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Dotacje z UE również na Kamionku!
W drugiej połowie stycznia Urząd m.st. Warszawy podał informację, że warszawskie instytucje kultury otrzymały doﬁnansowanie z Unii
Europejskiej. Pula pieniędzy przeznaczonych na
dwa projekty, która zostanie podzielona między objęte nimi placówki, sięga 10 milionów zł!
W ramach konceptu opatrzonego nazwą „Nowa
jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen
teatralnych m.st. Warszawy” dzięki środkom

pozyskanym z UE Teatr Powszechny zyska nowy
sprzęt!
Jak informuje Urząd m.st. Warszawy: Dla Teatru
Powszechnego planowany jest m.in. montaż nowoczesnego oświetlenia oraz zakup sprzętu audiowizualnego. Zostanie również zakupiona macierz dyskowa do archiwizacji cyfrowej spektakli oraz zostaną
przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Celem
zgłoszonego projektu jest podniesienie komfortu
korzystania z ośrodków kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
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Dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne w Teatrze Dramatycznym i w Białołęckim Ośrodku Kultury oraz renowacja zabytkowej
willi przy ul. Siarczanej 6 na Targówku i pałacu
Koelichenów w dzielnicy Włochy.
Jak informuje rzecznik prasowy Teatru Powszechnego, Mateusz Węgrzyn: Generalny remont
Teatru Powszechnego dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej (z mniejszym wkładem
własnym miasta) zakończył się w 2010 roku.
Olga Łęcka

Kolej na Wiatraczną i inne plany PKP
m.in. Warszawa Olszynka
Grochowska, Warszawa
Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość,
Józefów i Michalin. Każdy
z obiektów będzie wyposażony w ławki, funkcjonalne
oświetlenie i nowoczesny
system informacji pasażerskiej. Wszystkie perony będą dostosowane do obsługi
osób niepełnosprawnych.
Prace obejmą również
przebudowę torowisk i sieci trakcyjnej, a także urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Część przejazdów kolejowo-drogowych ma
zostać zastąpiona tunelami i wiaduktami. Założenia projektowe przewidują także budowę
trzeciego toru, który znacznie poprawi przepustowość linii. W efekcie zrealizowanych działań
ulegnie skróceniu czas jazdy między Warszawą
fot. Rafał Wiśniewski

Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji
linii kolejowej nr 7 na odcinku między Warszawą Wschodnią a Otwockiem. Prace mają ruszyć
w 2020 roku, a koszt inwestycji wyniesie ponad
630 mln złotych. Koncepcja programowo-przestrzenna przewiduje m.in. powstanie nowego
przystanku – Warszawa Wiatraczna, przesunięcie
stacji Gocławek, a także budowę trzeciego toru
kolejowego.
Przystanek PKP Warszawa Wiatraczna zlokalizowany będzie po wschodniej stronie przedłużenia
ul. Wiatracznej, odchodzącej od ronda Wiatraczna.
W celu stworzenia dogodnego węzła przesiadkowego perony stacji Gocławek zostaną przesunięte
pod wiadukt drogowy w ciągu ul. Marsa. Projektanci mają wziąć też pod uwagę możliwość przesunięcia przystanku kolejowego Warszawa Wawer
w kierunku wiaduktu w ciągu ul. Płowieckiej.
Jak czytamy w komunikacie PKP PLK: Przebudowanych zostanie zostanie 11 kolejnych stacji,

Wschodnią a Otwockiem. Pociągi podmiejskie
i aglomeracyjne mają pokonywać odcinek z prędkością do 120 km/h, a dalekobieżne – 160 km/h.
Zakończenie inwestycji planowane jest
w 2022 r. Stanowi ona etap końcowy projektu
obejmującego modernizację linii kolejowej nr 7
na odcinku Warszawa – Lublin.
Asia Wiśniewska
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Planowana na styczeń
sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe została przesunięta na luty. Dlatego
też w przyszłym miesiącu
relacja z sesji będzie obﬁtowała w wiele ciekawych
dla czytelników „Wiadomości Sąsiedzkich” informacji związanych z nowymi inwestycjami planowanymi do realizacji na terenie Pragi-Południe.
W styczniu natomiast radni obradowali na posiedzeniach komisji, przyjmując plany pracy na
rok 2017 oraz wczytując się w sprawozdania za
rok 2016. Na szczególną uwagę zasługują prace
Komisji Oświaty i Sportu, której członkowie otrzymali podsumowanie wykonania remontów placówek oświatowo-wychowawczych.
Pierwotny plan remontowy zakładał wydatki
w kwocie 4,5 mln zł. Jednak po pozyskaniu dodatkowych środków kwota ta wzrosła do prawie
6 mln zł. Lista przedstawiona radnym obejmuje ponad 50 pozycji – różnych prac remontowych wyko-

nywanych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach
zawodowych na terenie Pragi-Południe w 2016 r.
I tak np. w Szkole Podstawowej nr 120 przy
ul. Międzyborskiej 70 wyremontowano węzeł
ciepłej wody. W Szkole Podstawowej nr 279 przy
ul. Cyrklowej wyremontowano sanitariaty za
kwotę prawie 200 tys. zł. Podobne prace zostały
wykonane w Szkole Podstawowej nr 255 przy
ul. Kamionkowskiej 36/44 (ponad 200 tys. zł), w tej
szkole dodatkowo wykonano szereg innych prac,
z których najistotniejszą była wymiana instalacji
ppoż. za kwotę prawie 150 tys. zł. W minionym
roku w przedszkolach remontowano i wymieniano ogrodzenia. Takie prace zostały poczynione
w przedszkolu przy ul. Szaserów 119, ul. Niekłańskiej 40, ul. Sygietyńskiego 4a, ul. Kinowej 10a
oraz ul. Afrykańskiej 9. Warto też wspomnieć o remoncie sali gimnastycznej w gimnazjum przy ulicy Angorskiej 2. W sali wymieniono podłogi, okna
oraz wyremontowano przebieralnie.
Naturalnie są to tylko wybrane remonty, które
zostały przeprowadzone w placówkach oświatowych na terenie Pragi-Południe w roku ubiegłym.
Pełną listę z chęcią udostępnię Państwu.

Co s∏ychaç na Pradze-Po∏udnie
Praga-Południe to Wiązowna?
W imieniu grupy posłów PiS Jacek Sasin, przegrany kandydat tej partii
na prezydenta Warszawy,
złożył projekt ustawy
sejmowej, która w całkowicie nowy sposób reguluje ustrój Warszawy.
O każdym projekcie można rozmawiać. Są jak zawsze lepsze i gorsze pomysły zmian legislacyjnych.
Niestety w przypadku inicjatywy poselskiej
żadnej rozmowy czy dyskusji nie musi być. Nie
są przewidywane żadne konsultacje społeczne.
Tym samym zamknięto usta warszawiakom.
A przedstawiony projekt jest zły. Bardzo zły!
W wyniku dołączenia podmiejskich miejscowości powierzchnia stolicy będzie większa
niż Nowego Jorku, zmieni się całkowicie
struktura mieszkańców naszego miasta,.

W wyniku tej zmiany mieszkańcy
okolic stolicy będą mieli decydujący
wpływ na wybór prezydenta Warszawy. Zapisane
propozycje są niezgodne z konstytucyjną zasadą
proporcjonalności wyborów.
Łamanie w tym przypadku Konstytucji RP nie
ma żadnego znaczenia, liczy się osiągnięcie celu
– wygranie w sposób nieuczciwy w zbliżających
się wyborach kandydata PiS. Prawdopodobnie
posła Sasina!

Bez metra na Grochów i Gocław?
Projekt przewiduje włączenie w granice Warszawy 32 okolicznych gmin, z których po jednym
przedstawicielu, wraz z 18 radnymi warszawskich
dzielnic, wejdzie w skład Rady Warszawy.
To oznacza, że taki sam głos stanowiący prawo i dzielący miejski budżet będzie miała 200-tysięczna Praga-Południe i licząca niespełna
10 tysięcy mieszkańców Wiązowna!
Co prawda wnioskodawca zarzeka się, że nowa
Rada Warszawy będzie decydować tylko o spra-

Kruchy lód, kruche życie
Kolejny rok, kolejna zima, a my ponownie poruszmy temat zachowania zasad bezpieczeństwa
podczas korzystania ze sportów zimowych.
Mroźny styczeń sprzyjał spędzaniu wolnego
czasu na łyżwach. Jednak niestety nie wszyscy
korzystają z stworzonych przez m.st. Warszawę
oraz inne warszawskie instytucje lodowisk. Wśród
naszych sąsiadów są osoby, które wolą ślizgać się
na okolicznych zamarzniętych jeziorach, kanałach
czy stawach. Każdego roku dochodzi do sytuacji,
gdy na zbiorniku wodnym załamuje się pod kimś
lód. Niestety, często są to wypadki śmiertelne, zapo-
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minamy bowiem, że
w zimnej wodzie dochodzi do błyskawicznego wychłodzenia, a oﬁara nie może wydostać się
z pułapki o własnych siłach. Dlatego służby czuwające nad bezpieczeństwem apelują, by nie wchodzić
na zamarznięte taﬂe samotnie czy w miejscach,
gdzie lód jest cieńszy oraz bez upewnienia się,
czy są one bezpieczne – poinformował nas Wydział
Prasowy Straży Miejskiej.
O niebezpieczeństwie ślizgania się na zbiornikach wodnych uświadamiać ma ﬁlm edukacyjny,
który powstał 26 stycznia w okolicach komisariatu
rzecznego KSP. W jego kręceniu brała udział Straż
Miejska m.st. Warszawy, Biuro Bezpieczeństwa

Bezpieczniej na Przyczółku Grochowskim
Na odbywającym się 30 stycznia posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska, która w zakresie swojego
działania posiada sprawy związane z drogownictwem i komunikacją, radni zajmowali się sprawą
bezpieczeństwa w rejonie zbiegu ulic Cyrklowej,
Kwarcianej oraz Bracławskiej. Bliskość szkoły podstawowej, górka oraz zakręt na ulicy Bracławskiej
oraz pieszo-jezdny charakter ulicy Cyrklowej powodują, iż rejon ten jest niebezpieczny, szczególnie
dla poruszających się tam dzieci. Bezpieczeństwo
poprawił zrealizowany z budżetu partycypacyjnego pomysł budowy chodnika na ul. Kwarcianej,
ale zdaniem mieszkańców to wciąż mało. Dlatego
też kolejne spotkanie komisji poświęcone będzie
tylko temu tematowi. Co więcej, odbędzie się
w terenie w obecności radnych i urzędników – specjalistów w zakresie dróg. Wszystko po to, aby zaproponować rozwiązanie z jednej strony zgodne
z prawem, a z drugiej poprawiające w jak największym stopniu bezpieczeństwo mieszkańców
Przyczółka Grochowskiego.
Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

wach transportowych, to jednak wydatki na ten
cel stanowią obecnie po oświacie największą kwotę w budżecie miejskim. Na rok 2017 jest to ponad
2,8 mld złotych.
Czy przedstawiciele podwarszawskich miejscowości posiadający w Radzie Warszawy bezwzględną większość będą zainteresowani inwestycjami infrastrukturalnymi i zakupem nowego
taboru komunikacyjnego w stolicy? Każdy, kto
jeździ po podwarszawskich gminach, widzi, że
funkcjonująca tam komunikacja w porównaniu
do warszawskiej pozostawia wiele do życzenia.
Aby poprawić standard i komfort podróżowania,
potrzebne są miliardy złotych.
I zapewne to na poprawę jej funkcjonowania
będą przekazywali swoje podatki warszawiacy,
a nie na budowę III linii metra.
Paweł Lech
przewodniczący
Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady
m.st. Warszawy

fot. Wydział Prasowy Straży Miejskiej

Z prac Rady Dzielnicy

i Zarządzania Kryzysowego, Fundacja Anikar, Straż
Pożarna oraz policjanci z Komisariatu Rzecznego
KSP. Film będzie wyświetlany podczas akcji „Zima
w mieście” oraz w szkołach – informuje Wydział
Prasowy Straży Miejskiej.
Olga Łęcka
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Luty w CPK

Dopiero otrząsnęliśmy się po sylwestrowych
szaleństwach, a już mamy połowę lutego! Przed
nami dwa ostatnie tygodnie karnawału, zachęcamy, byście spędzili je z CPK. Oferta, którą dla
Was przygotowaliśmy, jest dość bogata, więc
każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Tegoroczne walentynki wypadają we wtorek,
zatem właśnie we wtorek 14 lutego zapraszamy
Państwa na koncert pt. „Gdzie mieszka miłość”. W
programie najpiękniejsze duety i arie operetkowe
o tematyce miłosnej, wykonywane przez Lidię Kitlińską, Wioletę Łukaszewską i Łukasza Grzegorza
Wrońskiego. Imprezę poprowadzi Ryszard Rembiszewski, a bilety w skromnej cenie 15 zł można
nabywać w CPK już od początku miesiąca.
Dzień później o godz. 17 w ramach cyklu „Spotkania ze sztuką” Pani Bożena Pysiewicz przedstawi
wykład pt. „Relacje. Przyjaźń, rywalizacja, konﬂikt.
Stanisław Wyspiański i Józef Mehoﬀer”. Prelegentka opowie o znajomości tych dwóch artystów, pokazując, dlaczego tak trudno jest połączyć sztukę
i przyjaźń. Obaj panowie byli uważani za najzdolniejszych uczniów Matejki, razem wyjechali do
Paryża, razem składali projekty do międzynarodowych konkursów. Czy wyszło im to na dobre i jak
wpłynęło na tę znajomość? Czy dwóch wybitnych
artystów może być bliskimi przyjaciółmi? Jeśli
chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy w środę 15 lutego do CPK.

Nasze wspólne sprawy
Budżet partycypacyjny – Praga-Południe
przoduje!
Rok 2018 będzie rokiem
prawie 2800 projektów z
budżetu partycypacyjnego. Aż 266 z nich zgłoszono na Pradze-Południe.
Z kolei wśród osiedli w naszej dzielnicy prym
wiedze Gocław, gdzie mieszkańcy wskazali do
wykonania 45 projektów. 35 projektów zgłoszono
na Saskiej Kępie, a na całym Grochowie (podzielonym na kilka obszarów) ponad 120. Kolejnym
punktem w procesie wyboru i głosowania będą
dyskusje i otwarte spotkania autorów projektów
z mieszkańcami i urzędnikami. Będą trwać przez
prawie 3 tygodnie marca. Warto rozmawiać o projektach, być może również je korygować, tak aby
kwota 61 mln złotych przeznaczona na wszystkie
projekty w Warszawie została wydana rozsądnie
i optymalnie. Mieszkańcy Pragi-Południe w poprzednich edycjach pokazali, że budżet partycypacyjny to dla nich ważne narzędzie uczestnictwa
w życiu dzielnicy. Place zabaw, boiska, wybiegi dla
psów, ogrody, zakup książek czy graﬃti to trwałe
znaki zaangażowania mieszkańców w ich lokalne
społeczności.

Radni na… policji?
Wybrani w wyborach samorządowych radni
dzielnicy obradują na sesjach, ale także w tematycznych komisjach. Każda bowiem uchwała rady
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Niecały tydzień później, 21 lutego o godz. 18
zapraszamy na spotkanie z podróżniczką, artystką
i autorką książki „Tybet. W drodze do Kumbum”,
Panią Elżbietą Sęczykowską. Jeśli macie ochotę w
ten zimowy wieczór doświadczyć podróży „palcem
po mapie”, serdecznie zapraszamy. Usłyszycie koncert muzyki tybetańskiej w wykonaniu Andrzeja
Antolaka, obejrzycie zdjęcia z podróży i będziecie
mieli okazję wypytać panią Elżbietę o wszystko, co
związane jest z Tybetem. Wstęp na spotkanie jest
bezpłatny, zatem zabierajcie rodzinę, przyjaciół i
sąsiadów i widzimy się tego dnia przy ul. Podskarbińskiej 2.
23 lutego przygotowaliśmy dla Was ucztę
uśmiechu, czyli kolejny występ Kabaretu „Filip z
Konopi”. Gospodarz w tym miesiącu zaprosił Panią Krystynę Giżowską, więc możecie być pewni,
że na naszej scenie przez większą część wieczoru
rozbrzmiewać będą znane muzyczne hity, takie
jak np. „Nie było ciebie tyle lat”, „Złote obrączki”
czy „Przeżyłam z tobą tyle lat”. Poziom artystyczny i
poczucie humoru – gwarantowane. Serdecznie zapraszamy, bilety do nabycia w CPK w cenie 15 zł.
Trzy dni później, na zakończenie ostatniego lutowego weekendu, mamy coś dla Waszych pociech.
Koncert pt. „Kraina bajek Disneya” z całą pewnością
da Waszym latoroślom masę radości, tym bardziej
że zaśpiewa dla nich Pani Monika Szymczyk – laureatka Festiwalu „Moja Wolności” im. Jonasza Kofty.
Bilety w cenie 5 zł możecie nabywać już od teraz w
Centrum Promocji Kultury.

dzielnicy jest opiniowana przez komisję, w której zakresie działalności
jest dana sprawa. Jest więc w radzie m.in. komisja
oświaty, jak również komisja komunalna i spraw
samorządowych. Z moich doświadczeń wynika,
iż to także w komisjach toczyć się może ciekawa i
budująca dyskusja, jak lepiej zarządzać dzielnicą z
korzyścią dla mieszkańców. We wspomnianej komisji komunalnej i spraw samorządowych zajmujemy się szeroko rozumianą tematyką samorządności w ujęciu dzielnicowym. Brak było jednakże
w ostatnich latach właściwego (moim zdaniem)
spojrzenia na sprawę bezpieczeństwa w dzielnicy.
Radni zajmowali się tym epizodycznie. Zaproponowałem więc, aby w roku 2017 komisja spotkała
się z przedstawicielami Komendy Rejonowej Policji VII, jak również z komendantem Straży Miejskiej
na Pradze-Południe. Ważni są również dzielnicowi,
z którymi także spotkają się radni. Zapoznamy się
też ze specyﬁką pracy Jednostki Ratowiczo-Gaśniczej nr 8 Państwowej Straży Pożarnej. Już dzisiaj
zachęcam mieszkańców dzielnicy do formułowania pytań oraz wniosków do tych jednostek. Niezbędny jest ciągły dialog ze służbami i formacjami
dbającymi o nasze bezpieczeństwo.
Szanownych czytelników proszę o przesyłanie
pytań i sugestii mogących być przedmiotem kolejnych felietonów, a także wniosków w zakresie pracy radnego na adres: dlasocki@dariuszlasocki.pl.
Dariusz Lasocki
radca prawny,
radny z Gocławia w Radzie Dzielnicy Praga Południe

Rok 2017 nie jest rokiem przestępnym, więc 28
jest ostatnim dniem lutego. I właśnie w tym dniu
przygotowaliśmy dla Was kolejny wykład z antropologii kultury, który przedstawi st. red. Piotr Kasprzycki. W tym miesiącu omówi temat „Tajemnice
antropologiczno-historyczne sławetnej bitwy na
Legnickim Polu”. Bitwa rozegrała się 9 kwietnia
1241 roku, a walczyły w niej… No właśnie, jeśli nie
wiecie, zapraszamy już 28 lutego do CPK.
Jeśli jednak historia nie leży w kręgu Waszych
zainteresowań, albo znacie ją już za dobrze,
zapraszamy na Ostatki w CPK! W programie
przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy, barwny
występ w wykonaniu niezwykłego Teatru Tańca
Kwieciste Gwiazdy z Kiwercy na Wołyniu. Prezentowany przez nich program obejmuje różnorodne tańce świata, a oprócz kunsztu młodych
tancerzy atrakcją występu są piękne, kolorowe
stroje. Po występie Kwiecistych Gwiazd scenę
przejmie DJ MARCEL, który zapewni zabawę
przy najlepszych dźwiękach znanych i lubianych
przebojów. Bilety na całe wydarzenie kosztują
niewiele, bo tylko 15 zł, a świetna zabawa jest
gwarantowana.
Oczywiście to tylko część naszej oferty, więcej
szukajcie w naszych ulotkach, na stronie cpk.art.
pl oraz na naszym Facebooku. Zaproszenia i bilety
na wydarzenia przez nas organizowane możecie
rezerwować od początku każdego miesiąca pod
numerem telefonu 22 277 08 20.
Wojciech Matz

Zmiana ogrzewania
Na pływalni „Szuwarek”, w Szkole Podstawowej
nr 215 im. Piotra Wysockiego przy ul. Kwatery
Głównej 13 oraz w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr
1 „Jordanek” zostanie zmienione ogrzewanie. Jak
czytamy na oﬁcjalnej stronie internetowej Urzędu
Dzielnicy, 17 stycznia do Urzędu Dzielnicy wpłynął
dokument z ﬁrmy Veolia Energia Warszawa o nazwie „Wydanie warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej”, który
oznacza, że Veolia rozpoczyna związane z tym prace inwestycyjne. Wydziałowi Infrastruktury Urzędu
Dzielnicy Praga-Południe pozwala on z kolei na
ogłoszenie przetargu projektowego na wykonanie
grupowego węzła ciepła.
Zarząd Dzielnicy Praga-Południe podjął działania mające na celu zmienić sposób ogrzewania
wyżej wymienionych placówek ze względu na
wysokie koszty związane z ekspoalatcją pływalni,
szkoły oraz „Jordanka”. Do tej pory ww. placówki
ogrzewane są kotłami olejowymi, które emitują
spaliny. Po zmianie ogrzewania ciepła woda popłynie dzięki węzłom ciepłowniczym, zarządzanym
przez spółkę Veolia. Jak czytamy dalej w informacji podanej przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe:
Po wybudowaniu przez dzielnicę, co planowane
jest na wrzesień 2018 r., grupowego węzła ciepła,
z miejskiej ciepłej wody będą mogły skorzystać
również inne zainteresowane podmioty, m.in.
znajdująca się w pobliżu szkoła muzyczna. Zarząd
Dzielnicy przewiduje, że koszt budowy takiego
węzła wyniesie ok. 800 tys. zł.
Redakcja
źródło:www.pragapld.waw.pl
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Grochowscy rzemieślnicy
Osiedlowy szewc

W styczniowym numerze przedstawiliśmy jednego z grochowskich rzemieślników w dziedzinie
krawiectwa. Inną popularną gałęzią rzemiosła,
która ugruntowała swoją pozycję już w końcu
XVII w., było skórnictwo. W 1670 r. na przedmieściu
stolicy w miejscowości Praga powstał cech zrzeszający rzemieślników zajmujących się skórnictwem.
Zapleczem rozwoju warsztatów zajmujących się
szewstwem, rymarstwem, kuśnierstwem stały się
z czasem lokalizowane na tych terenach garbarnie.
Różne rodzaje rzemiosła, jak usługi szewskie,
zegarmistrzowskie, dekarskie, zaczęły szczególnie
rozwijać się na tym terenie w dwudziestoleciu międzywojennym, po rozszerzeniu granic Warszawy
o prawobrzeżne przedmieścia. Okupacja niemiecka zmusiła rzemieślników do nielegalnej działalności, później okres PRL-u – władzy niechętnej
prywatnej inicjatywie, a w końcu napływ masowej
produkcji w czasie transformacji gospodarki przyczyniły się do upadku rękodzielniczych zawodów.
Mimo tego Grochów był miejscem, gdzie jeszcze wciąż działały pracownie modystek, stolarzy,
jubilerów, kaletników. Ważną przeszkodą w prowadzeniu rzemieślniczej działalności był jednak brak
lokali. Grochowska tradycja i inwencja rzemieślników znajdowały inne sposoby działań. Przykładem

jest osiedlowy szewc pan Adam
Belka. Nieopodal ulicy Grochowskiej w jednym z powstałych w końcu lat 70. budynków Spółdzielni
Mieszkaniowej Ostrobramska założył swoją pracownię szewską.
Od 40 lat grochowianin, prowadzi od blisko 30 lat pracownię naprawy obuwia przy Jarocińskiej 1.
W wyniku zmian polityczno-ustrojowych kraju i transformacji gospodarki dokonał zmiany wyuczonego i dotychczas
wykonywanego zawodu ślusarza. Uzyskał papiery czeladnicze
Pan Adam Belka – osiedlowy szewc (fot. Anna Oleksiak)
w zakresie wyrobu damskiego
i męskiego obuwia skórzanego, którego był
solidnej pracy i wysokiej jakości usług zyskał
wytwórcą przez wiele lat. Ciągle zmieniające
uznanie licznych klientów, którzy nawet po
się warunki ekonomiczne, a przede wszystkim
zmianie miejsca zamieszkania korzystają z jego
konkurencja tanich chińskich wyrobów pousług, przyjeżdżając z innych dzielnic Warszawy.
nownie wymusiły na panu Adamie i wszystkich
Pan Adam Belka jest przykładem rzetelnego rzerzemieślnikach branży szewskiej zmianę proﬁlu
mieślnika, który przystosowując się do potrzeb
wykonywanej pracy. Otrzymawszy zgodę od
społecznych naszego kraju, przetrwał na rynku
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramgrochowskim, świadcząc szewskie usługi, i mimo
ska na wynajem lokalu, rozpoczął świadczenie
osiągniętego już wieku emerytalnego dalej prousług w zakresie naprawy obuwia dla okolicznych
wadzi działalność gospodarczą, ciesząc się uznamieszkańców, bo właśnie w takim kierunku poszła
niem mieszkańców osiedla.
Anna Oleksiak
restrukturyzacja zawodu szewca. Dzięki swojej
reklama

ZADBAJ O SWÓJ WZROK

DIAGNOSTYKA
JASKRY
PEŁNA DIAGNOSTYKA
JASKRY

Stan deweloperski, inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.

Przychodnia Vita Med
ul. Meissnera 1/3, 03-982 Warszawa
tel.: 22 266 88 90, www.vita-med.pl

Podpisz umowę w karnawale
i ODPOCZNIJ W HOTELU SPA!

Wi´cej informacji: tel. 601-31-48-22
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl
Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie
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Teatr Akt „Planeta
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.

róz”

W dniach 11 i 12 lutego o godz. 19.00 Teatr Akt zaprasza na pierwsze tegoroczne
prezentacje nowego spektaklu „Planeta róż”.

Spektakl inspirowany tekstem „Małego księcia” Antoine’a de Saint-Exupery’ego. Akcja toczy
się na zapleczu areny starego cyrku, po drugiej
stronie dekoracji, wśród karykaturalnych postaci
cyrkowych, o których Mały Książę powiedziałby:
„Nigdy nie wąchali kwiatów, nigdy nie patrzyli na
gwiazdy, nigdy nikogo nie kochali”. To konstelacja
bytów zawieszonych w pustej przestrzeni, przestających dostrzegać z pozoru niewinne zło, które
sami tworzą na co dzień, stając się jego częścią.
Król, Latarnik, Pijak, Bankier, Próżny to postaci dojrzałe, ale nie wrażliwe, paradoksalnie
nie potraﬁą na chwilę stać się dziećmi. Nie są
zdolne „rozpoznać, kto i co pośród piekła, piekłem nie jest, aby utrwalić to i rozprzestrzenić”.
„Planeta róż” to opowieść o życiu, o potrzebie odnalezienia zagubionej przyjaźni i miłości, czasem
trudnej do zaakceptowania. Historia stawia nas
przed problemem dojrzewania w swoim człowieczeństwie i reﬂeksji nad tajemnicą śmierci.

Dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu
(Mały Książę).
Spektakl opowiedziany za pomocą
ruchu, pantomimy, obrazu i muzyki.
Dostępny dla widzów od lat 12.
Kreacja zespołowa Teatru Akt
• Ruch sceniczny – Jarosław Staniek
• Muzyka – Dominik Strycharski
• Współpraca plastyczna – Urszula Kubiczfot. Sylwia Zawadzka
-Fik, Natalia Kida
• Reżyseria świateł – Jędrzej Skajster
Bilety w cenie 20 zł do nabycia przed spektaklami.
• Kuratorzy projektu – Agnieszka i Tomasz MuRezerwacje – kontakt@teatrakt.pl
siałowicz
Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa
• Występują: Marta Suzin, Karolina Banaszek,
Spektakl prezentowany w ramach projektu Sztuka
Agnieszka Musiałowicz, Janusz Porębski,
Obrzeży współﬁnansowanego przez m.st. Warszawę.
Krzysztof Skarżyński, Marek Kowalski, Tomasz
Marek Kowalczyk
Musiałowicz

Bezpieczna prażanka!
a także dlaczego i jak kobiety stają się oﬁarami
ich ataków. Program obejmuje również zajęcia
z udzielania pierwszej pomocy, które prowadzą
ratownicy medyczni straży miejskiej – uzupełnia
informację Wydział Prasowy SM. Po praskiej
stronie Wisły zajęcia odbywają się w siedzibie
VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st.
Warszawy przy ul. Kobielskiej 5 aż do kwietnia br.
Z zajęć opatrzonych hasłem „Bezpieczna warszawianka” do tej pory w całej stolicy skorzystało
ponad 3 tysiące kobiet! W pierwszym szkoleniu
fot. Wydział Prasowy Straży Miejskiej

Od lat warszawska Straż Miejska organizuje
kursy samoobrony dla kobiet opatrzone hasłem
„Bezpieczna warszawianka”. Jednak po raz pierwszy zajęcia są organizowane po praskiej stronie
Wisły, i to na Grochowie! Zapisy na zajęcia ruszyły
30 stycznia i ze względu na duże zainteresowanie
trwały jak zwykle tylko kilka godzin.
– Już trzy lata temu warszawska straż miejska
zwiększyła liczbę grup i dostosowała terminy szkoleń do oczekiwań warszawianek. Potrzeby są jednak
zdecydowanie większe, o czym świadczy chociażby
fakt, że listy wolnych miejsc na kolejne kursy zapełniają się w ciągu kilkudziesięciu minut od uruchomienia zapisów – poinformował nas pod koniec
stycznia Wydział Prasowy Straży Miejskiej.
Panie, którym udało się zapisać na bezpłatne
zajęcia rozpoczynające się w drugim tygodniu
lutego, nauczą się, jak unikać niebezpiecznych sytuacji oraz jak reagować, gdy już do nich dojdzie.
Dowiedzą się, jak się odpierać napaść przy pomocy prostych chwytów i przedmiotów codziennego
użytku. Instruktorzy opowiedzą, jak mogą działać
potencjalni agresorzy, jakie sytuacje wykorzystują,

na Grochowie weźmie udział pierwsze 60 kobiet,
które zgłosiło telefonicznie w dniu przyjmowania
zgłoszeń chęć udziału w programie, oraz 20, które
wylicytowały kurs samoobrony w ramach licytacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zapisy na cykl „Bezpieczna warszawianka” odbywają się telefonicznie i prowadzone są przez
Straż Miejską, a informacja o nich pojawia się zawsze z kilkudniowym wyprzedzeniem na oﬁcjalnej stronie internetowej Straży Miejskiej (www.
strazmiejska.waw.pl). W kursie samoobrony,
trwającym dziesięć tygodni, udział mogą wziąć
kobiety pełnoletnie, które posiadają zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki dot. możliwości odbywania treningu ﬁzycznego.
Gdy tylko jako redakcja „Wiadomości Sąsiedzkich” zdobędziemy informację o kolejnych zapisach na kurs samoobrony prowadzony w siedzibie
VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st.
Warszawy przy ul. Kobielskiej 5, zamieścimy stosowną adnotację na naszej stronie internetowej
(www.wiadomoscisasiedzkie.pl) i proﬁlu na portalu społeczościowym (https://www.facebook.
com/WiadomosciSasiedzkie/).
Olga Łęcka

reklama

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Pralnie Geberów na Grochowie i Kamionku
Początki technologii prania chemicznego
Z historycznych przekazów wynika, że od najdawniejszych czasów w usługach pralniczych przodował Paryż. Zgodnie z legendą paryski krawiec
Jean Baptiste Jolly przypadkowo odkrył skuteczne
działanie terpentyny w czyszczeniu tłustych plam
na tkaninach. Tyle mówi legenda, ale faktem było
otwarcie przez niego, po wielu latach od odkrycia,
pierwszej pralni Nettoyage à sec – czyszczenia
na sucho. Początek wykorzystywania technologii
chemicznego czyszczenia i jego rozwoju w Europie przypada na lata 50. XIX wieku. Stosowanie
w chemicznych pralniach łatwo palnych środków
piorących było przyczyną wielu pożarów będących zagrożeniem dla okolicznych mieszkańców,
a unoszące się chemiczne opary i obﬁte ścieki pogarszały warunki sanitarne okolicy. Wprowadzano
więc restrykcyjne przepisy dotyczące procesu prania rozpuszczalnikami, a kantory pralnicze dla bezpieczeństwa lokalizowane były poza miastem.
Dopiero w latach 30. XX w. wprowadzony został
niepalny środek wzbogacony udoskonalonymi
składnikami czyszczącymi. Zaczęły powstawać
liczne zakłady prania chemicznego zwykle łączone
z farbiarniami, w których przeprowadzano renowację wyblakłych po upraniu tkanin.

Rodzinny interes Geberów
W 1854 roku w podwarszawskim Grochowie
przybysze z Alzacji Elżbieta Geber wraz ze swoim
mężem Józefem Judlin założyli farbiarnio-pralnię
tuż przy Trakcie Brzeskim – głównej trasie Grochowa. Lokalizacja w okolicach ulicy Wiatracznej
i Kobielskiej była niezwykle dogodna, bowiem połączenie Grochowa poprzez nowo wybudowany
most zapewniało szybką komunikację furgonami
konnymi z Warszawą – dużym rykiem zbytu na
usługi pralnicze i farbiarskie. Na posiadłości wzniesione zostały zabudowania pralnicze i farbiarskie,
nad którymi górował wysoki, ceglany komin, a w
sąsiedztwie wybudowano stajnie i drewniany dom
właścicieli otoczony niewielkim ogrodem i sadem.

z modnego wówczas aksamitu, dekatyzowania
materiałów oraz dezynfekcji tkanin. Miało to przełomowe znaczenie w rozwoju branży.
Po śmierci Charlesa Gebera ﬁrmę objął syn Karol Józef Geber doskonale znający fach, wykształcony pod okiem ojca, a także podczas zagranicznych praktyk. Szybko zyskał uznanie w zawodzie
i przyjęty został do grona majstrów na Zgromadzeniu Farbiarzy. Firma stała się pod względem
liczby kantorów i nowoczesnej technologii drugą
wśród pralni i farbiarni obsługujących Warszawę.
Nadchodzący czas niepokoju politycznego
i społecznego nie pozostał bez znaczenia dla ﬁrmy.
Na przełomie XIX i XX w. Warszawa stała się areną
generalnego strajku na tle ekonomicznym, którego uczestnikami byli robotnicy fabryk i zakładów.
W krótkim czasie protesty objęły również szkoły
i mniejsze zakłady pracy. Rozszerzająca się na całe
Królestwo Polskie fala strajków z radykalnymi żądaniami robotników podwyżek płac i skrócenia
dnia roboczego nie ominęła ﬁrmy Gebera, która
na krótki czas przerwała swoją działalność.

Wolna Polska
Gdy po 120 latach niewoli rosyjskiej pojawiła
się nadzieja Polaków związana z odzyskaniem niepodległości, ogarnęła ona również szerokie kręgi
zasymilowanych osadników, wyzwalając w nich
postawy patriotyczne. Rodzina Geberów aktywnie
włączyła się w proces tworzenia zaczątków legalnej
działalności obywatelskiej, pełniąc ważne funkcje
społeczne. Po przyłączeniu Grochowa do Warszawy
w 1916 roku Geberowie pełnili wiele funkcji w nowo
powstałych organizacjach, podnoszących świadomość społeczeństwa, budzących dotychczas wyciszone uczucia patriotyczne oraz szacunek dla historycznej przeszłości. Członkowie rodziny
uczestniczyli w gremiach Komitetu Obywatelskiego XVII Okręgu (Grochów) i Komitetu
Przywrócenia Pamięci Olszynce Grochowskiej. Wśród założycieli Towarzystwa Przyjaciół Grochowa byli ważnymi działaczami
i chrzestnymi jego sztandaru, który do dziś
z wielkim szacunkiem przechowywany jest
w grochowskim liceum im. St. Wyspiańskiego przy ulicy Międzyborskiej.

II wojna światowa
W 1939 r. we wrześniu zakład przy ulicy Lubelskiej uległ zniszczeniom. Wypalona została część
głównego budynku, a także uszkodzony został
dom mieszkalny. Po dokonaniu prowizorycznego
remontu ﬁrma podjęła działalność w czasie okupacji, wykonując wiele usług nieodpłatnie, aż do
upadku Powstania Warszawskiego. We wrześniu
1944 r. podczas zdobywania Pragi członkowie
rodziny zamieszkujący willę przy ulicy Lubelskiej
zostali wywiezieni przez Niemców do obozu przejściowego w Pruszkowie, z którego po ucieczce
ukrywali się w Kampinosie. Ostatni dyrektor ﬁrmy
Henryk Jan Geber zamordowany został w niemieckim obozie koncentracyjnym. Po wojnie odbudowę fabryki rozpoczęła Nina Geber, wdowa po Henryku, wspierana przez siostrę Karola Józefa juniora
– Zoﬁę Geber-Mej.

Epilog
Zaraz po wojnie ﬁrma wznowiła działalność,
lecz nie na długo. Nacjonalizacja i dekret Bieruta
położyły kres działaniom ﬁrmy. W 1950 cały majątek Geberów przejęty został wraz ze wszystkimi
urządzeniami technicznymi przez Spółdzielnię
Pracy „Robotnik”, a potem kolejno przez Spółdzielnię Pracy „Zjednoczenie” i Zakład Remontowo-Budowlany „Społem”. Zabudowania fabryczne
i mieszkalne niszczone i wyburzane powoli znikały
z krajobrazu Kamionka.
Po transformacji ustrojowej w 1990 roku majątek Pralnio-Farbiarni „C. Gebera” miasto przekazało nieodpłatnie Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”,
która w wyniku ugody ze spadkobiercami przekazała im cztery mieszkania w jednym z bloków
osiedla Skaryszewska-Lubelska wybudowanego
w sąsiedztwie dawnej posiadłości Geberów.

Inwestycja na Lubelskiej

Zdjęcie reprodukcji fotograﬁi nieznanego autora
z ok. 1900 r. Pralnia i farbiarnia „Ch. Geber”

W krótkim czasie małżeństwo Judlinów przekazało ﬁrmę szwagrowi – przybyłemu również
z Alzacji Charlesowi Emilowi Geberowi, którego
do włączenia się w rodzinny interes namówiła
żona – warszawianka Emilia z d. Laubner.
Charles podjął pracę nad udoskonaleniem i unowocześnieniem procesu pralniczo-farbiarskiego
i w tym celu zainstalował silnik parowy o mocy
6 KM do odświeżania farbowanej garderoby
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1921 r. rodzina Geberów zakupiła na
Kamionku, przy ul. Lubelskiej 13/15/17,
Zmodernizowana willa Geberów przy ul. Lubelskiej 13
w pobliżu Grochowskich Rogatek, teren
(pierwsza kamienica od prawej), miejsce posiadłości rodziny –
pod budowę nowej siedziby ﬁrmy. Kamioza Grochowską Rogatką w głębi osiedle mieszkaniowe
nek wcześniej – przed Grochowem – włąSkaryszewska-Lubelska (fot. Anna Oleksiak)
czony do Warszawy szybko zmieniał się
w jej uprzemysłowioną dzielnicę. PowstaW krajobrazie Kamionka pozostał jedyny ślad
wały tu nowe zakłady przemysłowe i dlatego
po świetności ﬁrmy Pralnio-Farbiarni „C. Gebera”
branża pralniczo-farbiarska dobrze wpisywała
przy ulicy Lubelskiej – zmodernizowana na posię w charakter dzielnicy. Wraz z zabudowaniami
czątku lat 90. willa rodziny Geberów, która na trwafabrycznymi powstała willa właścicieli wybudołe wpisała się w historię i pamięć mieszkańców
wana wg projektu Borysa Zinserlinga. Stała się
Grochowa i Kamionka.
ona początkiem zabudowy willowej Kamionka.
Anna Oleksiak
W tym czasie ﬁrmą kierował Karol Józef Geber junior, dobrze wykształcony i przygotowany do kierowania ﬁrmą, absolwent wydziału chemicznego
Szkoły Przemysłowo-Technicznej w Warszawie. Po
jego śmierci w 1935 r. prowadzenie zakładu przejął młodszy brat – Henryk Jan Geber (1903–1944),
z pomocą siostry – Zoﬁi z Geberów Mej.

Źródła:
• Tadeusz Świątek – Śladami mieszkańców dawnej
Warszawy
• Jan Berger – Dzieje Grochowa do 1916 r.
• Andrzej Barański – Grochów. Odchodzące klimaty
• Portal Twoja-Praga.pl
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Warszawskie Dni Rodzinne nadchodzą!
IX edycja już 17-19 marca 2017 r.!

komunikacja dla uczniów

Fundacja Zwalcz Nudę zaprasza wszystkie warszawskie rodziny do wspólnej zabawy podczas
IX edycji Warszawskich Dni Rodzinnych.
Warszawskie Dni Rodzinne to wyjątkowy
weekend, podczas którego miasto zamienia się
w wielki plac zabaw. Dzięki współpracy z setkami
punktów w stolicy tworzymy wyjątkowy program
animacji. Wszystko jest otwarte, bezpłatne i skierowane do rodzin: pokazowe zajęcia językowe,
sportowe, artystyczne, gordonki, warsztaty dla
rodziców, eksperymenty, dni otwarte najlepszych
placówek rodzinnych w stolicy.
Dopełnieniem tego weekendu będzie Warszawski Piknik Rodzinny 19 marca 2017 w CRS
Bielany na ul. Lindego 20 w godz. 11:00-15:00,
gdzie na warszawskie rodziny czeka moc niepowtarzalnych atrakcji. Podczas gdy rodzice będą
zdobywać wiedzę i poszerzać horyzonty pod
okiem wykwaliﬁkowanych pedagogów, psychologów i lekarzy, na najmłodszych czeka mnóstwo
wspaniałej zabawy: będą dmuchańce, Klockownia zorganizuje maluchom animacje z klockami,
jakich jeszcze nie znają; szkoła j. angielskiego
Helen Doron przeprowadzi zajęcia dla dzieci już
od 3 miesiąca życia, szkoła przygotowała kurs,
który poprzez piosenki, rymowanki i wyliczanki
pozwala osłuchiwać się z językiem; zaś Fundacja
Wiewiórki Julii zaprosi maluchy na bezstresowy
przegląd stomatologiczny.

Bezpłatna

W streﬁe CHRONIĘ BO KOCHAM pary spodziewające się dziecka będą mogły spotkać się
z wykwaliﬁkowaną doulą, która oferuje ciągłe
pozamedyczne, ﬁzyczne i emocjonalne wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży i połogu.
Dzięki rozmowie z przedstawicielami Pramerica
Życie młodzi rodzice poznają najlepsze sposoby
zabezpieczenia przyszłości ﬁnansowej swojego
dziecka, aby całą rodziną mogli w spokoju ducha
realizować swoje marzenia i czerpać więcej z życia, dowiedzą się również, kim jest Life Planner®
i jak bardzo wartościowa jest jego pomoc.
To tylko niektóre z atrakcji, z których będzie
można skorzystać podczas Pikniku. Więcej informacji na: www.warszawskiednirodzinne.pl.
Dominika Stelmach

Od 1 września br. uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów będą uprawnieni do
korzystania z komunikacji miejskiej za darmo. Zmiana ta obejmie nie tylko uczniów stołecznych placówek oświatowych,
ale również tych uczęszczających do szkół poza Warszawą.
– Wprowadzamy komunikację za… jeden uśmiech.
To nasza inwestycja w edukację i przyszłość. Zyskają na tym domowe budżety warszawiaków,
zwiększy się liczba pasażerów i samodzielność
dzieci. Skorzystają także inni użytkownicy dróg,
bowiem większość rodziców przestanie dowozić dzieci do szkół samochodami – mówi Hanna
Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.
Uczniowie otrzymają spersonalizowane karty
miejskie. Warszawskie szkoły dostarczą wypełnione wnioski do Zarządu Transportu Miejskiego.
Natomiast rodzice uczniów mieszkających na
terenie m.st. Warszawy, ale uczęszczających do
szkół w innych miejscowościach będą musieli dopełnić formalności w wybranym punkcie obsługi
pasażerów ZTM.
Więcej: http://www.ztm.waw.pl/aktualnosci.
php?i=1802&c=100&l=1.
Redakcja

OGŁOSZENIA DROBNE

Na naszych łamach można zamieścić 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).
• General and Business English with
an experienced British native speaker
teacher. Conversations and exams.
Adults only please. Call 517 457 625.

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

Z¸OTA RÑCZKA

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).

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

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

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

503 150 991

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE
tel. 663 677 701 e-mail: kamery.anteny@wp.pl

Tel. 660 473 628
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GROCHÓW

95 m
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+ 48 m2 poddasza użytkowego gratis

140

native speakers

anglik.pl
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OSIEDLE ZNAJDUJE SIĘ 500 METRÓW
OD PĘTLI GOCŁAWSKIEJ (WAWER)
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