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Styczeń na Paca 40
W dniach 10-28.01.2015 w Centrum Społecznym
PACA 40 odbędzie się wystawa będąca zwieńczeniem projektu „Imigranci sukcesu”. To cykl ilustrowanych zdjęciami wywiadów z cudzoziemcami
o drodze, jaką musieli przebyć, zanim zaadaptowali się w nowym miejscu. Historie obcokrajowców, którzy odnieśli sukces zawodowy w Polsce,
zostały zebrane w ramach projektu „Pierwszy krok
integracji” Stowarzyszenia Vox Humana. Efektem
projektu jest wystawa, na której przedstawione są
portrety i historie obcokrajowców mieszkających
w Polsce. Wśród nich są pracownicy naukowi, architekci, artyści, właściciele restauracji, pracownicy
organizacji pozarządowych. Łączy ich to, że dzięki
swojej sile, determinacji i wytrwałości pokonują
przeszkody i osiągają sukcesy. Celem wystawy
jest przełamywanie stereotypów oraz budowanie
pozytywnego wizerunku cudzoziemców w Polsce
– pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że imigranci
mają wiele do zaoferowania społeczeństwu przyjmującemu. We współczesnym świecie wszyscy
mamy kontakt z osobami pochodzącymi z innych
kultur i kontynentów. Warto przygotować swoje dzieci na te okoliczności, dlatego 10 stycznia
2015 r. o godzinie 15:00 zapraszamy rodziców
z dziećmi na warsztaty o funkcjonowaniu w grupie
wielokulturowej. Uczestnicy dowiedzą się, jakie
są korzyści z funkcjonowania w grupie wielokul-
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turowej, jakie wiążą się z tym trudności oraz jak
sobie z nimi radzić (informacje i zapisy: voxhumana@voxhumana.org.pl).
Co jeszcze będzie się działo w Centrum
Społecznym Paca? Mamy dobrą wiadomość dla
amatorów wspólnego śpiewania: Chór „Grochów” ogłasza nabór. Przyjdźcie na Paca 40 na
przesłuchanie w piątek 23 stycznia o godzinie
18:00 (informacje: chorgrochow@gmail.com.
Wielbicieli dobrej, intelektualnej rozrywki w gru-
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pie zapraszamy na „Wieczór z kalamburami”
24.01.2015 o godzinie 15:00, natomiast seniorów,
którzy chcieliby dowiedzieć się więcej i lepiej
rozumieć kulturę młodzieżową, zapraszamy
na cykl warsztatów „Seniorzy na Czasie”, które
odbywać się będą w piątki o 14:00 (więcej informacji i zapisy: 22 118 17 68, zapisy@cal.org.pl.
Wszystkie nasze akcje są bezpłatne. Zapraszamy
na Paca 40!
Agata Gajda
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Z prac Rady Dzielnicy
W grudniu odbyły się
dwie sesje Rady Dzielnicy, na których radni
podjęli decyzje o wyborze przewodniczącego
Rady Dzielnicy, burmistrza oraz o obsadzie
komisji.
Pierwsza z grudniowych sesji trwała stosunkowo krótko. Na funkcję
przewodniczącego Rady Dzielnicy wybrany został Pan Marcin Kluś, który sprawował tę funkcję
w poprzedniej kadencji. Na tym samym posiedzeniu głosami radnych zastępcą przewodniczącego
został radny Bogdan Jeziorski.
Druga sesja Rady Dzielnicy w tej kadencji zostanie zapamiętana na długo. A to dlatego, iż od-

bywała się ona w dwóch turach. Pierwsza z nich
trwała dziewięć godzin i zakończyła się przed
drugą w nocy, a jej dokończenie nastąpiło trzy
dni później. Pierwszym z merytorycznych punktów było uzupełnienie składu prezydium Rady.
Nowymi wiceprzewodniczącymi Rady zostali:
Katarzyna Olszewska oraz moja osoba. Kolejnym
punktem porządku obrad był wybór burmistrza
dzielnicy. Na to stanowisko jedynym kandydatem był dotychczas sprawujący tę funkcję Tomasz
Kucharski, który po wielogodzinnej dyskusji głosami radnych został wybrany na kolejną, trzecią
już kadencję. Zgodnie z zapisami statutu nowo
wybrany Burmistrz przedstawił kandydatów na
swoich zastępców. W tak dużej dzielnicy jak Praga-Południe zastępców burmistrza może być czterech. W tej kadencji będą to: Robert Kempa,
Jarosław Karcz, Piotr Żbikowski oraz Adam Cieciura.
Robert Kempa oraz Jarosław Karcz funkcję wiceburmistrza pełnili już w poprzedniej kadencji.

Pierwszy z nich w czasie swej czteroletniej pracy
doprowadził m.in. do skrócenia oczekiwania na
mieszkania komunalne – obecnie w naszej dzielnicy czas oczekiwania na taki lokal jest najkrótszy w całej Warszawie. Jarosław Karcz natomiast
w poprzedniej kadencji odpowiadał za sprawy
społeczne oraz południowo-praską oświatę. Piotr
Żbikowski, dotychczas związany z Ochotą, to doświadczony samorządowiec. Pełnił funkcję radnego, jak również zastępcy burmistrza tej dzielnicy.
Zajmował się przede wszystkim architekturą,
w tym planami zagospodarowania przestrzennego oraz sprawami społecznymi. Wiele z jego
pomysłów znalazło uznanie w oczach ochocian.
Miejmy nadzieję, że część z inicjatyw Żbikowskiego uda się zrealizować w naszej dzielnicy. Adam
Cieciura to wieloletni radny Pragi-Południe. W poprzedniej kadencji reprezentował mieszkańców
Pragi-Południe w Radzie Warszawy.
Na tej samej sesji powołano również stałe komisje Rady Dzielnicy. Szczegółowe składy oraz zakres
ich działania przybliżę Państwu w kolejnym numerze „Wiadomości Sąsiedzkich”.
Na zakończenie przesyłam Czytelnikom najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku. Wszystkim
Państwu jeszcze raz dziękuję za oddane na mnie
głosy i zachęcam do kontaktu w sprawach naszej
dzielnicy.
Karol Kowalczyk
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Wybrany Zarząd Pragi-Południe, foto: Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Nowe i stare władze dzielnicy
Jak zawsze na przełomie roku, planujemy, co
chcielibyśmy w dopiero
co rozpoczętym roku zrobić, co zmienić, na jakich
działaniach chcielibyśmy
się skoncentrować. W tym
roku akurat ten czas noworocznych postanowień
zbiegł się z wyborem nowych władz dzielnicy, które będą rządziły przez
najbliższe 4 lata.
Wolą mieszkańców i radnych został powołany
nowy Zarząd Dzielnicy Praga-Południe z Burmistrzem Tomaszem Kucharskim na czele i z zastępcami: Jarosławem Karczem, Piotrem Żbikowskim
i Adamem Cieciórą. Tomasza Kucharskiego i Jarosława Karcza mieszkańcom Pragi-Południe nie
trzeba chyba przedstawiać, gdyż swoje funkcje
pełnią już od 8 lat.

Natomiast Piotr Żbikowski od wielu lat związany jest z warszawskim samorządem, a przez ostatnią kadencję pełnił funkcję zastępcy burmistrza na
Ochocie. Adam Ciecióra to wieloletni radny Rady
Warszawy wybierany z terenu naszej dzielnicy.
Zastępcą burmistrza został wybrany także Robert Kempa odpowiedzialny w Zarządzie przede
wszystkim za sprawy mieszkaniowe i nadzór nad
ZGN. Jednak kilka dni później został on zgłoszony także jako kandydat na burmistrza Ursynowa, którego jest mieszkańcem. I ku zaskoczeniu chyba wszystkich, Rada Dzielnicy Ursynów
przewagą jednego głosu powierzyła mu funkcję
burmistrza.
Gratuluję i trzymam kciuki.

Nasze inwestycje
Obecnie główne inwestycje realizowane na
terenie dzielnicy koncentrują się przede wszystkim na Grochowie. Dużo nadmiernych emocji

WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów

wzbudził niezwykle ważny remont, a właściwie
całkowita przebudowa ulicy Kobielskiej. Nowa
nawierzchnia ulicy z podjazdami i chodnikami
była od wielu lat oczekiwana przez mieszkańców.
Dzięki zabezpieczeniu przez inwestora kostki
brukowej z podjazdów do bram, tam gdzie będą
sobie tego życzyli mieszkańcy, wróci ona na stare
miejsce.
Na terenie naszej dzielnicy ZDM realizuje
największy obecnie w Warszawie projekt budowy ścieżki rowerowej i chodników – wzdłuż
ulicy Ostrobramskiej. I nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt zastosowania rzadko
spotykanej do tej pory w Warszawie techniki
przesadzania dużych drzew. Miejmy nadzieję, że
przy kolejnych inwestycjach na Pradze-Południe
będzie to już norma.
Paweł Lech
Radny Warszawy z Pragi-Południe

– pismo mieszkaƒców Grochowa i okolic
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Podatki lokalne w nowym roku bez zmian
W dopiero co rozpoczętym roku zapłacimy
podatek od nieruchomości i od środków transportowych w tej samej wysokości co w 2014 r.
Jest to pewnego rodzaju precedens, ponieważ
w latach ubiegłych obowiązkowe świadczenia
pieniężne rosły o określony wskaźnik inﬂacji.
Decyzję o niedokonywaniu zmian podjęła Prezydent Warszawy.
Zasada określania wysokości podatków jest
zobrazowana na stronie internetowej Urzędu
m.st. Warszawy: przykładowo za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania zapłacimy 0,74 zł, za
1 m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej na
działalność gospodarczą zapłacimy 23,03 zł,
a za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
– 545,00 zł.
Trochę inaczej prezentują się ceny towarów
i usług konsumpcyjnych. W pierwszych miesiącach minionego roku wskaźnik inﬂacji w stosunku do roku 2013 wyniósł 0,4%. Zmiana ta była
podstawą do waloryzacji podatków lokalnych.

Jednak Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zdecydowała się występować do Rady m.st. Warszawy
o dokonywanie zmian stawek obowiązkowych
świadczeń pieniężnych, a to ze względu na fakt,
iż obecnie Polska jest w okresie deﬂacji. Ponadto, jak czytamy na stronie internetowej Urzędu
m.st. Warszawy: Od lipca 2014 roku miesięczny
wskaźnik inﬂacji jest ujemny i wynosił: w lipcu:
-0,2%, w sierpniu i wrześniu: -0,3%, natomiast
w październiku: -0,6%.
Podatki lokalne to 8% wszystkich dochodów
miasta. Między innymi dzięki tej kwocie są realizowane inwestycje w zakresie budowy bądź
modernizacji dróg i skrzyżowań, ścieżek rowerowych czy utrzymanie porządku w parkach. Ponadto dzięki podatkom lokalnym jest możliwy
zakup nowych środków transportu miejskiego,
a także wzbogacenie warszawskiej oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz zdrowotnej.
Redakcja
źródło: www.um.warszawa.pl

Kładka na Ostrobramskiej
już gotowa
Z nowo wybudowanej kładki znajdującej się
nad ulicą Ostrobramską możemy już korzystać.
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie otrzymał od
inspektora nadzoru budowlanego zgodę na jej
użytkowanie. W związku z tym ﬁrma, która była
odpowiedzialna za inwestycję, zobligowana została do natychmiastowej rozbiórki przeprawy
tymczasowej.

Inwestycję przeprowadzono ze względu na zły
stan techniczny poprzedniej kładki. W ramach budowy nowej przeprawy nad ulicą Ostrobramską
zdecydowano się postawić dodatkową pochylnię
od płd.-zach. strony wiaduktu. Zabieg ten pozwolił stworzyć nieprzerwany ciąg pieszy od strony
kładki, tj. od ul. Ostrobramskiej, do wiaduktu
i zejścia na al. Stanów Zjednoczonych.
Izabela Gloskiewicz

Choinkobus
na Pradze-Południe
Święta Bożego Narodzenia niestety już za
nami. Pachnące, tradycyjne potrawy zostały zjedzone w czasie tego magicznego okresu bądź tuż
po nim. A co z żywą choinką, która umilała nam
swoim zapachem oraz
wyglądem ostatni czas?
Niestety, pachnące drzewka po pewnym czasie tracą już na uroku, zaczynają gubić igiełki, a nam ciężko się z nimi rozstać. Na szczęście jest na to metoda,
na dodatek bardzo ekologiczna!
PGNiG TERMIKA SA organizuje bowiem szóstą
już edycję zimowej akcji „Ciepło z natury”. Zielone

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

drzewka w postaci biomasy traﬁą do warszawskich elektrociepłowni. Dzięki temu nasze choinki
zostaną zamienione na energię elektryczną oraz
ciepło ogrzewające nasze mieszkania i domy.
W każdej z poprzednich edycji dzięki zbiórce
choinek udało się zgromadzić ok. 1200 ton zielonego paliwa, które ogrzało Warszawę! W tym roku
również postarajmy się, aby naszą stolicę grzało
ciepło ze świątecznych drzewek.
Na Pradze-Południe choinkobus zaparkuje
27 stycznia br. (sobota) na parkingu przy Urzędzie
Dzielnicy (ul. Grochowska 274).
Olga Łęcka

Jest decyzja

o ustaleniu lokalizacji
budowy kanalizacji
Na początku grudnia Zarząd Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy podjął decyzję o ustaleniu lokalizacji budowy sieci
kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu Towarzystwa Osiedli Robotniczych.
Z założenia nowa inwestycja swoim zasięgiem będzie obejmowała osiedle ograniczone
ulicami: Kobielską, Podskarbińską oraz Stanisławowską. Sieć włączona będzie do istnie-jących kolektorów zlokalizowanych w pasach
drogowych wyżej wymienionych ulic.
Projektowana sieć będzie miała długość
1200 metrów, a głębokość prowadzonych
prac określona jest na ok. 1,50-3,50 m poniżej
poziomu terenu.
– Z naszych informacji wynika, że zakończenie prac przewiduje się na koniec 2016 roku
– poinformował nas rzecznik Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, pan Jerzy Gierszewski
Izabela Gloskiewicz

Park Polińskiego
jednak ogrodzony
W listopadzie 2014 roku ruszyła długo wyczekiwana rewitalizacja Parku Polińskiego. Władze miasta, jak i przedstawiciele dzielnicy starali się, aby
prace inwestycyjne w zielonych płucach Grochowa
przebiegły sprawnie i w jak najmniejszym stopniu
ograniczyły dostęp mieszkańców do parku.
Ze względu na nasze bezpieczeństwo w grudniu zdecydowano się ogrodzić Park Polińskiego.
Przyczyną były incydenty, które tylko dzięki przychylności fortuny nie skończyły się dla niektórych spacerowiczów uszczerbkiem na zdrowiu.
O niebezpiecznych zdarzeniach informowana
była Straż Miejska, która interweniowała u wykonawcy inwestycji, aby ten ogrodził modernizowany teren.
Inwestycja według planów ma zakończyć się
pod koniec 2015 roku. Efektem przeprowadzanych prac ma być m.in. aleja parkowa o szerokości
6,5 m obsadzona 90 drzewami, a także plac zabaw
znajdujący się w sercu parku. Ponadto nowością
będzie wygrodzony teren dla psów, po którym
nasi czworonożni przyjaciele będą mogli swobodnie biegać. Nie zabraknie także pawilonów: kulturalnego i kawiarnianego oraz fontanny.
Po przeprowadzonej rewitalizacji park będzie
ogrodzony. Zabieg ten będzie miał za zadanie
zminimalizować ewentualne skutki wandalizmu.
Inwestycja pochłonie 8,7 mln zł.
Izabela Gloskiewicz
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Bezpłatne kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców Warszawy
To już ostatni dzwonek na wzięcie udziału
w bezpłatnych szkoleniach ﬁnansowanych
przez Unię Europejską. W ramach szkoleń
można poszerzyć swoją wiedzę zawodową, np.
w zakresie kadr i podatków, ale także nauczyć
się języków czy obsługi komputera.
Do 30 czerwca 2015 r. muszą zakończyć się
wszystkie szkolenia unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). W związku z tym to
dobry moment, aby jeszcze skorzystać z dobrodziejstw kursów, które są w pełni ﬁnansowane ze
środków unijnych.
– POKL to szkolenia z kompetencji zawodowych,
np. kadry i podatki, oraz ogólnych – takich jak znajomość języków czy obsługa komputera. Zajęcia są
całkowicie bezpłatne, w pełni ﬁnansowane przez
Unię Europejską. Uczestnicy mają także zapewnione
darmowe materiały szkoleniowe. W przypadku języków szkolenia trwają 60 [godzin] lekcyjnych a uczyć

można się języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego – mówi Łukasz Kociszewski, członek zarządu ﬁrmy TOMA2 członek zarządu ﬁrmy TOMA2,
która jest realizatorem kursów ﬁnansowanych
z UE w Warszawie i Piasecznie.
Procedura rekrutacyjna jest różna w zależności od tego, którym kursem zainteresowany
jest uczestnik. Kursy językowe są kierowane do
osób dorosłych, zamieszkujących, pracujących
lub uczących się na terenie Mazowsza. W tym
przypadku wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (pod adresem http://bit.ly/toma2-waw-karta) i test poziomujący (pod adresem
odpowiednio dla każdego języka: angielski http://
bit.ly/toma2-waw-a-test, niemiecki http://bit.
ly/toma2-waw-n-test, hiszpański http://bit.ly/
toma2-waw-h-test), który dopasuje umiejętności
kandydata do określonej grupy. Szkolenie komputerowe obejmuje zagadnienia z obsługi pakietu
MS Oﬃce (Word, Excel, Power Point, Access oraz

Outlook) na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zasady bezpiecznego poruszania się po Internecie, omawiane są także programy graﬁczne.
Zajęcia odbywają się zarówno w tygodniu, jak
i w weekendy. Można wybierać spośród godzin
porannych i popołudniowych. Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na przynajmniej 80%
zajęć oraz podejście do egzaminu końcowego. Po
kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz o zdanym egzaminie.
Wszelkie informacje o wszystkich kursach ﬁnansowanych ze środków UE można znaleźć na
stronie www.inwestycjawkadry.pl, a o kursach
językowych: www.jezyki.waw.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej (projekt.jezyki@gmail.com) bądź telefonicznie (22 122 18 82).
Aleksandra Pudzianowska

reklama

Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

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

tel.: 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, www.ulicamotylkowa.pl
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Ostatnia faza zabezpieczeń
Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi w
styczniu trzecią i ostatnią fazę zabezpieczeń systemu biletowego. Uniemożliwi to ostatecznie nielegalne kodowanie biletów na Warszawskiej Karcie Miejskiej. Bilety z nielegalnych źródeł nie będą
obsługiwane przez system, dzięki czemu będzie
można je bardzo szybko i bezbłędnie namierzyć.
Zabezpieczenie systemu polega na tym, że
każdy bilet, który został na karcie zakodowany w
autoryzowanym punkcie sprzedaży, czyli np. w
Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM, w punkcie sieci
Mennica lub ASEC czy w automatach biletowych,
posiada specjalny elektroniczny certyﬁkat legalności. Od kilku miesięcy wszystkie urządzenia kodują bilety już z tymi certyﬁkatami.
W styczniu wyłączona zostanie obsługa kontraktów bez certyﬁkatów. Oznacza to, że bilety

bez nich nie zostaną odczytane ani przez kasowniki, ani przez bramki w metrze, ani przez czytniki
kontrolerów.
Wszyscy pasażerowie, którzy nabyli swoje bilety w okresie po 1 sierpnia 2014 r. w legalnym
punkcie sprzedaży, mają automatycznie swój bilet
odpowiednio zabezpieczony i nie muszą obecnie
już nic robić. Nie dotyczy to jednak osób, które
swój bilet (seniorzy, dzieci z rodzin z trójką dzieci) bądź uprawnienie do bezpłatnych przejazdów
(np. Honorowi Dawcy Krwi) kupiły lub zakodowały
przed 1 sierpnia.
Nie oznacza to jednak konieczności wymiany
kart! Osoby posługujące się legalnymi Biletami
Seniora, których ważność upływa w pierwszej
połowie 2015 roku, nie powinny czekać z zakupem nowego kontraktu do wygaśnięcia tego

obecnie posiadanego. Zakup nowego biletu
pozwoli zabezpieczyć kartę i umożliwić normalne jej odczytywanie przez wszystkie urządzenia
(kasowniki, bramki w metrze, czytniki kontrolerskie), a jednocześnie korzystanie z biletu przez
kolejny rok.
Rodzice dzieci z rodzin posiadających troje
dzieci, osoby niepełnosprawne korzystające z
uprawnień do bezpłatnych przejazdów, osoby
korzystające z pomocy OPS lub WCPR również
nie muszą wymieniać kart. Wystarczy, że zgłoszą się w najbliższym czasie do POP przy ul.
Żelaznej ze swoją WKM w celu zakupu nowego
biletu albo przekodowania dotychczasowego
biletu lub uprawnienia na posiadające certyﬁkat
legalności.
Informacja prasowa
ZTM/Redakcja

NASZ PATRONAT

Obchody Podwórkowej Gwiazdki 2014
Grudzień upłynął w Warszawie pod znakiem
sąsiedzkich spotkań. W ramach akcji „Podwórkowa Gwiazdka” świętowało aż 47 punktów sąsiedzkich!
Podczas tegorocznej edycji do akcji włączyło
się wiele nieformalnych grup aktywnych mieszkańców, organizacji pozarządowych, bibliotek,
domów kultury oraz lokalnych kawiarni.
Głównym celem inicjatywy było wspólne tworzenie przyjaznej przestrzeni rozmowy i spotkania,
w oparciu o tak zwane lokalne zasoby. Organizato-

rzy i zaangażowani sąsiedzi dowiedli, że do zorganizowania sąsiedzkiego spotkania niepotrzebny
jest wysoki budżet ani sponsorzy.
W całej stolicy rozbrzmiewały radosne dźwięki
tradycyjnych polskich kolęd, które zaśpiewane
z sąsiadami nabrały nowego znaczenia. Mieszkańcy wspólnie ubierali świąteczne drzewka oraz
dzielili się przygotowanymi potrawami i życzeniami. Wielu sąsiadów przebrało się za Świętego
Mikołaja, by dać radość najmłodszym. Atmosfery
radosnej, międzypokoleniowej integracji nie po-

Inauguracja południowo-praskiej choinki
W sobotę poprzedzającą Święta Bożego Narodzenia na placu Szembeka odbyło się otwarcie
Jarmarku Świątecznego. Mimo niesprzyjającej
pogody w sercu Grochowa zgromadziło się wiele
osób, aby wspólnie pokolędować, porozmawiać
i wymienić się pomysłami na spędzenie niezwykłego, grudniowego czasu.
Najważniejszym punktem tegorocznego Jarmarku Świątecznego było włączenie światełek
na południowo-praskiej choince. Uśmiechy nie
tylko na buziach dzieci wywołał św. Mikołaj, który dumnie spacerował po okolicy.

O artystyczną część naszego sąsiedzkiego spotkania świątecznego zadbał Warszawski Chór Międzyparaﬁalny Cantores Sanctae Barbarae, Kwintet Dęty
Blaszany oraz Teatr Nora.
Tegoroczna inauguracja Jarmarku Świątecznego pokazała, jak bardzo ważne są spotkania
sąsiedzkie, zwłaszcza te organizowane w okolicy
Bożego Narodzenia.
Izabela Gloskiewicz

Kostka brukowa na Kobielskiej
W związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami mieszkańców remontowanego odcinka ul.
Kobielskiej dotyczącymi losów kostki brukowej
(skandynawki) informujemy, że kostka ta jest składowana w strzeżonym miejscu i czeka na to, jakie
decyzje zostaną podjęte co do jej wykorzystania.
Kostką tą, jest jej ok. 120 metrów kwadratowych,
wyłożone było pięć przejazdów w bramach budynków położonych przy remontowanej ulicy. Została
ona zdemontowana i zastąpiona kostką bauma.
Jednak nie wszystkim mieszkańcom tych posesji
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podoba się to, co zrobiono. W odpowiedzi na pojawiające się postulaty burmistrz Tomasz Kucharski
zdecydował, że jeżeli mieszkańcy kamienic będą
chcieli nadal mieć przejazdy w bramach wyłożone
skandynawką, to tak się stanie. Postanowił także,
iż w pierwszych dniach stycznia zorganizowane
zostanie spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami po to, aby ostatecznie rozstrzygnąć, czy skandynawka wraca do bram kamienic, czy nie.
Informacja rzecznika
Urzędu Dzielnicy Praga-Południe

psuła nawet deszczowa pogoda.
Co więcej, w ramach „Podwórkowej Gwiazdki” miały miejsce również sąsiedzkie inicjatywy
dobroczynne, takie jak zbiórki darów dla potrzebujących. Jest to dowód na to, że coraz częściej
obiektem naszych zainteresowań staje się drugi
człowiek.
Wszystkim mieszkańcom Warszawy życzymy
wielu pomysłów na inicjatywy sąsiedzkie w Nowym
Roku.
Zespół Q-Ruchu Sąsiedzkiego

Kartą bankową
zapłacimy także
za parkowanie
Zarząd Dróg Miejskich w lutym rozpocznie wymianę parkomatów na urządzenia akceptujące
wszystkie karty płatnicze. Oznacza to, że już w najbliższych miesiącach nie będziemy musieli szukać
monet w celu dokonania opłaty za pozostawienie
samochodu w streﬁe płatnego parkowania niestrzeżonego.
W stolicy zostanie wymienionych 1450 starych parkomatów. Ich miejsce zajmą nowoczesne, zasilane energią słoneczną urządzenia, które
będą wyposażone w klawiaturę umożliwiającą
wpisywanie numeru rejestracyjnego samochodu. Montaż pierwszych urządzeń rozpocznie się
w centrum Warszawy w lutym, a w całej stolicy
wymiana parkomatów ma zostać zakończona do
października 2015 r.
Oczywiście za pozostawienie samochodu w
streﬁe płatnego parkowania niestrzeżonego będziemy mogli zapłacić także gotówką i za pomocą
telefonu komórkowego.
Olga Łęcka
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Budżet partycypacyjny – II edycja

Rozpoczęte przygotowania do realizacji budżetu partycypacyjnego 2016
Już po raz drugi mieszkańcy Pragi-Południe decydować będą o wydatkach
ze środków budżetu dzielnicy na 2016 r. Dzielnicowy Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego składający się z przedstawicieli mieszkańców, organizacji
pozarządowych, radnych Rady Dzielnicy, radnych osiedlowych i urzędników przygotował szczegółowe decyzje dotyczące podziału terytorialnego
dzielnicy oraz podziału kwoty przeznaczonej do dyspozycji mieszkańców
na poszczególne obszary. W najbliższych dniach zostaną podjęte decyzje
Zarządu Dzielnicy dotyczące przedstawionych rekomendacji Zespołu w tym
zakresie.
W tegorocznej edycji łączna kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców wynosi 4 171 462 zł. To prawie dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku.

Już od 17 stycznia rozpocznie się zgłaszanie projektów
Można zgłosić projekty o charakterze lokalnym, czyli takie, które dotyczą
potrzeb mieszkańców jednego z wyznaczonych obszarów terytorialnych
dzielnicy, oraz projekty o charakterze ogólnodzielnicowym, czyli takie, które
dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego z obszarów terytorialnych
dzielnicy. Projekty mogą dotyczyć wielu dziedzin, m.in. zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej,
przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej, ale mogą też być to projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa boiska, placu zabaw, oraz o charak-

terze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy, zakup
książek dla biblioteki.
Po weryﬁkacji projektów, która zakończy się 26 lutego, odbędą się dyskusje,
których celem jest poznanie projektów zgłoszonych przez innych mieszkańców. Będzie to okazja do łączenia projektów, ewentualnie ich dopracowania
i ulepszenia. Spotkania te odbywać się będą do 22 marca 2015 r.

Głosowanie
W dniach od 16 do 26 czerwca 2015 r. odbędzie się głosowanie na projekty
do budżetu partycypacyjnego. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos
na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne. Novum II edycji
jest głosowanie na dowolną liczbę projektów, lecz łączny koszt realizacji
wszystkich wybranych projektów nie może być większy niż kwota dostępna
w danym obszarze terytorialnym – w przeciwnym wypadku głos zostanie
policzony jako nieważny.
Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz!
Do dnia 10 lipca 2015 r. zostaną ogłoszone listy projektów, które zdobyły
najwięcej głosów i będą zrealizowane w 2016 roku!
Anna Oleksiak
Członek Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2016
Dzielnicy Praga-Południe

Etapy realizacji budżetu partycypacyjnego 2016

Karnawałowe brzmienie Warszawy!

1. Zgłaszanie projektów – od dnia 17 stycznia 2015 r. do dnia 17 lutego 2015 r.;
2. Weryﬁkacja ogólna zgłoszonych projektów – do dnia 26 lutego 2015 r.;
3. Publiczne dyskusje mieszkańców – od dnia 27 lutego 2015 r. do dnia
22 marca 2015 r.;
4. Wybór projektów do etapu weryﬁkacji szczegółowej (etap preselekcji)
– od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 1 kwietnia 2015 r.;
5. Weryﬁkacja szczegółowa – do dnia 22 maja 2015 r.;
6. Przygotowywanie przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy list zweryﬁkowanych projektów – od dnia 25 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r.;
7. Losowanie kolejności projektów na listach – do dnia 2 czerwca 2015 r.;
8. Spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców – od dnia 3
czerwca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.;
9. Głosowanie mieszkańców na projekty – od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 26 czerwca 2015 r.;
10. Ogłoszenie listy projektów do realizacji – do dnia 10 lipca 2015 r..

W sobotę 31 stycznia o godzinie 21:00 w klimatycznej Klubokawiarni DZiK na Mokotowie (ul.
Belwederska 44 a) odbędzie się
impreza ﬁnałowa międzynarodowego festiwalu samby batucady
Samba Grzeje 2015. Usłyszymy
koncert
dwudziestoosobowej
grupy perkusyjnej Ritmo Bloco
Vanguardia, wystąpi Leo Vilhena z zespołem i nie
zabranie oczywiście roda de samba – sambowego
jam session z udziałem festiwalowych muzyków.
Poza muzyką na żywo o gorącą atmosferę zadba
Mamadou Diouf – popularny muzyk i poeta, tym
razem w roli didżeja. Wstęp 15 zł. Serdecznie
zapraszamy!
Hanna Kowalska

OGŁOSZENIA DROBNE

Uproszczenie zasad publikacji og∏oszeƒ drobnych
W zwiàzku z licznymi wàtpliwoÊciami Czytelników postanowiliÊmy uproÊciç zasady zamieszczania og∏oszeƒ drobnych. Od 1 stycznia 2015 r. (czyli od styczniowego numeru „WS”) na naszych ∏amach b´dzie mo˝na zamieÊciç wy∏àcznie dwa
typy og∏oszeƒ drobnych (bez wzgl´du na ich treÊç):
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia mo˝na dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22 810 26 04 lub adresem e-mail: drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).
Redakcja

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.

SPRZEDA˚, MONTA˚

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

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

WYPOŻYCZALNIA



Czytaj „Wiadomości Sąsiedzkie” w Internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

IWO-AGO

PRZYCZEPY, LAWETY

SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY, PIORĄCY:
KÄRCHER, GARDENA

tel.: 532 234 128

DACHY

501 14 14 40
Z¸OTA RÑCZKA
tel.

503 150 991

NAUKA GRY NA GITARZE

Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam,
na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848
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od 152 m2
2
do 192 m
na działkach

od 200 m2 do 440 m2
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