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MIEJSKA SZTUKA NA NASZYCH ULICACH
Sztuka XXI wieku już dawno wyszła na ulice. Poza muralami, które stają się coraz bardziej
modne, widzimy w różnych częściach naszej
okolicy graﬃti. Często malowane na budynkach,
przystankach i miejskich ławkach zupełnie nie
przypominają dzieł sztuki, a są po prostu wandalizmem. Na szczęście to prawdziwe graﬃti na
grochowskich ulicach także można znaleźć, i to
w miejscach przeznaczonych właśnie na nie.
Od 2009 r. ZDM zdecydował się przekazać miejsca na uprawianie legalnego graﬃti. Każde miejsce oznaczone jest tabliczką, która jest informacją
potwierdzającą, że w tym miejscu graﬃciarze mogą
legalnie malować i nie potrzebują zezwolenia
ZDM – informuje rzecznik prasowy Zarządu Dróg
Miejskich, Karolina Gałecka.
W naszej dzielnicy są wyznaczone aż cztery tego
typu miejsca: dwa przy zbiegu ulicy Ostrobramskiej z Kinową oraz dwa przy Ostrobramskiej i al.
Stanów Zjednoczonych. O możliwości legalnego
malowania na ścianach informuje znak, na którym
widnieje niebieska puszka sprayu na żółtym tle.
Pomysł wyznaczenia miejsc do legalnego graﬃti
ma przede wszystkim zachęcić graﬃciarzy do korzystania z wyznaczonych punktów, co w efekcie ma
przyczynić się do zmniejszania aktów wandalizmu
na obiektach inżynierskich czy ekranach akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy
– dodaje Karolina Gałecka
Zarząd Dróg Miejskich, aby ograniczyć akty
dewastacji obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym, zawiadamia o zaistniałym wykroczeniu
Komendę Stołeczną Policji, z żądaniem ścigania
i ukarania sprawcy wykroczenia. Istotną kwestią
jest również fakt, że funkcjonariusze straży miejskiej mają na stałe wpisane w zadania kontrolowanie miejsc publicznych m.in. pod kątem umieszczania graﬃti.
W tym zakresie współpracują również z operatorami monitoringu miejskiego. Współpraca ta
ułatwia podejmowanie interwencji i ujmowanie
sprawcy na tzw. gorącym uczynku. Ujęcie sprawcy
na gorącym uczynku umożliwia również właścicie-

lowi zniszczonego obiektu dochodzenie odszkodowania od sprawcy. W przypadku ujęcia sprawcy na
gorącym uczynku wzywana jest policja – informuje
Katarzyna Dobrowolska z Biura Prasowego Straży
Miejskiej m.st. Warszawy.
Od początku roku do połowy listopada br.
w naszej dzielnicy strażnicy miejscy odnotowali
31 zdarzeń. Co ciekawe w 16 przypadkach zgłoszenia dotyczące graﬃti nie potwierdziły się,
w 2 przypadkach autorzy graﬃti mieli zgodę od
administratora obiektu.
Strażnik miejski w związku z art. 63a § 1 Kodeksu
Wykroczeń („Kto umieszcza w miejscu publicznym

Dwernickiego za niecałe 300 tys. zł
Na sam koniec roku kalendarzowego ulica
Dwernickiego zmieniła swoje oblicze i stała się
bardziej przyjazna dla osób mających problemy
ze wzrokiem dzięki zastosowaniu rowkowego
pasa prowadzącego o szerokości 30 cm. Nowa
technologia ułatwiająca poruszanie się osób niepełnosprawnych po miejskich chodnikach będzie
wdrażana we wszystkich inwestycjach prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich.
W ramach przeprowadzonego remontu na ulicy Dwernickiego od ul. Wiatracznej do ul. Myciel-

skiego zmieniono nawierzchnię oraz zamontowano specjalne pasy ostrzegawcze na przystankach i przejściach dla pieszych. Wprowadzono
także ułatwienie dla kierowców miejskich pojazdów, bowiem na przystankach autobusowych
zastosowano krawężniki peronowe o wysokości
16 cm. Dzięki zaokrągleniom u podstawy ułatwiają
one autobusom podjazd do krawędzi peronu.
Inwestycja, której wykonawcą była ﬁrma Z.U.B.
„ADROG” Sp. J., pochłonęła ponad 275 tys. zł.
Olga Łęcka,
źródło: zdm.waw.pl

do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, aﬁsz,
apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je
na widok publiczny w innym miejscu bez zgody
zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”) może nałożyć
mandat w wysokości do 500 zł – dodaje Katarzyna
Dobrowolska.
Sztuka miejska może ubarwić naszą rzeczywistość, ale tylko w momencie, gdy nie dewastuje mienia publicznego. W nowym roku życzmy
sobie, aby w naszej okolicy było jak najmniej
wandalizmu, a jak najwięcej prawdziwej sztuki
zapierającej dech w piersiach w miejscach dla niej
przeznaczonych.
Olga Łęcka
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Z prac Rady Dzielnicy
Początek kalendarzowego roku to czas dobry
do podsumowań. Tak jak
każdy z nas, czytelników,
tak i władze dzielnicy
podsumowują miniony
rok, przede wszystkim
inwestycje stworzone
dla mieszkańców Pragi-Południe. W tym numerze „Wiadomości Sąsiedzkich” postanowiłem
przypomnieć najważniejsze inwestycje 2015 roku.
Najważniejszą z nich jest niewątpliwie Park
Polińskiego. Zlokalizowany przy ulicy Szaserów,
naprzeciwko Centralnego Szpitala Wojskowego

plac został gruntownie zmodernizowany. Kosztem 9 mln złotych został oddany nowoczesny
park skrojony na miarę potrzeb mieszkańców
Grochowa. Na najmłodszych czeka nowoczesny plac zabaw oraz fontanna, na starszych dwa
pawilony: kawiarniany i wystawowy o łącznej
powierzchni 350 m2. W wyniku konsultacji przeprowadzanych z mieszkańcami podjęto decyzję
o ogrodzeniu parku oraz wybudowaniu wybiegu
dla psów. Dodatkowo na terenie parku powstanie
realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego plac zabaw z zabawkami przeznaczonymi
dla dzieci niepełnosprawnych.
Na Pradze-Południe powstały też nowe ścieżki rowerowe. Najważniejsza z nich realizowana
przez dzielnicę to ścieżka biegnąca wzdłuż ulicy
Łukowskiej. Zarząd Dróg Miejskich natomiast

Co słychać na Pradze-Południe
Uniwersam
„GROCHÓW”

Czy można w styczniu
2016 roku w piśmie ukazującym się na Pradze-Południe pisać o czymś
innym niż o symbolu
dzielnicy, nierozerwalnie z nią związanym od
40 lat, jednym z pierwszych centrów handlowych w Polsce? Niestety nie,
choć zmiany zapowiadają się interesująco.
Piszę niestety, gdyż od pierwszych dni funkcjonowania Uniwersamu „Grochów” łączą mnie
z nim niezapomniane wspomnienia. I te złe, jak
wyryty w pamięci widok z 13 grudnia 1981 roku
ludzi przed pierwszym plakatem obwieszczającym wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.
Ale przede wszystkim te dobre, jak wspomnienie
pełnych jak na ówczesne czasy półek w sklepie samoobsługowym, gdzie zawsze można było kupić
coś słodkiego. Pamiętam pierwszy sklep komputerowy „OSKAR”, w którym były pierwsze komputery „ATARI” i przede wszystkim gry do nich, oraz
„ASTORIĘ”, w której co prawda bywałem tylko podczas spotkań świątecznych organizowanych przez
redakcję „Mieszkańca”, ale wcześniej na lody z patyka z kolegami przychodziliśmy aż z Majdańskiej.
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Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Ciepło z choinki

Czas jest nieubłagany i coraz szybciej biegnie,
powstają nowoczesne centra handlowe, jednak
w przypadku Uniwersamu „Grochów” zatrzymał
się on jeszcze w minionym wieku. Brak remontów, ale także małą funkcjonalność w porównaniu
z działającymi dziś centrami handlowymi widać
na każdym kroku.
Dlatego mimo że żal mi mającej nastąpić
w tym miesiącu rozbiórki Uniwersamu „GROCHÓW” i działającego obok bazarku, to jednak
przedstawione przez inwestora plany budowy
nowego obiektu napawają optymizmem na
przyszłość.
W wysokim na 17 pięter budynku mieszkalno-biurowym ma na pierwszych dwóch kondygnacjach znajdować się duży wielobranżowy sklep
samoobsługowy i szereg mniejszych punktów
usługowych. Nowe zagospodarowanie terenu
wokół budynku i przede wszystkim nowy estetyczny bazarek powinny dopełnić obrazu pozytywnych zmian. Całość inwestycji powinna
zakończyć się za 2 lata i wiosną 2018 roku będziemy robić zakupy w nowoczesnym Uniwersamie
„Grochów”, czego Państwu i sobie życzę!
Paweł Lech
przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki
Rady m.st. Warszawy.

Siódma edycja zimowej akcji „Ciepło z natury” ruszyła! W osiemnastu dzielnicach Warszawy PGNiG TERMIKA SA organizuje zbiórkę
choinek, które następnie traﬁą do warszawskich elektrociepłowni jako ekologiczne
paliwo. Na Pradze-Południe mobilny punkt
będzie dostępny 2 lutego br. na parkingu
przy Urzędzie Dzielnicy (ul. Grochowska 274)
w godzinach 10:00–18:00.
Podczas poprzednich edycji programu
zebrano ponad 2248 ton ekologicznego paliwa. Tylko w ubiegłym roku nasze świąteczne
drzewka posłużyły do produkcji aż 548 ton
biomasy! Co ciekawe, 100 ton choinek zastępuje 60 ton węgla, które daje 920 GJ ciepła
i pozwala ogrzać 30 sześćdziesięciometrowych mieszkań przez rok! Z tej ilości węgla
można również otrzymać 128 MWh energii
elektrycznej, czyli roczne zużycie energii
przez 50 rodzin.
Pamiętajcie, Sąsiedzi, że zebrane przez
PGNiG TERMIKA SA w ten sposób świerki
i jodły traﬁą do warszawskich elektrociepłowni i jako zielone paliwo powrócą do nas
w postaci ekologicznie czystej energii cieplnej i elektrycznej.
Redakcja
źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Założenia projektowe obwodnicy śródmiejskiej
W grudniu otwarte zostały oferty w przetargu na
dokumentację projektową obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej. Przyjęto liczne
założenia projektowe, wśród których znalazły się
m.in. tunel pod rondem Wiatraczna, wiadukty nad
torami kolejowymi z przystankami autobusowymi i zejściami, jednopoziomowe skrzyżowanie
z Trasą Świętokrzyską oraz węzeł z ul. Radzymińską
w układzie etapowym. Nie zapomniano również

jest w trakcie realizacji ścieżki biegnącej aleją
St. Zjednoczonych od ulicy Saskiej do ulicy Poligonowej. W planach ZDM jest również budowa
ścieżki rowerowej wzdłuż alei Waszyngtona od
ronda Waszyngtona do ronda Wiatraczna. Te drogi rowerowe pozwolą na znaczą poprawę jakości
i bezpieczeństwa podróży na rowerze po prawej
stronie Warszawy. Pozwolą również na przeniesienie ruchu rowerowego z chodników na ścieżki.
Wspominając o chodnikach, warto zaznaczyć,
iż wiele z nich doczekało się remontu. Mnie najbardziej cieszy wymiana dużego odcinka zlokalizowanego wzdłuż ulicy Międzyborskiej. Stare i wysłużone, a w wielu miejscach połamane płytki zastąpiono nowymi i równymi płytami chodnikowymi.

o obustronnych chodnikach oraz jednostronnej,
dwukierunkowej ścieżce rowerowej.
Oferty na realizację przedsięwzięcia złożyło siedem ﬁrm. Ceny za przeprowadzoną usługę wahają się między 6,9 mln (Mosty Katowice z Katowic)
a 16,9 mln zł (konsorcjum TPF z Warszawy i CertusVIA z Warszawy). Jak informuje Zarząd Miejskich
Inwestycji Drogowych na swojej oﬁcjalnej stronie
internetowej, przy wyborze ﬁrmy są brane pod
uwagę dwa kryteria: cena (90%) i skrócenie terminu wykonania zamówienia maksymalnie o cztery

miesiące (10%). Wszystkie ﬁrmy, które złożyły
swoje oferty, zaproponowały skrócenie 30-miesięcznego terminu o cztery miesiące.
Wykonawca projektu będzie zobowiązany również m.in. do wprowadzenia ułatwień dla ruchu
pieszego pomiędzy przystankami różnych środków komunikacji publicznej, zaproponowania rozwiązań dotyczących długości tunelu pod rondem
Wiatraczna z oceną kosztów i wpływu na środowisko oraz przedstawienia co najmniej trzech wariantów inwestycyjnych.
Redakcja
źródło:www.zdm.waw.pl
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Gmach Braci Albertynów po wojnie – część druga
Po wyzwoleniu ówczesne władze przejęły budynek i zagospodarowały go na cele wydawnictw
wojskowych „Skrzydlata Polska” oraz „Skrzydła
i Motor”. Pierwsze numery najważniejszego dziennika mieszkańców stolicy „Życie Warszawy” były drukowane w tym gmachu – tu, na Grochowie. Część
budynku stanowiły pomieszczenia państwowego
męskiego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego nr 23. Starzy grochowianie do dziś wspominają
charakterystyczną, znaną wszystkim postać Franciszka Sparrowa, który za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego zorganizował placówkę jako samodzielną ﬁlię Gimnazjum i Liceum
Męskiego im. Władysława IV. W 1947 roku dyrektor
Sparrow wynajął trzy sale na parterze gmachu
szkoły rzemieślniczej braci albertynów. Dyrektorowi Sparrowowi udało się – dzięki dotacjom Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy i funduszu społecznego, a głównie ze składek rodziców – odbudować
budynek. Proﬁl dydaktyczny placówki nawiązywał
do przedwojennych tradycji tego obiektu wbrew
intencjom i chęciom ówczesnych władz. Decyzją
Ministerstwa Oświaty z dnia 1 lutego 1948 r. szkoła
została mianowana samodzielną placówką oświatową, noszącą nazwę: Państwowe Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcące w Warszawie na Grochowie – i miała tu swoją siedzibę do 1954 r.
W lipcu 1948 r. kardynał August Hlond erygował
w budynku nową paraﬁę Nawrócenia św. Pawła
Apostoła, wydzieloną z kilku grochowskich i kamionkowskich paraﬁi.
Wówczas dokonano powiększenia przedwojennej kaplicy znajdującej się na I piętrze i dobudowano do niej schody od strony ul. Grochowskiej.
W książce pt „Urodziłam się na Grochowie” Elżbieta Jędrych-Pordes wspomina ceremonię swojej
pierwszej komunii świętej w 1949 roku i dalej
pisze: ...Po wojnie gdy w tej części Grochowa zaczęło
przybywać ludności, kaplicę udostępniono wszystkim na niedzielne nabożeństwa i inne uroczystości
świąteczne.

W latach 80. grochowianie spotykali na ulicy,
bazarach i sklepach siostry miłosierdzia ze Zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty w charakterystycznych białych habitach (sari) z niebieskim
pasem, które sprowadzone zostały przez proboszcza nowej świątyni przy ulicy Kobielskiej. Siostry
zamieszkały w tym budynku i prowadziły kuchnię
dla ubogich oraz opiekuńczy ośrodek. Handlowcy
z Supersamu i ze straganów przyległego do niego
bazaru oraz bazaru przy pl. Szembeka wspomagali
działalność charytatywną sióstr.
Na początku lat 80. w gmachu braci albertynów
znalazł swoje miejsce Szkolny Ośrodek Socjoterapii (SOS), do którego przyjmowano tzw. trudną młodzież. Znany pisarz grochowski Andrzej
Stasiuk w autobiograﬁcznej opowieści pt. „Jak
zostałem pisarzem” opisał swój epizod życiowy
związany z tym ośrodkiem. Ja postanowiłem się
uczyć. Coś mi odbiło. Pomyślałem: zrobię maturę.
Oczywiście żadna normalna szkoła nie wchodziła
w grę. Aż taki napalony na wiedzę nie byłem. Zresztą przyjąć mnie mogli tylko do jednej. Przy rondzie
Wiatraczna była kultowa szkoła warszawskiej kontrkultury. Nazywało się to Szkolny Ośrodek Socjoterapii. Przyjmowali tam klientów z trudnościami,
przeszłością i umiarkowanie uzależnionych. Spełniałem wszystkie warunki i od razu mnie przyjęli. Piętro
niżej urzędowały siostry miłosierdzia od Matki Teresy
z Kalkuty. Piętro wyżej jakaś wieczorówka dla pracujących. Z boku był kościół... Jac był dyrektorem. Złoty
człowiek. Nigdy specjalnie się nie denerwował. Jeśli
już, to na nauczycieli. Denerwowanie się na uczniów
było zabronione. Pilnowało tego dziesięciu psychologów. Psychologowie bez przerwy kłócili się z nauczycielami, o to żeby nas ci drudzy nie denerwowali.
Można było palić, przeklinać, nie przychodzić na lekcję, publicznie romansować. Na początku można było
nawet być nawalonym, byle nie za bardzo....
Po latach gmach niekonserwowany popadał
w ruinę. Otoczony został trzema stalowymi klamrami, w obawie przed zawaleniem się.

NASZ PATRONAT

Konkurs S3KTOR 2015 – szósta edycja już ogłoszona!
Każdego roku organizacje pozarządowe podejmują
liczne inicjatywy na rzecz
mieszkańców naszego miasta. Organizowane przez
nie akcje i wydarzenia promują między innymi
kulturę, aktywny i zdrowy styl życia, a także wspieranie osób potrzebujących. Miasto współpracuje z
organizacjami pozarządowymi – wspiera ich działania, konsultuje dokumenty w komisjach dialogu
społecznego, a także powierza im realizację zadań
publicznych. W roku 2015 na rzecz organizacji pozarządowych m.st. Warszawa przeznaczyło 130 mln
zł, a w planach na rok 2016 kwota ta wzrasta do blisko 140 mln zł.
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że akcja,
w której chętnie uczestniczymy – piknik rodzinny,
festyn czy impreza sportowa – została zorganizowana właśnie przez organizację pozarządową. Aby
zmienić ten stan rzeczy i pomóc w nagłośnieniu
działalności także mniejszych, mniej znanych organizacji, m.st. Warszawa organizuje konkurs promuwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

jący działalność organizacji trzeciego sektora – czyli
organizacji pozarządowych. Celem konkursu jest
wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich
inicjatyw 2015 roku, których realizatorami były
organizacje pozarządowe, oraz promocja działań
warszawskich organizacji trzeciego sektora wśród
mieszkańców stolicy.
Od 4 stycznia do 12 lutego 2016 roku można
zgłosić wybraną inicjatywę do konkursu.
Inicjatywy można zgłaszać w następujących
kategoriach: edukacja, ekologia i środowisko,
kultura i sztuka, projekty społeczne, przestrzeń
miejska, społeczeństwo obywatelskie i prawa
człowieka, społeczność lokalna, sport i rekreacja, zdrowie, projekty wielowymiarowe. Specjalna nagroda zostanie przyznana również przez
partnera konkursu portal ngo.pl.
Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy,
które łącznie spełniają następujące warunki:
1. realizowane były w 2015 roku, niezależnie od
terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), z wyjątkiem

Renowacja gmachu

W 2003 r. roku ﬁrma Stanner sp. z o.o., pod kierunkiem architekta Adama Wagnera, dokonała
gruntownej renowacji całego budynku. Projekt
przebudowy nawiązywał do pierwowzoru Stefana
Szyllera. Zachowane zostały wszystkie elementy
dekoracyjne elewacji bydynku. Dokonano jednak
kilka zmian – w tympanonie umieszczono płaskorzeźbę św. Floriana oraz inskrypcję „Dom Słowa
Bożego im. Ks. K. Romaniuka, pierwszego biskupa
diecezji warszawsko-praskiej”. Na wprost głównego wejścia ustawiono ﬁgurę Matki Boskiej.
Trzypiętrowy budynek poprzedzony jest przyulicznym dziedzińcem, jego fasada zaopatrzona jest
w pięcioosiowy ryzalit z attyką zwieńczoną neorenesansowym szczytem ujętym przez niskie cokoły
zakończone kulami. Środkowe przęsło szczytu wypełnia półkolista blenda z płaskorzeźbą św. Floriana, która jest obustronnie ﬂankowana (otoczona)
przez niewielkie, półkoliście zamknięte okna. Szczyt
podzielono na przęsła, na których także ustawiono
kule. Środkowa partia szczytu zwieńczona została krzyżem ustawionym na trójkątnym szczycie.
Wszystkie okna fasady są trójskrzydłowe. Główne
wejście do gmachu znajduje się na środkowej osi.

Gmach Braci Albertynów po renowacji.

W budynku mają swoją siedzibę: tygodnik
„Idziemy”, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, księgarnia katolicka i Diecezjalny Ośrodek
Duszpasterstwa Akademickiego Arka.
Anna Oleksiak
inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu,
2. realizatorem były organizacje pozarządowe;
3. realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.
W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany
będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
Jedna osoba może zgłosić do konkursu kilka inicjatyw. Możliwe jest także zgłoszenie do konkursu więcej niż jednej inicjatywy danej organizacji pozarządowej – każda z nich będzie oceniana odrębnie.
By zgłosić inicjatywę, wystarczy wypełnić kartę
zgłoszenia inicjatywy i dostarczyć ją osobiście, drogą pocztową lub mailowo (ngo@um.warszawa.pl)
do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska
27, 00-099 Warszawa). Istnieje również możliwość
zgłoszenia inicjatywy za pomocą formularza on-line
dostępnego na stronie konkursu. Karta zgłoszenia
inicjatywy oraz szczegółowe informacje na temat
konkursu znajdują się na stronie: www. ngo.um.warszawa.pl/wydarzenia/s3ktor-2015 oraz www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/0/n/8685.
Tomasz Wiśniewski
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Górki Grochowskie – epilog
Po opublikowaniu w listopadowym numerze
„Wiadomości Sąsiedzkich” artykułu o Górkach Grochowskich czytelnik – grochowianin pan Tadeusz
Bukowiński przekazał nam informacje o pomniku,
który dzisiaj stoi w południowej części parku przy
ulicy Znicza, i podzielił się z nami swoimi wspomnieniami z czasów okupacji. Mieszkał tu od dzieciństwa
i pozostał do dziś mieszkańcem Górek Grochowskich. Z wielkim sentymentem wspomina wszystkie wydarzenia z czasu okupacji, które zachował
w pamięci. Pomnik będący naszym grochowskim
dziedzictwem kulturowym wydaje się jakby zapomniany, stojący na uboczu. Zniknął nie tylko napis,
ale okalające pomnik dekoracyjne metalowe łańcuchy z betonowymi słupkami. Nie zniknęła jednak
pamięć o losach sąsiadów, których on upamiętnia.
Pan Tadeusz jest świadkiem powstania inicjatywy
postawienia pomnika i jego „wędrówki” po okolicy
dawnych Górek.
Po wojnie, w 1948 roku mieszkańcy Górek
Grochowskich ufundowali pomnik męczeństwa,
wzniesiony dla uczczenia pamięci pomordowanych
sąsiadów, którzy zginęli w hitlerowskich obozach
koncentracyjnych i w powstaniu warszawskim.
Pomnik ustawiony został na rogu ulic Znicza i Łukiskiej, na miejscu wyznaczonym przez Wydział Regulacji zgodnie z planem zatwierdzonym przez Zarząd Miejski m.st. Warszawy. Wraz z posadowieniem
pomnika wmontowano akt komitetu mieszkańców
zawierający nazwiska sąsiadów i ich adresy, a drugi egzemplarz przekazany został Radzie Ochrony
reklama

Pomników Walk i Męczeństwa przy Ministerstwie
Kultury i Sztuki.
W 1962 roku pamiątkowy kamień przeniesiono,
a w miejscu tym pobudowano dom mieszkalny.
Czy nie zapomniano o wmurowanym akcie?
Pan Bukowiński w archiwum rodzinnym zachował kopię aktu z nazwiskami pomordowanych i zaginionych sąsiadów… Oni już nie wrócili tu, na Górki
Grochowskie. Wśród nich sanitariuszka powstania warszawskiego Barbara Sakowicz z domu Paczyńska, która zginęła w pierwszych dniach powstania, i 12 mężczyzn wywiezionych do hitlerowskich
obozów koncentracyjnych.
Członkowie Rady Osiedla Grochów Południowy
podjęli działania w kierunku odnowienia napisu na
pomniku oraz wyjaśnienia zaginięcia dekoracyjnych
łańcuchów, które zamontowane zostały po jego
przeniesieniu zgodnie z intencją fundatorów i były
tu jeszcze w 2001 roku. Niestety po przeprowadzonej rewitalizacji parku los ich jest nieznany.
Wojna i okupacja hitlerowska to dla mieszkańców Górek czas solidarności sąsiedzkiej. Dawali
temu wyraz w niesieniu pomocy prześladowanym
Żydom, narażając własne życie i życie rodzin tu
mieszkających.
Rodzice pana Tadeusza Bukowińskiego uhonorowani zostali postanowieniem Kapituły Instytutu
Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie
o przyznaniu medalu Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata i uwiecznieniu ich imion na honorowej tablicy w Parku Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
na Wzgórzu Pamięci
w Jerozolimie.
Wokół Górek Grochowskich
narosło
wiele legend i niepotwierdzonych opowieści. Jedną z nich jest
przekazywana infor-

Tadeusz Bukowiński z wnukiem Adamem
przed pomnikiem w 2001 r.

macja o pochówku powstańców warszawskich na
terenie obecnego parku. Rzekomo po wojnie dokonano ekshumacji. Jednak nie są znane żadne dokumenty potwierdzające istnienie miejsca pochówku
żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, nie
potwierdza tego też dokumentacja Muzeum Powstania Warszawskiego ani mieszkający tu w czasie
wojny okoliczni grochowianie.
W końcu ubiegłego roku w poczuciu tożsamości
z małą ojczyzną powstała lokalna inicjatywa nadania nazwy bezimiennemu parkowi popularnie nazywanemu parkiem „Znicza”, a także przywrócenia
nazwy historycznej tego terenu w nazewnictwie
miejskim – Górki Grochowskie.
Przy tej okazji chciałam podziękować czytelnikom, którzy po przeczytaniu moich artykułów
o historii Grochowa przesyłają zdjęcia i własne
wspomnienia dodatkowo uzupełniane nowymi nieznanymi faktami dotyczącymi opisywanych przeze
mnie obiektów. Wszystkie pozyskane informacje
będę przekazywała czytelnikom przy redagowaniu
nowych artykułów w grochowskich „Wiadomościach Sąsiedzkich”.
Anna Oleksiak
reklama

Europejskie Centrum Uniwersytetów
Drugiego i Trzeciego Wieku
zaprasza
na „Francuski” Bal Karnawałowy
z udziałem orkiestry
23.01.2016 r. o godz. 20.00
CPK – ul. Podskarbińska 2

Sprzedaż biletów: CPK Podskarbińska 2,
pon. i środy w godz.15.00-17.00, cena biletu 120 zł/os.
Kontakt telefoniczny: Elżbieta Kamińska 696-479-778

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Relacja z PRASKIEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ
W weekend 28 i 29 listopada i w grudniu Liga
rozegrała swoje kolejne mecze 4 kolejek.
Drużyna Nankatsu Wiadomości Sąsiedzkie
wygrała 2 mecze, 1 przegrała i 1 zremisowała.
Spotkanie z drużyną Milanersów było bardzo
zacięte. W 11 minucie Marek Pieńkowski po podaniu Konrada Wizora otwiera wynik i mamy 1:0 dla
Nankatsu Wiadomości Sąsiedzkie. W 13 minucie
po pięknej akcji podwyższenie wyniku na 2:0. Podawał Krzysztof Krakowski do Mateusza Kasprzaka,
który nie zmarnował sytuacji. W 19 minucie na 3:0
podwyższa Konrad Wizor po podaniu Mateusza
Kasprzaka. W tej samej minucie szybka odpowiedź
Milanersów, Kacper Stępień podaje do Marcina
Sobkowicza i mamy 3:1. Takim wynikiem kończy
się pierwsza połowa. Już w 2 minucie 2 połowy
Krzysztof Krakowski podaje do Mateusza Kasprzaka i mamy zmianę wyniku na 4:1. Wydawało się,
że Nankatsu Wiadomości Sąsiedzkie wygrają mecz.
Ale kolejna bramka pada w 27 minucie – kapitan
Milanersów Marcin Ostrowski zagrywa do Marcina
Sobkowicza i mamy 4:2. W 34 minucie rzut karny
i sam poszkodowany Michał Warowny zdobywa
bramkę. Na tablicy wynik 4:3. Jest bardzo nerwowo.
Obie drużyny bardzo zmęczone. Niestety w 37 minucie po kontrze Krzysztof Jarząbek zagrywa do Michała Warownego, który ustala wynik meczu na 4:4.
NANKATSU WIADOMOŚCI SĄSIEDZKIE vs MILANERSI 4:4 (3:1). Zawodnikiem meczu został Marcin Sobkowicz, zawodnik drużyny Milanersi.
Wyniki tej drużyny w poprzednich kolejkach:
FC FILMAR vs NANKATSU WIAD. SĄSIEDZKIE 5:14,
NANKATSU WIAD. SĄSIEDZKIE vs RESCUE TEAM 19:4,
KOPACZE vs NANKATSU WIAD. SĄSIEDZKIE 5:4.

100 lat już za nami
Jak co roku w połowie grudnia, w rocznicę
założenia pierwszej na
Grochowie drużyny harcerskiej, harcerki i harcerze (zarówno obecni,
jak i ci dawni) 22 Szczepu
„Watra” im. hm. Kazimierza Skorupki spotkali się
na tradycyjnym Święcie Barw Szczepu.
Popularna „22-ga”, to jedno z najstarszych
środowisk harcerskich w Polsce i najstarsze na
Pradze-Południe. Swoją historię wywodzi wprost
i praktycznie nieprzerwanie od 1 Kamionkowskiej
Drużyny, która 15 grudnia 1915 roku miała swoja
pierwszą zbiórkę na terenach folwarku Kamionek.
Od tej pory, mimo przeróżnych zawirowań historii,
praktycznie nieprzerwanie grochowscy harcerze,
a od 1925 roku także harcerki w jej szeregach mogli przeżywać swoją wielką przygodę życia.
Tegoroczne Święto Barw Szczepu (11-12 grudnia 2015) miało charakter szczególny, gdyż przypadło równo w setną rocznicę powstania Szczepu
i było podsumowaniem rocznego cyklu obcho-
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Pozostałe wyniki meczów Ligi na Targówku
ostatniej kolejki PLPH Targówek:
KOPACZE vs RESCUE TEAM 10:1
TANATOS vs FC FILMAR 6:5
AMERIKA vs RSH 3:3
Na czele tabeli Ligi ostatecznie po 5 kolejkach jest drużyna MILANERSI z 13 pkt, następnie
KOPACZE I TANATOS PO 12 pkt. Czwarte miejsce z 10 pkt zajmuje NANKATSU WIADOMOŚCI
SĄSIEDZKIE. Dalej AMERYKA z 4 pkt, FC FILMAR
z 3 pkt, RSH z 1 pkt i ostatnie sensacyjnie drużyna
RESCUE TEAM z zerowym stanem punktów.
W PLPH Praga Południe bez większych niespodzianek, chyba żeby za taką uznać 4 miejsce drużyny CIENIE Z PRZESZŁOŚCI.
W ostatniej kolejce roku rozegrane zostały 4
mecze.
SASKERSI OLD BOYS zremisowali z FC PYYK 4:4,
choć mecz na początku wydawał się grą do jednej bramki. W 1 minucie na 0:1 strzela dla FC Pyyk
Kamil Fronczak po podaniu Pawła Jeute. Szybka
odpowiedź Saskersów w 2 minucie i było 1:1 po
indywidualnej akcji Patryka Marczyka. Później
Saskersom szło gorzej. Na 1:2 w 4 minucie kolejną bramką wyprowadza na prowadzenie Kamil
Fronczak po indywidualnej akcji. W 5 minucie po
szybkiej akcji Paweł Jakóbik strzela po podaniu Kamila Fronczaka bramkę na 1:3 dla FC Pyyk. Dopiero
w 23 minucie Bartosz Matuszewski podaje do Patryka Marczyka i wracają szanse na lepszy wynik
dla Saskersów. Mieliśmy już tylko 2:3. W 33 minucie
Saskersi wyrównują na 3:3, tym razem Patryk Marczyk doskonale podał do Bartosza Matuszewskiego. Saskersi do końca cisnęli. W 38 minucie udaje
im się wyjść na prowadzenie. Strzela Patryk Mar-

dów 100-lecia harcerstwa na Grochowie. Miało
więc stosownie do tego wydarzenia wyjątkowo
uroczystą rangę.
Rozpoczęło je, dokonane przez burmistrza
dzielnicy pana Tomasza Kucharskiego, dyrektora
SP nr 60 (przy której od lat działa „22-ga”) panią
Izabelę Pielat-Świerczyńską oraz przewodniczącego Komisji Sportu pana Pawła Lecha (niegdyś
szczepowego blisko zaprzyjaźnionego Szczepu
20 WDHiZ), odsłonięcie pamiątkowej tablicy
100-lecia harcerstwa na Grochowie. Została ona
umieszczona na murze SP nr 60, tuż obok podobnej, umieszczonej 40 lat temu i upamiętniającej
60-lecie „22-giej”. Warto podkreślić, że tablica została ufundowana przez grono pedagogiczne,
pracowników, Radę Rodziców i uczniów szkoły.
Apel Szczepu, który odbył się w szkole po odsłonięciu tablicy, obok 150 obecnych harcerek,
harcerzy i zuchów zgromadził ponad 200 gości
– rodziców harcerzy, przedstawicieli zaprzyjaźnionych środowisk, przyjaciół harcerstwa, a przede
wszystkim „Dinozaurów” – byłych harcerek i harcerzy „22-giej”. Warto podkreślić, że na apelu zebrali
się prawie wszyscy byli szczepowi, którzy na przestrzeni ostatnich 50 lat przewodzili środowisku.
Jak to przy takiej okazji bywa, nie mogło zabraknąć
tortu urodzinowego.

czyk po podaniu Sławomira Kopcia. W ostatniej
minucie kontra Saskersów, ale niestety złe podanie
w środku pola i na 30 sekund przed końcem mamy
bramkę ustalającą wynik spotkania na 4:4. Strzelił
ją Paweł Jakóbik po podaniu Kamila Fronczaka.
SASKERSI OLD BOYS vs FC PYYK 4:4.
Zawodnikiem meczu został Patryk Marczyk
z drużyny Saskersi Old Boys.
Pozostałe wyniki meczów 5 kolejki:
DOŻYNKI GROCHÓW pokonały bardzo wysoko
FC PYYK, aż 22:3, do przerwy 10:1. Zawodnikiem
meczu został Adam Kmieciński, zawodnik drużyny
Dożynki Grochów.
BEJJING vs SANTE 3:5, do przerwy 1:1. Zawodnikiem meczu został Mikołaj Tokaj z drużyny Sante.
GMT vs CIENIE Z PRZESZŁOŚCI 4:3, do przerwy 3:2.
Zawodnikiem meczu został Witold Pomećko, zawodnik z drużyny Cienie z Przeszłości.
Tabela po 5 kolejkach PLPH Praga Południe wygląda następująco:
1 miejsce ..............................................SANTE 15 pkt
2 miejsce ..................................................GMT 12 pkt
3 miejsce ..............................................BEJJING 9 pkt
4 miejsce .................CIENIE Z PRZESZŁOŚCI 9 pkt
5 miejsce ....................DOŻYNKI GROCHÓW 6 pkt
6 miejsce ....................... CHICOS CALIENTES 4 pkt
7 miejsce ............................................. FC PYYK 3 pkt
8 miejsce ..................... SASKERSI OLD BOYS 1 pkt
Zapraszamy do kibicowania 16 i 23 stycznia,
w soboty, o 18.00 na halę przy ul. Ossowskiego
25 oraz 17 i 24 stycznia, w niedziele, o 17.00 na
ul. Siennicką 40 najlepszej profesjonalnej lidze
amatorów futsalu. Cały terminarz i inne wiadomości na stronie www.plph.waw.pl.
Arkadiusz Kuranowski
Po części oﬁcjalnej część gości, a w szczególności „Dinozaury”, spotkała się w gronach pokoleniowych – wśród rówieśników, z którymi przed
laty przeżywali swoje wspaniałe przygody. Były
pokazy zdjęć, śpiewanie dawnych obozowych
przebojów, wspomnienia… Słowem cała masa
wzruszeń, ale i śmiechu. Za to obecnie działający
harcerze starsi i instruktorzy mieli dla siebie zorganizowaną grę miejską.
W niedzielę, która w tym roku przypadła analogicznie jak w 1981 roku 13 grudnia, tak samo
jak wówczas odbyła się Msza święta w kościele
na Kamionku. Podkreślam tę zbieżność dat, bo
jako młody wówczas zastępowy dobrze zapamiętałem atmosferę tamtego Święta Barw
Szczepu. Niepewność, zaskoczenie, skoty jeżdżące po ulicach i żołnierzy z kałasznikowami
grzejących się przy koksownikach… Minęło od
tego czasu 34 lata, zmienił się ustrój, zmieniały
rządy. Wcześniej Polską wstrząsnęły dwie wojny
światowe. Ale tradycja „22-giej” trwa, kolejne
pokolenia harcerek i harcerzy doskonalą swoje
umiejętności i kształtują charaktery, jednocześnie przeżywając wspaniałą przygodę. Aż by się
chciało powiedzieć – do zobaczenia na kolejnym
100-leciu!
Marcin Jędrzejewski
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Nowy rok z CPK – czas start!
Święta i Sylwester za nami, oswajamy się z myślą, że rok 2016 trwa
w najlepsze. Kalendarze z 2015
wylądowały w archiwach i coraz
rzadziej mylimy się, pisząc rok na dokumentach
i w listach. Rozpoczął się karnawał.
Zanim jednak przejdziemy do tematyki
karnawałowej, proponujemy powrócić na chwilę
do świątecznych wspomnień. Utalentowane
dzieciaki z Teatru N.O.R.A. pozwolą Wam raz
jeszcze cofnąć się do klimatu Bożego Narodzenia.
Usłyszycie zarówno amerykańskie klasyki, takie jak
„White Christmas”, jak i tradycyjne polskie kolędy,
m.in. „Przybieżeli do Betlejem”. Dla każdego coś
miłego. Nad wszystkim czuwa Krzysztof Konrad,
koordynator, pomysłodawca i opiekun Teatru
N.O.R.A. Zapraszamy już 15 stycznia.
Dwa dni później, 17 stycznia, zaczniemy
cieszyć się z wyczekiwanego przez nas wszystkich
karnawału. Specjalnie dla naszych Gości na scenie Centrum wystąpią artyści Opery Narodowej
Teatru Wielkiego oraz Operetki Warszawskiej. Koncert pt. „Karnawał z operetką”, dzięki znakomitym
wykonawcom, z całą pewnością zapadnie Wam
w pamięć na długo. Alina Krzemińska, Aleksandra
Hofman, Feliks Gałecki, Ryszard Wojtkowski, Paweł

Rozbicki – te nazwiska świadczą o wysokim poziomie artystycznym planowanego wydarzenia. Zapraszamy, spędźcie ten wieczór z nami.
Na piątek 22 stycznia przygotowaliśmy dla Was
coś specjalnego. Marzycie o podróżach i poznawaniu świata? Chcecie zwiedzać kraje, do których
odlatują na zimę bociany? Tego Wam niestety nie
zapewnimy, ale możemy zaproponować opowieść
o krainie niezwykłej, choć na pierwszy rzut oka nie
tak egzotycznej.
Gruzja – kraj barwny historycznie, kulturowo i
kulinarnie. Z jednej strony Morze Czarne, z drugiej
niedostępny Kaukaz. O tym wszystkim opowie
Krzysztof Nodar Ciemnołomski, autor bloga polakogruzin.pl. Jak sam o sobie mówi, mieszka na stałe
w Warszawie i w Tbilisi, a z Gruzją związany jest prywatnie i zawodowo. To chyba wystarczająca rekomendacja. Jak wypadnie porównanie dwóch tak
odmiennych stolic? Sprawdźcie sami, przychodząc
na spotkanie z Panem
Krzysztofem.
Nie zapominamy
także o najmłodszych
widzach. Już 24 stycznia zapraszamy na
spektakl dla dzieci pt.

„Mała Królewna”. Każda dziewczynka marzy, by
być królewną i by o jej względy starał się piękny
książę. Niestety, jak to w bajkach bywa, na drodze
do szczęśliwego ﬁnału staje groźny smok…
Więcej dowiecie się podczas spektaklu, prezentowanego przez artystów Teatru Kuﬀer.
Styczeń zakończymy mocnym, rockowym uderzeniem. W cyklu „Młoda Kultura w CPK” zaprezentuje się zespół KESKESE. Grupa powstała trzy
lata temu na Śląsku i od tej pory stara się łączyć
współczesne nurty indie rocka i indie folku z nietuzinkowymi aranżacjami oraz szczyptą nostalgii. Gitara, bas, perkusja i wyrazisty wokal – tego
spodziewajcie się podczas koncertu KESKESE.
Tradycyjnie już przedstawiliśmy Wam jedynie
kilka, naszym zdaniem, najciekawszych wydarzeń.
Nasz pełny repertuar znajduje się na stronie
internetowej www.cpk.art.pl oraz www.facebook.
com/cpkpp. Serdecznie zapraszamy!
Wojciech Matz
reklama

OGŁOSZENIA DROBNE

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).
• Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem,
z problemem prawnym. 796-796-596
• Pomoc i nauka w obsłudze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA!
Student. 533-404-404

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

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

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

501 14 14 40
Z¸OTA RÑCZKA

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

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
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JesteÊmy uczestnikiem programu
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GROCHÓW

OKAZJA
Kupujàc do koƒca stycznia 7% rabatu!
Stan deweloperski, inwestycja zakończona, gotowe do użytkowania.

Pomoc architekta wnętrz przy koncepcji
urządzenia mieszkania GRATIS!
Wi´cej informacji: tel.: 505-283-785
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl

Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie
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