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Nowe oblicze Kamionka
W naszej okolicy
od pewnego czasu
głośno rozbrzmiewa słowo rewitalizacja. Hasło to nie
schodzi z ust mieszkańców, urzędników i sympatyków
Grochowa
przy
rozmowach dotyczących przyszłości i wyglądu naszej okolicy. Ten
fakt bardzo się chwali. Jednak co kryje się za tym
hasłem? Ciąg przyczynowo-skutkowy. Bardzo
skrupulatnie przygotowany i realizowany krok
po kroku. A co przyniesie? To się okaże, choć już
teraz wiadomo, że pozytywne zmiany.
Aby zrozumieć Projekt Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
musimy wyjść od słowa kluczowego, czyli samej
rewitalizacji. Przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy i osoby ściśle z nimi współpracujące zgodnie
z sensem słowa przyjęli, że jest to proces szeroko
zakrojonych zmian, których głównym celem jest
wyprowadzenie danego obszaru z sytuacji kryzysowej i stworzenie warunków do jego dalszego,
satysfakcjonującego rozwoju. Program realizowany przez kolejnych siedem lat zakłada ewolucję
pod względem przestrzennym, gospodarczym,
technicznym i społecznym Kamionka oraz terenów należących do Pragi-Północ i Targówka.
Jak przyznał rzecznik Pragi-Południe, Jerzy
Gierszewski: – Wybór obszaru wynikał z jego kryzysowości – nagromadzenia problemów społecznych,
degradacji zasobu mieszkaniowego oraz z zalecanej
potrzeby koncentracji działań rewitalizacyjnych.



Istotną kwestią jest fakt, że Projekt Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do
2022 roku jest kontynuacją działań podjętych w
ubiegłych latach w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013, w
ramach którego m.in. zostały odnowione dworce
Warszawa Wschodnia oraz Warszawa Stadion,
zmodernizowano część ulic i zadbano o tereny
okalające Stadion Narodowy. Aby jednak w pełni
zrozumieć potrzeby i poznać niewykorzystane
do tej pory możliwości Kamionka, na przestrzeni
ostatnich trzech lat urzędnicy wraz z ekspertami
oraz mieszkańcami Pragi-Południe opracowali
zasady realizacji nowego programu oraz jego
główne założenia. Opracowane pomysły na zmianę Kamionka, a także ich późniejsza realizacja są
efektem realizowania przedsięwzięć, które zalecono po zakończeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013.
W ramach omawianego programu na przestrzeni najbliższych siedmiu lat zostanie zrealizowanych wiele inwestycji i inicjatyw o szerokim
spektrum. – Największym planowanym działaniem
rewitalizacyjnym na Kamionku o charakterze inwestycyjnym jest modernizacja obiektu orkiestry Sinfonia Varsovia. Poza tym planowane są działania
modernizacyjne substancji mieszkaniowej, wraz
z doposażeniem lokali w media, a także modernizacja budynków pod kątem rozwoju społecznego
budownictwa mieszkaniowego. Obok działań modernizacyjnych planowane jest także porządkowanie przestrzeni publicznej oraz realizacja działań
o charakterze społeczno-kulturalnym – podkreślił
Jerzy Gierszewski.
Kamionek został wytypowany jako obszar, na
którym podjęte zostały działania rewitalizacyjne, z

powodu specyﬁki miejsca. Cechy architektoniczne tej
części Pragi-Południe zostały ukształtowane w dużej
mierze w latach 30 ubiegłego wieku. W związku z
tym charakteryzuje się zabudową mieszkalną i przemysłową. – Obecnie prowadzone są prace związane
z realizacją przedsięwzięć dotyczących modernizacji
substancji mieszkaniowej w podobszarze kryzysowym, przygotowywane są również kolejne projekty
o charakterze rewitalizacyjnym – poinformował
rzecznik Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.
Urzędnicy m.st. Warszawy w uzasadnieniu wyboru objęcia programem rewitalizacji Kamionka
zaznaczyli jego degradację spowodowaną nasileniem się negatywnych zjawisk społecznych. Warto
mieć także na uwadze fakt, iż nasza część Pragi-Południe może pochwalić się dobrym połączeniem
komunikacyjnym z centrum Warszawy, bliskością
zieleni miejskiej i instytucjami o charakterze kulturalnym i sportowym. Warto wykorzystać te miejsca, które mogą przyciągać inwestorów. Rozwój
Kamionka z pewnością będzie nabierał tempa po
zakończeniu Projektu Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.
Kamionek został objęty programem rewitalizacji m.in. na podstawie badań i danych statystycznych świadczących o liczbie przestępstw, osób posiadających status bezrobotnych, korzystających
z pomocy społecznej oraz danych dotyczących
liczby mieszkańców zameldowanych w tej części
Pragi-Południe. Zaplanowane zmiany przestrzenne, gospodarcze i społeczne będą realizowane z
budżetu m.st. Warszawy, z pozyskanych środków
unijnych, a także funduszy: Ochrony Środowiska
oraz Termomodernizacji i Remontów.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Czytaj
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Olga Łęcka
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Z prac Rady Dzielnicy

W lipcu i sierpniu
dzielnicowi radni spotykali się trzykrotnie. Tradycyjnie najważniejszymi
punktami każdej z sesji
były zmiany w budżecie
dzielnicy Praga-Południe.
Tu warto zaznaczyć, iż
w wakacyjnych miesiącach dodatkowe środki
zostały przeznaczone na roboty uzupełniające
związane z odwodnieniem skrzyżowania ulic Kruszewskiego i Krypskiej. Prace niezbędne są po to,
aby skrzyżowanie tych ulic nie było zalewane po
obﬁtych deszczach. To ostatni etap prac remontowych związanych z modernizacją ulicy Kruszewskiego. Jest to dla mnie szczególnie ważna wiadomość, od dłuższego czasu bowiem zabiegałem
o realizację tej inwestycji. Dziś zamiast nierównej
gruntowej drogi pełnej dziur możemy cieszyć się
nową i równą nawierzchnią.

Gościem drugiej z sierpniowych sesji Rady
Dzielnicy był Wiceprezydent Warszawy Michał
Olszewski. Celem wizyty Prezydenta Olszewskiego było przedstawienie radnym najważniejszych
założeń Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.
Jest to program, którego celem jest gruntowna
naprawa części trzech dzielnic prawobrzeżnej
Warszawy. W ramach programu wyznaczone obszary na terenie Targówka, Pragi-Północ oraz Pragi-Południe do 2022 roku zostaną wsparte znacznymi środkami pieniężnymi. Na terenie naszej
dzielnicy obszarami wyznaczonymi do programu
zostały: Kamionek, część Grochowa i część osiedla Kinowa. Są to tereny, które zdaniem twórców
programu wymagają największych inwestycji.
Najważniejsze z nich mają dotyczyć budowy
nowych tanich mieszkań na wynajem w ramach
znanego dobrze programu Taniego Budownictwa Społecznego (TBS). Przy ulicy Mińskiej oraz
Targowej w wyremontowanych kamienicach
mają powstać właśnie takie lokale. W swych założeniach program zakłada również doposażenie
w toalety około 3 tysięcy mieszkań na terenie

Co słychać na Pradze-Południe
Stawiamy na
oświatę!
1 września to tradycyjnie dobry moment,
aby zająć się sprawami
oświaty. A jest o czym
pisać. Przeprowadzono
remonty w szeregu placówek na terenie naszej
dzielnicy za ponad 3 mln
złotych, a ponadto Prezydent Warszawy ogłosiła
program budowy nowych obiektów oświatowych.
Z 366 mln złotych dodatkowych środków przeznaczonych w najbliższych latach na inwestycje
oświatowe w stolicy część zostanie przeznaczona
także dla Pragi-Południe.
Na szybko rozrastającym się Gocławiu cały czas
brakuje miejsc w przedszkolach i szkołach. Dzieci
uczą się na dwie zmiany i to mimo przekazania na
cele szkoły podstawowej klas zajmowanych do tej
pory przez XCIX Liceum im Herberta, które obecnie funkcjonuje na Grochowie.
Dlatego musi cieszyć decyzja o przeznaczeniu 30 mln zł na budowę nowej szkoły podstawowej w rejonie ulicy Nowaka-Jeziorańskiego.
Nowy obiekt oświatowy umożliwi zmniejszenie
liczby uczniów w dotychczasowych placówkach
i ograniczy liczbę klas funkcjonujących w systemie dwuzmianowym.

trzech dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. Część
z tych remontów zostanie wykonana na terenie
naszej dzielnicy. Dodatkowo wskazane mieszkania na terenie Pragi-Południe mają zostać doposażone w instalację centralnego ogrzewania oraz
ciepłą wodę. To tylko część z założeń Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, ale wydaje się,
iż jego założenia odpowiadają realnym potrzebom naszej dzielnicy. Wielu mieszkańców Pragi-Południe mieszka w warunkach, które nie przystoją w stolicy europejskiego kraju. A na takie
„luksusy” jak ciepła woda z kranu czy toaleta
w mieszkaniu zasługuje każdy mieszkaniec
Warszawy. Z pewnością, chociaż tylko część ze
środków przeznaczonych na program traﬁ na
Pragę-Południe, jako mieszkańcy możemy być
zadowoleni. A należy podkreślić, iż kwota wyznaczona na cały Zintegrowany Program Rewitalizacji robi wrażenie, bo to aż 1,4 mld złotych, które
zostaną wydane do 2022 roku.
Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Jak już pisałem w poprzednich numerach „Wiadomości
Sąsiedzkich”, trwa budowa siedmio-oddziałowego przedszkola przy ul. Re-chniewskiego, realizowana w ramach umowy
z władzami dzielnicy przez ﬁrmę deweloperską
LC Corp. Inwestycja jest już poważnie zaawansowana. Stoją żelbetowe konstrukcje budynku,
jednak pełne jego wykorzystanie będzie możliwe
dopiero od przyszłego roku szkolnego.

kolejne kilometry trasy. A najbliższa okazja nadarzy się już 27 września, kiedy to ulicami naszej
dzielnicy pobiegną biegacze w 37 PZU Maratonie
Warszawskim.

Biegamy na Pradze-Południe

Poradnia „Pokonaj Kryzys”

Do tej pory wszystkie imprezy biegowe, nawet
te mające swój początek lub koniec na Stadionie
Narodowym, rozgrywane były na lewym brzegu
Wisły. Dopiero organizowany w ubiegłym roku po
raz pierwszy BMW Półmaraton Praski poprowadzony był w całości po praskiej stronie Warszawy.
Także tegoroczna edycja tego biegu rozegrana
30 sierpnia biegła między innymi ulicami Gocławia, Saskiej Kępy i Pragi-Północ.
Każdy bieg jest z jednej strony oczywiście pewnym utrudnieniem dla mieszkańców, ale z drugiej
musimy pamiętać, że taka impreza jest najlepszą
formą propagowania zdrowego stylu życia i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. To
także najlepszy sposób na odstresowanie i oderwanie się chociaż na chwilę od naszych codziennych spraw i obowiązków.
Oczywiście nie wszyscy musimy biegać, ale
wszystkich zachęcam do kibicowania tym, którzy,
często walcząc ze swoimi słabościami, pokonują

Paweł Lech
przewodniczący Komisji Sportu,
Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy.

Poradnia „Pokonaj Kryzys” prowadzona
prze Fundację United Way Polska zaprasza
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej do korzystania z bezpłatnych usług
specjalistów. Zapisy do psychologa, prawnika i pedagoga społecznego odbywają się
telefonicznie: 22 621 28 09
Zadanie „Poradnia pokonaj Kryzys”
otrzymało doﬁnansowanie Państwowego
Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.
Szymon Bubiłek
Fundacja United Way Polska
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Podsumowanie budżetu obywatelskiego
Warszawiacy zadecydowali, na co pójdą pieniądze
W lipcu zakończona została II edycja Budżetu Partycypacyjnego 2016. Podczas jej trwania informowaliśmy czytelników o poszczególnych etapach konkursu. Zatem pora dokonać podsumowania tej edycji, w ramach której w Warszawie do podziału było ponad 51 milionów złotych. Zgłoszone zostały 2333
projekty (w pierwszej edycji 2236 projektów), do etapu głosowania zostały zakwaliﬁkowane 1464 (w pierwszej edycji 1390) dotyczące 18 dzielnic Warszawy.
Głosowało ponad 172 395 warszawiaków (w pierwszej edycji 166 893). Ogólna
wartość zgłoszonych projektów to 374 880 798,55 zł, z czego realizowane będą
644 projekty, na ogólną kwotę prawie 50 441 840,00 zł.
Największe zainteresowanie głosowaniem odnotowano w dzielnicy Wesoła,
gdzie udział w głosowaniu wzięło ponad 17% mieszkańców. Praga-Południe
nie należy do zbyt aktywnych dzielnic Warszawy. Głosowało 7,8 proc. mieszkańców, co daje nam jedno z ostatnich miejsc w Warszawie.
Projektem o największej liczbie zdobytych głosów w naszej dzielnicy był
projekt „Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe”, który uzyskał 4265
głosów, zaś o największej wartości – projekt „Rewitalizacja skwerku na Majdańskiej”, który objął całą kwotę przeznaczoną na rejon Grochowa Południowego.
Pani Małgorzata Wujek nie kryje zadowolenia ze zwycięstwa jej projektu.
„Nie tylko moi sąsiedzi z wielkim entuzjazmem zaakceptowali projekt, ale
głosowali też grochowianie z innych rejonów naszej dzielnicy, bowiem tu,
na Grochowie, nie ma zbyt wielu rekreacyjnych zakątków, parków i skwerów. Skwer na Majdańskiej to obszar w środku osiedlowych bloków, który
służyć będzie nie tylko jako teren rekreacyjny, ale miejsce spotkań sąsiadów,
organizacji imprez osiedlowych dla dzieci i młodzieży. Pragnę podziękować
wszystkim, którzy zagłosowali na mój projekt. Akcja głosowania była swego
rodzaju pospolitym ruszeniem przeciwników »betonowania« i wszystkich entuzjastów zieleni na Grochowie”.
Do wszystkich 64 zwycięskich projektów niebawem już rozpoczną się
przygotowania, bowiem zasadą konkursu budżetu partycypacyjnego jest ich
realizacja w ramach jednego roku budżetowego. Po wpisaniu projektów do
załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe ogłaszać będzie przetargi na ich realizację.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY
W POSZCZEGÓLNYCH REJONACH
PRAGI-POŁUDNIE
OGÓLNODZIELNICOWE
Kwota przeznaczona na realizację projektów: 834 292 zł
Koszt wybranych projektów: 822 483 zł, liczba wybranych projektów: 10
GOCŁAW
Kwota przeznaczona na realizację projektów: 792 372 zł
Koszt wybranych projektów: 769 497 zł, liczba wybranych projektów: 9
GROCHÓW CENTRUM
Kwota przeznaczona na realizację projektów: 306 705 zł
Koszt wybranych projektów: 303 255 zł, liczba wybranych projektów: 7
GROCHÓW KINOWA
Kwota przeznaczona na realizację projektów: 183 149 zł
Koszt wybranych projektów: 182 910 zł, liczba wybranych projektów: 9
GROCHÓW POŁUDNIOWY
Kwota przeznaczona na realizację projektów: 645 042 zł
Koszt wybranych projektów: 642 866 zł, liczba wybranych projektów: 1
GROCHÓW PÓŁNOCNY
Kwota przeznaczona na realizację projektów: 442 643 zł
Koszt wybranych projektów: 441 403 zł, liczba wybranych projektów: 5
KAMIONEK
Kwota przeznaczona na realizację projektów: 251 591 zł
Koszt wybranych projektów: 251 455 zł, liczba wybranych projektów: 7
PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI
Kwota przeznaczona na realizację projektów: 86 093 zł
Koszt wybranych projektów: 84 750 zł, liczba wybranych projektów: 4
SASKA KĘPA
Kwota przeznaczona na realizację projektów: 629 575 zł
Koszt wybranych projektów: 592 243 zł, liczba wybranych projektów: 12

Anna Oleksiak

Jak wspólnie budować bezpieczne sąsiedztwo?
Brak bezpieczeństwa na terenie Pragi-Południe to jeden z poważnych
problemów dotykających mieszkańców. Na grochowskich osiedlach nagminnie spotykane są osoby nietrzeźwe, zdarzają się kradzieże, przypadki wandalizmu. Tymczasem poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka i chyba każdy z nas chciałby mieszkać w spokojnej i zadbanej
okolicy. Dlatego właśnie od września w Centrum Społecznym PACA 40 rusza
projekt „Aktywni mieszkańcy w bezpiecznym sąsiedztwie”.

w którym mieszkańcy traktowani są jako eksperci – bo wiedzą najlepiej
o wszystkich problemach – a funkcjonariusze nie są wyłącznie po to, aby karać,
ale przede wszystkim pomagają mieszkańcom zapobiegać przestępstwom,
zdecydowanie zwiększa zaufanie społeczne do tej służby. Ponadto, jak wskazuje doświadczenie innych polskich miast, które już realizują sąsiedzkie programy zwalczania przestępczości, taka strategia przynosi po prostu najlepsze
efekty.

Aktywna postawa zamiast monitoringu

Program projektu

Jak sama nazwa wskazuje, projekt będzie przede wszystkim skierowany na aktywizację i zaangażowanie samych mieszkańców w dbanie
o bezpieczeństwo w swoim otoczeniu. Zintegrowana wspólnota sąsiedzka
może o wiele skuteczniej reagować na niebezpieczne sytuacje i zachowania,
a także przeciwdziałać im dzięki sąsiedzkiej czujności i wrażliwości na drugiego człowieka. Właśnie dlatego warto poznać swoich sąsiadów, uczestniczyć
w sprawach związanych z najbliższą okolicą czy integrować się podczas
sąsiedzkich inicjatyw. Dzięki takim działaniom rodzi się poczucie wspólnoty
i potrzeba dbania o wspólną przestrzeń i bezpieczeństwo.

Jakie działania znajdą się w programie projektu? Po pierwsze, określenie
problemów związanych z bezpieczeństwem, które dotykają mieszkańców
Grochowa. W odpowiedzi na zgłoszone sprawy odbędą się warsztaty,
w trakcie których zajmiemy się zbieraniem pomysłów, co można zrobić,
aby rozwiązać te problemy, i wypracujemy sposoby reagowania na sytuacje zagrażające wspólnemu bezpieczeństwu. Ponadto, podczas otwartych
spotkań mieszkańcy będą mieli okazję poznać rejonowe służby i funkcjonariuszy odpowiedzialnych za lokalne bezpieczeństwo, a także dowiedzieć się,
w jaki sposób radzić sobie w różnych niebezpiecznych sytuacjach.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa
w sąsiedztwie do udziału w projekcie. Więcej szczegółów pojawi się już
wkrótce w Centrum Społecznym PACA (ul. Paca 40) oraz na stronie: www.
bezpiecznesasiedztwo.blogspot.com.
Projekt realizowany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Razem bezpieczniej
Autorzy projektu z Q-Ruchu Sąsiedzkiego są przekonani, że najlepszą
metodą każdej zmiany społecznej w lokalnym środowisku powinny być
działania oparte o oddolną aktywność mieszkańców i ich współpracę
z okolicznymi instytucjami. W przypadku kwestii poprawy bezpieczeństwa
– z Policją czy Strażą Miejską. Wspólne działanie na zasadach partnerstwa,
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Aleksandra Paradowska, Agata Konarzewska (CAL)
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Zaproszenie na uroczystości
76 rocznicy obrony Warszawy-Pragi
Rada i Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych Środowiska Żołnierzy 21 WPP „Dzieci Warszawy”
mają zaszczyt zaprosić na Uroczystość Obchodów 76 Rocznicy Obrony Warszawy-Pragi
oraz 71 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, 14 września o godzinie 14:00.
Uroczyste obchody odbędą się przy pomniku-kamieniu 21 Warszawskiego Pułku Piechoty
„Dzieci Warszawy” przy. al. J. Waszyngtona, pomiędzy ulicami Grenadierów a Siennicką.

Letnie inwestycje na Grochowie
Podczas wakacji na Grochowie sporo się działo pod względem nowych inwestycji. Jedną z nich było wyłożenie ulicy Kruszewskiego asfaltem, kolejną
zamontowanie nowych lamp oświetleniowych w parku „Leśnika”.
Od sierpnia, spacerując główną aleją po jednym z najbardziej popularnych
parków w naszej dzielnicy, możemy zauważyć nowe, ekologiczne oświetlenie. Z daleka urządzenia wyglądają nieco kosmicznie, jednak ich wygląd jest
spowodowany ekologicznym rozwiązaniem w ich funkcjonowaniu. Lampy te
pobierają energię ze słońca i turbinek wiatrowych, dzięki czemu oświetlają
nam parkową aleję po zmroku.
W drugiej połowie sierpnia burmistrz dzielnicy Praga-Południe wraz
z współpracownikami uroczyście otworzyli mierzącą 330 metrów ul. Kruszewskiego. Inwestycja z pewnością ułatwi i przyśpieszy komunikację z ulicami
Męcińską i Majdańską.
Izabela Gloskiewicz,

źródło: www.pragapld.waw.pl

Program uroczystości:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wprowadzenie wart, pocztów sztandarowych
Oﬁcjalne wystąpienia
Występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół nr 21
Apel poległych
Salwa honorowa
Złożenie kwiatów
Wyprowadzenie wojska
Zakończenie uroczystości

Zbiórka odpadów zielonych

1 września br. nastąpiła zmiana w częstotliwości odbioru odpadów zielonych. Jest to skutek wprowadzenia przez Radę m.st. Warszawy nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w stolicy. We wszystkich naszych
dzielnicach, tj. w Wesołej, Wawrze, Rembertowie oraz na Pradze-Południe,
odpowiedzialna jest za to ﬁrma Lekaro.
Odpady zielone będą odbierane raz w tygodniu w zabudowie wielolokalowej oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej od kwietnia do października. Natomiast w listopadzie przedstawiciele Lekaro będą
przyjeżdżać po tego rodzaju odpady raz na cztery tygodnie. Jak informuje
na swojej oﬁcjalnej stronie internetowej Urząd m.st. Warszawy: Zbiórka odpadów zielonych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej następuje bezpośrednio sprzed posesji, a z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej sprzed
altan śmietnikowych. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości
o zabudowie jednorodzinnej powinny być umieszczane w półprzezroczystych
workach o pojemności maksymalnie 120 litrów. Zapewnienie worków należy
do właściciela nieruchomości.
Olga Łęcka
źródło: UM Warszawa

Ogłaszamy nabór na Superbohaterów!
Kapitan Warszawa szuka właśnie Ciebie!
Weź udział w rodzinnej grze miejskiej!
Jeżeli los Bemowa nie jest Ci obojętny, chcesz
walczyć ze złem i stać na straży porządku, wstąp
w szeregi Brygady Kapitana Warszawy! Przejdź
niepowtarzalny test, weź udział w grze miejskiej
i dowiedz się, jakie supermoce w Tobie drzemią!
Wzywamy wszystkie rodziny, dzieci i młodzież
do stawienia się 3 października w punkcie zbiórki
kadetów na Błoniach Stadionu Narodowego. Szkolenie rozpoczynamy o godzinie 11.50! Na stronie
www.zwalcznude.eu znajdują się szczegóły dotyczące wydarzenia. Poza nagrodami ufundowanymi
przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania, BranQ,
ALPINO, INTER i Media Service Zawada uczestnicy
zdobędą Superbohaterskie Stopnie! Uwaga! Dla
drużyny, która będzie na największej liczbie misji
w różnych dzielnicach, Kapitan Warszawa przewi-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

dział nagrodę specjalną – zaproszenie na rodzinny
wypad nad morze do hotelu La Siesta! (2 noclegi ze
śniadaniem i obiadokolacją dla rodziny 2+2).
To nie koniec atrakcji! Od godziny 12.00 do
16.00 na Błoniach Stadionu Narodowego trwać
będzie piknik w ramach Narodowego Dnia Sportu. W programie: animacje i atrakcje dla rodzin,
m.in. warsztaty kulinarne o zdrowym żywieniu
dla dzieci, kącik małego konstruktora, zajęcia językowe z Helen Doron, karaoke z rybką MiniMini
oraz możliwość korzystania z Mobilnej Wypożyczalni Objazdowej, w której czekać na Was będą
gry planszowe, sprzęt sportowy, koce piknikowe
i wiele innych! Podczas pikniku wspólnie z mistrzami, olimpijczykami oraz reprezentacją Polskich
Związków Sportowych przygotujemy niebywałe
atrakcje sportowe. Ścianka celnościowa, trening
wrotkarski, pokazy street workoutu, strefa rol-

karska, trening pokazowy speedmintona, nauka
wiązania węzłów żeglarskich, strzelanie z aparatów strzeleckich – to tylko niektóre z animacji na
Błoniach.
Twoje miejsce jest w naszych szeregach – możesz zostać Superbohaterem!
Na wydarzenia WSTĘP WOLNY!
Projekt Aktywna Rodzina to seria 18 gier miejskich i pikników rodzinnych. Projekt jest współﬁnansowany ze środków miasta stołecznego
Warszawy oraz odbywa się pod honorowym
patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska. Projekt wspiera Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Szczegóły na:
www.zwalcznude.eu/aktywna-rodzina/
Zapisy na grę miejską: www.zapisynagre.pl
Sylwia Sikorska
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WARSZTATY ŚWIATŁA

W sierpniu w ramach projektu „Fatamorgany Miejskie. Lato” odbyły się
czterodniowe warsztaty projektowe, których efekty będzie można oglądać
od 4 do 23 września w przestrzeniach podwórek przy ulicy Paca 19 oraz ulicy Kobielskiej 54A. Ideą warsztatów było, aby zaangażować mieszkańców
Grochowa w tworzenie podwórkowej sztuki, w tym wypadku instalacji
świetlnych zbudowanych m.in. z materiałów pochodzących z recyklingu.
W warsztatach „Fatamorgan” wzięło udział 11 dzieci z programu „Lato
w mieście”, będących pod opieką Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ulicy
Dwernickiego 29A. W czasie zajęć dzieci wspólnie zadecydowały o tym, jak
mają wyglądać niektóre z elementów instalacji świetlnych, najpierw rysując
je, potem omawiając i głosując na najciekawsze projekty. Uczestnicy warsztatów świetnie poradzili sobie z pracą w grupie, rozdzielając pomiędzy siebie obowiązki i pracę manualną. Kluczem do zaangażowania uczestników
w zajęcia okazała się informacja, że to, co wykonają, faktycznie pojawi się
w przestrzeni ich dzielnicy. Ważnym elementem pracy były również materiały dydaktyczne: soczewki, pryzmaty, ﬁltry użyczone przez ﬁrmy: LTT, Vigo.sl,
Optyka. Dzięki nim uczestnicy mogli lepiej zrozumieć, na czym polega praca
ze światłem, m.in. w próbach samodzielnego rozszczepienia lub skupienia
i zabarwienia promieni słonecznych.
Projekt „Fatamorgany Miejskie. Lato” jest realizowany dzięki wsparciu
Centrum Promocji Kultury Praga Południe oraz stowarzyszenia Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Inicjatywa została również włączona
w program tegorocznego festiwalu Warszawa Jest Trendy. Więcej informacji
o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej: fatamorgany.pl.

Czwarta edycja

Legend Olszynki
Teatr Akt zaprasza na czwartą edycję Legend Olszynki, która
odbędzie się 27 września 2015 r. Artystyczna wędrówka rozpocznie się o godz. 17.00 przy pętli autobusowej Olszynka Grochowska (ul. Chłopickiego róg ul. Makowskiej).
Widzowie w towarzystwie przewodnika zapoznają się z interesującymi epizodami z historii Olszynki Grochowskiej, przygotowanymi w formie artystycznej inscenizacji przez aktorów
Teatru Akt i ich gości.
Teatralizowany spacer z roku na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem widzów, zaciekawionych historiami z przeszłości, a także otoczony jest pewną aurą tajemniczości i niedostępności okolicy. W tym roku ta niedostępność spotęgowana
jest przez zakaz przejazdu samochodem przez Lokomotywownię na teren Olszynki.
Poprzednie odsłony Legend Olszynki były pozytywnym
i rzadko spotykanym doświadczeniem kulturalnym dla widzów,
a także dla wykonawców, miejmy nadzieję, że tak będzie również w tym roku.

fot. Izabela Kowalska

Helena Wawrzyniuk

Marek Kowalski

6

Nr 35 / Wrzesieƒ 2015

GROCHÓW

ŚWIĄTYNIA-POMNIK

Kościół pw. Najczystszego Serca Maryi na Grochowie

Inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół
Grochowa
Po wyjściu Rosjan z Warszawy w 1916 r. Grochów został włączony w jej granice. Korzystne
położenie w bliskości dużego rynku zbytu, jakim
była stolica, przyczyniło się do powstania ośrodków rzemiosła i przemysłu. Powstający rynek pracy spowodował szybki wzrost liczby mieszkańców
napływających przede wszystkim z Mazowsza
i Podlasia. W krótkim czasie z małej podstołecznej
wsi liczącej niecałe 5 tys. mieszkańców Grochów
rozrósł się do kilkudziesięciotysięcznej dzielnicy.
Wobec braku komunikacji kościół św. Floriana, ówczesna paraﬁa Grochowa, był zbyt odległy
dla jego mieszkańców. Narodziła się więc idea
budowy świątyni na Grochowie. Nowo powstałe
Towarzystwo Przyjaciół Grochowa, powołane w
celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju dzielnicy, zainicjowało hasło budowy i przystąpiło do
jego realizacji. Okres wojny oraz trudne warunki
życia nie sprzyjały temu przedsięwzięciu. Dopiero
w 1924 roku Zarząd TPG, wykonując uchwałę Walnego Zgromadzenia, powołał Komisję Budowy
Kościoła na Grochowie. Akcja znalazła szerokie
poparcie mieszkańców i właścicieli ziemskich, pobudzając oﬁarność społeczną. Zapoczątkował ją
niezwykle hojnym darem Jan Łaski – przedsiębiorca i prezes Spółki Seryjnej Budowy Domów, który
zajmował się sprawami parcelacji nowych tere-

nów przyłączonych do stolicy. To dało początek
oﬁarności na rzecz budowy grochowskiej świątyni
– oﬁarowano budulec, architekci bezinteresownie
sporządzili plany budowy i ją nadzorowali, a reszty
dopełniły oﬁary pieniężne grochowian. W kronice
paraﬁalnej zapisano: „Księżna Maria Radziwiłłowa
obrała tytuł kościoła «Najczystsze Serce Maryi»,
oﬁarowała parę koni, wóz, sporo bali okrągłych,
a po poświęceniu kaplicy (…) oﬁarowała parę ornatów, kap, alb i komeż”.
Władze kościelne przydzieliły do współpracy
z Towarzystwem księdza Jana Sztukę – kapłana
o niezwykłej oﬁarności i zapale do realizacji budowy. Inicjatywa społeczna i wielki entuzjazm przyczyniły się do powstania świątyni w rekordowo
szybkim czasie, bowiem już w grudniu 1924 roku
stanął tymczasowy kościółek drewniany.
Grochowski kronikarz Józef Poliński odnotował: …jakże radosną była pierwsza gwiazda nocy
Bożego Narodzenia 1924 r. Wszystkie okna jaśniały
błyszczącymi gwiazdkami świeczek płonących na
choinkach, ulica Grochowska opustoszała, zamarł
wszelki ruch i dopiero o północy – zapełniła się tłumami zdążających w kierunku nowo otwartej świątyni. Skrzyp śniegu, uroczysty szept rozmów, oto
północ, pierwsza pasterka w kościele na Grochowie.
A śnieg niezmordowanie prószył pokrywając dach
kościelny, cmentarz i ulice białym nieskalanym kobiercem na tę pierwszą radosną uroczystość.

Dnia 6 lutego 1925 r. Warszawska Kuria Arcybiskupia wydała dekret o utworzeniu Paraﬁi Najczystszego Serca Maryi na Grochowie i ogłosiła
go 25 lutego, w rocznicę grochowskiej bitwy. Proboszczem został mianowany ksiądz Jan Sztuka.
Działania Towarzystwa Przyjaciół Grochowa
w kierunku powstania świątyni stworzyły mocne
podstawy dalszego rozwoju paraﬁi. W dalszym
ciągu oﬁarność obywateli Grochowa wzbogacała
paraﬁę darami. Szkoła Powszechna nr 60 ufundowała organy wyprodukowane przez grochowską
Fabrykę Organów Zygmunta Kamińskiego z ulicy
Mlądzkiej, której instrumenty uznawane były za
najlepsze przez mistrzów muzyki organowej. Ówczesny poseł na Sejm, właściciel dworku grochowskiego – Andrzej Wierzbicki i małżonkowie K. i M.
Mączyńscy ufundowali dzwony kościelne.
Z biegiem lat mały drewniany kościółek nie był
już w stanie pomieścić swoich paraﬁan. Działacze
Towarzystwa rozpoczęli propagowanie idei budowy nowej, murowanej świątyni.

Pomnik poległych za ojczyznę bohaterów
bitwy pod Olszynką Grochowską
W 1930 r. Walne Zgromadzenie Towarzystwa
Przyjaciół Grochowa, w związku ze zbliżającą
się setną rocznicą bitwy grochowskiej, podjęło
uchwałę mającą na celu budowę monumentu
– Świątyni-Pomnika – dla uczczenia pamięci poległych w tej bitwie.
cd. na str. 8

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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cd. ze str. 7

Przygotowując akcję budowy kościoła, ksiądz
proboszcz Jan Sztuka powołał do życia Komitet
Budowy Kościoła i z wielkim entuzjazmem, nie
szczędząc starań, rozpoczął akcję w celu gromadzenia funduszy i materiałów. Wystosowano
odezwę do narodu o wsparcie ﬁnansowe, pozyskiwano fundusze z dochodowych imprez: z organizacji akademii, występów artystów polskich,
urządzano loterie i zabawy. I znów grochowianie
włączyli się do budowy swojej świątyni, kwestując
z puszkami na ulicach Grochowa. Dzięki poparciu
władz państwowych i samorządowych Komitet
otrzymał subwencje.
Budowę kościoła rozpoczęto w 1933 roku.
W trakcie robót budowlanych natraﬁono na
dwie zbiorowe mogiły powstańcze, które zostały
przeniesione do symbolicznego grobowca na Olszynce Grochowskiej. Do budowy fundamentów
wykorzystany został gruz z kazamat fortecznych
XI fortu grochowskiego.
Dzięki pracy, entuzjazmowi i niewyczerpanej
energii księga proboszcza Jana Sztuki już 10 czerwca 1934 roku poświęcono kamień węgielny. Prace
budowlane trwały pomimo wybuchu wojny i budowę w stanie surowym ukończono w roku 1941 r.
Wybuch powstania warszawskiego wstrzymał
prace wykończeniowe. Okupant wywiózł księdza
wraz z częścią paraﬁan do Niemiec. Szczęśliwie
kościół nie ucierpiał z powodu działań wojennych.
Mimo planów nie udało się Niemcom zniszczyć
świątyni. Uszkodzony został jedynie dach i część
murów. 12 września 1944 r. w trakcie działań zajmowania Grochowa przez wojska radzieckie spa-

lona została drewniana kaplica. Budowę kościoła
ukończono dopiero w 1946 r. po powrocie księdza Jana Sztuki z niewoli. Konsekracji Świątyni-Pomnika dokonał ks. Kardynał Stefan Wyszyński,
Prymas Polski, w 1949 r. Ksiądz Jan Sztuka aż do
swojej śmierci 26 grudnia 1970 r. był proboszczem
paraﬁi na Grochowie. Dzisiaj jego krypta grobowa
znajduje się pod kaplicą nawy bocznej, przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej, a przyległa do
świątyni ulica nosi imię ks. Jana Sztuki.
Kościół Najczystszego Serca Maryi to modernistyczna trzynawowa świątynia z potężną wieżą
dominującą nad panoramą Grochowa. Budowla
zaprojektowana została przez architekta pochodzenia włoskiego Andrzeja Boniego. Projekt
oparty na planie trójnawowej bazyliki z wąskimi
oknami o ostrych łukach i z dekoracyjnymi elementami kół mimo żelbetowej konstrukcji swoją
formą nawiązuje do gotyku nadwiślańskiego. Nad
frontową ścianą wznosi się strzelista wieża z zegarem i trzema dzwonami, a nad skrzyżowaniem
głównej nawy z poprzeczną, nad prezbiterium
wznosi się wieżyczka (tzw. sygnaturka). Wejście do
kościoła stanowi troje drzwi z portalami zwieńczonymi trójkątnymi przyczółkami, a nad głównym
wejściem umieszczona została ﬁgura Maryi.
Wnętrze kościoła wypełnia siedem ołtarzy
z marmuru. Główny, z 3-metrową ﬁgurą Serca
Matki Bożej nad tabernakulum, który wykonany
został w 2001 r., oraz sześć ołtarzy bocznych. Na
chórze znajdują się zabytkowe 56-głosowe organy, które zmodernizowane zostały w 2002 roku.
W kruchcie świątyni umieszczona została tablica

ufundowana przez grochowian w 130 rocznicę Powstania Listopadowego oraz tablice poświęcone
pułkom ułanów biorącym udział w bohaterskich
bojach o Olszynkę Grochowską. W ściany kościoła
wmurowane zostały epitaﬁjne tablice upamiętniające pierwszego proboszcza-budowniczego,
ks. Jana Sztukę, architekta Andrzeja Boniego i oﬁarodawcę placu pod budowę kościoła Jana Łaskiego.
W ołtarzu głównym pod ﬁgurą Matki Bożej znajduje się relikwiarz św. Faustyny, a w kaplicy Matki
Bożej Częstochowskiej relikwiarz św. Brata Alberta
Chmielowskiego przedstawiający dłoń trzymającą
bochen chleba.
Świątynia powstała dla uczczenia pamięci bohaterów poległych przed 145 laty na Polach Grochowa to niezwykła budowla znajdująca się przy
głównej arterii, ulicy Grochowskiej, która stała
się symbolem grochowskiego krajobrazu. Gdy
zapada zmierzch, wieczorna iluminacja sylwetki
kościoła na głównym placu Grochowa, nazwanym imieniem Piotra Szembeka, zachwyca swoją
okazałością i pięknem. Podczas uroczystych mszy
grochowianie z dumą śpiewają powstały z okazji
90-lecia erygowania paraﬁi hymn Maryjny autorstwa Kamili Zagórowskiej:
…Na Grochowie, na placu Szembeka,
gdzie widać wieże strzeliste,
w świątyni na ciebie czeka Maryi Serce
Najczystsze…
Anna Oleksiak

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.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Ogłoszenia publikujemy po wcześniejszym opłaceniu (gotówką lub przelewem).
•Zamienię mieszkanie, wykończone 60 m2 garaż
nowy apartamentowiec przy ul. Zgierskiej,
na dom w Warszawie (niewielka dopłata lub
remont w rozliczeniu) 511980315
• Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem, z
problemem prawnym. 796-796-596
• Roznoszenie ulotek - solidnie, tanio, rzetelnie,
uczciwie. tel. 883 466 477
• Elektryk 511-440-094

POŻYCZKA

DO 25000 zł
tel.: 663 271 508
Pożyczki Firmowe, Konsumenckie,
bez BIK, z Komornikiem.
- do 25 000 zł
- na oświadczenie do 4 000 zł
- szybko, bez dodatkowych opłat
- stałe, miesięczne raty

Konsultant Iwona tel. 784 862 425
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• Skup staroci i zalegających w domach różności
511-440-094 bartekant9@gmail.com
• Sprzedam działkę tanio-bezpośrednio,
obejrzyj www.dzialka-wiazowna.pl
• Okazja. Sprzedam bezpośrednio atrakcyjne
mieszkanie 60 m2 na osiedlu ogrodzonym, 2
piętro, duży balkon lodża + garaż. tel. 721 828
893.Nowe do zamieszkania.

NAUKA GRY NA GITARZE

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

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

WYPOŻYCZALNIA

IWO-AGO

PRZYCZEPY, LAWETY

SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY, PIORĄCY:
KÄRCHER, GARDENA

tel.: 532 234 128

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40
Z¸OTA RÑCZKA

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

RODZINNY
DOM OPIEKI
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

503 150 991

ca∏odobowa
opieka piel´gniarska
bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych
przyst´pne warunki p∏atnoÊci
równie˝ krótkie pobyty

MIKROL

A
– Nieruchomości
G
E • Mieszkania developerskie – ponad 100 inwestycji - PROWIZJA 0%
N • Kupno – sprzedaż – wynajem – rynek wtórny
C • Pomoc ﬁnansowa, prawna, MdM
J
04-171 Warszawa, ul. Jarocińska 17, tel.: 22 / 879 79 13
www.nieruchomosci-mikrol.pl
A
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Koło PTTK Wesoła zaprasza
na jesienne wycieczki
24-27 września – Wędrówka przez Beskid Mały

Beskid Mały to niewielkie pasmo górskie, mające charakter wyspy
górskiej o długości ok. 35 km i szerokości ok. 10-15 km, położone
pomiędzy Żywcem, Bielskiem-Białą, Wadowicami a Suchą Beskidzką.
Najwyższy szczyt – Czupel wznosi się na 933 m. Mimo że Beskid Mały
leży w dość mocno zaludnionym regionie, ustrzegł się daleko idącej
ingerencji człowieka. Ze względu na niewielki obszar nie należy do
często odwiedzanych pasm górskich, dzięki czemu w wielu miejscach
zachował dziki i malowniczy charakter. Szczyty górskie nie są zbyt
wysokie, stanowi więc idealne miejsce do wędrówek nawet dla mniej
doświadczonych turystów i dzieci.
Na naszej wycieczce przez trzy dni będziemy przemierzać jego
szlaki pieszo, trasy będą liczyły 12-15 km. Prócz tego postaramy
się zwiedzić kilka dodatkowych obiektów, w szczególności zamki
w Będzinie i Siewierzu, Żywiec (by night). Będzie też okazja do
wspólnego śpiewu przy ognisku.
• Wyjazd: 24 września 2015 (czwartek), zbiórka na parkingu
pod halą sportową przy ul. Pogodnej o godz. 17:00
• Powrót: w to samo miejsce 27 września 2015 ok. godz. 22:00
• Wpisowe: 370 zł dorośli, 330 zł dzieci do 15 roku życia, płatne
do 18 września 2015 r. Zaliczka 50 zł, płatna w ciągu 7 dni
od zgłoszenia
• Wyżywienie: śniadanie, suchy prowiant i obiadokolacja
(od piątku)
• Noclegi: Pierwszy w okolicach Siewierza, następne pensjonat
„Pod Łyską” k. Żywca
Zgłoszenia: do 18 września 2015 r. poprzez stronę internetową
www.pttkwesola.pl.
Kierownik wyjazdu: Marcin Jędrzejewski, tel.: 601 31 48 22
Liczba miejsc: 49
Zarząd Koła PTTK nr 4 w Wesołej
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Chabowski triumfuje w 2. BMW Półmaratonie Praskim!
fot. informacja prasowa, organizatorzy BMW Półmaraton Praski

Blisko 6000 biegaczy na mecie!
Medalista mistrzostw Polski na długich dystansach Marcin Chabowski (STS Pomerania Szczecinek) zwyciężył w 2. BMW Półmaratonie Praskim (1:03.52). O prawie dwie minuty wyprzedził ubiegłorocznego triumfatora warszawskiego biegu, Kenijczyka Johna
Tanui. Wśród kobiet najlepsza była Kenijka Gladys Jerotich Cheboi
(1:15.52). Największy stołeczny bieg prawobrzeżnej części Warszawy ukończyło 5861 osób z 26 krajów.
Chabowski, choć szczęśliwy ze zwycięstwa i zachwycony organizacją, nie
był zadowolony z osiągniętego wyniku.
– Trasa sprzyjająca biciu rekordów, bardzo szybka. Jednak od 15. kilometra dopadły mnie wielkie problemy żołądkowo-jelitowe, zatem moje tempo zrobiło się
spacerowe i nie wykorzystałem w pełni jej możliwości – tłumaczył mistrz Polski
na 10 km.
Najlepsza wśród Polek była Anna Łapińska (Warszawianka). 21 km 97 m pokonała w czasie 1:23:03, co dało jej brązowy medal.
– Większość trasy biegłam jako czwarta, a zaatakowałam na 18. kilometrze.
Wątpiłam, że uda mi się ukończyć na trzecim miejscu, raczej myślałam, że musi
stać się cud, abym była na podium. A jednak się udało – cieszyła się.
Najlepszym wśród osób na wózkach okazał się Marek Wiśniewski z Namysłowa.
– Chyba na czwartym kilometrze odłączyłem się od grupy, tak więc zdecydowaną większość trasy pokonałem sam. Jestem bardzo szczęśliwy, a gorące słowa
podziękowania kieruję dla pilotów, którzy nas prowadzili przez tę szybką, równą,
ale również malowniczą trasę – wyznał.
Na 12. pozycji w gronie kobiet z wynikiem 1:32.00 uplasowała się mistrzyni
świata w maratonie z Tokio (1991) Wanda Panﬁl. Jak oceniła, trasa była wyśmienita, a przygotowanie biegu bardzo dobre.
– Składam gratulacje organizatorom. Piękna impreza, dobrze zorganizowana,
świetna atmosfera. Do 15. kilometra biegło mi się bardzo dobrze, plasowałam się
w czołowej szóstce, a potem było coraz ciężej. bo po niedawnej śmierci matki nie
byłam w stanie się dobrze przygotować do startu. Ale taki jest sport – powiedziała
pochodząca z Tomaszowa Mazowieckiego, a mieszkająca od 25 lat w Meksyku
Panﬁl.
Na 48. miejscu w klasyﬁkacji generalnej uplasował się mistrz olimpijski
z Pekinu (2008) i czterokrotny mistrz globu w wioślarskiej czwórce podwójnej,
od niedawna minister sportu Adam Korol (1:23.12), który po przekroczeniu
mety… potrzebował pomocy lekarzy.
– Za szybko zacząłem, poniosła mnie energia tłumu i zeszłoroczne wspomnienia, że mogę ukończyć praski bieg poniżej godziny dwadzieścia. Po 16. kilometrze
było mi coraz ciężej, ale widząc metę na horyzoncie, przyspieszyłem i… choć podobno
wbiegałem z uśmiechem, to przed oczami
zrobiło mi się czarno – wspominał.
Jak podkreślił ratownik medyczny Jacek
Szyzdek z Fundacji Prometeusz, w niezwykle gorącą niedzielę sierpnia z pomocy medyków korzystało wiele osób.
– Traﬁali do nas nie tylko początkujący
długodystansowcy, ale i wytrawni biegacze,
którzy w takim upale szybko tracili elektrolity
z organizmu. Na szczęście w większości interwencji wystarczyła bieżąca pomoc medyczna
– mówił.
Przebieg imprezy obserwował Bogusław Mamiński, niegdyś wicemistrz Europy
i świata w biegu na 3000 m z przeszkodami, a obecnie organizator największej
biegowej imprezy kraju – Biegnij Warszawo
(4 października).
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– Oprawa półmaratonu była super. Myślę, że uczestnicy mogli się poczuć jak
podwójne VIP-y. W ubiegłym tygodniu byłem na półmaratonie w Rzymie i… ekipy z
zagranicy mogłyby się od nas uczyć, bo w Warszawie było o niebo lepiej – ocenił.
Legenda polskiego sprintu Marian Woronin zauważył, że zlokalizowane
w Parku Skaryszewskim miasteczko BMW Półmaratonu Praskiego podkreśliło
walory tych terenów.
– Wreszcie wykorzystany został potencjał rekreacyjny parku. Miasteczko biegowe, na czele ze strefą dzieci, przyciągało nie tylko uczestników półmaratonu,
ale i zachęcało mieszkańców Pragi do spędzenia dnia na sportowo, na świeżym
powietrzu – wspominał.
Dyrektor generalny BMW Półmaratonu Praskiego Sławomir Szczęsny,
dziękując i gratulując wszystkim uczestnikom, zapowiedział, że meta kolejnej
edycji również będzie znajdowała się w Parku Skaryszewskim.
Zapisy do BMW Półmaratonu Praskiego 2016 już trwają!

Medaliści kat. OPEN 2. BMW Półmaratonu Praskiego w Warszawie
mężczyźni
1. Marcin Chabowski (STS Pomerania Szczecinek) .......................... 1:03.52
2. John Tanui (Kenia) .................................................................................... 1:05.47
3. Emil Dobrowolski (LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża) ................... 1:08.16
kobiety
1. Gladys Jerotich Cheboi (Kenia)............................................................ 1:15.52
2. Dorcus Chesang (Kenia) ......................................................................... 1:19.16
3. Anna Łapińska (Warszawianka)........................................................... 1:23.03
A. Kalinowska

11-13 września 2015
Warszawskie Dni Rodzinne
Prudential
Warszawskie Dni Rodzinne to wyjątkowy weekend rodzinny, dni
otwarte najciekawszych miejsc dla dzieci w stolicy wypełnione bezpłatnymi zajęciami, pokazami oraz warsztatami. To trzy dni pełne atrakcji,
kiedy Warszawa staje się wielkim placem zabaw. Aby jeszcze lepiej
przy-jrzeć się ofercie rodzinnej Warszawy, zapraszamy na Warszawski
Piknik Rodzinny Prudential, który odbędzie się 13 września w godzinach
11.00-15.00, w parku przy Kopie Cwila na Ursynowie. Będzie tam mnóstwo atrakcji dla dzieci: warsztaty, dmuchańce, pokazy, fotobudka, a nawet prawdziwy brytyjski autobus! Więcej: warszawskiegnirodzinne.pl
Sylwia Sikorska
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r´czników poÊcie
li
cierad

eł
Ê
e
z
pr poduszek koc kołder w
y obrusó
p
i
˝a m
Êcierek

DO WYNAJĘCIA

OGRZEWANA HALA
w Wawrze – na magazyn lub cichą działalność.

Tel. 695-622-848

We wrześniu z tym kuponem –
upustu + podkładka frotte
pod gorące naczynia GRATIS

10%

ANIN, ul. Rzeêbiarska 78/80, WARSZAWA
pon-pt:9-17, sob: 9-13

Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

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

GABINET MOBILNY – SYLWIA

Z DOJAZDEM DO DOMU

10B%
ATU
RA

Sylwia Anna Pietrzykowska

MASAŻE, ZABIEGI NA CIAŁO, PRZEDŁUŻANIE RZĘS

tel.: 790 744 458
kontakt@gabinetmobilny-sylwia.pl
www.gabinetmobilny-sylwia.pl PN-PT w godz.: 11-20

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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