl/
aktualnosci/ca-warszawa-buduje-swoj-dzielnic
bądź na proﬁlu „Dzielnica Wisła” ulokowanym na
serwisie społecznościowym Facebook.
Olga Łęcka

renie Pragi-Południe nie było do tej pory miejsca, gdzie osoby chore lub ich bliscy mogliby
uzyskać fachową pomoc i informację na temat,
jak sobie radzić w kwestii zaburzeń pamięci
u osoby starszej. Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe od listopada
2015 r. uruchamia specjalistyczny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób cierpiących
z powodu chorób otępiennych oraz ich rodzin
i opiekunów.
Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać
w nim bezpłatną informację na temat specyﬁki chorób otępiennych, diagnozy, możliwości
leczenia, terapii, aktywizacji, pomocy socjalnej,
pielęgnacji i opieki nad chorą osobą starszą.
W ramach działalności Punktu będzie można
także skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem (obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne). Planowane są ponadto cykliczne
spotkania edukacyjne ze specjalistami
(psychiatra, geriatra,
ﬁzjoterapeuta, pielęgniarka geriatryczna)
oraz utworzenie grupy wsparcia dla rodzin lub bliskich osób
starszych cierpiących
na zaburzenia pamię-

ci. Punkt obsługiwać będą pracownicy Dziennego
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych
59 (wejście C – domofon) w środy w godz. 10-14
oraz w czwartki w godz. 14-18, tel. 512 238 405,
e-mail: pikwalecznych@gmail.com.
Edyta Chomaniuk

Nowe identyﬁkatory SK
Wraz z nadejściem nowego roku kalendarzowego tracą ważność identyﬁkatory SK. W związku
z tym Urząd Dzielnicy Praga-Południe zachęca do
wcześniejszego ubiegania się o nowy dokument,
uprawniający do wjazdu w strefę objętą zakazem
ruchu na terenie Saskiej Kępy.
Identyﬁkatory można wyrabiać już od 1 września w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe. Jednak wychodząc naprzeciw mieszkańcom, od 26
września br. w PROM-ie Kultury Saska Kępa przy
ul. Brukselskiej uruchomiono specjalny punkt,
którego zadaniem jest wydawanie identyﬁkatorów.
Aby otrzymać dokument, należy złożyć stosowny wniosek i podanie (dostępne na stronie
internetowej: http://www.pragapld.waw.pl/nowe-identyﬁkatory-dla-saskiej-k%C4%99py.html#start) w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe
bądź w PROM-ie Kultury Saska Kępa.
Nowe identyﬁkatory będą ważne do 31.12.2018 r.
Olga Łęcka
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296 Warszawska Wodna Drużyna Harcerska „Wir”

Na Saskiej Kępie już trzeci rok działa wodna
drużyna harcerska. Drużyna uzyskała w roku harcerskim 2014/2015 kategorię „Rubinową”, którą
są oznaczane najlepsze drużyny harcerskie na
Pradze-Południe, a druh Piotr został wybrany drużynowym roku hufca Praga-Południe. Saska Kępa
ma się zatem czym pochwalić!
Nasza drużyna bardzo się rozwinęła, względem
poprzedniego roku. Na chwilę obecną w drużynie
jest 37 harcerzy i harcerek. Jest to naprawdę znaczna liczba. Aktualnie musimy, choć z wielkim żalem,
odmawiać przyjęcia wielu chętnych do wstąpienia

w nasze szeregi. Zazwyczaj do
przeciętnej drużyny harcerskiej
nie należy więcej jak 15-20 osób.
Jednak nasza drużyna nie jest
w żadnym stopniu przeciętna.
Co stanowi miarę naszego
sukcesu? Nasi wychowankowie.
Trzon drużyny, jej najbardziej
rzutką część, stanowią harcerze
idący teraz do pierwszej gimnazjum, pełniący obowiązki
wachtowych. Wachty w naszej
drużynie są odpowiednikami
zastępów w drużynach lądowych. System małych grup, jaki
funkcjonuje w naszej drużynie, pozwala wyciągnąć na światło dzienne najlepsze cechy naszych
wychowanków. Wachtowi, czyli ,,przywódcy” tych
małych grup, są dla swoich młodszych kolegów
przykładem i wzorem. Uczą ich tego, czego sami
się nauczyli, przyjmując na siebie w ten sposób
pewną odpowiedzialność, stymulującą ich samych do rozwoju. To właśnie wachtowi w naszej
drużynie najbardziej wspierają drużynowego w
organizacji różnych akcji, począwszy od festynów, a skończywszy na kilkudniowych wyjazdach.
A mają przecież niespełna 13 lat!

Nasza drużyna jest obecna na wszystkich ważniejszych lokalnych i państwowych akcjach oraz
świętach narodowych. Mogliście nas zobaczyć,
gdy wystawialiśmy we wrześniu stoisko podczas
festynu ,,Niebo nad Ateńską”, jak z okazji 1 listopada pełniliśmy wartę honorową przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej (za co
otrzymaliśmy podziękowania od Pani Minister),
jak przekazywaliśmy Betlejemskie Światełko Pokoju do naszej zaprzyjaźnionej paraﬁi Miłosierdzia Bożego przy ul. Ateńskiej czy gdy byliśmy
obecni na Święcie Saskiej Kępy z naszym żeglarskim stoiskiem. Nasi harcerze brali także udział
w uroczystościach z okazji 71. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, podczas których spotkali się z obecnie urzędującym prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej.
Od listopada do ,,Wiadomości Sąsiedzkich”
chcą już pisać sami harcerze, zachęcam zatem do
czytania artykułów moich wychowanków.
Pwd. Piotr Michalak HO
drużynowy 296 Warszawskiej Wodnej
Drużyny Harcerskiej, student wydziału
Geodezji i Kartograﬁi Politechniki Warszawskiej,
zapalony podróżnik, żeglarz i mól książkowy.

Potrzeba nam liderów, ludzi, którzy wiedzą, w którym kierunku i w jaki sposób chcą
rozwijać kraj – uważa Łukasz Kubik, najmłodszy radny dzielnicy Wawer.
Czego w nadchodzącej przyszłości może być Pan
pewny?
Jak powiedział Heraklit z Efezu, jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. Będąc jedocześnie samorządowcem, pracuję z menadżerami wysokiego szczebla
i widzę, że oni muszą mierzyć się z tym wyzwaniem.
Czego zatem im najczęściej brakuje?
W mojej opinii dwóch rzeczy: wizji oraz przywództwa. Menadżerowie robią rzeczy właściwie,
a przywódcy właściwe.
Czy podobnie jest w polityce?
Widzę pewne analogie i myślę, że w dzisiejszych
zmieniających się czasach potrzebujemy tych drugich – czyli przywódców – pełnych inicjatywy i energii do działania.
Gdy się Pan rozgląda, to...
Widzę nasz kraj, z którego można być dumnym –
pełny uczciwych, ciężko pracujących ludzi. Jesteśmy
na drodze do jednocyfrowego bezrobocia. Sama
Warszawa zmienia się na naszych oczach.
Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
Polacy nie są zadowoleni z władzy.
Jestem samorządowcem od kilku lat, rozumiem
ludzi i wiem, że niektóre rzeczy można by poprawić.
Wiele to drobiazgi.
Podam przykład. Większość urzędów jest czynnych
w godzinach 8–16. Niestety warszawiacy z reguły
pracują do godziny 17. Aby coś załatwić, większość
ludzi musi brać wolny dzień! Gdyby biura obsługi
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mieszkańców były czynne do 18, a w niektóre dni
do 20, problem by zniknął.
Co jeszcze przeszkadza?
Testem dla władzy jest infrastruktura. Już drugą
kadencję jestem radnym dzielnicy Wawer. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że południe Warszawy potrzebuje kolejnej przeprawy przez Wisłę,
niezależnie od realizowanej budowy Południowej
Obwodnicy Warszawy. Może warto byłoby rozważyć
powrót do koncepcji budowy mostu na Zaporze,
łączącego Wawer z dolnym Mokotowem.
Czy stać nas na takie inwestycje?
Odpowiem trochę przekornie: czy stać nas utratę
2% PKB z powodu korków? To mniej więcej tyle, ile
wydajemy na wojsko. Warszawa jest dziewiątym najbardziej zakorkowanym miastem na świecie, przegoniliśmy Londyn i Pekin...
Co można z tym zrobić?
Poprawić komunikację z centrum Warszawy – to
na pewno skłoniłoby mieszkańców do pozostawienia samochodu w domu. Dlatego zdecydowanie
popieram rozbudowę drugiej linii metra w stronę
ronda Wiatraczna i Gocławia.
Wiele Pan mówi o infrastrukturze i inwestycjach drogowych, ale jako poseł będzie pan musiał
mierzyć się także z innymi wyzwaniami.
Mamy kryzys demograﬁczny, stajemy się społeczeństwem starzejącym się, a nasza gospodarka
musi zacząć konkurować innowacyjnością, a nie tylko kosztami pracy.
W dłuższej perspektywie bez zwiększenia dzietności trudno będzie zapewnić odpowiedni wzrost
gospodarczy, a przyszłym emerytom godne świadczenia. Państwo jest złożonym systemem, a nie siecią
oderwanych od siebie projektów.

I jakie są Pańskie propozycje?
Budowanie tanich mieszkań na wynajem dla ludzi
młodych, dostosowanie godzin pracy urzędów do
możliwości obywateli, uszczelnienie systemu podatkowego, dzięki któremu będziemy mogli wygenerować rocznie między 10 a 30 mld złotych. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć np. na lepszą opiekę
medyczną dla osób starszych.
Większość spraw, o których pan teraz mówił,
to bardzo istotne kwestie
Zdecydowanie, to właśnie one składają się na
zadowolenie z państwa, w którym żyjemy. Z przyjaznych urzędów, dobrej infrastruktury, wygodnej
komunikacji miejskiej oraz poczucia, że panuje
porządek, prawo i wzajemna życzliwość. Do tego
będę dążył i dlatego właśnie zdecydowałem się kandydować do Sejmu RP.
Rozmawiał Konrad Budek
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Myśleć globalnie, poprawiać drobiazgi
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Apel upamiętniający poległych
w okresie II wojny światowej

Kàcik poetycki
Drogowskaz?
Jesteś kropelką wśród oceanów,
samotną perłą w diademie zdarzeń,
czas chętnie daje kolejne lata,
nieraz garść traumy, niekiedy błazeństw.
Listkiem na wietrze jesteś drżącym,
co szuka znaku w ramionach słowa,
podążasz często znojnym szlakiem,
po kromkę, grosik - z uszczerbkiem zdrowia.
Walczysz na codzień z sobą samym,
dla chwały oczu wpatrzonych w ciebie,
warto opuścić już szklaną górę,
zerwać kurtynę - poniżyć biedę.
Jesteś ułamkiem idei trwania,
wplątany w szczery zamysł Ariadny,
przeprowadzenia cię w labiryncie,
byś słońca promień ujrzał smagły.

W 76. rocznicę napadu ZSRR na Polskę został
zorganizowany w IV LO im. Adama Mickiewicza
uroczysty apel ku czci tych, którzy oddali swe
życie w obronie naszej Ojczyzny. Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez klasy II i III
zatytułowany był „1939 – rok pokoju, rok wojny”, wśród materiałów archiwalnych zobaczyć
mogliśmy również oryginalne ﬁlmy z tamtych
tragicznych dni.
Tłumnie zgromadzona w sali gimnastycznej
młodzież Mickiewicza z zapartym tchem i łzami
w oczach wsłuchiwała się w dźwięki pieśni patriotycznych oraz w pełne grozy wiersze poetów okresu okupacji. Uroczystość przypomniała młodzieży
o tym, że bycie patriotą ma swoje korzenie głębo-

ko wrośnięte w tożsamość historyczną. Są w życiu
każdego Polaka daty wyryte głęboko w jego sercu,
a należą do nich z pewnością 1 i 17 września 1939
roku. Groza i beznadziejność tamtych dni zostały
pokazane w wierszach i prozie, pieśniach oraz
fragmentach ﬁlmów, które złożyły się na program
uroczystości. Uczniowie ubrani na galowo, w nawiązaniu do strojów młodzieży sprzed 76 lat, przygotowali dla widzów wzruszający i pełen napięcia
spektakl. W Liceum Adama Mickiewicza głęboki
nacisk kładziemy na wychowanie patriotyczne
młodych ludzi. Apel zakończył się minutą ciszy ku
czci poległych w czasie II wojny światowej.
Matylda Orłowska-Pachnik

Dotrzeć wysoko, skrzydeł nie stracić,
ducha i mocy użyć w potrzebie,
rozliczyć czyny, spisać swe myśli
- inni przekują je w hasła biegle.
Trybikiem jesteś w werku życia,
tym co nadąża, współgra, popycha,
zdejmujesz innym z oczu bielmo,
nagle przejrzeli – jutrzenka świta.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl

Sprzątajmy! Dla własnego poczucia estetyki
W ostatnim czasie do redakcji wpływają informacje związane z niezachowywaniem czystości
na ścieżkach rowerowych oraz pasach zieleni
okalających chodniki oraz drogi dla cyklistów.
Poruszając się po wytyczonych trasach dla jednośladów oraz deptakach napotykamy niemiłe niespodzianki – odchody wyprowadzanych zwierząt.
Dlatego w październikowym numerze „Wiadomości Sąsiedzkich Saska Kępa” postanowiliśmy poruszyć ten niemiły dla naszych zmysłów temat.
Na brudny problem zwrócił nam uwagę sympatyk miesięcznika, który napisał do nas maila
z następującą treścią: – Codziennie dojeżdżam do
pracy na Saską Kępę ścieżką rowerową biegnącą
u podnóża Wału Miedzeszyńskiego, i niestety dość
często zdarza mi się traﬁć na leżące na jej środku
psie kupy. Wygląda to okropnie, w dodatku po coraz
szybciej zapadającym zmroku nie zawsze uda się je
w porę zauważyć.

O prawne aspekty zostawiania po swoim psie
tego rodzaju zanieczyszczeń zapytaliśmy przedstawicieli Zarządu Oczyszczania Miasta. Jak poinformowała nas kierownik Działu Organizacyjnego
i Komunikacji Społecznej ZOM-u, Iwona Fryczyńska: – „Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie m.st. Warszawy” nakłada na właścicieli
psów obowiązek niezwłocznego sprzątania po swoich pupilach z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Regulamin stanowi również, że zebrane
odchody można umieszczać w każdym koszu na
śmieci.
Sprzątanie po czworonożnym przyjacielu i zapewnienie sobie akcesoriów do higienicznego
utylizowania tego rodzaju zanieczyszczeń to obowiązek właściciela. – Niemniej na terenach podlegających ZOM rozstawione są 274 dystrybutory
bezpłatnych torebek na psie odchody. Na Pradze Południe jest tych dystrybutorów 31, a torebki są uzupełniane codziennie
do godz. 7.00 poza
niedzielą – dodaje
Iwona Fryczyńska.
Wiedzy dotyczącej
Z DOJAZDEM DO DOMU
naszych obowiązków i kar związanych
Sylwia Anna Pietrzykowska
z nieprzestrzeganiem
%
MASAŻE,
ZABIEGI
NA
CIAŁO,
PRZEDŁUŻANIE
RZĘS
10BATU
„Regulaminu utrzyRA
kontakt@gabinetmobilny-sylwia.pl
tel.: 790 744 458
mania czystości i powww.gabinetmobilny-sylwia.pl PN-PT w godz.: 11-20
rządku na terenie
reklama

GABINET MOBILNY – SYLWIA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

m.st. Warszawy” oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowiliśmy
zasięgnąć także w Straży Miejskiej. Okazuje się
bowiem, że osoba, która nie posprząta po swoim
czworonożnym przyjacielu, może dostać mandat
w wysokości od 20 do nawet 500 zł!
– W związku z niesprzątaniem nieczystości po
psach, warszawscy strażnicy miejscy na terenie
Pragi Południe odnotowali 33 zdarzenia (dane od
1 stycznia do 28 września włącznie). Z powodu
wspomnianego wykroczenia strażnicy w omawianym okresie nałożyli na właścicieli zwierząt 15
mandatów karnych, 9 osób pouczyli, skierowali 1
wniosek o ukaranie do sądu – poinformowała nas
Katarzyna Dobrowolska z Referatu Prasowego
Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
Czy Saska Kępa będzie czysta, zależy również
od nas samych. Pamiętajmy, że na estetykę naszej
dzielnicy wpływa także nasze zachowanie. Jeżeli
sami będziemy dbać o czystość w naszej okolicy,
będzie przyjemniej się żyło w naszej małej ojczyźnie, a co więcej, przez ludzi z zewnątrz będziemy
odbierani jako osoby dbające o dobro wspólne.
Proponuję, aby każdy z nas, widząc właściciela
czworonoga, który nie sprząta pozostawionych
przez pupila odpadów, zwracał mu uwagę. Może
właśnie dzięki temu Saska Kępa znów będzie wolna od brudnych spraw?
Olga Łęcka
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TANIA KSIĘGOWOŚĆ
os. ﬁzyczne, spółki, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe
e-mail: accept@accept.com.pl

www.accept.com.pl

tel.: 22 810 16 42
500 107 913, 509 545 307

DO WYNAJĘCIA

OGRZEWANA HALA
w Wawrze – na magazyn lub cichą działalność.

Tel. 695-622-848

WiadomoÊci Sàsiedzkie Saska K´pa – miesi´cznik mieszkaƒców Saskiej K´py i okolic
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OGŁOSZENIA DROBNE

• Rolety, plisy, żaluzje, verticale, markizy, moskitiery. Sprzedaż, montaż, serwis. Ceny producenta !!!
tel. 607 574 364
• Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem, z problemem prawnym. 796-796-596
• Sprzedam działkę tanio-bezpośrednio, obejrzyj
www.dzialka-wiazowna.pl
• Przedszkole specjalne poszukuje nauczycieli po oligofrenopedagogice. Mile widziane ukończone studia
z zakresu wychowania przedszkolnego i pedagogiki terapeutycznej. Umowa o pracę. Kontakt:
przedszkole@helenow.pl
• Roznoszenie ulotek. Od 5 lat zajmuję się roznoszeniem ulotek, pracę wykonuję rzetelnie i z zaangażowaniem, posiadam referencje. tel. 883 466 477
• Usługi remontowo-budowlane, remonty od A do Z,
budowa domów, naprawa dachów, wykończenia

Od 1 stycznia 2015 r. na naszych łamach można zamieścić wyłącznie dwa typy
ogłoszeń drobnych:
• 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).

NAUKA GRY NA KEYBORDZIE
Lekcji udziela emerytowany
nauczyciel muzyki

Dojazd do uczniów z Gocławia i Saskiej Kępy.

tel. 606 260 874
Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy I, II i III.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

PENSJONAT
SENIORA
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

kompleksowo, konkurencyjne ceny. Dojazd do klienta i wycena gratis. tel. 501 150 505
• Naprawa okien: przewiewy, regulacja, konserwacja.
Wymiana: uszczelek, klamek, okuć. Nasza oferta:
sprzedaż i montaż, rolety, żaluzje, plisy, moskitiery.
Fachowy montaż. tel. 502 364 827
• Firma sprzątająca poleca swoje usługi prania dywanów, mycie okien, sprzątanie biur, itp. www.
j-cleaner.com.pl. Złota rączka. tel.505287781

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

MEBLE NA WYMIAR

10 lat doÊwiadczenia,
sprawdzeni monta˝yÊci, bezp∏atny
projekt, negocjujemy ceny

tel.

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

601-539-906

501 14 14 40

ca∏odobowa opieka
piel´gniarska
pobyt opiekuƒczo-leczniczy
opieka po udarze mózgu
i rehabilitacja
pobyt krótko i d∏ugoterminowy
oraz dzienny

ZARZÑDZANIE NIERUCHOMOÂCIAMI
KOMERCYJNYMI I MIESZKANIOWYMI
8 lat mi´dzynarodowych
doÊwiadczeƒ, prawnicy, tanio

tel.

607-945-588

NAUKA GRY NA GITARZE

Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam,
na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848

Z¸OTA RÑCZKA

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

reklama

od 152 m2
2
do 192 m
na działkach

od 200 m2 do 440 m2

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa - Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

BADANIA USG dorośli i dzieci

Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych

Rejestracja telefoniczna:
(22) 250 15 77, (22) 671 77 00
Godziny przyjęć: pon. - pt. 7 - 21, sobota 8 - 14
www.boramed.pl

REHABILITACJA dorośli i dzieci

Kompleksowe
prowadzenie ciąży

USG 3D/4D, genetyczne
Test PAPP-A, ECHO serca płodu
Certyﬁkat Londyńskiej Fundacji
Medycyny Płodowej FMF

Kompleksowa terapia bólu i leczenie schorzeń narządu ruchu.
Ortopedyczna
Masaż
Fizykoterapia
Konsultacje
Neurologiczna
Kinezyterapia
Kinesiotaping
ginekologiczne
Dla kobiet w ciąży
Osteopatia
Dziecięca
USG ginekologiczne
SENIORZY (po 65 r.) - PROMOCJA do odwołania
Cytologia
Antykoncepcja
20% zniżki na terapię indywidualną oraz masaże
Wkładki wewnątrzmaciczne 20% zniżki na ﬁzykoterapię oraz ćwiczenia
Konsultacja ﬁzjoterapeutyczna 0 zł przy wykupie terapii

STOMATOLOGIA

Stomatologia
zachowawcza
Stomatologia dziecięca
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Ortodoncja
Protetyka
Chirurgia

*zniżki/promocje nie sumują się z innymi promocjami.

SPECJALIŚCI

* Zakres usług może ulec zmianie.

GINEKOLOGIA

m.in. endokrynolog, pediatra, kardiolog, ortopeda, gastrolog, dermatolog.
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