GROCHÓW

Nr

36

Paêdziernik
2015 r.
GAZETA BEZPŁATNA

MIESI¢CZNIK MIESZKA¡CÓW GROCHOWA I OKOLIC

GROCHÓW WYŚPIEWA SWÓJ HYMN

ISSN 2299-4130

zgromadzonych w BUW zrekonstruował Missa pro
defunctis J.A. Maklakiewicza, a następnie poprowadził powojenne prawykonanie tego utworu.
Od 2015 r. jest asystentem dyrygenta Chóru Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Efekty jego pracy, a także pracy dyrygentki Chóru „Grochów” – Mai Sadłowskiej, która przygotuje
zespół do występu, będziemy mogli po raz pierwszy zobaczyć i usłyszeć właśnie w Klubokawiarni
Kicia Kocia, 24 października. Zapraszamy!
Szczegóły dotyczące konkursu „Hymn dla Grochowa” oraz wszystkich akcji towarzyszących można
znaleźć na stronach projektu: www.HymnDlaGrochowa.pl, www.facebook.com/HymnDlaGrochowa.
Jakub Braziewicz

HYMN DLA GROCHOWA

NASZ PATRONAT

Maja Sadłowska – dyrygentka Chóru Grochów i Jakub Szafrański – kompozytor
24 października w nowej siedzibie Klubokawiarni
Kicia Kocia będziemy mogli usłyszeć premierowe
wykonanie Hymnu dla Grochowa. Tekst utworu,
wyłoniony w otwartym konkursie, napisała
Beata Łubczonek (znana też jako Teściowa
Śpiewa), muzykę opracował młody warszawski
kompozytor Jakub Szafrański, a śpiewać będą
mogli wszyscy grochowiacy!
– Stało się! Po blisko 3 miesiącach mamy Hymn!
Planujemy huczną imprezę, gdzie nie tylko premierowo Chór Grochów wykona Hymn, ale również
przeprowadzimy warsztaty wokalne, podczas których jednocześnie będziemy uczyć i rozpowszechniać
nowy grochowski utwór. Oprócz występu Chóru czas
umilać będą także inni artyści powiązani z Grochowem i, szerzej, z samą Warszawą. Wszystkich serdecznie zapraszamy do Kici Koci! – mówi Dorota Braziewicz, koordynatorka akcji Hymn dla Grochowa
Walka w konkursie była bardzo zacięta.
Do pierwszego etapu wpłynęło aż 37 tekstów.
Z nich jurorzy wyłonili ﬁnałową czwórkę, na którą głosowali mieszkańcy Grochowa. Aż trudno
uwierzyć, że o zwycięstwie zdecydowały jedynie
2 głosy! Na tekst Beaty Łubczonek głosowało 160

osób, a drugie miejsce zajął tekst Marcina Krzysztofa Roszkowskiego ze 158 głosami. Na 3 i 4 miejscu znalazły się natomiast teksty (jak się później
okazało) jednego autora – Rajmunda Sznabela.
– Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za udział. To było niezwykle uczucie,
móc przeczytać tyle wspaniałych słów o Grochowie
i zobaczyć, ilu osobom niezwykle bliskie jest to miejsce na ziemi – mówi Dorota Braziewicz.
– Jestem szczerze zaskoczona, bo myślałam,
że wygra tekst nr 3 (tekst autorstwa Marcina Krzysztofa Roszkowskiego – przyp. red.). Sama na niego
głosowałam! To dla mnie wielki zaszczyt! – wyznaje
zwyciężczyni konkursu, Beata Łubczonek.
Po rozstrzygnięciu konkursu, we wrześniu do
pracy zabrał się kompozytor. Muzykę Jakuba Szafrańskiego można usłyszeć na terenie całego kraju
podczas licznych festiwali i konkursów. Jego pasją
i specjalnością jest chóralistyka w wielu postaciach. Jako chórzysta występował w profesjonalnych, uniwersyteckich i amatorskich zespołach.
W 2012 r. był jednym z założycieli Męskiego Zespołu Wokalnego Foyer, którego do dziś jest kierownikiem. W kwietniu 2013 r. na podstawie rękopisów

Harcerstwo na Grochowie świętuje swoje stulecie!
Z tej okazji we wtorek 6 października w Centrum Promocji Kultury
Praga-Południe odbędzie się konferencja poświęcona tradycji harcerstwa we współczesnej szkole i społeczności lokalnej. Więcej informacji
znajdziecie na stronie 5.
Redakcja

1. Na prawym brzegu Wisły
nikt nie klęczy na grochu
mało tu stali, szkła i betonu,
ale za to jest Grochów
Czas tu jakby wolniej płynie
i więcej znaczą słowa
jak masz zakochać się w Warszawie
gdy nie pokochasz Grochowa?
Refren:
Bo gdzie tak klawe są chłopaki i dziewczyny
gdzie ptak najpiękniej ci zaśpiewa wśród olszyny
gdzie tak odpoczniesz, gdzie zapomnisz swoje troski
jeśli nie tutaj rodaku grochowski
I choćbyś błądził gdzieś daleko długie lata
to przecież wrócisz tutaj nawet z końca świata
choć nie wypowie uczuć twych wiązana mowa
to sercem czujesz, że należysz do Grochowa
2. Nie walczą tutaj z wiatrakami
miejscowe Don Kichoty
bo od Szembeka jadą z siatkami
z towarem za parę złotych
I choć czasami życie doskwiera
pociągiem chce się uciekać
to przecież duszę masz kirasjera
co z walką nie będzie zwlekać
3. Powie ci o tym pszczoła zaspana
i każda kocia kicia
że na Grochoskie musisz przyjechać
jeżeli chcesz mieć coś z życia
Tutaj kultura, morowa zabawa
i nikt nie stroi tu fochów
jeśli chcesz poczuć co to Warszawa
musisz przyjechać na Grochów
Beata Łubczonek
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Wrześniowe
spotkanie
pod pomnikiem
WARSZTATY
ŚWIATŁA
płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”
Ponad 10 lat temu niewielki park przy gwarnej ulicy Grochowskiej otrzymał imię grochowianina, pułkownika Jana Szypowskiego „Leśnika”. Postać to wyjątkowa, która przebiła się do naszej pamięci dzięki
odsłonięciu pomnika na skraju grochowskiego parku – nieopodal jego domu rodzinnego. Dzięki temu
kamieniowi możemy dziś spotykać się tu właśnie, by czcić jego pamięć.
25 września, w rocznicę walki batalionu dowodzonego przez pułkownika Jana Szypowskiego z atakującymi Polskę radzieckimi oddziałami, pod pomnikiem spotkali się przedstawiciele władz dzielnicy,
środowiska Zgrupowania „Leśnik”, dzieci i młodzież ze szkół grochowskich: SP 163 im. Batalionu Zośka,
SP 215 im. Piotra Wysockiego, Gimnazjum 22 im. Piotra Szembeka i XIX LO im. Powstańców Warszawy
oraz mieszkańcy. Uroczystość poprowadziła córka pułkownika pani Krystyna Szypowska. Wspomnienia
o wydarzeniu w jego 76. rocznicę przywołały pamięć o człowieku wybitnym, jednym z najlepszych dowódców Powstania Warszawskiego.
Z wielką dokładnością faktów i zdarzeń o agresji radzieckiej na Polskę i bitwie, która rozegrała się we
wrześniu 1939 r., opowiedział Tadeusz Koss, przewodniczący Komitetu Pamięci płk. Jana Szypowskiego
„Leśnika”.
Pułkownik Szypowski będący dyrektorem naczelnym Fabryki Amunicji w Dębie po wybuchu wojny rozpoczął tworzenie oddziału zbrojnego z części pracowników. Zmierzając z oddziałem w kierunku
Zamościa, zbierał po drodze resztki rozbitych jednostek armii polskiej cofającej się w kierunku granicy
z Rumunią. W krótkim czasie oddział pułkownika był już w sile dobrze uzbrojonego batalionu. 25 września pod Zamościem napotkał zagony dywizji Armii Czerwonej pod dowództwem generała Tymoszenki.
Podjął nierówną walkę, która trwała kilka godzin ze zmiennym skutkiem. Gdy pułkownik zorientował się,
iż bolszewicki dowódca wezwał na pomoc brygadę czołgów – wiedząc, jakie skutki może przynieść taka
konfrontacja – dał rozkaz rozproszenia oddziału. W ten sposób jako jeden z niewielu dowódców dotrzymał honoru i złożonej przysięgi do końca, bowiem trzy słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna stanowiły dla niego
życie. Po rozproszeniu wojska pułkownik przedostał się do Warszawy.
O dalszych losach pułkownika opowiedział jego podkomendny w Powstaniu Warszawskim Juliusz Kulesza – żołnierz załogi Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
na Starówce. Przedstawiając sylwetkę pułkownika jako człowieka i dowódcy, podał
trzy powody, aby uznać go za najwybitniejszą postać Powstania Warszawskiego.
Ważną zaletą pułkownika była jego specjalność w zakresie uzbrojenia, a z takimi
kwaliﬁkacjami w wojsku polskim wówczas było niewielu. W kadrze oﬁcerskiej był niezwykle ceniony jako specjalista w tej dziedzinie, czego dowodem było mianowanie go
na szefa polskich zakupów zbrojeniowych we Francji. Swoją wiedzę zawodową dodatkowo pogłębił na francuskich uczelniach. Wiedza i znajomość techniki wojennej stały
się niezwykle przydatne, gdy na Muranowie własnoręcznie rozbroił i unieszkodliwił
niemieckiego goliata. Zbadał jego mechanizm i opracował instrukcję zwalczania, która przekazana została do zgrupowań walczących w Powstaniu Warszawskim.
Drugą zaletą pułkownika były talenty organizatorskie. W godzinie W wyruszył do
powstania z dwudziestoma ludźmi w celu opanowania sądów na Lesznie. W ciągu 3
dni z ochotników stworzył kilkusetosobowe zgrupowanie powstańcze – 2 kompanie
strzeleckie i 1 specjalną wydzieloną kompanię miotaczy płomieni. Do zgrupowania
przyjmował ludzi wyszkolonych, o kwaliﬁkacjach wojskowych od kaprala wzwyż.
Stworzył jednostkę, która po połączeniu się z kompanią wolską i miejscowymi jednostkami – plutonami tramwajarzy na Muranowie – liczyła około tysiąca żołnierzy.
Trzecią zaletą była odwaga – był to człowiek nieustraszony, czego dowodem było
unieszkodliwienie niemieckiego goliata zmierzającego w kierunku powstańczej
barykady.
Był dowódcą, który bezpośrednio dowodził w boju. Był wszędzie tam, gdzie byli
jego żołnierze. Razem z nimi osobiście obrzucał granatami czołgi niemieckie. Za tę odwagę zapłacił ciężką raną. Do Wytwórni przyniesiono go na noszach i na nich pozostał
na linii boju razem ze swoimi żołnierzami.
Przedstawione zalety, a było ich dużo więcej, wystarczą do uznania go za wybitną
postać i doskonałego dowódcę.
W imieniu władz dzielnicy Praga-Południe Zastępca Burmistrza Michał Wieremiejczyk podziękował za kultywowanie tradycji spotkań pod pomnikiem, które są lekcją
historii dla dzieci i wszystkich mieszkańców Grochowa. Podkreślił, że utworzony przez
pułkownika batalion w kampanii wrześniowej był jednym z niewielu, które przeciwstawiły się agresji radzieckiej.
Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców pod pomnikiem i pamiątkowymi
zdjęciami.
Anna Oleksiak
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Z prac Rady Dzielnicy

Głównym
punktem
wrześniowej sesji Rady
Dzielnicy była informacja
na temat pożaru budynku
komunalnego przy ulicy
Wiarusów 15. 3 września
w trakcie prac remontowych prowadzonych
przez prywatną ﬁrmę na dachu budynku pojawił
się ogień. Szybka akcja straży pożarnej spowodowała, iż nie doszło do tragedii i nikt nie zginął.
W trakcie akcji ratowniczej z budynku ewakuowa-

no około 140 osób. Niestety wiele osób nie mogło
wrócić do swoich mieszkań. Część z pomieszczeń
strawił ogień, cześć została zniszczona w wyniku akcji gaśniczej. Należy podkreślić, iż wszyscy
potrzebujący mieszkańcy otrzymają lokale tymczasowe na terenie dzielnicy. Mieszkania muszą
być wyszykowane w standardzie i metrażu nie
gorszym niż lokale przy ul. Wiarusów, z których
mieszkańcy musieli uciekać. Ci z lokatorów budynku, którzy do czasu podstawienia lokali tymczasowych nie mogli zamieszkać u rodzin, zostali
zakwaterowani w pomieszczeniach należących

Co słychać na Pradze-Południe
Zdążą, nie zdążą? To
chyba najważniejsze w tym miesiącu
pytanie.
Mostem Łazienkowskim interesują się na
pewno wszyscy mieszkańcy Pragi-Południe. Zdążą czy będą opóźnienia? Gdy piszę te słowa, najważniejsza część
remontu została już wykonana. Oba brzegi Wisły
połączone zostały stalową konstrukcją, a ekipy budowlane zaczęły kłaść pierwsze warstwy przyszłej
nawierzchni jezdni. Jest więc nadzieja, że zgodnie
z harmonogramem od początku listopada będziemy mogli jeździć do centrum Warszawy także
przez ten niezwykle dla nas niezbędny most.

Ważne, że do jego otwarcia przygotowują się
także inne instytucje miejskie. Dzięki temu, że
ZTM opublikował już rozkłady jazdy autobusów,
wiemy, że wszystkie jeżdżące mostem przed
pożarem linie powrócą na stare trasy. Już pierwszego dnia po otwarciu mostu mieszkańcy Pragi-Południe powinni odczuć wyraźną poprawę w
funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie
naszej dzielnicy.

Miejskie chodniki
Ale nie tylko te duże inwestycje są istotne dla
mieszkańców. Czasem te mniejsze, ale w pobliżu, także poprawiają jakość naszego życia. Dlatego dobrze, że Zarząd Dróg Miejskich zabrał się
na poważnie za remonty miejskich chodników.
Praga-Południe już na tym skorzystała. Po Mię-

Nowonizinna pod znakiem zapytania
Na początku 2015 roku naszą okolicę obiegła
informacja dotycząca planowanego powstania
nowej ulicy na obrzeżach parku Polińskiego.
We wrześniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami zorganizowane przez Urząd Dzielnicy
Praga-Południe dotyczące tej inwestycji. Podczas zgromadzenia okazało się, że znaczna część
z nas jest przeciwko budowaniu nowej ulicy.
Pomysł stworzenia ulicy Nowonizinnej powstał z powodu nieuchronnie zbliżających się
utrudnień związanych z budową Obwodnicy
Śródmiejskiej. Jak podaje na swojej oﬁcjalnej
stronie internetowej Urząd Dzielnicy Praga Południe: Mieszkańcy z ul. Nizinnej i odcinka ul. Paca
przylegającego do parku Polińskiego nie będą
mieli wtedy (w czasie realizowania tej inwestycji – przyp. red.) wyjazdu spod swoich posesji.
Ograniczonym wyjazdem, z utrudnieniami, będą
natomiast dysponowali mieszkańcy ulicy Prochowej i części Kobielskiej. Można oczywiście założyć,
że wzdłuż ogrodzenia parku zostanie wytyczony
jakiś ziemny lub szutrowy przejazd. Istotna kwestią jest fakt, że istnieje ogromne prawdopodobieństwo, iż po zakończeniu budowy Obwodnicy Śródmiejskiej nie zostanie przywrócony
znany nam dobrze układ komunikacyjny.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Mieszkańcy naszej okolicy, którzy obecni byli
na spotkaniu dotyczącym powstania nowej ulicy,
w większości byli przeciwni realizacji Nowonizinnej. Najczęściej przytaczanymi argumentami, które
miały poprzeć ich stanowisko, była chęć zachowania widoku na okoliczną zieleń, obawa przed generowanym hałasem oraz sceptycyzm związany
z realizacją Obwodnicy Śródmiejskiej. Wątpliwości związane z ostatnim punktem podczas wrześniowego spotkania próbowali rozwiać zastępcy
Burmistrza: Jarosław Karcz i Michał Wieremiejczyk
oraz naczelnik Wydziału Infrastruktury Andrzej Wójcik, zapewniając, że w wieloletniej prognozie ﬁnansowej zarezerwowane zostały środki na obwodnicę.
Jak poinformowała nas rzecznik Urzędu Dzielnicy Praga Południe Ewelina Lanc: – W obecnej chwili
wstrzymano realizację inwestycji ulicy Nowonizinnej z uwagi na konieczność dialogu z Mieszkańcami.
Inżynier ruchu zmienił również warunki projektowania, więc jeszcze raz musimy oszacować koszty
inwestycji oraz jej zakres.
Być może temat budowy ulicy Nowonizinnej
powróci wraz z rozpoczęciem realizacji Obwodnicy Śródmiejskiej i utrudnień komunikacyjnych,
które mogą być skutkiem jej budowania.
Olga Łęcka

do Urzędu Dzielnicy. Czas, w jakim lokatorzy
budynku przy ul. Wiarusów będą zamieszkiwać
w lokalach tymczasowych, jest niezbędny do wyremontowania ich mieszkań i doprowadzenia do
stanu, w którym będzie można z nich korzystać
w normalny sposób.
Należy podkreślić, iż pomimo bardzo trudnej
sytuacji zarówno służby ratunkowe, jak i władze
dzielnicy stanęły na wysokości zadania i zrobiły
wszystko, aby jak najlepiej pomóc mieszkańcom
budynku przy ulicy Wiarusów.
Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

dzyborskiej i Wiatracznej możemy już chodzić jak po
stole. A to nie koniec, czekamy na następne ulice.

Nowy żłobek
W poprzednim numerze pisałem o licznych
inwestycjach oświatowych w Warszawie i na
Pradze-Południe. Do wymienionej w nim listy należy dodać także przekazanie ponad 1,5 mln zł przez
Wojewodę Mazowieckiego na wsparcie przystosowania pomieszczeń po byłym Urzędzie Stanu Cywilnego w DH Kamionek do celów oświatowych.
W najbliższych miesiącach zostanie tam otwarty
nowy żłobek dla maluchów z Grochowa. Dobrze,
że udało się znaleźć środki na modernizację stojących już wiele czasu pustych pomieszczeń.
Paweł Lech
przewodniczący Komisji Sportu,
Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy.

Pierwsza linia
cmentarna wyruszy
już 10 października
10 października na trasę wyruszy pierwsza
– weekendowa – linia cmentarna C40. Połączy stację metra Młociny z największymi bramami cmentarza Północnego. Linia była uruchamiana już
w październiku ubiegłego roku. Cieszyła się dużym zainteresowaniem pasażerów.
Autobusy linii C40 będą kursowały, z częstotliwością co 10 minut, w weekendy 10 i 11 oraz 17
i 18 października. Zadaniem linii będzie zapewnienie połączenia między stacją metra Młociny a trzema największymi bramami cmentarza Północnego. Trasa linii będzie następująca: METRO MŁOCINY – Kasprowicza – Sokratesa – Wólczyńska
– Opłotek – Palisadowa – CM. PÓŁNOCNYBRAMA GŁ. – Wóycickiego – CM. PÓŁNOCNYBRAMA PŁD. – Wólczyńska – Estrady – Dziekanowska – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH. Linia
będzie się zatrzymywała na przystankach: Metro
Młociny, Sokratesa, Bogusławskiego, Popiela, Cm.
Północny-Brama Gł., Cm. Północny-Brama Płd., Estrady, Wólka Węglowa i Cm. Północny-Brama Zach.
ZTM
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Ład wizualny w przestrzeni miejskiej
Rozmowa z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim
Marzymy o politykach, którzy znajdą kompromis pomiędzy bogactwem natury a mądrym
rozwojem infrastruktury.

Jakie jest pana zdanie na temat wydzielenia
Warszawy z województwa mazowieckiego?

Osiągnięciom ostatnich lat, jakimi są nowe drogi, mosty, kolejne linie i przystanki metra i tramwajów, tereny rekreacyjne i sportowe, zwrócenie
stolicy ku Wiśle, rozwój infrastruktury społecznej
i kulturalnej w Warszawie, towarzyszą zjawiska negatywne. Podmiejskie osiedla pożerają coraz więcej terenów otwartych. Zamykają mieszkańców
w pozbawionych usług, ogrodzonych zasiekami
i strzeżonych systemami monitoringu substandardowych enklawach. Presja urbanizacyjna zagraża
nawet obszarom chronionego krajobrazu, rezerwatom i Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu.

Dziś mniej zamożna część Mazowsza, m.in.
poprzez tzw. „janosikowe” czy też wojewódzkie
fundusze, korzysta z pieniędzy wypracowanych
w stolicy. Gdyby Warszawa została wyłączona ze
struktur województwa, cała ta nadwyżka dochodów byłaby dystrybuowana do pozostałych województw. Mazowsze mogłoby liczyć wtedy co
najwyżej na 1/16 tego, co dostaje dziś. Sama Warszawa też na tej zmianie nic by nie zyskała.
Czy Mazowsze nie straci na funduszach unijnych z powodu Warszawy, która jest najbogatszym miastem w Polsce?

Co możemy zrobić, aby to się zmieniło?
Ustawa metropolitalna powinna pomóc samorządom zorganizować wspólny system zarządzania gospodarką przestrzenną, infrastrukturą
liniową i systemami publicznego transportu.
Pilnej reformy uwzględniającej potrzeby metropolii wymaga też system prawny planowania
przestrzennego. Ustawa krajobrazowa bez zmiany przepisów kodeksu postępowania egzekucyjnego w administracji nie stanie się efektywnym
narzędziem pozwalającym wprowadzić ład
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wizualny w przestrzeni miejskiej. Projekt nowelizacji przygotowaliśmy w naszym urzędzie i chcę
go zgłosić do prac legislacyjnych natychmiast po
wyborach.
Kandyduję do Sejmu RP w najbliższych wyborach i przede wszystkim tymi zagadnieniami
chciałbym zajmować się w pracy poselskiej.

okręg warszawski
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JACEK KOZŁOWSKI

Nasz region korzysta z funduszy europejskich
w podobnym stopniu co inne województwa.
Po 2020 roku Mazowsze może wypaść w ogóle
z dostępu do ogromnej większości funduszy
europejskich, z racji tego, że tutejszy poziom
dochodowości już w tej chwili sięga poziomu
100 proc. średniej unijnej.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Magdalena Jędrzejewska
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Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
dla seniorów z Pragi-Południe
Problemy z pamięcią związane ze starzeniem się to ważna kwestia
społeczna dotycząca komfortu i jakości życia naszych seniorów. Z danych
statystycznych wynika, że populacja osób powyżej 60 r.ż. na Pradze-Południe wynosi blisko 23% ogółu mieszkańców i liczba ta systematycznie
rośnie. Sprawy seniorów to nie tylko kwestie dotyczące ich społecznej
partycypacji czy możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, ale
również problemy dnia codziennego. Zaburzenia pamięci to najczęstszy
problem trapiący nie tylko osoby starsze, ale również rodzinę i bliskich
chorej osoby. Na terenie Pragi-Południe nie było do tej pory miejsca,
gdzie osoby chore lub ich bliscy mogliby uzyskać fachową pomoc i informację na temat, jak sobie radzić w kwestii zaburzeń pamięci u osoby starszej. Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, Ośrodek
Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe od listopada 2015 r. uruchamia specjalistyczny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób
cierpiących z powodu chorób otępiennych oraz ich rodzin i opiekunów.
Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać w nim bezpłatną informację na
temat specyﬁki chorób otępiennych, diagnozy, możliwości leczenia, terapii,
aktywizacji, pomocy socjalnej, pielęgnacji i opieki nad chorą osobą starszą.
W ramach działalności Punktu będzie można także skorzystać z bezpłatnych
konsultacji z psychologiem (obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne).
Planowane są ponadto cykliczne spotkania edukacyjne ze specjalistami (psychiatra, geriatra, ﬁzjoterapeuta, pielęgniarka geriatryczna) oraz utworzenie
grupy wsparcia dla rodzin lub bliskich osób starszych cierpiących na zaburzenia pamięci. Punkt obsługiwać będą pracownicy Dziennego Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Walecznych 59 (wejście C – domofon) w środy w godz.
10-14 oraz w czwartki w godz. 14-18, tel. 512 238 405, e-mail: pikwalecznych@gmail.com.
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We wrześniu z tym kuponem –
upustu + podkładka frotte
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ANIN, ul. Rzeêbiarska 78/80, WARSZAWA
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Edyta Chomaniuk

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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BARWY MINIONEGO LATA PACA 19
Słoneczny dzień na Grochowie. Około godziny trzynastej na elewacji jednego z budynków przy ulicy Paca pojawiają się kolory. Z początku są ledwo
dostrzegalne, jednak, w miarę upływu czasu, stają się wyraźne i nasycone.
Róże, pomarańcze, żółcie tworzą na ścianie ulotny, świetlny rysunek, którego
formy zmieniają się pod wpływem położenia słońca na niebie. Około godziny
piętnastej kolory z elewacji łagodnie spełzają na chodnik. Delikatnie drgając
pod wpływem podmuchów wiatru, przypominają wielkie, barwne motyle.
Gdy słońce zasłaniają chmury, świetlny rysunek znika.
KOBIELSKA 54a (podwórko)
Między wyremontowanymi blokami mieszkalnymi stoi stara, sypiąca się
kamienica, przed nią skrawek zieleni. Dociera tu niewiele światła, ale mimo
to wszystko rośnie tu niczym w ciemnym, tropikalnym lesie. Po balkonach
i gałęziach przemykają cicho koty. Między gałęziami drzew coś migoce. Przechodząca obok pani mówi, że najładniej migoce, kiedy zaczyna się ściemniać.
Reﬂeksy światła z tajemniczej, grochowskiej dżungli.
Opisane powyżej prace to instalacje artystyczne zrealizowane w tym roku

na Grochowie w ramach projektu „Fatamorgany Miejskie. Lato”, inicjatywy
wspieranej przez Centrum Promocji Kultury Praga Południe oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych CAL. Rzeźby powstały w wyniku
wielomiesięcznej pracy, której częścią stały się warsztaty plastyczne dla dzieci
(warsztaty zostały opisane we wrześniowym numerze WS). Jednymi ze współautorów tegorocznych „Fatamorgan” stali się m.in. dziesięcioletni Krystian
i Otylia. To ich prace zostały wybrane przez inne dzieci do realizacji.
Materiały użyte do budowy „Fatamorgan” częściowo pochodziły z recyklingu: odpadów zebranych dzięki przyjaciołom oraz partnerom projektu. Pocięte płyty CD stały się głównym budulcem kolorowego „dywanu” na ulicy Paca
19 (projekt wykonany wg rysunku dziesięcioletniego Krystiana), podczas gdy
kapsle, ścinki pleksi, nakrętki i puszki utworzyły migoczącą „pajęczynę” zawieszoną między drzewami, w podwórku przy ulicy Kobielskiej.
Stworzone instalacje są ulotne, sensualne, pobudzające wyobraźnię. Celem
tych prac jest wywołanie uśmiechu, dodanie światła i poezji do szarego pejzażu miejskiego. Przechodnie i mieszkańcy okolicznych bloków cieszą się, że
jest kolorowo. Może dla któregoś z nich migotanie „Fatamorgan” to moment,
na który się czeka, który nasuwa wspomnienia o minionym lecie.
Projekt można oglądać do 15 października 2015.
Oprócz wymienionych wcześniej instytucji partnerami projektu są: Wiadomości Sąsiedzkie, Pracownia Optyki Instrumentalnej „Optyka”,„LTT Oświetlenie i Technika Sceniczna”, VIGO.SL, „Oddam Odpady” oraz „Tsunami Recykling”.
Bardzo dziękujemy im za wsparcie!
Helena Wawrzeniuk

Warszawa w kwiatach – 32. edycja konkursu
W ostatnich dniach sierpnia poznaliśmy zwycięzców 32. konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”. Gala wręczenia nagród Prezydenta m.st.
Warszawy oraz Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
odbyła się w budynku Laboratorium Centrum
Sztuki Współczesnej – na Zamku Ujazdowskim.
Konkurs adresowany był do wszystkich miłośników zieleni - mieszkańców Warszawy, ﬁrm i instytucji publicznych na jej terenie.

Tegoroczna edycja wprowadziła nowe zasady
uczestnictwa. W konkursie uczestniczyły nie tylko
balkony, ale całe nasze otoczenie – ogródki, klomby, aranżacje kwiatowe na placach, ulicach i… dachach domów.
Ideą konkursu jest działanie na rzecz mieszkańców, nie tylko by poprawić estetykę naszego
otoczenia, ale by poprawić integrację sąsiedzką
i zainicjowaćwspólne działania sąsiadów na rzecz

głębszych relacji między nimi i wzrostu poczucia
własności - osiedla, dzielnicy, miasta - by poczuć,
że są one nasze.
Na konkurs wpłynęło trzysta dwadzieścia zgłoszeń ze wszystkich dzielnic Warszawy - najwięcej
z Pragi-Południe, Woli i Mokotowa. Przy tak dużej
liczbie zgłoszeńorganizatorzy zdecydowali dokonać, po raz pierwszy, podziału nagród Prezydenta
m.st. Warszawy na kategorie: człowiek, sąsiedzi
i ﬁrma.
Swoje wyróżnienia przyznało również Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Oprawą artystyczną
gali był musical imrowizowany pt. „Musical Impro
w miejskiej dżungli”. Piosenkę „Warszawa w kwiatach”, ułożoną na cześć konkursu, zagrała Kapela
Praska. Nagrody wręczał wiceprezydent Warszawy
Jarosław Jóźwiak i przewodnicząca Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy Beata Michalec.
cd. na str. 7
Fotograﬁe:
• Dyrektor Beata Domańska i Wicedyrektor Dorota Kosk
• Szkolny ogród – I nagroda Prezydent m. st. Warszawy
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Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy
I miejsce – w kategorii FIRMA, za „pasję właścicieli ﬁrm prywatnych, instytucji, spółdzielni i wspólnot, które wyszły poza najprostsze rozwiązania
estetyczne”, otrzymał Zespół Szkół nr 91, ul. Weterynaryjna 3 z Grochowa
II miejsce – w kategorii SĄSIEDZI, za oddolne inicjatywy, umiejętność komunikowania się i organizowania wśród sąsiadów otrzymało Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka, ul. Dąbrówki 20
z Saskiej Kępy.
Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Warszawy:
W kategorii Ogródki przydomowe
otrzymali: Nadine i Jan Bandurscy z ulicy Algierskiej – Saska Kępa
W kategorii Mister kwiatów
otrzymała: Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana Pracowników Kultury, ul. Francuska 4 – Saska
Kępa.
Jak co roku wręczona została także Nagroda
im. Stefana Starzyńskiego - inicjatora akcji ukwiecania Warszawy, który bardzo pragnął, by „Warszawa stała się miastem–ogrodem pełnym zieleni”.
W tym roku ta prestiżowa nagroda przyznana
została PGR-owi „Bródno” Sp. z o.o.
Anna Oleksiak

Chopin

na Grochowskiej
Orkiestra Sinfonia Varsovia zaprasza na recitale uczestników XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
Koncerty będą odbywały się codziennie o 19:00,
od poniedziałku 5 października do czwartku 15
października, w Auli przy ul. Grochowskiej 272.
Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny.
78 młodych pianistów od soboty 3 października walczy na scenie Filharmonii Narodowej
o zwycięstwo w jednym z najważniejszych konkursów pianistycznych na świecie. Podobnie jak
pięć lat temu, chcemy umożliwić mieszkańcom
prawobrzeżnej Warszawy kontakt z uczestnikami
Konkursu Chopinowskiego. Zaprosimy kilkunastu
naszym zdaniem najlepiej rokujących artystów
do występów w naszej siedzibie przy Grochowskiej 272 – mówi Janusz Marynowski, dyrektor
Orkiestry Sinfonia Varsovia.
Każdy, kto z różnych przyczyn nie będzie mógł
wysłuchać przesłuchań konkursowych, może
przyjechać do nas i wieczorem posłuchać na żywo
muzyki Chopina w wykonaniu tych samych artystów. Podobne koncerty zorganizowaliśmy pięć
lat temu, przy okazji poprzedniego Konkursu Chopinowskiego – cieszyły się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Mamy nadzieję, że tak będzie
i tym razem! – dodaje Janusz Marynowski.
Partnerem tego cyklu jest KAWAI.
Natalia Daca

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Zatrzymaj si´ w STAYni i poczuj muzyk´!
„Śpiewać każdy może”
to piosenka, którą wykonał Jerzy Stuhr w Opolu
w 1977 roku. Od tego czasu
nie straciła na swej popularności i wpisała się na stałe
do polskiej kulturalnej szuﬂady muzycznej. Słowa te
stały się nawet pewnego
rodzaju frazeologizmem.
Dziś na Grochowie mają
swoje prawdziwe odzwierciedlenie. Bowiem od niedawna w naszej dzielnicy
działa STAYnia, czyli miejsce
dla wszystkich osób, które
kochają muzykę i chcą na
nowo odkryć w sobie talent.
Śpiewać naprawdę każdy
może, co więcej: grać też!
Eksperymentalna Pracownia Muzyczna STAYnia rozpoczęła swoją działalność dzięki inicjatywie Fundacji „Muzyka jest dla wszystkich” oraz Fundacji
Orkiestry Sinfonia Varsovia. Powstała, aby zrzeszyć
osoby muzykujące oraz amatorów w celu stworzenia przestrzeni do wspólnej pracy artystycznej.
Miejsce nieustannie się rozwija i ewoluuje dzięki
osobom uczęszczającym do STAYni.
– Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich” zajmuje
się edukacją i animacją muzyczną. Organizujemy
projekty, którymi chcemy odpowiadać na potrzeby
muzyczne Polaków. Zawsze jest to jednak eksperyment i w naszych działaniach jesteśmy bardzo
otwarci na informacje zwrotne uczestników projektów, chcemy współtworzyć z nimi inicjatywy,
dzięki którym więcej osób zacznie muzykować –
podkreśla przedstawicielka Fundacji „Muzyka
jest dla wszystkich”, Katrzyna Konciak.
Organizatorzy przedsięwzięcia zachęcają do
uczestnictwa w grupowym śpiewaniu. Warsztatom odbywającym się pod nazwą „Międzypokoleniowy Klub Piosenkowy” przyświeca idea, że
„ćwiczenie czyni mistrza”. Najważniejsze dla osób
prowadzących warsztaty śpiewu jest to, że muzyka wytwarza pozytywne emocje i integruje ludzi.
Zdolności wokalne nie są najważniejsze. Liczy się
chęć, zamiłowanie do śpiewu i poddanie się wirowi muzyki! Na zajęcia, zgodnie z ich nazwą, może
uczęszczać każdy, niezależnie od wieku. Warsztaty prowadzone są przez Łukasza Owczynnikowa
oraz Annę Przybysz, która wspiera uczestników
w ramach zajęć z emisji głosu. Partnerem merytorycznym „Międzypokoleniowego Klubu Piosenkowego” jest znany już w całej Warszawie i okolicy
projekt „Cała Praga śpiewa”.
fot. Maciej Mulawa

Nagrodzeni z Pragi-Południe

W STAYni można też grać!

Jeśli bardziej od śpiewania satysfakcjonuje Was
granie na instrumencie, STAYnia jest też miejscem
dla Was! Być może dzięki inicjatywie Fundacji „Muzyka jest dla wszystkich” oraz Fundacji Orkiestry
Sinfonia Varsovia stworzycie swój własny zespół,
albo będziecie członkami amatorskiej orkiestry?
– Eksperymentalna Pracownia Muzyczna STAYnia jest miejscem międzypokoleniowym, do które-

go zapraszamy osoby, które kiedyś miały styczność
z instrumentem, ale z różnych powód to zarzuciły,
a dziś chciałyby znów muzykować. Zapraszamy również osoby zaawansowane, które szukają miejsca
na próby własnego zespołu lub chciałyby spotkać
muzykujące osoby i założyć swój zespół w STAYni.
Mile widziane są też osoby, które ciągnie do muzyki,
a nie mają muzycznych doświadczeń. Spotykamy się
regularnie na zespołowych zajęciach instrumentalnych i śpiewaczych – podkreśla Katarzyna Konciak.
Udział w tym projekcie oprócz osób niebędących muzykami zawodowymi zgłosiła już Latająca
Szkołą Rocka oraz praskie świetlice Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Istotną kwestią jest fakt, że bez
względu na to, jaką muzykę kochasz, czy klasyczną, czy jazz, rock, czy wszystkie tak samo mocno
–STAYnia jest miejscem dla Ciebie!

Warsztaty w STAYni już trwają, ale...

Przedsięwzięcia Eksperymentalnej Pracowni
Muzycznej już prężnie działają w dawnej stajni
Instytutu Weterynarii przy ul. Grochowskiej, gdzie
obecnie mieści się siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia. Jednak jak zapewnia Katarzyna Konciak,do
muzykujących grup można ciągle dołączyć! Warunkiem uczestnictwa jest tylko miłość do muzyki. Warsztaty prowadzone w STAYni są bezpłatne.
Istotną kwestią jest fakt, że projekt zakłada działanie wieloletnie!
– Dzięki współpracy z Orkiestrą Sinfonia Vasovia
wykorzystujemy zabytkowe przestrzenie dawnego
Instytutu Weterynarii do muzycznych spotkań. Planujemy podsumować tegoroczne zajęcia koncertem
11 grudnia w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2– informuje Katarzyna Konciak.
Celem osób związanych z Fundacją „Muzyka
jest dla wszystkich” oraz Fundacją Orkiestry Sinfonia Varsovia i prowadzących warsztaty muzyczne
jest uświadomienie nam, że zawsze warto angażować się w rozwój. Nie poddawać się i spełniać
swoje marzenia. Ponadto pamiętajcie, że muzyka
dostarcza nam przeżyć emocjonalnych.
Olga Łęcka
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MÓZG LUBI RUCH!
10 października 2015 r. w Hali Sportowej „Siennicka” pod hasłem „Mózg lubi ruch”
odbędzie się południowo-praski piknik!
Organizatorzy wydarzenia zapraszają rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym do udziału w zabawach, konkursach, pokazach sportowych. Podczas imprezy będzie możliwe uzyskanie porad specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w zakresie stymulacji rozwoju psychoruchowego dzieci i proﬁlaktyki przyszłych trudności
szkolnych.
Swoim patronatem piknik objęli: Burmistrz Dzielnicy Praga Południe, „Wiadomości Sąsiedzkie Grochów” oraz Radio Warszawa.
Wydarzenie organizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 we współpracy
z OSiR Praga Południe, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 1, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 2, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 3, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 4, Didasko S.J.,
Uczniowskim Klubem Sportowym „Niedźwiadek”, Uczniowskim Klubem Sportowym „Praskie
Centrum Sportu”, Przedszkolem nr 48 „Zielony Groszek”.
Maciej Dorosz/Redakcja

Nowy sezon na Paca 40!
Powracamy po wakacjach z nową energią i nowymi zajęciami. Czekamy na wszystkich, którym nie straszne jesienne
chłody i chandra. Drzwi Centrum Społecznego Paca są otwarte codziennie, dla każdego, niezależnie od wieku. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12, w soboty
od 10 do 18.
Dla dorosłych przygotowaliśmy mnóstwo ciekawych pozycji, między innymi zajęcia TRE Tension and trauma releasing
exercises – ćwiczenia uwalniające od stresu i traumy, dzięki
którym oczyścimy swoje ciało od napięć i stresu. Zapraszamy
we wtorki (CO DWA TYGODNIE) o godzinie 18.30, start 13 października. Wszystkich zainteresowanych tematyką medycyny i ﬁlozoﬁi starochińskiej zapraszamy na ćwiczenia Qigong
LECĄCY ŻURAW. Aby zakosztować starochińskiej gimnastyki
dla zdrowia i ducha, wykonywanej przez powolne i płynne
ruchy, zapraszamy w każdy czwartek na godz. 18.30.
Jeżeli poszukujesz pracy, chcesz odkryć, co możesz robić,
potrzebujesz wsparcia w napisaniu listu motywacyjnego,
CV lub chcesz się przygotować do rozmowy z pracodawcą
– mamy dla Ciebie idealną propozycję – Warsztaty Aktywizujące „No dalej, wyróżnij się!”. Pierwsze spotkanie odbędzie się
6 października (kolejne: 20.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12). Obowiązują zapisy pod nr. tel.: 693 593 956.
Przyszłe mamy zachęcamy do udziału w spotkaniach No
pain, no Gain, czyli o porodzie i pierwszych dniach po. Odbędą się dwa spotkania. 10 października (godz. 11-13) tematem
będą różne podejścia do rodzenia, ﬁzjologia i naturalny rytm
porodu oraz metody radzenia sobie z bólem. Zaś 23 października (godz. 11-13) porozmawiamy o prawach rodzącej i porodzie w szpitalu, najczęstszych interwencjach medycznych,
znieczuleniu farmakologicznym i pierwszych dniach po.
Dla najmłodszych i młodzieży także mamy kilka propozycji.
Dzieci w wieku 10-12 lat zainteresowane rozpoczęciem przygody z tańcem zachęcamy do zapisów na zajęcia HIP-HOP
Dance, start: piątek 9 października, godz. 16.30.
Najmłodszych miłośników teatru zachęcamy do zapisów
do nowo powstającej grupy teatralnej DROBIAZG.
Jeżeli chcesz przeżyć niesamowitą przygodę i chciałbyś
spróbować np. chodzenia na szczudłach, street artu czy żonglowania, zgłoś się do nas! Chętnych do wstąpienia w szeregi GANG-u, czyli Grupy Aktywnych Nastolatków Grochowa,
zapraszamy do wspólnej zabawy (kontakt: juliaz@cal.org.pl).
To tylko kilka propozycji. Więcej informacji odnośnie do
prowadzonych zajęć udzielamy oraz zapisy prowadzimy pod
nr. tel. 22 118 17 68, zapisy@cal.org.pl; FB Paca 40, http://centrumpaca.pl/ bądź bezpośrednio u nas, na Paca 40.
Zapraszamy!
Paulina Wróbel,
animatorka Centrum Paca
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Potrzeba nam liderów, ludzi, którzy wiedzą,
w którym kierunku i w jaki sposób chcą rozwijać kraj – uważa Łukasz Kubik, najmłodszy
radny dzielnicy Wawer.
Czego w nadchodzącej przyszłości może być Pan
pewny?
Jak powiedział Heraklit z Efezu, jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. Będąc jedocześnie samorządowcem, pracuję z menadżerami wysokiego szczebla
i widzę, że oni muszą mierzyć się z tym wyzwaniem.
Czego zatem im najczęściej brakuje?
W mojej opinii dwóch rzeczy: wizji oraz przywództwa. Menadżerowie robią rzeczy właściwie, a przywódcy właściwe.
Czy podobnie jest w polityce?
Widzę pewne analogie i myślę, że w dzisiejszych
zmieniających się czasach potrzebujemy tych drugich – czyli przywódców – pełnych inicjatywy i energii do działania.
Gdy się Pan rozgląda, to...
Widzę nasz kraj, z którego można być dumnym –
pełny uczciwych, ciężko pracujących ludzi. Jesteśmy
na drodze do jednocyfrowego bezrobocia. Sama
Warszawa zmienia się na naszych oczach.
Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
Polacy nie są zadowoleni z władzy.
Jestem samorządowcem od kilku lat, rozumiem
ludzi i wiem, że niektóre rzeczy można by poprawić.
Wiele to drobiazgi.
Podam przykład. Większość urzędów jest czynnych
w godzinach 8–16. Niestety warszawiacy z reguły
pracują do godziny 17. Aby coś załatwić, większość
ludzi musi brać wolny dzień! Gdyby biura obsługi

mieszkańców były czynne do 18, a w niektóre dni
do 20, problem by zniknął.
Co jeszcze przeszkadza?
Testem dla władzy jest infrastruktura. Już drugą
kadencję jestem radnym dzielnicy Wawer. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że południe Warszawy potrzebuje kolejnej przeprawy przez Wisłę,
niezależnie od realizowanej budowy Południowej
Obwodnicy Warszawy. Może warto byłoby rozważyć
powrót do koncepcji budowy mostu na Zaporze,
łączącego Wawer z dolnym Mokotowem.
Czy stać nas na takie inwestycje?
Odpowiem trochę przekornie: czy stać nas utratę
2% PKB z powodu korków? To mniej więcej tyle, ile
wydajemy na wojsko. Warszawa jest dziewiątym najbardziej zakorkowanym miastem na świecie, przegoniliśmy Londyn i Pekin...
Co można z tym zrobić?
Poprawić komunikację z centrum Warszawy – to
na pewno skłoniłoby mieszkańców do pozostawienia samochodu w domu. Dlatego zdecydowanie
popieram rozbudowę drugiej linii metra w stronę
ronda Wiatraczna i Gocławia.
Wiele Pan mówi o infrastrukturze i inwestycjach drogowych, ale jako poseł będzie pan musiał
mierzyć się także z innymi wyzwaniami.
Mamy kryzys demograﬁczny, stajemy się społeczeństwem starzejącym się, a nasza gospodarka
musi zacząć konkurować innowacyjnością, a nie tylko kosztami pracy.
W dłuższej perspektywie bez zwiększenia dzietności trudno będzie zapewnić odpowiedni wzrost
gospodarczy, a przyszłym emerytom godne świadczenia. Państwo jest złożonym systemem, a nie siecią
oderwanych od siebie projektów.

I jakie są Pańskie propozycje?
Budowanie tanich mieszkań na wynajem dla ludzi
młodych, dostosowanie godzin pracy urzędów do
możliwości obywateli, uszczelnienie systemu podatkowego, dzięki któremu będziemy mogli wygenerować rocznie między 10 a 30 mld złotych. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć np. na lepszą opiekę
medyczną dla osób starszych.
Większość spraw, o których pan teraz mówił,
to bardzo istotne kwestie
Zdecydowanie, to właśnie one składają się na
zadowolenie z państwa, w którym żyjemy. Z przyjaznych urzędów, dobrej infrastruktury, wygodnej
komunikacji miejskiej oraz poczucia, że panuje
porządek, prawo i wzajemna życzliwość. Do tego
będę dążył i dlatego właśnie zdecydowałem się kandydować do Sejmu RP.
Rozmawiał Konrad Budek

od 152 m2
2
do 192 m
na działkach

od 200 m2 do 440 m2

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Twój dzienniczek podróży

czyli miej wpływ na komunikację w Warszawie!

W dniach 24 września – 25 października trwa Warszawskie Badanie Ruchu 2015, etap ankiet internetowych. Mieszkańcy Warszawy w wieku od 6 r.ż., bez
górnej granicy wiekowej, mogą wziąć udział w badaniu ich codziennych zachowań komunikacyjnych.
W ankiecie poproszeni będą o podanie miejsc odwiedzonych poprzedniego dnia – od momentu wyjścia
z domu, poprzez wszystkie miejsca takie jak praca
czy szkoła, sklepy, kawiarnie, kluby sportowe, punkty
usługowe i in., kończąc na powrocie domu. Oczywiście, odpowiadając, należy też podać środki transportu (nie tylko komunikacja miejska, ale też własny
samochód, motocykl, skuter, rower oraz drogi pokonane pieszo). Pytania są co prawda szczegółowe, ale
udzielone odpowiedzi są anonimowe i objęte ochroną. Ankietę można wypełniać wielokrotnie, przez co
może ona stanowić pewnego rodzaju dzienniczek
podróży każdego mieszkańca stolicy. Aby nasze przemieszczanie się nosiło miano podróży musi spełniać

podane przez twórców badania kryteria: Podróże,
o które pytamy, to każde przemieszczenie się:
1. którego początek lub koniec położone są na
obszarze Warszawy,
2. dokonane na odległość co najmniej 100 m
(np. około 4 minuty pieszo),
3. mające określony cel,
4. dokonane dowolnymi środkami transportu lub
pieszo.
Wyniki ankiet internetowych uzupełnią dane
zebrane podczas poprzednich etpów WBR: ankietowania mieszkańców Warszawy prowadzonego
w losowo wybranych gospodarstwach domowych
oraz pomiaru ruchu drogowego (statystyki dotyczące poruszających się po mieście pojazdów).
Na podstawie wszystkich tych danych zostanie opracowany komputerowy model ruchu dla
obszaru całej aglomeracji warszawskiej, co z kolei
pozwoli na zaplanowanie rozwoju komunikacji
w stolicy stosownie do naszych potrzeb, a nie w
oderwaniu od rzeczywistości. Nowością będzie
opracowanie także modelu dla ruchu rowerowego. Kompletny model ruchu dla naszego miasta
powstanie do końca maja 2016 r.
Ankieta dostępna jest pod adresem: www.
transport.um.warszawa.pl/wbr2015.

Jeśli masz chwilę, wypełnij ją. Poza możliwością wpłynięcia na przyszły kształt komunikacji w
Warszawie (nie tylko transportu publicznego, ale
też np. synchronizacji świateł drogowych czy poprowadzenia objazdów najkorzystniejszymi dla
mieszkańców trasami) możesz mieć z niej także
korzyść prywatną. Analizując swój miniony dzień
wraz z godzinami podróży i pobytów w różnych
miejscach, możesz wychwycić powstałe gdzieś po
drodze straty czasu i zoptymalizować plan przyszłych dni, aby wykorzystywać swój cenny czas
bardziej efektywnie.
Hanna Kowalska

Grochowskie
chodniki jak nowe
Zarząd Dróg Miejskich w ostatnim czasie
remontuje nawierzchnię chodników. Nowe
płyty betonowe zostały wyłożone na ulicy
ul. Międzyborskiej od al. Waszyngtona do
al. Stanów Zjednoczonych. Firma ADROG
w ramach zleconych prac wymieniła także
zniszczone krawężniki oraz wyremontowała
wjazdy na posesje. Nowa nawierzchnia pojawiła się także na odcinku od ul. Grochowskiej
do ul. Dwernickiego.
Redakcja

OGŁOSZENIA DROBNE

Od 1 stycznia 2015 r. na naszych łamach można zamieścić wyłącznie dwa typy
ogłoszeń drobnych:
• 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).
• Rolety, plisy, żaluzje, verticale, markizy, moskitiery.
Sprzedaż, montaż, serwis. Ceny producenta !!! tel.
607 574 364

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

• Zamienię mieszkanie, wykończone 60 m2 garaż
nowy apartamentowiec przy ul. Zgierskiej, na dom
w Warszawie (niewielka dopłata lub remont w
rozliczeniu) 511980315
WYPOŻYCZALNIA

IWO-AGO

PRZYCZEPY, LAWETY

SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY, PIORĄCY:
KÄRCHER, GARDENA

tel.: 532 234 128

Z¸OTA RÑCZKA

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.
SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI
INSTALACJI GAZOWYCH MIESZKAŃ
MONTAŻ URZĄDZEŃ GAZOWYCH
SOLIDNIE I TANIO

tel.
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602 873 265

503 150 991

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

• Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem, z problemem prawnym. 796-796-596
• Sprzedam działkę tanio-bezpośrednio, obejrzyj
www.dzialka-wiazowna.pl
• POLSKI- nowa matura, egzaminator OKE Praga Płd.
tel. 698700166
• Przedszkole specjalne poszukuje nauczycieli po
oligofrenopedagogice. Mile widziane ukończone
studia z zakresu wychowania przedszkolnego i
pedagogiki terapeutycznej. Umowa o pracę. Kontakt:
przedszkole@helenow.pl
• Roznoszenie ulotek. Od 5 lat zajmuję się roznoszeniem
ulotek, pracę wykonuję rzetelnie i z zaangażowaniem,
posiadam referencje. tel. 883 466 477
• Usługi remontowo-budowlane, remonty od A do Z,
budowa domów, naprawa dachów, wykończenia

kompleksowo, konkurencyjne ceny. Dojazd do klienta
i wycena gratis. tel. 501 150 505
• Naprawa okien: przewiewy, regulacja, konserwacja.
Wymiana: uszczelek, klamek, okuć. Nasza oferta:
sprzedaż i montaż, rolety, żaluzje, plisy, moskitiery.
Fachowy montaż. tel. 502 364 827
• Firma sprzątająca poleca swoje usługi prania
dywanów, mycie okien, sprzątanie biur, itp. www.
j-cleaner.com.pl. Złota rączka. tel.505287781

NAUKA GRY NA GITARZE

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

PENSJONAT
SENIORA
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

ca∏odobowa opieka
piel´gniarska
pobyt opiekuƒczo-leczniczy
opieka po udarze mózgu
i rehabilitacja
pobyt krótko i d∏ugoterminowy
oraz dzienny

TANIA KSIĘGOWOŚĆ
os. ﬁzyczne, spółki, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe
e-mail: accept@accept.com.pl

www.accept.com.pl

tel.: 22 810 16 42
500 107 913, 509 545 307
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Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

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

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

GABINET MOBILNY – SYLWIA

DO WYNAJĘCIA

OGRZEWANA HALA
w Wawrze – na magazyn lub cichą działalność.

Tel. 695-622-848

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Z DOJAZDEM DO DOMU

10B%
ATU
RA

Sylwia Anna Pietrzykowska

MASAŻE, ZABIEGI NA CIAŁO, PRZEDŁUŻANIE RZĘS

kontakt@gabinetmobilny-sylwia.pl
tel.: 790 744 458
www.gabinetmobilny-sylwia.pl PN-PT w godz.: 11-20
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ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa - Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

BADANIA USG dorośli i dzieci

Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych

Rejestracja telefoniczna:
(22) 250 15 77, (22) 671 77 00
Godziny przyjęć: pon. - pt. 7 - 21, sobota 8 - 14
www.boramed.pl

REHABILITACJA dorośli i dzieci

Kompleksowe
prowadzenie ciąży

USG 3D/4D, genetyczne
Test PAPP-A, ECHO serca płodu
Certyﬁkat Londyńskiej Fundacji
Medycyny Płodowej FMF

Kompleksowa terapia bólu i leczenie schorzeń narządu ruchu.
Masaż
Ortopedyczna
Fizykoterapia
Konsultacje
Kinezyterapia
Neurologiczna
Kinesiotaping
ginekologiczne
Osteopatia
Dla kobiet w ciąży
Dziecięca
USG ginekologiczne
SENIORZY (po 65 r.) - PROMOCJA do odwołania
Cytologia
Antykoncepcja
20% zniżki na terapię indywidualną oraz masaże
Wkładki wewnątrzmaciczne 20% zniżki na ﬁzykoterapię oraz ćwiczenia
Konsultacja ﬁzjoterapeutyczna 0 zł przy wykupie terapii

STOMATOLOGIA

Stomatologia
zachowawcza
Stomatologia dziecięca
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Ortodoncja
Protetyka
Chirurgia

*zniżki/promocje nie sumują się z innymi promocjami.

SPECJALIŚCI

* Zakres usług może ulec zmianie.

GINEKOLOGIA

m.in. endokrynolog, pediatra, kardiolog, ortopeda, gastrolog, dermatolog.
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