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Zaciszny urok Grochowa – ulica Kawcza
Nazwy ulic na grochowskim Witolinie w znacznej mierze wywodzą swoje nazwy od miejscowości, z których przybysze osiedlali się tutaj po przyłączeniu Grochowa do Warszawy. W ten sposób
chcieli utrwalić pamięć swojej rodzinnej ziemi.
Powstały wówczas takie nazwy ulic jak: Mlądzka,
Bełżecka, Gdecka czy Jarocińska. W sąsiedztwie
ulic Osieckiej, Tarnowieckiej, Łukowskiej znalazła
się ulica Kawcza, której nazwa odbiega od tej reguły. Jaka jest zatem etymologia jej nazwy? Czy
przyrodnicza – od nazwy ptaków, których w tej
okolicy było wiele? Wszak sąsiadująca Saska Kępa
miała początkowo nazwę Kawczej Kępy od gnieżdżących się tu licznie kawek. Czy też może od
właściciela posesji pana Kawki? Jaka jest geneza
i treść nazwy ulicy, dzisiaj trudno zgadnąć. Profesor Kwiryna Handke, autorka wielu publikacji
z zakresu nazewnictwa miejskiego, uznaje, że
istotą opisu nazw są objaśnienia etymologiczne,
poświadczenia źródłowe i dane o genezie nazwy.
Jeżeli brak wiarygodnych poświadczeń genezy
jakiejś nazwy, to jej wyjaśnienie opieramy na przypuszczeniach oraz utrwalonych regułach nazewniczych, między innymi na częstych w tym systemie
analogiach i powtarzaniu pierwotnych wzorców.
Takim wzorcem może być geneza nazw warszawskich ulic Kruczej i Żurawiej, które nie mają – jak
by się mogło wydawać – „ptasiego” pochodzenia.
Jedna wywodzi się od podmokłego gruntu zwanego potocznie krukiem, a druga od płynącej
w okolicy rzeki Żurawki.
By ustalić pochodzenie nazwy ulicy – liczę na
naszych czytelników.
Grochów po przyłączeniu do granic administracyjnych stolicy przyciągał z Mazowsza i Podlasia
ludzi różnych zawodów poszukujących rynku zbytu. Dogodnym miejscem był Witolin, a szczególnie
ulica Kawcza, która w niedługim czasie została wybrukowana i oświetlona, stając się najważniejszą
i reprezentacyjną jego ulicą. Wzdłuż ulicy zaczęły
wyrastać jedna po drugiej, w zwartym szeregu,
koszarowe kamieniczki z mansardowymi dachami.
Na Kawczej, podobnie jak na okolicznych ulicach,
parcele i zabudowania przyjmowały tzw. nazwy
posesywne, tworzone od imion i nazwisk właścicieli. Od imienia Jana Staniszewskiego z Kawczej
28/30 zabudowania jego nazywano Janówką.

Wśród charakterystycznych koszarowych zabudowań ulicy szczególnie wyróżniał się dom
pana Franciszka Bilskiego, który sąsiedzi nazywali
„ogrodem z bajki”. Dom otoczony był rzadkimi odmianami kwiatów i winorośli, a dodatkowej urody
dodawał mu malowniczy basenik z wodotryskiem. Posesję wyróżniała półtorametrowa ﬁgura
Matki Bożej – symbol zwycięstwa chrześcijańskiej
Europy, jej zamontowanie w fasadzie domu było
patriotycznym gestem pana Bilskiego z okazji
przypadających w 1933 roku obchodów 250-lecia
odsieczy wiedeńskiej. Bitwy tak bardzo ważnej dla
Polaków. Dziś zabytkowa ﬁgura stoi na dziedzińcu
sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej – tu, na
Witolinie. Franciszek Bilski, wyczuwając koniunkturę mieszkaniową, rozbudował swoją posiadłość,
na której jego ojciec prowadził gospodarkę hodowlaną. Przerobił obory i zabudowania gospodarcze na mieszkalne lokale i w krótkim czasie stał
się kamienicznikiem. W latach 20. i 30. ubiegłego
stulecia ulica Kawcza przeżywała swój najlepszy
czas. Powstały tu liczne zakłady i warsztaty produkcyjne, m.in. Wytwórnia Silników, która była ﬁlią
Zakładów Lotniczych na Okęciu. Niektórzy mieszkańcy pamiętają pozostałości po warsztatach na
niektórych podwórkach ulicy Kawczej, dopóki nie
stały się one zdobyczą złomiarzy.
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Wrzesień 1939 roku zapisał się krwawo w historii ulicy. Bombardowania kampanii wrześniowej
częściowo zniszczyły wiele domów, a drewniany
dom pod numerem 31 uległ całkowitemu zburzeniu. Mimo że mieszkańcy kryli się w piwnicach, nie
wszystkim udało się uniknąć tragedii. Wśród nich
była przybrana ciotka Mirona Białoszewskiego
– Zoﬁa, którą poeta często wspominał w swoich
utworach: Mignęła mi ulica Kawcza, od tylnego końca, w kocich łbach, domkowo-chałupowa, z parkanami. Ale speryferyjniała! To znaczy, przesunęła się
do miasta, ale nabrała łobuzerskiej sielskości. A przecież tu zamieszkali w 1930 roku siostra i szwagier
Zosi Romanowskiej z rogu Leszna i Wroniej, tu jako
w miejscu raczej wytwornym. Między polami, łąkami,
pustkami. Tu 8 września 1939 roku Zosia ściągnęła
z Ogrodowej bratową. I tu we czworo zginęli od
bomby. Dawno się tu zmieniło. Kiedy już mój znajomy z placu Szembeka mówił o grandzie z Kawczej.
Lata okupacji przeminęły tu w miarę spokojnie.
Na Kawczej, w mieszkaniu Jerzego Berowskiego – działacza polskiego podziemia zbrojnego
– ukrywał się Ryszard Biełous ps. „Jerzy”, dowódca
batalionu „Zośka”, który wsławił się w Powstaniu
Warszawskim. Okolica i leżące trochę na uboczu
ulice Witolina były dobrym miejscem do działań
cd. na str. 2
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cd. ze str. 1
konspiracyjnych. Na sąsiedniej ulicy Osieckiej
w czasie powstania mieszkał Henryk Ostrowski
ps. „Heniek” – bohater „Kamieni na szaniec” – i tu
został aresztowany przez Gestapo. Dziś po przeciwnej stronie ulicy mieści się szkoła podstawowa
im. Batalionu Zośka – zgrupowania, do którego
należeli „Heniek” i „Jerzy”.
We wrześniu 1944 roku Kawczą wyzwoliły wojska radzieckie, których ofensywa zniszczyła więcej zabudowań niż bombardowania wrześniowe.
Niejednokrotnie na Kawczą spadały niecelne
bomby przeznaczone dla pobliskiego lotniska
na Gocławiu, a starzy mieszkańcy wspominają
gwałty i okrucieństwa, jakich dopuszczali się
„wyzwoliciele”.
Powojenną Kawczą z wielkim sentymentem
wspomina pani Krystyna Anna Szymczyk, która
tu spędziła swoje dzieciństwo, chodziła do szkoły,
a dziś mieszka tu jej syn. Opowiada o spacerach
z ojcem ulicą Kawczą wśród pól, łąk i działek do
„kanałku”, za którym rozciągało się gocławskie
lotnisko. W jej pamięci zachował się powojenny
klimat ulicy, nie tylko jej zabudowy, ale również
wzajemnych sąsiedzkich relacji. Wydawało się,
że na Kawczej mieszkali ludzie wszystkich profesji – mówi pani Krystyna Anna – krawiec, szewc,
akuszerka, modystka, kuśnierz, a także mieściły się
tu sklepiki prawie wszystkich branż – cukierniczy
pod numerem 59, mięsny na rogu Grochowskiej,
drugi przy Pustelnickiej, warzywny z wodą sodową
w syfonach, papierniczy, spożywczy pani Wodal-

skiej na rogu Sulejkowskiej, mydlarnia, na której
drzwiach wisiała tabliczka: „Mydłem Majdego
umyjesz każdego”. Tyle wszystkiego na jednej
ulicy Kawczej!
W topograﬁi Grochowa ulica
wytyczona została za czasów
II Rzeczypospolitej między
ulicami Ostrobramską
i Grochowską. W latach
70. ubiegłego stulecia została skrócona
do ulicy Łukowskiej
w związku z budową
osiedla mieszkaniowego Ostrobramska i tu dziś
rozpoczyna się jej bieg w kierunku Grochowskiej. Kawcza nadal w znacznej części zachowała swoją
dawną skromną przedwojenną zabudowę. Szczególnego uroku ulicy dodają dobrze zachowane
po obu jej stronach wieloletnie drzewa i dawne
przedwojenne żeliwne pastorały – uliczne latarnie
z ciepłym miodowym światłem. Tak jak w pejzażu
całego Grochowa – na Kawczej nowy apartamentowiec „Villa Kawcza” sąsiaduje ze starą zabudową
pudełkowych budynków, murowanych kamieniczek, na których fasadach odczytać można daty
ich powstania. Mały kantorek pod numerem 51,
wejście prosto z ulicy po schodkach, na których
stoją kwiaty w doniczkach. Właścicielki opowiadają
o historii tego miejsca. Po wojnie w tym niewielkim pomieszczeniu naprawiał parasole i lalki „pan

Lalek”, tak nazywali go sąsiedzi z Kawczej, później
pan Sylwester świadczył tu usługi krawieckie....
A dzisiaj uroczo zaaranżowana pracownia artystycznego krawiectwa wpisuje się w dawny pejzaż i klimat ulicy. Z wielkim
sentymentem wspominają
panie Małgorzata i Ola sąsiada z rogu przy Jarocińskiej, który prowadził
wytwórnię szkła laboratoryjnego i termometrów z podziałką co
pół stopnia. Dzisiaj
drzwi wytwórni są zamknięte i zniknął szyld nad
nimi... Od roku nie ma już
właściciela wytwórni wśród nas.
Nad pracownią, na piętrze mieszka pani
Wiesia, która o Kawczej wie wszystko i poświęca swoje społeczne działania. Sentymenty, sentymenty...
Na ulicy Kawczej, wśród błogiej ciszy i zieleni,
do dziś zachował się klimat starego Grochowa.
Anna Oleksiak
Źródła:
W artykule wykorzystałam informacje zawarte w następujących publikacjach:
– Kwiryna Handke„Polskie nazewnictwo miejskie”
– Kwiryna Handke „Właściciele i patroni w nazwach
miejsc na terenie Grochowa” – „Kronika Warszawy”
2007, nr 1(132)
– Jerzy Kasprzycki „Korzenie miasta”, t.3 „Praga”
– Miron Białoszewski „Chamowo” i „Tajny dziennik”
oraz wspomnienia mieszkańców ulicy Kawczej.
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Z prac Rady Dzielnicy
Styczniowa sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe
poświęcona była głównie dyskusji nad nowymi
inwestycjami, które mają być realizowane w roku
2016. Wszystko za sprawą Zarządu Dzielnicy, czyli Burmistrza i jego Zastępców, których sprawnie
działanie pozwoliło na pozyskanie dodatkowych
funduszy na ten rok.
W przeważającej większości pieniądze spożytkowane zostaną na zadania poświęcone remontom ulic. W pierwszej kolejności Wydział Infrastruktury przygotuje dokumenty niezbędne do
remontu ulic Olszynki Grochowskiej oraz Kickiego. Następna w kolejności będzie ulica Siennicka. Ta jednak nie będzie obecnie remontowana na
całej długości, ale od Żupniczej do Grochowskiej. Będę zabiegał o to, aby
w kolejnych latach remontu doczekał się również fragment tej ulicy od
Grochowskiej do al. Waszyngtona. Ten niewielki odcinek Sienickiej jest
w bardzo złym stanie i aż prosi się o wymianę nawierzchni.
Również w tym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa na
przebudowę ulicy Zagójskiej. Prace związane z przebudową zostały zaplanowane na przyszły rok.
Dodatkowo pozyskane środki przeznaczone zostaną na cele związane
z oświatą. Konkretnie: 200 tys. zł na przebudowę placu zabaw w przedszkolu im. Misia Czarodzieja przy ul. Chrzanowskiego 7 oraz przebudowę
boisk w zespołach szkół: przy Saskiej 78 oraz Majdańskiej 30/36.
Na koniec warto zaznaczyć, iż Zarząd Dzielnicy zrezygnował z dość kontrowersyjnej inwestycji, jaką jest budowa tzw. ulicy Nowonizinnej. Jest
to efektem spotkania konsultacyjnego, na którym okoliczni mieszkańcy
głośno zaprotestowali przeciwko budowie tej ulicy.
Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
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III edycja budżetu partycypacyjnego 2017
15 stycznia zakończony został etap składania projektów w tegorocznej edycji.
W dzielnicy Praga-Południe zostało zgłoszonych 213 wniosków.
Obszar
Obszar ogólnodzielnicowy
Gocław
Grochów Południowy
Saska Kępa
Grochów Północny
Grochów Centrum
Kamionek
Grochów Kinowa
Przyczółek Grochowski:

Liczba wniosków
65
25
24
30
16
16
12
19
6

Kwota
5 944 085,30 PLN
2 200 900,23 PLN
2 385 025,00 PLN
2 827 654,00 PLN
1 816 366,00 PLN
1 637 290,84 PLN
713 750,00 PLN
1 228 771,00 PLN
291 670,00 PLN

Przed nami etap spotkań dyskusyjnych z projektodawcami i mieszkańcami. W terminie od 15 lutego do 6 marca odbędzie się 11 spotkań dyskusyjnych, na których projektodawcy zaprezentują swoje
pomysły w każdym obszarze naszej dzielnicy zgodnie z następującym harmonogramem:
Grochów Centrum
Grochów Północny
Kamionek
Przyczółek Grochowski
Ogólnodzielnicowy
Gocław
Grochów Kinowa
Ogólnodzielnicowy
Ogólnodzielnicowy
Saska Kępa
Saska Kępa
Grochów Płd.

18.02, czwartek, godz. 17.00
19.02, piątek, godz. 17.30
20.02, sobota, godz. 10.30
20.02, sobota, godz. 10.30
20.02, sobota, godz. 13.30
23.02, wtorek, godz. 17.30
25.02, czwartek, godz. 17.30
27.02, sobota, godz. 10.30
27.02, sobota, godz. 13.30
1.03, wtorek, godz. 17.00
2.03, środa, godz. 17.00
3.03, czwartek, godz. 17.00

DBFO, ul. Grochowska 262
SP 141, ul. Szaserów 117
Urząd Dzielnicy Praga-Płd., ul. Grochowska 274 s. 305
Urząd Dzielnicy Praga-Płd. ul. Grochowska 274 s. 305
Urząd Dzielnicy Praga-Płd. ul. Grochowska 274 s. 305
Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2
Rada Osiedla, ul. Sygietyńskiego 7 I p.
Urząd Dzielnicy Praga-Płd. ul. Grochowska 274 s. 305
Urząd Dzielnicy Praga-Płd. ul. Grochowska 274 s. 305
Prom, ul. Brukselska 23
Prom, ul. Brukselska 23
Zespół Szkół Gastron.-Hotel., ul. Majdańska 30/36

Z projektami można zapoznać się na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl, a głos w dyskusji
można zabrać też na forum internetowym.
Anna Oleksiak
członek Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego 2017

Kolejny oddział w Szpitalu Grochowskim wyremontowany
Od 1957 roku pawilon nr I w Szpitalu Grochowskim przy ul. Grenadierów nie był remontowany. Podczas modernizacji zakończonej oddaniem do użytku
w styczniu br. znajdujący się w nim Oddział Internistyczny wyposażony został w 61 łóżek, zlokalizowanych
przeważnie w dwuosobowych salach z łazienkami.
Prace modernizacyjne pawilonu, prowadzone
przez ﬁrmę Dorbud S.A., rozpoczęły się w grudniu
2014 roku i trwały dwanaście miesięcy. Piwnicę pawilonu zaadaptowano na szatnie personelu, archiwum oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.
Parter natomiast przystosowano dla III Oddziału Wewnętrznego, wyposażonego w 17 łóżek oraz gabinet
diagnostyczno-zabiegowy i punkt pielęgniarski.
Podobne zastosowanie ma I piętro (21 miejsc dla cho-

rych przebywających na tym oddziale) oraz II piętro
(23 łóżka). Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenia techniczne.
Ponadto pawilon nr I wyposażony został w specjalistyczny sprzęt medyczny, m.in. w aparat USG,
trzy centrale z kardiomonitorami, aparaty EKG, deﬁbrylatory, myjnie-dezynfektory, respiratory, pompy
infuzyjne.
Urząd m.st. Warszawy w ostatnich latach
przeznaczył ponad 1 miliard zł na remont stołecznych placówek ochrony zdrowia. Sama modernizacja Oddziału Internistycznego w Szpitalu
Grochowskim, doﬁnansowana ze środków budżetu miasta, kosztowała 10,8 mln zł. Remont
w sąsiadującej z nami placówce zdrowia nie dobiegł jeszcze końca. Do 2017 roku ma zostać
wykonana renowacja z nadbudową i zakup
wyposażenia kolejnego budynku szpitala – pawilonu V przeznaczonego dla Oddziału Chirurgii
Ogólnej i Onkologicznej, Terapii i Rehabilitacji
Neurologicznej, ma tam też zostać utworzony
Oddział Chemioterapii.
Olga Łęcka, Anna Augustynowicz

fot. R. Motyl, Urząd Miasta

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

źródlo : UM Warszawa

Logo stulecia wybrane!
Pod koniec stycznia komisja w składzie Zygmunt Jagodziński, Rafał Olbiński, Krzysztof Oraczewski i Andrzej Pągowski wybrała logo na obchody stulecia przyłączenia Grochowa, Saskiej
Kępy i Gocławia do Warszawy. Autorką zwycięskiej pracy jest Ewa Brykowska-Liniecka.

Na konkurs wypłynęło 27 zgłoszeń, jednak
w rzeczywistości było 31 prac, bowiem dwie osoby nadesłały więcej niż jedną pracę konkursową.
Jak czytamy na oﬁcjalnej stronie Urzędu Dzielnicy
Praga-Południe, zwycięska praca prezentuje świeży
pomysł, duży ładunek ciepłej poetyki, broni się zarówno w dużej, jak i małej skali. Projekt jest bardzo
przyjazny i oryginalny.
Obchody przyłączenia Saskiej Kępy, Gocławia
i Grochowa będą huczne. Jak zdradza rzecznik
Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Jerzy Gierszewski: Na dzisiaj mogę poinformować, że 8 kwietnia
odbędzie się uroczysta sesja Rady Dzielnicy, a 21 i 22
maja w Parku Skaryszewskim zorganizujemy wielką
imprezę plenerową.
Olga Łęcka

Centrum Społeczne Paca
powraca po przerwie
świąteczno-technicznej!
Trochę nas nie było, drzwi Paca ponownie
otworzyliśmy w poniedziałek 25 stycznia.
Jesteście ciekawi, co u nas słychać? Tradycyjnie,
dzieje się dużo! Nowe pomysły, nowe zadania
i plany i jeszcze więcej sąsiedzkich inicjatyw. Przecież siła tkwi w lokalnej społeczności. My utożsamiamy się z tym hasłem w 100 procentach!
Powoli zapełniamy nasz graﬁk zajęć, dlatego
zainteresowanych odsyłamy na naszą stronę
centrumpaca.pl bądź fanpage na Facebooku.
W naszej pacowej rodzinie pojawił się nowy
członek, jest to Fundacja Rodzinna, która rozwinie oczywiście działalność strefy rodzinnej Paca.
W planach mamy budowę Kawiarenki Rodzinnej,
szykuje się także otwarcie Rodzinnej Strefy Coworking i Klubiku Dziecięcego.
Nieobce będą nam również spotkania z innowatorami społecznymi, będziemy także wspierać
działania oddolne na terenie rewitalizowanym.
Najbliższe miesiące zapowiadają się niezwykle
interesująco. Wpadajcie na zajęcia, z pomysłami,
na herbatkę lub na sąsiedzką pogawędkę! Niezmiennie czekamy na Was na Paca 40, codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 20
oraz w soboty od 10 do 18.
Paulina Wróbel
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RELACJA Z PRASKIEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ
W styczniu rozegrane zostały 3 kolejne kolejki
Ligi. Jesteśmy na półmetku rozgrywek.
W ostatniej, 8 kolejce 23 stycznia Tanatos grał przeciwko drużynie Nankatsu Wiadomości Sąsiedzkie.
Mecz zaczął się niemrawo. Dopiero podyktowanie w 11 minucie rzutu karnego zmieniło sytuację
na boisku. Dla drużyny Tanatos karnego wykorzystał Arkadiusz Kowalski. Było 1:0. W kolejnych minutach Tanatos zaczął się rozkręcać. W 13 minucie
szybka akcja i podanie Marcina Graczyka do boku
wykorzystuje Tomasz Kraśniewicz – jest już 2:0. Kolejna szybka akcja Tanatosu i w 15 minucie mamy
już 3:0 – po podaniu Damiana Borowskiego gola
zdobywa Tomasz Kraśniewicz. Takim wynikiem kończy się pierwsza połowa. Już w 2 minucie drugiej
połowy bramkę na 4:0 strzela Marcin Graczyk po indywidualnej akcji. Minutę później Damian Borowski
podaje do Marcina Graczyka i jest już 5:0. Worek bramek się rozsypał. Kolejna bramka pada po niespełna
kolejnej minucie. Silnym strzałem Damian Borowski
pokonuje bramkarza Nankatsu i podwyższa na 6:0.
W kolejnej akcji ten sam Damian Borowski podaje
do Szymona Gołębiewskiego i mamy 7:0. W 27 minucie kontuzji ulega bramkarz drużyny Nankatsu
Wiadomości Sąsiedzkie, co powoduje wymuszoną
zmianę. Jednak bramkarz po chwili odpoczynku
wraca na boisko. W 30 minucie po kolejnej akcji
Marcina Graczyka i podaniu do Damiana Borowskiego jest 8:0.
W 30 minucie pada kolejna bramka, tym razem dla
Nankatsu Wiadomości Sąsiedzkie, po podaniu Marka Pieńkowskiego do Mateusza Kasprzaka. Jest 8:1.
W 35 minucie pechowo samobójczą bramkę strze-

la Michał Sałaciński na 9:1. 3 minuty przed końcem
po indywidualnej akcji Konrad Wizor strzela drugą
bramkę dla swojego zespołu i mamy 9:2. Zawodnikiem meczu został Damian Borowski (Tanatos).
Pozostałe wyniki meczów ostatniej kolejki PLPH
Targówek to:
• KOPACZE vs AMERYKA 5:1. Zawodnikiem meczu
został Michał Cacko (Kopacze).
• RESCUE TEAM vs MILANERSI 2:7. Zawodnikiem
meczu został Dariusz Grzech (Milanersi).
Tabela po 8 kolejkach PLPH Targówek wygląda
następująco:
1 miejsce TANATOS ......................................... 21 pkt
2 miejsce KOPACZE ......................................... 19 pkt
3 miejsce MILANERSI ...................................... 17 pkt
4 miejsce NANKATSU WIAD. SĄSIEDZKIE ... 16 pkt
5 miejsce FC FILMAR .........................................9 pkt
6 miejsce AMERYKA ...........................................4 pkt
7 miejsce RESCUE TEAM ...................................3 pkt
8 miejsce RSH .......................................................1 pkt

W PLPH Praga-Południe bez większych niespodzianek. W ostatniej kolejce rozegrane zostały 4 mecze.

• FC PYYK vs SANTE 2:15. Zawodnikiem meczu został Michał Aleksandrowicz (Sante).
• CHICOS CALIENTES vs DOŻYNKI GROCHÓW 2:5.
Zawodnikiem meczu został Michał Lech (Dożynki
Grochów).
• CIENIE Z PRZESZŁOŚCI vs BEJJING 2:2. Zawodnikiem meczu został Staszek Piotrowski (Bejjing).
• GMT - Saskersi Old Boys 6:2. Zawodnikiem meczu
został Jakub Muzyka (GMT).
Tabela po 8 kolejkach PLPH Praga-Południe wygląda następująco:
1 miejsce SANTE ............................................... 24 pkt
2 miejsce GMT ................................................... 21 pkt
3 miejsce BEJJING ............................................ 13 pkt
4 miejsce CIENIE Z PRZESZŁOŚCI ............... 13 pkt
5 miejsce DOŻYNKI GROCHÓW.....................9 pkt
6 miejsce CHICOS CALIENTES ........................7 pkt
7 miejsce SASKERSI OLD BOYS ......................4 pkt
8 miejsce FC PYYK ...............................................3 pkt
Ogłoszony został również konkurs na najlepszych
zawodników I rundy.
Zostali nimi na Pradze-Południe Michał Aleksandrowicz z drużyny Sante, na Targówku Konrad
Wizor z drużyny Nankatsu Wiadomości Sąsiedzkie.
Nagrodą dla każdego z nich była kolacja dla dwojga
w Restauracji Trzecia Waza partnera naszej Ligi.
Wszystkie mecze można obejrzeć w relacji video
na stronie Ligi. Zapraszamy do kibicowania 20 i 27
lutego (w soboty) o 18.00 na halę przy ul. Ossowskiego oraz 21 i 28 lutego (w niedzielę) 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
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LUTY w CePeK-u
Karnawał, karnawał i po karnawale. Nie
oznacza to, że musicie zamknąć się w domach
i czekać na nadejście wiosny. Jak w każdym
miesiącu, także w lutym przygotowaliśmy dla
Was moc atrakcji, tylko z uwagi na Wielki Post
trochę mniej hucznych.
Na pierwszy weekend po karnawale przygotowaliśmy dla Was wydarzenie niezwykłe, a mianowicie ELIMINACJE REGIONALNE 32. PRZEGLĄDU
KABARETOWEGO PAKA! Tak, to ta sama PAKA,
którą znacie z telewizji. W CPK zobaczycie kabarety, które jeśli szczęście im dopisze, wystąpią
w ﬁnałach ogólnopolskich i, znając dotychczasową historię PAKI, za kilka lat będą wiodącymi
kabaretami polskiej sceny. Serdecznie zapraszamy
już 13 i 14 lutego.
Już chwilę później, 16 lutego, odbędziecie
podróż do Puszczy Białowieskiej. Żubry, żubronie
i fantastyczna, dzika natura – to zobaczycie na
slajdach i o tym posłuchacie. I w przeciwieństwie
do reklam telewizyjnych, nie znajdziecie podczas
spotkania żadnych odwołań do niskoprocentowych trunków.
W sobotę 20 lutego wspólnie z Magazynem
BunnyHop zapraszamy na festiwal prezentujący
wizualną stronę BMX-a. Ewolucje, skoki, jazda na
krawędzi, a wszystko to na profesjonalnie przygotowanych rowerach. Tak, to już nie te BMX-y,

które wielu z nas dostawało na komunię, teraz
to maszyny stworzone do ewolucji, niekiedy
w ogóle pozbawione siodełek. Najlepsze ﬁlmy
i zdjęcia z minionego sezonu zobaczycie tylko
w CPK. Redakcja nagrodzi także najbardziej
aktywne osoby w polskim środowisku BMX.
Zapraszamy na godz. 13.
Dla najmłodszych w tym miesiącu przygotowaliśmy coś nietypowego. Wspólnie z Nadwiślańskim Uniwersytetem Dziecięcym zapraszamy na
spotkanie pt. „Czy dinozaury mogły żuć gumę?”.
O prehistorycznych gadach, ich zwyczajach, gatunkach, trybie życia i wreszcie odżywianiu opowie dr hab. Tomasz Sulej z Instytutu Paleontologii
Polskiej Akademii Nauk. Z całą pewnością postara
się odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule spotkania. Tylko nie rzucajcie się na zakupy, mamy informacje z pierwszej ręki, że Pan Tomasz niestety
nie przyprowadzi ze sobą żadnego amatora gum.
Dzieci w wieku 7-12 lat zapraszamy już 21 lutego
o godz. 15.
W lutym inaugurujemy cykl warsztatów dla
początkujących zespołów i solistów instrumentalnych. Na ich rozpoczęcie na scenie CPK wystąpi
zespół HYC06. Usłyszycie gitarę prowadzącą, gitarę solową, gitarę basową, perkusję i oczywiście
solistę. Wbrew temu, co sugerują instrumenty,
niespodziewanie będzie to popowe ujęcie postpunka. HYC06 to nowy projekt Adama Adamczyka. Brakuje Wam klimatu kolonijnych dyskotek
lat ’80? W takim razie wpadnijcie do nas 23 lutego.

28 lutego wyłączamy w CPK ogrzewanie, ponieważ gorący klimat zapewni Wam pokaz tańca,
przygotowany przez Akademię Flamenco Arte.
Nazwa akademii mówi wszystko – hiszpańskie
ﬂamenco prosto z Andaluzji zagości tej zimy na
deskach CPK i rozpuści ewentualny śnieg w naszym ogrodzie. Artyści zaprezentują różnorodność stylów, poczynając od przejmujących form
cante jondo, kończąc na radosnych i żartobliwych
cante chico.
Zapraszamy serdecznie na Podskarbińską 2
oraz na nasz proﬁl na Facebooku.
Wojciech Matz

Metamorfoza naszej
strony internetowej!
W lutym internetowa odsłona Wiadomości Sąsiedzkich zyska zupełnie nowe
oblicze! Szykujemy dla Was bardziej
przejrzysty i intuicyjny wygląd naszej
strony, lepszy dostęp do gazetek w postaci PDF i inne miłe dla oka zmiany. Zapraszamy na www.wiadomoscisasiedzkie.pl i czekamy na Wasze opinie, jak
Wam się podoba ten nowy wygląd :-).
Hanna Kowalska
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Kiedy i po co urodził się KOD
Według Mateusza Kijowskiego Komitet Obrony Demokracji urodził się
na Facebooku 19 listopada ub. roku. Według mnie
urodził się miesiąc później w zatłoczonym autobusie 525, którym jechaliśmy w kierunku pl. Na Rozdrożu, na demonstrację
przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jakaś starsza
pani powiedziała: Nie narzekajcie na niewygodę,
przecież musimy ich zatrzymać! I cały autobus wybuchł aplauzem. Dla Roberta Więckiewicza KOD
stał się ważny 20 stycznia, w tym dniu aktor zadeklarował, że do nas dołącza.
Takich „urodzinowych” dat będzie wiele, bo co
dzień do KOD-owskiej gromady szlusują setki osób.
Od emerytów wspominających „pierwszą Solidarność” z roku 1980, po licealistów, jeszcze bez prawa
do głosowania. Za to z prawem do protestu przeciw
łamaniu prawa w Rzeczpospolitej.
Ten spontaniczny ruch społeczny jest świadectwem, że milionom Polek i Polaków – nawet tym,

którym nie zawsze chciało się iść i głosować w wyborach – ojczyzna nie jest obojętna. Ci ludzie nie
chcą żyć w zaduchu totalitaryzmu, słuchać „jedynie słusznych” opinii sączonych przez narodowe
media. W sarkastycznym odruchu chętnie przyjęli
etykietkę „Polaków gorszego sortu”, którą próbował im przykleić arogancki polityk nowej władzy.
Są w tej gromadzie wierzący i ateiści, zwolennicy
lewicy i prawicy, ludzie uprawiający wolne zawody
i robotnicy, właściciele ﬁrm i dorabiający zamiataniem ulic. Łączy nas chęć pozostania LUDŹMI
WOLNYMI. Od nadużyć władzy, jej frustracji i żądzy
rewanżu. Nie godzimy się na łamanie Konstytucji
i stawianie zmanipulowanej „woli narodu” nad płynącymi z niej zasadami prawa.
Brzmi to wzniośle, ale kto choć raz był na demonstracji KOD, wie, że kieruje nami nie wzniosłość i wściekłość, a poczucie humoru i zwykła
międzyludzka sympatia. Ale przecież nie tylko o
manifestacje chodzi. Istotne jest, że w dopiero organizujących się grupach KOD, takich jak nasza
– Południowej Pragi, od początku rodzą się lokalne
inicjatywy, sklejają się wspólnoty, które nie poprze-

stają na machaniu sztandarami i wykrzykiwaniu
haseł. Pilnie rozglądają się, co wokół siebie ulepszyć i poprawić. Starają się rzeczywiście uprawiać
zasady demokratycznego społeczeństwa, w którym żaden „wódz” nie będzie im dyktował, jak mają
żyć i jakie wartości wyznawać. I, jak mówią prascy
KOD-erzy i KOD-erki, wartością wielką ruchu jest
okazja do wyjścia z domu i spotkania tak wielu
fajnych ludzi, z którymi aż chce się robić coś dobrego. A co robimy i do czego się przymierzamy?
Otóż organizujemy cykl otwartych debat. Tematem pierwszej będzie Internet i inwigilacja. Mamy
w planie spotkania i wykłady ważnych, mądrych
i ciekawych ludzi. Pierwszym wykładowcą będzie
profesor Jerzy Stępień. Chcemy także współpracować ściśle z organizacjami społecznymi Pragi-Południe i samorządem dzielnicy. Razem jest mądrzej
i efektywniej.
Jeżeli chcesz coś więcej o nas wiedzieć albo przyłączyć się do nas, napisz: kod.waw.praga@gmail.
com albo zatelefonuj: 515838530, albo zajrzyj na
nasz portal: www.spoleczenstwo-obywatelskie-waw-praga-południe.pl, który już wkrótce.
Anna Lenar-Bielecka

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).

Z¸OTA RÑCZKA

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

MIKROL

503 150 991

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

• Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem, z problemem prawnym. 796-796-596
• Pomoc i nauka w obsłudze KOMPUTERA, INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student.
Tel.: 533-404-404
• Usługi KSIĘGOWE dla ﬁrm, KPiR, Ryczałt, VAT, ZUS. Licencja MF nr 3682/2003. Odbiór dokumentów
od klienta: osobisty lub korespondencyjny. tel. 609 53 77 47
• Doradca restrukturyzacyjny poszukuje studenta IV, V roku prawa lub aplikanta komorniczego do współpracy przy pętli Gocław. CV i list motywacyjny proszę wysłać na: elzbieta.wawa@gmail.com
• Okazja. Sprzedam bezpośrednio atrakcyjne mieszkanie 60 m2 na osiedlu ogrodzonym, 2 piętro, duży
balkon, lodża + garaż. Nowe do zamieszkania. tel. 721 828 893

DACHY
SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40
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
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Jesteśmy uczestnikiem programu
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OKAZJA
Kupujàc do koƒca stycznia, otrzymasz 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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