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zmieni swoje oblicze

Wizualizacja dzięki uprzejmości Urzędu Dzielnicy Praga Południe

Wraz z nadejściem nowego roku czeka nas rewolucja. W styczniu rozpocznie się rozbiórka
Universamu „Grochów” znajdującego się przy rondzie Wiatraczna. Wiąże się to z przeniesieniem sklepów, zamknięciem ruchu na okolicznych ulicach i budową nowych mieszkań.
Zmiany, które nas czekają, zostały szeroko
omówione podczas spotkania zorganizowanego 15 października 2015 r. w XCIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Fundamentowej 38/42,
na którym obecni byli przedstawiciele Dzielnicy
oraz spółki Dantex, WSS „Społem” Praga-Południe,
pracowni architektonicznej FS&P ARCUS i Stowarzyszenia Kupców Grochowa.
Universam na dobre wpisał się w krajobraz naszej okolicy, na szczęście jego swoiste elementy
po realizacji nowej inwestycji nie pójdą całkowicie w zapomnienie. Charakterystyczne neony
nie zginą! Zostaną odnowione i zainstalowane
na nowym budynku. Podobnie będzie z rzeźbą
„Panienki” autorstwa Kazimierza Zielińskiego,
która zniknie co prawda z dziedzińca, ale swoje
miejsce znajdzie wewnątrz nowego obiektu.
Istotną kwestią jest, co stanie się ze sklepami
funkcjonującymi w Universamie. Na okres realizacji nowej inwestycji sklep spożywczy mieszczący
się na parterze zostanie przeniesiony na ulicę Zagójską. Natomiast stoiska przemysłowe znajdujące się na piętrze kultowego budynku Grochowa
przeniesione zostaną na róg ul. Suchodolskiej

i ul. Kinowej. Jak czytamy na oﬁcjalnej stronie
Urzędu Dzielnicy Praga-Południe: Dotychczasowi
najemcy powierzchni handlowo-usługowej Universamu są poinformowani o planowanej rozbiórce,
umowy najmu przewidują miesięczne wypowiedzenie. Istotną kwestia jest fakt, że pobliski bazar będzie dalej funkcjonował. Pojawiła się nawet idea
jego zmodernizowania. Czy do tego dojdzie, czas
pokaże. Natomiast już dziś wiadomo, że ciąg pieszy
biegnący wzdłuż nowego budynku i sąsiadujący
z bazarem zostanie poszerzony.

Co z komunikacją?

Zmiana oblicza ronda Wiatraczna przełoży się
na zmianę komunikacji w jego rejonie. Wjazd na
plac budowy zaplanowano od al. Stanów Zjednoczonych, natomiast wyjazd od strony pętli autobusowej. Nadal dostępne będą dla nas ulice Męcińska oraz Czapelska, które w przyszłości docelowo
mają być ulicami dojazdowymi dla mieszkańców
nowych mieszkań zlokalizowanych przy rondzie.
Co ciekawe, ul. Męcińską inwestor zobowiązał się
wyremontować na własny koszt po zakończeniu
prac. Problem dojazdu do mieszkań, które mają
powstać w nowym budynku, rozwiązano dzięki

m.in. badaniom natężenia ruchu w okolicy Universamu, z których wynika, że przepustowość ulic
jest wystarczająca i spełnia wymogi w tym zakresie. Natomiast już na przyszły rok Urząd Dzielnicy
Praga-Południe zaplanował remont ulic Krypskiej
i Igańskiej.

Jak zmieni się krajobraz?

Nowy budynek będzie charakteryzował się
kilkunastopiętrowymi wieżami oraz ośmiopiętrową częścią główną. W środku zaprojektowano
ponad 400 mieszkań z niemal pół tysiąca miejsc
postojowych dla mieszkańców budynku oraz 160
miejscami parkingowymi mieszczącymi się na
poziomie –1 dla klientów galerii handlowej, która
będzie zajmować ponad 11 tys. m2.
Universam powstał w połowie lat 70 ubiegłego wieku. Jak podkreślono na spotkaniu, obecnie
budynek posiada liczne niewykorzystane powierzchnie i nie spełnia kryteriów nowoczesnego handlu. Nowa inwestycja będzie realizowana
zgodnie z uchwalonym 6 listopada 2014 r. przez
Radę m.st. Warszawy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ronda
Wiatraczna. Zakończenie realizacji inwestycji przy
rondzie Wiatraczna planowane jest na pierwszy
kwartał 2018 roku.
Olga Łęcka
źródło: UD Praga Południe
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Grochów od 100 lat
w Warszawie!
W przyszłym roku będziemy świętować stulecie przyłączenia
Saskiej Kępy, Grochowa i Gocławia do Warszawy. 8 kwietnia 1916
roku do stolicy zostały przyłączone podmiejskie osiedla, które
dziś wchodzą w skład naszej dzielnicy. Z okazji tego jubileuszu
Urząd Dzielnicy Praga Południe zaprasza do współtworzenia wydarzeń upamiętniających tę szczególną datę. Propozycje możemy zgłaszać do 16 listopada br.
Jeśli macie pomysł na wydarzenie kulturalne, społeczne, sportowe, edukacyjne bądź innego rodzaju, nie zwlekajcie! Podzielcie
się swoją wizją upamiętnienia stulecia w stolicy i sami bawcie się
dobrze. Pomysły może zgłaszać każdy z nas: mieszkańcy Pragi-Południe, a także stowarzyszenia oraz fundacje, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: www.
pragapld.waw.pl/assets/ﬁles/aktualnosci/2015/100LECIE+Formularz+zg%C5%82oszeniowy.pdf#start. Wypełniony kwestionariusz
można wysłać drogą mailową na adres: stulecie.pragapld@um.
warszawa.pl bądź dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem
poczty tradycyjnej na niżej podane adresy:
• PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-973 Warszawa
• Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa
• Klub Kultury Gocław, ul. Abrahama 10, 03-982 Warszawa
• Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla, ul. Meissnera 5, 03-982
Warszawa
• Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274,
03-841 Warszawa.
W formularzu należy zawrzeć informacje dotyczące miejsca realizacji pomysłu, terminu, organizatorów, potrzeb technicznych oraz
wysokości środków ﬁnansowych, z uwzględnieniem źródeł ﬁnansowania oraz w miarę możliwości zaangażowania środków własnych, potrzebnych do realizacji proponowanego przedsięwzięcia.
Wspólnie sprawmy, aby rok 2016 był dla Pragi-Południe rokiem
niezwykłym!
Olga Łęcka
źródło: UD Praga Południe

Przebieg praskiej obwodnicy
W połowie października ogłoszono przetarg na
projekt i uzyskanie decyzji administracyjnych dla
budowy wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej biegnącego od ronda Wiatraczna do
ulicy Radzymińskiej. Firmy zainteresowane realizacją tego przedsięwzięcia oferty mogą składać
do 25 listopada br.
Obwodnica śródmiejska nie powstanie tak
szybko, jak by mogło nam się wydawać, bowiem
wybrany w niedawno ogłoszonym przetargu wykonawca będzie miał aż trzydzieści miesięcy na
realizację zadania! Co ciekawe, na etapie koncepcji
programowej zostaną opracowane aż trzy warianty
planowanego przedsięwzięcia. Projekt, który ma
powstać, zakłada rozwiązania, które ułatwią ruch
pieszy pomiędzy przystankami różnych środków
komunikacji publicznej na węzłach i skrzyżowaniach. Szczególna uwaga osób realizujących zadanie będzie zwrócona na węzły komunikacyjne przy
rondzie Wiatraczna oraz ulicy Radzymińskiej. Jak
czytamy na oﬁcjalnej stronie Urzędu m.st. Warszawy: Analizowana będzie także, pod kątem kosztów
ﬁnansowych, środowiskowych i społecznych, kwestia
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w stronę ul. Zabranieckiej na odcinku od skrzyżowania z Trasą Świętokrzyską do ul. Radzymińskiej.
Prace projektowe oraz realizacja przedsięwzięcia według obowiązującej Wieloletniej Prognozy
Finansowej m.st. Warszawy trwają od bieżącego
roku do 2021 r.
Olga Łęcka

długości tunelu dla przeprowadzenia jezdni głównych
trasy pod rondem Wiatraczna.
Projekt obwodnicy zakłada szeroko zakrojone plany. Uwzględniać będzie planowaną lokalizację stacji metra w rejonie ronda Wiatraczna
źródło UM Warszawa
i przystanki autobusowe wraz z zejściami na
wiaduktach nad liniaDostępne mieszkania
mi kolejowymi nr 2 i 7.
(stan deweloperski):
Pod uwagę zostaną ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie 97 m2 – 565 tys. PLN
wzięte również estaRezerwując już dziś, możesz dostać 5% rabatu
kady w miejscach przekroczenia terenów kolejowych (Kozia Górka, łącznica kolejowa
nr 503 Warszawa
Wschodnia Towarowa
– Warszawa Wileńska –
Marki). Co więcej, w ramach przedsięwzięcia analizowane będzie przesunięcie trasy i układu torowego tel.: 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, www.ulicamotylkowa.pl
reklama

Ostatnie 2 mieszkania
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Z prac Rady Dzielnicy
„Tak” dla ochrony
terenów zielonych
przy ul. Kinowej!
Najważniejszym punktem omawianym na październikowej sesji Rady
Dzielnicy był projekt
budżetu na rok 2016, ale
tematem, który wywołał równie wiele emocji,
był punkt poświęcony przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
ogrodów działkowych zlokalizowanych przy ulicy
Kinowej. Projekt uchwały, skierowany z prośbą
o opinię do Rady Dzielnicy, obejmuje swym za-

sięgiem ogrody działkowe przy ulicy Kinowej,
al. Stanów Zjednoczonych oraz al. Waszyngtona.
Głównym celem uchwalenia planu zagospodarowania dla tego kwartału jest ochrona terenów
zielonych przed zabudową mieszkaniową. Oczywiście przystąpienie do planu to jeszcze nie jego
uchwalenie, ale należy podkreślić, iż został wykonany kolejny krok do tego, aby tereny zielone przy
ulicy Kinowej oraz al. Waszyngtona raz na zawsze
otrzymały należną im ochronę.
Radni przyjęli również do wiadomości planowany na rok 2016 projekt budżetu dzielnicy. Najważniejsze inwestycje planowane do realizacji
w przyszłym roku to budowa ulic Białowieskiej
oraz Mlądzkiej, a także Zakopiańskiej oraz Szczuczyńskiej. Projekt budżetu zakłada również budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz
centralnej ciepłej wody w budynkach przy ulicach

Co słychać na Pradze-Południe
A jednak jedziemy!

Było dużo dyskusji,
uśmiechów niedowiarków i uszczypliwości dotyczących terminu odbudowy mostu Łazienkowskiego. A to że na wybory, a to że nie ma takiej
możliwości, aby wybudować go w 199 dni. A jednak jest, stoi i od środy 28
października znowu łączy dwa brzegi Wisły.

Most Łazienkowski otwarty!!!

Ale to nie koniec jego przebudowy. Rada Warszawy przeznaczyła dodatkowe środki na budowę
nowej drogi rowerowej prowadzącej pod mostem, która ma być zakończona w przyszłym roku.
Wymiany wymagają także wiadukty prowadzące

od mostu Łazienkowskiego do ul. Rozbrat. Będą
one przebudowywane systematycznie, wyłączane z ruchu pojedynczo, tak
aby do minimum ograniczyć utrudnienia w ruchu.
Tu także planowana jest nowa droga rowerowa.

szość prac została już zakończona. Trwa odbiór
fontanny, która oczywiście ze względu na mrozy
musi być wyłączona. Wykończenie obiektów kubaturowych także dobiega końca i mam nadzieję,
że na wiosnę będzie można wybrać się do parku
na pyszną kawę!

Remonty chodników

Planowanie wydatków na przyszły rok

W ostatnich miesiącach na terenie naszej dzielnicy nabrały przyspieszenia remonty chodników.
Oprócz zakończonej już wymiany chodników ulic
Wiatracznej i Międzyborskiej trwa budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Trasy Łazienkowskiej. Ale ta
inwestycja to także całkowita wymiana chodnika
od mostu Łazienkowskiego do ul. Poligonowej
wzdłuż ul. Ostrobramskiej i do ul. Grenadierów
wzdłuż alei Stanów Zjednoczonych.

Rewitalizacja parku Polińskiego

Inwestycją, na którą czekali mieszkańcy Grochowa od wielu lat, jest rewitalizacja parku Polińskiego. Warto przejść się teraz, jesienią, do parku przy
ul. Szaserów i Garwolińskiej. Zdecydowana więk-

III edycja budżetu partycypacyjnego
na Pradze-Południe
Listopad to miesiąc, w którym rusza III edycja
budżetu partycypacyjnego! Projekty do edycji
2017 możemy zgłaszać od 16 listopada 2015 r. do
15 stycznia 2016 r. Praga-Południe będzie miała
do podziału 4 468 294 zł. W ramach tej edycji nasz
lokalny Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego 2017
zdecydował o wprowadzeniu limitów kwotowych
do 500 000 zł na projekt. W praktyce oznacza to, że
nasze pomysły na realizację inwestycji bądź przedsięwzięć nie mogą pochłonąć z puli dostępnych
funduszy więcej niż 500 000 zł.
Trzecia edycja przynosi wiele zmian. Pierwsza
z nich polega na tym, że jeden projekt będzie mógł
mieć aż trzech autorów, druga – że wszystkie projekty pozytywnie zweryﬁkowane traﬁą pod głosowanie. Istotną kwestią jest również fakt, że każda
dzielnica Warszawy, która przeznaczy na realizację
projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego co najmniej 1 mln zł ze swojego budżetu, musi
podzielić tę kwotę pomiędzy mniejsze obszary.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Dobrowoja 6, Grochowskiej 215 i Modrzewiowej 7. W przyszłym roku zostaną zrealizowane
zwycięskie projekty z budżetu partycypacyjnego, m,in. chodnik koło szkoły przy ul. Kwarcianej,
rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej czy
wybieg dla psów z elementami infrastruktury do
zabaw przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Radni zadecydowali również o powołaniu swojego przedstawiciela do Dzielnicowej Rady Seniorów. Została nim przewodnicząca Komisji Polityki
Społecznej i Zdrowia, radna z Saskiej Kępy Małgorzata Rynkiewicz. Aby dzielnica rozwijała się równomiernie, władze powinny wsłuchiwać się w głos
wszystkich grup społecznych. Rada seniorów ma
być płaszczyzną dialogu pomiędzy środowiskiem
seniorów a włodarzami dzielnicy Praga-Południe.
Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Co więcej, autor projektu, który nie przejdzie pomyślnie procedury weryﬁkacji, będzie mógł poprosić o powtórzenie jej toku.
Zmieni się także sposób głosowania papierowego. Kartę z zaznaczonymi przez nas preferowanymi projektami będziemy musieli dostarczyć do
punktu do głosowania. Jak czytamy na oﬁcjalnej
stronie internetowej budżetu partycypacyjnego,
osoby, które ze względów zdrowotnych nie będą
w stanie dotrzeć do punktu do głosowania, będą
mogły oddać kartę pracownikowi urzędu w miejscu swojego zamieszkania.
Według ustalonego już harmonogramu dyskusje na projektami odbędą się w terminie od 15
lutego do 6 marca, weryﬁkacja zgłoszonych projektów zaplanowana jest od 14 marca do 31 maja,
a głosowanie potrwa od 14 do 24 czerwca 2016 r.
Zwycięskie projekty poznamy 15 lipca 2016 r.
Olga Łęcka,
źródło: twojbudzet.um.warszawa.pl

Koniec roku to jak zwykle planowanie wydatków
na przyszły rok. Rada Dzielnicy Praga-Południe zatwierdziła budżet dzielnicy na 2016 rok, w którym
zapisano między innymi tak potrzebną budowę
nowej szkoły na Gocławiu, wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego i żłobka w pomieszczeniach dawnego USC w budynku „Kamionka”.
W listopadzie wszystkie te wydatki oraz wiele
innych pozwalających nadal rozwijać się naszej
dzielnicy zostaną zatwierdzone przez Radę m.st.
Warszawy.
Paweł Lech
przewodniczący Komisji Sportu,
Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy

MPSZOK-i jeżdżą
po Pradze-Południe
Od połowy października po dzielnicach Warszawy jeżdżą mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych popularnie zwane
MPSZOK-ami. Kłopotliwe śmieci w naszej dzielnicy można wyrzucać do punktów ustawionych
w środy w godzinach 17.00-18.30 na parkingu
przy pływalni Wodnik (ul. Bora-Komorowskiego)
oraz w soboty w przedziale czasowym 16.00-17.30
przy ul. Terespolskiej 4 (róg Stanisławowskiej)
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Do mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych można oddawać
opakowania po olejach (innych niż spożywcze),
detergentach, środkach ochrony roślin, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, opakowania
po farbach, tuszach, tonerach do drukarek oraz
baterie i akumulatory. Pamiętajcie, Sąsiedzi, że
do MPSZOK-ów nie można wrzucać odpadów komunalnych, remontowo-budowlanych, zielonych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
a także materiałów zawierających azbest.
Olga Łęcka
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(NIE)ZWYCZAJNY GROCHÓW
„Garwolińską do końca i w prawo Makowską
wzdłuż torów w stronę Olszynki. (…)Tam był koniec. Miasto zatrzymywało się w pół kroku jakby
nad urwiskiem. Wszystko się urywało i zaczynało
zupełnie inne. (…) Dalej rozlewały się niskie, ciemne
wody, na których unosiły się rajskie wyspy, wyspy
diabelskie, oderwane skrawki miejskiego lądu (…).
Makowska przypominała brzeg morza. Wystarczyło
wyjść i wyobrazić sobie co jest za horyzontem”. Tak
w jednym ze swoich opowiadań pisał o Grochowie Andrzej Stasiuk, pozwalając czytelnikowi na
nowo spojrzeć na tę niepozorną część Warszawy.
Powyższy tekst stał się również jedną z inspiracji
do projektu sztuki w przestrzeni publicznej pt.:
„Fatamorgany Miejskie. Lato”, która podobnie jak
twórczość Stasiuka zachęca do odkrywania wartości w na pozór zwyczajnych miejscach.
W przypadku projektu „Fatamorgany Miejskie.
Lato” tymi „zwyczajnymi, odkrywanymi na nowo”
miejscami stały się zakamarki ulicy Kobielskiej
54A i ulicy Paca 19. To właśnie tam zawisły dwie
instalacje świetlne, stworzone m.in. w ramach
warsztatów z mieszkańcami dzielnicy. Przez
miesiąc instalacje cieszyły oczy swoimi kolorami
i światłem, stając się jednocześnie pretekstem do
odkrywania podwórek Grochowa. Szukając „Fatamorgan”, wrażliwe oczy mogły dostrzec m.in.
przedwojenne kamienice wciśnięte między nowszą zabudowę, zakątki, gdzie najchętniej spędzają

czas lokalni mieszkańcy, miejsca ukształtowane
przez codzienne życie zwykłych ludzi.
Najbardziej zdziwieni projektem „Fatamorgany
Miejskie. Lato” byli sami mieszkańcy, pytając: „dlaczego właśnie na ich zniszczonym domu, a nie na
pięknych nowych blokach, zawisły takie cuda?”.
Może dlatego, że Grochów jest jak nieoszlifowany
diament potrzebujący odrobiny sztuki, żeby ponownie zaczął „świecić”.
Jeśli fundusze pozwolą, na przyszły rok planowana jest realizacja całości projektu „Fatamorgan”:

serii instalacji świetlnych i dźwiękowych stworzonych podczas kolejnych warsztatów z lokalnymi
mieszkańcami. Powstałe prace będą m.in. wykorzystywać teksty dotyczące Grochowa autorstwa
Andrzeja Stasiuka i Edwarda Stachury.
Projekt „Fatamorgany Miejskie. Lato” jest inicjatywą wpieraną przez Centrum Promocji Kultury
w Dzielnicy Praga Południe oraz Stowarzyszenie
Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych CAL.
Helena Wawrzeniuk

Rewitalizacja Kamionka:
czas start!

We wrześniowym numerze „Wiadomości Sąsiedzkich Grochów” informowaliśmy o procesie rewitalizacji Kamionka i zmianach, jakie w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone. Teraz mamy przyjemność dzielić
się informacjami dotyczącymi rozpoczęcia szeroko zakrojonych prac w tej
części Grochowa. Priorytetem Programu Rewitalizacji jest budowa nowego centrum muzyki dla Warszawy, skupionego wokół orkiestry Sinfonia
Varsovia.
Jak poinformowała nas w przesłanej informacji Natalia Daca: W dniach
16-20 października br. odbyły się negocjacje dotyczące warunków wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji. Negocjacje prowadził Janusz
Marynowski, Dyrektor Orkiestry, i powołana przez niego komisja przetargowa. Dodatkowo po stronie Zamawiającego o zapewnienie najwyższej jakości akustyki już na etapie negocjacji zadbał międzynarodowej klasy ekspert
Eckhard Kahle. Ze strony Projektanta zespołowi negocjacyjnemu przewodniczył Thomas Pucher, autor zwycięskiej pracy konkursowej. Wynegocjowana
kwota brutto kontraktu stanowi 8% przewidywanej wartości robót budowlanych, tj. 35 400 000 zł.
Realizacja prac projektowych według harmonogramu ma zakończyć
się w 2017 roku, natomiast prace budowlane mają być prowadzone przez
kolejne cztery lata. Jak podkreśla w nadesłanej informacji Natalia Daca:
Równolegle z trwającą budową instytucja kultury m.st. Warszawy prowadzić będzie, z uwzględnieniem celów Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, działalność koncertową i edukacyjną kierowaną do warszawiaków,
a w szczególności do mieszkańców Pragi, której celem będzie wzmacnianie
relacji społecznych.
Olga Łęcka
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Co ciekawego wydarzy się na Paca 40?
Na Paca nowy sezon rozpoczęty na dobre! Ruszyły wszystkie zajęcia, dlatego dzieje się u nas bardzo wiele. Nowe zajęcia, nowe twarze, nowe wyzwania, nowe doświadczenia i… niezmiennie jeszcze więcej pozytywnej energii. Zapraszamy do nas, na Paca 40 codziennie, od poniedziałku do piątku
w godz. 10-20, a w sob. 10-18.
W najbliższym czasie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bardzo
interesujące spotkania.
13 listopada o godz. 19 zachęcamy do wzięcia udziału w Społecznym
Startupie Wtopa Night, na którym przedsiębiorcy społeczni będą rozmawiać
o tym, co się NIE UDAŁO. Każda porażka może być sukcesem, jeżeli będziemy
potraﬁli wyciągnąć z niej konstruktywne wnioski. Gościem specjalnym będzie
Artur Nowak-Gocławski. Serdeczne zapraszamy na to niezwykłe i nietypowe
spotkanie.
Fundacja „Pasje” na Paca 40 będzie udzielać bezpłatnej pomocy prawnej
i porad socjalnych osobom niepełnosprawnym. Zainteresowanych zapraszamy
w każdą środę w godz. 16-17. Obowiązują zapisy pod nr. tel. 22 11 20 336 bądź
poprzez stronę www.e-prawnik.pasje.org.pl.
Przypominamy też o akcji Bezpieczne Czwartki na Paca. Spotkania odbywają
się co 2 tygodnie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy nasze sąsiedztwo jest bezpieczne, jakie problemy i zagrożenia pojawiają się w okolicy, a przede wszystkim jak budować bezpieczne sąsiedztwo, przyjdź, zapraszamy. Najbliższe spotkanie odbędzie się 12.11 o godz. 17.
Wciąż zbieramy grupę dzieciaków na bezpłatne zajęcia z Hip-Hop Dance. Jeżeli masz w domu rozbrykaną pociechę, która ma niesamowicie dużo energii, wiemy, jak tę energię spożytkować. Każde dziecko w wieku 9-12 lat może rozpocząć
u nas przygodę z tańcem. Kurs zwieńczy pokaz taneczny, na którym dzieci zaprezentują, czego się nauczyły. Zapraszamy w każdy piątek na godzinę 16.30!
Więcej informacji na temat zajęć i akcji odbywających się w Centrum Społecznym Paca możecie uzyskać na naszej stronie centrumpaca.pl bądź na naszym fb: https://www.facebook.com/Paca40/.
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Do 15 grudnia z tym kuponem –
upustu + podkładka frotte
pod gorące naczynia GRATIS
ANIN, ul. Rzeêbiarska 78/80, WARSZAWA
pon-pt:9-17, sob: 9-13

Paulina Wróbel
animatorka, Centrum Społeczne Paca

100-lecie harcerstwa na Grochowie
6 października br. w Centrum Promocji Kultury Praga-Południe odbyła się
konferencja pt. „Harcerstwo – 100-letnia tradycja we współczesnej szkole i społeczności lokalnej”, której patronował Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe oraz
Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia. Gościem konferencji był także dh Tomasz Sikorski, autor wydanej niedawno antologii „Krzyż harcerski 1913-2013”.
Konferencja rozpoczęła się projekcją krótkiego
ﬁlmu, przygotowanego przez harcerki 22 Szczepu
„Watra”, w którym udało się pokazać symbolicznie
proces harcerskiego wychowania poprzez przedstawienie realizacji jednego z punktów Prawa Harcerskiego – pkt.3 „Harcerz jest pożyteczny i niesie
pomoc bliźnim”. Wykład inauguracyjny dotyczący
metody harcerskiej i jej zbieżności z celami wychowawczymi szkoły wygłosił dr Jakub Czarkowski, pedagog i wykładowca akademicki Uczelni
Warszawskiej. Uczestnicy konferencji mieli okazję
poznać metodę harcerską, jej specyﬁkę, której zrozumienie jest kluczem do efektywnej współpracy
ze szkołą i społecznością lokalną. Podczas dyskusji
z panelistami harcerstwo oparte o tak przemyślaną, spójną i ciekawą metodę harcerską jawiło się
jako cenny sojusznik szkoły i rodziców w wychowaniu młodzieży.
Wstępem do panelu drugiego było wystąpienie pani Izabeli Pielat-Świerczyńskiej – dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 60, gospodarza terenu, na
którym od 100 lat działa środowisko 22 Szczepu.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Goście starali się odpowiedzieć na pytanie „Czego szkoła oczekuje od harcerstwa i jakie ma z nim problemy?”.
Jak wynikało z dyskusji, współpraca
i relacje zależą w dużej mierze od komunikacji
i ludzi. Są placówki oświatowe, które powierzają
harcerzom wiele inspirujących obie strony zadań
i współpraca dotyczy także programów wychowawczych szkoły, ale wciąż jest to model współpracy oczekiwany, a nie realizowany. Na pewno
są problemy lokalowe szkół, które skutkują brakiem harcówek i koniecznością przeprowadzania
zbiórek w warunkach, które mogłyby być lepsze,
ale też nie zawsze harcerze panują nad porządkiem i często nie przedstawiają swoich planów
pracy na dany rok tak, aby tę współpracę dobrze
zaplanować. W dyskusji doszliśmy do wniosków,
że sprawdzone metody działania, entuzjazm i zaangażowanie harcerskich instruktorów mogą być
niezwykle pomocne w rozwiązywaniu trudnych
kwestii społecznych i wychowawczych, a działalność drużyny w szkole jest mądrą i atrakcyjną

formą wsparcia dobrej edukacji. Dobra szkoła to
szkoła z drużyną harcerską.
Trzeci panel dotyczył niewykorzystanego potencjału harcerstwa w szkole i społeczności lokalnej. Wskazano kilka nowych obszarów niewykorzystanego potencjału harcerstwa, podkreślono
profesjonalizm kształcenia kadry harcerskiej, nie
do końca doceniony i wykorzystany przy powierzaniu zadań. Zauważono, że wciąż pokutują stereotypy w myśleniu o harcerstwie, które warto
zmieniać i wspólnie kreować „modę na harcerstwo”. Podkreślono wagę wsparcia systemowego
i współpracy z urzędami oraz samorządami.
Mamy nadzieję, że konferencja stanie się krokiem do nawiązania mądrej, partnerskiej współpracy w codziennej służbie harcerskiej i działaniach placówek oświatowych.
Kasia Michnikowska
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Wpływajmy na nasze sąsiedztwo!
Zacznijmy od Podwórkowej Gwiazdki
Q-Ruch Sąsiedzki zachęca grupy sąsiadów,
wspólnoty mieszkaniowe, lokalne kawiarnie,
domy kultury i wszelkie podmioty, które chcą
tworzyć przyjazny klimat na swoich osiedlach,
do udziału w projekcie Podwórkowa Gwiazdka. Ta
„zimowa edycja” Dnia Sąsiada będzie miała swój
ﬁnał w weekend 12 i 13 grudnia. Jeśli chcesz, aby
i na Twoim podwórku czy osiedlu zapanowała
w tych dniach świąteczna, sympatyczna atmosfera, przy której będziecie mogli lepiej poznać się
z sąsiadami – zgłoś swoją inicjatywę!

Celem Podwórkowej Gwiazdki jest promowanie
idei dobrego sąsiedztwa poprzez organizowanie
oddolnych, lokalnych wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym i rekreacyjnym. Spotkaniom,
których w zeszłym roku było aż 40, towarzyszy
najczęściej ubieranie osiedlowej choinki, robienie
ozdób świątecznych, śpiewanie kolęd czy sąsiedzki
śledzik. Koordynatorzy akcji podkreślają jednak, że
o przebiegu poszczególnych wydarzeń decydują
mieszkańcy i organizatorzy – gospodarze święta.
To oni, aktywni i otwarci warszawiacy, planują
spotkanie pod szyldem
Podwórkowej Gwiazdki,
pracując nad nim charytatywnie na rzecz życzliwych
relacji w swoim otoczeniu.
W ﬁnalnym dniu realizują zainicjowane pomysły
we wspólnej, sąsiedzkiej
przestrzeni, zachęcając
przy tym do przyłączenia
się do wydarzenia swoich
sąsiadów i niespodziewanych gości.

Akademia Elfów Świętego Mikołaja

Ogłaszamy nabór na pomocników
Świętego Mikołaja! Mikołaj
potrzebuje pomocy!
Weź udział w rodzinnej grze miejskiej!

12 grudnia serdecznie zapraszamy na rodzinną
grę miejską – Akademię Elfów Świętego Mikołaja.
Święty Mikołaj przeprowadza nabór na stanowisko Elfa. Niestety, uporczywa choroba dopadła połowę jego pomocników, a bez ich wsparcia – świąt
nie będzie! Przez to zamieszanie i brak osób, które
dbają o przebieg świąt, choinki nie palą się, ozdoby
nie świecą, a zabawki nie są zapakowane!
Zapraszamy wszystkich śmiałków do świątecznego wyzwania! Uratuj wytwórnię zabawek i zostań
najlepszym pomocnikiem Białobrodego! Aby się

nim stać, trzeba posiadać wyjątkowe umiejętności
– i właśnie temu służy Akademia Elfów Świętego
Mikołaja. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 14.00.
Akademia Elfów Świętego Mikołaja znajduje
się na Biegunie Północnym. W tych specjalnych
okolicznościach przeniesiono ją do naszej stolicy!
Tak jak na Biegunie, Akademia podzielona jest
na departamenty, które wspólnie przygotowują
święta! Dzieci będą miały możliwość odwiedzenia
m.in. departamentu sortowania listów, dekoracji
świątecznych, klocków, lalek oraz pakowania prezentów.
Nie zwlekajcie! Do wygrania wspaniałe nagrody! Jeżeli Mikołajowi uda się pozyskać nowych
pomocników, rozbłyśnie piękna choinka na placu
Szembeka, nasz symbol radości świąt!
Wokół iluminacji choinki moc atrakcji
– nie tylko dla uczestników gry – w tym:
wspólne pisanie listów – poczta Świętego
Mikołaja oraz Święty Mikołaj we własnej
osobie!!!
Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie www.zwalcznude.eu.
Partnerem gry miejskiej jest Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
Zostań pomocnikiem Świętego
Mikołaja!
Na wydarzenie WSTĘP WOLNY!
Obowiązują zapisy:
www.zapisynagre.pl
Akademia Elfów Świętego Mikołaja to
cykl rodzinnych gier miejskich.

Organizatorzy sąsiedzkich inicjatyw mogą liczyć
na wsparcie animatorów i wolontariuszy z Q-Ruchu
Sąsiedzkiego. Otrzymają także tzw. „niezbędniki”,
czyli pakiet przyborów plastycznych i dekoracyjnych do wykorzystania w ramach akcji.
Aby zgłosić swoją inicjatywę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na blogu
Podwórkowej Gwiazdki http://podworkowagwiazdka.blogspot.com/. Wątpliwości będzie
można rozwiać, biorąc udział w zaplanowanym
na 9 listopada spotkaniu informacyjnym dla inicjatorów wydarzeń sąsiedzkich, na które już teraz
serdecznie zapraszamy. Miejsce i dokładna godzina spotkania opublikowane zostaną na blogu
Podwórkowej Gwiazdki oraz w wydarzeniu na Facebooku. Zachęcamy do ich śledzenia.
Bieżące informacje dotyczące projektu dostępne są także na stronie Q-Ruchu Sąsiedzkiego:
http://inicjatywysasiedzkie.pl/ oraz wspomnianym blogu i stronie wydarzenia na Facebooku.
Natalia Barsaba

Spektakl pt. „Ziemia jałowa”
Teatr Akt zaprasza na prezentacje spektaklu „Ziemia jałowa” inspirowanego jednym
z najgłośniejszych poematów XX wieku, autorstwa T.S. Eliota. Spektakl odbędzie się w siedzibie
teatru przy ulicy Łaziebnej 9 w dniach 14, 15, 21
i 22 listopada o godz. 19.00. W sobotę 21 listopada dodatkowy spektakl o godz. 17.00. Bilety: 20 zł,
dostępne godzinę przed spektaklem, możliwość
rezerwacji na teatrakt@teatrakt.pl. Spektakl jest
zbiorem obrazów wypływających z ducha poezji
Eliota: poczucia pustki, niepewności, poczucia
daremności wysiłków i tęsknoty za „życiodajną
wodą”, której zabrakło w naszych czasach. Ziemia jałowa to skażona kraina, która tchnie „wonią syntetycznych perfum, maści i proszków”,
gdzie uwiędły wszelkie uczucia.
Przekaz osadzony w formie teatru ruchu, pantomimy, tańca butoh i videoartu. Występują:
Agnieszka Musiałowicz, Kasia Stefanowicz (gościnnie), Sylwia Hanﬀ (gościnnie), Janusz Porębski, Marek Kowalski, Tomasz Musiałowicz. Reżyseria: T.S. Kowalski, światło: Krzysztof Skarżyński,
dźwięk: Adam Sztorc.
Marek Kowalski

Sylwia Sikorska
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Górki Grochowskie

Historyczna nazwa części Grochowa
Górki Grochowskie – niewielka wieś pomiędzy Grochowem i Gocławiem dzisiaj zajmowałaby tereny między ulicami Grochowską, Zamieniecką, Ostrobramską i Grenadierów. Po II wojnie światowej na
części tego terenu powstał park Znicza –ulubione miejsce spacerów okolicznych grochowian wśród
fontann, łanów „warszawianek”, kącików zabaw dla dzieci i przyrządów do ćwiczeń dla dorosłych. Przy
wejściu do parku stoi pomnik poświęcony oﬁarom barbarzyństwa niemieckiego 1939-1945 postawiony tutaj przez mieszkańców kolonii Górki Grochowskie. Dzisiaj nazwa zniknęła z nazewnictwa miejskiego i tak też znika napis upamiętniający oﬁary na pomniku…
Niewielu grochowian zna historię tego terenu,
ale pozostały nazwy ulic, które łączą go z wydarzeniami z przeszłości.
Właśnie tu usytuowany został Fort XI carskiej
twierdzy Warszawa. Strategiczna lokalizacja fortu
była niezwykle korzystna dla obrony z uwagi na
położenie na styku dwóch tarasów akumulacyjnych Wisły o różnym poziomie terenu – zalewowego i nadzalewowego. Przedpole stanowiła szeroka
dolina, która niechroniona wałem przeciwpowodziowym, była w znacznym stopniu podmokłym
terenem. Wysokość najwyższego punktu na
wałach fortu nad poziom gruntu wynosiła 10 m.
Fort górował nad całym przedpolem i był doskonałym miejscem łączności obserwacyjnej z X fortem ulokowanym po drugiej stronie Wisły.
Utworzenie twierdzy zahamowało ściśle ograniczonymi prawami rozwój terytorialny i budownictwo na tym terenie.
Latem 1913 roku Rosjanie przystąpili w ramach
likwidacji twierdzy do rozbrajaniafortów i wysadzania ich w powietrze. Po forcie, który zniknął
z Górek Grochowskich, pozostały tylko zwały
gruzu.
W 1916 roku po wyjściu Rosjan z Warszawy niemiecki generał-gubernator wydał rozporządzenie
dotyczące rozszerzenia warszawskiego okręgu
miejskiego blokowanego dotychczas przez rosyjskie władze administracyjne. Na mocy rozporządzenia wieś Górki Grochowskie razem z pobliskim
Grochowem, Gocławiem i Witolinem włączona
została w granice Warszawy. Było to niezwykle ważne wydarzenie dla rozwoju przedmieść
stolicy.
Po odzyskaniu niepodległości poforteczne
grunty po obu stronach ulicy Ostrobramskiej
przejęte zostały przez Skarb Państwa pod nazwą
Górki Grochowskie, a w 1936 r. na mocy dekretu
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Prezydenta Rzeczypospolitej zezwolono na sprzedaż tych parceli urzędnikom państwowym, nauczycielom i wojskowym oraz na bezpłatne przekazanie
na ogólne potrzeby gminy. Dokonano wówczas
ostatecznej likwidacji pozostałości po forcie. Gruzu z fortecznych kazamat użyto do wybudowania
fundamentów kościoła Najczystszego Serca Maryi
i nasypu pod przyszłą aleję Waszyngtona.
Parcelacji Górek Grochowskich dokonała m.in.
Oﬁcerska Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana Grochów, której członkami byli oﬁcerowie
przeniesieni służbowo do Warszawy z oddziałów stacjonujących w Wilnie. Staraniem prezesa
Rady Nadzorczej Spółdzielni oﬁcerowie otrzymali
korzystne kredyty na budowę własnych siedzib
z Banku Gospodarstwa Krajowego. Oﬁcerska spółdzielnia przechodziła cały szereg reorganizacji
i jej członkowie pozbywali się swoich działek. Korzystali z tego grochowianie, mieszkańcy Kamionka i Saskiej Kępy, nabywając place niejednokrotnie
za niebyt wygórowaną cenę. Po „oﬁcerach” pozostały nazwy ulic, nadane dla podkreślenia sentymentalnego przywiązania do rodzinnych stron
Wileńszczyzny. Stąd na Grochowie pojawiły się
nazwy takie jak Gedymina, Filomatów, Budrysów,
Łukiska czy Ostrobramska, wielu Polakom kojarząca się z kultem Matki Boskiej Ostrobramskiej
i z pamięcią o Wilnie, jako części niepodległej Polski.

24 października w Klubokawiarni Kicia Kocia odbyła
się premiera nowej piosenki
o Grochowie, która powstała
w ramach projektu „Hymn
dla Grochowa”. Tekst, napisany przez Beatę Łubczonek,
został wybrany spośród 37 propozycji nadesłanych na konkurs i wyłoniony jako najlepszy
w drodze głosowania mieszkańców. Muzykę
skomponował i zaaranżował Jakub Szafrański.
Pierwsze wykonanie utworu przypadło w udziale
Chórowi „Grochów”, który był inicjatorem i realizatorem projektu.
– To spełnienie naszych marzeń. Chcieliśmy naszej ulubionej dzielnicy dać coś od siebie, coś stworzyć. Udało się! – mówi Dorota Braziewicz, koordynatorka projektu. – Dziękujemy wszystkim, którzy
wspierali nas i naszą akcję: partnerom, jurorom,
uczestnikom konkursu, głosującym – to dzięki nim
i dla nich zrobiliśmy Hymn dla Grochowa.
Podczas imprezy organizatorzy podsumowali
działania projektowe, z kolei Michał Wieremiejczyk, wiceburmistrz dzielnicy Praga-Południe,
wręczył nagrody laureatom konkursu na najlepszy tekst piosenki o Grochowie, a Maja Sadłowska
– dyrygentka Chóru „Grochów” przeprowadziła
warsztaty wokalne, na których wszyscy zgromadzeni mogli nauczyć się nowej piosenki i zaśpiewać ją wspólnie. Wieczór zakończył się występami
lokalnych artystów: Heńka Małolepszego z zespołem Folklor Miejski oraz Kapeli Karuzela.
– Było warto poświęcić na realizację tego projektu
każdą minutę, bo atmosfera na premierze przerosła nasze najśmielsze oczekiwania – dodaje Agata Gajda, koordynatorka działań animacyjnych
z Centrum Paca 40 (organizacji wspierającej akcję).
– Było sąsiedzko, rodzinnie, wesoło i wzruszająco!
Impreza to nie koniec przygody z „Hymnem
dla Grochowa”. – Chcemy nagrać utwór z Chórem
„Grochów” i rozpowszechniać go razem z zapisem
nutowym tak, by każdy chętny mógł go zaśpiewać.
Będziemy też śpiewać i uczyć Hymnu podczas naszych występów i warsztatów – tłumaczy Dorota
Braziewicz.
Szczegółu dotyczące konkursu „Hymn dla
Grochowa” oraz wszystkich akcji towarzyszących
można znaleźć na stronach projektu www.HymnDlaGrochowa.pl,www.facebook.com/HymnDlaGrochowa.
Jakub Braziewicz

Anna Oleksiak
Bibliograﬁa
1. Lech Królikowski,
„Twierdza Warszawa”
2. Kwiryna Handke,
„Właściciele i patroni
w nazwach miejsc na
terenie Grochowa”
3. Jerzy Kasprzyck,

reklama

„Korzenie miasta”,
t.III. Praga
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NOWY SEZON W CENTRUM PROMOCJI KULTURY
Jesień już w pełni, temu niestety nie da się zaprzeczyć. Nie oznacza to jednak, że skazani jesteśmy
na długie, leniwe i nieciekawe wieczory. Praga-Południe, jako dzielnica ukierunkowana na mieszkańców, oferuje bogatą ofertę sportową, edukacyjną i kulturalną. W tej ostatniej kategorii mieścimy się
my, czyli Centrum Promocji Kultury. Znajdujemy się
na ul. Podskarbińskiej 2 i czekamy na Was. A dlaczego mielibyście nas odwiedzić? Już wyjaśniam.
Wydarzenia kulturalne
Każdego miesiąca staramy się przygotować
ciekawą ofertę kulturalną, skierowaną do mieszkańców Pragi-Południe. Znajdziecie u nas zarówno
koncerty muzyki klasycznej, jak i występy rockowe,
kabaret, wykłady, spektakle teatralne i przedstawienia dla dzieci.
Ale po kolei. Ważnym i lubianym cyklem są występy Kabaretu „Filip z Konopi” Filipa Borowskiego.
Gospodarz – aktor, konferansjer i kabareciarz ma w
zwyczaju bawić do łez zgromadzoną publiczność.
Filip jest prawdziwym altruistą – nie potraﬁ odmówić swoim przyjaciołom czasu scenicznego. A że do
grona jego przyjaciół należą m.in. Tadeusz Drozda,
Jerzy Połomski, Bohdan Łazuka, Lidia Stanisławska,
Danuta Stankiewicz i wielu, wielu innych – na tym
publiczność jedynie korzysta.
Koneserów literatury zapraszamy 1-2 razy w miesiącu na Wieczorki Literackie. Publiczność może
zapoznać się z najnowszymi wydawnictwami czy
porozmawiać z autorami. Gospodarzem wieczoru
jest krytyk literacki Jan Zdzisław Brudnicki, co gwa-

rantuje wysoki poziom dyskusji i utalentowanych gości.
Kilka razy w miesiącu oddajemy
naszą scenę do dyspozycji aktorom
teatralnym. Poza spektaklami dla
widzów dorosłych, przygotowujemy także ofertę dla dzieci. Trzeba
przyznać, że przedstawienia dla
najmłodszych cieszą się ogromną
popularnością, a dzieci wychodzą
z CePeK-u zachwycone.
Odrębną kategorią są koncerty organizowane przez Centrum. Staramy
się różnicować ofertę tak, by każdy
znalazł coś dla siebie. Wymienione już na wstępie
koncerty muzyki klasycznej przeplatają się z lubianymi przez młode pokolenie koncertami rockowymi, folkowymi i alternatywnymi wschodzących
gwiazd sceny muzycznej.
Jeśli jeszcze nie znaleźliście niczego dla siebie,
pamiętajcie, że staramy się prezentować także
inne gatunki muzyczne, takie jak blues, jazz, muzykę cygańską i wszystkie te, których nasi goście
oczekują.
Zajęcia i kursy
Poza programem kulturalnym oferujemy Wam
szeroki wybór kursów, warsztatów i zajęć dla
uczestników w każdym wieku. Zapraszamy na kursy komputerowe, językowe czy kurs fotograﬁczny.
Z pomocą Centrum Francuskiego i Rachunkowości
prowadzimy kurs savoir-vivre.

Moje pierwsze sto lat

Kika Szaszkiewiczowa była legendą już za życia. Królowała w Piwnicy pod Baranami, sławił ją „Przekrój”. Śpiewała,
malowała, skandalizowała. Znał ją cały Kraków. Gdy zaczęła pisać bloga, mając lat 95, poznała ją cała Polska. Dziś
za sprawą jej wydanych właśnie wspomnień „Moje pierwsze sto lat”, poznać ją może Warszawa. W książce tej znajdą
się kolorowe reprodukcje obrazów autorki.
Zapraszamy na promocję książki Kiki dnia 27 listopada, w piątek, o godzinie 18.00 w Domu Towarowym
Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie.
Drugiej takiej okazji szybko nie będzie! W trakcie spotkania
ﬁlmy i inne atrakcje.
Jan Strzałka

Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w zajęciach muzycznych. Szkoła Piotra Galińskiego prowadzi u nas zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, Szkoła Tańca MBB zaprasza dzieci do
nauki tańca towarzyskiego i nowoczesnego, oferujemy naukę gry na gitarze klasycznej i perkusji,
warsztaty emisji głosu i śpiewu solowego, a także
zajęcia ruchowe dla najmłodszych.
Naszą największą i najliczniejszą sekcją jest sekcja
plastyczna. Wykwaliﬁkowani instruktorzy gwarantują wysoki poziom nauczania w takich dziedzinach
jak malarstwo, rzeźba, ceramika artystyczna, rysunek, graﬁka, a nawet tkactwo, zdobienie tkanin czy
renowacja mebli! Każdy znajdzie tu coś dla siebie,
niezależnie od zainteresowań, wieku czy posiadanych talentów. Zapraszamy!

Wojciech Matz

KONKURS!!!
Dla czytelników „Wiadomości Sąsiedzkich” mamy konkurs, w którym
można wygrać książkę „Moje pierwsze sto lat” autorstwa Ireny Kiki Szaszkiewicz. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na dwa pytania: W którym roku
powstała Piwnica pod Baranami? oraz Jak nazywał się komiks, którego
bohaterką była Kika? Spośród poprawnych odpowiedzi wylosujemy zwycięzcę. Odpowiedzi należy przesyłać mailem na adres: info@wiadomoscisasiedzkie.pl lub pocztą tradycyjną na adres redakcji: ul. Zwycięzców 20 lok. 2,
03-938 Warszawa, z dopiskiem „konkurs, Wiadomości Sąsiedzkie Grochów” do 23 listopada (decyduje data napłynięcia listu do redakcji).
UWAGA: maile i listy bez pełnego dopisku nie będą brały udziału w konkursie! Należy także podać swój nr telefonu, ponieważ ze zwycięzcami będziemy kontaktować się telefonicznie.

Redakcja

DO WYNAJĘCIA

OGRZEWANA HALA
w Wawrze – na magazyn lub cichą działalność.

Tel. 695-622-848
PENSJONAT
SENIORA
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl
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ca∏odobowa opieka
piel´gniarska
pobyt opiekuƒczo-leczniczy
opieka po udarze mózgu
i rehabilitacja
pobyt krótko i d∏ugoterminowy
oraz dzienny
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od 175 m
do 235 m2
2

16

na działkach

od 220 m2 do 440 m2

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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NASZ PATRONAT

15 EDYCJA PRASKIEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ
Po raz 15 ruszają rozgrywki Praskiej Ligi Piłki Halowej, najlepszej profesjonalnej ligi piłki halowej
w Warszawie. Zapraszamy, zostały ostatnie wolne
miejsca.
Mamy zaszczyt również poinformować, że „Wiadomości Sąsiedzkie” wystawią własną drużynę oraz
są Partnerem Prasowym Ligi.
Partnerem Ligi został portal SPORTEURO.PL,
który został również Partnerem Tytularnym Ligi.
Co tydzień w niedzielę w hali sportowej OSiR
Praga Południe na ul. Siennickiej, najlepszej hali
w Warszawie, całe popołudnie należy do amatorów
futsalu, czyli gry w piłkę nożną halową. Drużyny grają na boisku po pięciu zawodników. Grają dwa razy
po dwadzieścia minut, tak jak w profesjonalnych
rozgrywkach. Mecz sędziuje trzech sędziów, dwóch
na boisku i trzeci przy stoliku. Sędzia techniczny pilnuje tablicy z wynikami i sporządza protokół pomereklama

czowy, w którym zapisuje, kto strzelił bramkę, kto
dostał niebieską (2 minuty kary) kartkę.
Rozgrywki najtańszej ligi w Warszawie rozpoczęły się od zorganizowania ligi dla sześciu drużyn harcerskich. Organizatorem był Obwód Praga-Południe
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który jest
obecnie Partnerem Ligi, a organizatorem zostało
powołane przez instruktorów harcerskich Stowarzyszenie Praska Liga Piłki Halowej. Obecnie liga otwarta jest dla wszystkich chętnych drużyn: ﬁrmowych,
harcerskich, osiedlowych, a zawodnikami może
być młodzież od 16 roku życia za zgodą rodziców
i wszystkie pełnoletnie osoby bez względu na wiek.
Rozgrywki odbywają się na Grochowie, w najlepszej hali w Warszawie, hali Ośrodka Sportu i Rekreacji Pragi Południe. Zasady ligi są proste: każdy
gra z każdym, zwycięża drużyna, która ma najwięcej punktów. PLPH prowadzi również rozgrywki na
Targówku. W swojej
historii rozgrywki były
prowadzone na Pradze-Północ, Białołęce
i w Wawrze. W lidze
grały drużyny o egzotycznych i dziwnych
nazwach, np. strażacy

REHABILITACJA
z dojazdem do klienta

• USPRAWNIANIE PO URAZACH

tworzyli Edura Rescue Team (dalej gra na Targówku), znajomi Saskersi Old Boys, były też Saska Kępa,
Perkuna Boys, Chaosu, Abstynenci, Wysokoprocentowi, Alpaga Club, Kofeina Sport, Bijmy Krzyżaka
i Prawie Najlepsi, i wiele, wiele innych. Był też tajemniczy skrót UDW oznaczający urzędników dzielnicy
Wawer oraz CKS, czyli Cmentarny Klub Sportowy
Grabarz Grochów, który po dziś dzień bierze udział
w rozgrywkach. W drużynach można było spotkać
byłych lub obecnych burmistrzów Wawra, Targówka, Ursynowa.
Zawodnikami Ligi byli między innymi: Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy (drużyna Supermarket), niezapomniany Paweł Wypych, minister
w Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Michalec,zastępca
burmistrza dzielnicy Targówek, obaj grali w drużynie Infarctus Cordis Przyczółek Grochowski („zawał
serca”), czy Bartosz Wichniarz, radny Rady Dzielnicy
Praga Południe (drużyna CKS Grabarz Grochów).
Harcerze promują nie tylko grę i zdobyte gole,
ale i grę fair play. Dlatego od samego początku są
wręczane puchary za najmniejszą liczbę fauli, kartek
i grę fair na boisku.
Liga jest najlepszą możliwą formą promocji ﬁrmy
i integracji pracowników. Zapraszamy do udziału.
Arkadiusz Kuranowski
reklama

• MASA˚E LECZNICZE
• TERAPIA BÓLU
mgr Patryk Rogala

504 137 771

patryk-rogala@wp.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

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).

Z¸OTA RÑCZKA

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

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

• Zamienię mieszkanie, wykończone 60 m2 garaż
nowy apartamentowiec przy ul. Zgierskiej, na dom
w Warszawie (niewielka dopłata lub remont
w rozliczeniu) 511980315
• Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem, z problemem prawnym. 796-796-596
• Pomoc i nauka w obsłudze KOMPUTERA, INTERNETU
i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student.
533-404-404
• PRACOWNIA MUZYCZNA – nauka gry na instrumentach GITARA, FORTEPIAN, inne ul. Mińska 7,
tel. 502 241 482; www.msm.edu.pl
• Firma sprzątająca poleca swoje usługi prania dywanów,
mycie okien, sprzątanie biur, itp. www.j-cleaner.com.
pl. Złota rączka. tel.505287781
• Biuro Księgowe Warszawa Wesoła zatrudni księgową
tel. 535 333 753

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

ZATRUDNI¢: KELNERÓW,
KUCHARZY, CUKIERNIKÓW.
Na sta∏e/dorywczo.
praca@willazagorze.pl
tel. 606 115 309

WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów – miesi´cznik mieszkaƒców Grochowa i okolic
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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.
Fizykoterapia
Masaż
Ortopedyczna
Konsultacje
Kinesiotaping
Kinezyterapia
Neurologiczna
ginekologiczne
Dziecięca
Dla kobiet w ciąży
Osteopatia
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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