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Prascy rzemieÊlnicy
Modniarska Manufaktura

Pasję tworzenia kobiecych nakry
nakryć głowy odziedziczył po mamie – praskiej modystce. Każdy kapelusz, który wychodzi spod jego ręki, jest unikatowy, bo modniarstwa nie da się nauczyć, to jest
dar, z którym trzeba się urodzić.
Kobiety kochają kapelusze, dlaczego zatem modniarstwo to ginące rzemiosło – pytam pana Krzysztofa. Problem współczesnego modniarstwa nie
polega na tym, że nie ma chętnych na kapelusze,
tylko na tym, że nie ma chętnych do wykonywania
tego rzemiosła.
Kapelusze będą zawsze, na bazarach i w sklepach… ale te z masowej produkcji, wszystkie jednakowe – bez duszy i charakteru. Dzisiejszy rynek,
zdominowany przez sieciowe magazyny, daje szansę na zaistnienie dawnych profesji rzemieślniczych.
W cenie jest rękodzieło oferujące produkt wykonany starannie, z dobrych materiałów, na specjalne zamówienie, a tym samym – indywidualny.
Od kilku lat młode dziewczyny poszukują do
swych stylizacji kapeluszy. Z ﬁlcu, z większym
rondem do jeansów i koszuli, a przede wszystkim

do trenczu, melonika – doskonałego do stylizacji
w miejskim stylu, z dobranymi do nich mokasynami, typu fedora – świetnie prezentującego się
ze skórzaną ramoneską, z trampkami, tenisówkami, oﬁcerkami lub balerinami, z dużym rondem
– do awangardowych stylizacji, wraz z dużymi słonecznymi okularami dodającymi im nonszalancji
i wreszcie tego romantycznego kapelusza słomkowego – niezastąpionego latem, noszonego
z przewiązaną apaszką i koralikami, pasującego
do najmodniejszych stylizacji boho, bogatych,
z falbanami, frędzlami, kwiecistymi wzorami, które jak bumerang powracają każdego lata.
Kapelusz damski staje się coraz modniejszy, chociaż wiele kobiet nie ma odwagi po niego sięgnąć.
Być może jest to spowodowane dużą różnorodnością fasonów, przez co dobór najlepszego nakrycia
głowy bywa trudny. Zatem by dobrać kapelusz tak,
aby pasował zarówno do stroju, jak i do osobowości,
trzeba zdać się na fachowca i odwiedzić pracownię
modniarską, taką jak pana Krzysztofa – pełną magii.
Anna Oleksiak

W ramach piętnastej edycji Dni Transportu
Publicznego PKP Intercity postanowiło umożliwić zwiedzanie stacji technicznej na Olszynce Grochowskiej wszystkim małym i dużym
miłośnikom kolei.
W niedzielę, 24 września w godzinach 10:00-14:15 na stacji techniczno-postojowej Warszawa
Grochów zwiedzający mogli zobaczyć halę całopociągową i stanowiska do szkolenia maszynistów na symulatorze. Dużym zainteresowaniem
podczas „Dnia Transportu Kolejowego” cieszyły się
oczywiście kabiny operatorów najnowszych pocią-

gów PKP Intercity – Pendolino, FLIRT3 i PesaDART.
– Celem akcji jest m.in. zachęcanie mieszkańców
do korzystania ze środków transportu zbiorowego,
kultywowanie tradycji i historii transportu czy ukazywanie zalet kolei dalekobieżnej i aglomeracyjnej
– poinformował nas rzecznik prasowy PKP Intercity
S.A., Agnieszka Serbeńska.
Na co dzień na stacji technicznej na Olszynce
Grochowskiej serwisowane są i przygotowywane
do kursów pociągi krajowe i międzynarodowe.
Partnerami tegorocznej edycji Dni Transportu Publicznego byli m.in. PKP Intercity, Koleje Mazowiec-

fot. PKP Intercity S.A.

Przystanek: stacja techniczna na Olszynce Grochowskiej

fot. Anna Oleksiak

„Do Rzemieślnika na Pragę” to hasło inicjatywy
Muzeum Warszawskiej Pragi i Stowarzyszenia
Miasto Jest Nasze promujących utworzenie
map ginących zawodów rzemieślniczych działających na Pradze-Północ i Pradze-Południe.
Publikacja, dostępna w Muzeum, wydana została
w wygodnej formie kieszonkowego folderu, dzięki
któremu w prosty sposób można odnaleźć konkretną rzemieślniczą pracownię i jest dowodem, że
tradycyjne rzemiosło nie zanika, a jednak…
O ile szewców, krawców czy stolarzy nie brakuje,
to coraz trudniej odnaleźć pracownię kuśnierską
czy kaletniczą. Na próżno szukać na Pradze-Południe modystki, a jeszcze nie tak dawno przy głównej ulicy Grochowskiej były dwa takie miejsca. Ku
mojej radości na rzemieślniczej mapie odnalazłam
am
tę wyjątkową pracownię. Tuż za wiaduktem średrednicowym przy ulicy Mackiewicza 1 widnieje duży
szyld KAPELUSZE, a na wystawie dwa niezwykłej
urody – jeden z dużym rondem, drugi mniejszy,
stylowy – „zapraszają” do środka.
Gdy weszłam do sklepu, od razu poczułam się
w kobiecym raju. Niewielkie przytulne pomieszczenie wypełnione różnorodnymi kapeluszami:
czarne i kawowe, jasnoszare, beżowe i cieliste,
w odcieniu złotego brązu, granatu i te niezwykle
– słomkowe. Pan Krzysztof – modniarz z elegancją
i wdziękiem, bez pośpiechu podawał mi wybrane
przez siebie modele. Wnet przekonałam się, że
mam do czynienia z fachowcem – stylistą modniarskim posiadającym niezwykły talent dobierania kapeluszy. Każdy kolejny, który mi podawał,
zachwycał mnie bardziej, a wiedza, że wszystkie
z nich są ręcznie wytwarzane i jedyne w swoim
rodzaju, sprawiała, że czułam się w nich wyjątkowo. Gdy klientka wchodzi do sklepu, od razu wiem,
w którym będzie jej do twarzy. Dobranie kapelusza
jest sztuką – mówi pan Krzysztof Kaczmarski, właściciel Manufaktury Modniarskiej, który produkcją kapeluszy zajmuje się od kilkudziesięciu lat.
– Kapelusz to nie tylko nakrycie głowy, ale ważny
element całego stroju kobiety – dodaje.

kie, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei i Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej.
Olga Łęcka
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Z prac Rady Dzielnicy

Nowy żłobek przy ul. Szkoły Orląt – otwarcie
w tym roku

i poprawę bezpieczeństwa przy Szkole
Podstawowej przy ul. Cyrklowej oraz
Szkole Podstawowej przy ul. Bora-Komorowskiego.
Niestety na wrześniowej sesji zapadły także
niezbyt radosne decyzje. Z powodu ofert znacznie przewyższających budżet na przebudowę
ul. Zagójskiej na odcinku od ul. Majdańskiej do
ul. Łukowskiej realizacja tej inwestycji zostanie
przeniesiona na przyszły rok. Ulica Zagójska wymaga pilnego remontu. Liczne dziury i pofałdowania
asfaltu powodują, iż przejazd nią może spowodować uszkodzenie zawieszenia samochodu.

Ostatnia transza środków ﬁnansowych w kwocie
prawie 300 tys. zł przeznaczona na dokończenie
budowy żłobka w rejonie ul. Szkoły Orląt pozwoli
na otwarcie tej placówki dla najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy jeszcze w tym roku. Nowoczesny obiekt tego typu jest odpowiedzią na
zapotrzebowanie na nowe miejsca w południowo-praskich żłobkach.
Radni zadbali także o bezpieczeństwo w okolicach szkół podstawowych. Kwota 30 tys. zł została
przeznaczona na doświetlenie przejść dla pieszych

Od mieszkańców Grochowa otrzymuję informacje dotyczące bulwersującej sytuacji związanej
z losem lokatorów budynku przy al. Waszyngtona
96. Ten obiekt wybudowany został w 1962 r. z funduszu socjalnego Poczty Polskiej. Fundusz ten powstał i był utrzymywany ze składek pracowników
Poczty. Ostatecznie mieszkania stały się własnością Telekomunikacji Polskiej S.A., a następnie
po jej sprzedaży ﬁrmy Orange. Z informacji uzy-

We wrześniu Rada Dzielnicy
Praga-Południe obradowała na jednej sesji. Głównymi tematami w dyskusji
były sprawy budżetowe
Pragi-Południe oraz problem budynku przy Waszyngtona 96.

Nasze wspólne sprawy
Nowe sądy na Pradze-Południe

Na dawnym budynku należącym do Radwaru przy
Poligonowej (na granicy
Gocławia, Przyczółka Grochowskiego i Grochowa)
zawisł ogromny napis „Sąd
Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie”. Jak informują media, ostateczna przebudowa i dostosowanie pomieszczeń
dla sądu, archiwum i zaplecza zakończy się do
lipca 2018 r. Na Pradze-Południe swoją siedzibę mają już Sądy Rejonowe na Terespolskiej.
W perspektywie kilkunastu miesięcy znajdzie się
u nas także rzeczony Sąd Okręgowy. Już ponad
2 lata temu jako radny pytałem, tak Ministerstwo
Sprawiedliwości, jak i Urząd Dzielnicy, czy Praga-Południe jest przygotowana na zwiększony
ruch w tej okolicy i miejsca parkingowe. Śmiem
twierdzić, a widzę to na Terespolskiej, że będziemy mieć tutaj spory kłopot. Liczę więc na dobry dialog pomiędzy miastem a ministerstwem

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

Bulwersująca sprawa lokatorów budynku
przy al. Waszyngtona 96

i wypracowanie rozwiązania tak, aby
mieszkańcy okolicznych bloków i pracownicy Radwaru nie musieli szukać miejsc do
parkowania coraz dalej od swoich domów czy
miejsca pracy. Siedziba sądu nobilituje tę część
Warszawy, ale musi także (jako gość) wpisać się
płynnie w jej możliwości i krajobraz.

Jeziorko Gocławskie na Przyczółku Grochowskim
– interwencja ministra

Po raz kolejny na sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe zadałem pytanie o stan działań w zakresie
Jeziorka Gocławskiego. W ostatnim czasie otrzymałem bowiem pytania i wnioski mieszkańców w tej
sprawie. Pytacie Państwo, co będzie z jeziorkiem
oraz dlaczego dzielnica nie może wysprzątać tego
terenu. Jeziorko, jak wiemy, od kilkunastu lat jest
w rękach prywatnej osoby. To ona może i powinna
sprzątnąć swój teren. W sierpniu br. wystąpiłem
do Ministra Środowiska, któremu podlega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, aby polecił
Instytutowi dołączenie do sprawy sądowej przed
Naczelnym Sądem Administracyjnym. Instytut
może więc złożyć do akt sprawy opinię w zakresie
jeziorka, którą wykonał w 2014 r. W opinii tej jasno
wskazano, że wody Jeziorka Gocławskiego to
ca∏odobowa opieka
wody płynące, a jako tapiel´gniarska
kie powinny należeć do
pobyt opiekuƒczo-leczniczy
Skarbu Państwa, a więc
opieka po udarze mózgu
do nas wszystkich. Wtei rehabilitacja
dy zaś dzielnica będzie
pobyt krótko- i d∏ugoterminowy
mogła zadbać o ten
oraz dzienny

skanych od mieszkańców wynika, iż nie wszyscy
z nich mogli w międzyczasie skorzystać z możliwości wykupu zamieszkiwanych lokali. Niestety
w czerwcu Orange sprzedało ponad 20 mieszkań
nowym właścicielom, a ci, jak dowiadujemy się
od mieszkańców, podnieśli stawki czynszu nawet
trzykrotnie. Z częścią nowych właścicieli mieszkań
kontakt jest bardzo utrudniony, a wręcz niemożliwy. Inni od razu przesłali informację o konieczności wyprowadzki lokatorów, którzy spędzili w budynku prawie całe życie.
Na zorganizowanym pod koniec sierpnia spotkaniu z mieszkańcami otrzymali oni od radcy prawnego z Urzędu Dzielnicy podstawowe informacje
o sytuacji, w której się znaleźli. Co więcej, mieszkańcy pokierowani zostali do odpowiedniego pracownika Wydziału Zasobów Lokalowych, w celu
uzyskania pomocy mieszkaniowej. Niewątpliwie
sytuacja lokatorów budynku jest bardzo trudna
i należy udzielić im pomocy wszelkimi możliwymi
sposobami. Cała sprawa mocno bulwersuje mieszkańców Grochowa.
Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

teren, zamontować kosze, ławki, latarnie, położyć
chodniki. Rozprawa w Sądzie za… ok. 2 lata.

Nowe nasadzenia zieleni na Pradze-Południe
Kropla drąży skałę. Jak poinformował mnie
pod koniec sierpnia Zarząd Zieleni w Warszawie,
jeszcze tej jesieni na terenie Pragi-Południe planuje się nasadzenia drzew w pasie drogowym
ulic: Międzynarodowej, Stanów Zjednoczonych,
Zwycięzców, Meissnera, Saskiej, Waszyngtona,
Szaserów, Grochowskiej, Podskarbińskiej, Żupniczej, Dwernickiego, Wału Miedzeszyńskiego, Fieldorfa, Zielenieckiej, Kinowej, Jugosłowiańskiej,
Grenadierów i Umińskiego. W różnych częściach
dzielnicy będą realizowane również projekty
z budżetu partycypacyjnego w zakresie zieleni.
Na Gocławiu będzie to zadanie o nazwie „Zielony Gocław. 100 drzew na 100-lecie przyłączenia
osiedla do Warszawy”. Saska Kępa będzie m.in.
rewitalizować zieleń na ul. Zwycięzców. Zazieleni
się również na Kirasjerów (Grochów Kinowa). Jak
widać, nasz upór i zabieganie o zieloną Pragę-Południe ma sens. Robimy to dla siebie, naszych
dzieci i wnuków. Liczę także, że deweloperzy nie
poskąpią środków na drzewa i krzewy przy nowych osiedlach.
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
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Co s∏ychaç w Warszawie
Otwarte Ogrody Działkowe

W sobotę 30 września na terenie Rodzinnych Ogrodów
Działkowych „Waszyngtona” odbył się festyn inicjujący
program Otwartych Ogrodów Działkowych, na którym
obecni byli m.in. senator Marek Borowski i Burmistrz
Dzielnicy Tomasz Kucharski.
Z inicjatywy władz dzielnicy i Zarządu ROD „Waszyngtona” na terenie ogródków została otwarta ogólnodostępna siłownia plenerowa od strony ul. Kinowej.
To pierwszy etap współpracy w zagospodarowaniu i udostępnieniu terenów
ogródków dla wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy. W przyszłym roku,
wiosną planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci, boisk do gry w bule
i postawienie stołów do gry w szachy.
Ale to co najważniejsze, nowe miejsca rekreacyjne i teren całych ogródków
działkowych mają być dostępne dla wszystkich osób lubiących spędzać wolny
czas na świeżym powietrzu, nie tylko dla członków ROD „Waszyngtona”.

„Gdzie budować wieżowce, jak nie w Centrum?”

W ostatnim czasie trwa dyskusja na temat planów budowy 5 wieżowców
w okolicach ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej. Jest to jeden z bardziej zaniedbanych rejonów Śródmieścia, gdzie przede wszystkim po zmroku trudno
czuć się bezpiecznie. Planowane wieże, przewyższające Pałac Kultury i Nauki,
mają stanąć na terenie byłego Liceum im. K. Hoﬀmanowej, na którym stoi od
lat pusty budynek, i terenach przylegających do budynków LiM i Marriott.

Najwięcej oburzenia wśród miejskich aktywistów budzi budowa Roma
Tower, inwestycji Archidiecezji Warszawskiej. Protesty i dyskusje wydają się
jednak bardziej dotyczyć kwestii ideologicznych i inwestora niż samej idei
budowy w pobliżu Dworca Centralnego nowych wysokościowców. A takie
argumenty nie powinny decydować o tym, co inwestor może zbudować na
własnej nieruchomości.
Dlatego gdy planem zajmie się Rada m.st. Warszawy, będę głosował za jego
przyjęciem. Budowa nowych, osiągających nawet 230 metrów wieżowców
zmieni także panoramę Warszawy, dzięki czemu PKiN przestanie być dominantą w krajobrazie naszej stolicy.

„Wszyscy chcą mieszkać na Pradze-Południe?”

Nasza dzielnica należy do najbardziej atrakcyjnych miejsc do mieszkania
w Warszawie, co chyba potwierdzi każdy jej mieszkaniec. Blisko, z dobrym
dojazdem do Centrum, zielona, z dużą ilością punktów handlowych, w coraz
większym stopniu znajduje uznanie wśród osób chcących zmienić miejsce
zamieszkania.
Ta potoczna wiedza została potwierdzona w badaniach ankietowych
przeprowadzonych przez ﬁrmę TNS pokazujących, że mieszkańcy są zadowoleni z dużej liczby lokali gastronomicznych, terenów rekreacyjnych, a także
szpitali i przychodni. A wolny czas lubimy spędzać nad Wisłą, w Parku Skaryszewskim, nad Balatonem czy w nowym Parku Polińskiego.
W badaniu okazało się także, że mieszkańcy Gocławia czekają na budowę linii tramwajowej, którą w bardziej komfortowych warunkach dojadą do
centrum Warszawy.
To zapewne dlatego w pierwszym półroczu 2017 roku na terenie naszej
dzielnicy kupiono najwięcej mieszkań w prawobrzeżnej części stolicy, na podobnym poziomie jak na Woli i Mokotowie. Przy czym na Pradze-Południe
wzrost liczby kupowanych mieszkań jest najbardziej dynamiczny.
Paweł Lech
przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki
Rady m.st. Warszawy

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Paêdziernik z CePeKiem

Październik. Lasy są pełne grzybiarzy, liście przykryły trawniki
grubym dywanem, dzień staje się
coraz krótszy. Złota polska jesień
zawitała do Warszawy, a to oznacza, że sezon w Centrum Promocji Kultury startuje pełną parą.
Zgodnie z tradycją w październiku
zaczynają się zajęcia plastyczne, muzyczne,
taneczne oraz kursy komputerowe i językowe.
Informacji o nich szukajcie na naszej stronie
internetowej cpk.art.pl oraz pod numerem telefonu 22 277-08-20.
Październik to jednak nie tylko zajęcia. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym repertuarem CPK,
a poniżej przedstawimy Wam kilka wybranych wydarzeń, jakie w tym miesiącu przygotowaliśmy.
18 października o godz. 17 zapraszamy na
wykład z cyklu „Spotkania ze sztuką”. Tematem
najbliższej prelekcji będzie „Biedermeier. Zaproszenie na wystawę do Muzeum Narodowego
w Warszawie”. Biedermeier to styl w sztuce, muzyce, literaturze i architekturze wnętrz, jaki zapanował w Europie Środkowej w latach 1815-1848.
W rzemiośle charakteryzował się funkcjonalnością,
kunsztownym wykonaniem, szlachetnością naturalnych materiałów, a jego głównym hasłem było
„sztuka mieszczan, dla mieszczan”. Jeśli pragniecie
dowiedzieć się więcej o tym specyﬁcznym stylu,

zapraszamy na wykład prowadzony przez panią
Bożenę Pysiewicz.
Dwa dni później, 20 października o godz. 18
we współpracy z Fundacją Groove of Life zapraszamy na kolejną odsłonę „Warsaw Drum Festival”.
Ten międzynarodowy festiwal sztuki perkusyjnej
ma na celu umuzykalnianie dzieci i młodzieży,
a także integrację różnych grup wiekowych.
Udział w festiwalu i towarzyszących mu warsztatach jest bezpłatny, jednak obowiązuje rezerwacja miejsc. Szczegółów szukajcie na stronie
www.drumfestiwal.pl.
Już następnego dnia postaramy się wrócić do
klimatu międzywojennej (i nie tylko) Warszawy.
Międzypokoleniowe warsztaty przygotowane
przez Fundację Animacja oraz Stowarzyszenie
Gwara Warszawska pomogą Wam poznać i przyswoić tajniki stołecznej nawijki. Przy okazji poznacie historię Warszawy, a postać „Homera warszawskiej ulicy”, Stefana „Wiecha” Wiecheckiego
przestanie mieć przed Wami tajemnice. Spotkanie
poprowadzą Martyna Goździuk i Janusz Dziano.
W imieniu Organizatorów zapraszamy młodzież
i seniorów. Udział w warsztatach jest bezpłatny,
jednak obowiązują zapisy. W tym celu dzwońcie
pod numer 730 303 025.
22 października zapraszamy na koncert do
tekstów Mirona Białoszewskiego, Tadeusza Peipera, Zbigniewa Bieńkowskiego i Barbary Dziekan pt. „Niewidzialna strona”. Przed publicznością

WARSZAWSKI POLONEZ DLA NIEPODLEGŁEJ
Orkiestra Sinfonia Varsovia ogłasza konkurs
na skomponowanie poloneza, który uświetni
obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prace oceniać będzie jury pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Pendereckiego.
Włączając się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości, Orkiestra Sinfonia
Varsovia, z inicjatywy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej,
przewodniczącej Rady Miasta, popartej stanowiskiem Rady m.st. Warszawy, ogłasza otwarty konkurs
kompozytorski. Jego przedmiotem jest napisanie
uroczystego „Warszawskiego poloneza dla Niepodległej”, który nawiązywałby do najlepszych tradycji tego
gatunku, zachowując jednocześnie walory użytkowe,
pozwalające na wykonanie go z elementami choreograﬁi. Celem konkursu jest poszerzenie polskiej lite-

ratury muzycznej oraz sprezentowanie mieszkańcom
Warszawy muzyki, która będzie atrakcyjna w wersji
koncertowej, ale również pozwoli na wspólne wykonywanie tego polskiego tańca narodowego.
– Warszawa także twórczo włącza się w obchody
tak ważnej w naszej historii rocznicy – mówi Hanna
Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy. – Dlatego
wspieramy organizatora konkursu – Sinfonię Varsovia – w ufundowaniu nagród dla wyróżnionych
kompozytorów.
Do współzawodnictwa mogą stanąć polscy
kompozytorzy w każdym wieku, nawet jeśli nie
posiadają formalnego wykształcenia muzycznego.
Twórcy mają do dyspozycji pełny aparat orkiestry
symfonicznej, a czas trwania utworu nie powinien
przekroczyć 10 minut.

zgromadzoną w Sali Widowiskowej CPK wystąpią
Barbara Dziekan – znakomita aktorka, reżyser, pedagog oraz Krzysztof Majchrzak – gitarzysta basowy o światowej renomie, kompozytor, producent
muzyczny i współtwórca słynnego projektu „Labirynt”. Bezpłatne zaproszenia na koncert zaczynamy wydawać 16 października.
27 października to powrót koncertowego
cyklu „Praski Blues”. Po raz piąty red. Zbyszek Jędrzejczyk, znany południowo-praskiej publiczności z występów w grupie Blues Time, zaprezentuje
Wam warszawskich muzyków hołdujących temu
gatunkowi. Czekamy na Was o godz. 19.
W sobotę 28 października na deski CPK po
krótkiej nieobecności wraca Muzyczny Teatr Paradox. Spektakl pt. „Tajemnice Norte Dame” na bazie
powieści Wiktora Hugo opowiada historię wielkiej
miłości i szaleńczego pożądania. Poszukująca
schronienia grupa Cyganów staje u bram Paryża.
Zadanie pozbycia się niechcianych gości z miasta
otrzymuje kapitan królewskich łuczników. Sprawy
komplikują się, gdy na scenę wkracza przepiękna
Esmeralda… Spektakl zostanie wystawiony dwa
razy, o godz. 15 i 19, a bilety w symbolicznej cenie
10 zł będą do nabycia wyłącznie w dniu występu.
Po więcej informacji tradycyjnie zapraszamy
Was na ul. Podskarbińską 2, na naszą stronę
cpk.art.pl oraz na facebook.com/cpkpp.
Wojciech Matz
Prace konkursowe można składać do 1 marca
2018 roku. Oceniać je będzie komisja pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Pendereckiego,
w składzie: Agata Zubel, Grażyna Nawratil-Pstrokońska, Paweł Mykietyn, Paweł Szymański, dyrygent Tadeusz Strugała oraz Janusz Marynowski,
dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia, instytucji
kultury m.st. Warszawy.
Wyniki ogłoszone zostaną 4 czerwca 2018,
w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce.
Zwycięzca otrzyma nagrodę, ufundowaną
przez m.st. Warszawę, w wysokości 50 000 zł, za
zajęcie drugiego miejsca autor otrzyma 30 000 zł,
a za trzecie miejsce 20 000 zł. Ponadto wszystkie
trzy kompozycje zostaną nagrane na płytę przez
Orkiestrę Sinfonia Varsovia i premierowo wykonane jesienią 2018 r.
PR Sinfonia Varsovia
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KU CZCI PUŁKOWNIKA
JANA SZYPOWSKIEGO „LEŚNIKA”
25 września 2017 roku w parku im. pułkownika Jana Szypowskiego „Leśnika”
w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Praga-Południe pan Michał Wieremiejczyk,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy, złożył wieniec pod pomnikiem patrona parku.
Tradycyjnie władze dzielnicy wraz z grochowianami, w rocznicę stoczonej
walki z oddziałami Armii Czerwonej w czasie kampanii wrześniowej pod Zamościem w 1939 roku, czczą w tym dniu pamięć Pułkownika i żołnierzy dowodzonego przez niego batalionu.
Wybuch wojny przerwał budowę największego ekonomicznego przedsięwzięcia II Rzeczpospolitej na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego
– Wytwórni Amunicji w Dębie, którą nadzorował Pułkownik Szypowski. Utworzony przez niego oddział bojowy, w którego skład weszli oﬁcerowie i pracownicy fabryki, wycofując się na wschód Polski wraz z ewakuującą się Armią
„Kraków”, stopniowo rozrastał się do rozmiarów batalionu, dobrze uzbrojonego, lecz niestety pozbawionego zapasu amunicji. W dniu 25 września stoczył
bitwę, która trwała kilka godzin. Pułkownik, zdając sobie sprawę z przeważającej siły Armii Sowieckiej, zarządził odwrót i rozproszenie oddziału. Część
batalionu dostała się w ręce wroga, zaś Pułkownik i reszta żołnierzy, dzięki
pomocy miejscowej ludności, uniknęli internowania i deportacji w głąb Rosji.
Polskie oddziały 27 września rozpoczęły składanie broni na placach Terespola.
Podpisanie aktu kapitulacji rozpoczęło czas konspiracyjnej walki z wrogiem,
którą Pułkownik dalej prowadził jako szef uzbrojenia Związku Walki Zbrojnej,
przybierając konspiracyjny pseudonim „Leśnik”.

Kamień w grochowskim parku jest również miejscem spotkań mieszkańców okolicznego osiedla mieszkaniowego Ostrobramska w dniu 1 sierpnia.
W tym miejscu właśnie czczą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego,
w którym za dowodzenie i męstwo Pułkownik Szypowski otrzymał Krzyż
Virtuti Militari.
Anna Oleksiak

Pierwszy w historii półmaraton perkusyjny!
20 października w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 o godz. 18:00 odbędzie się
charytatywny Półmaraton Perkusyjny, pierwsze tego typu wydarzenie, w czasie którego nikt nie
biega, ale wszyscy bębnią! Przez 2 godziny 19 min i 7 sekund, w nawiązaniu do dystansu półmaratonu, który wynosi 21 km 97 metrów.
Cel? Wsparcie Oddziału Kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka.
W akcji może wziąć udział absolutnie każdy, nie musisz być perkusistą, granie na poduszkach, garnkach czy butelkach także dozwolone :-). A w formularzu zgłoszeniowym precyzujesz, czy jesteś
początkujący, średniozaawansowany czy zaawansowany w wystukiwaniu rytmów.
Udział jest bezpłatny, ale zachęcamy do wybrania pakietu płatnego z pamiątkową koszulką i pałeczkami, bo każda wpłacona przez Ciebie złotówka zostanie przekazana na cel akcji, a przecież
wiadomo nie od dziś, że warto pomagać!
Szczegóły i zapisy: http://www.drumacademy.pl/events-item/polmaraton-perkusyjny.
Hanna Kowalska

zdjęcia – Agnieszka Omen

Teatr Akt jesienią

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

24 września o godz. 16.30 odbyła się szósta edycja Legend Olszynki, artystycznego spaceru po
drogach, ścieżkach i bezdrożach Olszynki Grochowskiej. Eskapada rozpoczęła się przy pętli
autobusowej Olszynka Grochowska, róg Makowskiej i Chłopickiego. Teatralizowany spacer z roku
na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem widzów, zaciekawionych historiami z przeszłości, a także pewną aurą tajemniczości i niedostępności okolicy (w tym roku ta niedostępność
spotęgowana jest przez zawężające się przejście dla pieszych na terenie Lokomotywowni).
Organizatorem spaceru był Teatr Akt.Udział wziął zespół Teatru Akt: Agnieszka Musiałowicz, Marta Suzin, Marek Kowalski,
Krzysztof Skarżyński, Tomasz Musiałowicz, Janusz Porębski oraz
zaproszeni goście: Ewa Ampulska, Dominik Muraszko, Mirek
Barbachowski, Maksymilian Kowalski, Maciej Mościcki, Mateusz
Woźniak i Apoloniusz Piątkowski. Kuratorem eskapady był Marek
Kowalski.
Marek Kowalski
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W połowie września na Grochowie Zarząd Dróg
Miejskich rozpoczął prace związane z poprawą
bezpieczeństwa dróg. W pierwszej kolejności
zajął się nawierzchnią na ulicy Wiatracznej.
Od 15 do 18 września kierowcy musieli liczyć
się z utrudnieniami w ruchu. W ciągu czterech
dni wymieniono 5200 m kw. asfaltu, a sama ulica
zyska nowe oznakowanie poziome. Remont poprzedziliśmy wykonaniem ekspertyzy, która miała
wskazać w jakiej kondycji jest nawierzchnia i podbudowa ulicy, a także zaproponować technologię
naprawy i wzmocnienia. Dzięki temu nowy asfalt
będzie nawet o kilka lat dłużej służył mieszkańcom
– poinformował w oﬁcjalnym komunikacie ZDM.
Dłużej natomiast, bo aż do 30 listopada ma trwać
remont oświetlenia na ulicy Grenadierów. Obecnie
prowadzimy prace związane z wymianą okablowania, m.in. układamy rury ochronne, które zabezpieczą instalację. Wkrótce rozpoczniemy demontaż

65 starych słupów betonowych wraz z oprawami.
W ich miejsce pojawi się 56 słupów o wysokości 10
metrów i 6 słupów o wysokości 6 metrów (doświetlenia przejść) oraz 75 opraw LED – informowali we
wrześniu przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich.
Istotna kwestią jest fakt, że w ramach prowadzonych działań zostanie wymieniona sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniach ulicy Grenadierów
z al. Stanów Zjednoczonych i z ul. Majdańską.
Prace na które czekamy: Stanisławowska, Dwernickiego i Szaserów
Do czerwca 2018 roku zostanie wybudowana
infrastruktura dla rowerzystów wzdłuż ulicy Szaserów, natomiast na Stanisławowskiej i Dwernickiego na jezdni zostaną wytyczone pasy dla
cyklistów. Zmiany obejmą odcinek od ul. Chodakowskiej do ul. Chłopickiego. Na odcinku 2,7 km
wyremontowane zostaną stare chodniki. Zamiast
zniszczonych płyt i kostki pojawią się nowe płyty

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Powstaje nowe Stowarzyszenie

W ostatnich miesiącach wzrasta aktywność społeczeństwa obywatelskiego. Coraz silnej angażują
się w te działania kolejne środowiska i grupy wiekowe. Dobry przykład stanowi fala protestów
wobec naruszania trójpodziału władzy, która miała miejsce w lipcu i która zjednoczyła wiele
ugrupowań i inicjatyw społecznych. Coraz częściej dostrzegamy realne zagrożenia dla naszego
pełnoprawnego członkostwa w NATO i UE.
Dlatego powstaje nowa inicjatywa społeczna
o nazwie Stowarzyszenie Europejska Demokracja
– Nadzieja i Otwartość (SEDNO). Stowarzyszenie
o zasięgu ogólnopolskim swoje cele, głównie
edukacyjne i informacyjne, będzie realizowało poprzez aktywizowanie różnych środowisk lokalnych
i współpracę z innymi inicjatywami społecznymi
oraz z partiami politycznymi, przeciwnymi dewastowaniu demokratycznego porządku prawnego
Polski. Najważniejsze fragmenty Deklaracji członków Stowarzyszenia prezentujemy poniżej. Jej
pełny tekst jest dostępny w wydaniu internetowym
„Wiadomości Sąsiedzkich”.
DEKLARACJA
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EUROPEJSKA
DEMOKRACJA – NADZIEJA I OTWARTOŚĆ
W Polsce dokonywane są zmiany polityczne prowadzące
w kierunku wprowadzenia zmian ustrojowych o charakterze autorytarnym. Rujnowany jest ład konstytucyjny, podstawa demokratycznego państwa prawa. Podważane są
fundamenty naszej obecności w jednoczącej się Europie.
Budzi to nasz rosnący niepokój.

[…] Polska racja stanu wymaga, aby nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej i NATO miało charakter podmiotowy, co jest możliwe, jeśli będziemy respektować
przyjęte w tych organizacjach zasady i wartości oraz
łączyć prawa, jakie nam z tego tytułu przysługują, z zaciągniętymi zobowiązaniami. […]
Nie godzimy się na wykluczanie kolejnych grup społecznych, przy akompaniamencie kłamliwej retoryki
przywołującej argument „sprawiedliwości społecznej”.
[…] Sprzeciwiamy się socjotechnicznym manipulacjom
stale obniżającym poziom wzajemnego zaufania pomiędzy obywatelami RP, szczególnie w kontekście naszego bezpieczeństwa społecznego i narodowego. […]
[…] Popieramy wszelkie formy edukacji społecznej,
której głównym celem powinno być budowanie silnego
i świadomego swoich praw i obowiązków społeczeństwa obywatelskiego, reagującego krytycznie wobec
działań władzy odbierającej mu fundamentalne swobody.
Nie chcemy bezreﬂeksyjnego powrotu do Polski
sprzed 25 października 2015 roku. Po zmianie władzy,
w Polsce muszą dokonać się poważne i często trudne

Karta
Biznes Beneﬁt dla Ciebie!
Rozważałeś kiedyś reklamę na naszych łamach
bądź stronie internetowej albo już się u nas reklamujesz? Mamy dla Ciebie świetną propozycję!
„Wiadomości Sąsiedzkie” dołączyły do programu
partnerskiego Biznes Beneﬁt, który gwarantuje
reklamodawcom atrakcyjne zniżki nie tylko na
reklamy u nas, ale i w szeregu miejsc usługowych
na terenie całej Warszawy (restauracje, salony SPA
i urody, warsztaty samochodowe, usługi medyczne, dietetyczne i inne). Wystarczy, że wykupisz
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fot. ZDM

Remonty ZDM na Grochowie
betonowe 50 x 50 cm. W sumie ułożymy ponad
14 tys. m kw. chodnika. Piesi zyskają również wygodne perony przystanków autobusowych. Powstanie
nowy przystanek „Podskarbińska 03” wyposażony
w wiatę. Na skrzyżowaniach z ulicami Serocką oraz
Nasielską zostaną wyznaczone brakujące przejścia
dla pieszych – czytamy w oﬁcjalnym komunikacie
Zarządu Dróg Miejskich.
W ramach inwestycji wyremontowane zostanie
rondo u zbiegu ulic Stanisławowskiej i Terespolskiej.
Na ul. Stanisławowskiej zaplanowano nowe miejsca
postojowe, natomiast u zbiegu ul. Dwernickiego
i ul. Kickiego powstanie sygnalizacja świetlna.
Olga Łęcka
reformy. Musi je poprzedzać jednak naprawa tego, co
zostało zniszczone w systemie ustrojowym demokratycznego państwa prawa. Nieodzowne jest przywrócenie roli
i autorytetu podstawowych instytucji, w tym szczególnie
Trybunału Konstytucyjnego. […]
Mamy różne światopoglądy, zróżnicowany bagaż
doświadczeń, wywodzimy się z różnych środowisk. Są
wśród nas byli politycy i członkowie partii politycznych,
byli parlamentarzyści, działacze opozycji demokratycznej z okresu PRL, byli dyplomaci, ludzie nauki, samorządowcy, przedsiębiorcy i studenci. To, co nas łączy
– to troska o losy Polski i przyszłych pokoleń naszych
współobywateli. […] podkreślamy otwartość naszego
Stowarzyszenia na współpracę ze wszystkimi prodemokratycznymi stowarzyszeniami, ruchami i inicjatywami
społecznymi o zbliżonych celach, wizjach i wyznawanych wartościach, a także na współpracę z partiami politycznymi stojącymi w rzeczywistej opozycji do destrukcji
demokratycznego państwa prawa.
My członkowie Stowarzyszenia SEDNO, opowiadamy
się za pełną i aktywną przynależnością Polski do obszaru
euroatlantyckiego i do integrującej się Europy, co służyć
będzie naszemu bezpieczeństwu oraz utrwalaniu pokoju
i stabilizacji całego obszaru euroatlantyckiego. […]
Członkowie Stowarzyszenia
Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość
Jeśli w treści Deklaracji znajdujecie Państwo wartości bliskie Waszemu postrzeganiu sytuacji wewnętrznej Polski, także w kontekście jej pozycji i miejsca
w Europie i świecie, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: stowarzyszenie.sedno@gmail.com.
Tadeusz Korablin

u nas reklamę o wartości minimum 300 zł netto*,
a otrzymasz taką kartę.
Szczegółowych informacji udzieli Państwu
nasz przedstawiciel handlowy: Artur Pawlak,
tel. 884-864-592, e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl, a o samej karcie
i punktach, w których funkcjonuje, można przeczytać na stronie: https://www.biznesbeneﬁt.pl/.
* – nie musi to być jednorazowa reklama, podana
kwota może być sumą zamówień z 3 miesięcy lub kilku
wydań naszych gazet.

Hanna Kowalska
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Gdzie szukać pomocy medycznej w niedziele i święta?
W ramach rozporządze nia Ministra Zdrowia z 28
czerwca 2017 r. od początku
października nocna i świąteczna pomoc medyczna jest dostępna tylko w szpitalach. Na terenie naszej dzielnicy możemy korzystać z pomocy personelu w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana
Bogdanowicza przy ulicy Niekłańskiej 2/24, a także w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała
Masztaka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Warszawie przy ul. Grenadierów 51/59.
Jak czytamy w oﬁcjalnym komunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia, z nocnej pomocy lekarskiej możemy skorzystać w przypadku: nagłego
zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia,

gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie
zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia,
a zastosowane środki domowe lub leki dostępne
bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie
przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć
na stan zdrowia.
Oprócz placówek na terenie Pragi-Południe
z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej możemy
korzystać w dwudziestu warszawskich szpitalach,
w tym m.in. w Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie (al. Solidarności 67),
w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

SPÓŁDZIELNIA KULTURY, czyli moc dzielenia się w Warszawie
Mieszkanki i mieszkańcy często, próbując zorganizować lokalne wydarzenie, napotykają na
wiele trudności natury technicznej. Brak sprzętu,
odpowiedniej sali lub funduszy na zaproszenie
artysty, który uświetni spotkanie, mogą pokrzyżować plany zaangażowanych inicjatorów. Z odsieczą przybywa jednak Spółdzielnia Kultury – nowa
internetowa przestrzeń m.st. Warszawy – tablica
ogłoszeń, gdzie instytucje, organizacje, grupy
nieformalne i wszyscy chętni nieodpłatnie dzielą się swoimi zasobami – przestrzenią, sprzętem,
produktami kultury. Zasoby udostępniane są na
niekomercyjne działania społeczno-kulturalne,
edukacyjne, otwarte dla mieszkańców Warszawy.
Każdy może dodać swój zasób, każdy może skorzystać z bazy Spółdzielni. Już teraz jest tu ponad
120 zasobów różnego typu.
Instrumenty muzyczne dla dzieci, nietypowe
przebranie wiewiórki, musical, sale warsztatowe,
widowiskowe, a nawet kuchnia - to tylko niektóre
z dodanych zasobów. W Rembertowie znajdziemy
np. bindownicę, a na Pradze-Południe wystawy malarskie i fotograﬁczne, maszynę do przypinek, sztalugę, stoły i krzesła, sale na spotkania i warsztaty.

Spółdzielnia powstała z inicjatywy dzielnicowych
domów kultury ze wsparciem Centrum Komunikacji
Społecznej m.st. Warszawy. Z jednej strony to wynik
chęci dzielenia się tworzonymi przez siebie produktami kultury, z drugiej budowanie międzysektorowej sieci współpracy i otwieranie się
na wsparcie lokalnych, oddolnych inicjatyw
mieszkańców. Swoimi zasobami dzielą się instytucje, domy sąsiedzkie, siedziby organizacji pozarządowych oraz prywatne lokale, np.
klubokawiarnie. Różnorodne zasoby, które
znaleźć można w Spółdzielni Kultury, mogą
pomóc w organizacji oddolnych działań, np.
sąsiedzkiego pikniku, potańcówki, hobbistycznych warsztatów, spotkań pasjonatów.
Spółdzielnia skupia instytucje, organizacje,
miejsca, które chcą i mogą się dzielić zasobami.
Tworzy się w ten sposób sieć współpracy, która może realnie pomóc i na pewno zainspirować do
działania. Platforma jest pilotażem - zbieramy opinie
i pomysły, po to by skutecznie ją ulepszać, ale już teraz
dostajemy sygnały, że Spółdzielni działa, udostępnione są sale, wypożyczane wystawy, a ostatnio największym zainteresowaniem cieszył się namiot piknikowy,

(ul. Milenijna 4) oraz w placówce „Petra Medica”
Sp. z o.o. w Warszawie (ul. Gawędziarzy 18). Zasięgnięcie porady lekarskiej w ramach tego typu opieki
zdrowotnej możliwe jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego
oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
– W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc
do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego
lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ) złożył swoją deklarację – czytamy na oﬁcjalnej
stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Olga Łęcka
który chroni od deszczu – podkreśla Greta Droździel-Papuga, koordynatorka projektu.
Strona www.spoldzielniakultury.waw.pl jest
bardzo prosta i funkcjonalna. W każdej chwili
można dodać informacje o tym, czym chcemy
się podzielić. Zasobów szukamy, korzystając z ﬁltra, jakim jest mapa dzielnic (szukamy tam, gdzie
mamy blisko), lub ﬁltra kategorii (szukamy konkretnych zasobów: przestrzeni, sprzętu, koncertu/spektaklu, wystawy, umiejętności lub czegoś
z szerokiej kategorii inne zasoby).

Dom Kultury Rembertów

Informacji o projekcie udziela koordynatorka:
Greta Droździel-Papuga, greta@dorozkarnia.pl,
tel. 600 259 419. Projekt realizowany jest przez
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej oraz
Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.
Spółdzielnia Kultury

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).

• Zatrudnię pracownika do prac porządkowo-ogrodniczych 503 065 403

WYCINANIE DRZEW
PRZYCINANIE GAŁ¢ZI
US¸UGI R¢BAKIEM
PRACE PORZÑDKOWE • WYWÓZ

tel. 790 55 47 46

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).

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Z¸OTA RÑCZKA

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

Tel. 660 473 628

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW
MYCIE I USZCZELNIANIE OKIEN

tel. 606 808 358
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