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Pomnik, Ambasada Federacji Rosyjskiej i Zarzàd Zieleni
majà du˝o wspólnego
Na łamach 53 numeru
„Wiadomości Sąsiedzkich Saska Kępa” pisaliśmy o pomnikach propagujących komunizm
na terenie Pragi-Południe w kontekście nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Po dwóch miesiącach od publikacji
materiału możemy się podzielić kolejnymi informacjami związanymi z monumentem Wdzięczności
Żołnierzom Armii Czerwonej, który znajduje się
na terenie Parku Skaryszewskiego.
Na początku warto przywołać fakt, że od 1 lipca br. Parkiem Skaryszewskim zajmuje się Zarząd
Zieleni m.st. Warszawy. W praktyce oznacza to,
że wspomniana jednostka miejska Warszawy
przejęła kompetencje Zarządu Oczyszczania Miasta związane z utrzymaniem zieleni sąsiadującego
z nami parku i od tej chwili podejmuje decyzje
związane również z pomnikami na tym terenie.
Jak się okazuje, ZOM kwestię lokalizacji monumentu Wdzięczności Żołnierzom Armii Czerwonej
poruszał już na długo przed nowelizacją ustawy
o zakazie propagowania komunizmu. Jak informuje nas Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
Marek Piwowarski, ówcześnie Został przygotowany
projekt rewaloryzacji Parku Skaryszewskiego, który
uwzględniał przeniesienie pomnika biorąc pod uwagę i respektując względy historyczne oraz założenie
odtworzenia kompozycyjno-przestrzennego układu
parku. Projekt ten został uzgodniony ze Stołecznym
Konserwatorem Zabytków. Nie od dziś wiadomo,

że najważniejszymi elementami układu przestrzennego „Skaryszaka” są główna i obwodnicowa
aleja. Zwłaszcza dla szkieletu całej konstrukcji parku istotna jest pierwsza z nich, prowadzi bowiem
od głównego wejścia parkowego aż do Jeziora
Kamionkowskiego. Ten ważny element kompozycji parkowej został mocno zakłócony i przestał być
widoczny w 1968 roku po przeniesieniu z Ronda
Wiatraczna i umieszczeniu na skrzyżowaniu wspomnianych alej Pomnika Wdzięczności Żołnierzom
Armii Czerwonej – tłumaczy w oﬁcjalnym piśmie
do redakcji „Wiadomości Sąsiedzkich” Marek Piwowarski. Mając na względzie ten fakt, podjęto
działania mające na celu zmianę lokalizacji monumentu. Jak dodaje Dyrektor Zarządu Zieleni m.st.
Warszawy: Zgodnie z umową między Rządem RP
i Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach
pamięci oﬁar wojen i represji z dn. 22 lutego 1994 r.
wystąpiono o opinię do Ambasady Federacji Rosyjskiej w przedmiotowej sprawie. Do uzgodnienia nie
doszło. Ze względu na bardzo zły stan techniczny, zaawansowaną erozję kamienia i trzonu betonowego
oraz brak jakiegokolwiek stanowiska ze strony rosyjskiej Zarząd Zieleni informuje, że podczas opracowywania programu działań dla Parku Skaryszewskiego,
rozważone zostanie czasowe usunięcie pomnika
i poddanie go renowacji poza terenem parku.
Według informacji, które otrzymaliśmy od
przedstawicieli Zarządu Zieleni m.st. Warszawy,
wspomniany plan działań ma zostać przygotowany na przełomie 2017 i 2018 roku .
Olga Łęcka

Zmiana organizacji ruchu na Saskiej Kępie coraz bliżej realizacji
W drugiej połowie października Urząd Dzielnicy Praga-Południe ogłosił przetarg na zmianę
organizacji ruchu na Saskiej Kępie. Firmy zainteresowane przedsięwzięciem swoje oferty
mogły składać do 30 października. Jedynym
kryterium w wyborze była cena. W dniu składania numeru nie były znane wyniki przetargu
(27.10.2017 r.).
Firma wyłoniona w przetargu musi przedstawić
projekt nowej organizacji ruchu (zatwierdzony
przez Biuro Polityki Mobilności m.st. Warszawy,
a także w zależności od potrzeby: Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich czy też
Komendę Stołecznej Policji) w Urzędzie Praga-Południe do 15 grudnia br.
Jak czytamy w oﬁcjalnym opisie przedmiotu zamówienia, zadaniem wyłonionej w przetargu ﬁrmy
jest opracowanie i zatwierdzenie projektów nowej,
stałej organizacji ruchu w zakresie:

Ulice do zmiany – wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego:
1. ul. Angorska,
– odcinek ul. Międzynarodowa – ul. Peszteńska
2. ul. Londyńska
– odcinek ul. Angorska – ul. Walecznych
3. ul. Łotewska
– odcinek od Walecznych do Berezyńskiej
4. ul. Walecznych
– odcinek ul. Nobla – ul. Francuska
5. ul. Walecznych
– odcinek ul. Francuska – ul. Łotewska
6. ul. Gruzińska – cała
7. ul. Obrońców
– odcinek ul. Francuska – ul. Nobla

Ulice do zmiany – wprowadzenie ruchu
dwukierunkowego:
1. ul. Walecznych
– odcinek ul. Międzynarodowa – ul. Londyńska

Wprowadzenie strefy zamieszkania:
1. ul. Londyńska
– odcinek ul. Holenderska – ślepy koniec
2. ul. Peszteńska
3. ul. Nobla – ślepy koniec
4. ul. Dąbrówki – cała
5. ul. Adampolska – cała
6. ul. Elsterska – cała
7. ul. Jakubowska – ślepy koniec
8. ul. Walecznych – ślepy koniec
9. ul. Obrońców – ślepy koniec
10. ul. Dąbrowiecka – ślepy koniec
11. ul. Kryniczna – cała
12. ul. Zakopiańska – ślepy koniec
od Genewskiej
13. ul. Wandy – ślepy koniec od Kubańskiej
14. ul. Nurska – cała
15. ul. Czeska - cała
16. ul. Radziłowska - cała
17. ul. Genewska - cała
18. ul. Kubańska – odcinek bez nazwy
Olga Łęcka
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Z prac Rady Dzielnicy
W dniu 30 października
2017 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady
Dzielnicy Praga-Południe
poświęcona planowanej budowie obwodnicy
śródmieścia. Czym jest
obwodnica śródmieścia?
Obwodnica śródmieścia
to trasa, która ma połączyć Grochów z Targówkiem. Kluczowym jej elementem jest tunel pod
rondem Wiatraczna.
Na sesji obecni byli przedstawiciele Zarządu
Miejskich Inwestycji Drogowych, czyli jednostki
odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację
tej inwestycji. Licznie na sesji stawili się również
mieszkańcy osiedla przy skrzyżowaniu ul. Chrzanowskiego z ul. Wiatraczną oraz mieszkańcy
osiedli przy al. Stanów Zjednoczonych. Jak wspomniałem, kluczowym elementem trasy jest tunel
pod rondem Wiatraczna, dlatego dyskusja skupiła
się przede wszystkim nad umiejscowieniem wjazdów i wyjazdów z tunelu. Planowana przez Zarząd
Miejskich Inwestycji Drogowych inwestycja zakłada wjazd do tunelu pomiędzy ul. Grenadierów
a rondem Wiatraczna. Takie rozwiązanie drogowe
spowoduje, że światła przy skrzyżowaniu z ul. Grenadierów będą jedynymi na tej trasie od pomnika
Lotnika przy ul. Żwirki i Wigury. To oznacza para-

liż komunikacyjny Grochowa. Korki podobne do
tych przy pomniku Lotnika, smog i hałas. Dlatego
też w przyjętym przez Radę Dzielnicy stanowisku
radni wskazali na konieczność budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z ul. Grenadierów.
Radni wskazali również na konieczność zaprojektowania i realizacji takich rozwiązań wylotu
tunelu, aby wyeliminować jego uciążliwość dla
mieszkańców ul. Wiatracznej i Chrzanowskiego.
W stanowisku radni wskazali również na konieczność zapewnienia połączeń lokalnych w ciągu ul.
Wiatracznej oraz budowy odpowiedniej liczby
przejść dla pieszych. Radni potwierdzili po raz
kolejny, iż powstanie trasy jest jak najbardziej
konieczne i potrzebne. Obwodnica śródmiejska będzie pełniła ważną funkcję dla wszystkich
mieszkańców Warszawy, musi jednak uwzględniać zarówno funkcjonujący układ drogowy Grochowa, jak i istniejącą zabudowę tej części Pragi-Południe.

Trasa w tunelu pod Grenadierów!
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przeprowadza konsultacje dotyczące przebiegu trasy.
To jest moment, to jest czas, kiedy wszyscy mieszkańcy Grochowa i Pragi-Południe powinni zabrać
głos i uczestniczyć aktywnie w spotkaniach konsultacyjnych. Terminy spotkań odbywających się
w naszej dzielnicy to: 4 i 18 listopada, godz. 11.00-16.00 w Centrum Społecznym Paca 40 przy ul.

Paca 40 oraz 14 listopada i 13 grudnia, godz.
17.30-20.00 w LO im. Stanisława Wyspiańskiego
przy ul. Międzyborskiej 64/70. W trakcie spotkań w Centrum Społecznym Paca 40 oraz LO im.
Wyspiańskiego mieszkańcy będą mogli, a w zasadzie powinni zadecydować o tym, jak nową,
planowaną drogę skomunikować z drogami już
istniejącymi. Wrazić opinię, jak powinny przebiegać chodniki i trasy rowerowe oraz gdzie wyznaczyć przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.
Wskazać, gdzie powinny znajdować się przystanki
komunikacji miejskiej oraz jak zagospodarować
przestrzeń w rejonie drogi (np. zieleń, miejsca postojowe, ławki, stacje roweru miejskiego).
Na samej sesji pojawiły się głosy, iż zbyt wcześnie
na konsultacje. Trafnie jednak oddał to jeden
z mieszkańców budynku przy ul. Czapelskiej 23,
wskazując, iż teraz jest czas na decyzję o przebiegu trasy i jej rozwiązaniach. Jeśli będziemy czekać,
to w kolejnych etapach realizacji inwestycji będziemy mogli decydować tylko o kolorze ekranów
akustycznych.
Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców do
aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych. Zadecydujmy o tak ważnej dla nas sprawie.
Nie dopuśćmy do paraliżu komunikacyjnego Grochowa. Trasa w tunelu pod Grenadierów!
Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Co s∏ychaç w Warszawie
Pomniki smoleńskie
na placu
Piłsudskiego?
Wojewoda Mazowiecki
pod pretekstem lepszego zabezpieczenia organizacji obchodów świąt
narodowych wystąpił do
Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
z wnioskiem o przekazanie terenu całego placu
Piłsudskiego pod zarząd administracji rządowej.
Od wielu lat, od chwili powstania samorządu
w Polsce m.st. Warszawa zawsze współuczestniczyło lub organizowało święta państwowe na terenie
placu. To instytucje miejskie organizowały pożegnanie oﬁar katastrofy smoleńskiej, msze święte
podczas pielgrzymek Jana Pawła II. Co roku organizowane są na nim także inne okolicznościowe imprezy, a 1 sierpnia na placu „Warszawiacy śpiewają
(nie) zakazane piosenki”. I do tej pory współpraca ta
nie wzbudzała zastrzeżeń żadnej ze stron.
To z budżetu Warszawy w porozumieniu z Wojewodą Mazowieckim został sﬁnansowany generalny remont placu i zainstalowane nowe oświetlenie. To Zarząd Zieleni dba o zieleń wokół placu
i w przylegającym Parku Saskim.
Dlatego decyzja o odebraniu władzom Warszawy zarządzania placem Piłsudskiego musi budzić
zdziwienie i podejrzenie, że intencje rządu PiS nie
do końca są czyste.
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Ustawowym, jedynym organem wyznaczającym miejsce posadowienia pomników, wyznaczającym miejsca pamięci narodowej są rady
gmin. Rada m.st. Warszawy w porozumieniu
z częścią rodzin smoleńskich wyznaczyła już 2
lata temu, na ulicy Trębackiej, 150 m od Krakowskiego Przedmieścia miejsce, gdzie ma zostać
zbudowany pomnik ofiar katastrofy w Smoleńsku. Jest ono jednak kontestowane przez inną
część rodzin związanych z politykami PiS.
Czy przejęcie placu Piłsudskiego przez obecny
rząd jest pierwszym krokiem, wbrew decyzjom
samorządu warszawskiego, do budowy na nim
pomników smoleńskich?

Preambuła Konstytucji w każdej szkole
W ostatnich dniach października w warszawskich szkołach ponadpodstawowych została zainaugurowana akcja umieszczenia na honorowym
miejscu Preambuły do Konstytucji RP oraz przeprowadzenia lekcji wychowawczych na temat konieczności poszanowania prawa, wolności innych
ludzi i godności drugiego człowieka.
W Preambule zapisane jest przesłanie i motywy autorów Konstytucji RP tworzących po 1989
roku podwaliny pod niepodległe instytucje Państwa Polskiego, które nie straciły nic na swojej
aktualności.
Dlatego zachęcam nie tylko licealistów do zapoznania się z tym ponadczasowym, ważnym także
dziś dokumentem.

Skrzyżowanie obwodnicy Śródmieścia
i ul. Grenadierów będzie ze światłami?
Budowa małej obwodnicy Śródmieścia i przebudowa ronda Wiatraczna zaczynają wkraczać
w stadium realizacji. W budżecie miasta zarezerwowana jest na ten cel do końca 2021 roku kwota
ponad 900 mln złotych, a sam projekt wkracza
w fazę konsultacji z mieszkańcami.
Jednym z najważniejszych problemów, przed
którym stoją projektanci, jest budowa skrzyżowania z ul. Grenadierów. Na zaprezentowanej
animacji zostało ono zaprojektowane na jednym
poziomie, ze światłami. To rozwiązanie spowoduje duże korki w centrum naszej dzielnicy. Dlatego
potrzebna jest zmiana projektu i budowa skrzyżowania bezkolizyjnego.
Kontrowersje budzi także układ skrzyżowań
na biegnącej nad tunelem ul. Wiatracznej oraz
wylot samego tunelu w okolicy ul. Chrzanowskiego.
Dlatego apeluję do mieszkańców Pragi-Południe o wzięcie udziału w konsultacjach zaprezentowanego projektu, które odbędą się już w listopadzie. Szczegóły spotkań, na których będzie można
zapoznać się z projektem, znajdziecie Państwo na
łamach naszej gazety.
Paweł Lech
przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki
Rady m.st. Warszawy
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Nasze wspólne sprawy
Wolna prasa
na Pradze-Południe?
Od kilkunastu miesięcy
urząd dzielnicy przy Grochowskiej wydaje swoją
własną gazetkę. Wiele w niej
treści politycznych, trochę
o tym, co w dzielnicy. Roi
się od zdjęć lokalnych polityków jednej opcji. Właściwie nie ma co się dziwić. Rządzą i wydają własną
gazetkę o własnych dokonaniach. Wszystko byłoby
dobrze, gdyby nie jeden fakt – gazetka ﬁnansowana jest z publicznych środków. Ponad 50% z naszego PIT-u zostaje w samorządzie i jakaś część z tych
środków przeznaczana jest na ten periodyk. Prasa
urzędowa w Polsce to duży problem. Zajmuje się
nią od jakiegoś czasu także Rzecznik Praw Obywatelskich, który jasno wskazuje, że ma ona negatywny
wpływ na prasę wolną. Organy nadzorujące ﬁnanse
samorządów również wskazują, że partyjne w istocie gazetki zaburzają środowisko tak informacji, jak
i rzetelnej i osadzonej w lokalnych społecznościach
prasy. Zapewne nie będzie na Pradze-Południe w tej
kwestii zmiany, a takie gazety jak gościnne „Wiadomości Sąsiedzkie” czy 25-letni „Mieszkaniec” muszą
być silniej obecne w sferze informacji. Warto sięgać
zapewne i po periodyk urzędowy, i po wspomniane
tytuły, aby przekonać się, jak można pisać o tych samych faktach.

Obwodnica Śródmieścia – co dalej?
Jak przyznają władze dzielnicy, już od
10 lat słyszeliśmy, że obwodnica się pojawi. Niestety dopiero w końcówce października br. pojawiła
się wizualizacja i właściwie plan tego przedsięwzięcia. Sesja Rady Dzielnicy w dniu 30 października br. była burzliwa. Wypowiedzi mieszkańców
wieńczyło jedno zdanie – jeżeli ona powstanie, to
ja się wyprowadzam. Co prawda kwestia obwodnicy to nie sprawa dotycząca bezpośrednio Gocławia czy Saskiej Kępy, ale być może i mieszkańcy
tych dużych osiedli winni się nią zainteresować.
Na planowanej trasie obwodnicy („dotykającej”
Pragę-Południe), a więc od Grenadierów, pod rondem Wiatraczna, wzdłuż ulicy Wiatracznej (w tunelu) aż po wiadukt przy Chrzanowskiego powstały
w ostatnich latach duże osiedla mieszkaniowe.
Już przy samym „Wiatraku” mamy kilkaset nowych mieszkań i tym samym kilka tysięcy nowych
mieszkańców. To samo jest przy Chrzanowskiego.
Mieszkańcy podczas rzeczonej sesji Rady wskazywali, że przestali być ważni dla władz dzielnicy, że
(cytuję) deweloperzy są ważniejsi. Argumentowali,
że na samej ul. Wiatracznej zniknie kilkaset miejsc
postojowych, a przecież (podobnie jak na Gocławiu) nowych parkingów nie będzie. Czy Praga-Południe przygotowana jest na przyjęcie tak dużego
ruchu kołowego? Czy rację mają ci mieszkańcy,
którzy mówią, że Grochów stanie w gigantycznym
korku? Czy będzie miało to wpływ na Gocław czy
Saską Kępę? Pytania się mnożą…

Nowe boisko do piłki nożnej na Pradze-Południe?
Sprawa dotyczy Parku nad Balatonem na Gocławiu. Tuż przy samym Jeziorku niszczeje, niewłaściwie wykorzystywany, teren starego, dzikiego boiska.
Nierówna murawa, wydarta trawa, dziury i doły na
wysokości bramek. Teren jest w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”. Zgodnie z przekazaną mi (w odpowiedzi na
interpelację) informacją, teren obecnego boiska jest
„resztówką” pozostałą po budowie bloków przy Bohaterewicza i Bukowskiego i lata temu mieszkańcy
zaczęli używać go jako boiska do piłki nożnej. Dzisiaj na części terenu jest zrewitalizowane boisko do
koszykówki. Niestety – urząd powtarza to jak mantrę – przepisy nie pozwalają, aby urząd realizował
inwestycję na nieswoim terenie. Jako mieszkaniec,
w ostatniej edycji budżetu partycypacyjnego planowałem, aby rewitalizacja boiska do piłki nożnej była
jednym z projektów. Koszt niestety wydaje się być
bardzo duży, nawet 300 tys. zł. Czas pokaże, czy uda
nam się zbudować prawdziwe boisko dla naszych
dzieci, wnuków i nas samych.
Szanownych czytelników proszę o przesyłanie
pytań i sugestii mogących być przedmiotem kolejnych felietonów, a także wniosków w zakresie pracy radnego na adres: dlasocki@dariuszlasocki.pl
Dariusz Lasocki
radca prawny, radny z Gocławia
w Radzie Dzielnicy Praga-Południe

fot. Referat Prasowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Rewolucja technologiczna w Straży Miejskiej

W przyszłym roku stołeczna Straż Miejska przejdzie rewolucję technologiczną. Jako pierwsza
w Polsce umundurowana formacja stworzona
przez radę miasta będzie dysponowała bardzo
rozbudowanym systemem monitorująco-rejestrującym. 24 kamery w radiowozach wykorzystywanych do przewozu osób oraz 300 kamer
nasobnych… i na tym nie koniec. Ponad 100
nowych radiowozów, które traﬁą do służby już
w przyszłym roku, będzie od razu wyposażonych w kamery – poinformowali nas przedstawiciele Referatu Prasowego Straży Miejskiej
m.st. Warszawy.
Ze sprzętu, którym niebawem będą dysponowali strażnicy miejscy patrolujący ulice, najciekawsze są kamery nasobne, które charakteryzują
się szerokokątnym obiektywem, wysoką jakością
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

nagrań niezależnie od
panujących warunków
atmosferycznych, a także
możliwością robienia zdjęć
bez zakłócenia rejestracji
obrazu. Trwa proces odbioru zamówionych kamer oraz
wdrożenia systemu, który
obejmie m.in. szkolenia
funkcjonariuszy. Strażnicy
zostaną zapoznani z funkcjonalnością kamer oraz
zasadami ich wykorzystania. Straży miejskiej zależy,
aby wykorzystanie kamer było zgodne z przepisami
oraz zapewniło ochronę prywatności mieszkańców.
Funkcjonariusze dysponujący kamerami nie będą
mieli możliwości przeglądania i ingerowania w zarejestrowany materiał. Dostęp do niego będą miały
tylko upoważnione osoby – podkreślają przedstawiciele Referatu Prasowego Straży Miejskiej m.st.
Warszawy. Istotną kwestią jest fakt, że obraz z kamer przechowywany będzie maksymalnie 60 dni.
Po upływie tego czasu zostanie zniszczony.
W przyszłym roku Straż Miejska będzie dysponowała 107 nowymi radiowozami. Nowe pojazdy
zostaną wyposażone w kamery monitorujące ich
przedpole. Kamery w pojazdach będą stanowiły uzupełnienie kamer nasobnych. W ciągu najbliższych dni
zostanie ogłoszony przetarg. Do straży miejskiej traﬁą
92 radiowozy patrolowo-interwencyjne, 12 pojazdów
specjalistycznych wykorzystywanych do przewozu

osób oraz 3 radiowozy, które będzie wykorzystywał
Ekopatrol. Nowe radiowozy zastąpią pojazdy służbowe, które już dziś na licznikach mają ok. 400 tys. km
przebiegu. To pierwsza tak znaczna wymiana taboru
samochodowego od 2012 r. – informuje Referat Prasowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
Rewolucję technologiczną w Straży Miejskiej zapoczątkowały 24 kamery, które zamontowano w pojazdach przeznaczonych do przewozu osób. Pojazdy
te w skali roku są wykorzystywane do przewozu ponad
20 tys. osób w stanie nietrzeźwości – podaje Referat
Prasowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy
Z całą pewnością wprowadzane nowinki technologiczne przyczynią się do transparentności
działań strażników miejskich, a także zwiększenia
bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak
i mieszkańców. Jak podkreśla Referat Prasowy
Straży Miejskiej m.st. Warszawy: Rejestracja obrazu
pozwoli na gromadzenie materiału dowodowego
niezbędnego w zakresie prowadzonych przez funkcjonariuszy czynności.
Olga Łęcka
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Wstąp do Akademii Elfów Świętego Mikołaja
Magiczne, świąteczne gry miejskie z Fundacją Zwalcz Nudę odbędą się
w tym roku już po raz IV! Jeśli jesteś odważny, uwielbiasz święta i chcesz
poznać samego Świętego Mikołaja – wstąp do Akademii Elfów! W tym
roku ponownie Białobrody potrzebuje Waszej pomocy. Bez Was i Waszego wsparcia te święta nie będą takie same!
Straszna rzecz wydarzyła się w Akademii Elfów Świętego Mikołaja! Skradziono bożonarodzeniowe atrybuty z całego świata – świąt nie będzie! Przez to zamieszanie nie palą się choinki, ozdoby nie świecą się, laska Dziadka Mroza zaginęła, skarpety nie wiszą na kominkach, Rudolfowi zgasł nos, a Mikołaj zgubił…
swoją czarodziejską czapkę! Dlatego Elfy pilnie potrzebują Waszej pomocy!
Na co dzień Akademia Elfów Świętego Mikołaja znajduje się na Biegunie
Północnym, jednak z powodu tych bardzo wyjątkowych i tajemniczych okoliczności przeniesiono śledztwo do Warszawy! Tak jak na Biegunie, Akademia
podzielona jest na katedry, które wspólnie przygotowują święta, dlatego podczas gier dzieci będą miały możliwość odwiedzenia m.in. katedry sortowania
listów, dekoracji świątecznych czy pakowania prezentów.
Jednak zostanie pomocnikiem Świętego Mikołaja nie jest wcale takie proste.
Trzeba posiadać wyjątkowe umiejętności, dlatego i w tym roku ogłaszamy nabór na pomocników, aby wspólnie z Mikołajem odszukać zagubione świąteczne atrybuty oraz przekazywać bożonarodzeniowe tradycje z całego świata!
W tym roku Święty Mikołaj prowadzi nabór w następujących miejscach:
• 25 XI – Stare Miasto
• 2 XII – Bielany – Urząd Dzielnicy Bielany

• 9 XII – Wawer – Centrum Handlowe FERIO Wawer
• 10 XII – Wilanów – Royal Wilanów
• 16 XII – Praga-Południe – Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Na każdą grę obowiązują zapisy, które rozpoczynamy 10 listopada.
Śledźcie naszą stronę: www.zwalcznude.pl.
Akademia Elfów Świętego Mikołaja to seria gier miejskich połączonych z niezwykłymi animacjami prowadzonymi przez Elfy, Śnieżynki i Panią Mikołajową.
Nie zwlekajcie i przyłączcie się do nas! Do wygrania wspaniałe nagrody
ufundowane m.in. przez: ﬁrmę Granna, ﬁrmę Eppe oraz Wydawnictwo Zakamarki. Na wszystkich czeka również moc atrakcji rodzinnych, nie tylko dla
uczestników gry, w tym: wspólne pisanie listów – poczta świętego Mikołaja,
Święty Mikołaj we własnej osobie oraz jego wyjątkowi pomocnicy.
Kontakt: Krystyna Radkowska – Prezes Fundacji Zwalcz Nudę, krystynaradkowska@zwalcznude.pl, tel. 501 104 087
Dla mediów: Dominika Stępień,
dominika@zwalcznude.pl, tel. 796 250 719
Dominika Stelmach

Saska Kępa z kolejnym zabytkiem
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział w Warszawie i Stowarzyszenie ŁADna Kępa znów mają powód do radości. Bowiem dzięki wnioskowi,
który złożyli, Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków w połowie
października podjął decyzję o wpisie do rejestru zabytków domu wielorodzinnego państwa Wolframów. Budynek z lat 30 ubiegłego wieku znajduje się na działkach pod adresem Bajońska 2 i Paryska 3.
Wielorodzinny dom czynszowy w tamtym czasie wyznaczał trendy architektoniczne. Funkcjonalizm - bo właśnie do tego nurtu w sztuce nawiązuje
budynek - widoczny jest zwłaszcza w uplastycznionej formie, którą uzyskano dzięki zastosowanym akcentom, m.in. narożnej loggii oraz opływowym
ścianom, a także, a może przede wszystkim, wyrazistemu rysowi domu. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Jakub Lewicki docenił także
wewnętrzne schody z mosiężnymi balustradami prętowymi.
Dom wielorodzinny zasłynął nie tylko dzięki swej bryle, ale także dzięki właścicielom. Budynek przy Bajońskiej i Paryskiej należał do Karola Edmunda Wolframa oraz Anatola Lothe, a z czasem tylko do rodziny Wolframów. Obecność
Wolframów w Warszawie datuje się już od XVII wieku, gdy jako pierwsi osadnicy holenderscy zasiedlali podmokłe tereny Saskiej Kępy. Trwale związani z tymi terenami, dysponowali gruntami zarówno na Saskiej Kępie, jak i w obrębie
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pobliskiego Gocławia, zaś w okresie międzywojennym wraz z kształtowaniem
się nowoczesnej dzielnicy mieszkaniowej dokonywali stopniowej parcelacji
swych dóbr zlokalizowanych głównie w rejonie ulic Bajońskiej, Wersalskiej
i Genewskiej. Sam Karol Edmund Wolfram brał udział w opracowaniu planu
przestrzennego dzielnicy, inicjując jednocześnie meliorację tutejszych terenów,
realizowaną przez powołaną w tym celu Spółkę Wodną Obwodu Wawerskiego
– informuje w oﬁcjalnym komunikacie rzecznik prasowy Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Agnieszka Żukowska.
Należy pamiętać, że decyzja Jakuba Lewickiego o wpisaniu do rejestru zabytków budynku rodziny Wolframów nie jest ostateczna. Stronom w sprawie
przysługuje odwołanie od decyzji.
Olga Łęcka

Nowe oświetlenie na Marokańskiej
W połowie października Urząd Dzielnicy Praga-Południe ogłosił przetarg na
przebudowę oświetlenia na ulicy Marokańskiej. W ramach przeprowadzanych prac mają zostać zamontowane nowe słupy oświetleniowe, wysięgniki
oraz oprawy oświetleniowe. Po wykonaniu niezbędnych w tym celu prac
oczywiście odtworzona zostanie nawierzchnia.
W specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia czytamy, że nowe oświetlenie ma się pojawić do 22 grudnia.
Olga Łęcka
Nr 55 / Listopad 2017
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„W Mickiewiczu serce me zostało…”
Jubileusz IV LO
im. Adama Mickiewicza
6 października 2017 r. uroczyście świętowaliśmy 120-lecie istnienia naszego liceum. Ten dzień był zwieńczeniem całorocznych obchodów, na które składały się spotkania z wybitymi
absolwentami oraz uroczystość upamiętniająca 10 naszych wychowanków, tzw. cichociemnych (o uroczystości czytaj na stronie szkoły). Aby upamiętnić tę rocznicę, przygotowaliśmy okolicznościową publikację oraz ﬁlm „Mickiewiczacy 1897-2017”.
W tym dniu szkoła wyglądała odświętnie, gdyż uczniowie
wraz z nauczycielami przygotowali okolicznościowe wystawy.
W pawilonie A królowała historia, czyli wystawa poświęcona
założycielowi szkoły Emilianowi Konopczyńskiemu oraz historii
liceum, a także działającemu od 100 lat Stowarzyszeniu Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza. Pawilon B poświęcony został współczesnemu życiu szkoły, wyjazdom integracyjnym
i prężnie działającemu wolontariatowi. Sukcesami sportowymi chwaliliśmy się w jednej z sal gimnastycznych, tam też swoje miejsce znalazła
wystawa uczniowska – „Moje pasje”.
Gościliśmy bardzo wielu znakomitych gości z panem Markiem Borowskim
– senatorem Rzeczpospolitej Polskiej i Jarosławem Karczem – zastępcą burmistrza dzielnicy Praga-Południe na czele. Obecni też byli m.in. Magdalena
Flis – dyrektor kancelarii marszałka województwa mazowieckiego Adama
Struzika, Andrzej Sosnowski – mazowiecki wicekurator oświaty, Mieczysława
Nowotniak – zastępca dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, Marcin Kluś
– przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe i inni przedstawiciele władz
dzielnicy oraz związków zawodowych.
Z niezwykłym wzruszeniem witaliśmy też pana Andrzeja Konopczyńskiego, potomka założyciela szkoły – Emiliana Konopczyńskiego, oraz prof. dr.
hab. Michała Dadleza, wnuka wieloletniego dyrektora szkoły Michała Dadleza, który pełnił tę funkcje przez 14 lat, prowadząc również w czasie wojny tajne nauczanie. Cieszyliśmy się też z obecności byłych dyrektorek liceum: pani
Wiesławy Brożek-Filipowskiej, pani Danuty Kais oraz absolwentów naszej
szkoły zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wychowanków Gimnazjum i Liceum
im. Adama Mickiewicza.
Główna uroczystość miała miejsce w świeżo wyremontowanej sali gimnastycznej. Po okolicznościowym przemówieniu dyrektor Marzenny Zaworskiej i krótkim wykładzie na temat historii szkoły odbyło się ślubowanie
uczniów klas pierwszych, którzy w obecności tak znamienitych gości wygłaszali rotę ślubowania.
Następnie głos zabierali
zaproszeni goście, gratulując, że szkoła przetrwała mimo tylu zawirowań historii. Ten dzień
był też okazją do uhonorowania wyróżniających
się nauczycieli, którzy od
Marszałka Województwa
Mazowieckiego otrzymali okolicznościowe
dyplomy. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił też szkołę
medalem „Pro masovia”
za całokształt działań na
rzecz województwa mazowieckiego.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Z inicjatywy jednego z absolwentów i członka zarządu Stowarzyszenia
pana Janusza Hancke został ufundowany obelisk, który ma upamiętnić
wieloletnią tradycję szkoły oraz jej nierozerwalne, już ponad 70-letnie trwanie na Saskiej Kępie. Jego odsłonięcia dokonali dwaj najstarsi absolwenci:
pan Leszek Zabłocki, więzień obozów koncentracyjnych, oraz pan Tadeusz
Roman, powstaniec warszawski zgrupowania „Czata 49”. Z kolei trzy dyrektorki: pani dyrektor Wiesława Brożek-Filipowska, pani Danuta Kais oraz aktualnie
pełniąca tę funkcję Marzenna Zaworska
otworzyły Aleję Mickiewiczaków, której
celem jest upamiętanie absolwentów
szkoły – pierwsza tablica informuje o dotychczasowej liczbie uczniów, którzy
ukończyli szkołę, a jest ich już 13 979!
Każdego roku kolejna tablica będzie informować o liczbie absolwentów, którzy
ukończyli szkołę w danym roku.

Ostatnim punktem uroczystości
było przedstawienie przygotowane
przez uczniów pod kierunkiem pani
Małgorzaty Telakowskiej. Uczniowie
zabrali nas w podróż w czasie i ukazali historię szkoły na tle dziejów
Polski i Warszawy w spektaklu muzyczno-słownym. Spektakl tak zachwycił zaproszonych gości, że młodym aktorom zgotowano owację na
stojąco.
Szczegółowa informacja, wraz
ze zdjęciami, zamieszczona jest na
szkolnej stronie : www.mickiewicz.
edu.pl, do jej przeczytania serdecznie zapraszamy.
Kamila Załuska
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Jesienne wieczory (i nie tylko) w PROM-ie!
Dni stają się krótsze, na zewnątrz temperatury coraz niższe, a w PROM-ie Kultury różnorodne wydarzenia
odbywają się niezależnie od pory roku! Listopad rozpocznie się od premierowego przedstawienia o Fridzie Kahlo. W rolę meksykańskiej malarki wcieli się Martyna Kliszewska, a spektakl wypełniony będzie
wielobarwnymi obrazami (3 i 19.11). W tym miesiącu PROM postawił na teatralną klamrę, dlatego 30.11
ponownie pojawi się Barbara Bursztynowicz w „Rannym ptaszku”.
Klasyki nigdy dość, zwłaszcza w sobotnie i niedzielne wieczory. 4.11 będzie niepowtarzalna okazja, by usłyszeć dźwięki klawesynu, liry korbowej i violi da gamba. W PROM-ie zjawi się zespół Il Tempo, który przypomni muzykę i autobiograﬁę Georga Philippa Telemanna. Następnego dnia zabrzmią najpiękniejsze melodie
miłosne w wykonaniu kwintetu Sogni d’oro (5.11). W pierwszej połowie listopada (9.11) na scenie wystąpi
Katarzyna Żak! Aktorka i piosenkarka zjawi się ze swoim zespołem, by zaśpiewać „Bardzo śmieszne piosenki”
– z dystansem, humorem i muzyczną lekkością. 10.11 szykuje się koncert do tańca w dawnym stylu. Kapela
Niwińskich i Kapela Brodów zagrają „Kolberga po żydowsku”. Tradycyjne pieśni, melodie weselne, polki, mazurki i oberki – to tylko niektóre z tanecznych propozycji. Teksty rosyjskiego barda i poety Bułata Okudżawy
urozmaicą wieczór 18.11. Warszawska Orkiestra Sentymentalna wystąpi 26.11 w ramach koncertu charytatywnego Stowarzyszenia Rady Polek.
W Kinie Kępa będzie można zobaczyć najsłynniejsze produkcje ostatnich miesięcy. Na uwagę zasługuje
ostatnie wspólne dzieło małżeństwa Krauze. „Ptaki śpiewają w Kigali” pojawią się ponownie na ekranie
4.11. Warto przyjść do PROM-u także 12.11. Pokażemy świetnie przyjęty na całym świecie ﬁlm animowany
o życiu i twórczości Vincenta van Gogha. „Twój Vincent” to dzieło Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, będące pierwszą pełnometrażową animacją malarską. Przy tworzeniu ﬁlmu pracowało ponad stu malarzy,
a każdy kadr jest osobnym obrazem olejnym. 22.11 PROM postawił na premierowy tytuł. Na ekranie zobaczymy „Człowieka z magicznym pudełkiem” w reżyserii Bodo Koxa. Polski dokument tym razem urozmaici
wizyta reżysera Łukasza Borowskiego, autora ﬁlmu„Biegacze”(2.11). W dawnym kinie będzie niepokojąco.
6.11 będzie można zobaczyć „U kresu drogi” - jeden z nielicznych polskich ﬁlmów grozy.
W PROM-ie odbędzie
się także 5. Przegląd Filmów o Pisarzach. Wstęp
na wydarzenie 8.11 jest
darmowy, a na ekranie
będzie można zobaczyć
dokumenty o dokonaniach najsłynniejszych
literatów, m.in. o: Julii
Hartwig, Bolesławie Leśmianie i Amosie Ozie.
25.11 odkryjemy tajemnice japońskiej kultury.
Warsztaty, pokazy ﬁlmowe, zajęcia dla najmłodszych, kiermasz wielokolorowego rękodzieła i tradycyjne potrawy – wszystko to odbędzie się od 12:00 do
20:00 z okazji Jesiennego Festiwalu Sztuk Japońskich BUNKASAI.
Znane i lubiane cykle w PROM-ie powrócą ze zdwojoną siłą. W cyklu Cały
ten jazz! MEET! zjawi się kontrabasista Olo Walicki (7.11), a 21.11 odbędzie
się LIVE! z zespołem Tomasza Chyły i ich projektem „Eternal Entropy”. Muzycy
wywodzą się z trójmiejskiego środowiska jazzowego, a dźwięki ich utworów
podszyte są młodzieńczą energią. Muzyczna Scena OFF tym razem ugości laureatów nagrody Grand Prix na tegorocznym Festiwalu Polskiego Radia „Nowa
Tradycja”. Paweł Odorowicz i Paweł Grochocki zagrają 28.11 „Pieśni przejścia”
– muzykę osadzoną w dziewiętnastowiecznej polskiej tradycji obrzędowej.
Z miłośnikami literatury spotka się 13.11 Józef Hen, a 20.11 o podróży przez
Kazachstan i Uzbekistan opowie Piotr Czyszpak. Nie zabraknie Teresy Drozdy,
która tym razem mówić będzie o twórczości Marka Grechuty (27.11).
Najmłodsi mogą skorzystać z Małego Teatru Kępa (a w nim spektakl o plastelinowym Plastusiu 5.11 i improwizowana bajka z udziałem dzieci 26.11).
W Święto Niepodległości rozpocznie się w PROM-ie międzypokoleniowe
muzyczne świętowanie! O 16:00 zagra Warszawska Opera Kameralna, a po
koncercie będzie można zaśpiewać polskie pieśni patriotyczne z artystami.
12.11 na specjalny koncert muzyki klasycznej zaprasza Burmistrz Dzielnicy
Praga-Południe, Tomasz Kucharski. Szczegółowy program dostępny na www.
promkultury.pl.
Paulina Sawicka
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Zapewne wiecie Państwo, jak z reguły wyglądają koncerty poświęcone pamięci kogoś lub czegoś. Dużo mówi się o tej osobie lub instytucji,
wspomina się wybrane fakty z jej życia/funkcjonowania, a także opisuje
się koncert, naprowadzając słuchaczy na to, z czego będzie się składał
i o czym opowiadał. Ale wcale tak być nie musi. Koncert Gan Eden, poświęcony pamięci dzieci i wszystkich pracowników Sanatorium im. Medema, jaki odbył się 13 października w Promie Kultury Saska Kępa, pokazał
inne oblicze wspomnieniowo-upamiętniającego występu artystycznego.
Ubogiego w słowa, ale jakże bogatego w treści.
Gdy wszystko było już gotowe, na ekranie umieszczonym obok sceny wyświetlił się napis „prosimy o ciszę”. Następnie na scenę wszedł Paweł Szamburski i przerwał tę ciszę solową grą na klarnecie. Muzyka od pierwszych
dźwięków zabierała nas w wędrówkę, która dla każdego odbiorcy zaczynała
się gdzie indziej i prowadziła w odmiennych kierunkach. Ci, którzy wychwycili
lekko orientalne brzmienie melodii, powędrowali pewnie do odległych krajów,
inni zaś – o ile zaczynali wieczór z myślą o Sanatorium Medema – z łatwością
przenieśli się w czasie do lat 1926-1942 i ujrzeli oczami wyobraźni codzienne
życie w tym wyjątkowym miejscu. I nagle wszystkim wędrującym muzycy kazali zmienić kierunek,
k larnetowi zaczął
towarzyszyć akordeon, co wprowadziło
całkiem nowy nastrój
– w miejsce łagodności przeplatanej grozą
wskoczyły radosne
klezmerskie dźwięki
dalszego ciągu tej
kompozycji. Poziom
energii jeszcze wrósł,

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

gdy do duetu dołączył kolejny muzyk, grający na tubie, rozbudowujący
utwór o coś znacznie więcej niż tylko brzmienie trzeciego instrumentu. Po
chwili całości dopełniła perkusja, aby na sam koniec na scenę wkroczył, grając
na trąbce, Maurycy Idzikowski. Z chwili na chwilę stawało się coraz głośniej
i coraz bardziej chaotycznie, by w pewnym momencie nastąpiło przynoszące
ukojenie (lecz nie uspokojenie!) uporządkowanie dźwięków do pełnej energii
końcowej części tego utworu.
Rozbudzeni skondensowaną dawką żywiołowej muzyki widzowie zostali
następnie naprowadzeni światłem na puste krzesło, gdzie za moment pojawił się Andrzej Bauer, by wykonać epilog koncertu: suitę na wiolonczelę solo
J.S. Bacha. Delikatne, ale i pełne pasji dźwięki tego utworu, którego preludium znamy chyba wszyscy, wprowadziły odbiorców w nostalgiczny nastrój,
dopełniając gamy emocji, jakich można było doświadczyć tego wieczoru
w Promie Kultury.
Jedynymi wypowiedzianymi
słowami były podziękowania
Pana Andrzeja Rukowicza, autora całego projektu, już po koncercie. Wydarzenie to dowiodło,
jak wiele treści można przekazać samą muzyką. Wszyscy
zaś, którzy wrażenia słuchowe
chcieli uzupełnić wrażeniami
wzrokowymi i konkretnymi informacjami, mogli przejść na piętro, gdzie zaprezentowana została rozległa
wystawa poświęcona Sanatorium im. Medema. Rozwieszono tam 28 tablic
ze zdjęciami i licznymi informacjami, a rzutnik wyświetlał na ścianie zdjęcia
z ubiegłorocznego odsłonięcia tablicy poświęconej sanatorium przy Szkole
Podstawowej nr 216 w Miedzeszynie.
Hanna Kowalska
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19 115 działa już cztery lata
Na Pradze-Południe zgłaszamy problemy
związane z zanieczyszczeniami

Na początku listopada Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115 obchodziło swoje
urodziny. Przez cztery lata w ramach zintegrowanego systemu kontaktu mieszkańcy całej
Warszawy kontaktowali się z przedstawicielem
samorządu aż 1 300 000 razy. Ponad 60 proc.
wszystkich zgłoszeń związane było z prośbami
o udzielenie informacji.
Mieszkańcy niezmiennie pytają o komunikację
miejską – aktualne rozkłady jazdy, trasy dojazdu
oraz o zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Duża część pytań dotyczy także miejsca i
sposobu załatwiania spraw urzędowych oraz odbioru odpadów. Czasami jednak zdarzają się nietypowe pytania np. o aktualną godzinę lub numer
do zegarynki - czytamy w oﬁcjalnym komunikacie
Urzędu m.st. Warszawy.

Za pośrednictwem numeru 19 115 bardzo często
zgłaszamy także problemy
związane z infrastrukturą drogową. Największy
odsetek tego typu zgłoszeń stanowią nieprawidłowo zaparkowane samochody. Najbardziej
aktywny mieszkaniec stolicy zgłosił przez aplikację mobilną aż 1606 takich zdarzeń. Pozostałe
zgłoszenia to zniszczona nawierzchnia dróg czy
popsute oświetlenie. To sprawy, które codziennie
przekazywane są do realizacji do służb miejskich.
Od początku działania przyszło 139 499 zgłoszeń
w tym obszarze – informuje Urząd m.st. Warszawy. W naszej dzielnicy, podobnie jak na terenie
Mokotowa i Śródmieścia, najczęściej zgłaszamy
problemy związane z czystością - wskazujemy
nielegalne wysypiska czy też zepsute kosze na
śmieci.
Mając na uwadze coraz większe zaangażowanie
mieszkańców stolicy w życie miasta i popularność
numeru 19 115, uruchomiono nową odsłonę portalu internetowego z ulepszoną wyszukiwarką, za

której pośrednictwem mamy sprawniej odnajdywać informacje, których poszukujemy. Promocja
numeru oraz odmienionej witryny internetowej
wystartowała w listopadzie pod hasłem MÓWISZ!
MASZ!
19 115, czyli całodobowy kontakt mieszkańców z samorządem za pośrednictwem telefonu,
e-maila, aplikacji mobilnej, portali społecznościowych, w październiku 2017 roku został doceniony przez niemieckie branżowe czasopismo CRN.
Jego redakcja przyznała stołecznemu projektowi
nagrodę Cyfrowej Transformacji. Szczególnie interesujące dla jury okazały się różnorodne kanały
komunikacji, jakie zostały udostępnione mieszkańcom stolicy Polski. Wymagało to integracji
licznych rozwiązań i bezpośrednio przełożyło
się na wysoką złożoność projektu. To rozwiązanie oferuje Warszawie i jej mieszkańcom wysoki
poziom cyfryzacji oraz znaczący wzrost poziomu
efektywności przetwarzania zgłoszeń – informuje
Urząd m.st. Warszawy.
Olga Łęcka

Listopadowe spotkania integracyjne dla mieszkańców Pragi-Południe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe serdecznie zaprasza seniorów i ich
bliskich na cykl spotkań międzypokoleniowych
o charakterze integracyjnym i edukacyjnym.

Rozpoczynamy spotkaniem w klimacie andrzejkowym już 16 listopada w godzinach od 15.00 do
18.00. Seniorów i ich bliskich zapraszamy do Promu Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23.
Proponujemy Państwu udział w wielkiej zabawie
tanecznej przy muzyce na żywo, okraszonej wróżbami andrzejkowymi i drobnym poczęstunkiem.
Wszystkich Państwa zapraszamy do konkursu na
najbardziej pomysłową stylizację wieczoru. Dla
zwycięzców – nagrody! Wstęp na spotkanie jest
bezpłatny - wystarczy zadzwonić i się zapisać.
Po andrzejkowych szaleństwach zapraszamy
do udziału w „Dniu Zdrowego Stylu Życia”, który
odbędzie się 17 listopada w godzinach od 11.00
do 15.00. Ugościmy Państwa dawką solidnej wie-

dzy i dobrej zabawy, również w Promie Kultury
Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23. W programie
spotkania znajdziecie Państwo prezentacje wykładowo-warsztatowe, podczas których specjaliści
opowiedzą, jak dbać o kondycję w każdym wieku, czym jest naturoterapia i jak stosować zioła
w domowej apteczce, oraz poprowadzą sesje jogi
śmiechu. Panie zachęcamy do wzięcia udziału
w warsztatach wiązania apaszek, chust i szali
– w tym celu prosimy o zabranie ze sobą apaszki
do ćwiczeń. Podczas warsztatu będzie można skorzystać z porad stylistycznych. Dla zdrowia oferujemy również pomiar ciśnienia i poziomu glukozy
we krwi. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny – zapraszamy do zapisów!
Na trzecie w cyklu spotkanie zapraszamy w nasze skromne progi, do Domu Dziennego Pobytu
dla Seniorów przy ul. Walecznych 59, wejście D.
W ramach Dni Otwartych „Jak dobrze być se-

Uwaga na nowy rodzaj oszustwa!
Z nietypową informacją zadzwoniła do nas czytelniczka z Saskiej Kępy. Stała się oﬁarą oszustwa,
które zaczęło się bardzo niewinnie. Chcielibyśmy
Państwa ostrzec przed takimi sytuacjami, tym bardziej, że sprawcy nie udało się schwytać.
Otóż w jednym z wysokich bloków mieszkalnych
naszą czytelniczkę zagadnął w windzie młody mężczyzna z informacją, że owa winda uległa awarii
i jeździ dziś tylko do czwartego piętra. Uprzejmie
spytał panią, na które piętro jedzie, i zaoferował
wniesienie jej toreb z zakupami z 4 na 7 piętro.
Jak obiecał, tak zrobił, ale... oddalił się z zakupami
w bardzo szybkim tempie i dopiero u celu zaczekał
na właścicielkę toreb. Oddał zakupy i energicznym
krokiem odszedł. Niestety w jednej z toreb był portfel tej pani... Co prawda po tym incydencie wciąż się
tam znajdował, ale był opróżniony z pieniędzy. Na
szczęście nie był to „właściwy” portfel z dokumenta-
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mi, więc jedyną stratą była strata ﬁnansowa, ale proszę sobie
wyobrazić, o ile więcej szkody mógłby wyrządzić
oszust, gdyby w torbie były również dokumenty
i karty bankowe.
Jak relacjonuje czytelniczka, działanie to było
od początku zaplanowane, to nie była sytuacja
z gatunku „okazja czyni złodzieja”, ale osobnik
ten właśnie taki sobie wymyślił sposób okradania
osób wracających z zakupami do wysoko położonych mieszkań.
W związku z tym apelujemy do Państwa o trzy
rzeczy:
• Ograniczone zaufanie do obcych osób. Oczywiście nie sposób znać z twarzy wszystkich
mieszkańców dużego bloku czy dyskredytować
każdej chęci bezinteresownej pomocy, ale warto być czujnym i ostrożnym w interakcji z innymi i słuchać swojej intuicji, czy nie szepcze nam
„uważaj, coś tu nie gra”.

niorem” oferujemy Państwu udział w premierze
przedstawienia w reż. Pani Marty Kuszakiewicz zatytułowanego „Zapraszamy do reklamy”. Specjalnie dla Państwa konsultacje i wykład zatytułowany „Darowizna – Umowa dożywocia – Testament”
poprowadzi adwokat Pani Kinga Obrębska-Czyż.
Po wykładzie zaprosimy Państwa na świąteczny warsztat plastyczny – „Zrób to sam i podaruj
w prezencie bliskiej osobie”. Do tego mikołajkowe niespodzianki dla wszystkich przybyłych gości
oraz domowy poczęstunek.
Listopadowe spotkania integracyjne dla mieszkańców Pragi-Południe są realizowane w ramach
projektu Ośrodka Pomocy Społecznej „Seniorzy na
Pradze – Integracja, zdrowy styl życia”. Na wszystkie spotkania obowiązują zapisy pod nr. telefonu:
(22) 277 33 60 – 61 lub (48) 512 238 405. Wszystkie spotkania są bezpłatne dla osób uczestniczących. Serdecznie zapraszamy!
Maria Jarco
• Niedowierzanie w informacje, które wydadzą
nam się dziwne. Mało prawdopodobna wydaje
się awaria windy, przy której jeździ ona tylko do
określonego piętra, z reguły jeśli się psuje, to na
dobre i nie jeździ w ogóle. Co prawda czasem
dopiero po chwili dociera do nas nierealność jakiejś informacji, ale kiedy nauczymy się postawy
nie przyjmowania „z automatu” za prawdę tego,
co mówią inni, możemy się ustrzec przed wieloma oszustwami.
• To chyba najważniejsze w kontekście powyższego zdarzenia – o pilnowanie własnego portfela,
dokumentów, telefonu i kluczy, trzymanie ich
zawsze przy sobie, a nigdy w siatkach z zakupami. Często w pośpiechu czy ze zwykłej nieuwagi
zdarza się wrzucić portfel właśnie do zakupów,
ale to może mieć bardzo przykre konsekwencje,
więc lepiej jest się tego na dobre oduczyć.
Hanna Kowalska
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Zimowy Narodowy startuje już w grudniu!
2 grudnia rusza jubileuszowa 5. edycja Zimowego Narodowego! Na płytę
PGE Narodowego powróci Zimowe Miasteczko, lodowiska, górka lodowa
i wiele innych atrakcji, z kolei na parkingu podziemnym powstanie kryty
skatepark
W tym roku, ze względu na kalendarz meczów piłkarskich rozgrywanych na
PGE Narodowym, Zimowy Narodowy rusza 2 grudnia. Powrócą stałe atrakcje,
lodowiska, górka lodowa, curling, bumpercars, skatepark. Będzie też mnóstwo
akcji specjalnych i imprez towarzyszących, a to wszystko z okazji 5. urodzin
Zimowego Narodowego!
Tegoroczną nowością będzie kształt Zimowego Miasteczka, który z pewnością zaskoczy stałych bywalców lodowisk na PGE Narodowym. Będą atrakcje
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
– Zimowy Narodowy wraca po raz piąty! To projekt, który wpisał się na stałe w kalendarz imprez zimowych stolicy, czego potwierdzeniem jest nagroda za
Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2017, i który podbił
serca warszawiaków i gości z innych miast! Lodowiska, górka lodowa i pozostałe
atrakcje to okazja do aktywnego spędzenia czasu wolnego z bliskimi, ale przede
wszystkim Zimowy Narodowy jest miejscem,
które tworzy niezapomniane emocje, chwile
i wspomnienia. Stąd
jego sukces. Już dzisiaj
zapraszamy wszystkich 2 grudnia, właśnie
na Zimowy Narodowy,

aby sami poczuli tą magię i wyjątkowość tego miejsca – mówi Katarzyna Ziemska, CEO Testa Communications i organizator Zimowego Narodowego.
Na wszystkich gości Zimowego Narodowego i Skateparku czeka sporo
atrakcji i dodatkowych eventów. Organizatorzy zachęcają do śledzenia proﬁlu Zimowego Narodowego na Facebooku, gdzie na bieżąco pojawiają się
informacje dotyczące projektu.
Zimowy Narodowy potrwa od 2 grudnia do początku marca.
Zimowy Narodowy został zauważony i doceniony na świecie dwiema prestiżowymi nagrodami, Galaxy Awards i IPRA Golden World Awards. 25 września
2017 roku Zimowy Narodowy został również wyróżniony nagrodą za Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2017. Konkurs ten został zorganizowany przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną.
Organizatorem i pomysłodawcą projektu Zimowy Narodowy jest agencja
Testa Communications.
Katarzyna Tyska, Mateusz Haas

Zimowa wyprawa w Beskid Sądecki
„Dość wytoczyli bań próżnych
przed domy kalecy
Żyją jak żyli, bezwolni, głusi i ślepi
Nie współczuj, szkoda łez i żalu
Bezbarwni są, bo chcą być szarzy
Ty wyżej, wyżej bądź i dalej
Niż ci, co się wyzbyli marzeń”.
Góry są piękne o każdej porze roku. Wiosną, gdy
rozkwitają świeżą zielenią budzącej się przyrody.
Latem, gdy mieniące się w blasku słońca strumyki
stają się źródłem ochłody. Jesienią, gdy rozkwitają
czerwienią bukowych liści. Jednak nic nie przebije widoku górskiego szlaku, zdobnego w grubą
czapę bialuteńkiego, śnieżnego puchu. Nic nie
jest w stanie opisać wędrówki nieprzetartym szlakiem. Trzeba to przeżyć samemu. I na taką przygodę teraz Państwa serdecznie zapraszamy. Tym
razem jej mottem są słowa piosenki „Bukowina II”,
autorstwa Wojtka Bellona, śpiewanej przez Wolną
Grupę Bukowina. A trasy naszych wędrówek poprowadzą szlakami Beskidu Sądeckiego.
Góry nigdy nie tolerują nonszalancji i amatorstwa. Dla ludzi zupełnie nieprzygotowanych mogą
być niebezpieczne. Jednak wędrówka, którą dla
Państwa przygotowaliśmy, nie jest pomyślana jako
szkoła życia. Trasy są dostosowane nawet dla niezbyt wytrawnych turystów, także starszych dzieci.
Oczywiście, jako że to jednak są góry, wymagana
jest minimalna sprawność ﬁzyczna i kondycja.
Poniżej podajemy parametry tras, przed decyzją
o zapisaniu prosimy się z nimi zapoznać.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich
modyﬁkacji ze względu na zastane warunki tewww.wiadomoscisasiedzkie.pl

renowe i atmosferyczne, tak by wyprawa
była przyjemnym doświadczeniem, a nie
forsownym wyczynem.

Piątek, 8.12 - I dzień:
• Transfer autokar: Nocleg - Piwniczna
Wędrówka piesza: Piwniczna (żółty)
– Hala Pisana (czerwony) – schronisko
PTTK Cyrla (czerwony) – Rytro – 15 km/
743 mp/5:10 h
• Transfer autokar: Rytro - nocleg
Możliwość wyjazdu na saunowanie w ośrodku
Hedoni SPA Piwniczna

Sobota, 9.12 - II dzień:
• Transfer autokar: Piwniczna - Krynica
Wędrówka piesza: Krynica Zdrój (zielony) – Dolina Czarnego Potoku (zielony szlak lub alternatywnie możliwość wjazdu koleją gondolową na
Jaworzynę) – schronisko PTTK Jaworzyna Krynicka – Muszyna, Złockie, kościół – 12,5 km/736
mp/4:20 h
• Transfer autokar: Muszyna - Piwniczna
Kolacja grillowa, śpiewy itp.

Niedziela, 10.12 - III dzień:
• Wędrówka piesza: miejsce noclegu – Niemcowa
(czerwony) – schronisko Kordowiec (czerwony)
– Rytro – 11 km/675 mp/4:00 h
Przyjście na miejsce obiadu (Rytro), powrót do
Warszawy
Wyjazd: 7 grudnia (czwartek), godzina 16.00,
parking przy ul. Klimatycznej pod Gimnazjum 119
Powrót: 10 grudnia około 23.00

• Wpisowe: dorośli 410 zł, młodzież do 15 roku
życia 370 zł płatne do 20 listopada br., zaliczka
w wysokości 100 zł w terminie 14 dni od zgłoszenia.
• Noclegi, śniadania i obiadokolacje: Ośrodek
Wypoczynkowy „Iskra” w Piwnicznej, http://
www.iskra.piwniczna.com/
• Zgłoszenia: za pośrednictwem naszej strony internetowej, najpóźniej do dnia 20 listopada br.
• Kierownik wyjazdu: Marcin Jędrzejewski,
tel. 601 31 48 22
• Liczba miejsc: 50
• Data: 7 grudnia – 10 grudnia 2017
• Wyjazd w czwartek o 16.00, warto już teraz zarezerwować sobie dzień urlopu na piątek 8.12.
Serdecznie zapraszamy do udziału. Zgłoszenia
na wycieczki przyjmujemy za pośrednictwem
naszej strony internetowej . Na stronie znajdą też
Państwo więcej szczegółów dotyczących innych
wycieczek. Jednocześnie przypominamy, że zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na wycieczkę
„Szlakiem zabytków techniki Górnego Śląska”.
Zapraszamy!
W imieniu Zarządu Koła
Marcin Jędrzejewski
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Spo∏eczeƒstwo obywatelskie

Bilans dwóch ostatnich lat. Rosnący deﬁcyt odpowiedzialności
25 października br. minęła druga rocznica wyborów wygranych przez PiS i jego koalicjantów. Stanowi to dla nas naturalną okazję do dokonania bilansu tego okresu, a dla władzy dobry moment
na reﬂeksję. Przedstawiamy ocenę i wnioski Stowarzyszenia Europejska Demokracja – Nadzieja
i Otwartość (SEDNO).
Za osiągniecie w wymiarze społecznym można uznać wdrożony program 500+. Otwarta jest
oczywiście dyskusja, czy nie powinien on zostać
skierowany do najbardziej potrzebujących. Trzeba
jednak uznać, że na stałe wpisał się on w naszą rzeczywistość i że jakiekolwiek próby jego likwidacji
spotkałyby się ze znaczącym sprzeciwem społecznym.
Fatalnie przeprowadzono „reformę” systemu
szkolnictwa, niepotrzebną i niczym nieuzasadnioną. Jest ona szkodliwa dla poziomu i kierunku
kształcenia młodego pokolenia, a więc dla przyszłości naszego narodu. Ponadto obciąża ona
wizerunkowo i ﬁnansowo samorządy lokalne, co
może zostać cynicznie wykorzystane w samorządowej kampanii wyborczej.
Trwa dyskusja pomiędzy ośrodkami władzy wykonawczej i ustawodawczej w sprawie „reformy”
sądownictwa. Proponowane rozwiązania, zmierzające do przejęcia władzy nad sądami i sędziami,
niszczą monteskiuszowski trójpodział i niezależność władz – podstawę demokracji europejskiej.
Z obu stron tego wewnętrznego sporu słyszymy
opinie o możliwym „kompromisie”. Jednak owe

opinie nie świadczą o poszukiwaniu kompromisu
opartego na podstawach obowiązującej w Polsce
Konstytucji. Ponadto, w imię „przywracania sprawiedliwości” cynicznie łamane są podstawowe
zasady prawa – niestosowanie odpowiedzialności
zbiorowej i niedziałanie prawa wstecz. Nie możemy godzić się na takie podejście do polskiej demokracji. Interes partyjny i osobisty nie może być
ważniejszy od Polski i jej Obywateli.
Nie sposób nie dostrzec także pogłębiającego
się deﬁcytu odpowiedzialności politycznej. Powyżej opisane sytuacje są tego dobrymi przykładami.
To nie tylko brak odpowiedzialności polityków za
ich obietnice wyborcze, ale także brak ich odpowiedzialności za przyszłość Polski, która ma być
także Polską dla nowych pokoleń. Podsycane są
podziały w społeczeństwie. Hasło walki z „poprawnością polityczną” ma poważny wpływ na kulturę
języka publicznej debaty. Obywatele o poglądach
innych niż wyrażane przez obóz władzy obrzucani są epitetami przypominającymi te stosowane
w walce klasowej we wczesnych latach PRL. Odmawia się im prawa do bycia Polakami i patriotami. To główne przykłady.

Negatywne zjawiska rodzą protesty społeczne
i środowiskowe. Mają także miejsce ludzkie tragedie powodowane takim uprawianiem polityki.
Przykładem niech będzie próba samospalenia,
której dokonał 19 października, przez wejściem
głównym do PKiN, pięćdziesięcioczteroletni mężczyzna. Pozostawiony przez niego manifest polityczny nie budzi wątpliwości co do przyczyn tego
jakże dramatycznego i desperackiego czynu.
Zdarzenie to, choć nie powinno być wykorzystywane politycznie, nie może być przemilczane.
Powinno ono stanowić powód do przemyślenia.
Apelujemy więc do partii politycznych - zarzućcie ten sposób uprawiania polityki. Apelujemy
także do naszych współobywateli, wymagajmy
takiej zmiany od posłów z naszych okręgów wyborczych. Zacznijmy budować wspólnotę, mądrą
i kierującą się najlepiej rozumianym interesem narodowym, pojmowanym jako dobro wspólne nas
wszystkich – Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
Bez względu na płeć, światopogląd, wyznawaną
religię, przynależność etniczną i orientację seksualną. Przecież wszyscy żyjemy tu i teraz. Nie jest
jeszcze za późno.
Zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: stowarzyszenie.sedno@gmail.com

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

NA NASZYCH ŁAMACH
MOŻNA ZAMIEŚCIĆ 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).

• POMOC DOMOWA MOKOTÓW.
OBOWIĄZKI: zakupy, gotowanie, opieka nad dziećmi, porządki w kuchni,
prasowanie. WYMAGANIA: prawo
jazdy, dyspozycyjność, wiek 40-50 lat,
KONTAKT 667 900 925

WYCINANIE DRZEW
PRZYCINANIE GAŁ¢ZI
US¸UGI R¢BAKIEM
PRACE PORZÑDKOWE • WYWÓZ

tel. 790 55 47 46

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

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

SPRZĄTANIE, PRACE WYKOŃCZENIOWE,
PIELĘGNACJA ZIELENI

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

tel. 514 731 889

tel. 790 55 47 46

Z¸OTA RÑCZKA

WYCINANIE DRZEW

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

Tel. 660 473 628

WERTYKULACJA • KOSZENIE • NAWO˚ENIE

PROJEKT • MONTA˚ • SERWIS

PODCINANIE GAŁĘZI
USŁUGI OGRODOWE

JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE
tel. 513 148 238

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW
MYCIE I USZCZELNIANIE OKIEN

tel. 606 808 358
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AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Monika Chruścińska

ul. M. Kajki 64, 04-621 Warszawa
tel.: 502 790 542
e-mail: aninubezpieczenia@wp.pl
U nas zawrzesz polisę:
- komunikacyjną,
- majątkową,
- na życie,
- szkolną i turystyczną,
- dla ﬁrm.

Oferujemy ubezpieczenia Firm Proama i Generali
oraz 11 innych Towarzystw.

Przygotujemy najlepszą cenowo ofertę. Przyjdź i sprawdź. Warto!

MONTAŻ SPRZEDAŻ

tel. 884 864 592

Ginekologia
• Prowadzenie ciąży
• Konsultacje
specjalistyczne
• USG ciąży 3D i 4D
• USG genetyczne
• Test PAPP-A
• Certyﬁkat FMF
• Badanie płodowego DNA
we krwi matki
• USG ginekologiczne
• Diagnostyka i leczenie
niepłodności
• Endokrynologia ginekologiczna
• Leczenie nietrzymania moczu
• Ginekologia estetyczna (laser,
labioplastyka)
• Fizjoterapia uroginekologiczna

Badania USG
• USG piersi
• USG tarczycy
• USG jamy brzusznej
• Endokrynologia
• Diabetologia
• Neurologia
• Interna
• Dietetyka
• Badania laboratoryjne
(krew, mocz, posiewy)

SonoFem Centrum Medyczne
ul. Ateńska 10 (Saska Kępa, Gocław)
tel. 22 613 11 22, 515 09 09 00

www.sonofem.pl
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