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2 lata razem na Paca 40!
Ciężko w to uwierzyć, ale już od dwóch lat działamy razem na Paca 40! Centrum Społeczne Paca zostało oﬁcjalnie otwarte 20.04.2013 roku jako miejsce
spotkań, inspiracji i innowacji; powstało po to, aby wzmocnić lokalną społeczność i zwiększyć dostęp do zajęć edukacyjnych, artystycznych i integracyjnych
dla różnorodnych grup. Na Paca 40 spotkać można sąsiadów i aktywistów
w każdym wieku, mających bardzo różne zainteresowania
My dziś nie wyobrażamy sobie życia poza Pragą-Południe i poza Grochowem. Razem z lokalnymi wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi
wspólnie zorganizowaliśmy ponad 2200 różnych akcji: warsztatów prowadzonych przez pasjonatów, spotkań sąsiedzkich, szkoleń dla NGO, debat
z udziałem urzędników miejskich, wystaw, lokalnych spotkań świątecznych
i innych inspirujących działań. Wszystkie nasze akcje były i są bezpłatne.
W 2013 roku odwiedziło nas ponad 1700 niepowtarzających się osób, natomiast w 2014 uczestników zajęć było aż 3200. Szczególną popularnością cieszyły się kursy komputerowe i gimnastyka dla seniorów,
warsztaty kulinarne, zajęcia językowe i rękodzielnicze oraz porady
prawne. Seniorzy regularnie spotykają się na spotkaniach kawiarnianych, wspólnie śmieją się i snują opowieści o swoim życiu i Grochowie. Rodzice natomiast spotykają się w ramach Klubu MATA – wspólnie organizują zabawy i zajęcia dla swoich małych dzieci, nawiązują
przyjaźnie i dzielą się doświadczeniem. Gościliśmy wiele wystaw i
innych wydarzeń artystycznych, np. występy chóru „Grochów”.
To lokalna społeczność napędza działanie Centrum i buduje jego
program, realizując tu to, co jest ważne dla okolicznych mieszkańców. Najaktywniejsi mieszkańcy zostają naszymi wolontariuszami

Niech Chrystus napełni radością Zmartwychwstania
wszystkich naszych Sąsiadów.
Alleluja, Jezus żyje!
ks. Bogusław Kowalski
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– rocznie jest to średnio 35 osób! CAL wspiera te działania, realizując projekty
społeczne skierowane do różnych grup – seniorów, organizacji pozarządowych czy młodzieży z dzielnicy. Także inne organizacje pozarządowe bezpłatnie realizują w przestrzeni Centrum swoje działania, takie jak warsztaty
czy spotkania z mieszkańcami. Z przestrzeni Paca 40 skorzystało już ponad
60 organizacji, zarówno lokalnych, warszawskich, jak i pozawarszawskich.
Współpracujemy także z podmiotami ekonomii społecznej, m.in. z Kooperatywą Grochowską.
Paca 40 powstało jako miejsce otwarte, elastyczne, oddolne i to Wy, Drodzy
Sąsiedzi i Aktywiści, nadajecie mu kształt i koloryt, tworząc niepowtarzalną
społeczność Paca! Jesteśmy niezwykle wdzięczni za te dwa pełne wrażeń lata,
za zaufanie, którym nas obdarzacie, za inspirację, której jesteście źródłem,
i za każde niepowtarzalne spotkanie. Wierzymy, że najciekawsze akcje jeszcze
przed nami, zatem zapraszamy na Paca 40!
Zespół PACA 40 i CAL

Na zbliżające się święta Wielkiej Nocy
serdecznych spotkań w rodzinnym gronie,
wiosny w sercu, świergotu ptaków za oknem,
ufności w patrzeniu w przyszłość i wiary w Człowieka
życzy Redakcja „Wiadomości Sąsiedzkich”

1

GROCHÓW

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.
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

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
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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.

Rok działalności Klubu Seniora „Wrzos”
Klub Seniora „Wrzos” rozpoczął swoją działalność w siedzibie Ogniska
„Grochów” – należącego do Zespołu Ognisk Wychowawczych w Warszawie
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” – w dniu 18 marca 2014 roku. W przeprowadzonej wśród uczestników Klubu ankiecie znaleźliśmy obszary ich zainteresowań, z których wiele udało się w ciągu pierwszego roku zrealizować – zajęcia plastyczne (m.in. decoupage, dekoracje świąteczne, lampiony, kolaże
itp.), spacery po Warszawie z przewodnikiem, zabawy integracyjne z elementami treningu umiejętności społecznych, klub ﬁlmowy, zajęcia komputerowe
(na potrzeby Klubu uruchomionych zostało pięć dodatkowych stanowisk
komputerowych z programu Argos), gry planszowe. Uczestnicy wybrali nazwę Klubu i zasadzili wrzosy, które zdobią taras w ogniskowym ogrodzie.
Ważnym elementem działalności Klubu są wspólne przedsięwzięcia
z dziećmi i młodzieżą. Seniorzy i wychowankowie Ogniska wspólnie przygotowywali spotkania świąteczne (m.in. młodsi dowiedzieli się, jak zrobić
tradycyjny mazurek), zaprezentowali przygotowane piosenki w Wieczorze
Piosenki i Poezji Agnieszki Osieckiej oraz w przeglądzie twórczości artystów
związanych z Warszawą i Grochowem, wzięli udział w ogniskowym Pikniku
Rodzinnym i wspólnej zabawie „Bitwa na głosy”. W grudniu ub. roku w naszym Ognisku odbyło się Międzypokoleniowe Interaktywne Spotkanie Kulturalne zorganizowane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA,
a 21 stycznia br. wspólnym spotkaniem seniorów i młodych był ogniskowy
Dzień Babci i Dziadka. Po przedstawieniu „Czerwony Kapturek” i odczytanych
wierszach dwa zespoły wykonywały wspólne zadania – m.in. modele miejsc
rekreacji rodzinnych (słomki, taśma, papierowe talerzyki), zajęcia kulinarne,
kolaż pod nazwą „Spotkanie”.
Seniorzy i młodzież gimnazjalna przygotowują dla młodszych wychowanków Ogniska grę terenową „Powitanie wiosny”, która odbędzie się 31 marca
br. w Parku Obwodu Praga AK, po czym wezmą udział w ogniskowym spotkaniu wielkanocnym. Tuż po Świętach razem jedziemy do Parku Młocińskiego
na ognisko z kiełbaskami.
Czekamy na seniorów chętnych do udziału w naszych przedsięwzięciach,
jesteśmy otwarci na nowe propozycje i pomysły. Spotykamy się w Ognisku
„Grochów” przy ulicy Rębkowskiej 1 w Warszawie we wtorki i środy w godzinach 10.00-12.30, telefon: 22 403 35 56. Zapraszamy!
Joanna Ogaza

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

WiadomoÊci Sàsiedzkie Grochów – pismo mieszkaƒców Grochowa i okolic

JesteÊmy uczestnikiem programu

Zespół redakcyjny: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Karol Kowalczyk, Izabela Gloskiewicz, Anna Oleksiak, Tomasz Płóciennik,
Olga Ł´cka (sekretarz redakcji – tel. 607-288-348).
Reklama: Artur Pawlak – tel. 884-864-592, e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Kontakt z redakcjà: tel.: 22-810-26-04, faks: 22-812-09-98, e-mail: redakcja.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 2299-4130. Nakład: 8500 egz. Gazeta bezpłatna!
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów
i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.
Foto Êwiàteczne: Julia Bartków.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

3

GROCHÓW

4

Nr 31 / Kwiecieƒ 2015

GROCHÓW

Teatr Akt zaprasza
czyli przygotowania do Warszawskiego Dnia Sąsiada
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 otoreklama

Fundację można też wesprzeć,
korzystając z lekcji jazdy konnej
w Stajni Pociecha
ul. Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

czeniu – zarówno nieformalne grupy mieszkańców,
jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki i inne
podmioty.
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

Miasto Kroków
22.04.2015 o godz. 18:30 w MUZEUM PRAGI
(UL. TARGOWA 50/52, WARSZAWA) odbędzie
się seminarium „Miasto kroków” zorganizowane przez zespół realizujący grant „Oddolne
tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium
porównawcze” (Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej UW). Celem projektu jest zbadanie
oddolnych praktyk kulturowych, praktyk instytucjonalnych oraz relacji między nimi.
Transdyscyplinarne seminarium „Miasto kroków”
poświęcone będzie fenomenowi spacerów miejskich i ich rosnącej popularności. Co łączy ludzi,
którzy spotykają się w każdy weekend, by wspólnie poznawać miasto? Czego można dowiedzieć
się w czasie spaceru? Czy spacerowanie jest formą
uczestnictwa w kulturze? W jaki sposób instytucje
miejskie odpowiedzialne za realizowanie polityki
społeczno-kulturalnej mogłyby wspierać rozwój
tego fenomenu i czy jest to potrzebne?
W seminarium udział wezmą: Rafał Dąbrowiecki
(Butem po Wawie), Anna Gołębiowska (Rada Osiedla Grochów Północny), Katarzyna Kuzko (Muzeum
Pragi), Agata Maksimowska (Stowarzyszenie imienia Szymona An-skiego, Muzeum Pragi), dr hab.
Sławomir Sikora (IEiAK, „Oddolne tworzenie kultury”), dr Anna Domaradzka (ISS UW), prof. dr hab.
Anna Wieczorkiewicz (IEiAK, „Oddolne tworzenie
kultury”).
Spotkania poprowadzą: dr Karolina Dudek (IEiAK
UW) i dr hab. Sławomir Sikora (IEiAK UW).
Seminarium zorganizowane w ramach projektu
„Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe
studium porównawcze” doﬁnansowane jest ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Pragi.
Patronat medialny:
„Stan Rzeczy”, „Wiadomości Sąsiedzkie”.
NASZ PATRONAT

NASZ PATRONAT

Sezon na inicjatywy sąsiedzkie czas zacząć,

Karolina Dudek

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

BAŁEK SPRZĄTANIE 18.04.2015 GODZ. 12.00
Teatr Akt zaprasza na sprzątanie terenu wokół stawu Bałki na Koziej Górce / Olszynce Grochowskiej.
Sprzątanie będzie kontynuacją przygotowań do
przywrócenia plaży nad stawem znanym kiedyś
jako Bałki, Baustelle bądź Benzynówka. Kulminacją
działań będzie otwarcie plaży w formie artystycznego happeningu w czerwcowy weekend 2015
roku. W następnych latach plaża będzie miejscem
spotkań o charakterze artystycznym, kulturalnym
i rekreacyjnym.
Akcja rozpocznie się 18 kwietnia (sobota) o godz.
12.00 (start spod siedziby Teatru Akt przy ulicy Łaziebnej 9). Aktowcy zapewniają rękawiczki, worki,
poczęstunek po akcji i miejsce na leżaku w dniu
inauguracji plaży.
Spektakl „Ziemia jałowa”
W kwietniu spektakl odbędzie się w siedzibie teatru na ulicy Łaziebnej 9 w dniach 10 i 12 kwietnia
o godz. 19.00 Bilety: 20 zł, dostępne godzinę przed
spektaklem.
Na czytelnika „Wiadomości Sąsiedzkich Grochów” czekają dwa pojedyncze bilety na spektakl
Teatru Akt pt. „Ziemia jałowa”. Można je zdobyć,
dzwoniąc do redakcji (nr tel. 22 810 26 04) – decyduje kolejność zgłoszeń.
Teatr Akt

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
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„Piekarnia Europejska” na „Wiatraku”
Powoli kruszą się mury narożnej budowli z elewacją licowaną czerwoną cegłą na rondzie Wiatraczna. Stopniowo skruszył się wysoki ceglany komin, jeszcze niedawno tu i ówdzie paliło się światło
w oknach, w sklepie „Lubelska” kupowałam chleb…
dziś już po kominie nie ma śladu, zamknięto sklep
z pieczywem, a w oknach pogasły światła…
Zabudowania dawnej piekarni to najbardziej znany zabytek architektury Grochowa okresu międzywojennego. W ubiegłym stuleciu razem ze zbiornikiem
wody dla parowozów na stacji kolejki wąskotorowej
Grochów II były wyznacznikiem zbiegu ulic Grochowskiej i Wiatracznej. Po parowozowni zaginął wszelki
ślad, a jak uratować niszczejącą piekarnię?
Pomysły są!
Wszak niełatwo znaleźć prywatnego inwestora
rewitalizacji zabytkowych obiektów, lecz mimo dużego wyzwania ﬁnansowego cenna byłaby inicjatywa Dzielnicy, to bowiem jeden z niewielu zabytków
noszących ślady historii Grochowa. Nieruchomość ta,
związana z wydarzeniami historycznymi i obyczajowymi, jest prawnie chroniona dla dobra naszej grochowskiej społeczności. Naszym obowiązkiem jest
przekazać ją następnym pokoleniom jako miejsce
upamiętniające wydarzenia historyczne, społeczne
i patriotyczne. Forum internetowe pełne jest sentymentalnych wspomnień grochowian i okazywanej
troski o zabytkowe zabudowania piekarni na „Wiatraku”.
Podczas grochovianistycznego spotkania w kawiarni Kicia Kocia pani Ewelina Rosiak, autorka
inżynierskiej pracy dyplomowej na Wydziale
Architektury Politechniki Warszawskiej poświęconej rewitalizacji piekarni Rajcherta, zaprezentowała swój pomysł. Projekt przewiduje
adaptację zabudowań na młodzieżowy ośrodek
kultury naszej dzielnicy i jest teoretyczną wizją
rewitalizacji podobnych obiektów. Szanse na
jego realizację są niewielkie, jednakże jest on
przyczynkiem do dyskusji: „Ratujmy piekarnię
Rajcherta”.
Czas świetności piekarni
Wszystko zaczęło się wraz z kupnem przez Teodora Rajcherta wydzielonej w 1913 r. posesji z Kolonii
Helenówek, którą wpisano do księgi wieczystej jako
Osada Teodorówka 26 *. W tym czasie adresy posiadłości i zabudowań na Grochowie określano nazwami od imion i nazwisk ich właścicieli.
W końcu 1918 roku ukończono budowę kamienicy, w której Teodor Rajchert założył piekarnię oraz
zamieszkał wraz z rodziną. Nadał piekarni nazwę
„Europejska” i powierzył zarządzanie nią swojemu
synowi Mieczysławowi. Był to czas po przyłączeniu
Grochowa do Warszawy i po raz pierwszy w księgach
wieczystych pojawia się adres Grochowska 101.
Wydawnictwo „Świat” z 1928 r. zamieściło relację
dziennikarską z wizyty w piekarni, w której informowało czytelników o pomysłowym i fachowym jej
urządzeniu, o nadzwyczajnie czystym i schludnym
wyglądzie, porządku, a przede wszystkim o wielkim
doświadczeniu Teodora Rajcherta – mistrza Cechu
Piekarzy. Wielokrotne kontrole jakości wypieku
i stanu higienicznego piekarni wyrażały uznanie
i zadowolenie z należytego przestrzegania przepisów
sanitarnych. Podkreślano zmechanizowanie pracy w
piekarni z użyciem maszyn do przesiewania mąki,
do wyrabiania ciasta i do cięcia bułek. W przypadku
zwiększenia popytu na wyroby piekarni możliwy był
wzrost zatrudnienia nawet do 20 osób. Tymczasem
Rajchert zatrudniał 6 osób, a do rozwożenia pieczywa służyły dwa konne furgony.
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Mieszkanie państwa Rajchertów, piekarnia, stajnie i sklep ﬁrmowy zajmowały zabudowania przy
Grochowskiej róg Wiatracznej. Składały się z trzech
ceglanych budynków: jeden od strony Grochowskiej
i Wiatracznej, drugi w kształcie litery L z wysokim
ceglanym kominem stanowił ciągłą zabudowę wraz
z parterową stróżówką i bramą wjazdową od ulicy
Wiatracznej.
W skrzydle od strony ulicy Grochowskiej mieścił
się sklep ﬁrmowy i część biurowa piekarni, zaś na
pierwszym piętrze była część mieszkalna właściciela.
Piekarnia znana w całej okolicy, a także i po drugiej
stronie Wisły, cieszyła się dużym uznaniem klientów.
Nie tylko zaopatrywała w pieczywo. Okoliczni mieszkańcy, przed zbliżającymi się świętami, przynosili
przygotowane w domu ciasta, by upiec je, dzięki
życzliwości pana Teodora, w piecach piekarni .
Teodor Rajchert był doskonałym gospodarzem
dbającym o jakość używanych produktów i technologię wypieku, a także o modernizację urządzeń,
pomieszczeń piekarni i wszystkich zabudowań.
W 1935 roku zobowiązał się wobec Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Zarządu Miejskiego m.st.
Warszawy do uczestniczenia w kosztach budowy
kanału na ul. Wiatracznej.
Na piekarni wojna pozostawiła swoje piętno.
W połowie września 1939 roku zabudowania
piekarni znalazły się na pierwszej linii frontu.
Pocisk wystrzelony z granatnika będącego na
wyposażeniu Wehrmachtu pozostawił ślad na
elewacji. Piekarnia nie spłonęła, ale pociski i odłamki
całkowicie zburzyły konstrukcję dachu. Do dnia dzisiejszego jednak we wnętrzu przetrwały piece,
glazura, terakota i szafa pancerna.

Piekarnia stała się własnością Skarbu Państwa,
jednak dalej w podwórzu utrzymywana była stajnia
i dwa konie z furgonami, którymi jeszcze w początkach lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia rozwożono pieczywo, a okolica – jak dawniej – pachniała
świeżym chlebem.
Piekarnię wspomina grochowski pisarz Andrzej
Stasiuk:
Wiatraczna. Zapach chleba późną nocą snujący się z piekarni. Budynek z czerwonej cegły i z
ceglanym kominem wyglądał na trochę zrujnowany albo niedokończony gdzieś przed laty. Ale
był żywy, ciepły i nad ranem pachniał gorącą,
brązową skórką od chleba.
„Grochów”, Andrzej Stasiuk

Przyszedł czas restytucji utraconych dekretem Bieruta majątków i spadkobiercom Teodora Rajcherta
zwrócono nieruchomość. Stan opłakany, wymaga
dużych inwestycji ﬁnansowych, by odtworzyć starą piekarnię. To, czego nie zniszczyła wojna, padło
w ostatnich latach oﬁarą braku opieki i dewastacji
przez najemców wewnątrz zabudowań. Wedle wyceny ﬁrm budowlanych koszty odtworzenia sięgają
nawet 10 mln złotych. Niestety spadkobiercy nie dysponują takimi zasobami ﬁnansowymi.
W maju 2007 roku Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy wystąpił z wnioskiem
o wpisanie do rejestru zabytków trzech budynków
wraz z bramą tworzących zabudowę przy ulicy Grochowskiej 224. Wprawdzie grochowianie odetchnęli
z ulgą, lecz brak inwestycji remontowych i upływ
czasu dalej kruszą mury piekarni. Ze względów bezpieczeństwa całkowicie rozebrano komin, którego
konstrukcję podtrzymywały metalowe opaski.

Piekarnia Rajcherta. Zdjęcie zrobiłam w 2007 roku – widać
komin wzmocniony metalowymi obręczami
Ślad na elewacji po pocisku z granatnika

Pan Teodor Rajchert to postać niezwykła na
tle dramatycznych czasów, okoliczności i zdarzeń na Grochowie. Podczas okupacji przekazywał chleb organizacjom udzielającym pomocy
biednym, ukrywał zagrożonych łapankami,
pomagał działaczom konspiracyjnym. Kategorycznie odmówił podpisania volkslisty, pomimo
że pochodził z rodziny kolonistów saksońskich.
Tajna Rada Rzemiosła powierzyła mu na przechowanie, jako osobie wielce zaufanej, ważne,
historyczne dokumenty cechowe piekarzy. Były
to przywileje nadane przez Zygmunta Augusta, Władysława IV i Jana Kazimierza tej grupie
zawodowej. Po wojnie dokumenty wróciły do archiwum cechowego. Pan Teodor Rajchert zginął
podczas bombardowania 25.05.1944 roku.
Po wojnie…
W lipcu 1946 roku rozpoczęło się postępowanie
spadkowe po zmarłym Teodorze Rajchercie. Jednak
spadkobiercy nie odzyskali nieruchomości przy ulicy
Grochowskiej 101 (powojenny numer posesji: 224)
i w 1955 roku została ona znacjonalizowana.

Właściciele nieruchomości podjęli decyzję
o sprzedaży zabudowań. Złożyli do dzielnicowego
Wydziału Architektury i Budownictwa wniosek o wyrażenie zgody na ich rozbiórkę, przedstawiając opinię
o stanie technicznym. Zgodnie z procedurą wniosek przekazano do Biura Stołecznego Konserwatora
Zabytków. Z uwagi na historyczną wartość Konserwator odmówił rozbiórki, lecz niestety decyzja ta nie
stanowi jeszcze skutecznej ochrony przed unicestwieniem zabytkowej piekarni.
Tymczasem czytelników pozostawiam z pytaniem
o dalsze dzieje naszego grochowskiego zabytku
– czy znajdzie się dla niego ratunek?
Anna Oleksiak
fot. Autor
** Zapis w księdze wieczystej nieruchomości
Osada Teodorówka 26. Warszawa, Archiwum X Wydziału
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, nr hip. 1727 rejestru hipotecznego
** opis wg „Atlasu dawnej architektury ulic i placów Warszawy. Śródmieście historyczne” Jarosława Zielińskiego
(Warszawa 1997).
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Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu wielu promiennych dni, budzącej się i niegasnącej nadziei,
szczęścia oraz wszystkiego tego, co mówi nam Święto Wielkiej Nocy.
Życzymy rodzinnej i pogodnej atmosfery przy wielkanocnym stole,
czasu na odpoczynek i na radość z Najbliższymi.
Życzenia przesyła
Ekipa Punktu Informacji Kulturalnej „Akwarium” Monika i Czarek
(www.facebook.com/pik.akwarium.cpk)

PIK „Akwarium”
rozwija się!

niedzieli w godzinach: 10.00-19.00. Stało się to
możliwe dzięki zatrudnieniu nowego pracownika, tak więc informacji udzieli Państwu specjalista
ds. promocji Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk naprzemiennie z Cezarym Kalisiem.
W „Akwarium” oprócz udzielania informacji
z przyjemnością przekazujemy darmowe ulotki
promocyjne, gazety oraz plan Pragi-Południe,
służymy pomocą w wybraniu przez Państwa zajęć
stałych w instytucjach kultury, głównie w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej
2, prowadzimy sprzedaż książek oraz biletów na
wydarzenia do Centrum Promocji Kultury, Klubu
Kultury Seniora i Klubu Kultury Gocław.
Prowadzimy również stronę „Akwarium” na
Facebooku, na której zamieszczamy najnowsze
ciekawostki z życia kulturalnego (i nie tylko),
głównie naszej dzielnicy. Zapraszamy zarówno na
stronę na Facebooku, jak na stronę www: www.

Powstały jesienią Punkt Informacji Kulturalnej „Akwarium” działający w ramach Centrum Promocji Kultury Dzielnicy
Praga Południe m.st. Warszawy serdecznie zaprasza (plac Szembeka 1a).
Ostatnio zaszły pewnie zmiany w funkcjonowaniu „Akwarium”, dlatego też chcielibyśmy poinformować Państwa o tym i zachęcić do korzystania
z naszych usług. Udzielamy informacji kulturalnej
(i nie tylko) oraz promujemy wydarzenia mające
miejsce w dzielnicy Praga-Południe oraz w najważniejszych placówkach w Warszawie, które
przystąpiły do współpracy z nami.
Od lutego 2015 roku wydłużyliśmy czas działania Punktu. Jest on otwarty od poniedziałku do

facebook.com/pik.akwarium.cpk, www.cpk.art.
pl (podstrona: „Filie CPK”, a następnie „PIK Akwarium”). Zapraszamy również do kontaktu z nami:
tel. 660-629-713, akwarium@cpk.art.pl.
W najbliższym czasie planujemy uruchomić
elektroniczny katalog imprez uzupełniany przez
nas regularnie, newsletter, powiadomienia SMS
oraz ekrany LED-owe widoczne od strony ul. Chłopickiego i pl. Szembeka. Wszystkie te formy przekazu informacji będą dla Państwa dostępne bez
ograniczeń.
Motto naszego „Akwarium”:
Podstawową i najważniejszą funkcją kultury jest budowanie wartości, ustalanie ich
hierarchii, to znaczy świadomy, moralny ich
wybór ze wszystkimi konsekwencjami.
Zbigniew Herbert
Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk

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).
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

Programy RAKS

Z¸OTA RÑCZKA

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

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

sprzedaż

tel.

22 846 20 84

• Matematyka liceum, gimnazjum, matura - poz. podstawowy, absolwent SGH, tel. 505 718 210
• Okazja. Sprzedam bezpośrednio, atrakcyjne mieszkanie
60 m2, na osiedlu ogrodzonym, 2 piętro, duży balkon
lodża+garaż. Nowe, do zamieszkania tel. 721 828 893.
• Sprzedam Volverk-Termomix - robot kuchenny, zdrowe, szybkie gotowanie na parze, pieczenie itd. Nowy,
okazja! tel. 667 007 231

NAUKA GRY NA GITARZE

• 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
• Działkę pracowniczą 450 m2 w Wawrze odstąpię,
tel. 722 264 478
WYPOŻYCZALNIA

IWO-AGO

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

SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY, PIORĄCY:
KÄRCHER, GARDENA

PRACE ALPINISTYCZNE

DACHY

WYCINANIE DRZEW
MYCIE OKIEN

606 808 358

www.polinie.pl

PRZYCZEPY, LAWETY

tel.: 532 234 128

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

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

przyst´pne warunki p∏atnoÊci
równie˝ krótkie pobyty

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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od 152 m
do 192 m2
2

na działkach

od 200 m2 do 440 m2

Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

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

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

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

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

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