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Zdaliśmy egzamin

Wybory do Rad Osiedli

Dwa lata ciężkiej pracy

Pandemia a NGO

24 lutego 2022 r. rosyjscy siepacze zaatakowali terytorium Ukrainy. Tysiące ludzi zostały
zmuszone do ucieczki. Najbliżej było im do
sąsiadów, do Polski. Do Warszawy, która zdała
egzamin z człowieczeństwa.

Są pierwszym stopniem w hierarchii samorządności. To zasiadający w nich działacze
znają najlepiej problemy swoich sąsiadów.
Zachęcamy do pracy w Radach Osiedli i zapraszamy wszystkich na najbliższe wybory.

ZGN Praga-Południe przeznaczył w latach
2020-2021 na remonty budynków i lokali mieszkalnych ponad 76 mln złotych. Co
udało się w tym czasie wyremontować i przekazać nowym najemcom? O tym w naszym
raporcie.
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Pandemia dała się we znaki wszystkim bez
wyjątku, również organizacjom pozarządowym. Jak NGO-sy działające na Pradze-Południe radziły sobie w trakcie pandemii? Czy
wszystkie wróciły do normalności?
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Drodzy Mieszkańcy! Drodzy Czytelnicy!

Po dwuletniej przerwie ponownie oddajemy
do rąk Państwa naszą dzielnicową gazetę.
O nieco odmienionej grafice, mającej tylko
8 stron, ale jak zawsze będącej blisko mieszkańców Grochowa, Kamionka, Saskiej Kępy,
Gocławka i Gocławia. Chcemy ponownie zagościć w Państwa domach, relacjonując ważne
wydarzenia i przypominając o nadchodzących
jubileuszach i rocznicach, wydarzeniach kulturalnych i społecznych, koncertach i spotkaniach. O sprawach najważniejszych. Ponieważ
ilość zakażeń na Covid-19 powoli maleje i my
wracamy do życia, spotkań i obchodów.
Przedsmak tego mieliśmy przed Wielkanocą na pl. Szembeka, gdzie mogłem się z Państwem spotkać. Przed nami kolejne okazje do
spotkań – biblioteczne Pragnienie Czytania,
a po nim Dzień Dziecka, o którego atrakcyjnych obchodach informujemy na str. 8.
Chcemy pochwalić się naszymi ostatnimi inwestycjami, jakimi są Zespół Szkolno-Przedszkolny na Gocławiu i Terminal Kultury
Gocław, którego zdjęcia uświetniają pierwszą
stronę naszej „odrodzonej” gazety, a o dniu
otwartym piszemy na str. 2.
Pragnę też poruszyć w tym wydaniu inny
ważny temat. Po dwóch ciężkich latach pandemii stanęliśmy przed kolejnym ogromnym
wyzwaniem, jakim jest pomoc uchodźcom
z objętej wojną Ukrainy. „Od samego początku

tej strasznej agresji robimy wszystko, aby nasi
ukraińscy goście znaleźli w Warszawie nie tylko bezpieczne schronienie, ale także mogli
tu normalnie żyć. Aby mieli dach nad głową,
szkołę, pracę czy opiekę zdrowotną. I mimo,
że skala migracji jest największa od drugiej
wojny światowej, zdajemy ten egzamin bardzo dobrze”, pisał prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski.
W działania pomocowe włączyli się wszyscy w kraju, także my. Nasz urząd, nasi pracownicy z Katarzyną Niwińską, założycielką
i szefową punktu informacyjnego na Dworcu
Wschodnim na czele, mieszkańcy, wolontariusze, miejskie jednostki i spółki, od samego początku, już od 25 lutego, pracowali na

najwyższych obrotach. Nasi dzielnicowi radni
organizowali wysyłkę darów dla walczących
żołnierzy i mieszkańców bombardowanych
miast. Sami je zresztą zawozili na granicę.
To świadectwo wielkiej solidarności i wrażliwości, za którą wszystkim dziękuję i proszę
o Państwa dalsze zaangażowanie i pomoc.
Nagle dzięki przyjezdnym stolica stała się
dwumilionową metropolią i teraz musimy
znaleźć wśród nas miejsce dla przybyszów
zza wschodniej granicy. Więcej przeczytacie
Państwo na str. 3.

Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy
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Od redakcji
W marcu 2022 roku minęły dwa lata od
wydania ostatniego przed pandemią numeru naszej gazety „DZIELNICA.pragapld”. W niewydanym numerze 43 z roku
2020 pisaliśmy m.in. o nowej zastępczyni
burmistrza, pani Bożenie Przybyszewskiej, która dzisiaj rządzi m.in. oświatą i bez której trudno wyobrazić sobie
Zarząd Dzielnicy. Pisaliśmy o rocznicy
śmierci papieża Polaka, o licznych uroczystościach, które miały mieć miejsce,
ale nie odbyły się z wiadomych przyczyn, o koncertach, które nie doszły do
skutku… Był to numer, w którym ostatecznie pożegnaliśmy osiedle Dudziarska. (A propos tego osiedla – powstaje
książka autorstwa młodego antropologa
kultury o tym nieudanym eksperymencie socjologicznym). Chcieliśmy wtedy,
w marcu przed dwoma laty, przypomnieć
piękną historię kamienicy Damięckich
i Kubiaków u zbiegu ulic Szaserów i Żółkiewskiego. Na czytelników czekał także
reportaż o założonej przez pastora Tadeusza Jarosza Arce z ul. Stanisławowskiej,
dzisiaj prowadzonej przez jego syna, Pawła Jarosza i jego żonę, wielkich przyjaciół
dzielnicy.
Kto wie, może część z tych materiałów
uda nam się wykorzystać…
Dzisiaj wracamy do Państwa w nieco
skromniejszej, głównie informacyjnej
formie. Co czeka nas na przełomie maja
i czerwca? Co ważnego się wydarzyło?
Zajrzyjcie do środka gazety!
Przed nami ważne wybory do Rad
Osiedla, pierwszej instancji samorządowej, tej najbliższej mieszkańcom. Czy
wiecie Państwo, że w USA w takich radach najniższych szczebli działa ponad
milion osób? To one rządzą na własnym
terenie. Wielu dzisiejszych radnych dzielnicy i miasta, burmistrzów i ich zastępców, pierwsze kroki stawiało w radach
osiedli. Naprawdę warto być szeryfem
u siebie.
Na zakończenie, jak zawsze, zachęcamy wszystkich do kontaktu z redakcją
i nadsyłanie tematów, tekstów i zdjęć.
Piszcie, dzwońcie, mejlujcie, wpadajcie
do nas.
Życzę miłej lektury!

Andrzej Opala
redaktor naczelny
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GOCŁAW

Rowerowy maj – czas start
przygotowano materiały w języku ukraińskim
a placówki zachęcono do organizowania wewnętrznych zbiórek sprzętów dla najbardziej
potrzebujących.

Rowerowy Maj to ogólnopolska kampania
społeczno-edukacyjna dla uczniów szkół
podstawowych i przedszkolaków, promująca
korzystanie z rowerów w mieście. Pomysłodawcą kampanii jest Miasto Gdańsk, które
zaprosiło do udziału miasta z całej Polski.
W tym roku stołeczna inauguracja programu
miała miejsce 4 maja na terenie Przedszkola
nr 407 przy ul. Pawlikowskiego na Gocławiu. Tego dnia dziesiątki tysięcy uczniów
z 340 warszawskich szkół podstawowych
i przedszkoli dotarło 4 maja na zajęcia aktywnie, w ramach kampanii Rowerowy Maj
dla klimatu!

W tym roku warszawskie przedszkolaki
pojadą w Rowerowym Maju po raz drugi.
Do tegorocznej edycji kampanii zgłosiło się
więcej przedszkoli niż szkół podstawowych!
Przedszkole nr 407, które było gospodarzem
konferencji inaugurującej Rowerowy Maj, to
bardzo „rowerowa” placówka – w 2019 roku
ponad 95% dzieci wzięło udział w kampanii,
osiągając najwyższą frekwencję w aktywnych
przejazdach wśród placówek w całej dzielnicy
Praga-Południe!
- Warszawa pojedzie w Rowerowym Maju
już po raz piąty. W tegorocznej edycji weźmie udział blisko 120 tys. najmłodszych warszawiaków z 340 stołecznych placówek, 184
przedszkoli oraz 156 szkół podstawowych.
To rekord, będziemy chyba najbardziej zakręconym miastem w Europie. Od kilkunastu
lat konsekwentnie inwestujemy w przyjazną
rowerzystom infrastrukturę, budujemy spójną
sieć dróg rowerowych, uruchamiamy Veturilo.

Przekaz kampanii
Rowerowy Maj to nie tylko konkurs z nagrodami. Kampania przede wszystkim wspiera
samodzielność dzieci, uczy zasad fair play,
wzmacnia koleżeństwo i umiejętności pracy
zespołowej, a codzienne aktywne przejazdy
wpływają pozytywnie na kondycję fizyczną
i psychiczną dzieci. Rowerowy Maj wyrabia
nawyki i pokazuje, że rower, hulajnoga, rolki
czy deskorolka nie służą tylko do celów rekreacyjnych, ale są to środki transportu, z których można korzystać na co dzień. Rowerowy
Maj pokazuje także rodzicom i opiekunom,
że wspólna droga do szkoły bez korzystania
z auta może być nie tylko bezpieczna, ale też
po prostu przyjemna.
Trzymam kciuki za wysoką frekwencję. I gorąco zachęcam wszystkich do przesiadki na
rowery, hulajnogi, deskorolki czy rolki, nie tylko w maju – mówiła podczas inauguracji Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st.
Warszawy. Zastępczyni burmistrza dzielnicy
Praga-Południe Izabela Szostak-Smith przypomniała o walorach ekologicznych akcji.

Jak to działa?
Zasady Rowerowego Maja są bardzo proste:
codziennie, przez cały miesiąc, każdy przedszkolak i uczeń szkoły podstawowej, który

dotrze do swojego przedszkola lub szkoły
w sposób aktywny (czyli nie tylko na rowerze, ale też na hulajnodze, na rolkach, czy na
deskorolce), otrzymuje dwie naklejki – jedną
do rowerowego dzienniczka, a drugą na plakat
klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników,
klas i grup oraz całych placówek przewidziane
są atrakcyjne nagrody.
Tegoroczna edycja odbędzie się w wyjątkowym czasie, w którym przybywające
z Ukrainy dzieci dołączają do warszawskich
placówek edukacyjnych. Aby dzieci mogły także w pełni włączyć się w kampanię

Piknik ekologiczny
W czerwcu uczestnicy kampanii wezmą udział
w pikniku ekologicznym, który odbędzie się
na zielonych terenach otaczających Pawilon
Edukacyjny „Kamień”. Pojadą na niego wspólnie, w ramach wielkiego przejazdu rowerowego ulicami Warszawy. Na pikniku nagrody
otrzymają najaktywniejsze placówki, nie zabraknie licznych atrakcji dla małych i dużych.
▶ Patronat honorowy nad kampanią objęły ambasady Niderlandów, Danii i Szwecji.
▶ Rowerowy Maj na Facebooku: fb.com/
RowerowyMajWarszawa

Dzień otwarty w Terminalu Kultury Gocław!
W nowym budynku Terminala Kultury Gocław na około 6 tys. metrach kwadratowych
powierzchni zmieściły się: wielofunkcyjna
sala widowiskowa, pomieszczenia dla Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego
i Trzeciego Wieku, wypożyczalnie, czytelnie
i sala komputerowa Biblioteki Publicznej im.
Zygmunta Jana Rumla, sale do zajęć programowych i warsztatów Centrum Promocji Kultury, a nawet szklarnie. Koszt tej inwestycji
wyniósł ok. 40 mln zł.

Budynek jest już gotowy, ale wciąż trwa doposażanie pracowni, meblowanie itp. Oficjalne
otwarcie placówki planowane jest na wrzesień,
ale wychodząc naprzeciw olbrzymiemu zainteresowaniu mieszkańców i presji z ich strony,
zdecydowano, by w czwartek, 28 kwietnia br.,
zorganizować Dzień Otwarty w Terminalu.
Nie otwarcie, a pokazanie zainteresowanym,
co już jest gotowe i co na nich czeka w przyszłości. Tłumy mieszkańców, jakie przeszły
tego dnia przez ten supernowoczesny budynek
są jedynie potwierdzeniem konieczności powstania tak długo oczekiwanej instytucji. To
prawdziwy strzał w dziesiątkę, gdy chodzi o zaspokojenie potrzeb kulturalnych Gocławia!
W pierwszej części Dnia Otwartego
z udziałem zaproszonych gości – w tym m.in.
radnych m.st. Warszawy i Rady Dzielnicy
Praga-Południe, osób, które odpowiadały za
proces projektowania i budowy tej inwestycji,
radnych Rady Seniorów i rad osiedlowych,
przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych,
mediów oraz reprezentantów dzielnicowych
jednostek kultury – odbyła się uroczystość
przekazania symbolicznych kluczy do budynku. Z rąk burmistrza Tomasza Kucharskiego
odebrali je p. Mirosława Majewska, dyrektorka
Biblioteki Publicznej, oraz Mirosław Salach,
dyrektor Centrum Promocji Kultury. Na kluczu dla CPK widniał napis „Z dumą, radością

Krótka historia budowy

i satysfakcją oddajemy dzisiaj Terminal Kultury
Gocław przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
24 w Warszawie. Z tej okazji przekazujemy
na ręce Pana Dyrektora Centrum Promocji
Kultury ten symboliczny klucz. Niech otwiera
on przed wszystkimi świat kultury i rozrywki,
niech będzie kluczem do wyobraźni wszystkich
– od najmłodszych do seniorów, niech otworzy
im okno na świat wiedzy”.
W swoim krótki przemówieniu burmistrz
Kucharski podziękował wszystkim osobom,
których praca przyczyniła się do powstania
Terminalu. Powiedział m.in. „Czuję ogromną radość i dumę, że mogłem dziś zaprosić
Państwa do jednego z najnowocześniejszych
domów kultury w Warszawie. Dlatego serdecznie dziękuję w tym miejscu wszystkim,
bez pomocy których Terminal Kultury Gocław
by nie powstał! Dziękuję pomysłodawcom –
mieszkańcom osiedla i dzielnicowym radnym,
nie tylko z Gocławia, którzy przez lata wywierali naciski na wszystkie możliwe instancje, by
budowa ruszyła z miejsca. Dziękuję radnym
i władzom miasta, którzy w newralgicznym
momencie inwestycji znaleźli dodatkowe środki dla jej ukończenia. Dziękuję budowniczym

Gocław – dzielnica wielkości Inowrocławia, a większa od Gniezna, zbyt długo nie
miała dotąd ośrodka kultury z prawdziwego
zdarzenia. Wstępne prace przygotowawcze
w Urzędzie Dzielnicy ukończono w 2016
roku. Następnie rozpisano konkurs na projekt architektoniczny.
31 lipca 2018 gotowy był projekt wykonawczy Terminala.
Nastąpił okres długotrwałych przetargów. Wzrost kosztów materiałów budowlanych i robocizny spowodował, że w kolejnych przetargach nie udawało się pogodzić
środków, jakimi dysponowała Dzielnica
z oczekiwaniami wykonawców. Potrzeba
było pomocy finansowej Rady Warszawy.
Dzięki temu 28 lutego 2019 roku podpisano
w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy umowę na wykonanie Centrum
z firmą MTM Budownictwo z Tarnowa.
Koszt inwestycji wyniósł blisko 40 milionów złotych (w umowie 39 666 000 zł).
12 grudnia 2020 r. rozstrzygnięto konkurs na nazwę Centrum Edukacyjno-Kulturalnego. Zwyciężył pomysł 10-letniego
Oliwiera, ucznia z Gocławia – Terminal
Kultury Gocław.
Obecnie powstał budynek o powierzchni
użytkowej 6 tysięcy metrów kwadratowych.
– firmie MTM Budownictwo Sp. z o.o. z Tarnowa i innym spółkom zależnym. Dziękuję projektodawcom z Biura 87a s.c., Małgorzata Adamowicz-Nowacka, Marek Nowacki z Opola”.
Po południu siedziba Terminalu Kultury Gocław została otwarta dla wszystkich

Na parterze mieści się filia Centrum Promocji Kultury z wielofunkcyjną salą widowiskową oraz salą wykładowo-zajęciową
z zapleczami socjalnymi i technicznymi.
W sali widowiskowej zastosowano nowoczesne, teleskopowe rozwiązanie widowni
na ok. 300 miejsc, którą można złożyć, by
powiększyć powierzchnię sali w zależności
od potrzeb danego wydarzenia.
Na parterze wydzielona została ponadto
powierzchnia dla potrzeb Europejskiego
Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami gospodarczymi. Seniorzy
będą mogli odbywać tu m.in. fizjoterapię
i zajęcia warsztatowe.
Pierwsze piętro budynku przeznaczone jest na potrzeby Biblioteki Publicznej
im. Zygmunta Jana Rumla z wypożyczalnią, czytelnią i salą komputerową, a także
z zapleczem sanitarnym, pomieszczeniami
technicznymi i gospodarczymi.
Drugie piętro obiektu przeznaczone jest
dla Centrum Promocji Kultury z salami do
zajęć programowych.
Ponadto w obszernych piwnicach znajdują się pomieszczenia magazynowe, techniczne, szatnie, pomieszczenia porządkowe
i zaplecze socjalne.
mieszkańców, którzy mogli zwiedzić nowy
budynek, zapoznać się z ofertą planowanych
w nim wydarzeń i warsztatów oraz uczestniczyć w przygotowanych animacjach i pokazach.

(ao)
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Praga-Południe dała przykład

Od aneksji Krymu stało się jasne, że Rosja chce zniszczyć ukraińską
gospodarkę, a nawet państwowość. Że Putin marzy, by Ukraina
wróciła pod skrzydła „matki Rosji”. Przewidywania stały się ciałem
w czwartek, 24 lutego 2022 roku, o godzinie 3.00 czasu polskiego,
gdy wojska rosyjskie wtargnęły na terytorium niepodległej Ukrainy.
Światem wstrząsnęła przede wszystkim brutalność rosyjskich
sołdatów nieszczędzących nawet dzieci. Ukraińska armia od
początku stawiła i nadal stawia najeźdźcom twardy opór.
W momencie wybuchu wojny, gdy stało się
jasne, że za chwilę pojawią się u nas uciekinierzy zza wschodniej granicy, władze Warszawy
podjęły kilka szybkich decyzji, bez oglądania
się na rząd, który długo zastanawiał się, jak
zareagować na rosyjski atak.
Już w piątek, 25 lutego, prezydent Trzaskowski wystosował specjalny list do mieszkańców Ukrainy, zaczynający się od słów:
„Шановні сусіди! Друзі українці! Сьогодні
ми прокинулися в абсолютно новому світі.
І це пробудження виявилося жахливим.
Це дуже чітко відчувається у Варшаві –
місті, яке пам’ятає трагедію Другої світової
війни. Сьогодні жителі польської столиці
стривожені нападом Путіна на Україну,
інші теми сьогодні від ранку навіть не
обговорюються. (…) Ми з вами”. (Drodzy
Sąsiedzi! Ukraińscy przyjaciele! Dziś obudziliśmy się w zupełnie nowym świecie. I było to
przebudzenie straszne. Odczuwalne bardzo
wyraźnie w Warszawie – mieście, które pamięta dramat drugiej wojny światowej. Mieszkańcy stolicy Polski są dziś poruszeni napaścią
Putina na Ukrainę, o niczym innym dziś od
rana nie rozmawiamy. (…) Jesteśmy z Wami).

Początek
Wiedzieliśmy, że najwięcej uchodźców docierać będzie do Warszawy pociągami, więc już
następnego dnia po rosyjskim ataku, w samo
południe w piątek 25 lutego, z inicjatywy
władz stolicy i moim, jako burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, rozpoczęto na Dworcu
Wschodnim organizację pierwszego w Warszawie punktu informacyjnego dla uciekinierów. Następne takie punkty uruchomiono na
Dworcu Zachodnim oraz w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej, a jeszcze
później na Dworcu Centralnym. 22 stołeczne
obiekty różnego typu szybko zamieniono na
sypialnie dla uciekinierów.
Prezydent Rafał Trzaskowski pojawił się
na Wschodnim od razu, gdy tylko punkt na
ruszył, a wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra została koordynatorem działań

pomocowych w Warszawie. Zdecydowano
m.in. o darmowej komunikacji miejskiej dla
przybyszów. Podróże pociągami także stały się
dla nich bezpłatne. To ważne dla tych, dla których Dworzec Wschodni był tylko tranzytem
do dalszej podróży – do rodzin, znajomych,
za granicę.
Pierwsi przyjezdni już w nocy z piątku
na sobotę spotkali tu wolontariuszy, którzy
zaopiekowali się nimi, napoili i nakarmili i –
co czasami najważniejsze – przytulili, by dać

W ciągu pierwszego
tygodnia wojny
Warszawa wysłała
łącznie walczącej
Ukrainie 11 TIR-ów
z darami
uciekinierom do zrozumienia, że nie są sami,
że za chwilę będą mieli dach nad głową, umyją
się i wyśpią. Że są już bezpieczni. Odjeżdżali
z dworca do błyskawicznie zorganizowanych
noclegowni, a władze samorządowe zastanawiały się, jak pomóc im w urządzeniu się
w naszym mieście.

Ludzie
Machina pomocowa ruszyła i do dzisiaj działa jak zegarek. To przede wszystkim zasługa
Katarzyny Niwińskiej, naczelniczki Wydziału
Organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, która była mózgiem, sercem i duszą
punktu na Dworcu Wschodnim. W pierwszym miesiącu wojny pomoc uzyskało tu 106
544 uciekinierów! Przez 24 godz. na dobę, pracując na cztery zmiany, opiekowało się nimi
ponad 120 wolontariuszy. Chwała im za to
i ogromne podziękowania!
Obok dworca stanął kontener ratowników
medycznych, którzy udzielali natychmiastowej

pomocy wszystkim potrzebującym, oraz autobusy miejskie, pełniące rolę magazynów. Na
dworcu pracowali też urzędnicy OPS i pracownicy naszego Urzędu Dzielnicy, psychologowie, tłumacze. Bardzo szybko pojawili się
tu mieszkający w Warszawie Ukraińcy, służący
pomocą przyjezdnym.
Na Dworcu Wschodnim Zarząd Dzielnicy
Praga-Południe reprezentował wolontariacko wiceburmistrz Karol Kowalczyk, a Radę
Dzielnicy radni Sylwester Nowak i Hubert
Zalewski. Dwaj radni z naszej dzielnicy, Michał Wieremiejczyk i Bogdan Jeziorski, zorganizowali i nadal organizują własną zbiórkę
środków, z których tworzone są m.in. apteczki
dla żołnierzy i które osobiście zawożą na granicę. Należy dodać, że pracujących na Dworcu
Wschodnim urzędników z Pragi-Południe
wspomagali koledzy z innych dzielnic, którzy
w końcu przejęli nasze obowiązki.

Dzielnica przeciw agresji
1 marca 2022 r., na sesji specjalnej zebrała
się Rada Dzielnicy Praga-Południe. Radni uchwalili przez aklamację „Stanowisko
w sprawie potępienia agresji na Ukrainę”.
Oto jego treść.

Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy jednoznacznie potępia rosyjską agresję
na Ukrainę.
W obliczu tragedii jaka dotknęła Ukrainę,
Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w imieniu swoim oraz mieszkańców
Pragi-Południe wyraża solidarność oraz daje
jednoznaczny sygnał jedności oraz wsparcia
narodowi ukraińskiemu.
Atak Rosji na ludność Ukrainy w dniu 24
lutego 2022 roku na rozkaz Władimira Putina
nastąpił z naruszeniem prawa międzynarodowego, jak i podstawowych praw człowieka. Ta
bezpodstawna agresja Rosji uderza nie tylko
w integralność i bezpieczeństwo Ukrainy, ale
również całej Europy.
Ukraina jest wolnym, niepodległym państwem, a jego obywatele i obywatelki mają prawo stanowić o suwerenności i bezpieczeństwie
swojego Państwa. Integralność granic Ukrainy
nie może być naruszana ani kwestionowana,
a ambicje wolnościowe i dążenie do integracji z Unią Europejską powinny być z całą
mocą wspierane.
Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wspiera niezależność Ukrainy i dążenie
jej obywateli do samostanowienia. Jesteśmy
z Wami!
Chwała Ukrainie!

Dziękuję wolontariuszom

WOŚP do kwadratu
Nie od dziś zdumiewa wielkie serce Polaków.
Zwykli ludzie, a także przeróżne instytucje
kupowali olbrzymie ilości podstawowych
produktów, głównie wody i soków, owoców,
słodyczy, kosmetyków i medykamentów. To
było niezwykłe. Taki WOŚP do kwadratu.
(Zresztą Jurek Owsiak tez pokazał rządowi,
jak można działać, stawiając w pobliżu Dworca Wschodniego całe pomocowe miasteczko).
Informacje o potrzebach przekazywano sobie
na bieżąco w mediach i na Facebooku. Ponieważ apelowaliśmy, aby darów w postaci
ubrań lub sprzętu AGD nie zwozić do punktów informacyjnych, natychmiast stworzono
w każdej dzielnicy Warszawy punkty zbiórek
zarządzane przez samorządy. W naszej dzielnicy działa on od początku akcji w OPS przy
ul. Paca 42. Na terenie Pragi-Południe pojawiły się też punkty zbiórek otwierane przez
stowarzyszenia i inicjatywy oddolne, takie
jak Południowo Praskiej „Światoteki” TPD,
uczniów i harcerzy czy Fundacji Honor Pomagania Dzieciom mieszczącej się na Gocławiu.
By koordynować działania takich inicjatyw
oddolnych, powołano do życia kolejny punkt
ulokowany w Terminalu Kultury Gocław. To
punkt pośredniczący między ofiarodawcami
a potrzebującymi. Do dziś zarządza nim wiceburmistrz Izabela Szostak-Smith.
Jednym słowem – po raz kolejny w historii Warszawa zdała niezwykle ważny egzamin humanitarny.

Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe

W języku polskim brakuje określeń, jakimi
mógłbym wyrazić gorące podziękowanie
za Waszą działalność na rzecz uciekinierów
z ogarniętej wojną Ukrainy. W tych dniach
jesteście najważniejsi. Bez Was Warszawa,
Polska i świat wyglądałyby inaczej. Bez Was
życie uciekinierów byłoby piekłem.
Mówię po prostu „Dziękuję”, wiedząc, że
to za mało.
Dziękuję w imieniu uchodźców. Dziękuję w imieniu własnym i mieszkańców naszej
dzielnicy, którzy są dumni z Państwa postawy.
Dziękuję za dobre serce, bezinteresowną
pomoc, trud włożony w służbę drugiemu
człowiekowi, gotowość, oddanie, chęć i wolę
służenia innym. Dziękuję Wam za każdy
uśmiech, którym rozgrzewacie ludzkie serca.
Bo, jak powiedział polski papież „Ważny jest
rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze
ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela”.
Kochani!
Życzę Wam, by Wasza praca była źródłem
radości i dumy oraz aby nie zabrakło Wam
nigdy energii i pasji.
Życzę Wam, aby każdy dobry uczynek,
każdy uśmiech i dobre słowo wracało do Was
w dwójnasób i dodawało Wam sił.
Bądźcie wytrwali i szczęśliwi!
I pamiętajcie, że, jak mówił papież Polak
św. Jan Paweł II: „Bogatym nie jest ten kto
posiada, lecz ten kto daje”.

Tomasz Kucharski
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Wybory do Rad Osiedli –
niedziela, 5 czerwca 2022 r.

Dzielnicowa Komisja Wyborcza w wyborach do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy wydała w dniu 5 kwietnia
2022 r. Obwieszczenie podpisane przez panią Katarzynę Niwińską, Przewodniczącą
Dzielnicowej Komisji Wyborczej. Informuje
się w nim m.in., że:

Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2022 r. podjęła uchwałę nr 193/XL/2022
w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy.
W dniu 5 czerwca 2022 roku, w godzinach 9.00-20.00 odbędą się wybory do następujących Rad Osiedli:
1) Osiedla Gocław,
2) Osiedla Grochów-Centrum,
3) Osiedla Grochów-Kinowa,
4) Osiedla Grochów-Południowy,
5) Osiedla Grochów-Północny,
6) Osiedla Kamionek,
7) Osiedla Przyczółek Grochowski,
8) Osiedla Saska Kępa.
W Obwieszczeniu podano także Kalendarz
czynności wyborczych.
Wszelkie informacje można uzyskać
w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul.
Grochowska 274, pokój 314, nr tel. (22)
44 35 340, a także na stronie internetowej
Urzędu: pragapld.um.warszawa.pl
Poniżej prezentujemy Państwu zasięg
okręgów wyborczych z nazwami ulic oraz
adresy punktów wyborczych.

OSIEDLE SASKA KĘPA
Nr
obwodu

Granice obwodu

5

ul. Adampolska: cała, Al. Jerzego Waszyngtona: strona parzysta od nr 2A do nr 46, ul.
Al. Stanów Zjednoczonych: strona nieparzysta od nr 21 do nr 35, Alfreda Nobla: cała, ul.
Angorska: cała, ul. Berezyńska: cała ul. Brazylijska cała, ul. Czeska: cała, ul. Dąbrowiecka:
cała, Dąbrówki: cała, ul. Elsterska: cała, Estońska: cała, Finlandzka: cała, ul. Francuska: cała,
ul. Genewska: od nr 21 do nr 40A, ul. Gruzińska: cała, ul. Holenderska: cała, Irlandzka: cała,
ul. Jakubowska : cała ul. Jana Styki: cała, ul. Katowicka: cała, ul. Królowej Aldony: cała, ul.
Kryniczna: cała, ul. Kubańska cała, ul. Lipska cała, ul. Londyńska cała, ul. Luksemburska 1,
ul. Łotewska: cała, ul. Meksykańska cała, ul. Międzynarodowa: cała, ul. Niekłańska cała, ul.
Nurska: cała, ul. Obrońców: cała, ul. Paryska: strona parzysta od nr 16 do 30 i strona nieparzysta od nr 17 do 39, ul. Peszteńska: cała, ul. Plac Przymierza: cały, ul. Poselska: cała, ul.
Radziłowska: cała, ul Saska: strona parzysta od nr 42 do nr 102/104 oraz strona nieparzysta
od nr 57 do nr 113, ul. Szczuczyńska: cała, ul. Walecznych: cała, ul. Wał Miedzeszyński: od nr
820 do nr 872, ul. Wandy: cała, ul. Wąchocka: cała, ul. Zakopiańska: cała, ul. Zwycięzców:
cała.

6

ul. Afrykańska: cała, ul. Al. Stanów Zjednoczonych: strona parzysta od nr 16 do nr 26, ul.
Algierska: cała, ul. Alzacka: cała, ul. Arabska: cała, ul. Argentyńska: cała, ul. Ateńska: cała,
ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała, ul. Brukselska: cała, ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: cała, ul. Egipska: cała, ul. Genewska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 19A,
ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego: od nr 53 do nr 53G, ul.
Kanadyjska: cała, ul. Koreańska: cała, ul. Libijska: cała, ul. Lizbońska: cała, ul. Lotaryńska:
cała, ul. Marokańska: cała, ul. Nubijska: cała, ul. Paryska: strona parzysta i nieparzysta
od nr 2 do nr 11/15 oraz nr 12 i 14, ul. Rapperswilska: cała, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska:
cała, ul. Saska: strona parzysta od nr 2 do nr 16, strona nieparzysta od nr 3 do nr 9L, ul. Wał
Miedzeszyński: 345, 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała.

Nr
obwodu

Granice obwodu
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Aleja Jerzego Waszyngtona: strona nieparzysta od nr 45/51 do nr 85, strona parzysta od
nr 94 do nr 146, Aleja Stanów Zjednoczonych nr 55, ul. Bełchatowska: cała, ul. Cyraneczki:
cała, ul. Dobrowoja: cała, ul. Giuseppe Garibaldiego: cała, ul. Grenadierów: od nr 30 do nr
77, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 215 do nr 249/251, ul. Kinowa: od nr 4 do nr 20,
ul. Kirasjerów: cała, ul. Lubomira: cała, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od nr 55 do 93,
strona parzysta od nr 58 do nr 108: ul. Modrzewiowa: cała, ul. Rozłucka: cała, ul. Siennicka:
od nr 2/4 do nr 12, ul. Spalinowa: cała, ul. Suchodolska: cała, ul. Świętosławska: nr 33, ul.
Tadeusza Sygietyńskiego: cała, ul. Turbinowa: cała, ul. Walewska: cała, ul. Wąwolnicka: cała,
ul. Wzorcowa: cała, ul. Zbaraska: od nr 12 do nr 15.

Granice obwodu

1

Al. Jerzego Waszyngtona: strona nieparzysta od nr 3 do nr 43, ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego: cała, ul. Bliska: cała, ul. Chodakowska: cała, ul. Drewnicka: cała, ul. Głucha: cała, ul.
Gocławska: cała, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 255 do nr 365A, ul. Grochowska:
strona parzysta od nr 272 do nr 354, ul. Groszowicka: cała, ul. Jana Zamoyskiego: cała, ul.
Kałuszyńska: cała, ul. Kamionkowska: cała, ul. Kinowa: od nr 23 do nr 25, ul. Kobielska:
strona parzysta od nr 96 do nr 100, ul. Lubelska: cała, ul. Międzyborska: strona nieparzysta
od nr 105 do nr 119, ul. Mińska: cała, ul. Nowińska: cała, ul. Owsiana: cała, ul. Podskarbińska:
strona nieparzysta od nr 7 do nr 9 oraz nr 21 i 21A, ul. Rybna: cała, ul. Skaryszewska: cała, ul.
Stanisława Augusta: cała, ul. Stanisławowska: cała, ul. Targowa: cała, ul. Terespolska: cała,
ul. Wawerska: cała, ul. Weterynaryjna: cała, ul. Zbaraska: strona parzysta od nr 4 do nr 6, ul.
Zbaraska: strona nieparzysta od nr 5 do nr 5B, ul. Żupnicza: cała.

Granice obwodu

Granice obwodu
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ul. Żołnierzy 1-go Praskiego Pułku WP: cała, Aleja Stanów Zjednoczonych: strona parzysta
od nr 40 do nr 72, ul. Białowieska: cała, ul. Budrysów: cała, ul. Busolowa: cała, ul. Czapelska:
cała, ul. Darłowska: cała, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”: strona nieparzysta od nr 41A do nr 51,
ul. Filomatów: cała, ul. Fundamentowa: cała, ul. Gdecka: strona parzysta i nieparzysta od
nr10 do nr 21, ul. Gedymina: cała, ul. Grenadierów: od nr 2 do nr 29, ul. Grochowska: strona
nieparzysta od nr 131 do nr 175 oraz nr 207, ul. Igańska: cała, ul. Ignacego Kruszewskiego:
cała, ul. Karczewska: cała, ul. Kard. Aleksandra Kakowskiego: cała, ul. Kompasowa: cała, ul.
Korytnicka: cała, ul. Krypska: cała, ul. Kutnowska: cała, ul. Latyczowska: cała, ul. Lechitów:
cała, ul. Łukiska: cała, ul. Łukowska: strona parzysta i nieparzysta od nr 30 do nr 66, ul.
Majdańska: cała, ul. Męcińska: cała, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 23
oraz od nr 43 do nr 47A, strona parzysta od nr 8 do nr 12 i od nr 48 do nr 52, , ul. Mlądzka:
cała, ul. Okuniewska: cała, ul. Omulewska: cała, ul. Ostrobramska: strona parzysta od nr 90
do nr 136, ul. Ostrołęcka: cała, ul. Perkuna nr 86, ul. Poligonowa: strona parzysta od nr 2 do
nr 4 i od nr 10 do nr 18, ul. Pustelnicka: strona parzysta od nr 42 do nr 48 i nieparzysta nr
35, ul. Sulejkowska: strona parzysta od nr 48 do nr 74 i nieparzysta od nr 35 od nr 63, ul.
Szczawnicka: cała, ul. Świętosławska: od nr 1 do nr 22, ul. Zagójska: cała, ul. Zgierska: cała,
ul. Zamieniecka strona nieparzysta od nr 17 do nr 87, ul. Znicza: cała.
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ul. Celownicza: cała, ul. Dęblińska: cała, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”: strona parzysta od nr
32 do nr 40, ul. Gdecka: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 7, ul. Grochowska: strona
nieparzysta od nr 43 do nr 129, ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego: strona parzysta od nr 6
do nr 12 oraz nr 22, ul. Jarocińska: cała, ul. Kawcza: cała, ul. Kokoryczki: cała, ul. Komorska:
cała, ul. Lotnicza: cała, ul. Łukowska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 28, ul.
Marii Rodziewiczówny: cała, ul. Optyków: cała, ul. Osiecka: cała, ul. Ostrobramska: parzysta
i nieparzysta od nr 34 do nr 88, ul. Perkuna: strona parzysta i nieparzysta od nr 47 do nr 74,
ul. Płowiecka: strona parzysta od nr 2 do nr 6A, ul. Pustelnicka: strona parzysta od nr 2 do
nr 30 i nieparzysta od nr 5 do nr 29, ul. Sulejkowska: strona parzysta od nr 16 do nr 44 i strona nieparzysta od nr 5 do nr 31, ul. Tarnowiecka: cała, ul. Witolińska: cała, ul. Zamieniecka:
strona parzysta od nr 26 do nr 92,ul. Zarośla: cała,

Siedziba osiedlowej
komisji wyborczej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
ul. Mińska 1/5

2

ul. Apteczna: cała, ul. Drwęcka: cała, ul. Garwolińska: strona nieparzysta od nr 7 do nr 9,
ul. Grochowska: strona parzysta od nr: 186 do nr 262, ul. Józefa Dwernickiego: cała, ul.
Kaleńska: cała, ul. Kobielska: od nr 1 do nr 91, ul. Ludwika Kickiego: cała, ul. Ludwika Michała Paca: cała, ul. Ludwika Mycielskiego: cała, ul. Nizinna: cała, ul. Podskarbińska: strona
parzysta od nr 6 do nr 54, ul. Prochowa: cała, ul. Przeworska: cała, ul. Rębkowska: cała, ul.
Siennicka: strona nieparzysta od nr 15 do nr 23 oraz numery 27, 27A, 29A, 29B, ul. Siennicka:
strona parzysta od nr 22 do nr 44, ul. Szaserów: od nr 128 do nr 139, ul. Wiatraczna: cała, ul.
Wojciecha Chrzanowskiego: cała.

Siedziba osiedlowej
komisji wyborczej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 16
ul. Siennicka 40

3

4

Granice obwodu
ul. Augustyna Kordeckiego: strona parzysta nr 30 i od nr 34 do nr 66 strona nieparzysta od
nr 39/41 do nr 79, ul. Barwnicza: cała, ul. Boremlowska: od nr 19 do nr 55, ul. Chłodnicza:
cała, ul. Daszowska: cała, ul. Dubieńska: cała, ul. Dudziarska: cała, ul. Garwolińska: strona
parzysta od nr 4 do nr 38A, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 136 do nr 174/176, ul. Józefa Chłopickiego: strona nieparzysta od nr 7/9 do nr 53A oraz nr 61, nr 67, ul. Kiprów: cała,
ul. ks. Jana Sztuki: cała, ul. Lubartowska: cała, ul. Lubiniecka: cała, ul. Łaziebna: cała, ul.
Makowska: od nr 115 do nr 155, ul. Nasielska: cała, ul. Obarowska: cała, ul. Osowska: strona
parzysta i nieparzysta od nr 42 do nr 91, Pl. Piotra Szembeka: nr 1, ul. Pokrzywnicka: cała, ul.
Pułtuska: cała, ul. Rusznikarska: cała, ul. Serocka: cała, ul. Szaserów: od nr 78 do nr 124 A,
ul. Szklanych Domów: cała, ul. Wspólna Droga: cała, ul. Załęże: cała, ul. Zbrojarska: cała.
ul. Augustyna Kordeckiego: strona parzysta od nr 4 do nr 24 strona nieparzysta od nr 1 do
nr 31, ul. Bakaliowa: cała, ul. Beskidzka: cała, ul. Biłgorajska: cała, ul. Biskupia: cała, ul. Bitwy
Grochowskiej: cała, ul. Boremlowska: od nr 1 do nr 6/12, ul. Brunona Kicińskiego: cała, ul.
Byczyńska: cała, ul. Cukrownicza: cała, ul. Czechowicka: cała, ul. Dęby: cała, ul. Dynowska:
cała, ul. Gorzelnicza: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 2 do nr 128, ul. Hetmańska:
cała, ul. Ignacego Domeyki: cała, ul. Jordanowska: cała, ul. Józefa Chłopickiego: strona
parzysta od nr 2 do nr 44, ul. Józefa Zaliwskiego: cała, ul. Koprzywiańska: cała, ul. Kresowa:
cała, ul. Kwatery Głównej: cała, ul. Liwiecka: cała, ul. Lubieszowska: cała, ul. Ludwisarska:
cała, ul. Łysogórska: cała, ul. Makowska: od nr 1B do nr 103, ul. Marsa: cała, ul. Morgowa:
cała, ul. Murmańska: cała, ul. Naddnieprzańska: cała, ul. Olszynki Grochowskiej: cała, ul.
Osada Ojców: cała, ul. Osowska: strona parzysta i nieparzysta od nr 10/12 do nr 38, ul.
Pabianicka: cała, Pl. Piotra Szembeka: od nr 2 do nr 8, ul. Płowce: cała, ul. Płowiecka: strona
nieparzysta od nr 5A do nr 7, ul. Podhajecka: cała, ul. Podolska: cała, ul. Roztocka: cała,
ul. Rożnowska: cała, ul. Stanisława Żółkiewskiego: cała, ul. Stoczkowska: cała, ul. Styrska:
cała, ul. Szaserów: od nr 1 do nr 69/71, ul. Sztabowa: cała, ul. Tarnobrzeska: cała, ul. Tomasza
Zana: cała, ul. Trembowelska: cała, ul. Tyśmienicka: cała, ul. Wiarusów: cała, ul. Zapałczana:
cała, ul. Zawierciańska: cała.

Siedziba osiedlowej
komisji wyborczej

Szkoła Podstawowa
nr 120
ul. Międzyborska 64/70

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Majdańska 30/36

Szkoła Podstawowa
nr 401
ul. Tarnowiecka 4

OSIEDLE PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI

OSIEDLE GROCHÓW PÓŁNOCNY
Nr
obwodu

Zespół Szkół Łączności
al. Stanów
Zjednoczonych 24

OSIEDLE GROCHÓW POŁUDNIOWY
Nr
obwodu

OSIEDLE GROCHÓW CENTRUM
Nr
obwodu

XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem
Dwujęzycznym im.
Bolesława Prusa
ul. Zwycięzców 7/9

OSIEDLE GROCHÓW KINOWA

OSIEDLE KAMIONEK
Nr
obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Szkoła Podstawowa
nr 141
ul. Szaserów 117

Siedziba osiedlowej
komisji wyborczej

Nr
obwodu

Granice obwodu

10

Al. Stanów Zjednoczonych: strona parzysta od nr 32 do nr 34, ul. Bracławska: cała, ul.
Cyrklowa: cała, ul. Franciszka Żymirskiego: cała, ul. Kwarciana: cała, ul. Jana Nowaka
Jeziorańskiego: strona parzysta od nr 42 do nr 52, ul. Motorowa: cała, ul. Ostrzycka: cała, ul.
Opinogórska: cała, ul. Poligonowa: nr 1.

Nr
obwodu

Granice obwodu

11

ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy: cała, ul. Awionetki RWD: cała, ul. Czesława Witoszyńskiego: cała, ul. Dedala: cała, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila”: strona nieparzysta od nr 1 do
nr 39, ul. Gen. Bronisława Bohaterewicza: cała, ul. Gen. Romana Abrahama: cała, , ul. Gen.
Stanisława Skalskiego: cała, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego: cała, ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego: strona parzysta i nieparzysta od nr 31 do nr 56C, ul. Jana Nagórskiego: cała,
ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego: strona nieparzysta od nr 39 do nr 51, ul. Jantarowy Szlak:
cała, ul. Janusza Meissnera: cała, ul. Jerzego Bukowskiego: cała, ul. Konrada Guderskiego:
cała, ul. Kapelanów AK nr 1 i 3, ul. Mieczysława Pawlikowskiego: cała, ul. Orlego Lotu:
cała, ul. Polskich Skrzydeł: cała, ul. Salamandry: cała, ul. Stanisława Rogalskiego: cała, ul.
Grzegorza Przemyka: cała, ul. Wał Miedzeszyński: nr 646,

Przedszkole nr 384
ul. J. Meissnera 8B

12

ul. Brygady Pościgowej: cała, ul. Cichociemnych: cała, ul. Eugeniusza Horbaczewskiego:
cała, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego: cała, ul. Floriana Znanieckiego: cała, ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila”: strona parzysta od nr 8 do nr 16, ul. Gen. Leopolda Okulickiego: cała, ul. Gen.
T. Bora-Komorowskiego: strona parzysta i nieparzysta od nr 4 do nr 22, ul. Jana Nowaka
- Jeziorańskiego: nr 7, 9 i nr 11, ul. Jugosłowiańska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: nr 672 i 670,
ul. Mariana Pisarka: cała, , Plac Tadeusza Kotarbińskiego: cały, ul. Samolotowa: cała, ul.
Stanisława Mikołajczyka: cała, ul. Szkoły Orląt: cała, ul. Św. Patryka: cała, ul. Tadeusza Manteuffla: cała, ul. Tadeusza Rechniewskiego: cała, ul. Witolda Rychtera: cała, ul. Władysława
Tatarkiewicza: cała, ul. Władysława Umińskiego: cała, ul. Władysława Witwickiego: cała, ul.
Zbigniewa Burzyńskiego: cała, ul. Złotej Wilgi: cała.

Szkoła Podstawowa
nr 312
ul. W. Umińskiego 12

Przedszkole nr 54
ul. Bracławska 8A

OSIEDLE GOCŁAW

XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii
Skłodowskiej-Curie
ul. Naddnieprzańska 2/4

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
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Miliony na remonty i modernizacje

Biblioteka w Terminalu
już otwarta!

W środę 4 maja 2022 r. odbyło się uroczyste
otwarcie Biblioteki w Terminalu Kultury Gocław. W ceremonii uczestniczyli m.in. radna
m.st. Warszawy Dorota Lutomirska, przedstawicielki Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
i Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z ul. Koszykowej, przedstawiciele Rady
Seniorów z wielkim orędownikiem budowy
Terminala panem Ryszardem Kalkhoffem,
urzędnicy i przedstawiciele mediów.
W nowo otwartej siedzibie, która znajduje
się na pierwszym piętrze Terminalu Kultury
Gocław, mieszczą się:

▶ Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych,
▶ Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
nr 44,
▶ Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 34.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.00 – 19.00, a w soboty
w godzinach 9.00 – 15.00.

OSiR zaprasza
W latach 2020-2021 Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami Praga-Południe przeznaczył na remonty i modernizację budynków
oraz lokali mieszkalnych ponad 76 mln złotych! Dzięki temu udało się w tym czasie,
między innymi, wyremontować i przekazać
nowym najemcom ponad 300 mieszkań, doposażyć 36 budynków w instalację centralnego ogrzewania oraz zakończyć kompleksową rewitalizację ośmiu kamienic.

W wyniku tych działań koleni najemcy otrzymują mieszkania socjalne lub komunalne
w należytym standardzie, a jakość życia dotychczasowych najemców ulega poprawie.
Inwestycje ZGN przyczyniają się również do
poprawy stanu powietrza na terenie naszej
dzielnicy – dzięki nim w dwóch minionych
latach zlikwidowano łącznie ponad 120
bezklasowych pieców na paliwa stałe, tzw.
„kopciuchów”.

Remonty mieszkań
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w ZGN
Praga-Południe każde mieszkanie opuszczone
przez wcześniejszych lokatorów musi zostać
wyremontowane, zanim zostanie przekazane
kolejnym najemcom. Działania te podejmowane są w zgodzie z przyjętymi przed kilkoma
laty „Standardami remontów pustostanów”.
Dokument ów określa dokładnie, jaki powinien być minimalny standard mieszkań przekazywanych nowym lokatorom. „Standardy…”
są jawne i dostępne na stronie internetowej
ZGN Praga-Południe.

W latach 2020-2021 na ich podstawie
wyremontowano aż 308 lokali mieszkalnych.
Wszystkie z nich zostały przekazane rodzinom
oczekującym na mieszkanie socjalne lub komunalne. Łączny koszt tych działań wyniósł
około 11,13 mln złotych.

Ciepło sieciowe
Walka z brakiem właściwej infrastruktury
ciepłowniczej w miejskich budynkach mieszkalnych jest dla władz dzielnicy absolutnym
priorytetem. Problem ten jest bardzo poważny,
wynika bowiem z wieloletnich (sięgających
końca drugiej wojny) zaniedbań. Jest także
niezwykle uciążliwy dla lokatorów tych mieszkań. Jego rozwiązaniu nie służy jednak wciąż
niejasna sytuacja prawna wielu nieruchomości, a także ogromne koszty przedsięwzięć
naprawczych. Mimo to nastąpiła wyraźna
intensyfikacja działań w tym zakresie.
Tylko w ostatnich dwóch latach w instalację
c.o. doposażono aż 36 budynków, z czego 23
podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej,
a w pozostałych 13 wybudowano lokalne kotłownie gazowe. W wyniku tego aż 464 mieszkania zostały doposażone w instalację c.o.

Rewitalizacja
Najbardziej spektakularnymi działaniami są
oczywiście kompleksowe rewitalizacje kamienic. W omawianym okresie zakończono
gruntowne przebudowy aż ośmiu budynków:
przy Mińskiej 24, 26 i 28, Rybnej 8, 24 i 28,
Wawerskiej 19 i Grochowskiej 297. Aktualnie

trwa rewitalizacja kolejnych trzech budynków – przy Głuchej 3a, Rybnej 10 i kompletna
modernizacja naszej perełki, „kamienicy artystycznej” przy ul. Lubelskiej 30/32.
Rewitalizacja oznacza całkowitą przebudowę nieruchomości. W kilku przypadkach
konieczne był de facto rozebranie kamienicy
i jej ponowna odbudowa. Ale dzięki temu
w budynkach tych powstały funkcjonalne lokale mieszkalne, z których część dostosowana
jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
A dodatkowo odnowione kamienice radykalnie poprawiły estetykę przestrzeni publicznej.
Koszt tylko tych zakończonych w latach
2020-2021 działań rewitalizacyjnych wynosił
około 25,11 mln złotych.

Coraz lepszy standard życia
Zarówno skala opisanych działań, jak i ich
koszty niezbicie dowodzą zaangażowania
ZGN Praga-Południe na rzecz poprawy jakości życia lokatorów mieszkań komunalnych
i socjalnych. Sukcesywnie walczymy ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego, likwidujemy
nieekologiczne „kopciuchy”, a także zwiększamy standard lokali mieszkalnych.
Oczywiście pozostaje jeszcze wiele do
zrobienia – skala potrzeb jest nadal bardzo
duża. Wierzymy jednak, że sukcesywne i konsekwentne działania, realizowane tak jak
w opisywanych latach 2020-2021, pozwolą
osiągnąć oczekiwane efekty.

(MSz)

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza dzieci
i młodzież na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach Programu zagospodarowania konstruktywnego czasu wolnego
poprzez zapobieganie agresji poprzez sport
(szczegóły na stronie: www.osir.waw.pl).

Zajęcia odbywają się w maju i czerwcu 2022 r.
W ramach programu dzieci i młodzież mogą
aktywnie spędzać czas po szkole. Instruktorzy
prowadzący zajęcia realizują takie elementy
profilaktyki, jak np. znajomość siebie i swoich
emocji, mocne strony uczestnika, stawianie
celów i ich osiąganie, uczenie się konstruktywnej rywalizacji, zasady fair-play.

Co i gdzie?
- na Stadionie „Podskarbińska”: zajęcia lekkoatletyczne i ogólnorozwojowe w oparciu
o lekkoatletykę oraz biegowe;
- na pływalni „Wodnik”: nauka i doskonalenie pływania na basenie oraz zajęcia sensomotoryczne z elementami judo i zapasów
w sali fitness;
- na pływalni „Szuwarek”: zajęcia sensomotoryczne dla dzieci z elementami judo i zapasów
w sali fitness;
- w hali „Saska”: kręgle, a w hali sportowej –
gry zespołowe, tenis stołowy, unihokej, gimnastyka, ćwiczenia kształtujące, lekkoatletyka,
badminton, gry i zabawy;
- w hali „Siennicka”: wspinaczka na ściance
oraz gimnastyka z elementami lekkiej atletyki.
Szczegółowych informacji w sprawie realizacji programu udziela koordynator:
e-mail: mkuriata@osir.waw.pl,
tel. 222776028.
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Jak wrócić do normalności? Pandemia a NGO
wydarzenie, które łączyło również instytucje
działające na terenie Pragi-Południe. Podczas
tej konferencji kluby opowiedziały o swoich
dobrych praktykach oraz poinformowały, jak
pracować z rodziną i małymi dziećmi, także
podczas pandemii.
Warszawskie Kluby dla Rodzin to nie tylko
wspólny cel, to również stałe miejsca – bezpieczna przystań, przyjazne wnętrza o charakterze klubowym. To ponad wszystko ludzie
i oczywiście również rodziny. To już tysiące
osób, którym w różnych momentach życia
towarzyszyliśmy i towarzyszymy – mówi Robert Smyczyński, przewodniczący Branżowej
Komisji Dialogu Społecznego do spraw Dzieci,
Młodzieży i Rodziny.

Pandemia każdemu dała się we znaki, również NGO, czyli organizacjom pozarządowym. Jak fundacje i stowarzyszenia działające na Pradze-Południe radziły sobie
w trakcie pandemii?

Jak pokazują badania Stowarzyszenia Klon/
Jawor „Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych” z 2021 roku, ponad
połowa stowarzyszeń i fundacji deklarowała,
że jest w stanie prowadzić większość lub nawet
wszystkie swoje działania, najczęściej jednak
w zmienionej formie. Ponad 40% organizacji
przyznawało, że większość ich działań uległo
zawieszeniu.

Zajęcia i spotkania online
Podczas największych obostrzeń antycovidowych w działających na terenie Pragi-Południe
NGO’sach prowadzących zajęcia dla rodzin,
takich jak na przykład Stowarzyszenie Wspólne Podwórko czy Klub dla Rodzin Zwalcz
Nudę, wszelkie działania, zajęcia i warsztaty
przeniosły się do sieci i odbywano je online.

Wspólne Podwórko organizowało m.in. konsultacje psychologiczne przez internet,
a Zwalcz Nudę zajęcia dla dzieci – różnego rodzaju eksperymenty czy działania artystyczne.
Organizowanie wydarzeń online było dla
nas dużym wyzwaniem, jak pewnie dla każdego. Oprócz zajęć, które prowadzimy w Klubie,
online odbywał się jeden z naszych największych projektów – Akademia Elfów Świętego
Mikołaja. Dzieci odbierały paczki, robiły zadania w domu, a my – wspólnie ze śnieżynkami
i elfami – nagrywaliśmy wcześniej filmiki z instrukcją, jak dzieci mają te zadania wykonać.
Wszystko działo się na grupach na Facebooku
– mówi Krystyna Radkowska, prezes Fundacji
Zwalcz Nudę.

Działamy razem
W czerwcu 2021 roku Branżowa Komisja
Dialogu Społecznego ds. Dziecka, Młodzieży i Rodziny zainicjowała konferencję
online „Razem do Jednej Bramki” na temat
warszawskich klubów dla rodzin. Było to

Prasko-Południowe Prezentacje –
powrót do normalności

Jednym z pierwszych wydarzeń, które było
„początkiem” powrotu do takiego działania,
jak sprzed pandemii, były Prasko-Południowe
Prezentacje w 2021 roku. W ramach wydarzenia NGO z Pragi-Południe mogły – chociaż po
części – wrócić do swojego dotychczasowego
trybu. Lokalne organizacje zaprezentowały
swoją działalność, organizowano różne warsztaty, słuchano opowieści o wolontariacie, a nawet poznawano pierwsze kroki w założeniu
własnej fundacji albo stowarzyszenia.
Pandemia na razie ucichła (miejmy nadzieję), a zatem NGO działają dalej. Teraz czekają
na organizacje pozarządowe nowe wyzwania
związane z wojną w Ukrainie. Już teraz prowadzą zajęcia dla uchodźców, uczą języka
polskiego czy organizują posiłki. O tym, jak
NGO pomagają osobom z Ukrainy przeczytacie w następnym artykule.

Ola Stronkowska
fot. Karol Samborski/
Fundacja Zwalcz Nudę

Góra dobrych projektów obywatelskich
1275 spośród 1943 przesłanych do budżetu
obywatelskiego projektów zostało zakwalifikowanych do głosowania. 4 maja poznaliśmy wyniki oceny zgłoszonych pomysłów. Na
Pradze-Południe zgłoszono 120 projektów,
10 projektów autorzy wycofali, 80 projektów
dopuszczono do głosowania, 30 projektów
oceniono negatywnie. Ocena negatywna
pięciu projektów może się zmienić, gdyż
rozpatrujemy odwołania.

Warszawa sprawdziła możliwości realizacji
projektów, które mieszkańcy zgłosili w ramach
9. edycji budżetu obywatelskiego. Spośród
1943 przesłanych propozycji, urzędnicy dopuścili 1275 do głosowania – 129 ogólnomiejskich i 1146 dzielnicowych. Autorzy pomysłów ocenionych negatywnie mogli odwołać
się od decyzji do 11 maja.
– Przez ostatnie trzy miesiące ocenialiśmy
możliwość realizacji pomysłów mieszkańców.
Sprawdzaliśmy z rozwagą każdy projekt, czy
jest zgodny z przepisami prawa, czy da się go
zrealizować w proponowanym terminie itp.
– mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu
społecznego w warszawskim Ratuszu. – Bardzo się cieszę, że podobnie jak w poprzednich
edycjach budżetu obywatelskiego, większość
z nich została oceniona pozytywnie. Mieszkańcy i mieszkanki pokazali kolejny raz, że
nie tylko wiedzą, czego potrzebują w naszym
mieście, ale też mają pomysł, jak to wprowadzić w życie.

Ocena za nami
Wszystkie projekty zgłoszone do budżetu
obywatelskiego podlegały ocenie zgodnie
z kryteriami określonymi w uchwale Rady
m.st. Warszawy. Te pomysły, które spełniły
kryteria formalne, trafiły do oceny merytorycznej polegającej na sprawdzeniu możliwości ich realizacji. Oceniana była m.in. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
wskazana lokalizacja projektu, a także czas
i szacunkowy koszt realizacji projektu.
Jeżeli w trakcie weryfikacji okazało się, że
projekt wymaga zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie, pracownicy urzędu kontaktowali się z ich autorami – przedstawiali
proponowany zakres zmian i wyjaśniali, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia.

Projektodawcy mogli się odnieść do tych
propozycji w ciągu sześciu dni od momentu
otrzymania informacji z urzędu. Jeżeli nie
udało się osiągnąć porozumienia w kwestii
wprowadzenia zmian, pomysł został oceniony
negatywnie.
Statusy projektów (stan na 4 maja 2022 r.):
▶ Projekty ocenione pozytywnie: 1275, w tym
129 ogólnomiejskich i 1146 dzielnicowych,
▶ Projekty ocenione negatywnie: 597, w tym
73 ogólnomiejskie i 524 dzielnicowe,
▶ Projekty wycofane przez autora: 71, w tym
7 ogólnomiejskich i 64 dzielnicowe.
Wyniki oceny wszystkich projektów wraz
z uzasadnieniami zostały opublikowane na
stronie budżetu obywatelskiego.

Odwołania
Odwołania będą rozpatrywane do 31 maja.
Tego dnia poznamy ostateczne wyniki oceny,
a zarazem listę projektów dopuszczonych do
głosowania.

Głosowanie w czerwcu, wyniki
w lipcu

Głosowanie na projekty odbędzie się od 15 do
30 czerwca. Głosować może każdy mieszkaniec Warszawy – nie trzeba być zameldowanym, nie trzeba być pełnoletnim. Oddać głos
będzie można przez internet lub osobiście.
Wyniki głosowania mieszkańców i lista
zwycięskich projektów zostanie ogłoszona
13 lipca. Będą one realizowane w 2023 roku.

Sinfonia Varsovia
na bulwarze wiślanym

Od 30 kwietnia do 2 października, w pawilonie na Bulwarze Bohdana Grzymały-Siedleckiego, przy Pomniku Syreny, można
zobaczyć model w skali 1:10 najnowocześniejszej w stolicy i największej w Polsce
sali koncertowej Sinfonii Varsovii.

Makieta akustyczna odwzorowuje wnętrze
przyszłej głównej sali koncertowej, która będzie najważniejszym elementem Sinfonia Varsovia Centrum – nowej siedziby orkiestry SV,
która powstaje przy Grochowskiej 272 na warszawskim Kamionku. Rozstrzyga się właśnie
przetarg na roboty rozbiórkowe pierwszego
etapu prac budowlanych tej inwestycji.
Na planszach wokół makiety umieszczone zostały wizualizacje całego kompleksu
Sinfonia Varsovia Centrum oraz historia
orkiestry w pigułce. Wchodzących do pawilonu wita muzyka i ruchomy obraz: nagrania
wideo instrumentalistów Sinfonii Varsovii
oraz artystyczny timelapse dokumentujący
budowę modelu i prowadzonych w niej badań akustycznych.
Wstęp wolny w godz. 9.00-21.00

Sama warszawska orkiestra maj spędza wyjazdowo. Zainauguruje 29. Festiwal Muzyki
i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica” w Toruniu, wystąpi na koncercie nadzwyczajnym
w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycznego
oraz uczci sześćsetlecie Mińska Mazowieckiego prawykonaniem VI Symfonii „Święty Boże”
Grzegorza Duchnowskiego.
(AL.)

Teatr Powszechny
Spektakl „Imagine” w reżyserii Krystiana Lupy
to artystyczna podróż do świata kontrkultury,
czasów tożsamościowej i kulturowej rewolucji
przełomu lat 60. i 70 XX wieku. Spektakle odbędą się 10, 11, 12 i 13 maja W maju warto także zobaczyć „Radio Maryja” w reżyserii Rozy
Sarkasian, ukraińskiej reżyserki, uznawanej za
najoryginalniejszą twórczynię teatralną Ukrainy. Nie chcę zdradzać treści sztuki – proszę
sobie wyobrazić tylko niewyobrażalne w przyszłości, że wspólnie projektujemy alternatywne
modele społeczeństwa, kultury i polityki. Gdzie
są granice naszej wyobraźni? Co ją powstrzymuje? Co nie pozwala jej być radykalną? Jest
konkretny przykład, ale…nie uprzedzajmy.
Spektakle: 25, 26, 27, 28, 29 maja
A czerwcu Teatr Powszechny wystawia „Jądro ciemności” według opowiadania Josepha
Conrada- spektakle: 2, 3, 4, i 5.
I w czerwcu jeszcze warto zaprosić na
kolejny publicystyczny spektakl – „Nastia”.
Historia rozgrywa się na przełomie XIX i XX
wieku i skupia się na tytułowej Nastii, 16 letniej szlachciance. Twórcy spektaklu zadają
pytanie, do czego mogą prowadzić wzajemna
nienawiść i stereotypy. Opowiadają o groźnych instynktach tkwiących w każdym z nas,
uwalniających się zazwyczaj w momentach
kryzysowych i o granicach obojętności na zło.
Spektakl tworzą artyści z Białorusi, Polski oraz
Ukrainy. Prezentacje odbywają się w języku
rosyjskim z polskimi napisami. Spektakle: 9,
10, 11, czerwca.
(AL.)
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Odejścia…
Drodzy Czytelnicy, dwa lata bez gazety minęły
bardzo szybko, a życie nie stanęło w miejscu.
Zarówno rok 2020, jak i 2021 były latami wytężonej pracy, często wykonywanej zdalnie,
gdyż zabójczy wiru krążył po kraju, zbierając swoje żniwo. W tym czasie przyszło nam
pożegnać wielu naszych przyjaciół i Zacnych
Mieszkańców, jak choćby nieodżałowanej
pamięci Janusza Piskorskiego, zasłużonego
działacza solidarnościowego podziemia i lokalnego działacza Kamionka, a także wieloletniego radnego Józefa Karczmarka.
Pożegnaliśmy Basię Frydrychewicz, do
końca dzielnie walczącą z chorobą i nie zapominającą o swoich działkowcach z ROD
Waszyngtona.
Z ogromnym smutkiem przyjąłem bolesną wiadomość o śmierci ks. prał. Zygmunta
Wirkowskiego, proboszcza parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy przy ul. Nobla na Saskiej
Kępie. Wielki przyjaciel naszej dzielnicy i jej
mieszkańców zmarł w 50. roku kapłaństwa.
Nie mogłem uwierzyć w nagłą śmierć ks. Prałata Adama Szkópa. Proboszcz największej
parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła przy
ul Kobielskiej zmarł w wyniku zakażenia Covid-19. Miał zaledwie 71 lat, zmarł w 47. roku
kapłaństwa.
Na wieczną wartę odszedł zasłużony instruktor Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Marek Medyński.
Po ciężkiej chorobie zmarł Stanisław
Trzmiel, ekonomista, wieloletni pracownik
służby zdrowia, społecznik mocno zaangażowany w działalność SBM „Waszyngtona”,
wiceprezes Grochowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów. Był
pierwszym przewodniczącym Rady Seniorów
Dzielnicy Praga-Południe i przez dwie kadencje reprezentantem naszej dzielnicy w Warszawskiej Radzie Seniorów.

Repertuary
W wieku 56 lat po trzech tygodniach walki
z koronawirusem zmarł Krzysztof Zalewski,
znany przedsiębiorca z Grochowa, współzałożyciel Bractwa Strzelców Kurkowych, pierwszy
po wojnie Król Kurkowy.
Odeszła od nas Ewa Lada, długoletnia
Dyrektorka Zespołu Szkół Spożywczo- Gastronomicznych z ul. Komorskiej,
Nagle opuścił nas Tadeusz Cygański, animator sportu, wielki przyjaciel młodzieży.
Pożegnaliśmy dr. hab. Marka Koneckiego, mieszkańca Osiedla Wilga. Był wybitnym
polskim fizykochemikiem i wieloletnim nauczycielem akademickim w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej.
Zmroziła mnie informacja o śmierci Janusza Leśniewskiego, zaprzyjaźnionego
z naszą dzielnicą aktora, którego mogliśmy
oglądać w takich serialach, jak „Na Wspólnej”, „Barwy szczęścia”, „Klan” czy „Ojciec
Mateusz”. Pojawił się też m.in. w „Wiedźminie”, „Ekstradycji 2” i „Domu”. Nie dożył 69 lat. Dla mnie na zawsze pozostanie
w pamięci jako świetny odtwórca roli Ignacego Jana Paderewskiego w różnego rodzaju
happeningach i rekonstrukcjach. Kilka lat
temu Janusz był siłą napędową wspaniałej
inscenizacji, jaka miała miejsce pod pomnikiem bitwy o Olszynkę Grochowską. 25
lutego 2017 roku, w 186. rocznicę bitwy o Olszynkę Grochowską, odbyła się „Uroczysta
prezentacja „Konstytucji dla Europy 1831”
autorstwa Wojciecha Bogusława Jastrzębowskiego, powstańca listopadowego, uczestnika
bitwy pod Olszynką, w reżyserii i z udziałem
Olgierda Łukaszewicza.
Wiele południowo-praskich rodzin pożegnało swoich bliskich. Wszyscy oni żyć będą
tak długo, jak pamięć o nich.

Tomasz Kucharski

CENTRUM PROMOCJI KULTURY,
UL. PODSKARBIŃSKA 2
20 MAJA (PIĄTEK) 19.00 – Marek Koterski – „DZIEŃ
ŚWIRA”. Reżyseria: Zbigniew Rybka. Występuje: Michał Wielewicki. Bilety: 20 zł (przedsprzedaż) / 30 zł
(w dniu spektaklu).
21 MAJA (SOBOTA) 13.00 – Запрошуємо на безкоштовні
мистецькі майстер-класи для дітей, які будуть
проходити польською/українською/російською
мовами. Проводити ці заняття буде людина з України.
17.00 – Salon Literacki: Spotkanie z Marią Mamczur, autorką książek „Żony gejów”, „Gruba”. Spotkanie poprowadzi
Ludmiła Radina. Wstęp wolny. 19.00 – Koncert Roberta
Kasprzyckiego, artysty związanego z Krakowem, śpiewającego autora (m.in. „Nieba do wynajęcia”), showmanem
obdarzonym niesamowitym poczuciem humoru. Bilety: 20
zł (przedsprzedaż) / 30 zł (w dniu koncertu).
24 MAJA (WTOREK) 18.00 – „Obrazki Retro”. Spektakl
w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych Klubu Kultury Seniora pod kierunkiem Krzysztofa Prymka.
Wstęp: bezpłatne zaproszenia dostępne w CPK.
25 MAJA (ŚRODA) 18.00 – Spotkanie z podróżnikiem.
Marek Łasisz „Kostaryka – w krainie ary i tukana”. Wstęp
wolny 18.30 – Klub Mola Książkowego. Wstęp wolny.
26 MAJA (CZWARTEK) 19.00 – Dzień Matki z Kabaretem
Filip z Konopi Filipa Borowskiego i Jego Gości. Bilety: 20 zł.
27 MAJA (PIĄTEK) 19.00 – PRASKI BLUES. Edycja Specjalna: „Gorczyca i Przyjaciele”. Wystąpi amerykańska wokalistka SIGGY DAVIS z polskimi muzykami dowodzonymi
przez Łukasza Gorczycę. Koncert prowadzi red. Zbyszek
Jędrzejczyk. Wstęp wolny
28 MAJA (SOBOTA) 13:00 – Запрошуємо на безкоштовні
мистецькі майстер-класи для дітей, які будуть
проходити польською/українською/російською
мовами. Проводити ці заняття буде людина з України.
29 MAJA (NIEDZIELA) 18.00 – Hufiec ZHP Warszawa Praga
Południe, Studio Solo Video i Zespół Kultury Urzędu Dzielnicy Praga-Południe zapraszają na film „Z harcerstwem
w życiorysie”. W filmie przedstawiono 10 życiorysów, które
łączy je jedno – harcerstwo. Wstęp: bezpłatne zaproszenia.
WYSTAWY- MAGICAL DREAMS VI, WERNISAŻ 14.05.2022
godz. 19:00 / NOC MUZEÓW, wystawa czynna w dniach

7.05.2022 – 30.05.2022.
PROM KULTURY SASKA KĘPA,
UL. BRUKSELSKA 23
19.05 (CZWARTEK) 19:00 Spotkanie autorskie z Andrzejem
Pągowskim w ramach wystawy plakatów „Wajda na nowo”
Wieczór prowadzi Łukasz Maciejewski. Wstęp wolny

20.05.(PIĄTEK) 19:00 KINO KĘPA: „Film balkonowy”, reż.

Paweł Łoziński, Polska 2021, 100’. Spotkanie z reżyserem.
Bilety – 20 zł
21.05.(SOBOTA) 10:30 Smyki na Kępie. Zajęcia muzyczne
dla rodzin i dzieci w wieku 4-7 lat. Bilet rodzinny – 20 zł
do 4 osób, 19:00 TEATR KĘPA: Paul Elliott „Czerwone
sukienki”. Spektakl Teatru Parabuch Bilety – 30 zł
22.05.(NIEDZIELA) 18:00 KINO KĘPA: „Piosenki o miłości”, reż. Tomasz Habowski, Polska 2022, 90’ Bilety – 20 zł
23.05 (PONIEDZIAŁEK) 19:00 TEATR KĘPA: „Le Carton”
Clément Michel. Spektakl teatru Didasca-Quoi? Bilety –
45 zł
24.05.(WTOREK) 12:00 KINO KĘPA W POŁUDNIE: „Oczy
Tammy Faye”, reż. Michael Showalter, USA 2021, 126’ Bilety
– 15 zł 19:00 Cały ten JAZZ! LIVE! O.N.E. – „Entoloma”
Bilety – 25 zł
25.05.(ŚRODA) 19:00 Jamiah Rogers – koncert urodzonego
w Chicago multiinstrumentalisty Bilety – 40 zł
26.05.(CZWARTEK) 19:00 „Kalina i inne dziewczęta” –
koncert Chóru Kameralnego Collegium Musicum UW
Bilety – 30 zł
27.05.(PIĄTEK) 19:00 „Una notte a Napoli” – koncert pieśni
włoskich Chrisa Schittulli Bilety – 35 zł
28.05.(SOBOTA) 10:30 #2 Grunt to podstawa: kontrabas
– zajęcia w ramach cyklu Jazz dla dzieci Wstęp wolny –
rezerwacja miejsc mailem: bilety@promkultury.pl / 19:00
KINO KĘPA: „Duch śniegów”, reż. Marie Amiguet / Vincent Munier, Francja 2021, 92’ Bilety – 20 zł
29.05.(NIEDZIELA) FAMILIJNE KINO KĘPA PO UKRAIŃSKU: 12:00 „Солан і Людвік. Мiсiя Мiсяц”, реж. Rasmus A. Sivertsen, Норвегія 2018, 80’ (6+) 14:00 „Клопоти
2”, реж. Marta Karwowska, Польща 2020, 82’ (9+) Wstęp
wolny /Безкоштовний вхід, 17:00 „Kocie nuty Pani Eli”.
Koncert poświęcony pamięci Elżbiety Małanicz-Onoszko
Wstęp wolny
30.05 (PONIEDZIAŁEK) 19:00 Teresa Drozda przypomina…
Alina Janowska Wstęp wolny
31.05 (WTOREK) 19:00 TEATR KĘPA: Tom Ziegler „Grace
i Gloria” Reżyseria: Bogdan Augustyniak, występują: Stanisława Celińska, Lucyna Malec Bilety – 50 zł /
TERMINAL KULTURY GOCŁAW,
JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 24
Chociaż jeszcze nie został oficjalnie otwarty, Terminal już
zaprasza chętnych. W maju polecamy:
15-20 MAJA – Festiwal Tańca Współczesnego
22 MAJA – Płytoteka koncert
28 MAJA – Troca de Cordas – pokazy capoeiry
31 MAJA – „Dekorator” – premiera spektaklu

Będziemy stąpać po swych własnych schodach
Nie patrz na smutnych tych ruin zwaliska.
Nie płacz. Co prawda, łzy to rzecz niewieścia.
Widzisz: żyjemy, choć śmierć byka bliska.
Wyjdźmy z tych pustych ulic
na przedmieścia.

Krzysztof Turowski

Na zdrowy rozum
Być może pamiętacie państwo ze szkolnych
lat pełen nadziei wiersz Leopolda Staﬀa
„Pierwsza przechadzka” napisanego po
klęsce wrześniowej w 1939 roku?

Będziemy znowu mieszkać w swoim domu,
Będziemy stąpać po swych
własnych schodach.
Nikt o tym jeszcze nie mówi nikomu,
Lecz wiatr już o tym szepcze po ogrodach.

Ten wiersz powstał podczas okrutnej wojny, ale ma w sobie tak wielki ładunek wiary
i nadziei, że przypominam go sobie zawsze,
ilekroć coś przykrego, złego, nieprzyjemnego
przychodziło mi, lub nam, przeżywać.
Ostatnie dwa lata, ba ponad dwa lata dały
się wszystkim we znaki. Najpierw pandemia,
potem polski nieład i szalejąca inflacja, która
jest konsekwencją rozdawania pieniędzy na
prawo i lewo. Wreszcie to najstraszniejsze:
wojna. Co prawda nie u nas, ale pod naszymi
drzwiami, tuż za progiem.
Pewnie jeszcze nie pora wysnuwać wnioski z tych zdarzeń, ale kilka refleksji ciśnie
mi się pod pióro, przepraszam – na klawisze komputera.
Pandemia, poza oczywistymi stratami
w ludziach, poza cierpieniem tych, którzy

ciężko przeszli zakażenie wirusem, pozrywała
wiele więzi. Technologia kontaktów online pokazała, że wiele można zrobić nie wychodząc
z domu, łatwo i przyjemnie. Czy rzeczywiście
przyjemnie? Wygodnie tak, przyjemnie nie,
albowiem żadne spotkanie online nie zastąpi
bezpośrednich kontaktów.
Pragnę przyjaciół w realu, nie online, pragnę miłości w realu, nie online, pragnę zabawy
w realu, nie online.
Trzeba się będzie jednak natrudzić, aby
to tego realu powrócić, ale na Boga, róbmy
to. Wtedy i tylko wtedy naprawdę pokonamy pandemię.
Pandemia pozrywała też wiele więzów produkcyjnych i handlowych, co w konsekwencji
doprowadziło do inflacji. No nie tylko to! Bałagan związany z tak zwanym polskim ładem,
upór przy niespełnianiu wymogów unijnych
przez rząd, co skutkuje obcięciem lub niewypłacaniem unijnych funduszy, też szarpał
i szarpie nasze nerwy i kieszenie.
Niestety, na rozwiązanie tego problemu trzeba czekać do następnych wyborów,

ale niech nam się w międzyczasie wreszcie
oczy otworzą!
I wreszcie wojna, a właściwie napaść Rosji
na Ukrainę. Tragedia? Tak, ogromna tragedia, ale jednocześnie ogromna dawka optymizmu w moim sercu, że mimo podziałów,
mimo różnic zdaliśmy wspaniale egzamin
z uprzejmości, gościnności i solidarności.
Poczułem się jak w sierpniu 1980 roku, kiedy
rodziła się tamta, prawdziwa „Solidarność”.
To my, każdy w miarę „sił i środków”, pomagaliśmy, my Polacy, my samorządowcy, my
wolontariusze.
Oby ta solidarność, ta szczypta optymizmu została z nami jak najdłużej. Bo jak pisał
Leopold Staff:
Przejdą dni ciężkie klęski i rozgromu
I zapomnimy o ranach i szkodach…
Będziemy znowu mieszkać w swoim domu,
Będziemy stąpać po swych
własnych schodach.

Krzysztof Turowski
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