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184 rocznica bitwy pod Grochowem
Fakty, wydarzenia i legendy
Każdego roku w końcu lutego, tradycyjnie
już, mieszkańcy Grochowa, Wawra i okolic
oraz władze Pragi-Południe spotykają się,
by uczcić pamięć poległych pod Grochowem.
Tegoroczne obchody odbędą się 22 lutego
2015 roku. Rozpocznie je msza święta w kościele Najczystszego Serca Maryi przy placu
Szembeka, którą celebrować będzie biskup
Henryk Hoser. Po mszy nastąpi przemarsz
uczestników pod pomnik Bohaterów Bitwy
pod Grochowem. 8 marca grochowianie
uczestniczyć będą w niezwykle spektakularnym przedsięwzięciu rekonstrukcji bitwy.
Tymczasem przypomnijmy fakty, wydarzenia
i legendy tej ważnej grochowskiej bitwy.
29 listopada 1830 roku grupa podchorążych
pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego zaatakowała Belweder, a następnie Arsenał.
Tak rozpoczęło się powstanie listopadowe.

Do lutego 1831 roku gen. Józef Chłopicki jako
dyktator prowadził pertraktacje ze stroną rosyjską.
Późniejszy bohater bitwy pod Grochowem odmówił uczestnictwa w Nocy Listopadowej, nie wierząc w możliwość zwycięstwa. Przełomowym momentem było podjęcie przez sejm decyzji o detronizacji cara Mikołaja I i powołanie Rządu Narodowego na czele z Adamem Czartoryskim. Nie było to
już powstanie, lecz otwarta wojna polsko-rosyjska.
Wojska carskie wkroczyły do Królestwa.
25 lutego 1831 roku rozegrała się pod Grochowem krwawa i zacięta walka. Była to jedna
z największych bitew powstania listopadowego,
w której naprzeciw siebie stanęło 50 tys. Polaków
i około 60 tys. Rosjan. Olszynki broniły dywizje
gen. Franciszka Żymirskiego i gen. Jana Skrzyneckiego, ogólne zaś kierownictwo sprawował
gen. Józef Chłopicki.
Teren bitwy grochowskiej to kilkukilometrowa równina otoczona piaszczystymi wzgórzami
i ciągnącymi się lasami olchowymi. Teren przeci-

nały dwa rowy melioracyjne, za które wypychane były wojska rosyjskie. Szeroki pas mokradeł
przecinających równinę miał ważne znaczenie
dla strategii działań, bowiem w dniu bitwy po
mroźnej pogodzie nastąpiło znaczne ocieplenie. Dzięki sprzyjającym warunkom terenowym
Chłopicki stosował bitwę obronną, by w międzyczasie dokonać ataku. Główną linią obrony był
właśnie lasek olchowy, który ostatecznie opanowany został przez Rosjan.
Historia bitwy to historia niewykonywanych
rozkazów. Siły polskie wycofały się na Pragę,
a Rosjanie pozostali na polu bitwy, uważając się
za zwycięzców. Jednak armii carskiej nie udało się rozbić polskich wojsk. Nierozstrzygnięta
z punktu widzenia militarnego bitwa przyniosła
korzyści polskiej stronie, ponieważ plan szturmu cara Mikołaja I na Warszawę musiał zostać
odłożony, a dowodzący rosyjską armią gen. Iwan
Dybicz w marcu 1831 roku wycofał się z Mazowsza na Podlasie.
cd. na str 2
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zdjęcia: Anna Oleksiak

Generał Józef Chłopicki
Jedną z najważniejszych postaci bitwy był gen.
Józef Chłopicki, który wcześniej złożył dyktaturę
i z tej przyczyny odmówił pozostania wodzem
naczelnym, uznając to za niezręczność. Jednak
faktycznie dowodził bitwą jako doradca wodza
naczelnego. „Wojna jest moim rzemiosłem. Stoczę
jedną bitwę i zginę pod Warszawą” – miał powiedzieć gen. Chłopicki. Nie zginął, lecz ranny zszedł
z pola walki. To niezwykle barwna postać w historii Polski, bohater wielu legend. Po ustąpieniu ze
stanowiska dyktatora demonstracyjnie nosił cywilny ubiór, podkreślając tym swoją rolę doradcy
wodza naczelnego. Na jednym z cyklu obrazów
poświęconych bitwie pod Grochowem ( „Olszynka
Grochowska”*, Muzeum Wojska Polskiego) W. Kossak przedstawił go w cylindrze, symbolizującym
fantazję Chłopickiego.

Kolejne lata to cały ciąg represji rosyjskich:
likwidacja konstytucji Królestwa Polskiego, polskiej armii, władz, sądownictwa i polskiego szkolnictwa wyższego. Do szkół średnich wprowadzono dodatkowy język rosyjski. Nastąpiły represje
wobec uczestników powstania i konﬁskata ich
majątków. Represje dotknęły również kilka tysięcy
polskich dzieci, które wcielono siłą do specjalnych
batalionów armii Imperium Rosyjskiego, a wiele
z nich zmarło w drodze z Warszawy do Bobrujska.
Pozostałych przy życiu chłopców wychowano na
rosyjskich żołnierzy.

Pamięć o bitwie

Do legendy przeszedł Pułk Czwarty, pułk „żartownisiów” i zawadiaków, którzy w historii Polski
zapisali jedną z najbardziej chlubnych kart. Przysięgli, opuszczając Warszawę, że w najbliższej bitwie uderzą na wroga na bagnety – nie oddając
ani jednego strzału… i pod Olszynką Grochowską
słowa dotrzymali.

Bitwa pod Grochowem była wielkim sukcesem
polskiego oręża. Pamięć o niej była inspiracją dla
współczesnych pisarzy, poetów, malarzy i kompozytorów.
Blisko 11 tysięcy Polaków opuściło kraj, tworząc
tzw. Wielką Emigrację. Uchodźcy przeszli przez
Niemcy, Anglię, Szwajcarię i Francję, wzbudzając
empatię społeczeństw Zachodniej Europy. Sławili
bohaterstwo i zryw Polaków w walce o odzyskanie
niepodległości ojczyzny. Szczególnie serdeczne
przyjęcie i wsparcie ﬁnansowe znaleźli w Niemczech. Echa bitwy znalazły odzwierciedlenie
w niemieckiej literaturze i prasie. Jedną z najpiękniejszych pieśni powstania listopadowego napisał
właśnie poeta niemiecki Julius Mosen:

Po sukcesach wojsk polskich pod Stoczkiem,
Wawrem i Grochowem wojska rosyjskie uzyskały
ostatecznie przewagę wiosną 1831 roku. W maju
Polacy ponieśli klęskę pod Ostrołęką, a we wrześniu 1831 roku Rosjanie zaatakowali Warszawę.
Dowództwo powstania nie widziało już możliwości dalszej obrony i po upadku Woli, gdzie zginął
gen. Józef Sowiński, zmuszone zostało do poddania stolicy.

W pięknej opowieści o przejściu Polaków przez
Niemcy po upadku powstania listopadowego
pt. „Słodkie imię wolności…” profesor Piotr Roguski przedstawił zdarzenia związane z zawieranymi
przyjaźniami, a nawet związkami miłosnymi. Fascynacja bohaterstwem Polaków nie trwała długo…
Anna Oleksiak

Bibliograﬁa:
1. Piotr Roguski, „Słodkie imię wolności… Przejście
Polaków przez Niemcy po upadku powstania
listopadowego”,
2. Henryk Wierzchowski, „Śladami Powstania Listopadowego. Grochów-Wawer”,
3. Witold Mikołajczak, „Grochów 1831 – Niedokończona bitwa”.

Roznoszenie decyzji podatkowych na Pradze-Południe
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(tłumaczenie Jan N. Kamiński)

* Scena na obrazie Wojciecha Kossaka – „Olszynka Grochowska”* przedstawia bataliony Czwartaków w szyku
bojowym, odpierające kolejny szturm Rosjan. W tle widoczny generał Józef Chłopicki wyróżniający się cywilnym ubiorem, który demonstracyjnie nosił po ustąpieniu
ze stanowiska dyktatora.

Epilog i represje

Do 27 lutego pracownicy Urzędu Dzielnicy
Praga-Południe będą odwiedzać nas w naszych
domach, aby dostarczyć nam decyzje w sprawie
wysokości podatku od nieruchomości na 2015
rok. Urzędników możemy spodziewać się od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00
oraz w soboty w godzinach 9:00-16:00.

„Wiadoma światu ta sławna Olszyna,
Gdzie nieprzyjaciel twardym murem stał,
Paszcz tysiąc zieje, bój się krwawy wszczyna,
Już mur zwalony nie padł ani strzał.
Ogromny postrach padł na tłum rozżarty,
Spokojnie wrócił do Pragi pułk czwarty”.

Pamiętajcie, Sąsiedzi, że każdy urzędnik musi
wylegitymować się za pomocą specjalnego
identyﬁkatora pracownika Urzędu Dzielnicy oraz
udzielić nam odpowiedzi na nurtujące nas pytania
z zakresu wysokości podatku. Natomiast naszym
zadaniem będzie złożenie czytelnego podpisu.
Osoby, które będą odpowiedzialne za doręczenie

nam decyzji, nie są uprawnione do pobierania
opłat!
Dodatkowych informacji o akcji udziela pracownik Wydziału Budżetowo-Księgowego Urzędu
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, pani Grażyna Wysocka, tel. 22 44 35 280, wysocka@pragapld.waw.pl.
Redakcja, źródło: www.pragapld.waw.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
Zgodnie z obietnicą złożoną w poprzednim numerze „Wiadomości Sąsiedzkich” dziś przedstawię zakres działania oraz
skład komisji, które ze
swojego grona powołali
radni na grudniowej sesji Rady Dzielnicy. Każdy
z radnych ma obowiązek
zasiadania w przynajmniej jednej komisji. Głównym
zadaniem komisji jest opiniowanie dokumentów,
które traﬁają później pod obrady Rady Dzielnicy.
Komisja Budżetowa: to jedna z najważniejszych
komisji. Rozpatruje wszelkie sprawy związane
z budżetem dzielnicy, tj. podatki i opłaty lokalne,
opłaty targowe, czynsze w lokalach komunalnych.
Przewodniczącą komisji, jak w poprzedniej kadencji, jest Bożena Manarczyk. Zastępcą: Małgorzata
Izdebska, członkami: Irena Bartosińska, Wiesław Janusz Lewandowski, Katarzyna Olszewska
i Karolina Sitnicka.
Komisja Kultury: przewodniczącym tej jedenastoosobowej komisji jest Ryszard Kalkhoﬀ,
wiceprzewodniczącą Małgorzata Izdebska, a skład
komisji uzupełniają: Marek Borkowski, Marcin
Kluś, Dorota Krall, Dariusz Lasocki, Bożena Manarczyk, Damian Paczkowski, Katarzyna Olszewska, Małgorzata Rynkiewicz i Krzysztof
Wysocki. W zakresie działania komisji znajdują
się sprawy związane z działalnością kulturalną
na terenie dzielnicy: domów i klubów kultury,

biblioteki, z miejscami pamięci narodowej, a także rozpatrywanie spraw dotyczących nazw ulic.
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia: jej zadania to w główniej mierze opiniowanie spraw
związanych z polityką społeczną i zdrowotną na
terenie dzielnicy, ale również tematy związane
ze żłobkami i opieką społeczną. Pracom komisji
przewodniczy Małgorzata Rynkiewicz, a wiceprzewodniczącym został Ryszard Kalkhoﬀ. W składzie
znajdują się również Marek Borkowski, Łukasz
Lanc, Bożena Manarczyk oraz Paweł Zalewski.
Komisja Oświaty i Sportu: przewodnicząca Irena Bartosińska oraz wiceprzewodniczący Hubert
Zalewski będą wspierani przez liczną grupę radnych: Bogdana Jeziorskiego, Marcina Klusia, Karola
Kowalczyka, Katarzynę Olszewską, Damiana Paczkowskiego, Mirosławę Terlecką, Romualdę Wąsik,
Krzysztofa Wysockiego oraz Pawła Zalewskiego.
W obszarze działań tej komisji leżą wszelkie sprawy
związane z oświatą i funkcjonowaniem na terenie
dzielnicy szkół i przedszkoli. Także sprawy infrastruktury, zajęć i klubów sportowych.
Komisja Zagospodarowania i Ochrony Środowiska: ta komisja zajmuje się przede wszystkim opiniowaniem planów zagospodarowania
przestrzennego w naszej dzielnicy, ale również
sprawami związanymi z ochroną środowiska,
komunikacją miejską oraz drogami podlegającymi dzielnicy. Przewodniczącym tej komisji, jak
w poprzedniej kadencji, został Michał Suliborski,
a wiceprzewodniczącą Dorota Krall. Skład komisji
uzupełniają: Sławomir Kalinowski, Marcin Kluś,
Karol Kowalczyk, Wiesław Janusz Lewandowski,
Karolina Sitnicka.

Budżet 2015 zatwierdzony
Budżet partycypacyjny 2016!!!

Wiem, że piszę na ten
temat po raz kolejny, ale
gdy mój artykuł się ukaże,
to będzie to już ostatnia
szansa, aby przypomnieć
wszystkim zainteresowanym, że tylko do 17 lutego
2015 r. można składać
wnioski na rok 2016.
Dokładny
harmonogram i zasady tworzenia budżetu partycypacyjnego znajdują się na stronie www.twojbudzet.
um.warszawa.pl. Zachęcam wszystkich gorąco
do złożenia wniosków i do śledzenia procedury
ich wyboru. W ten sposób naprawdę możemy
zmieniać rzeczywistość wokół nas.

Co nowego zostanie zbudowane
na terenie naszej dzielnicy?
15 stycznia 2015 roku Rada Warszawy zatwierdziła budżet miasta na 2015 rok. To powinien być
kolejny dobry rok dla Pragi-Południe. Po raz pierwszy od wielu lat zaplanowane wydatki na inwestycje drogowe na prawym brzegu Wisły są zdecydowanie wyższe niż te przeznaczone na lewobrzeżną
część miasta. A to co istotne dla mieszkańców
Pragi-Południe, to informacja, że kontynuowane
będą dwie ważne budowy: Trasa Świętokrzyska
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

i ciąg ulic Marsa i Żołnierskiej. Szczególnie zakończenie tej drugiej budowy jest ważne, gdyż oddano już do użytku dwupasmową drogę wojewódzką 631, która kończy się na granicy Warszawy.
Na terenie dzielnicy największą prowadzoną
w tej chwili inwestycją za kwotę ponad 7 mln zł
jest modernizacja parku J. Polińskiego znajdującego się naprzeciwko szpitala przy ul. Szaserów.
Zostaną także przebudowane ulice Murmańska
i Olszynki Grochowskiej od ul. Grochowskiej do
ul. Makowskiej.
Inwestycją, która oprócz komfortu i wygody poprawi także znacznie bezpieczeństwo mieszkańców, jest podłączenie za kwotę 1,3 mln zł do sieci
ciepłowniczej kolejnych budynków na Grochowie.
W tym roku znikną piecyki gazowe w budynkach
przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i ul. Pustelnickiej 28.
W uchwalonym budżecie uwzględnione zostały także inwestycje związane z ochroną zdrowia.
Przewidziane zostały środki na projekt dalszej rozbudowy na kwotę ponad 26 mln zł Szpitala Grochowskiego, a także remont parteru przychodni
zdrowia przy ul. Saskiej. Szczególnie ta druga inwestycja jest niezmiernie istotna, gdyż budynek
przychodni wymaga gruntownej modernizacji.
Także zwolennicy dwóch kółek nie powinni
narzekać w 2015 roku. Właśnie został ogłoszony
przetarg na zaprojektowanie budowy ścieżki rowe-

Komisja Komunalna i Spraw Samorządowych:
to nowa komisja powstała z połączenia Komisji
Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych oraz
Komisji Komunalnej i Handlu. Jej zakres działania jest obszerny. Należy do niego przede
wszystkim opiniowanie spraw związanych
z radami osiedli, ale także spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie dzielnicy. Pracom tej komisji przewodniczyć będzie
Karolina Sitnicka, a jej zastępcą wybrany został
Michał Suliborski. Skład uzupełniają: Bogdan
Jeziorski, Sławomir Kalinowski, Józef Karczmarek, Karol Kowalczyk, Dorota Krall, Romualda
Wąsik, Dariusz Lasocki.
Komisja Rewizyjna to jedyna obowiązkowa
komisja, która musi zostać utworzona (wynika
to z ustawy). Przewodniczącym tej komisji został
Łukasz Lanc, wiceprzewodniczącą Karolina Sitnicka. Wspierani przez Józefa Karczmarka, Wiesława
Janusza Lewandowskiego oraz Huberta Zalewskiego będą rozpatrywać skargi mieszkańców
oraz czuwać nad prawidłowością działań władz
dzielnicy.
Na koniec kilka słów wyjaśnienia. W ostatnim
numerze WS przybliżałem sylwetki burmistrza,
jak również jego zastępców. Kilka dni po wyborze na stanowisko zastępcy burmistrza Pragi-Południe Robert Kempa został głosami radnych
Ursynowa wybrany na burmistrza tej dzielnicy.
Nowemu Burmistrzowi Ursynowa gratuluję awansu i życzę sukcesów w zarządzaniu tą dzielnicą.
Karol Kowalczyk
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
rowej w ciągu Trasy Łazienkowskiej od ul. Grenadierów do mostu Łazienkowskiego po północnej
stronie i od ul. Poligonowej po stronie południowej. W 2015 roku planowana jest także budowa
ścieżki po północnej stronie ul. Waszyngtona od
ronda Wiatraczna do ronda Waszyngtona.
W ramach budżetu partycypacyjnego realizowana będzie także budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż ul. Łukowskiej od ul. Rodziewiczówny do
ul. Zamienieckiej.
Dzięki głosom mieszkańców powstanie także
siłownia w parku Leśnika i plac do ćwiczeń kalistenicznych, czyli zestaw drążków do podciągania
się, w okolicach parku Balaton. Tam także zostanie
wyremontowane boisko do koszykówki.
Obiekty oświatowe zostaną wzbogacone dzięki dwóm inwestycjom. Uczniowie SP 143 przy
al. Stanów Zjednoczonych powinni cieszyć się
nową halą łukową postawioną na boisku, natomiast w SP 185 przy ul. Bora-Komorowskiego
zmodernizowane zostanie patio wewnątrz budynku i teren przed szkołą w ramach projektu
„EKO-CENTRUM PRZYRODY”.
Oczywiście to nie są wszystkie inwestycje, które
będą realizowane na terenie naszej dzielnicy. Nie
wszystkie inwestycje mogłem wymienić w tak krótkim artykule i zapewne pojawią się jeszcze kolejne.
Ale już tych parę wymienionych przez mnie pokazuje, że będzie się działo dużo na terenie naszej
dzielnicy.
Paweł Lech
Radny Warszawy z Pragi-Południe
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Rusza rekrutacja

do Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 2015!
Q Ruch Sąsiedzki zaprasza do udziału w siódmej edycji Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich. Jest to cykl bezpłatnych warsztatów dla mieszkanek
i mieszkańców Warszawy, którzy chcą działać w swoich sąsiedztwach,
aktywizować ludzi z okolicy i mieć wpływ na lokalne sprawy.

Dlaczego warto wziąć udział?
Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich jest działalnością edukacyjną Q Ruchu
Sąsiedzkiego realizowaną w ramach projektu Stołeczne Centrum Współpracy
Obywatelskiej od 2009 roku. Od pierwszej edycji tego szkolenia udoskonalaliśmy go tak, aby jak najbardziej spełniał oczekiwania uczestników. Naszym
zapleczem eksperckim jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Dla kogo są warsztaty?
Dla każdego! Możesz być rodowitym warszawiakiem albo
mieszkać w Warszawie od miesiąca, możesz pracować w warszawskich instytucjach/organizacjach albo po prostu czuć się
związanym z tym miastem. Nie wymagamy posiadania doświadczenia w organizowaniu działań lokalnych. Jeśli bliskie
są Ci idee dobrego sąsiedztwa, chcesz się nauczyć realizować
ciekawe inicjatywy w swoim sąsiedztwie lub poznać innych animatorów sąsiedzkich – koniecznie musisz zgłosić się na nasze
warsztaty!

Co będzie się działo na warsztatach?

Doświadczeni trenerzy i animatorzy CAL prowadzą zajęcia metodami aktywnymi, a każde spotkanie dopasowane jest do potrzeb uczestników. Dotychczasowi absolwenci AIS aktywnie działają w swoich sąsiedztwach, pracują
w lokalnych organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych,
tworzą nieformalne grupy sąsiedzkie, a także organizują wydarzenia w ramach Warszawskiego Dnia Sąsiada i Podwórkowej Gwiazdki oraz różne inne
inicjatywy lokalne.
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

Pełen cykl Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich obejmuje 7 spotkań na przestrzeni od marca do listopada 2015 (z przerwą
wakacyjną). Są to pięciogodzinne spotkania, których celem
jest wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne
do organizacji inicjatyw sąsiedzkich i pracy ze społecznością
lokalną: przeprowadzenia diagnozy zasobów i potrzeb lokalnego środowiska, pozyskiwania sojuszników i funduszy, angażowania ludzi do projektu, nawiązywania partnerstw oraz
promocji lokalnych wydarzeń.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy wszystkie potrzebne
materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w trakcie warsztatów. Warsztaty
odbywać się będą na początku każdego miesiąca w środy w godzinach
15:00-20:00 (terminy i godziny spotkań w wyjątkowych sytuacjach mogą
ulec zmianie).

Harmonogram 2015:
4
8
6
3
2
7
4

marca: Specyﬁka pracy sąsiedzkiego animatora
kwietnia: Diagnoza lokalnych zasobów i potencjałów
maja: Mobilizowanie ludzi do działania
czerwca: Komunikacja i promocja w lokalnej społeczności
września: Partnerstwa lokalne
października: Sąsiedzki fundraising
listopada: Planowanie projektu i ewaluacja

Jak się zgłosić?
Rekrutacja odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie
www.inicjatywysasiedzkie.pl. Na zgłoszenia czekamy do połowy lutego!
Liczba miejsc ograniczona!
Agata Konarzewska
Więcej informacji udziela koordynatorka projektu
Agata Konarzewska
E-mail: agatak@cal.org.pl
Tel.: 601 947 474
tel.: 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, www.ulicamotylkowa.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.inicjatywysasiedzkie.pl
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Kolejny etap realizacji budżetu
partycypacyjnego 2016

2 0 1 6

Dobiega końca termin składania projektów
17 lutego mija termin składania projektów do budżetu partycypacyjnego drugiej edycji. Zastanów się, co wymaga ulepszenia w naszej dzielnicy
lub bezpośrednio w Twoim sąsiedztwie – opisz to w formularzu zgłoszeniowym, dokonaj wstępnej kalkulacji, przedyskutuj ze swoimi sąsiadami,
złóż do Urzędu Dzielnicy. Możesz wysłać pocztą, on-line przez internet
lub zanieść osobiście.
Do 17 lutego pozostało już kilka dni!
Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu partycypacyjnego
znajdują się na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronie
Urzędu Dzielnicy Praga-Południe lub na proﬁlu „Budżet Partycypacyjny
w Warszawie” na Facebooku.
TY DECYDUJESZ, NA CO IDĄ PIENIĄDZE!
Anna Oleksiak
Członek Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
dla Dzielnicy Praga-Południe

Nowy parking
na Kamionku
W dobie XXI wieku w tak dużych miastach jak
Warszawa coraz częściej brakuje miejsc parkingowych. Naprzeciw potrzebom kierowców naszej
okolicy wychodzi Urząd Dzielnicy Praga-Południe,
który w styczniu ogłosił przetarg na wykonanie
dokumentacji dotyczącej budowy około dwudziestu miejsc parkingowych wraz z chodnikiem na
ulicy Stanisława Augusta.

Dyżury konsultacyjne dot. budżetu partycypacyjnego
W drugiej połowie lutego planowane są dwa dyżury konsultacyjne, na których
będziemy mogli uzyskać wsparcie i pomoc m.in. w wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego. Zatem jeśli macie pomysł na inwestycję realizowaną w ramach
budżetu partycypacyjnego 2016 i chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat
samej akcji, zadań własnych dzielnicy, przykładowych kosztów poszczególnych
działań czy mapy własności danych terenów, koniecznie przyjdźcie na dyżur!
KIEDY: 10 lutego (wtorek), w godz. 17.30–19.00
GDZIE: PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23
KTO: Adam Lutomirski, Katarzyna Olszewska, Jarosław Żurawski
KIEDY: 12 lutego (czwartek), w godz. 17.00–18.00
GDZIE: Klub Osiedlowy „Groszek” Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyczółek
Grochowski”, ul. Ostrzycka 2/4
KTO: Dariusz Lasocki
Redakcja, źródło: http://www.um.warszawa.pl/

Przetarg, który trwał do końca stycznia, miał
za zadanie wyłonić podmiot odpowiedzialny za
wykonanie dokumentacji projektowej, specyﬁkacji technicznej wykonania oraz odbioru robót
z uwzględnieniem zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych oraz ciepłowniczych.
W specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia
określono, że nowe miejsca postojowe mają być
wykonane z kostki betonowej. Zadbano również
o odwodnienie parkingu, które zapewnić ma
odpowiedni spadek w stronę ulicy. Podmiot wyłoniony w przetargu będzie także zobowiązany
do wykonania projektu oświetlenia dla odcinka
od ulicy Terespolskiej do ulicy Międzyborskiej.

Natomiast chodnik ma zostać wykonany z płyt betonowych o wymiarach 50 × 50 cm.
Budowę miejsc postojowych rozpoczniemy
w przyszłym roku. W tym roku wykonamy jedynie
dokumentację techniczną. Parking nie będzie objęty
strefą płatnego parkowania – poinformował nas
pan Jerzy Gierszewski, rzecznik Urzędu Dzielnicy
Praga-Południe.
Niewątpliwie nowe miejsca parkingowe są kroplą w morzu potrzeb kierowców nie tylko z naszej
okolicy, ale także z całej Warszawy. Póki co pozostaje nam czekać na realizację inwestycji.
Olga Łęcka

Sprzątanie po kampanii wyborczej – ciąg dalszy Spinacz NGO
Od wyborów do samorządu minęło już dużo
czasu. Mimo że Kodeks Wyborczy jasno określa
termin zdjęcia plakatów przedstawiających
sylwetki kandydatów na dane stanowisko, niektóre komitety nie zastosowały się do niego.
Dlatego Zarząd Oczyszczania Miasta apeluje do
nas, mieszkańców Warszawy, abyśmy zgłaszali
miejsca, gdzie nadal wiszą plakaty.
Komitety wyborcze miały trzydzieści dni od
dnia głosowania na usunięcie plakatów. Jak
poinformowała nas w przesłanej informacji
rzeczniczka ZOM-u pani Zoﬁa Kłyk: Ponieważ
nie wszystkie komitety wywiązały się z tego obo-

wiązku, wyręczyć je muszą służby oczyszczania
miasta. Kosztami porządków obciążeni zostaną
pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, których plakaty posprzątamy. Koszt porządkowania
Warszawy po poprzednich wyborach samorządowych w 2010 r. wyniósł 47 tys. zł.
Adresy miejsc, w których wiszą plakaty, prosimy
zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu:
–
–
–
–

telefonicznie pod numer 19115,
przez portal www.warszawa19115.pl,
mailem na adres kontakt@um.warszawa.pl,
z pomocą aplikacji mobilnej Warszawa19115.

WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów

Olga Łęcka

Kto nie chciałby być włączony do bazy organizacji pozarządowych na Pradze-Południe…?
SPINACZ, a dokładniej Spinacz NGO Praga-Południe to portal internetowy, który za zadanie ma
zrzeszać i łączyć w sieci organizacje pozarządowe
działające na Pradze-Południe. Jest to inicjatywa
realizowana w ramach projektu „Wysokie standardy współpracy z NGOs w Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy”. Spinacz ma
też ułatwiać współpracę z samorządem lokalnym.
Przyłączcie się do sieci Spinacza – odwiedźcie
nas! ngo-pragapld.pl, FB: Spinacz NGO – Praga
Południe.
Agata Gajda

– pismo mieszkaƒców Grochowa i okolic

Zespół redakcyjny: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Karol Kowalczyk, Izabela Gloskiewicz, Anna Oleksiak, Tomasz Płóciennik,
Olga Ł´cka (sekretarz redakcji – tel. 607-288-348).
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Będziemy mieli nową ulicę?
Nowonizinna – tak
nieoﬁcjalnie nazywa się
nowa ulica, która ma
powstać na Grochowie.
Będzie biec od ul. Prochowej do ul. Szaserów.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe na podstawie
przetargu ogłoszonego w styczniu wyłoni ﬁrmę,
która zajmie się wykonaniem dokumentacji projektowej nowej drogi, uwzględniając odwodnie-

nie, oświetlenie, zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych, a także urządzenie zieleni
w okolicy nowo powstałej jezdni.
Ulica będzie miała długość 250 metrów. W warunkach przetargu określono, iż musi zostać wykonana z kostki betonowej grubości 8 cm. Podmiot,
który wygra w przetargu, będzie zobowiązany
do wykonania dokumentacji projektowej do
15 września 2015 r.
Jak poinformował nas pan Jerzy Gierszewski, rzecznik Urzędu Dzielnicy Praga-Południe,

Dzieci (i ryby) głosu nie mają? Ale mogą!
czyli jak uczyć małych mówców wystąpień publicznych
Nie jest łatwo występować publicznie. Wie
o tym każdy, kto kiedykolwiek miał okazję powiedzieć kilka słów do szerszego grona słuchaczy. Trzęsą się ręce, głos drży, rośnie gula
w gardle… Wyobraźmy sobie, że w takiej sytuacji
znajduje się dziecko. Jak przygotować je do tego
momentu?
Dziecko to szczególny mówca, dlatego wymaga większej uwagi i pomocy. Największe znaczenie, wbrew pozorom, mają codzienne sytuacje i to
właśnie na nie dobrze jest zwrócić uwagę.
„Później mi opowiesz”, „Teraz rozmawiają dorośli”
– tego typu zwroty najlepiej wykreślić ze słownika.
Warto zachęcać dziecko do zadawania pytań, wyrażania własnej opinii i opowiadania. Dobrze, żeby
mały mówca wypowiadał się nie tylko przy rodzicach, ale również w większym gronie. Zachęćmy
dziecko do udziału w akademiach czy zapisania się
do chóru. Każdy występ sprawi, że zacznie oswajać się z tego typu sytuacjami. Pilnujmy także, aby
dziecko przygotowywało się do lekcji. Każda piątka

z odpowiedzi będzie małym krokiem do przełamania oporów przed wypowiadaniem się przed grupą
słuchaczy. Każda jedynka – wprost przeciwnie…
Wiemy już, jak aranżować aktywność dziecka
na bieżąco. A co zrobić na miesiąc, tydzień, a w
końcu na dzień przed wystąpieniem?
Nie każ dziecku uczyć się przemówienia słowo w słowo. O wiele lepszy skutek przyniesie
przygotowanie schematu z rysunkami i hasłami,
który będzie prezentował najważniejsze punkty
mowy. Taką ściągę można wykorzystać podczas
wystąpienia, położona w pobliżu da dziecku
większą pewność siebie. Uwaga! Nie można
trzymać jej w rękach! Ogranicza gesty, przykuwa
uwagę, blokuje.
Ćwiczcie dykcję! Wspólna zabawa z łamańcami językowymi to doskonały sposób na łączenie
przyjemnego z pożytecznym. Dzięki niej dziecko
powie swoją mowę wyraźnie, ładnie i zrozumiale.
Oswój młodego mówcę z otoczeniem. Jeśli tylko jest taka możliwość, pokaż mu miejsce, w któ-

do rozpoczęcia nowej inwestycji skłoniła Urząd
m.in. modernizacja parku Polińskiego, która
niejako wymusza uporządkowanie całego tego
obszaru. – Z tego, co wiemy, okoliczni mieszkańcy nawet liczyli na to, że przy okazji modernizacji
parku ulica ta zostanie wykonana. Ulica ta skomunikuje Kobielską z Szaserów, a było to planowane
już przed wojną.
Nowa ulica w przyszłości ma ułatwić komunikację w tej części Pragi-Południe.
Olga Łęcka

rym będzie występować. Możliwość stanięcia na
podium, zapoznania się z układem krzeseł, obejrzenia sali – to wszystko jest bardzo istotne.
Zapewnij swoją pociechę, że wszyscy bardzo
chcą posłuchać wystąpienia i że na pewno dobrze
sobie poradzi. Ważne, by dziecko było świadome,
że błędy nie są niczym strasznym. Nawet jeśli się
zdarzą, to prawdopodobnie nikt ich nie zauważy!
Bądź blisko! Dziecko musi czuć się bezpiecznie. Kiedy będzie na mównicy, zderzy się z widokiem tłumu obcych ludzi. Świadomość, że mama
i tata też są na widowni, będzie bardzo pomocna.
Uśmiechaj się, machaj, wspieraj!
O chwytach psychologicznych i technikach
erystycznych napisano grube tomy. Ale nie w tym
rzecz. Pozwólmy dziecku na odrobinę spontaniczności! Nie narzucajmy mu określonych gestów
i mimiki. Niech znajdzie w tym frajdę! Niech mówi,
jak chce, i o tym, co naprawdę lubi. Nie jest ważne,
jak dobra technicznie będzie przemowa młodej
osoby. Istotne, żeby została przez nią pozytywnie
zapamiętana. Na teorię i naukę perswazji przyjdzie jeszcze czas.
Marzena Trojanowska
ekspert w Klubie Małego Geniusza
www.malygeniusz.org

OGŁOSZENIA DROBNE

• Okazja. Sprzedam bezpośrednio atrakcyjne
mieszkanie 60 m2 na osiedlu ogrodzonym, II piętro,
duży balkon + garaż. tel. 721 828 893
• Okazja. Sprzedam bezpośrednio mieszkanie
50 m2 Bielsko-Biała centrum, I piętro, cegła, do
zamieszkania. tel. 721 828 893
• Wczasy dla Seniora w Krynicy Morskiej. Turnus 7 dni
od 599 zł, 14 dni od 999 zł. tel. (22) 834 95 29
• Poszukiwane są wykwaliﬁkowane osoby do
poprowadzenia zajęć dodatkowych dla grupy
dzieci w wieku przedszkolnym w Dzielnicy Wawer.
Zajęcia plastyczne i z elementami logopedii. Więcej
informacji: anna.nowosielska@vp.pl

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

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40
WYPOŻYCZALNIA

IWO-AGO

PRZYCZEPY, LAWETY

SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY, PIORĄCY:
KÄRCHER, GARDENA

tel.: 532 234 128

Z¸OTA RÑCZKA

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

Czytaj „Wiadomości Sąsiedzkie”
w Internecie:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).
Redakcja
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Winiarnia 13 WIN – Grochów

04-105 Warszawa,
ul. Grochowska 181 (za Auto Myjnią)
e-mail: info@13win.pl
tel.: 603 945 815, 512 222 359

Godziny otwarcia:
pon-czw. 14.00-21.00
piątek-sobota 14.00-22.00

www.13win.pl

13 WIN - polub, śledź promocje, nowości, wydarzenia
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