Kwiecieƒ 2015 r.

•

GAZETA BEZPŁATNA

Chodniki i parking dzięki
budżetowi partycypacyjnemu
z właścicielami posesji, przy których będą wykonywane prace
okresowe, uzasadniony brak takiego dojazdu. Jak czytamy w ogłoszeniu przetargu: przewidywany
termin wprowadzenia na budowę i rozpoczęcia robót nastąpi
w terminie do 30 dni po dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnego odbioru dokumentacji technicznej i po złożeniu
wniosku (…). Prace nad realizacją
projektu realizowanego w ramach
budżetu partycypacyjnego 2015
powinny zakończyć się 10 grudnia
2015 r.
W ubiegłym roku dla Gocławia
w ramach budżetu partycypacyjnego przewidziano kwotę
496431,13 zł. W najbliższym czasie
zostanie zrealizowanych dziesięć
projektów, które otrzymały najwięcej głosów nie tylko mieszkańców
naszej okolicy, ale także wszystkich
warszawiaków. Bowiem każdy
z nas może oddać głos na ciekawy
projekt, niezależnie od dzielnicy,
w której mieszka.
Budżet partycypacyjny daje nam ogromne
Na zbliżające się święta Wielkiej Nocy
możliwości. Dzięki nieserdecznych spotkań w rodzinnym gronie,
mu możemy wspólnie
zdecydować, jak będzie
wiosny w sercu,
wyglądać nasza okolica,
świergotu ptaków za oknem,
a przede wszystkim okreufności w patrzeniu w przyszłość
ślić, czego potrzebujemy,
i wiary w Człowieka
w jakim kierunku chce-
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Budżet partycypacyjny, slogan „Ty decydujesz,
na co idą pieniądze”, dyskusje nad projektami – to
tylko niektóre hasła systematycznie przewijające
się w naszym bliższym i dalszym otoczeniu. Być
może niektórzy z Was nie wierzą w siłę działania
tego przedsięwzięcia, bagatelizują je bądź po prostu omijają informacje dotyczące budżetu obywatelskiego, specjalnie nie wczytując się w nie.
Ci, co wierzą, że dzięki tej akcji można zmienić
naszą okolicę, teraz będą mogli obserwować
wcielanie w życie swoich pomysłów . Dlaczego?
Bo systematycznie realizowane są przedsięwzięcia
związane z budżetem partycypacyjnym 2015.
Jednym z nich będzie wykonanie trzydziestu
miejsc postojowych oraz chodników na ulicach
T. Bora-Komorowskiego, Jugosłowiańskiej oraz
Kordeckiego. W marcu Urząd Dzielnicy Praga-Południe ogłosił przetarg na realizację tej inwestycji. Podmioty zainteresowane stworzeniem
odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz
wykonaniem powyższych robót budowlanych
mogły składać oferty do 26 marca. Wyłoniony
w przetargu podmiot będzie zobowiązany
umożliwić mieszkańcom okolicy bezpieczne
dojścia do domów oraz dojazd samochodom,
także uprzywilejowanym. Istotną kwestią jest
fakt, że wykonawca zgodnie z zapisem ogłoszenia o przetargu będzie zobligowany uzgodnić

życzy Redakcja „Wiadomości Sąsiedzkich”

my się rozwijać i jakie inwestycje w naszej opinii
są niezbędne. Istotną kwestią jest fakt, że pomysły, które zostały zrealizowane, są naszymi
sukcesami. W końcu dzięki naszemu czynnemu
udziałowi zmienia się nasza okolica. Dlatego
tym bardziej zachęcamy Was do głosowania
w II edycji budżetu partycypacyjnego. A pomysłodawcom stworzenia nowych chodników i parkingu gratulujemy!
Olga Łęcka
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Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia na Pradze-Południe!
Mimo że już prawie
wszystkie media poinformowały o tym, że zostanie
zbudowana nowa siedziba
orkiestry Sinfonia Varsovia,
to jednak trudno mi nie napisać o tym w „Wiadomościach Sąsiedzkich”, ukazujących się na terenie naszej
dzielnicy.
Na ten nowoczesny, ale jednak wpisany w historyczną tkankę naszej dzielnicy obiekt na ostatniej
Radzie m.st. Warszawy przeznaczyliśmy zgodnie
z decyzją Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz
kwotę 279 mln złotych. Środki te oraz 35 mln złotych przeznaczonych na remont obiektów zabytkowych zastały zapisane w budżecie miasta w ramach
programu rewitalizacji Pragi. O środki te Warszawa
zamierza aplikować do programu UE „Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020”.
Będzie to druga po Stadionie Narodowym tak
duża inwestycja, dzięki której Kamionek i Grochów
zmienią zdecydowanie swoje oblicze.
Tym bardziej że wybrany w międzynarodowym konkursie projekt jest
naprawdę imponujący. W dwuetapowym konkursie nadzorowanym przez
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP wzięło udział 138 projektów
zgłoszonych przez architektów z całego świata. Założenia do konkursu były
napisane w ścisłej współpracy z artystami i kierownictwem Sinfonii Varsovii
i zawierały dokładne parametry dotyczące warunków akustycznych i izolacji
od odgłosów zewnętrznych.
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W konkursie jednogłośnie zwyciężyła koncepcja austriackiego architekta
Thomasa Puchera i ona będzie realizowana na terenie dawnej Weterynarii
przy ul. Grochowskiej 272.
Koncepcja ta obejmuje zarówno budowę nowoczesnej sali koncertowej
dla ponad 1 800 słuchaczy, jak i renowację obiektów zabytkowych oraz całego terenu parkowego. Za budzącym szereg kontrowersji, zawieszonym na
wysokości 3 metrów nad ziemią murem odgradzającym przestrzeń Centrum
od ulicy Grochowskiej znajdzie się ogród w stylu francuskim, odnowiony
obiekt byłej Weterynarii oraz sala koncertowa zaprojektowana tak, że „każdy
słuchacz znajduje się tak blisko orkiestry, jak tylko to możliwe, co stwarza silne
wrażenie bycia w środku muzyki”.
Nowo zaprojektowane wnętrza to nie tylko sala koncertowa, ale także foyer i pomieszczenia, w których mogą odbywać się wystawy, wernisaże i inne
wydarzenia artystyczne. Wybrany do realizacji projekt stwarza możliwość
stworzenia całkiem nowego centrum kulturalnego po prawej stronie Wisły,
jakiego tu jeszcze nie było. Najnowocześniejsza w Warszawie i dysponująca
zbliżoną liczbą miejsc co Teatr Wielki (1800) sala koncertowa będzie gościć
najlepsze orkiestry świata, które zapewne przyciągną melomanów nie tylko
z Pragi i z Warszawy, ale z całej Polski.
Dlatego tak ważne jest szybkie wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie budowy tej cennej i niezwykle potrzebnej w Warszawie inwestycji
kulturalnej.
Paweł Lech
Radny Warszawy z Pragi-Południe
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Z prac Rady Dzielnicy
Pierwszym z merytorycznych punktów marcowej sesji było odwołanie z funkcji Zastępcy
Burmistrza
Dzielnicy
Roberta Kempy. Podjęcie
uchwały w sprawie
Burmistrza Kempy miało
związek z jego niedawnym powołaniem na stanowisko Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Robert
Kempa pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza
Dzielnicy cztery lata i sprawdził się na tym stanowisku. Współpracował z tak ważnymi wydziałami jak zasobów lokalowych czy gospodarki

nieruchomościami. Nie pozostaje nic innego,
jak życzyć Robertowi Kempie wszystkiego najlepszego w zarządzaniu dzielnicą.
Kolejne uchwały, nad którymi obradowali radni, były związane z budżetem. Pierwsza
z nich, z tegorocznym, dotyczyła przede wszystkim przeznaczenia dzielnicowych funduszy
na remonty w przedszkolach na terenie Pragi-Południe. Za kwotę 220 tys zł zostaną wyremontowane pomieszczenia w przedszkolach: nr 220
przy ul. Walewskiej 7, nr 292 przy ul. Walecznych
4/6, nr 33 przy ul. Szaserów 61 A, nr 411 przy
ul. Stanisława Augusta 77. W związku z uzyskaniem dodatkowych środków dokonana zostanie adaptacja poddasza w przedszkolu przy
ul. Jordanowskiej 3. W wyniku tej przebudowy
powstaną dwa nowe oddziały przedszkolne.

Czytelnikom „Wiadomości Sąsiedzkich”
składam najserdeczniejsze życzenia
wielkanocne: radosnego świętowania, pogody
ducha i wszelkiej pomyślności.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Warszawy

Święta Wielkiej Nocy to czas reﬂeksji i zadumy
nad wielką tajemnicą Zmartwychwstania.
Symbolu oﬁary i poświęcenia oraz nadziei
i wielkiego odrodzenia. To także czas wiosennego
ożywienia, optymizmu i wspólnego planowania
przedsięwzięć na najbliższe miesiące.
Z tej okazji życzę wszystkim Mieszkańcom Pragi-Południe wyjątkowych Świąt Wielkanocnych!
Pełnych pogodnego nastroju, wzruszających spotkań
rodzinnych i radosnych rozmów z przyjaciółmi.
Życzę, aby te Święta Wielkanocne dały Państwu siłę
do pokonywania codziennych trudności
i energię do patrzenia z ufnością w przyszłość.
Tomasz KUCHARSKI
Burmistrz Dzielnicy m.st. Warszawy Praga-Południe

Druga uchwała „budżetowa” dotyczyła roku
poprzedniego. Sprawozdanie z wykonania
budżetu za rok 2014 jeﬆ niejako podsumowaniem minionego roku. W 2014 roku oddano do użytku kilka ważnych inweﬆycji, m.in.
kamienicę przy ul. Lubelskiej 23. Dokończono
budowę ul. Chrzanowskiego, a także rozpoczęto ul. Kobielskiej.
Zakończono remonty boisk przyszkolnych:
przy SP 185 (ul. Bora Komorowskiego) i szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy ZS nr 37
im. Agnieszki Osieckiej. Władze dzielnicy rozpoczęły również modernizację Parku Polińskiego.
Karol Kowalczyk
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Dyskusje nad projektami – kolejny etap
Budżetu Partypcypacyjnego dobiegł końca
Dobiegł końca czas na poprawianie i łączenie projektów. Każdemu
projektodawcy można było zadać pytanie na forum https://app.
twojbudzet.um.warszawa.pl/forum. W dzielnicy Praga-Południe wyznaczone zostały miejsca spotkań dyskusyjnych, na których można
było porozmawiać z projektodawcami, zadać pytania lub zasugerować zmiany, można było jeszcze zmieniać i ulepszać projekty.
Weryﬁkacja szczegółowa projektów to kolejny etap, który odbędzie
się wewnątrz urzędu. W tym czasie urzędnicy dzielnicowi dokładnie
sprawdzą zweryﬁkowane projekty. Następnie zostaną one przekazane do dzielnicowych zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, a jeśli
ich członkowie będą mieli wątpliwości co do zasadności wyniku weryﬁkacji projektu, będą mogli zwrócić się z prośbą o ponowną weryﬁkację. A potem już tylko głosowanie!
W naszej dzielnicy zgłoszono 158 projektów, co plasuje nas na 6 miejscu
w Warszawie. Zatem jesteśmy dość aktywną społecznością. Podczas dyskusji
wiele emocji budziły zapisy regulaminu Budżetu powodujące zniechęcenie
do uczestniczenia w nim, a tym samym obniżenie aktywności społecznej.
Moderatorzy spotkań zbierali uwagi dyskutantów, które będą podstawą do
doskonalenia inicjatywy Budżetu Partycypacyjnego na następne lata.
Na etapie dyskusji liczba projektów z podziałem na poszczególne rejony
naszej dzielnicy jest następująca:
Grochów Centrum
Przyczółek Grochowski
Saska Kępa
Kamionek
Gocław

8
7
15
18
20

Grochów Północny
Grochów Południowy
Grochów Kinowa
Ogólnodzielnicowy

13
20
23
34

Najwięcej projektów dotyczyło przestrzeni publicznej, na drugim miejscu
zaś były projekty dotyczące zieleni miejskiej. Wiele inicjatyw dotyczyło komunikacji, zdrowia i sportu.
Głosowanie trwać będzie przez 11 dni, między 16 a 26 czerwca
2015. Każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać głos na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne. Te, które zdobędą
najwięcej głosów, zostaną zrealizowane w 2016 roku.
Anna Oleksiak,
Członek Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2016

Drodzy Sąsiedzi,
w marcowym numerze „Wiadomości Sąsiedzkich Gocław” nr 26 opublikowaliśmy artykuł pt. „Zaskakujące plany komunikacyjne dla Gocławia”. W materiale umieściliśmy zdanie: Pożar mostu Poniatowskiego przyczynił się do stworzenia jeszcze większych zatorów ulicznych, zwłaszcza na ul. Waszyngtona, ul. Ostrobramskiej,
Wale Miedzeszyńskim , które mają bezpośredni wpływ na coraz bardziej utrudniony wyjazd z Gocławia. Oczywiście chodziło nam o most Łazienkowski,
nie Poniatowskiego. Za pomyłkę przepraszamy.
Olga Łęcka
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wycinka drzew jeszcze niewyjaśniona
Późną jesienią wspólnota mieszkaniowa „Abrahama 11 i 13” żyła pracami pielęgnacyjnymi polegającymi na regulacji koron drzew rosnących na należących do tej wspólnoty parkingach nieopodal ulic
Abrahama oraz Fieldorfa. Ten temat poruszyliśmy w listopadowym numerze „Wiadomości Sąsiedzkich
Gocław” nr 22 oraz grudniowym wydaniu opatrzonym numerem 23. Przypomnijmy, że zaistniała sytuacja podzieliła okolicznych mieszkańców. Część z nich nie widziała nic złego w przeprowadzonych
pracach ogrodniczych, cześć bulwersowała się sposobem ich wykonania.
W tej sprawie interweniować musiał Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Praga-Południe,
który ocenił, że przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne wykroczyły poza zakres dopuszczalnych prac.
Jednak strona sporu nie podzieliła tego zdania, dlatego pod koniec 2014 roku powołano biegłego.
Od niedawna możemy cieszyć się długo wyczekiwaną wiosną. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, na
czym stanęło. O komentarz w sprawie poprosiliśmy rzecznika Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, pana
Jerzego Gierszewskiego: – W obecnej chwili Wydział Ochrony Środowiska oczekuje na złożenie opinii przez
biegłego, stanowiącej dowód w postępowaniu. Sprawa jest w toku. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po
złożeniu opinii przez biegłego, zapoznaniu się stron z treścią opinii oraz po analizie całości zebranych dowodów w sprawie. Ewentualną odpowiedzialność za zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych poniesie posiadacz nieruchomości, na której rosną drzewa będące przedmiotem postępowania administracyjnego. Przepisy ustawy z dnia 16.04 2004 roku o ochronie przyrody.
Olga Łęcka
fot. Michał Herrmann

NA 100-LECIE HARCERSTWA RUSZA KOLEJNA
EDYCJA LIGI NA TRAWIE NA GROCHOWIE
Kolejny raz w naszej dzielnicy, na Szaserów, zostaną zorganizowane dla amatorów piłki nożnej rozgrywki
LIGI NA TRAWIE. W tym roku wiele nowych atrakcji: nagrywanie meczów, nowy system prezentacji wyników,
które będą od razu dostępne na stronie, statystyki obejmujące również asysty.
W rozgrywkach mogą brać udział drużyny podwórkowe, osiedlowe, ﬁrmowe, harcerskie, szkolne (od 16
roku życia za zgodą rodziców). Rozgrywki będą zorganizowane w formie ligi i rozgrywane systemem każdy
z każdym. Każda drużyna ma zapewniony udział profesjonalnych sędziów, wodę podczas imprezy, serwis
internetowy. Najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymają nagrody i wyróżnienia.
Organizatorem rozgrywek jest tym razem Stowarzyszenie PLPH, które w partnerstwie z dotychczasowym
organizatorem Obwodem Praga Południe Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej poprowadzi rozgrywki.
Zgłoszeń można dokonać SMS-em na nr: 0-602-379-324 lub też przez internet na adres e-mail:
maz.praga@zhr.pl. Liczba miejsc ograniczona. Pierwsze mecze już 19 kwietnia.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ligi www.plph.waw.pl.
Rozgrywki organizowane są wspólnie z władzami dzielnic. Bez pomocy i zaangażowania Burmistrza,
który objął patronat nad imprezą, trudno byłoby zorganizować tak duże przedsięwzięcie.
Rozgrywki będą trwały od kwietnia do października.
Uczestnikami edycji mogą być uczniowie szkół średnich oraz młodzież akademicka, dorośli młodzi
duchem amatorzy.
Arkadiusz Muranowski

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Niech Chrystus
napełni radością
Zmartwychwstania
wszystkich naszych
Sąsiadów.
Alleluja, Jezus żyje!

ks. Bogusław Kowalski

Sztuka seniorów szuka
Fundacja United Way Polska od marca 2015 r.
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców
Pragi-Południe powyżej 60 roku życia do bezpłatnego udziału w projekcie pt. „Sztuka Seniora
Szuka” współﬁnansowanym przez Urząd Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy. Głównym celem
projektu jest zaoferowanie osobom starszym
mieszkającym na terenie Pragi-Południe ciekawej
oferty kulturalnej, dostosowanej do ich potrzeb,
pozwalającej realizować swoje pasje i umożliwiającej kontakt z innymi seniorami. Projekt zakłada
organizację zajęć artystycznych i wyjście do miejsc
związanych z kulturą i sztuką. Uczestnicy będą
również zachęcani do wolontariatu międzypokoleniowego i udziału w wydarzeniach artystycznych na terenie dzielnicy. Osoby zainteresowane
uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt
z koordynatorem – Lucyną Kraśkiewicz pod adresem l.kraskiewicz@unitedway.pl lub numerem
telefonu: (22) 621 28 09, wew. 11 lub 530 503 239.
Na Państwa zgłoszenia czekamy do końca kwietnia 2015 r.!
Lucyna Kraśkiewicz
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reklama

REMONTY, WYKAŃCZANIE MIESZKAŃ
INDYWIDUALNE CENY, DARMOWE WYCENY.

Fuego Frog
Zadowolony Klient to Podstawa

www.fuegofrog.pl

Nie czekaj, zadzwoń już dziś! Tel. 731 332 366
6

Jeśli atmosferę miasta można by wyrazić kolorem, to jakiego koloru byłaby Warszawa? Być
może na to pytanie będziemy mogli znaleźć odpowiedź, odwiedzając wiosną ulicę Samolotową 2
na Gocławiu. Cały maj jedną z elewacji budynku
przy ulicy Samolotowej będzie rozświetlać instalacja artystyczna stworzona w ramach projektu
pt. „Fatamorgany Miejskie”, wspieranego przez
Centrum Promocji Kultury Praga Południe oraz
Centrum Społeczne Paca 40. Ideą pracy jest oddanie za pomocą barwy i światła wiosennej atmosfery miasta i rozświetlenie nimi szarej przestrzeni
podwórek.
Z punktu widzenia technicznego na pracę przy
ulicy Samolotowej składać się będzie struktura
przestrzenna złożona z elementów odbijających
światło, doczepiona do elewacji budynku. Jeśli
majowy projekt się uda, w ramach letniej edycji
powstaną kolejne instalacje, do których współtworzenia zostaną zaproszeni mieszkańcy PragiPołudnie.
Idea „Fatamorgan Miejskich” powstała w 2012
roku z inicjatywy absolwentki Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie Heleny Wawrzeniuk.
W opisie pierwszej instalacji stworzonej w ramach
tego cyklu możemy przeczytać: „Fatamorgana to
złudzenie optyczne występujące w przestrzeni.
Mówi się, że fatamorgany najczęściej pojawiają się
na Południu, na pustyniach. Tam zmęczonym drogą wędrowcom wydaje się, że widzą oazy – miejsca pełne zieleni i cienia. W istocie to, co widzą,
jest jedynie odbiciem ich marzeń – fatamorganą.
Warszawskie fatamorgany rozbłyskują na ulicach,
w domach, na podwórkach. Są projekcją ludzkich
pragnień. Mienią się tysiącami barw, tym intensywniejszymi, im marzenie jest silniejsze i bardziej
skrywane”.
Od momentu powstania powyższego opisu
zostało zrealizowanych już osiem „Fatamorgan”
w różnych częściach Warszawy i jedna w mieście
Huesca w Hiszpanii. Na majową edycję projektu
został wybrany Gocław – ze względu na istniejącą na tym terenie przewagę wysokiej zabudowy
mieszkaniowej. Jak tłumaczy autorka: „Chciałam,
aby projekt był zlokalizowany w miejscu, gdzie
mieszka blisko siebie dużo ludzi: w wysokich blokach, znanych powszechnie jako »mrówkowce«.
Ludzie mieszkają w nich jak w szuﬂadkach, maszynach do mieszkania. Jednocześnie każdy z tych
mieszkańców czuje i marzy, a ich niewidzialne
uczucia unoszą się w powietrzu. Kiedy przychodzi
wiosna, te uczucia są pozytywne, pełne nadziei.
Chciałabym, żeby dzięki mojej pracy, majowe
emocje na chwilę się zmaterializowały”.
Więcej na temat projektu można znaleźć na
stronie internetowej: fatamorgany.pl.
materiał otrzymany od organizatora
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Sezon na inicjatywy sąsiedzkie czas zacząć,

Dlaczego okoliczni sąsiedzi wspólnie dekorują Park Wielkopolski na międzypokoleniowy dancing? Po co mieszkańcy Zacisza gonią swoje żony na
szczudłach? I wreszcie – dlaczego nad Warszawą unosi się zapach pieczonych kiełbasek? Odpowiedź brzmi: wszyscy sąsiedzi świętują Warszawski
Dzień Sąsiada! W tym roku już po raz szósty aktywni mieszkańcy zorganizują sąsiedzkie inicjatywy, aby ożywić swoją okolicę i lepiej poznać sąsiadów.
Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej oraz QRuch Sąsiedzki zapraszają mieszkańców Warszawy do udziału w akcji, której ﬁnał odbędzie się
w ostatni weekend maja (29-31.05).
Celem Warszawskiego Dnia Sąsiada jest integracja mieszkańców i budowanie życzliwych relacji sąsiedzkich. Corocznie organizowane inicjatywy
udowadniają, że warto otworzyć się na sąsiadów i podjąć wspólne działanie. Przyjemnym, a zarazem skutecznym miernikiem aktywności sąsiedzkiej
w Warszawie jest słyszane coraz częściej „Dzień dobry, Panie Sąsiedzie!”,
powiedziane z uśmiechem na ustach.
Organizatorem wydarzenia może być każdy, kto chciałby przełamać anonimowość w swoim otoczeniu – zarówno nieformalne grupy mieszkańców,
jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, domy
kultury, biblioteki i inne podmioty. Jak mówi Kasia z ul. Trzcinowej, jedna
z ubiegłorocznych organizatorek akcji:
Mieszkam tu siedem lat i prawie nikogo tu nie znałam, a okazało się, że tacy
fajni ludzie tu mieszkają, z którymi można porozmawiać!
Jak to zrobić? Prostym, sprawdzonym sposobem na Dzień Sąsiada jest
wspólne udekorowanie podwórka, przygotowanie stołu i gier planszowych
lub urządzenie konkursu ciast, w którym jurorami będą najmłodsi sąsiedzi.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

A wszystko własnymi siłami, bez zbędnych formalności i nakładów ﬁnansowych. Zachęcamy do uprzedniego zaplanowania inicjatywy z sąsiadami –
to od wspólnej, sąsiedzkiej kreatywności zależy całe wydarzenie! W ten
sposób naturalną drogą nawiązuje się sąsiedzka współpraca, oparta na tradycji życzliwości i wzajemnej pomocy, która wpływa na skuteczniejsze rozwiązywanie lokalnych problemów. Dobry przykład podaje Emilia, organizatorka
inicjatyw sąsiedzkich na Bemowie:
Czasami rozmowa na takiej przyjacielskiej stopie, że „ty, słuchaj, zobacz,
co twój pies narobił, zasuwaj z woreczkiem i zbieraj”, działa skuteczniej niż
wtedy, gdy napiszemy „uprzejmie pana prosimy, w dniu takim i takim zanotowaliśmy, że pana pies...”. To po prostu działa!
Wystarczy naprawdę niewiele, aby „sąsiedzkimi” siłami zadbać o lokalną
przestrzeń, w której żyje każdy z nas. Takich przykładów owoców sąsiedzkiej
współpracy z roku na rok przybywa, podobnie jak samych inicjatyw. W zeszłym
roku udział w Dniu Sąsiada wzięło ponad 50 sąsiedztw z całej Warszawy!
Aby włączyć się do akcji i uzyskać wsparcie Q-Ruchu Sąsiedzkiego,
wystarczy wypełnić zgłoszenie online dostępne na stronie www.
InicjatywySasiedzkie.pl lub skontaktować się z koordynatorką Warszawskiego Dnia Sąsiada, Aleksandrą Wolczyk (aleksandraw@cal.org.pl).
Więcej informacji na stronie internetowej i Facebooku Q-Ruchu Sąsiedzkiego:
www.fb.com/QRuchSasiedzki.
Aleksandra Wolczyk
Koordynatorka Warszawskiego Dnia Sąsiada
e-mail: aleksandraw@cal.org.pl, tel. 693 639 744
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Metro z zasięgiem
Od niedawna możemy przemierzać Warszawę, korzystając z długo
wyczekiwanej drugiej linii metra, łączącej Pragę z Wolą. Nowa nitka
podziemnej kolejki może cieszyć nie tylko ze względu na skrócenie
czasu podróży między prawobrzeżną a lewobrzeżną częścią Warszawy,
ale także dzięki nowoczesności i funkcjonalności. W trakcie jazdy drugą
linią możemy bowiem bez większych przeszkód korzystać z możliwości
telefonów komórkowych.
Rozmowy telefoniczne czy wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych są możliwie dzięki zainstalowanym nadajnikom. Zasięg jest
dostępny zarówno na stacjach, jak i w tunelach. Jak dowiedzieliśmy
się od rzeczniczki warszawskiego metra, pani Anny Bartoń, wkrótce
na całej długości pierwszej linii również będzie dostępny zasięg telefonii. – Zadanie zostało podzielone na trzy etapy. Prace zakończyły
się na odcinku od placu Wilsona do Młocin oraz na stacji Politechnika.
Prowadzone są prace na pozostałej części trasy.
Izabela Gloskiewicz

Startuje Konkurs
„FIO-Mazowsze
Lokalnie” 2015

– blisko 800 tysięcy złotych
na realizację około 200 projektów grup
nieformalnych i młodych organizacji
z woj. mazowieckiego

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS
i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłasza nabór wniosków do drugiego
konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków na konkurs Inicjatywy Oddolne
rozpoczyna się 16 marca, kolejny, na Rozwój Organizacji, startuje 13
kwietnia br. W tym roku operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie zdecydowali
się wprowadzić nowe, rewolucyjne założenia Konkursu.
To już druga edycja Konkursu dedykowanego młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać
mikrodotację, w wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznego
Konkursu programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” będzie rozdysponowane blisko 800 tysięcy złotych, z czego aż 70% środków będzie przeznaczonych
na realizację inicjatyw oddolnych, 30% zaś na wsparcie rozwoju organizacji.
Szacunkowo zostanie przyznanych około 200 mikrodotacji. Głównym celem
programu jest wsparcie działań i młodych podmiotów sektora pozarządowego, które inicjują współpracę mieszkańców województwa mazowieckiego na
rzecz dobra wspólnego. – W programie FIO-Mazowsze Lokalnie staramy się odpowiedzieć na zmiany w III sektorze, gdzie coraz większą rolę odgrywają nieformalne inicjatywy oddolne, a młodym organizacjom coraz trudniej konkurować
z bardziej doświadczonymi organizacjami – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator programu. – Decydując się na wsparcie (nie)zwykłych ludzi, którzy chcą
wspólnie działać na rzecz swojej społeczności, oraz młodych organizacji, które
nie mają jeszcze doświadczenia, zmieniliśmy procedury konkursowe – dodaje.
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Uproszczony wniosek, dwuetapowa ocena inicjatyw oddolnych
Nowe założenia Konkursu 2015 obejmują zmiany na etapie wnioskowania i sposobu oceny pomysłów na projekt. Operatorzy zdecydowali się
rozdzielić dwie ścieżki konkursowe – konkurs Rozwój Organizacji przeznaczony będzie na wsparcie młodych organizacji pozarządowych, w ramach
konkursu Inicjatywy Oddolne dotowane będą działania lokalne realizowane przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy
samopomocowe.
– Maksymalnie uprościliśmy dokumenty aplikacyjne, zarówno projektów na
rozwój organizacji, jak i wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych – mówi Jacek
Ostrowski, członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy. – Takie rozwiązanie
pozwoli nam uniknąć niepotrzebnej formalizacji i sprawi, że wniosek będzie bardziej przyjazny dla osób, które nie mają doświadczenia w pisaniu projektów, a po
prostu chcą działać – dodaje.
Nowe dokumenty aplikacyjne – uproszczone do dwustronicowej ﬁszki projektowej – mają pozwolić na opisanie działań w sposób krótki i konkretny.
Co istotne, w ﬁszce nie trzeba będzie podawać szczegółowego budżetu oraz
harmonogramu.
W ﬁszce wniosku Konkursu wspierającego rozwój podmiotów III sektora organizacje będą musiały przedstawić skrócony plan strategii działań, co
będzie podstawą do oceny merytorycznej projektu. W przypadku konkursu
Inicjatywy Oddolne procedura oceny została wzbogacona o drugi etap – prezentację pomysłów przed Komisją Konkursową. Komisje zasiądą podczas
cd. str. 9
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6 spotkań regionalnych (najprawdopodobniej spotkania odbędą się
w Ostrołęce, Siedlcach, Płocku, Radomiu oraz dwa spotkania w Warszawie).
Do etapu prezentacji zostaną zaproszeni pomysłodawcy najlepiej ocenionych
projektów (około 300), którzy podczas krótkiej, ok. 5-minutowej prezentacji
będą mieli okazję zaprezentować najważniejsze aspekty swoich działań oraz
swoją społeczność lokalną. Komisja konkursowa będzie składała się docelowo
z 5 osób, między innymi przedstawicieli Operatora oraz trzech reprezentantów lokalnych wyłonionych spośród: Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie,
działaczy III sektora, reprezentantów samorządu terytorialnego lub mediów
lokalnych.
Nie zabraknie sprawdzonych zasad
W harmonogramie działań programu FIO-Mazowsze Lokalnie nie zabraknie sprawdzonych w poprzednim roku rozwiązań. Na każdym etapie realizacji programu operatorzy „FIO-Mazowsze Lokalnie” będą wspierani przez
Ambasadorów, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych m.in.
z dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniem
i doszkalaniem potencjalnych beneﬁcjentów, a także wezmą udział w ocenach
merytorycznych wniosków. Odbędzie się również cykl webinariów oraz seminaria w subregionach województwa mazowieckiego, które zostaną przeprowadzone przez Biuro Organizacji Ruchu Inicjatyw Społecznych, a realizatorzy
projektów będą mogli wziąć udział w konkursie „Opowiedz o swoim projekcie” na najlepszy materiał promocyjny przeprowadzonych działań.
Więcej na temat konkursu oraz programu „FIO-Mazowsze Lokalnie”:
• www.mazowszelokalnie.pl
• www.facebook.com/mazowszelokalnie
• infolinia 0-801 055 100
Katarzyna Łabędź

tekst sponsorowany

Samoloty i drony na Gocławiu

Przed laty na Gocławiu znajdowało
się lotnisko Aeroklubu Warszawskiego, a obecnie znów pojawiły się
tu samoloty - teraz w wymiarze modelarskim. Nowoczesne i tradycyjne modele
latające możemy znaleźć w profesjonalnym
Sklepie Modelarskim F3M.pl zlokalizowanym
na osiedlu Wilga przy ul. Rechniewskiego 6.
Dużą część asortymentu sklepu stanowią zestawy
modeli RC już złożone, z nowoczesnym nadajnikiem i innymi akcesoriami, tzw. RTF „gotowe
do lotu”. To oferta dla początkujących pilotów
RC oraz ciekawy pomysł na prezent. Kompetentna
i miła obsługa sklepu chętnie doradzi w wyborze
modelu i dostosowaniu do wieku i umiejętności

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

przyszłego
pilota.
Doświadczeni modelarze
znajdą tu specjalistyczne
materiały do budowy modeli, akcesoria modelarskie, silniki elektryczne i spalinowe nawet
100 ccm, do samolotów w klasie gigant.
Drony to najpopularniejsze dziś modele latające.
Każdy, kto czuje „techniczny zapał” – chce latać
dronem z kamerą, robić zdjęcia i kręcić ﬁlmy
z powietrza. Prosty pilotaż modelu i ceny od
ok. 400 zł zachęcają do samodzielnego nagrywania
np. własnych uroczystości rodzinnych lub wycieczek. Drony różnej wielkości i z różnym wyposażeniem można obejrzeć przy Rechniewskiego 6.

Plastikowe i drewniane modele do sklejania
Duży dział sklepu stanowią plastikowe modele
Revell i Tamiya, z pełnym asortymentem potrzebnych farb i akcesoriów. Wśród samolotów
drewnianych znajdziemy wiele tradycyjnych
konstrukcji, jak Jaskółka czy Wilga z napędem na
gumę. Hobbyści oraz uczniowie budujący makiety mogą w F3M zaopatrzyć się w specjalistyczne
materiały modelarskie, takie jak: balsa, sklejka,
tektura, proﬁle węglowe, pianki, posypki oraz
farby i produkty chemii modelarskiej.
Modelarstwo łączy pokolenia
Wspólne sklejanie i budowa modelu czy makiety, to znakomity sposób na rodzinne spędzanie
czasu. Młodzież poznaje tajniki budowy modeli
i uczy się rozwiązywania zagadnień technicznych,
co będzie pomocne na lekcjach techniki w szkole.
Odwiedzając sklep F3M można uzyskać ciekawe informacje o pilotażu modeli RC i fachową poradę.

Sklep Modelarski F3M
ul. T. Rechniewskiego 6
03-980 Warszawa
Tel. 22 870 38 64
www.f3m.pl
Czynne: • poniedziałek – piątek 10.00-18.00
• sobota 10.00-14.00

G4

Z tym kuponem
Rabat 5% na zakupy
do 30 maja !
Sklep Modelarski F3M.pl
Gocław ul. Rechniewskiego 6
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Carsharing sprawdzi się w Warszawie?
Warszawa jest zakorkowana. To niezaprzeczalny
fakt. Urząd m.st. Warszawy oraz Zarząd Transportu
Miejskiego zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. W stolicy oprócz rozwiniętej sieci
autobusów, metra, parkingów typu P&R oraz linii
tramwajowych – których wciąż jako mieszkańcy
Gocławia czujemy brak – ma pojawić się system
carsharingu. Co to takiego?
Jak informuje w nadesłanej nam informacji prasowej Zarząd Transportu Miejskiego: Carsharing
wpisuje się w trend, który rozwija się obecnie w
wielu dziedzinach życia: używać zamiast posiadać.
Jest to system współdzielonego użytkowania samochodów, organizowany przez operatora lub kilku
operatorów. System ten uzupełnia istniejącą sieć
transportu publicznego, pozwala okazjonalnie korzystać z samochodu w przypadku, kiedy transport
publiczny albo rower nie wystarczają – bo np. trzeba
pojechać po duże zakupy albo przewieźć większy

mebel. Zagraniczne przykłady wskazują, że działający system carsharingu ułatwia podjęcie decyzji o rezygnacji z posiadania własnego auta – 1 samochód
współdzielony jest w stanie zastąpić od 4 nawet do
10 samochodów prywatnych. Dlatego carsharing
doskonale wpisuje się w strategię zrównoważonej
mobilności – promuje efektywne wykorzystanie aut
przez wielu użytkowników.
Zarząd Transportu Miejskiego swój pomysł uzasadnia faktem, iż część z nas posiada samochód,
jednak korzysta z niego okazjonalnie. Kładzie nacisk na wszelkie opłaty związane z utrzymaniem
auta. Carsharing pozwoli na wypożyczenie pojazdu i płacenie tylko i wyłącznie za rzeczywisty czas
jego użytkowania.
Samochody carsharing będą miały wiele zalet
w stosunku do prywatnych aut. Użytkownicy systemu nie będą musieli martwić się o serwis, wymianę
opon, parkowanie w streﬁe płatnego parkowania,

będą mogli korzystać ze specjalnie wydzielonych
miejsc parkingowych, wjeżdżać na ulice z ograniczonym ruchem oraz poruszać się buspasami. Wszystko
to po to, by przekonać warszawiaków do przesiadki
z własnego auta na wspólne.
Nowa forma komunikacji zaproponowana przez
Zarząd Transportu Miejskiego początkowo zakłada możliwość korzystania z jednego z pięciuset
fabrycznie nowych aut. Żeby system mógł zacząć
funkcjonować w Warszawie, potrzebna jest decyzja
Rady m.st. Warszawy powierzająca to zadanie ZTM.
Następnym krokiem będzie ogłoszenie postępowania koncesyjnego na pierwszego operatora systemu.
Po wyborze operatora system mógłby ruszyć w 2016
roku – czytamy dalej w informacji ZTM.
Czy carsharing podbije nasze serca? Czas pokaże. Na pewno jest to jakaś alternatywa dla osób,
które z tradycyjnej komunikacji miejskiej nie lubią
korzystać.
Izabela Gloskiewicz/ZTM

OGŁOSZENIA DROBNE

Od 1 stycznia 2015 r. na naszych łamach można zamieścić wyłącznie dwa typy ogłoszeń
drobnych (bez względu na ich treść):
• ogłoszenie tekstowe o objętości do 20 wyrazów – płatne 16 zł (brutto),
• ogłoszenie w ramce 43 x 20 mm – płatne 43,05 zł (brutto).
Zamówienia można dokonać do 20 dnia poprzedniego miesiąca pod numerem
tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail: drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Ogłoszenia publikujemy po wcześniejszym opłaceniu (gotówką lub przelewem).

NAUKA GRY NA GITARZE

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

Programy RAKS

sprzedaż

tel.

22 846 20 84

• Matematyka liceum, gimnazjum, matura - poziom
podstawowy, absolwent SGH, tel. 505 718 210
• Działkę pracowniczą 450 m2 w Wawrze odstąpię,
tel. 722264478
• Sprzedam: telewizor 14 cali LG, telefon stacjonarny PANASONIC, 2 szafki łazienkowe, 3 komody tel. 781 496 613

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1 i 2.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

Sprzedam lub wynajm´
1/2 bliêniaka w Sulejówku.
Wysoki standard.
tel. 501-09-33-44

• Wynajem lokali na biuro (na godziny/dni), handel
i usługi vis a vis Urzędu Dzielnicy Wesoła.
Tel. 693-862-799, parzonka@op.pl
• Sprzedam nieruchomość (733 m2) w centrum
Rembertowa ul. Chruściela 17. Obręb 30925, dz.ew.
105/2 i 105/1. Tel. 693-862-799, parzonka@op.pl

WYPOŻYCZALNIA

IWO-AGO

PRZYCZEPY, LAWETY

SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY, PIORĄCY:
KÄRCHER, GARDENA

tel.: 532 234 128

DACHY

Z¸OTA RÑCZKA

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

tel. 503 150 991

tel.: 508 919 320

reklama

WiadomoÊci Sàsiedzkie Gocław

– pismo mieszkaƒców Gocławia i okolic
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Dane to nieodłączna część naszego życia.
Danymi stały się zdjęcia, urzędowe pisma, przepisy kuchenne. Masa wykonywanej przez nas
pracy to dane. Przyzwyczailiśmy się do dobrodziejstw wynikających z codziennego używania
komputerów, tabletów i telefonów. Nie zdajemy
sobie jednak sprawy, że nasze dane, każda trzymana na twardym dysku informacja, mogą stać
się celem ataku cyberprzestępców. I nie dlatego,
że trzymamy na domowym laptopie rzeczy cenne
dla złodziei, ale dlatego, że nasze dane stanowią
bezcenną dla nas wartość. Jesteśmy w stanie wiele dać, by je odzyskać.
Ransomware to typ złośliwego oprogramowania zagnieżdżający się w systemie i uniemożliwiający dostęp do danych, które przechowujemy
w swoim urządzeniu. W zamian za odzyskanie dostępu przestępcy rozsiewający tego typu oprogramowanie żądają okupu. Jeśli zapłacimy, nasze dokumenty zostaną z powrotem udostępnione. Nikt
nie chciałby się przekonać, jaką cenę (najczęściej
w USD, Euro, PL czy Bitcoin) ma dla niego zawartość katalogów i plików gromadzonych latami.
Istnieją różne odmiany oprogramowania ransomware. Jednym z najbardziej popularnych
i groźniejszych jest Cryptolocker. Jak się chronić przed nim? Najważniejsza jest proﬁlaktyka.
Program taki wymaga czynnego udziału w instalacji. Jeśli więc zachowujemy ostrożność i nie
otwieramy maili z nieznanych źródeł, które kryją
załączniki (o rozszerzeniach: exe, zip, rar itp.),
to już krok w kierunku bezpieczeństwa danych.
Jeśli mail wydaje się podejrzany, a mamy potrzebę
go otworzyć, to proponujemy go sprawdzić jednym z darmowych skanerów złośliwego oprogramowania, np. www.virustotal.com.

Czasami jednak zdarzy się, że zrobimy coś niechcący. W takiej sytuacji musimy zmierzyć się z realną groźbą. Przykładem może być historia, która
przydarzyła się w Departamencie Policji w stanie
Massachusetts. Nawet stróżom prawa zdarza się
potknięcie. Jeden z pracowników kliknął w niewłaściwy link na służbowym komputerze i chwilę
później nadeszło żądanie okupu w wysokości 750$
w ciągu 4 dni za odszyfrowanie danych, do których
utracono dostęp. Przedstawiciele prawa musieli
ugiąć się przed przestępcami i zapłacić, a to dlatego, że odzyskanie danych zaatakowanych przez
Cryptolockera jest niewykonalne. Dane można odszyfrować, tyle że klucz do takiej operacji posiadają
przestępcy. Wybór pomiędzy opcją złą i gorszą.
Uchronić nas mogą dobre praktyki związane
z higieną pracy przy komputerze lub innym urządzeniu z dostępem do sieci. Wiele osób reaguje
alergicznie na słowo backup. Tak naprawdę nie
jest to nic uciążliwego. Wystarczy raz na jakiś czas
kopiować najważniejsze dla siebie dane na nośniki
zewnętrzne (pendrive, CD, dysk zewnętrzny). Nie
polecamy wykonywania kopii danych wyłącznie
w chmurze (Dropbox, Google Drive itp.), ponieważ w przypadku opisywanego oprogramowania zaszyfrowane pliki zostaną zduplikowane do
chmury. Wykonanie kopii zapasowej zajmuje,
w zależności od ilości danych, kilka minut do godziny w tygodniu. Dużo? Może. Ale czy postawieni
przed groźbą utraty gromadzonych przez całe życie zdjęć, ﬁlmów i dokumentów nie chcielibyśmy
mieć możliwości powiedzenia: „Nie negocjuję
z terrorystami”?
W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji lub porad zapraszamy do kontaktu przez
stronę www.cyberetyka.pl.

Wszystkich chcących wesprzeć Fundację
CyberEtyka w działaniach edukacyjnych na rzecz
bezpiecznego korzystania z nowych technologii
zachęcamy do wpłat datków na konto Fundacji
o numerze 13 2030 0045 1110 0000 0402 2170.
Fundacja CyberEtyka
ul. Dolna 12/4, 00-774 Warszawa
KRS 0000541319, NIP 5213687940
REGON 360729498.

reklama
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Ostatnie 2 mieszkania
ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie
Dostępne mieszkania (stan deweloperski):

Nowe przedszkole

97 m2 – 565 tys. PLN

Rezerwując już dziś,
możesz dostać 5% rabatu

z grupą żłobkową
zaprasza dzieci
od 1,5 do 5 lat.

przestronne, kolorowe sale
miła i doświadczona kadra
cicha i spokojna lokalizacja
nowy budynek

Warszawa, ul. Gdecka 3
tel. 608 070 180
www.zaczarowanyolowek.org

RODZINNY DOM OPIEKI
Stara Mi∏osna, tel. kom. 502 866 525

ca∏odobowa opieka piel´gniarska
bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych

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

www.ulicamotylkowa.pl

SPRZEDAM!!!
cena: 269 000 zł

przyst´pne warunki p∏atnoÊci
równie˝ krótkie pobyty

Działka rekreacyjna (1680 m2) z domem
całorocznym (90 m2), urządzonym
Wielęcin, gmina Somianka
pow. wyszkowski
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