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GOCŁAW, SASKA KĘPA I GROCHÓW
OD 100 LAT W WARSZAWIE

GOCŁAW, SASKA-KĘPA I GROCHÓW
OD 100 LAT W WARSZAWIE
Foto: Krzysztof Wysocki
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Nie dostrzegam negatywnych
konsekwencji impasu
Rozmowa z Iloną
Soją-Kozłowską, nową
burmistrz Białołęki.
Zanim została wybrana Pani na stanowisko, na Białołęce przez wiele miesięcy
trwały polityczne przepychanki, nie było
burmistrza. Jak ta sytuacja wpłynęła na
sprawy dzielnicy?
Każda sytuacja, kiedy brakuje porozumienia, z pewnością nie jest korzystna dla samorządności. Dlatego cieszę się, że pat
udało się pokonać i dla dobra dzielnicy powstała większość gotowa pracować na rzecz
mieszkańców Białołęki i przygotowana do
wzięcia odpowiedzialności za kierowanie
dzielnicą. Natomiast pragnę podkreślić, że
w kontekście impasu, z jakim mieliśmy do
czynienia w ostatnim czasie, nie dostrzegam negatywnych konsekwencji w pracy

urzędu czy przy prowadzonych inwestycjach. A z moich spostrzeżeń wynika, że dla
mieszkańców sprawą priorytetową jest skuteczność działania samorządu. Natomiast
polityczne konflikty wywołują jedynie niesmak, ponieważ od samorządu mieszkańcy
oczekują przede wszystkim ciężkiej pracy i
poprawy jakości ich życia w miejsce jałowych sporów.

MEDALE ZA
RATOWANIE
ŻYDÓW
W warszawskim ZOO po raz pierwszy
wręczono medale im. Antoniny i Jana
Żabińskich dla Polaków ratujących
Żydów w czasie II wojny światowej.
Nagrody otrzymali: rodzina Skoczylasów, Ryszard Żabiński i Natalia
Borkiewicz.

Platforma odbiła Białołękę, przeciągając na
swoją stronę trzech radnych niezależnych.
Czy nie obawia się Pani, że ten „sojusz z
rozsądku” może okazać się nie trwały?
Według mnie, najważniejsza jest motywacja, która przyświecała radnym niezależnym, którzy zdecydowali się udzielić
poparcia nowemu Zarządowi. W oświadczeniu radni podkreślili, że ich podstawowym obowiązkiem jest kierowanie się dobrem Białołęki i jej mieszkańców.
WIĘCEJ • STR. 3

WEJDŹ NA WWW.KURIERPRASKI.PL
Foto: Urząd Dzielnicy Białołęka

Foto: Warszawskie ZOO
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PIECHOTĄ NA PRAGĘ

Kładka łącząca prawy i lewy brzeg Wisły według projektu Małgorzaty Dembowskiej

Prawą i lewą stronę Warszawy połączy kolejna przeprawa. Będzie nią most pieszo-rowerowy, który powstanie w linii ulic Karowej i Okrzei. Temat budowy kładki
przewijał się od kilka lat, ale popularność zyskał dzięki projektowi Małgorzaty Dembowskiej, który powstał jako praca magisterska na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Na razie nie wiadomo, jaki kształt będzie miała przeprawa - konkurs na jej projekt zostanie rozpisany jeszcze w tym roku.

Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi-Północ
Praga zyska trakt spacerowy od reprezentacyjnego centrum Warszawy aż po Bazylikę przy Kawęczyńskiej. Prawa strona Wisły
stanie się naturalnym przedłużeniem tras spacerowych warszawiaków, co ożywi te rejony dzielnicy, które są już zrewitalizowane i
możemy się nimi pochwalić, jak ulica Ząbkowska czy Kawęczyńska, która przechodziła remont w ubiegłym roku. Co prawda kamienice przy Kawęczyńskiej czekają jeszcze na rewitalizację, ale warto pokonać tę trasę, by dotrzeć do pięknej Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego, mijając po drodze wiele innych zabytkowych miejsc. Z kolei, część bliższa Wisły, w miejscu, gdzie będzie
zejście z kładki, to ulica Okrzei, która jest również ładna i zabytkowa, a przy tym
stanowi linię graniczną nowej praskiej inwestycji - zabudowy Portu Praskiego, który wpłynie znacząco na zmianę wizerunku naszej dzielnicy.

Ewa Kalnoj-Ziajkowska,
Muzeum Warszawskiej Pragi
Jeśli młoda dziewczyna, studentka broni dyplom na wydziale architektury w 2014
roku i ten dyplom zdobywa kolejno nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich,
Towarzystwa Urbanistów Polskich i wiele innych, a jeszcze w 2016 roku ciągle piszą o nim gazety, to pomysł najwyraźniej chwycił. Nie
ma co się zastanawiać. Pomysł musi być dobry i potrzebny. Najlepiej byłoby gdyby powstało kilka kładek. Ta na wysokości ZOO i Starówki połączyłaby dwa niezwykle ważne turystycznie miejsca. Mieszkam na Nowej Pradze, pracuję w Muzeum Pragi, wiele spraw załatwiam w Śródmieściu - rowerem jest mi najszybciej
i najwygodniej. Kiedy jadę Mostem Śląsko-Dąbrowskim - wnoszę rower na Plac Zamkowy, kiedy Świętokrzyskim - schodzę z roweru i prowadzę spory kawałek pod górę ulicą Tamką.
Jeśli kładką byłoby wygodniej, byłabym szczęśliwa. Przeglądałam niedawno teczkę osobową architekta Bohdana Lacherta w zbiorach Biura Odbudowy Stolicy. W 1945 roku, starając się o pracę, napisał odręcznie życiorys, w którym podał, że kilka lat przed wojną pracował jako projektant mostu Marszałka Piłsudskiego, czyli mostu planowanego dokładnie w tym
miejscu gdzie kładka. Nie było jeszcze przedłużenia Alei Solidarności za Targową, a cały ruch w stronę Radzymina i Białegostoku odbywał się Ząbkowską, dalej starą i nową Radzymińską - duży most w tym miejscu był bardzo potrzebny. W latach 70. XX wieku temat wrócił. Most pieszo-rowerowy w tym miejscu planował Warcent, który chciał przekształcić Targową
w deptak i przenieść ruchu kołowy na nowe, duże drogi, które na szczęście nie powstały, na Nowo-Jagiellońską, Nowo-Świętokrzyską i Trasę Tysiąclecia. Z tymi drogami w pakiecie bym
zdecydowanie nie chciała, ale bez - bardzo poproszę.

Małgorzata Dembowska, Inicjatywa Kładka na Pragę
Dzięki kładce w tym miejscu dystans między Krakowskim Przedmieściem a centrum Pragi zmniejszy się do kilkunastu minut spaceru lub kilku minut jazdy rowerem. Jest to więc szansa
na ożywienie przestrzeni Pragi poprzez zwiększenie ruchu pieszego i rowerowego na jej ulicach, co jest szczególnie ważne w kontekście programu rewitalizacji. Kładka pomiędzy Okrzei
i Karową ma też duże znaczenie w strukturze całego miasta - pozwoli na stworzenie kilkukilometrowego szlaku łączącego najdalsze zakątki Pragi z centrum Warszawy, stanowiąc kontynuację Osi Saskiej. Wierzymy, że decyzja o budowie kładki przez Wisłę jest zwiastunem kolejnych działań mających na celu tworzenie atrakcyjnego miasta, przyjaznego mieszkańcom.
„Poli-Cars” Rafał Politowski
Centrum Obsługi Samochodów
Osobowych i Dostawczych
ul. Radzymińska 198, 03-674 Warszawa
tel. 22 627 00 22, tel. kom. 511 440 406
e-mail: poli.cars.service@gmail.com
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Hair Stylist
Nowoczesne Fryzjerstwo i Kosmetyka

Tel.: 883 222 773 hairstylist.pl
ul. Kondratowicza 11
(róg ul.Rembielińskiej, budynek Różopol)
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Nie dostrzegam negatywnych
konsekwencji impasu cd.

Uznali, że przedłużanie dotychczasowego chaosu nie ma sensu i odbywa się ze
szkodą dla dzielnicy. Postanowili zawrzeć
porozumienie, które z jednej strony ustabilizuje sytuację w naszej dzielnicy, a z drugiej strony pozwoli skutecznie wprowadzić
zmiany na lepsze. Wierzę, że to będzie stabilna koalicja, która przetrwa co najmniej
do najbliższych wyborów samorządowych.
Wierzę też, że teraz Zarząd z całą Radą
Dzielnicy będzie zgodnie, ponad podziałami, pracował nad merytorycznymi zmianami, na które czekają mieszkańcy naszej
dzielnicy.

Jednym z warunków zawarcia koalicji między Platformą Obywatelską a radnymi niezależnymi była kwestia budowy szpitala
na Białołęce. Czy ta sprawa nabierze teraz
tempa?

Jeśli chodzi o wielospecjalistyczną przychodnię ze szpitalem chirurgii jednego
dnia, na sesji 17 marca, stołeczni radni zatwierdzili budżet na budowę placówki w
wysokości 40 mln zł. Placówka ma zostać
zlokalizowana u zbiegu ulic Białołęckiej i
Przykoszarowej. Inwestycję prowadzić będzie Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy. Jej budowa, a następnie zakontraktowanie z NFZ usług medycznych ułatwi
mieszkańcom dostęp do lekarzy specjalistów, czego na Białołęce najbardziej brakuje oraz pozwoli na wykonywanie planowych zabiegów chirurgicznych wzorem
przychodni przy ul. Kajakowej na Ursynowie. Pozyskanie środków na tę oraz kolejnych 15 inwestycji o wartości prawie 30 mln
zł (wpisanych do Wieloletniej Perspektywy
Finansowej na tej samej sesji Rady Warszawy) uważam za bardzo dobry prognostyk dalszej współpracy obecnego Zarządu
Dzielnicy z władzami Warszawy.

Jakie stawia sobie Pani cele jako burmistrz
Białołęki?
Po pierwsze, prawidłowo i na czas zrealizować wszystkie rozpoczęte inwestycje samorządowe. Proszę mi wierzyć, że to duże

Zrobię wszystko, aby przekonać
władze Warszawy o konieczności
budowy metra na Białołękę
wyzwanie, bo Białołęka jest dziś jednym
wielkim placem budowy. Po drugie, zadbać
o środki na poprawę infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Oprócz tego będziemy zabiegać o dodatkowe środki na inwestycje infrastrukturalne, zarówno jeśli
chodzi o drogi zarządzane przez dzielnicę,

jak i o drogi powiatowe, realizowane z budżetu miasta st. Warszawy. Trudnym tematem dla Białołęki jest duża liczba nieutwardzonych dróg gruntowych, które stanowią
ok. 70 proc. wszystkich dróg na terenie
dzielnicy i wciąż ich przybywa. Sukcesywnie będziemy pozyskiwać finansowanie i je
budować. Zrobię wszystko, by przyspieszyć
realizację tych inwestycji. Takim ważnym
tematem, na rzecz którego już lobbujemy w
mieście, jest tramwaj na Zieloną Białołękę w
planowanej Trasie Olszynki Grochowskiej.
Zrobię też wszystko, aby przekonać władze
Warszawy o konieczności budowy metra na
Białołękę. Wkrótce startuje budowa drugiej
linii na Targówek, dlatego będę dążyć do
tego, aby kolejnym krokiem było zaprojektowanie odnogi od stacji Zacisze w kierunku naszej dzielnicy. Jednak komunikacja to
nie tylko drogi - to też umiejętność rozmawiania i słuchania głosu mieszkańców. Już
się zorientowałam, że Białołęka jest dzielnicą ludzi zaangażowanych, którzy są chętni do współpracy. Można na nich liczyć jeśli chodzi o zgłaszanie swoich potrzeb i
oczekiwań w stosunku do władz, czasem te
zgłoszenia są dość… dosadne. Ale dzięki tej
otwartości wiem na przykład to, że wybrali tę dzielnicę na swój dom także ze względu na jej unikalne warunki do odpoczynku.
Cenią zieleń i spokój, jakie Białołęka daje,
więc trzeba też dbać o zachowanie zielonego charakteru dzielnicy i tworzenie nowych
miejsc relaksu dla mieszkańców.

Jakie wyzwania stoją dziś przed tą najmłodszą i bardzo dynamicznie rozwijającą
się dzielnicą?

Białołęka to dzielnica wielu wyzwań, bo
przedrostek „naj” można w przypadku naszej dzielnicy postawić przed wieloma przymiotnikami opisującymi tę część stolicy:
najmłodsza pod względem wieku mieszkańców, najdynamiczniej rozwijająca się przybywa tu największa liczba mieszkań,
melduje się największa w stolicy liczba nowych mieszkańców i prawdopodobnie największa liczba mieszka bez meldunku... Ale
Białołęka, głównie wschodnia i północno-zachodnia część, to też wciąż najwięcej terenów niezabudowanych, które w krótkim
czasie mogą zapełnić się nowymi osiedlami. To „naj” dotyczy też samorządowych inwestycji: u nas powstaje najwięcej placówek
edukacyjnych - na różnym etapie przygotowania i realizacji znajduje się 18: żłobków,
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Wyzwania jakie stoją przed Zarządem
to koordynacja tego dynamicznego rozwoju.

MaG

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

Redaktor Naczelny
Piotr Grzegorzewski tel.: 608 361 644
Zastępca Redaktora Naczelnego
Olga Kędzierska
Grafika
Piotr Dembicki tel.: 609518669
Skład:
Agnieszka Maria Mrozińska
Michał Stolarz
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Wydawca
Grupa Project sp. z o.o.
kurier@kurierpraski.pl
www.kurierpraski.pl
www.grupaproject.pl
https://www.facebook.com/kurierpraski
nakład: 10000 egz.

Główny Handlowiec
Michał Stolarz tel.: 663 739 759
Kierownik okręgu Praga Północ
Paweł Skupiński
Dział Marketingu i Reklamy
Marcin Gruza tel.: 606 641 909
m.gruza@kurierpraski.pl
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DO
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ZMIANY
mi, zdywersyfikują możliwości wyjazdu z
dzielnicy obecnym i przyszłym mieszkańcom Targówka.

Część mieszkańców Żoliborza zwarła szyki przeciwko tej ostatniej inwestycji. Czy
słusznie niektórzy żoliborzanie obawiają
się budowy mostu i trasy Krasińskiego?

Foto: Urząd Dzielnicy
Targówek

Rozmowa ze
Sławomirem Antonikiem,
burmistrzem Targówka
W 1916 roku granice Warszawy zostały
poszerzone m.in. o Mokotów, Czerniaków,
Gocław, Grochów oraz Bródno i Targówek.
Jak setna rocznica tego wydarzenia będzie
obchodzona na Targówku?
Zaczęliśmy od uroczystej sesji Rady Dzielnicy, która odbyła się 7 kwietnia w urzędzie. 100-lecie można obchodzić w jeden
dzień jak urodziny, ale można także przez
cały rok. My wybraliśmy to drugie rozwiązanie. Chcemy przez najbliższe miesiące,
przy okazji wszystkich wydarzeń kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, wspominać rocznicę przyłączenia Targówka do
Warszawy. Stałe imprezy, jak dni naszej
dzielnicy, festiwal kultur „Korzenie Europy” czy cykliczna akcja zbiórki krwi „Motoserce” będą miały rocznicową otoczkę.
Będziemy również wspierać lokalne inicjatywy organizowane przez placówki oświatowe i rady osiedli.

Jubileusz 100-lecia to jedno z dwóch ważnych wydarzeń dla Targówka w tym roku.
Drugim jest rozbudowa metra, która może
ruszyć już w długi weekend majowy. Co
ta inwestycja oznacza dla dzielnicy i jej
mieszkańców?

Początek budowy metra to preludium do
znakomitej zmiany Targówka w sensie komunikacyjnym. Sama budowa wiąże się
z uciążliwościami dla tych, którzy będą
mieszkać przy placach budowy w rejonie

Początek budowy metra to
preludium do znakomitej
zmiany Targówka
ulic: Osowskiego, Handlowej, Pratulińskiej
i Trockiej. Ale prawda jest taka, że bez poprowadzenia metra na Targówek, najpierw
na Mieszkaniowy, rozwój dzielnicy byłby ograniczony. Biorąc pod uwagę rozwój
wschodniej Białołęki i przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową części zielonych
Targówka Mieszkaniowego, ale przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, komunikacyjnie mieliśmy już dość poważnie
trudności. Liczymy na to, że metro, budowa trasy Świętokrzyskiej, która w 2022 roku
„dojedzie” do ronda Żaba i potencjalna budowa mostu Krasińskiego, wraz z dojazda-

Rozumiem, że mieszkańcy Żoliborza bronili się przed jakąś dużą arterią komunikacyjną, która miałaby się połączyć z trasą S8.
Ale deklaracje wiceprezydentów Jacka Wojciechowicza i Jarosława Jóźwiaka, które padały na spotkaniach okrągłego stołu, spowodowały, że część mieszkańców Żoliborza
przestała myśleć, że ktoś chce wybudować
przelotową trasę przez środek ich dzielnicy.

Jakie rozwiązania mają zabezpieczyć przed
tym?

Po pierwsze, opracowanie projektu kończy
się na placu Wilsona. Po drugie, wprowadzono do niego ograniczenia - ulica Krasińskiego, która ma trzy pasy, ma być zwężona tylko do dwóch pasów i bez lewoskrętu
w Czarnieckiego, a węzeł z Wisłostradą ma
zostać zmniejszony, nawet w stosunku do
tego, który jest dziś. To zabezpiecza przed
„rozjechaniem” Żoliborza.

Pojawił się temat inkorporacji części Pragi
przez Targówek, który miałby włączyć w
swoje granice teren między dawną bocznicą a torami kolejowymi. Czy celem ma być
„przejęcie” przyszłych mieszkańców tego
rejonu i tym samym zwiększenie wpływów
do budżetu z podatków?

Bocznica kolejowa stanowiła jeden z fragmentów granicy między obiema dzielnicami. Cześć po wschodniej stronie dawnej
bocznicy należy do Targówka, po zachodniej - do Pragi-Północ. Bocznicy już nie
ma, ale podział administracyjny pozostał.
Problem polega na tym, że miejscowy plan
zagospodarowania sprawia, że deweloper,
który chce prowadzić inwestycję w tym granicznym rejonie, zarówna po stronie Targówka, jaki i Pragi, musi ubiegać się o zgodę
na budowę i tu, i tu. Powstała idea, przedyskutowana w mieście, żeby przesunąć granicę Targówka z terenu dawnej bocznicy do
torowiska i rozstrzygnąć sprawę w jednym
postępowaniu, ponieważ projekt miejsc
parkingowych de facto uniemożliwia podzielenie całego projektu budowy na dwie
części. Zatem najprostszym pomysłem byłoby przesunięcie granicy i poprowadzenie
jej wzdłuż torowiska. Nie chcemy „przejąć” mieszkańców, ale - dobrze - nie upieramy się.

Wracając do obchodów trwających obchodów, czego życzyć Targówkowi na kolejne
100 lat?

Zrównoważonego rozwoju, coraz bardziej
aktywnych mieszkańców i takich mieszkańców, którzy będą potrafili zrozumieć,
że meldunek na Targówku to są pieniądze
na rozwój i funkcjonowanie Targówka.

MaG

Oferujemy szeroki zakres usługi ogrodniczych
Projektowanie, aranżacja i pielęgnacja ogrodów
Wycinka drzew, Koszenie trawników
Rozbiórka budynków, Sprzątanie grobów
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w ogrodnictwie,
każdy projekt dostosowujemy pod indywidualne potrzeby i wizję klienta.
Działamy na terenie Warszawy, oraz przyległych gmin warszawskich.
www.ogrody-opoka.pl

tel.: 696 689 633
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NATO NA NARODOWYM

Za kilka tygodni rozpocznie się szczyt
NATO z udziałem kilkudziesięciu
przywódców państw. To kolejne międzynarodowe wydarzenie, w którym
Warszawa pełni rolę miasta-gospodarza. W jego centrum znajdować się
będzie Praga-Południe.

łaniami zapewniającymi bezpieczeństwo
obradującym.

Jakub Opara, prezes
spółki PL.2012+
zarządzającej
stadionem PGE
Narodowy:
Tomasz Kucharski,
burmistrz PragiPołudnie:
Na Stadionie Narodowym mieliśmy już
ważne i wielkie wydarzenia, jak choćby
światowy szczyt klimatyczny. W każdym
przypadku organizatorzy oraz wszelkiego
rodzaju służby, wywiązały się ze swoich zadań celująco. Podobnie na wysokości zadania stanęły władze samorządowe i przede
wszystkim mieszkańcy sąsiadujących ze
stadionem osiedli. Mamy nadzieję, że także w trakcie trwania szczytu NATO organizacja wydarzenia będzie należyta i spełni oczekiwania uczestników. Niewątpliwie
termin szczytu, przypadający na okres wakacyjny, sprzyja mieszkańcom, z których
znaczna liczba wyjedzie na urlopy i tym samym uniknie utrudnień związanych z dzia-

Organizacja szczytu NATO na stadionie
PGE Narodowy to absolutnie najważniejsze
wydarzenie. Sam szczyt potrwa dwa dni, 8
i 9 lipca, ale przygotowania zaczną się już
półtora miesiąca wcześniej. Od 26 maja do
końca lipca dysponentem stadionu będzie
ministerstwo obrony narodowej, główny

Do Warszawy przyjadą przywódcy państw, przedstawiciele ONZ i
Unii Europejskiej
organizator szczytu NATO. Do Warszawy
przyjadą przywódcy państw, przedstawiciele ONZ i Unii Europejskiej. Będzie obecnych ok. 2500 delegatów oraz delegacje im
towarzyszące i około 2000 dziennikarzy z
całego świata. Te liczby robią wrażenie. Je-

Praski

danie, jak wielki czeka mnie i moich funkcjonariuszy sprawdzian. Trzeba pamiętać,
że ostatnie tragiczne wydarzenia, do których doszło we Francji i w Belgii, potęgują mobilizację służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo szczytu, a także zwiększają
niewątpliwie niepokój wśród mieszkańców
i samych uczestników. Zadaniem między
innymi Policji, bo nie możemy zapominać,
że jest to koordynacja działania wielu służb,
jest zadbanie o to, by całe to wielkie przed-

Przygotowujemy się do tego zabezpieczenia od długiego czasu

Mł. insp. Grzegorz
Styczyński, Komendant
Rejonowy Policji
Warszawa VII

Nie będę oryginalny jeśli powiem, że organizacja Szczytu NATO to ogromne przedsięwzięcie dla Polski, a zatem i wszystkich
służb, w tym Policji. To wielkie wyzwanie, a
co za tym idzie potężna odpowiedzialność.
I właśnie ciężar tej odpowiedzialności osobiście odczuwam. Tym bardziej, że funkcję
Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII pełnię dosłownie od dwóch tygodni.
A przecież to właśnie na Stadion Narodowy, a więc i Pragę-Południe za trzy miesiące zwrócone zostaną oczy Europy i całego
świata. Przez kilka dni będą to najbardziej
chronione miejsca.
W momencie przyjmowania od Komendanta Stołecznego nominacji na stanowisko
szefa południowo-praskiej komendy usłyszałem, jak poważne stoi przede mną za-

sięwzięcie przebiegło bez jakichkolwiek zakłóceń. Przygotowujemy się do tego zabezpieczenia od długiego już czasu i sądzę, że
merytorycznie, taktycznie i technicznie jesteśmy przygotowani w pełni profesjonalnie.
Dla mnie jako komendanta Policji na
Pradze-Południe sprawą priorytetową pozostaje bezpieczeństwo, spokój i komfort
mieszkańców. To o nich również w sposób szczególny będziemy dbać w tym czasie. Zdajemy sobie sprawę, że utrudnienia
i zmiany w organizacji, choćby ruchu, na
pewno nastąpią, o czym mieszkańcy będą
informowani, natomiast dołożę wszelkich starań, by nie były to utrudnienia nazbyt duże. Wierzę, że w efekcie organizacja szczytu NATO w Polsce, w Warszawie,
na Pradze-Południe, na Stadionie Narodowym zaświadczy o wysokim profesjonalizmie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

MaG

MEDALE ZA RATOWANIE
ŻYDÓW cd.

SZEWC
Grzegorz Paszkowski
Grochów, ul. Kinowa 23

600-855-713

PON. - PT. 10-18
szybko, tanio, solidnie
Na hasło: Kurier Praski 10% rabatu.
Sklep myśliwski, repliki broni, odzież termoaktywna, militaria. Zapraszamy do naszego sklepu
w Rembertowie!
Oferujemy sprzedaż broni, amunicji, tarcz strzeleckich oraz optyki, odzieży taktycznej, kabur
oraz innych akcesoriów myśliwskich.
Prowadzimy profesjonalne usługi rusznikarskie w
zakresie naprawy i konserwacji broni myśliwskiej,
bojowej, sportowej oraz fachowy serwis Air Soft
Guns (ASG).
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stem przekonany, że szczyt NATO na PGE
Narodowym, w którym weźmie udział 28
przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, przejdzie do historii nie tylko dzięki merytorycznej i konstruktywnej
debacie politycznej.

Kurier

KURIER@KURIERPRASKI.PL

Patronem odznaczenia jest założyciel
i dawny dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Jan Żabiński oraz jego
żona Antonina. Oboje ryzykując życiem
ukrywali Żydów na terenie ogrodu. Uratowali ponad 300 osób. Nagrody ustanowiła i
przyznała fundacja From the Depths, która
chce w ten sposób uhonorować tych, którzy za ratowanie Żydów nie otrzymali tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata,
przyznawanego przez Instytut Yad Vashem.
Nagrodzony Ryszard Żabiński, syn Jana
i Antoniny Żabińskich, jako dziecko pomagał rodzicom opiekować się ukrywającymi się na terenie ogrodu Żydami. Nieżyjąca już dziś Natalia Borkiewicz wzięła na
wychowanie kilkuletnią dziewczynkę, któ-

ra miała trafić do obozu koncentracyjnego,
a po wojnie nie oddała przybranej córki do
sierocińca. Rodzina Skoczylasów z miejscowości Rekówka na Mazowszu ukrywała w piwnicy swoich żydowskich sąsiadów.
Zginęli w wyniku przeprowadzonej przez
Niemców obławy. Razem z nim rozstrzelano albo spalono żywcem ukrywających się
u nich Żydów.
W uroczystości wręczenia medali wzięli
udział m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, rządu, dyplomaci, były burmistrz
Pragi-Północ, poseł na Sejm Paweł Paweł
Lisiecki oraz obecny burmistrz Pragi-Północ Wojciech Zabłocki.
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Rocznica włączenia
Grochowa
do Warszawy

W

arszawa, tak jak inne
miasta, rozrastała się
na przestrzeni wieków
kosztem sąsiednich miejscowości.
Na przykład: Pragę przyłączono do
Warszawy w 1791 roku na mocy
uchwalonej przez Sejm Czteroletni ustawy: Prawo o miastach, która
znosiła wszelkie jurydyki.
To, że w granicach Warszawy
znajduje się dzisiaj Grochów oraz
Kępa Gocławska zawdzięczamy
wydarzeniom, które miały miejsce w trakcie I wojny światowej. Z początkiem sierpnia 1915 roku Warszawę opuściły wojska rosyjskie i rozpoczęła
się okupacja niemiecka. Generałem-gubernatorem, okupowanej przez wojska niemieckie części Królestwa Polskiego, został Hans von Beseler, który dekretem z 8 kwietnia 1916 roku powiększył obszar miasta z 32,7 km²
do 114,8 km². Po lewej stronie Wisły w skład Warszawy weszły wówczas
m.in. Czerniaków, Siekierki, Mokotów, Młociny, Marymont i Powązki. Po
prawej stronie Wisły, na podstawie tego dekretu, kosztem Gminy Bródno,
włączono w obszar Warszawy: Pelcowiznę, Ustronie, Nowe Brudno, Targówek i Utratę. Od południa natomiast prawobrzeżna Warszawa powiększyła się kosztem Gminy Wawer o Grochów I, Grochów II i Kępę Gocławską.
Decyzja ta miała istotne znaczenie dla dalszego rozwoju miasta. Urbanizacja przestrzenna zmieniała bowiem charakter rolniczych wówczas terenów, które weszły w skład miasta, co prowadziło do ich zdecydowanie
bardziej intensywnej zabudowy i stopniowego przekształcania się w zabudowę typową dla osiedli miejskich. Stopniowo następowała także zmiana
aktywności ludności zamieszkującej te tereny. Odchodzono z wolna od zajęć rolniczych, a ich miejsce zajmowały handel, usługi i przemysł. Ponadto
proces industrializacji zdecydowanie zwiększał napływ ludności wiejskiej z
innych rejonów Polski, zainteresowanej bardziej atrakcyjnym rynkiem pracy oraz różnorodnymi systemami usług i bogatszą ofertę kulturalną oferowaną przez miasto.
Decyzja, która została podjęta 100 lat temu, ma więc znaczące konsekwencje dla dzisiejszej Warszawy. Czy można bowiem dzisiaj wyobrazić
sobie naszą stolicę bez Grochowa?
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Paweł Wypych – harcmistrz, samorządowiec i minister
Pawła poznałem już jako samorządowca, radnego dzielnicy
Praga-Południe. Przez przeszło
pół roku siedziałem obok niego
na sesjach rady. Mieliśmy podobne zainteresowania, m.in. inicjatywy społeczne, historię Polski. Z
tego powodu szybko zaleźliśmy
wspólny język. Zanim przeniósł
się do Biura Polityki Społecznej,
w wielu kwestiach, w których
miałem wątpliwości jako młody
samorządowiec, służył mi radą.
Minister w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego urodził się 20 lutego 1968
roku w Otwocku. Państwo Wypych sprowadzili się do Otwocka w 1958 roku. Ich parafią był

instruktor niezależnego środowiska harcerskiego w ramach
Związku Harcerstwa Polskiego.
W 1990 r. przeszedł do odrodzonego Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, gdzie jako harcmistrz
pełni funkcję Komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy
ZHR.
Paweł Wypych był absolwestem Wydziału Historycznego
oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Później ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy
społecznej na tymże Uniwersytecie oraz z zakresu zarządzania w
administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i

kościół pw. Wincentego a Paulo, gdzie zostały ochrzczone ich
dzieci - córka Anna, a później
syn Paweł. W 1971 r. państwo
Wypych przenieśli się do Warszawy na Pragę-Południe. Paweł od najmłodszych lat angażował się w sprawy społeczne. Pod
koniec lat 80. działał aktywnie
w harcerstwie, początkowo jako

Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Od 1996 r. pełnił funkcję
asystenta w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1990–2003 działał
jako warszawski samorządowiec.
Od 1999 r. pracował jako dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W latach 2002-

Paweł Lisiecki, Poseł na Sejm RP, Prażanin

KURIER@KURIERPRASKI.PL

2005 pełnił funkcję dyrektora
Biura Polityki Społecznej Urzędu Stołecznego Warszawy. Od
30 listopada 2005 r. do 7 sierpnia 2006 r. był Sekretarzem Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej i Pełnomocnikiem
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
W grudniu 2006 r. objął stanowisko głównego doradcy premiera w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Od lutego do czerwca
2007 roku - Podsekretarza Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za nadzór nad Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych.
W dniu 1 czerwca 2007 r. Prezes Rady Ministrów powołał go
na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Funkcję tę pełnił do 26 listopada 2007 r.
Od 11 grudnia 2007 r. pełnił funkcję doradcy Prezydenta
RP. 30 kwietnia 2009 roku został
mianowany Sekretarzem Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP.
Zginął 10 kwietnia 2010 r. w
katastrofie samolotu Tu-154M w
Smoleńsku w drodze na obchody
70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
Został pochowany 22 kwietnia
na Cmentarzu Bródnowskim w
Warszawie (kwatera 9 C-3-19).
Paweł Wypych był mężem Małgorzaty, obecnej posłanki PiS.
Miał dwoje dzieci. Od 12 kwietnia w głównym holu Sejmu można oglądać wystawę portretów
ofiar tragedii smoleńskiej, m.in.
portrety byłych radnych naszej
dzielnicy: oprócz Pawła Wypycha, również Kasi Doraczyńskiej. Wystawę otworzył marszałek Sejmu Marek Kuchciński
wraz z przedstawicielami rodzin
ofiar tragedii smoleńskiej, wśród
których znaleźli się: poseł Małgorzata Wypych i poseł Andrzej
Melak.

Krzysztof Wysocki,
Radny dzielnicy
Praga-Południe
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Gwarancja bezpieczeństwa w nOvum!

P

rzychodnia Lekarska nOvum, jako
pierwsza w Polsce, wprowadziła unikalny system znakowania komórek
rozrodczych i zarodków, gwarantujący ich
bezbłędną identyfikację na każdym etapie
działań laboratoryjnych oraz przechowywania.
Jednym z najważniejszych oczekiwań
par leczących się z powodu niepłodności
jest pewność jednoznacznej identyfikacji
komórek i zarodków, które powierzają laboratorium in vitro oraz bankowi komórek
rozrodczych i zarodków. Od momentu pobrania komórek jajowych kobiety i plemników mężczyzny, kontrolę i opiekę nad nimi
sprawują embriolodzy. Jest to ogromna odpowiedzialność, wymagająca najsprawniej
działających systemów kontroli jakości oraz
identyfikacji materiału na każdym etapie
prac laboratoryjnych. Dotyczy to zarówno
pobranych komórek przed zapłodnieniem,
jak i identyfikacji zarodków na każdym etapie hodowli w laboratorium IVF, podczas
transferu, przygotowania do kriokonserwacji, przechowywania i kriotransferów. W
nOvum od lat pracujemy zgodnie z autorskim systemem wielokrotnej kontroli, lecz
jednocześnie śledzimy rozwój światowych
technologii w tym zakresie. W 2015 r. podjęliśmy strategiczną decyzję o wprowadzeniu elektronicznego i niezależnego systemu
kontroli pracy na każdym etapie działań laboratorium IVF. Jest to znaczące przedsięwzięcie zarówno organizacyjne, jak i finansowe, które podjęliśmy mając na uwadze

bezpieczeństwo prowadzonych w nOvum
procedur, komfort pacjentów powierzających nam swój materiał biologiczny oraz
komfort pracy embriologów, którzy w jeszcze większym stopniu mogą koncentrować
się na pracy medycznej.
Wprowadzony przez nas system to RI

Witness, działający w najlepszych światowych laboratoriach in vitro, w 22 krajach
wykorzystany został do nadzoru ponad 500
000 cykli in vitro.
Jak działa system RI Witness?
- Każda para rozpoczynająca procedurę
otrzymuje kartę ze swoim osobistym i uni-

kalnym kodem.
- Wszystkie naczynia wykorzystywane do pobierania i przenoszenia materiału
(np. pojemnik do oddania nasienia, szalki laboratoryjne itp.) opatrzone są tym samym kodem.
- Na każdym etapie procesu zapłodnienia
pozaustrojowego, znaczniki ID oraz identyfikacja kodu przez system elektroniczny
(technologia RFID) pozwalają na identyfikowanie, śledzenie i prowadzenie rejestru
materiału biologicznego pacjentów.
- Każdy obszar pracy i stanowisko pracy w laboratorium in vitro odbiera bezprzewodowy sygnał wysyłany przez znaczniki
ID, zapewniając bezpieczny rejestr całego
cyklu. Oznacza to, że każdy etap jest monitorowany i rejestrowany przez system niezależny od wewnętrznych procedur laboratoriów.
- RI Witness wielokrotnie i na każdym
stanowisku pracy potwierdza tożsamość
materiału biologicznego i dopiero po potwierdzeniu dopuszcza do dalszego etapu
pracy i działań laboratoryjnych.
Wszystkie te działania dają pacjentom
pewność, że każdy etap procesu zapłodnienia w laboratorium nOvum jest bezpiecznie
monitorowany, gwarantując, że na każdym
etapie procedur laboratoryjnych materiał
biologiczny jest jednoznacznie i bez żadnych wątpliwości identyfikowany.

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

Dali przykład, jak odnawiać kamienice

Stonowana barwa szarości, wyeksponowane detale architektoniczne, uporządkowane witryny lokali handlowych - kamienica przy Grochowskiej
221 odzyskała swój dawny blask.

L

ifting kamienicy przy Grochowskiej
221 przeprowadzono w ubiegłym
roku. Poprzedziły go konsultacje
społeczne wszystkich członków wspólnoW W W. K U R I E R P R A S K I . P L

ty mieszkaniowej. - Wzięli w nich udział
zarówno ci, którzy mieszkali tu od kilku
miesięcy, jak i ci, mieszkający od 50 lat –
powiedział Kurierowi Praskiemu architekt i członek wspólnoty mieszkaniowej
Grochowska 221, Tomasz Szeremeta.
W ramach remontu kamienicy, której budowa rozpoczęła się w 1938 roku, nadano
stonowane barwy szarości, nawiązujące do
kolorów używanych w podobnych obiektach z tego okresu. Uporządkowano „dziKURIER@KURIERPRASKI.PL

kie” witryny lokali handlowych i co najważniejsze, podkreślono walory zaokrąglonych
loggi w narożniku budynku. - Wierzymy, że
swoim przykładem wpłyniemy na pozytywne zmiany. Chcemy zachęcić inne wspólnoty do podejmowania świadomych i dobrych
rozwiązań oraz starań w trosce o estetykę
otoczenia – mówi Szeremeta, nawiązując
do termomodernizacji budynków naprzeciwko urzędu dzielnicy Praga-Południe.
Według niego, kolorowe kamienice to doskonały przykład na to, jak remontować się
nie powinno. Przytacza tu przykłady zasłoniętych oryginalnych zdobień oraz nadawania „pstrokatych barw”. Podobne zdanie
ma wielu warszawiaków. Wściekle kolorowe kamienice oszpecają oryginalną architekturę dzielnicy. „Jak można przedkładać
obrzydliwy pstrokaty róż nad dystyngowaną szarość tych kamienic?” – to tylko niektóre komentarze, jakie można przeczytać
na forach internetowych. Ale „landrynki z
Kamionka”, jak wielu określa kolorowe budynki z Grochowskiej, mają swoich zwolenników.
Oczywiście, że teraz jest fajniej. Grochowska wyglądała okropnie - brudna, szarobura, smutna ulica. Teraz mamy wesoły akcent
i oby tak dalej - musimy odnawiać kamieniczki, niech będą kolorowe, tak jak te na
Starym Mieście. Niech je wyróżnia kolor, bo
przecież nie architektura, która jest prosta,
bez ozdób, rzeźb, wieżyczek.
Barwne kamienice na Kamionku to efekt
akcji „Kolorowa Praga”, wymyślonej przez
władze dzielnicy w 2011 r. Jej celem było
zmobilizowanie wspólnot mieszkaniowych
do zadbania o swoje budynki. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 40 wspólnot.
Za najlepiej odremontowane kamienice
uznano budynki przy ul. Paca 39, Podskarbińskiej 8 i Sygietyńskiego 4A.

Tomasz Mikołajczak

PSI PARK NA PRADZE

M

iędzy Strzelecką a Stalową, niedaleko
zajezdni autobusowej, powstał wybieg
dla psów o powierzchni ok. 1500 metrów
kwadratowych. To jeden ze zwycięskich
projektów ubiegłorocznej edycji budżetu
partycypacyjnego.
Teren, na którym znajduje się wybieg,
jest ogrodzony i otwarty przez całą dobę.
Znajdują się tam liczne huśtawki, płotki,
obręcze, a także inne przeszkody przeznaczone specjalnie dla zwierząt. Psy mogą tu
biegać, skakać, a nawet załatwiać się - wymagane jest jednak sprzątanie odchodów
przez właściciela.
Psi Park na Pradze-Północ to prawdopodobnie największy wybieg dla czworonogów w Warszawie, ale nie jedyny. Podobny
funkcjonuje od kilku miesięcy w parku im.
Józefa Polińskiego na Pradze-Południe. Towarzystwo Przyjaciół Pragi, pomysłodawcy
budowy obiektu, mają nadzieję, że ich pomysł to kolejny krok ku budowie podobnych wybiegów w Warszawie.
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WYSTAWA NA 100-LECIE
Na placu Szembeka otworzono
wyjątkową wystawę poświęconą
przedwojennej historii przemysłu na
Pradze-Południe. Plenerowa ekspozycja została przygotowana w ramach
obchodów 100-lecia przyłączenia
Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy
do Warszawy.
Wystawa składa się z kilkunastu plansz,
które przedstawiają główne fabryki i warsztaty, działające na Pradze-Południe w latach
1918-1939. Dr Jan Tarczyński, dyrektor
Centralnej Biblioteki Wojskowej, podkreślił, że południowo-praskie firmy sprzed
II wojny światowej przodowały w kraju
pod względem najbardziej zaawansowanych technologii, a pracowali w nich inżynierowie i konstruktorzy, którzy po wojnie
wywarli duży wpływ na rozwój światowego przemysłu motoryzacyjnego i obronnego. - Inżynier Tadeusz Marek w podlondyńskim Teddington tworzył samochody
Aston Martin. Inżynier Mieczysław Bekker
zbudował dla Amerykańskiej Agencji Ko-

Dziesiątki modeli lokomotyw, setki
wagonów, liczne stacje kolejowe i
tunele - to wszystko składa się na
miniaturowy świat kolei. Wyjątkową
ekspozycję można oglądać na PGE
Narodowym.

Otwarta 2 kwietnia instalacja to największa w Polsce i jedna z największych w Europie mobilnych makiet kolejowych. Obok
miniaturowych składów makietę tworzą
również: stacje kolejowe, bocznice, fabryki, rampy przeładunkowe, farmy, a nawet
zakłady przemysłowe. Między nimi twórcy makiety ułożyli ok. kilometr torów, na
których znajduje się 150 rozjazdów. Infrastrukturę przedstawiono pośród malowniczych lasów i jezior, odwzorowujących tereny Dolnego Śląska, które w przeszłości były
jednymi z najlepiej skomunikowanych regionów na mapie Polski.
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smicznej NASA słynny pojazd księżycowy.
Na początku lat 30. XX wieku inż. Władysław Bernadzikiewicz, inż. Jan Oderfeld i
inż. J. Sachs zaprojektowali lotniczy silnik
odrzutowy, podstawę powojennych światowych konstrukcji tego rodzaju - powiedział
dr J. Tarczyński.
Burmistrz Tomasz Kucharski zaznaczył,
że miejsce wystawy nie jest przypadkowe.
- Nie chcieliśmy ukrywać jej w murach bibliotek czy domów kultury. Stawiając ją na
placu Szembeka, chcemy dotrzeć do jak
największej grupy mieszkańców Grochowa
i Warszawy - powiedział T. Kucharski. Dodał, że wystawa pozwala odkrywać mieszkańcom dzieje ich dzielnicy w związku z
trwającym jubileuszem. - Gdy przygotowywaliśmy się do obchodów 100-lecia przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy
do stolicy, niezwykle istotnym okazało się
odkrywanie nieznanej lub zapomnianej historii naszej dzielnicy. Dzisiejsza wystawa
jest efektem poszukiwań i odkryć - mówił
burmistrz Pragi-Południe.

MaG

Do połączenia wszystkich elementów
mini sieci kolejowej użyto 14 kilometrów
kabli. Pociągów jest tak wiele, że ruchem
musi sterować komputer. Makieta posiada
wiele interaktywnych funkcji, dzięki którym odwiedzający mogą samodzielnie np.
uruchomić wesołe miasteczko lub wiatrak,
wezwać straż pożarną do pomocy, czy… nakarmić kury. Wszystkie elementy makiety
są prawie 90 razy mniejsze niż w rzeczywistości. Aby obejrzeć całą ekspozycję trzeba
pokonać dystans 130 metrów. Jednym z celów twórców ekspozycji jest popularyzowanie modelarstwa wśród dzieci i młodzieży
jako jednej z form kreatywnego rozwoju.
Ekspozycja będzie prezentowana do 29
maja 2016 roku. Koszt jednego biletu dla
osoby dorosłej to 23 zł, a dla dziecka - 19
zł.

Piotr Grzegorzewski

Smutek zamienić na uśmiech
Wtorek. Pada deszcz. Wkładam kalosze, płaszcz i
ociągając się wychodzę z domu. Jestem zmęczona
i najchętniej schowałabym się pod kocem. Czy to
dobry pomysł, aby dziś odwiedzać dzieci w szpitalu? W przedsionku pediatrii spotykam innych
wolontariuszy. Przebieramy się w kolorowe stroje i
powoli uchylamy drzwi. Jasiek od razu nas zauważa
i krzyczy: „Clowny przyszły”. Na korytarzu pojawiają
się też inne buzie. I już zapominam o tym, co za
oknem. Staję się „doktor Gumisią ”.

- Regularne wizyty naszych terapeutów są nie tylko wielką
atrakcją dla chorych i niepełnosprawnych dzieci, ale również
pomocą. Zabawa, śmiech, upominek minimalizują na jakiś
czas stres i strach spowodowany hospitalizacją oraz izolacją,
a w rezultacie pomagają w leczeniu. Właśnie to spowodowa-

ło, że zaczęliśmy odwiedzać również oddziały dla dorosłych
– mówi Anna Czerniak, prezes Fundacji. Wyczarowujemy
uśmiechy, ale tak naprawdę pomagamy zapomnieć o chorobie. Bo przecież, czy jest to 5-letni maluch, czy 60-letni
pacjent onkologii - każdy potrzebuje wsparcia.
- Kiedy trudno nam nawiązać kontakt z jakimś pacjentem, który jest smutny i płacze, czekamy, aż pojawi się ekipa
z Fundacji „Dr Clown”. Dzięki ich obecności, chorzy chętniej
współpracują i poddają się nawet bolesnym zabiegom. Również rodzice i my - pracownicy czujemy dobroczynny wpływ
śmiechu i radości – to słowa siostry oddziałowej w jednym
ze szpitali.
Czas i uwaga, jaką mogę ofiarować tym dzieciom, powraca do mnie zawsze w ich szczęśliwych twarzach oraz
wdzięczności rodziców. Wychodząc ze szpitala mam poczucie, iż otrzymałam więcej dobra, niż miałam okazję ofiarować.

Fundacja w liczbach:
• wolontariusze odwiedzają rocznie ponad 42 000
beneficjentów
• co miesiąc potrzebują 3500-4000 czerwonych nosków – jednego z podstawowych rekwizytów
i znaku rozpoznawczego „doktora clowna”
• ponad 600 aktywnych wolontariuszy
• program terapii śmiechem i zabawą dla dzieci
i dorosłych, chorych i z niepełnosprawnościami
realizujemy w ponad 80 szpitalach oraz 110 placówkach specjalnych i edukacyjnych, domach
seniora i hospicjach
• mamy 30 terenowych oddziałów w całej Polsce

Dlatego zapraszamy, abyście
Państwo zostali
„doktorami clownami”
i pomogli leczyć smutek.
Możecie to uczynić
przekazując nam 1 % podatku.

1% podatku zamieńmy razem na 100%
uśmiechu
KRS 0000024181
KURIER@KURIERPRASKI.PL
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Gocław, Saska Kępa i Grochów świętują 100-lecie przyłączenia do Warszawy. Z tej okazji w Centrum Promocji Kultury przy Podskarbińskiej odbyła się uroczysta sesja Rady Dzielnicy. Medale okolicznościowe z rąk burmistrza Tomasza Kucharskiego otrzymali: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz prof. Adam Strzembosz.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st. Warszawy
„Mam nadzieję, że warszawscy samorządowcy będą dążyć do tego, aby te osiedla dalej się rozwijały, zachowując ich charakter i
tożsamość oraz dostosowując je do potrzeb XXI wieku.”
Ks. Andrzej Kuflikowski,
dziekan dekanatu grochowskiego
„100 lat to cztery pokolenia, to dwie wojny, to Powstanie Warszawskie, zrywy robotnicze i wreszcie - od 27 lat umiłowana wolność. 100 lat to rozwój kultury i sztuki, a nade wszystko wizyta
na naszej prawej stronie ojca świętego Jana Pawła II. Jesteśmy
jak jedna wielka rodzina; różne przekonania, różne religie, różne
wartości, ale jeden wspólny cel - chcemy dobra dla naszej dzielnicy, dla naszych osiedli.”
Tomasz Kucharski, burmistrz Pragi-Południe
„Gdybyśmy cofnęli się w czasie i zobaczyli, jak wyglądała nasza dzielnica, na pewno byśmy tych terenów nie poznali. Przeważała niska i wiejska zabudowa, drogi gruntowe, łąki oraz pastwiska. Na obszarze wtedy przyłączonym do Warszawy mieszkało
5,5 tysiąca ludzi. Przyłączenie przedmieść stało się dla nich szansą rozwoju, szansą wykorzystaną, co widzimy na własne oczy. Ale
idziemy na przód, nie zapominając o tym, skąd przyszliśmy. Wiele jeszcze przed nami.”
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