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Ząbkowska znów otwarta

Fot. Arek Drygas
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a Gocławiu powstał
pierwszy mural. Dzieło, które upamiętnia
Stanisława Skalskiego i Eugeniusza Horbaczewskiego, pilotów z czasów II wojny światowej, zostało namalowane
na elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum nr 28 przy ul.
Umińskiego 11.
Gocławski mural to jeden ze
zwycięskich projektów ubiegłorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. Został zgłoszony przez Iwonę Szatkowską,
byłą mieszkankę Gocławia, i
uzyskał 635 głosów.
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Otwarta Ząbkowska to inicjatywa, która ma na celu
pokazanie artystycznej duszy Pragi. Zamknięcie
ulicy dla ruchu samochodów i uczynienie z niej
deptaka i sceny to doskonały pomysł na to, by
przyciągnąć na prawy brzeg Wisły osoby, które na
co dzień tutaj nie bywają. O Otwartej Ząbkowskiej
rozmawiamy z Pauliną Dmitruk, jednym z pomysłodawców i organizatorów wydarzenia.
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zał się spacer z Januszem Sujeckim, człowiekiem cieszącym się wśród prażan wielkim szacunkiem. Która z atrakcji
wzbudza największe zainteresowanie?

Wszystkie koncerty do tej pory przyciągnęły pod scenę tłumy, a spontaniczne tańce to już tradycja. W pierwszą sobotę
powodzeniem cieszył się również wernisaż wystawy w Barze Ząbkowskim. Z kolei w niedzielny wieczór rozgrzewał
kolektyw muzyczny Salsa Cental - wykonujący klasyczny,
latynoski repertuar. Powodzeniem cieszyło się również słuchowisko „Kotka Brygidy” (na dziedzińcu Muzeum Warszawskiej Pragi) czy slam poetycki. Właściwie każde wydarzenie znajduje swoich odbiorców - i to cieszy najbardziej.

Pomysł z zamknięciem ulicy Ząbkowskiej dla ruchu kołowego i uczynienie z niej deptaka już od dawna był omawiany przez praskich społeczników. Jak Otwartą Ząbkowską odbierają mieszkańcy okolicznych kamienic?

Chociaż za nami dopiero dwa weekendy Otwartej Ząbkowskiej, to chciałabym spytać o frekwencję na festiwalu.
Przechadzając się Ząbkowską można zaobserwować ludzi
z lewego brzegu, a już najbardziej cieszą goście z zagranicy, którzy postanowili odwiedzić Pragę i brać udział w wydarzeniach towarzyszącym Otwartej Ząbkowskiej. Myślę,
że festiwal ma już pewną renomę i markę, dlatego łatwiej
jest zachęcić ludzi do uczestnictwa w nim. Jak to wyglądało rok temu i czy widać poprawę frekwencji?

Spotykamy się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców, a na ewentualne zastrzeżenia reagujemy. Staramy
się organizować wydarzenia tak, by nie były kłopotliwe –
koncerty nie są głośne i zawsze kończą się przed godz. 22.
Dzięki zróżnicowanej ofercie - każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku stawiamy również na warsztaty dla dzieci,
zapraszamy całe rodziny.

Tegoroczny festiwal to już druga jego edycja. Co nowego
czeka na bywalców poprzedniej odsłony Otwartej Ząbkowskiej? Czy są jakieś pomysły, które chcielibyście zrealizować i które są w stanie zaskoczyć uczestników?

To druga edycja festiwalu, który z każdym weekendem jest
jeszcze bardziej rozpoznawalny. W pierwszy weekend odnotowaliśmy większe zainteresowanie niż rok temu, pomimo lekkiego deszczu i braku słońca. Działania Otwartej
Ząbkowskiej skupione są głównie na trzech weekendach,
kiedy to oferta jest najbogatsza (16-17.07, 30-31.07 oraz 2021.08), ale i w pozostałe ulica nie pozostaje pusta. Planujemy również niespodzianki na weekend zamykający festiwal
– 27-28.08 – m.in. organizowany przez Fundację Zmiana
festiwal – Małe Wydawnictwa w Akcji.

W tym roku oferujemy szeroki wybór warsztatów – dla
dzieci (Stowarzyszenie Hokuspokus), ale i dorosłych. Można uczestniczyć m.in. w plenerze miejskim, czyli spróbować
swoich sił w malarstwie pod okiem artystów-instruktorów.
Poza Otwartym Antykwariatem, w kilka sobót w przestrzeni ulicy odbywa się Otwarta Strefa Twórców, gdzie można
obejrzeć i kupić prace artystów. W sierpniu odbędzie się
koncert Natalii Kukulskiej w formule silent disco – uczestnicy będą słuchać wykonania przez specjalne słuchawki.
31 lipca mogliśmy posłuchać przedpremierowego koncertu Fonetyki. Wydarzeń jest mnóstwo, zapraszam na stronę
www.otwartazabkowska.pl oraz na Facebooka - tam znajduje się szczegółowy program.

Otwarta Ząbkowska to happeningi, koncerty i cała masa
artystycznych działań. W programie festiwalu są również
spacery z przewodnikami. W tym roku niespodzianką oka-
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Na koniec pozostaje mi spytać o pomysły na kolejną edycję Otwartej Ząbkowskiej. Nie wyobrażam sobie lipca i
sierpnia bez tego festiwalu. Do kogo można zgłaszać się
z pomysłami?
Planujemy Otwartą Ząbkowską również w przyszłym roku.
Pomysły najlepiej wysyłać na email: otwartazabkowska@
gmail.com.
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Rozmawiała Monika Wesołowska
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ajwiększy park prawobrzeżnej Warszawy cieszy się od ponad 100 lat niesłabnącą popularnością wśród warszawiaków.
Nie bez przyczyny w 2009 r. wygrał konkurs na
najpiękniejszy park w Polsce i zajął 4. miejsce w
kategorii europejskiej. Te zaszczytne wyróżnienia zdobył w konkursie organizowanym przez
firmę Briggs and Stratton, największego na świecie producenta silników do urządzeń ogrodniczych.
Park nie mógłby powstać, gdyby nie postać
Franciszka Szaniora, głównego ogrodnika stolicy. Na początku XX w. panował kryzys. Receptą
na panoszące się bezrobocie miały stać się roboty publiczne. W jedną noc narodziła się w głowie
Szaniora myśl, aby ludność Warszawy zmobilizować do prac przy tworzeniu parku przy ówcześnie budowanym moście Mikołajewskim (obecW W W. K U R I E R P R A S K I . P L

nie Poniatowskiego). Lokalizacja parku w tym
miejscu była nieprzypadkowa.
Aby zrealizować plan parku, należało podwyższyć teren dawnych pastwisk i urozmaicić jego
rzeźbę. Szanior zaprojektował dwa stawy: Kaczy
i Łabędzi. Ziemia z ich dna posłużyła do usypania pagórków. Roboty przy urządzaniu parku ruszyły pełną parą w 1905 r., jednak przedłużały
się, ponieważ początkowo robotnikom płacono
dniówki. Przyspieszyły dopiero, gdy zaczęto płacić za ilość wywiezionej ziemi.
Do dziś zachowana jest unikatowa koncepcja rozplanowania parku. Łączy on cechy popularnego w XIX w. stylu kaligraficznego, w którym alejki i placyki układają się w misterny wzór
oraz elementy parku modernistycznego, którego
przejawem jest główna aleja, wytyczona od ronda
znajdującego się przy parku (obecnie rondo Wa-
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szyngtona) do Jeziorka Kamionkowskiego. Planowano przeprowadzić na jej przedłużeniu most
na drugi brzeg jeziora, ale nie został on wybudowany. Należy mieć na uwadze fakt, że wycieczki
do parku ponad 100 lat temu wyglądały inaczej
niż obecnie. Na początku XX w. wypadało jeździć
po alejkach parkowych powozem. W głównej alei
parku mieściło się sześć powozów jadących obok
siebie. Dla pieszych zostały wytyczone chodniki
po obu jej stronach.
Zachęcam Państwa do pieszych przechadzek
po Parku Skaryszewskim. Znajdą tu Państwo
spokój i czyste powietrze oraz zobaczą rzeźby
wybitnych twórców: Henryka Kuny, Stanisława
Jankowskiego i Olgi Niewskiej, które ustawiono
w latach 20. XX w. Proszę wsłuchać się w szum
drzew, z których część pamięta czasy założenia
parku.
Sylwia Kasprowicz

POMAGAMY

W ODZYSKIWANIU
OPŁAT LIKWIDACYJNYCH
Z POLISOLOKAT
od wszystkich ubezpieczycieli
działających na rynku
Zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje:
tel. 791-557-507
e-mail: kontakt@oplatylikwidacyjne.pl
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Warszawa otrzyma ponad 10 milionów dofinansowania na rozbudowę i
usprawnienie systemu alarmowania
i ostrzegania oraz stworzenie platformy urzędowych e-usług. Podpisanie
dokumentów odbyło się w budynku
przy Targowej 56, gdzie jeszcze w
tym kwartale zostanie uruchomione
Centrum Kreatywności.
W ramach pierwszego projektu powstanie 119 nowych syren alarmowania oraz
osiem punktów pomiaru poziomu wody
zlokalizowanych w Wawrze, Wesołej, Wilanowie oraz na Białołęce i Ursynowie.
Oprócz tego wybudowane zostaną cztery
punkty monitorowania intensywności opadów. - To pozwoli nam jeszcze lepiej ostrzegać mieszkańców o sytuacjach, które mogą
dotyczyć ich bezpieczeństwa - mówi Michał
Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
Rozbudowa systemu o kolejne punkty
alarmowania poprawi słyszalność sygnałów, szczególnie w rejonach występowania potencjalnego zagrożenia powodzią.
System umożliwi powiadomienie około 96
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proc. mieszkańców miasta.
Drugie z dofinansowanych przedsięwzieć
zakłada stworzenie zintegrowanej platformy, za pośrednictwem której warszawiacy
będą mogli zdalnie skorzystać z 16 urzędowych usług. - Jest to przedsięwzięcie, które ma ułatwić komunikację mieszkańca z
urzędem. Dziś większość z nas korzysta na
przykład z bankowych e-usług. Nasza platforma będzie podobna do systemów bankowych. To będzie jeden serwis, który pozwoli załatwić wiele spraw - wyjaśnia zastępca
prezydenta Warszawy. Platforma umożliwi internetowe rozliczanie podatków, dokonywanie płatności, składanie wniosków
z obszaru ewidencji gruntów oraz pozwoli
osobom niepełnosprawnym pozyskiwanie
wybranych typów dofinansowania ze środków PEFRON.
Ratusz otrzyma dofinansowania na oba
projekty ze środków Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wartość pierwszego przekracza 4,5 mln złotych, z czego ponad 2,8
mln zł pochodzi z dofinansowania z funduszy UE. Całkowity koszt drugiego projektu
to blisko 13 mln złotych, z czego 8 mln to
dofinansowanie ze środków unijnych.

MAG

Czytaj nas na www.kurierpraski.pl

Rozpoczął się sierpień. Tradycyjnie
w Kościele obchodzony jako miesiąc
trzeźwości. Z Warszawy wyruszają
piesze pielgrzymki na Jasną Górę.
Wielu pielgrzymów będzie niosło ze
sobą intencję błagalną o trzeźwość
swoją lub swoich najbliższych. W tym
czasie warto zainteresować się mało
znaną jeszcze postacią Sługi Bożego
Mateusza Talbota.
Urodził się w Dublinie (Irlandia) 2 maja
1856 roku. Był drugim z dwanaściorga dzieci Charlesa i Elizabeth Talbotów. W wieku
12 lat zaczął pracować w firmie handlującej
winem i piwem. Wtedy po namowach starszych kolegów zaczął pić. Wszystkie zarobione pieniądze przepija w barach. Nie pomagały łzy i prośby matki. W wieku 28 lat
przestał pić. Bezpośrednim powodem był
sposób potraktowania go przez kolegów,
których prosił, by postawili mu alkohol, bowiem sam nie miał pieniędzy.
Wobec kapłana złożył przyrzeczenie abstynencji. Najpierw na trzy miesiące, później
na rok, a następnie na całe życie. Miał świadomość, że sam nie wytrwa. Zaczął uczęszczać codziennie do kościoła. Starał się naprawić wszystkie krzywdy, które wyrządził.
Prowadził życie bardzo umartwione. Zmarł
w Dublinie, idąc na mszę świętą w Niedzielę
Świętej Trójcy 7 czerwca 1925 roku. 3 października 1975 roku zakończył się proces
beatyfikacyjny dekretem uznającym cnoty zmarłego.
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Od marca 2015 roku kamienica przy
ulicy Strzeleckiej 8 jest częściowo zabytkiem. Częściowo, ponieważ ochroną konserwatorską objęte zostały
piwnice budynku, w których znajdują
się liczne ślady po przetrzymywanych
tam ludziach w okresie funkcjonowania w budynku głównej kwatery
NKWD na Polskę Lubelską (19441945), a następnie Wojewódzkiego
Urządu Bezpieczeństwa Publicznego
(1945-1948).
Powyżej piwnic znajdują się lokale, które wtedy były pokojami przesłuchań i pomieszczeniami operacyjnymi, a następnie
przekształcono je w mieszkania dla pracowników resortu. Co zatem z wyższymi kondygnacjami, skoro na dole znajduje się zabytek? Mieszkania na pierwszym piętrze i
wyżej stanowią powierzchnię komercyjną po zakończeniu budowy znajdą się tam lokale dostępne na wolnym rynku. Parter natomiast leżał w gestii działalności Instytutu
Pamięci Narodowej, który zawarł porozumienie z prywatnym właścicielem obiektu i
obiecał w piwnicach oraz na parterze stworzyć Izbę Pamięci oraz sale edukacyjne.

Kamienica przy Ząbkowskiej 14 wybudowana została w latach 1865-1866
dla Elżbiety Podbielskiej. Przetrwała
pożar, który w czerwcu 1986 roku
strawił niemal wszystkie domostwa
przy tej ulicy. Obecnie Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu wnioskuje o
objęcie jej ochroną konserwatorską.
Należy przy tym wspomnieć, że w
tym miejscu inwestycję budowalną
prowadzi norweski deweloper.
pomnik Mateusza Talbota w Dublinie
Mateusz Talbot wytrwał w abstynencji 41
lat. W pamięci przyjaciół pozostał wesołym
kompanem i duszą towarzystwa. Był postrzegany jako człowiek niezwykle łagodny
i pogodny, obdarzony humorem. Zawsze
służył radą i modlił się w intencjach tych,
którzy o to prosili. Więcej o życiu Sługi Bożego można dowiedzieć się ze strony www.
mateusztalbot.pl

Grzegorz Jakielski

19 lipca kamienicę wizytowała komisja
konserwatorska. W spotkaniu wzięli udział:
przedstawiciele Stowarzyszenia, Ząbkowskiej 14 Sp. z o.o. i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Komisja oceniała zasadności objęcia obiektu
ochroną. O ile stanowisko jednego z przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków wzbudziło kontrowersje wśród
społeczników (podważał zasadność rozpatrywania wpisu obiektowego, ponieważ
układ Ząbkowskiej został już objęty ochroną prawną - zabytku w tym miejscu nie widział), to przedstawiciele spółki wykazali
chęć dialogu i udostępniali do wglądu dokumentację.
KURIER@KURIERPRASKI.PL
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Sprawa wydawała się oczywista - jest chęć
z obu stron, zatem projekt ma szansę powodzenia. Niestety okazało się, że wzajemne
oczekiwania inwestora i Instytutem rozmijają się. Przyszłość Izby Pamięci zawisła na
włosku. List intencyjny mówiący o stworzeniu w tym miejscu Izby Pamięci podpisana
został przez strony w czerwcu 2014 roku, w
tym okazało się, że IPN nie posiada wystarczających środków na realizację tego projektu. Gdy sprawa ujrzała światło dziennie,
społecznicy ze Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu interweniowali w Ministerstwie
Skarbu Państwa i Ministerstwie Sprawiedliwości. Stworzyli również petycję, dostępną
na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Co dalej? Trudno powiedzieć. Pismo
społeczników z prośbą o wsparcie realizacji projektu Izby Pamięci bądź filii Muzeum
Żołnierzy Wyklętych na Strzeleckiej 8 zostało przekazane przez Ministerstwo Skarbu Państwa do IPN. Ministerstwo Sprawiedliwości na razie milczy, natomiast inwestor
i Instytut zgodnie twierdzą, że są nadal zainteresowani sprawą. Pytanie tylko - kto ma
to sfinansować? Przypomina to trochę czeski film. Nikt nic nie wie, a chodzi przecież
o pamięć.

Ania Straszyńska

Wnioski. Z budynku pozostały mury obwodowe, przejazd bramny i wrota. Konstrukcja ścian jest w dobrym stanie, dodatkowo zabezpieczona i wzmocniona przez
inwestora. Przejazd bramny - w stanie słabym. Obecnie jest zabezpieczony, jeżeli nie uda się go wyremontować, zostanie
odtworzony. Wrota są w stanie zadowalającym, wymagają konserwacji i w rozumieniu społeczników powinny zostać wyeksponowane w widocznym miejscu, jeżeli
ich stan nie pozwoli na pełnienie dotychczasowej funkcji.
Spacer po „zapleczu budowy” pozwolił również na ocenę starej, zdemontowanej więźby dachowej, która w dużej mierze pamięta czas budowy obiektu (jej część
wymieniana była w latach 20. XX wieku).
Elewacja frontowa ma zostać całkowicie
odtworzona. Znajdą się tam witryny dawnych lokali usługowych, gzyms, którego na
jednym ze skrzydeł w chwili obecnej już nie
ma, i okienka u szczytu fasady. Może to, co
zostało z kamienicy, nie powala na kolana, jednak jest to pozostałość XIX-wiecznej zabudowy Ząbkowskiej, a to chyba już
coś oznacza.

Ania Straszyńska
W W W. K U R I E R P R A S K I . P L
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mowa z FIAT-em to osobny rozdział w historii warszawskiej motoryzacji. Jej geneza sięga 1921 roku,
kiedy to działające w stolicy przedstawicielstwo handlowe „Polski Fiat” S.A. rozpoczęło przy ulicy Zakroczymskiej 1 budowę pierwszej polskiej fabryki samochodów.
Dzieło to nie zostało jednak ukończone, a
na tej posesji zlokalizowano później stację
obsługi samochodów Fiat i Polski Fiat.
Porozumienie licencyjne zawarte na
okres dziesięciu lat obowiązywać miało
do roku 1941 i dotyczyło uruchomienia w
Polsce produkcji samochodów osobowych
i ciężarowych pod marką Polski Fiat (modele podstawowe: 508 i 621) w liczbie 1500–
2000 pojazdów rocznie na jedną zmianę, z
możliwością powiększenia produkcji do
3000, tj. do 10 pojazdów dziennie. FIAT zapewniał również pomoc techniczną w postaci projektu fabryki, dostarczenia wyposażenia i przeszkolenia załogi.
Fabrykę Polskich Fiatów, czyli Fabrykę Samochodów Osobowych i Półciężarowych (FSOiP) PZInż., wybudowano na
terenie praskich zakładów przy ulicy Terespolskiej w rekordowym czasie dwóch
lat (1932-1934), gromadząc równocześnie
wszystkie maszyny niezbędne do produkcji.
W tym okresie w halach Państwowej Wytwórni Samochodów prowadzono małoseryjny montaż następujących modeli turyńskiej fabryki: popularny 508/I z silnikiem o
mocy 20 KM, turystyczne 28-konne 514 i
515 i bardziej luksusowe 522 i 524 o mocy
55 KM oraz ciężarowe 614, zbudowany na
bazie osobowego 514 i 2,5-tonowy 621, a
także autobusy: 614 i 621. Niektóre modele
były montowane nieco dłużej, również i w
okresie rozwinięcia własnej produkcji modelu podstawowego 508, inne, jak na przykład nie wymieniony tu Fiat 518, wprowadzono do montażu znacznie później, przed
rozpoczęciem jego seryjnego wytwarzania.
Na początku roku 1935 uruchomiono
produkcję 2,5-tonowych podwozi ciężarowych typu 621 L i autobusowych 621 R, karosowanych w PZInż. lub w specjalistycznych wytwórniach nadwozi.
Wokół montażu, a później produkcji samochodów FIAT rozpętała się gorąca polemika prasowa. Część opinii publicznej
potraktowała umowę licencyjną jako próbę zamachu na polską myśl techniczną i na
rozwój krajowej bazy przemysłowej. Jednakże Polskie Fiaty stawały się sukcesywnie
rzeczywiście polskimi pojazdami. Na krótko przed wybuchem wojny zrezygnowano
z importu blach głębokotłoczonych kabin
nadwozi osobowych (typu 508, 518 i 1500) i
wypożyczano na krótki czas komplet tłoczników, instalowanych na prasach w Zakładach Przemysłowych „Bielany” S.A. przy ul.
Kamedułów 71. Importowano tylko gaźniki i łożyska toczne, a przygotowywano się
już do krajowej produkcji tych elementów.
Samochody Polski Fiat - osobowe i ciężarowe - przystosowano w PZInż. do krajowych warunków drogowych, wzmacniając
między innymi ramę i zawieszenie. Koope-

Praski

ka napędowa o mocy 46 KM. Różne były
prędkości maksymalne „Tura” i „Beskida”,
które wynosiły odpowiednio 50 i 60 km/h.
Gdy produkcja typu 621 była już w pełnym toku, przystąpiono do przygotowań
związanych z wytwarzaniem następnego modelu - czteroosobowego samocho-

Praga-Południe
kolebką polskiej motoryzacji cz. 2
Polski Fiat 508 III na podwórzu Państwowych Zakładów Inżynierii w Warszawie.
Plakat autorstwa Wojciecha Kossaka

Polski Fiat 508 III W Łazik na podwórzu FSOiP PZInż. przy ul. Terespolskiej 34/36
w Warszawie, 1935 rok.

Montaż podwozi osobowych w Fabryce
Samochodów Osobowych i Półciężarowych PZInż.
ranci PZInż. tworzyli liczną grupę. Rozbudowany przemysł pomocniczy obejmował
w latach 1938–1939 około 60 tysięcy pracowników w zakładach w różnych rejonach
kraju.
Ciężarowy Polski Fiat 621 L „Tur” był
najpopularniejszym w Polsce pojazdem tej
klasy. Produkowany był w licznych odmianach, zarówno cywilnych, jak i opracowanych na zlecenie władz wojskowych. Powstały między innymi pojazdy gospodarki
komunalnej, strażackie i sanitarne - koło-

Polski Fiat 621L 2,5 t., produkowany seryjnie od 1935 roku, na lorze kolejowej.
W W W. K U R I E R P R A S K I . P L
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Montaż podwozi ciężarowych Polski Fiat
621 L 2,5 t.
we i półgąsienicowe, ciągniki siodłowe z
naczepami, półgąsienicowe ciągniki artyleryjskie, transportery czołgów rozpoznawczych, wozy sztabowe i warsztatowe.
Osobną grupę stanowiły autobusy budowane przeważnie na specjalnych, obniżonych w części środkowej i wydłużonych
podwoziach typu Polski Fiat 621 R „Beskid”.
Polskie Fiaty obu modeli wyposażone były
w silnik gaźnikowy typu 122B, mocniejszy
niż proponowany przez licencjodawcę. Była
to wypróbowana 6-cylindrowa jednost-

Autobusy międzymiastowe Polski Fiat 621R 3 t.

du popularnego Polski Fiat 508/III „Junak” budowanego od roku 1936. Typem
podstawowym była kareta dwudrzwiowa.
Produkowano także karety czterodrzwiowe, pojazdy z nadwoziami otwartymi, półciężarówki o ładowności 500 kg, zamknięte
furgony i sanitarki.
Na potrzeby wojska opracowano w Biurze Studiów PZInż. samochody uterenowione - słynne „łaziki” w różnych odmianach. Podobnie jak ciężarówki, model 508/
III produkowany był w FSOiP jako gotowy
samochód lub jako kompletne podwozie,
przeznaczone do karosowania poza fabryką. Wszystkie odmiany typu 508/III miały
silnik Fiat 108, czterocylindrowy o mocy 24
KM. Szybkość maksymalna wynosiła około
95 km/h, a zużycie paliwa około 8 l/100 km.
Nie wdając się w opis tej typowej wówczas
konstrukcji europejskiej wspomnieć należy, że cena pojazdu miała tendencję zniżkową. Kareta dwudrzwiowa, zmontowana
w roku 1934, kosztowała 7200 zł, w roku
1935 - 5400 zł, a po uruchomieniu produkcji cena spadła do 4900 zł, z tym że od roku
1938 była jeszcze o 20 proc. niższa (ulgi podatkowe).
Warto dodać, że w PZInż. najniższe miesięczne stawki uposażeniowe pracowników wykwalifikowanych w dwóch grupach
o różnym cenzusie wykształcenia, a więc
robotnika na liniach montażu i inżyniera
o niewielkim stażu, wynosiły odpowiednio
240 zł i 600 zł (cena benzyny - ok. 60 groszy/litr).

dr Jan Tarczyński,
Joanna Kurczab,
Damian Rząp
Centralna Biblioteka
Wojskowa
im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego
w Warszawie
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W parku Skaryszewskim mieszkańcy
Pragi-Południe świętowali przyłączenie Grochowa, Saskiej Kępy i
Gocławia do Warszawy. Przez dwa
dni czekały na nich liczne atrakcje.
Impreza połączona była z dorocznym
świętem Saskiej Kępy.

P

ary, które decydują się na in vitro, zawsze zadają lekarzowi pytanie: jakie
są szanse na ciążę? Na sukces składa
się wiele elementów: wiek pacjentki, przyczyna niepłodności, stan zdrowia pacjentów, doświadczenie lekarzy i embriologów
oraz wyposażenie laboratoriów in vitro.
Jak wynika z danych dotyczących programu refundacyjnego przekazanych przez
Ministerstwo Zdrowia, średnia skuteczność
in vitro w Polsce to 32 proc., przy czym rozbieżność pomiędzy poszczególnymi klinikami jest znaczna - od 41 do 19 proc. Dla
par wybierających klinikę, skuteczność nie
jest suchą liczbą lecz wynikiem leczenia
konkretnych par, ponieważ oznacza on, że
19 albo 41 par na 100 ma szansę na ciążę w
zależności od wyboru kliniki.
Najlepsze efekty leczenia mogą zapewnić specjalistyczne ośrodki wykonujące wiele cykli in vitro rocznie, co pozwala
na inwestycje w stałe szkolenie personelu,
wprowadzanie nowych technologii, zakup
nowoczesnego sprzętu i odczynników laboratoryjnych. Ostateczny wynik leczenia
może być jeszcze lepszy, jeśli klinika ma do-

Kurier
P.O. Redaktora Naczelnego
Olga Kędzierska
naczelny@kurierpraski.pl
Skład:
Agnieszka Maria Mrozińska
Michał Stolarz

Fot. Urząd Dzielnicy Praga-Południe

„Skaryszak” w ciepły czerwcowy weekend wypełniły tłumy prażan. Na uczestników jubileuszowej zabawy czekały imprezy
rekreacyjno-sportowe, zabawy dla rodzin z
dziećmi i stragany z wyrobami artystycznymi. Dla najmłodszych przygotowano także
stoiska do malowania twarzy oraz pokaz
iluzjonisty. Nie zabrakło także uwielbianej
przez nie waty cukrowej.
Obchody wypełnione były muzyką i licznymi koncertami. Warszawska Orkiestra
Sentymentalna zaprezentował utwory polskiej przedwojennej sceny muzycznej, a zespół The Ball zagrał kultowe przeboje Jima
Morrisona. Całość zakończył koncert finałowy gwiazdy wieczoru. Podczas imprezy
wręczono także jubileuszowe medale osobom zasłużonych dla dzielnicy. Wręczyli je
prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski.

bre wyniki w kriokonserwacji zarodków coraz częściej przyjmuje się, że cykl leczenia
kończy się, kiedy podane zostaną wszystkie
powstałe zarodki. Może zatem być tak, że z
jednego zabiegu in vitro para doczeka się
dwojga czy nawet trojga dzieci.
Podobnie jak w naturze również w in vitro wyższy wskaźnik ciąż uzyskuje się u kobiet do 35 roku życia. Po nim skuteczność
maleje ze względu na coraz słabszą jakość
komórek jajowych i powstających z nich
zarodków. Wpływ na ostateczny efekt ma
również powód niepłodności. Im bardziej
złożona jest przyczyna niepłodności u pacjentów, tym bardziej skomplikowane staje
się leczenie i trudniejszy do przewidzenia
rezultat. Efekt leczenia zależy również od
tego, która to procedura w historii leczenia,
do czwartego zabiegu skuteczność pozostaje taka sama, a maleje od piątego.
W trakcie ostatnich 20 lat procedury przeprowadzenia zabiegu in vitro oraz
sprzęt w laboratoriach zostały udoskonalone. Dziś możemy pobierać plemniki bezpośrednio z jąder pod kontrolą mikroskopu operacyjnego. Możemy obserwować je w

powiększeniu pozwalającym na ocenę najmniejszych szczegółów morfologii a także
aktywować ich żywotność i doprowadzić do
zapłodnienia żywymi plemnikami, których
samodzielne połączenie z komórką jajową, jeszcze niedawno, nie byłoby możliwe.
Możliwe jest stałe monitorowanie zarodków przy pomocy mikrokamery przekazującej zdjęcia kolejnych stadiów ich rozwoju do komputera. W zależności od danych
medycznych możemy wybierać rodzaj pożywek laboratoryjnych służących do wspo-

magania rozwoju zarodków oraz ich transferu. Możemy również zbadać, czy komórki
jajowe posiadają prawidłowy materiał genetyczny. To powoduje, że in vitro staje się
metodą terapii, która pomaga coraz większej grupie ludzi. Dowodem na to jest fakt,
że na świecie już ponad 5 milionów ludzi
urodziło się dzięki temu, że rodzice zdecydowali się na in vitro.

Przychodnia Lekarska nOvum w
Warszawie
www.novum.com.pl

Praski

Wydawca
Grupa Project sp. z o.o.
kurier@kurierpraski.pl
www.kurierpraski.pl
www.grupaproject.pl
https://www.facebook.com/kurierpraski
nakład: 12000 egz.

Główny Handlowiec
Michał Stolarz tel.: 663 739 759
Dział Marketingu i Reklamy
Marcin Gruza tel.: 606 641 909
m.gruza@kurierpraski.pl

KURIER@KURIERPRASKI.PL

W W W. K U R I E R P R A S K I . P L

6

INFORMACJE

INFORMACJE

PUBLICYSTYKA

HISTORIA

K U LT U R A

Kurier

ZDROWIE

Praski

W SKRÓCIE
PRAGA-PÓŁNOC

Praska kamienica w nowej odsłonie

Fot. Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Fot. Urząd Dzielnicy Praga-Południe

walczyła złoty medal Igrzysk Olimpijskich
w Sydney.
*****

Święto muzyki

P

rzy Targowej 56 jeszcze w tym kwartale zostanie uruchomione Centrum Kreatywności, które będzie inkubatorem dla
start-upów. Dzięki rewitalizacji zabytkowa kamienica nie tylko odzyskała dawny
blask, ale przede wszystkim będzie kolejnym punktem wsparcia przedsiębiorczości. W budynku znajdą się pomieszczenia biurowe, punkty usługowe, pracownie
i warsztaty zapewniające warunki dla rozwoju innowacyjnych pomysłów. Koszt uruchomienia Centrum Kreatywności to blisko
30 milionów złotych.

PRAGA-POŁUDNIE

R

Rondo Kamili Skolimowskiej
na Gocławiu

ondo przy ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, otrzymało imię zmarłej w 2009
roku lekkoatletki Kamili Skolimowskiej. W
uroczystości wzięli udział rodzice i przyjaciele młociarki, a także przedstawiciele
Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. Rondo,
udekorowane biało-czerwonymi bratkami,
przypomina o tym, że Kamila Skolimowska przez lata z sukcesami reprezentowała
Polskę na międzynarodowych zawodach.
W 2000 roku, mając zaledwie 18 lat, wy-

P

rzed Urzędem Dzielnicy Praga-Południe
odbył się happening w ramach Międzynarodowego Święta Muzyki. Wydarzenie
rozpoczęło się od fanfar kwartetu puzonowego Orkiestry Sinfonia Varsovia. Święto Muzyki to coroczna impreza odbywająca się 21 czerwca na całym świecie. Po raz
pierwszy została zorganizowana we Francji
w 1982 roku. Jej inicjatorem jest francuski
kompozytor polskiego pochodzenia Marcel
Landowski. Ideą święta jest wyjście z muzyką w przestrzeń publiczną.

Setne urodziny mieszkanki
Pragi-Południe

P

ani Krystyna Dwojakowska, mieszkanka
Pragi-Południe, obchodziła 100. urodziny. Z tej okazji życzenia złożył jej zastępca
burmistrza dzielnicy Michał Wieremiejczyk, który wręczył pani Krystynie dyplom,
bukiet kwiatów oraz upominek od urzędu
dzielnicy. Jubilatka świętowała w towarzystwie córki, syna oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet im. św. Józefa przy ul. Hetmańskiej 44 na Grochowie,
gdzie przebywa od trzech lat. Pani Krystyna mieszka na Pradze-Południe od lat 50.
ubiegłego wieku i ma podwójny powód do
świętowania - jej setne urodziny przypadły na czas obchodów 100-lecia przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do
Warszawy.

REMBERTÓW

delegacje szkół rembertowskich i harcerze.
26 czerwca 1944 r. Niemcy rozstrzelali 10
członków Armii Krajowej i Szarych Szeregów, mieszkańców Rembertowa i okolic. O
tragicznym wydarzeniu przypomina głaz
usytuowany w pobliżu miejsca egzekucji.
Na jego zeszlifowanej powierzchni wymieniono nazwiska ofiar.

WAWER

K

Spływ na 150-lecie

ilkudziesięciu kajakarzy wzięło udział w
spływie kajakowym z okazji 150-rocznicy powstania Gminy Wawer. Uczestnicy pokonali blisko 30-kilometrową trasę z
Góry Kalwarii do wawerskiego brzegu Wisły przy ul. Rychnowskiej i Romantycznej.
Spływ zainaugurował otwarcie „Romantycznej Plaży”, skąd w weekendy od lipca do
końca sierpnia wyrusza prom łączący Wawer z Wilanowem.

Pamięć rozstrzelanych w lesie

W

Rembertowie upamiętniono dziesięciu mieszkańców tej dzielnicy, którzy 72 lata temu zostali rozstrzelani przez
Niemców. Przy pomniku „Zawiszaków”, u
zbiegu ulic Magenta i Zesłańców Polskich,
złożono wieńce i zapalono znicze. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele urzędu dzielnicy, kombatanci,

Fot. Urząd Dzielnicy Wawer

Krzysztof Wysocki

Radny Dzielnicy Praga Południe (Gocław)

Serdecznie zapraszam
do współpracy

Dyżur: W ostatni poniedziałek miesiąca w siedzibie Rady Osiedla Gocław
ul. Bartosika 2 w godz. 19:30-20:00,
W pierwszą i drugą środę miesiąca w Bibliotece Praga-Południe ul. Meissnera 5,
w godz. 16:00-17:00
Kontakt: tel. 501-370-069 lub przez Wydział Obsługi Rady , tel. 22 44 35 340
www.krzysztofwysocki.waw.pl/facebook.com/krzysztof.wysocki.148
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Fot. Tramwaj przez Wisłę - nie przez działki

Przedstawiciele inicjatywy „Tramwaj
przez Wisłę - nie przez działki” złożyli
w ratuszu petycję w sprawie zmiany
przebiegu trasy tramwajowej na
Gocław. Podpisało się pod nią 4800
mieszkańców.

Członkowie inicjatywy argumentują, że
budowa torowiska wzdłuż Kanału Wystawowego nie ma społecznego przyzwolenia i postulują rozważenie innych rozwiązań. - Forsowana propozycja trasy tramwajowej nie
rozwiąże problemów komunikacyjnych naszej dzielnicy. Dodanie kolejnych linii tram-

wajowych na mocno obciążony Most Poniatowskiego nie przyczyni się do poprawy
sytuacji mieszkańców Gocławia, a spowoduje utrudnienia w komunikacji dla mieszkańców innych części dzielnicy oraz degradację
terenów zielonych historycznego Kanału Wystawowego i Rodzinnych Ogródków

Do konkursu zgłoszono 24 projekty, które zrealizowano w latach 2006-20015. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach:
renowacja istniejącego budynku, modernizacja istniejącego budynku, nowa inwestycja, zieleń i przestrzeń publiczna oraz modernizacja wnętrza. Kapituła nie przyznała
jednak nagrody głównej. Wręczono pięć
równorzędnych nagród honorowych – tablic ufundowanych przez stołecznego konserwatora zabytków – i cztery wyróżnienia.
W kategorii „renowacja istniejącego budynku” pamiątkowe tablice odebrali przedstawiciele wspólnot z ulicy Berezyńskiej 31,
Estońskiej 8 i Saskiej 98. W kategorii „nowa
inwestycja” nagrodzono PROM Kultury Sa-

Fot. Włodzimierz Pichell

W Promie Kultury Saska Kępa wręczono nagrody im. Bogdana Lacherta
i Józefa Szanajcy ustanowione przez
Stowarzyszenie ŁADna Kępa. Ich
celem jest wyróżnienie najlepszych
inwestycji budowlanych wykonanych
z poszanowaniem charakteru Saskiej
Kępy a także uhonorowanie Bogdana
Lacherta i Józefa Szanajcy, czołowych
architektów polskiej awangardy, którzy żyli i otworzyli na Saskiej Kępie.
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Działkowych - napisano w petycji.
Organizatorzy akcji zbierania podpisów
postulują rozważenie innych wariantów,
które usprawnią komunikację na Gocławiu, m.in.: budowę buspasa na Wale Miedzeszyńskim lub ma moście Siekierkowskim, poprowadzenie linii tramwajowej z
Gocławia Wałem Miedzeszyńskim do stacji
metra Stadion i dalej do dworca Warszawa
Wschodnia oraz budowę przeprawy tramwajowej przez Wisłę.
O zasadności tej ostatniej inwestycji redakcja „Kuriera Praskiego” kilka tygodni temu rozmawiała z Grzegorzem Madrjasem, kierownikiem zespołu strategii i
rozwoju systemu tramwajowego w spółce
Tramwaje Warszawskie. - W perspektywie
długoletniej budowa mostu tramwajowego na południe od mostu Poniatowskiego
nie jest złym pomysłem. Ale nie należy tego
rozpatrywać jako alternatywy dla tramwaju na Gocław przez Saską Kępę, tak jak autobus jadący mostem Siekierkowskim nie
jest alternatywą dla autobusu jadącego mostem Poniatowskiego. W przyszłości takiego rozwiązania nie wykluczmy - tłumaczył
G. Madrjas.
Podkreślił również, że tramwajem z Gocławia w kierunku ronda Waszyngtona będzie można zawieźć pasażerów w rejon
Dworca Wschodniego i Wileńskiego, które
są częstym kierunkiem podróży mieszkańców Gocławia. - Nie można by przewieźć
tam pasażerów z Gocławia przy pomocy
przeprawy tramwajowej w rejonie mostu
Siekierkowskiego – argumentował Grzegorz Madrjas.
Według założeń ratusza i planów spółki
Tramwaje Warszawskie pierwsi pasażerowie powinni pojechać z Gocławia w 2020 r.
Budowa torów ruszy w 2019 r., albo wcześniej - w 2018 r. Termin rozpoczęcia budowy jest związany z tempem prowadzenia
postępowania administracyjnego.

Olga Kędzierska

Nagrody im. Bogdana Lacherta i Józefa
Szanajcy wręczono po raz pierwszy. Organizatorzy chcą, aby impreza odbywała się
cyklicznie. W premierowej edycji nagrodzono inwestycje budowlane z ostatnich
dziesięciu lat. - Chcielibyśmy, żeby w przyszłości te okresy były krótsze. W tym roku
przyznaliśmy nagrody za lata 2006-2015,
ponieważ od 2006 roku na Saskiej Kępie
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli zestaw reguł
dla inwestorów. Jest to dobra cezura, aby
przeglądać się tym inwestycjom, które zostały tu poczynione - mówi Krzysztof Koszewski z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, członek kapituły.

MAG

SZEWC
Grzegorz Paszkowski
Grochów, ul. Kinowa 23

600-855-713

ska Kępa za „trafne wpisanie w kontekst
miejsca nowej architektury oraz nawiązanie współczesną formą do modernizmu
Saskiej Kępy”. Nagrodę w kategorii „prze-
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Hair Stylist

Nowoczesne Fryzjerstwo i Kosmetyka

Tel.: 883 222 773 hairstylist.pl
ul. Kondratowicza 11
(róg ul.Rembielińskiej, budynek Różopol)

strzeń publiczna” otrzymały osoby zaangażowane w rewitalizację terenu wokół „Plonu”, czyli skweru z płaskorzeźbą na rogu ul.
Katowickiej i Zwycięzców.

PON. - PT. 10-18
szybko, tanio, solidnie
Na hasło: Kurier Praski 10% rabatu.

Fryzjerstwo damskie, męskie, dziecince
Kosmetyka zabiegi, wosk, henna
Paznokcie manicure, pedicure - lecznicy, tipsy
Masaże relaksacyjny, modelujący
tel 509 202 396
al. Komandosów 23, Rembertów
pn-pt 10-20, sob. 9-14
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ZDROWIE

Zestawmy najstarszy znany widok
warszawskiego Parku Praskiego - rycinę z 1871 roku - ze współczesnymi
jego fotografiami. Wniosek: zmieniło
się wszystko - drzewa urosły, ludzie
jakby więcej ciała odsłaniają - ale jedno nie: po tygodniu pracy duzi i mali,
na siedząco lub leżąco, biesiadując
lub grając, biwakują tu na trawie. Ta
tradycja jest żywa!
Ten uroczo położony, tuż nad Wisłą, zakątek stolicy zawsze miał niezobowiązujący i swobodny charakter. Różnił się w tym
względzie od słynnych, położonych w lewobrzeżnej Warszawie, ogrodów Krasińskich i
Saskiego. O doskonałej, luźnej panującej w
nim atmosferze dowodzi prezentowana rycina, wykonana według rysunku Ksawerego Pillatiego, jak również m.in. wspomnienia spisane przez Zdzisława Kalicińskiego
w książce „O Starówce, Pradze i ciepokach”.
„Wśród zielni siedziało barwne towarzystwo. Byli to przeważnie robociarze i rzemieślnicy” – opisywał bywalców. Z opowieści wynika, że w latach 20. XX wieku w
części parku bawiono się przednio. Spędzano czas na grach, kąpieli w pobliskiej Wiśle,
no i delektowaniu się przysmakami - napitkiem i kiełbasą. Panowie bez krępacji zrzucali kamasze, koszule, a nawet spodnie. Gdy
była ochota, ruszano na pobliskie stragany.
Ta biwakowa idylla skończyła się wraz

z zabudową parku. W jego północnej części ulokowano ogród zoologiczny, a w południowej rozległe wesołe miasteczko. Zielona przestrzeń parku zaczęła się kurczyć.
Nie wszystkim się to podobało. „Niszczenie parku!” – kwitowali oponenci, m.in.
społecznicy z Towarzystwa Przyjaciół Pra-
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gi. W ich mniemaniu park powinien przede
wszystkim dostarczać świeżego powietrza,
przestrzeni do spokojnego wypoczynku po
tygodniowej pracy.
W okresie PRL, być może przez wzgląd
na panujący polityczny klimat, a może w
efekcie braku odbudowy zniszczonych w

Kurier

Praski

czasie niemieckich bombardowań z 1939
roku teatru i lunaparku, atmosfera parku
przestała być huczna. Ale i bez tego młodsi
i starsi doskonale się tu odnajdywali. Park
powiększono o dodatkowe hektary i dosadzono Nowych Roślin. Na fotografiach z
tego okresu widzimy całe rodziny spacerujące alejkami i osoby szukające odpoczynku po ciężkim dniu w zakładzie pracy. Dla
spragnionych rozrywki serwowano koncerty orkiestr w drewnianej muszli, seniorzy spotykali się na grze w karty i szachy, a
dla dzieci wybudowano niewielki plac zabaw. Miłym dla oka akcentem była wszechobecna sztuka - do wystawionego jeszcze w
1938 roku popiersia Elizy Orzeszkowej, autorstwa słynnego Henryka Kuny, dołączyły
zagadkowe rzeźby żubra, żyrafy, nosorożca
i tzw. kamienne baby.
Popularność parku także i dziś jest bezdyskusyjna. Odwiedzając jego zakątki, w
letnie dni z pewnością natrafimy na tradycyjnych spacerowiczów, ale i rowerzystów,
rolkarzy oraz biegaczy. W muszli koncertowej odbywają się imprezy teatralno-muzyczne, a plac zabaw wypełniony jest po
brzegi najmłodszymi. Co szczególnie cieszy, to następujące sceny: w cieniu stuletnich rozłożystych drzew lub bezpośrednio
pod słońcem, indywidualnie bądź w towarzystwie, znów biwakują na trawie mieszczanie. Zupełnie jak na rycinie sprzed 150
lat!		
Adam Lisiecki

(Muzeum Warszawskiej Pragi)

Czytaj nas na www.kurierpraski.pl

