Czerwiec 2016 Nr 14 ISSN 2449-7541

Kurier

Praski

B I A ŁOŁĘ K A - PR AG A- P ÓŁN OC - P R AGA- P OŁUD N IE - TARGÓW EK - R EMBER TÓW

U

zbiegu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej otwarto nowoczesne centrum handlowe.
Galeria ma trzy poziomy handlowo-usługowe oraz wysoki na siedem pięter budynek biurowy. - Jest to miejsce
przyjazne mieszkańcom - mówi Mirosław Sztyber, prezes „Centrum Szembeka”.
Obiekt został dobudowany do istniejącej już hali targowej, gdzie znajdują się sklepy spożywcze oraz warzywno- owocowe. Cały czas trwa
adaptacja części pomieszczeń, ale
klienci mogą już korzystać z usług
nowych handlowców. W nowej części swoje miejsce znajdą lokale usługowe, gastronomiczne oraz nowoczesny klub fitness. Tu też znajdzie się
największa księgarnia na terenie prawobrzeżnej Warszawy.
W podziemiach budynku zlokalizowano parking z ponad 200 miejscami postojowymi. Tych jeszcze przybędzie, ponieważ galerię czeka kolejny
etap rozbudowy. Na terenie inwestycji powstanie kilkupoziomowy zewnętrzny parking oraz przeszklony
pasaż handlowy. W tym miejscu będą
odbywały się eventy oraz targi produktów regionalnych i ekologicznych,
a także pikniki edukacyjne i imprezy
okolicznościowe.

Handel na Pradze w nowej odsłonie

WCIĄŻ NA
STRAŻY PAMIĘCI
O

statnio przybyło mi obowiązków, gdyż
objąłem mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej. Jednak moje umiłowanie dla historii Polski i przekonanie, że obowiązkiem
każdego Polaka jest uczcić tych, którzy nie
wahali się poświęcić nawet życia dla obrony Ojczyzny, nie wygasło.
Teraz otwierają się przede mną nowe
możliwości. Będę kontynuował zadania
postawione nam przez Ojców naszych.
Od wielu lat, wraz z braćmi i przyjaciółmi,
doprowadziliśmy do zrealizowania wielu uroczystości, które utrwalają pamięć o
bohaterach. Na prawym brzegu Wisły wiele zdarzeń historycznych jeszcze czeka na
swoje opowiedzenie, ale są też zdarzenia,
które na trwałe weszły do kalendarza. Jednym z nich jest rocznica rozbicia więzienia
NKWD w Rembertowie.
Jak co roku, 21 maja zebraliśmy się na niewielkim placyku przy Marsa 110 przed pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni
komunistycznych. Uroczystości rozpoczęły się już o godz. 9.00. Zebrała się liczna
grupa osób. Wśród nich był więzień odbity podczas akcji, przedstawiciele szkół, grupy rekonstrukcyjne z Mszczonowa i Węgrowa, Związek Zawodowy NSZZ Solidarność
oraz przedstawiciele Akademii Obrony Na-

rodowej, która już wkrótce, zgodnie z ustawą Sejmu zmieni nazwę na Akademia Sztuki Wojennej.
Byli także motocykliści z jednostki
„Grom”, którzy obecnie tu stacjonują. Podczas tego corocznego spotkania jest jedyna
okazja, aby wejść na teren jednostki i zobaczyć to historyczne miejsce. Przed wojną znajdowały się tu Zakłady Amunicyjne
Pocisk. To w tym miejscu szlify inżyniera
Politechniki zdobywał m.in. Kazimierz Leski, późniejszy legendarny kurier, który w
mundurze niemieckim przemierzał okupowaną Polskę.
Po zajęciu Warszawy Niemcy utworzyli
obóz w Rembertowie, którego więźniowie
pracowali w fabryce zbrojeniowej w Warszawie. Wśród więźniów byli rosyjscy jeńcy wojenni. Obóz NKWD powstał w tym
samym miejscu w drugiej połowie września 1944 roku, tuż po wkroczeniu Armii
Czerwonej. Pełnił funkcję punktu zbornego
przed wysyłką polskich patriotów AK, NSZ
w głąb Rosji. Aby upodlić polskich bohaterów, przebierano ich w mundury niemieckie i prowadzono do Rembertowa. Ludność
cywilna wyklinała i opluwała ich, nie mając świadomości, że więźniami są ci, którzy
walczyli o Polskę.
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Centrum Aktywnej Rozrywki
K

urier Praski: Przy ulicy Kickiego 1 powstaje klub „Zwalcz Nudę”, miejsce
dla rodziców i dzieci, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Jakie atrakcje czekają na
odwiedzających to miejsce?
Paweł Radkowski koordynator klubu:
Jest to miejsce, w którym rodzice i dzieci mogą znaleźć ciekawe formy rozrywki.
Mamy do dyspozycji trzy sale - warsztatową i dwie do zabaw. Jedna z nich to wariowalnia, w której dzieciaki będą mogły się
wyszaleć, bawiąc się różnego rodzaju klockami. W drugiej rodzice z dziećmi mogą
bawić się wspólnie. Jest w niej strefa gier
planszowych, z której będzie można wypożyczyć gry także do domu.
Oprócz miejsca do zabawy, klub w swoje ofercie na również warsztaty edukacyjne. Jak bogata jest ta oferta?
W naszej ofercie znajdują się m.in. warsztaty z muzykoterapii, językowo - krajoznawcze, kulinarne, czytanki i bajkoterapia, robotyka, warsztaty plastyczne, matematyka
na wesoło. W warsztatach może brać udział

jednorazowo około 15 dzieci po wcześniejszej rejestracji przez internet. Organizujemy również warsztaty przeznaczone tylko
dla rodziców np. dotyczące kompetencji
rodzicielskich. Jeżeli mieszkańcy mają pomysły i propozycję, jakie zajęcia powinny znaleźć się w naszej ofercie, prosimy o
informację. Staramy się dopasować naszą
ofertę do potrzeb mieszkańców. W wakacje będziemy prowadzić również półkolonie dla dzieci. Każdy dzień to podróż do innego kraju.
Będziemy wspólnie gotować, tańczyć,
poznawać najbardziej popularne zabawy w
danym kraju, szukać skarbów, rozwiązywać
zagadki. W te wakacje Praga – Południe będzie mapą całego świata.
Kiedy rodzice z dziećmi mogą korzystać
z sal zabawowych i warsztatów?
W większość dni powszednich jesteśmy
otwarci od 10:00 do 16:00. Można do nas przyjśc napić się lemoniady, pobawić, zrelaksować i
porozmawiać z innymi rodzicami, po prostu
odpocząć lub dowiedzieć się czegoś ciekawego.
WIĘCEJ • STR. 7
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Zielony - polska waluta lokalna

C

zy wiecie, że w Szwajcarii funkcjonują trzy waluty, a podwójne systemy walutowe mają m.in. Kuba i Urugwaj? Co to jest waluta lokalna, jakie są jej
zalety, dlaczego odradza się w kraju i na
świecie, mogliśmy się dowiedzieć na spotkaniu z Dariuszem Brzozowcem, współtwórcą pierwszej polskiej współczesnej waluty lokalnej, funkcjonującej już od półtora
roku na terenie Starachowic i okolic, ale mającej już swoich emitentów w Warszawie,
Łodzi i na Podlasiu.
Interesujący wykład na temat waluty lokalnej odbył się 19 maja w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ. Spotkanie odbyło się pod
patronatem Posła Pawła Lisieckiego i Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ Wojciecha
Zabłockiego. D. Brzozowiec już od piętnastu lat zajmuje się historią i współczesnością
walut lokalnych, ich potencjałem i ożywczym wpływem na lokalny rynek, przemysł
i integrację społeczną. Chociaż rzadko się
o tym wspomina, waluta lokalna, funkcjonująca obok oficjalnych systemów monetarnych, jest bardzo rozpowszechniona na
świecie. Mają ją państwa, poszczególne regiony i pojedyncze miasta - ostatnio wprowadził ją brytyjski Bristol. Lokalne systemy monetarne mogą pochwalić się długą
tradycją, niejednokrotnie ratowały lokalne

społeczności w czasach kryzysów ekonomicznych. W czasach niedoborów pieniądza państwowego służyły do wymiany wytwarzanych dóbr w obrębie miasta i okolicy.
W latach 1916-1924 na terenie Niemiec wyemitowano ok. 100 tys. walut lokalnych, w
tym porcelanowego Grϋnberga (Zielona
Góra). W czasie kryzysu w latach 30. ubiegłego wieku ratunkiem dla Szwajcarii oka-

Praski rynek,
trudno uwierzyć,
że jest tak blisko
Skrzyżowanie ulicy Targowej i
Ząbkowskiej – tu, gdzie dziś pędzą
głośne tramwaje i samochody,
150 lat temu słychać było gwar
przekupniów i ryczenie setek wołów.
To był ówczesny praski rynek –
miejsce handlu detalicznego, a
także olbrzymia mięsna hurtownia.
Zaopatrywała się tu nie tylko
Warszawa, ale także kupcy z Prus i
Galicji.

M

yślę, że dla wielu z Państwa widok
ówczesnego targu na najważniejszej ulicy Pragi byłby co najmniej
szokujący. Na środku ul. Targowej (wówczas
południowy jej odcinek nazywano Wołową)
stały budy, parkowały fury z przywiezionymi z prowincji towarami spożywczymi, a w
specjalnych drewnianych zagrodach czekały na swojego kupca setki zwierząt – przede
wszystkim woły. Jakby tego było mało, przez
środek tej całej egzotycznej zbieraniny próbował przebić się tramwaj konny, przewożąW W W. K U R I E R P R A S K I . P L

cy pasażerów między warszawskimi dworcami kolejowymi.
Kto miał coś na sprzedaż, ruszał na praski
rynek. Ba, wspomniane woły sprowadzano
nie tylko z okolic, ale nawet kolejami z dalekich stepów Cesarstwa. Wokół bydła, brodząc po kostki w błocie, kręcili się sprzedawcy i kupcy. Dobijano interesu. Częstymi
gośćmi na Pradze byli przedstawiciele pruskiej armii – kupowali hurtowe ilości, płacąc duże sumy. Najczęściej jednak woły nabywali warszawscy rzeźnicy. Ćwiartowali
mięso, które trafiało na stoły mieszkańców.
Np. w ciągu 1870 roku warszawiacy zjedli
około 80 tysięcy sztuk bydła! Praga pełniła
więc rolę olbrzymiej hurtowni mięsa.
Na początku lat 80. XIX wieku doszło do
rewolucji – praski rynek przeszedł znaczącą
metamorfozę. Handel wołami, które pozostawiały nieznośny smród, usunięto. Został
on przeniesiony na plac, który dziś znajduje się między ulicami Wrzesińską, Okrzei
i Sierakowskiego (tam, gdzie obecnie powstaje osiedle w Porcie Praskim). W tym
miejscu zlokalizowana była również rzeźKURIER@KURIERPRASKI.PL

zał się frank wirowy - WIRFrank oparty na
potencjale lokalnych przedsiębiorców. W
2004 roku - powstał WIR Bank, który zarejestrował walutę jako oficjalny środek płatniczy w obrębie Szwajcarii. Nie jest to prawny środek płatniczy, nie można nim zapłacić
podatku ani wynagrodzenia, opiera się na
wartości franka: 1 WIRFrank równa się 1
Frankowi, oraz na zaufaniu społecznym.
nia miejska i kontrola weterynaryjna. Miejsce to swoją „rzeźniczą” funkcję pełniło bardzo długo – dopiero w latach 70. XX wieku,
a więc w okresie PRL, przeniesiono je daleko poza centrum, aż na Żerań.
Reszta praskiego rynku przyjęła bardziej
cywilizowaną formę. Kupcy, w czasie otwartych licytacji, mogli wydzierżawić stojące
tam specjalne metalowe, numerowane stoliki. Na nich prezentowali swój towar – pieczywo, warzywa, owoce. Miejsce to cieszyło
się dużym zainteresowaniem sprzedających
i kupujących, mimo rosnącej konkurencji
ze strony sąsiednich prywatnych bazarów
Dzierżanowskiego i Różyckiego.
Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z
pozostawienia handlu w omawianym miejscu. Wśród mieszkańców trwała dyskusja
nad dalszą poprawą wyglądu i funkcją najważniejszej praskiej ulicy. Spoglądano zazdrośnie na lewobrzeżną Warszawę; tam
stawiano coraz wyższe kamienice, tymczasem zabudowania wokół ul. Targowej wyglądały marnie – nieraz były to ledwo stojące parterowe drewniaki. Winą obarczano
m.in. funkcjonujące targowisko – któż bowiem chciałby budować piękne domy wo-

Obecnie korzysta z niego 80 tys. szwajcarskich przedsiębiorców, czyli 20 proc. małych i średnich przedsiębiorców tego kraju,
skupionych w formie spółdzielni. Kredyty
w WIR Franku są nieoprocentowane. Niestety, dostępne tylko na terenie Szwajcarii.
Istotną bowiem wartością waluty lokalnej
jest konieczność obracania nią na rynku lokalnym, co powoduje jego ożywienie i zapobiega drenażowi finansowemu.
W Polsce walutę lokalną w czasach kryzysów emitowały m.in. kopalnie i samorządy miejskie, a moda na nie obecnie się
odradza m.in. w formie kart lojalnościowych, kart i bonów ze zniżkami dla lokalnych mieszkańców, czy też wspomnianego
„zielonego polskiego” funkcjonującego na
lokalnym rynku starachowickim. Pieniądz
ten występujący w postaci wirtualnej aplikacji na komputer i telefon rozprzestrzenia
się już poza region świętokrzyski, co można obserwować na mapie zamieszczonej na
stronie http://zielony.biz.pl/.
Warto o tym pomyśleć, bowiem, jak
mówi Dariusz Brzozowiec, „według oficjalnych źródeł instytucji finansowych, Polska
jest na trzecim miejscu w rankingu państw
drenowanych z kapitału przez korporacje
transnarodowe.”

Beata Bielińska-Jacewicz

kół takiego miejsca? Klamka zapadła pod
koniec XIX wieku – kosztem likwidacji targu postanowiono wprowadzić harmonię,
ład i zieleń – posadzono szpalery drzew i
założono eleganckie trawniki. Od tej pory
przez kolejne dekady ul. Targowa pełniła
funkcję salonu prawobrzeżnej Warszawy.
Jeszcze przed I wojną światową, jak grzyby po deszczu, wyrosły tu okazałe budynki,
które możemy podziwiać do dziś.
Niestety, obecnie jest to salon wymagający generalnego remontu – przede wszystkim wyrzucenia ruchu tranzytowego, zadbania i uzupełnienia zieleni, ustawienia
ławek. Oddania przestrzeni prażanom. Liczymy, że zostanie to zrealizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Przy tej okazji warto się zastanowić
nad przywróceniem praskiego rynku –
oczywiście nie po to, by znów handlować
tu wołami, ale aby na skrzyżowaniu ul. Targowej i Ząbkowskiej stworzyć miejsce spotkań mieszkańców, wydarzeń kulturalnych,
a może i okazjonalnych jarmarków.

Adam Lisiecki
(Muzeum Warszawskiej Pragi)
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Floriany,
Praskie Oskary

T

radycja przyznawania Florianów sięga 2006 roku. Wówczas arcybiskup
Sławoj Leszek Głódź zorganizował
pierwszy Jarmark Floriański, na którym
zostały wręczone po raz pierwszy Floriany - nagrody za wybitne i wyjątkowe działania na rzecz Pragi. Początkowo Jarmark
Floriański był organizowany, jak sama nazwa wskazuje, na ulicy Floriańskiej, w pobliżu katedry Św. Michała Archanioła i Św.
Floriana Męczennika. Z czasem jednak organizację Jarmarku Floriańskiego przejął
Urząd Dzielnicy Praga-Północ. Zmianie
uległo również miejsce, w którym odbywa
się impreza. Od kilku lat Jarmark organizowana jest w Parku Praskim, a wręczanie Florianów odbywa się w muszli koncertowej.
W tym roku Floriany zostały przyznane
trzem osobom. Pierwszą z nich jest Pani Janina Kocyk, która od 60 lat mieszka przy
ul. Ząbkowskiej. Jej życie jest nieodłącznie
związane z Bazarem Różyckiego, miejscem
kultowym nie tylko dla dzielnicy, ale i dla
całej Warszawy. Pani Janina od 45 lat sprzedaje tam pyszne flaki - danie, które stało
się znakiem rozpoznawczym tzw. Różyca.
Chociaż nie zdobyła medialnego rozgłosu,
wszyscy doskonale wiedzą, do kogo zgłosić
się po najlepsze flaki.
Kolejną nagrodzoną osobą jest Pani Iwona Piotrowska, która od ponad 35 lat pracuje jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr
30 przy ul. Kawęczyńskiej. W swojej pracy angażuje się przede wszystkim we wspieranie uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne. Jest inicjatorką pierwszych

oddziałów integracyjnych na terenie dzielnicy i liderem programu Wewnątrzszkolne
Doskonalenie Nauczycieli. Pani Iwona była
również redaktorem Praskiego Biuletynu
Pedagogów i Psychologów.
Trzecią osobą, która otrzymała w tym
roku Floriana, jest Pan Jacek Schmidt, z którym osobiście miałem okazję wielokrotnie
współpracować.
Pan Jacek jest artystą-plastykiem, fotografem, grafikiem, kuratorem galerii, animatorem kultury, a także społecznikiem
zaangażowanym w pomoc mieszkańcom
dzielnicy.
Pan Jacek Schmidt prowadzi Otwartą Pracownię PRAGA del ARTE. Ponadto,
wykorzystując różnorodne formy arteterapii, pracuje z dziećmi i młodzieżą z Pragi.
Prowadzi warsztaty teatralne w Oratorium
przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Kawęczyńskiej, jest również założycielem grupy twórczej Street
Arte.
Jak widać po powyższych przykładach
wśród Prażan są ludzie wielostronnie wykształceni i utalentowani. Nie są oni bohaterami pierwszych stron gazet, ale za to są
bohaterami życia codziennego Pragi, dla
której żyją i pracują. Wśród Prażan jest wiele takich osób i to właśnie oni stanowią o
wartości tej dzielnicy, a zła opinia o Pradze
głoszona przez nieprzychylnych ludzi, nie
przesłoni faktu, że na prawej stronie Wisły
jest wesoło.
A następne Floriany już za rok.

Kurier

uciec i dołączyć do wyzwolicieli. Schwytanych rozstrzelano. Akcja rozbicia więzienia
odbiła się szerokim echem w Polsce i Europie. Obóz zlikwidowano i ograniczono wywózkę do łagrów ZSRS.
W 1995 roku z inicjatywy kombatantów
i Urzędu Dzielnicy Rembertów powstał
Pomnik Ofiar NKWD w Rembertowie.
Współorganizatorem jest Komitet Katyński i Krąg Pamięci Narodowej. To przed
tym pomnikiem spotykamy się co roku.
Tym razem również nie mogło mnie tam
zabraknąć.

Andrzej Melak
poseł na sejm

CENTRUM KREATYWNOŚCI
NOWA PRAGA
Druga oficyna przy Inżynierskiej 3
i trzecia przy Targowej 80 stworzą
Centrum Kreatywności Nowa Praga.
Wcześniej czeka je gruntowny remont
w ramach Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji.

ków czuwali nauczyciele, którzy wcześniej
wzięli udział w szkoleniu przypominającym zasady gry.
Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów na Pradze-Południe to drugi turniej
w scrabble zorganizowany przez Marka Borowskiego. W zeszłym roku podobne zawody odbyły się na Targówku. Jak podkreśla
senator, celem jest promowanie gier logicznych. - Od kilku lat staram się upowszechnić w szkołach szachy i scrabble. Przydałby
się brydż, ale z tym jest trudniej. Szachy i
scrabble uczą strategii w działaniu. Scrabble dodatkowo rozwija słownictwo i uczy
ortografii - mówił pomysłodawca i organizator zawodów.

MaG
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Redaktor Naczelny
Piotr Grzegorzewski tel.: 608 361 644
Zastępca Redaktora Naczelnego
Olga Kędzierska tel.: 663739759
Grafika
Piotr Dembicki tel.: 609518669
Skład:
Agnieszka Maria Mrozińska
Michał Stiolarz

Wśród więźniów znajdował się m.in.
gen. August Fieldorf „Nil”, który przebywał w obozie pod przybranym nazwiskiem. Jak wielu innych nierozpoznany,
został zesłany na Syberię do katorżniczej
pracy. Więzienie cieszyło się złą sławą. Zatrzymanych przesłuchiwano bardzo brutalnie. Warunki sanitarne i żywieniowe były
ciężkie, a śmiertelność wysoka.
Nocą z 20 na 21 maja 1945 roku 44-osobowy oddział uderzeniowy pod dowództwem Edwarda Wasilewskiego „Wichury”,
składający się z byłych żołnierzy AK i innych formacji niepodległościowych, uwolnił ok. 700 więźniów. 300 z nich udało się

Paweł Lisiecki
poseł na sejm

Uczniowie z trzynastu szkół
podstawowych i ośmiu gimnazjów
rywalizowali w turnieju finałowym
południowo-praskich mistrzostw
w scrabble, organizowanych przez
senatora Marka Borowskiego,
honorowego członka Polskiej
Federacji Scrabble.
rużynowo w kategorii szkół podstawowych zwyciężyli uczniowie ze szkoły nr
279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś” przy ulicy Cyrklowej. W kategorii gimnazjów - uczniowie ze szkoły nr 18 im. I. J.
Paderewskiego przy Angorskiej.
Wręczono również nagrody indywidualne. Najlepszą zawodniczką w młodszej kategorii wiekowej została Monika Mocarska
ze szkoły podstawowej nr 141 przy Szaserów. Maciej Jastrzębski z gimnazjum nr 21
przy Siennickiej zwyciężył w kategorii gimnazjów.
W turnieju finałowym na Gocławiu
rywalizowało blisko 100 uczniów, którzy przeszli przez trwające od lutego eliminacje. Nad przygotowaniem zawodni-
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Wciąż na straży pamięci cd.

Mistrzostwa
szkół podstawowych
i gimnazjów w scrabble
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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
Kierownik okręgu Praga Północ
Paweł Skupiński
Dział Marketingu i Reklamy
Marcin Gruza tel.: 606 641 909
m.gruza@kurierpraski.pl

W

drugiej oficynie przy Inżynierskiej 3
znajdą przestrzeń dla swojej aktywności firmy, które stawiają swoje pierwsze kroki w sektorze kreatywnym. Podobną funkcję
po rewitalizacji będzie pełniła sąsiadująca z
nią trzecia oficyna, dziś pod adresem Targowa 80. Ich oferty mają się uzupełniać. W oficynie przy Targowej będzie więcej biur, przy
Inżynierskiej - przewidziano m.in. miejsce
na pracownie artystyczne, fotograficzne oraz
warsztaty tkackie i rzemieślnicze.
Obie inwestycje mają zostać oddane do
użytku do 2019 roku. Koszt rewitalizacji budynków wyniesie ok. 30 mln złotych. Prace remontowo-budowlane w drugiej oficynie będą tańsze niż w sąsiadującej oficynie
trzeciej. Budynek przy Inżynierskiej został
wykreślony z rejestru zabytków po pożarze

i nie wymaga prac konserwatorskich.
Druga oficyna spłonęła w styczniu 2013
roku. Kilka miesięcy później wydano nakaz
rozbiórki. Rozebrano dwie górne kondygnacje, ale dzięki staraniom m.in. stołecznego konserwatora zabytków całkowitej
rozbiórce udało się zapobiec. Oficyna została zabezpieczona do czasu docelowego
remontu. - Budynek ma zabezpieczoną koronę murów i wzmocnioną konstrukcję mówi Michał Krasucki, zastępca stołecznego konserwatora zabytków.
Druga i trzecia oficyna stanowiły część
kompleksu, w którym mieściło się Towarzystwo Akcyjne Przechowywania i Transportowania Mebli i Towarów A. Wróblewski i S-ka. Przedsiębiorstwo zajmowało się
organizacją przeprowadzek, a kamienice
służyły za magazyny mebli dla osób wyjeżdżających za granicę. Oficyny zostały wybudowane na początku XX wieku. Przetrwały
II wojnę światową niezniszczone i zostały
wpisane do rejestru zabytków w 1982 roku.

MaG

Hair Stylist
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Nowoczesne Fryzjerstwo i Kosmetyka

Tel.: 883 222 773 hairstylist.pl
ul. Kondratowicza 11
(róg ul.Rembielińskiej, budynek Różopol)
KURIER@KURIERPRASKI.PL
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ierwszym polskim przedsiębiorstwem
motoryzacyjnym uruchomionym po odzyskaniu niepodległości były Centralne
Warsztaty Samochodowe Ministerstwa Spraw
Wojskowych przy ul. Terespolskiej 34/36 w
stołecznej dzielnicy Praga-Południe. Powstały już pod koniec 1918 roku na terenie byłych
niemieckich warsztatów remontowych Zentrale Automobilwerstatte der Heeresverwaltung
Oberost, zorganizowanych w dawnej fabryce
manometrów Szeffera i Budenberga. 11 listopada 1918 roku, po opuszczeniu przez Niemców
Warszawy, komitet robotniczy samorzutnie objął zakład w zarząd i przekazał go ukonstytuowanym władzom polskim. CWS początkowo
pełniły funkcje warsztatów remontowych różnorodnego taboru samochodowego i motocyklowego oraz czołgów Renault 17 FT odradzającego się Wojska Polskiego.
Ze względu na ogromne zapotrzebowanie
na pojazdy mechaniczne dla wojska już w 1919
roku uruchomiono tam produkcję części zamiennych i nadwozi samochodowych, a po
zakończeniu wojny z Rosją bolszewicką także
montownię samochodów osobowych i półciężarowych Ford T i TT.
W 1920 roku, w czasie inwazji wojsk bolszewickich na Warszawę, w CWS wyprodukowano 16 samochodów pancernych FT-B model 1920, konstrukcji pracownika warsztatów
inż. Tadeusza Tańskiego. Ze względu na niewielkie gabaryty, ruchliwość i zwrotność oraz
siłę ognia (ckm), pancerny Ford FT-B wykazywał dużą przydatność w specyficznych warunkach wojny manewrowej. Po zakończeniu
działań bojowych w warsztatach zbudowano z
blach niepancernych 25 czołgów ćwiczebnych
typu Renault FT-17.
Pierwszym polskim samochodem osobowym był CWS T-1, konstrukcji inż. Tadeusza
Tańskiego, zbudowany w Centralnych Warsztatach Samochodowych w sierpniu 1925 roku.
Prototypowy samochód miał nietypowe rozwiązanie konstrukcyjne. Można go było rozebrać jednym kluczem płaskim 17x29 i śrubokrętem. Tę cechę posiadały także samochody
CWS z późniejszej produkcji seryjnej.
Wśród osiągnięć produkcyjnych CWS warto wspomnieć także 10 przyczep „Labo-foto
CWS” dla lotnictwa, silniki 02P do napędu radiostacji w samolotach oraz nadwozia specjalne do pojazdów różnych typów.
W październiku 1927 roku połączono Centralne Warsztaty Samochodowe, Centralne
Warsztaty Łączności i Centralne Warsztaty Saperskie, tworząc Centralne Warsztaty Inżynierii (CWInż.). W myśl wytycznych Ministerstwa
Spraw Wojskowych miały wytwarzać nowy
sprzęt i remontować wyposażenie wojsk technicznych, głównie przy zastosowaniu materiałów krajowych.
W marcu 1928 roku, na terenie dawnych
Centralnych Warsztatów Samochodowych
przy ul. Terespolskiej 34/36 (dzisiaj Chodakowska) utworzono Państwowe Zakłady Inżynierii (PZInż.), które przejęły potencjał gospodarczy Centralnych Warsztatów Inżynierii.
Zakłady powiększyły się znacznie w roku 1930,
gdy przyłączono przejęte przez Bank Gospodarstwa Krajowego zadłużone Zakłady Mechaniczne „Ursus” SA w Czechowicach (dzisiejszy
Ursus, dzielnica Warszawy). W latach 19281930 produkcję samochodów CWS prowadziła Państwowa Wytwórnia Samochodów PZInż.,
zlokalizowana także na posesji dawnych CWS.
Państwowe Zakłady Inżynierii były wielozakładowym przedsiębiorstwem skomercjalizowanym tzn. działającym na zasadach prawa handlowego. System ten można porównać
w pewnym stopniu do obecnego przedsiębiorstwa państwowego, pokrywającego wydatki
ze sprzedaży swoich wyrobów. Udział Skarbu
Państwa w majątku fabryki wynosił 84 proc.
Nadzór państwowy sprawowało Ministerstwo
Spraw Wojskowych poprzez Radę Administracyjną. Każdorazowym jej przewodniczącym
był delegat tego resortu. Rada podejmowała
tylko najbardziej istotne decyzje ekonomiczno-produkcyjne i rozwojowe, a dyrekcja naczelna miała możliwość nieskrępowanego działaW W W. K U R I E R P R A S K I . P L
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Handlowiec poszukiwany
do dobrze zapowiadającego
się wydawnictwa gazety
lokalnej Kurier Praski
tel. 663 739 759

OGŁOSZENIA DROBNE
Pomoc kuchenna. Białołęka.
606898220

Krzysztof Wysocki

Radny Dzielnicy Praga Południe (Gocław)

Serdecznie zapraszam
do współpracy

Brama główna Centralnych Warsztatów Samochodowych.

Część I
Praga-Południe
kolebką polskiej motoryzacji

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

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

Pierwszy polski samochód osobowy zbudowany w Centralnych Warsztatach Samochodowych - prototypowy CWS T-1 na podwórzu fabryki. Przy samochodzie jego twórca, inż. Tadeusz Tański (sierpień 1925 roku)

Na tyłach Centralnych Warsztatów Samochodowych, czołgi FT-17 po
naprawie z 1. Pułku Czołgów, około 1920 roku.
Hala główna Centralnych Warsztatów Samochodowych, dalej brama wjazdowa i budynek biurowy,
połowa lat 20. ubiegłego wieku.

Hala nadwoziowni Państwowej Wytwórni Samochodów. Po prawej stronie znajdowała się hala warsztatu mechanicznego. Zabudowana przestrzeń między halami stała się montażownią samochodów,
magazynem i ekspedycją pojazdów stworzonej w tych halach Fabryki Samochodów Osobowych i Półciężarowych PZInż dla produkcji licencyjnej Polskich Fiatów. Tor kolejowy wchodzący do hali montażu
jest dzisiaj jedynym zachowanym reliktem FSOiP.

Dział napraw silników CWS, około 1923-1925 roku.

Przyczepa „Lobo-foto” CWS na podwórzu fabryki. W oknie przyczepy jej twórca, konstruktor nadwoziowy inż. Stanisław Panczakiewicz.

nia. Warto więc wymienić zespoły dyrekcyjne, zasłużone
dla polskiej motoryzacji. Do roku 1934 dyrektorem PZInż.
był płk inż. Kazimierz Meyer, a jego zastępcami: inż. Jan
Śmigielski (d/s technicznych) i mjr Roman Formulewicz
(d/s administracyjnych). W latach 1934–1937 stanowisko
dyrektora naczelnego obejmował dr inż. Adam Kręglewski,
dyrektorem technicznym był inż. Jan Dąbrowski, a administracyjno-handlowym mgr Zygmunt Rakowicz. Ostatni zespół dyrekcyjny: inż. Wiesław Januszewski, inż. Stanisław

KURIER@KURIERPRASKI.PL

Brzeziński i mgr Mieczysław Soroko, działał jeszcze w czasie walk wrześniowych 1939 roku.
PZInż. obok zasadniczej produkcji seryjnej wytwarzały
bardzo duży asortyment wyrobów w małych seriach, co pozwalało na wszechstronny rozwój kadry techniczno-konstrukcyjnej, technologów i organizatorów produkcji oraz
stwarzało możliwości podniesienia kwalifikacji majstrów i
robotników.
Produkcję seryjną realizowano na podstawie umów li-

cencyjnych podpisanych w maju 1930 roku ze szwajcarską firmą „Adolphe Saurer” SA w Arbon i w październiku 1931 roku z turyńską firmą FIAT. Zawarcie umowy
z Saurerem, krytykowane w ówczesnej prasie niefachowej, było posunięciem słusznym, dostarczając krajowi
trwałe i ekonomiczne, znane ze swej jakości silniki wysokoprężne sześcio-, a później czterocylindrowe (wersje
podstawowe o mocy odpowiednio 85 KM i 65 KM) oraz
podwozia ciężarowe 4- i 6-tonowe, a później także 5-to-

nowe. Umowa zapewniała możliwość wprowadzenia do produkcji wszystkich nowości szwajcarskiego partnera oraz stałą
współpracę konstrukcyjną.
Saurery budowane w Warszawie w PZInż. (silniki w Czechowicach-Ursusie, nadwozia przy ul. Terespolskiej), a w pierwszym okresie tylko montowane, przeznaczone były do karosowania także jako autobusy. Były to pojazdy miejskie lub
międzymiastowe z 30-45 miejscami siedzącymi, w tym słynne
„Zawraty” z nadwoziami z PZInż. Autobusy Saurer były mimo
wysokiej ceny, szeroko stosowane na terenie Warszawy i całego kraju, między innymi w Gdyni, Krakowie, Wilnie i w komunikacji międzymiastowej, gdzie najpoważniejszym ich użytkownikiem była Komunikacja Samochodowa PKP. Prędkość
maksymalna autobusów wynosiła 76 km/h, a zużycie oleju napędowego około 25 1/100 km.
Silniki 6-cylindrowe, przekonstruowane w PZInż., stosowane
były między innymi w czołgach 7TP i gąsienicowych ciągnikach
artyleryjskich C7P, a unowocześnione silniki 4-cylindrowe na
przykład w krajowych supernowoczesnych samochodach ciężarowych PZInż. 703 z kabiną kierowcy typu wagonowego nad
silnikiem i pochodnych oraz w próbnym, nowatorskim półgąsienicowym ciągniku artyleryjskim - PZInż. 202.

dr Jan Tarczyński,
Joanna Kurczab,
Damian Rząp
Centralna Biblioteka Wojskowa
im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego
w Warszawie

Warsaw / Praga/ ul. Sokola 2
Restauracja posiada dwie sale
sala I 80 – 100 os.
sala II 30-40 os.

KURIER@KURIERPRASKI.PL
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Od dawna wiadomo, że dbałość o historię oraz zabytki nie miałaby szans
powodzenia, gdyby nie czujność
lokalnych mieszkańców, wspierana
przez organizacje pozarządowe.

Budowa Trasy Świętokrzyskiej na praskim odcinku budzi niepokój społeczników od dawna. Pierwsze interwencje w
zakresie jej destrukcyjnych skutków podejmowało Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”. Chodziło wtedy o wycinkę drzew w parku Michałowskim oraz plany
rozbiórkowe na terenie dawnego kompleksu młyńskiego. W tej drugiej sprawie interweniowało Stowarzyszenie Kolekcjonerzy
Czasu (SKC) wraz ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział w
Warszawie (SNAP) w zakresie działań podejmowanych przez stołecznego konserwatora zabytków oraz Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami, które dotyczyły
ochrony i odpowiedniego zabezpieczenia
zabytkowego kompleksu. Z prowadzonej przez SKC ze stołecznym konserwato-

Szkoda życia na
sprzątanie!
Statystyki pokazują, że przeciętny
człowiek ponad rok swojego życia
spędza na sprzątaniu. Warszawska
firma mówi: to zdecydowanie za
dużo. I proponuje kompleksową
usługę sprzątania mieszkań warszawiaków.

Anna Straszyńska

T

empo życia Polaków wzrasta, czas pracy
również. Nie mamy czasu na podstawowe czynności związane z utrzymaniem porządku. Z odsieczą przychodzi Firma eClear Serwis sprzątający, która specjalizuje się
w sprzątaniu domów i prywatnych mieszkań. Kto może skorzystać z jej usług? Każdy
mieszkaniec Warszawy, który potrzebuje
fachowej pomocy. Zarówno po remoncie,
wyprowadzce, jak i w każdych innych okolicznościach, jednorazowo lub cyklicznie,
przez siedem dni w tygodniu, pracownicy zajmą się doprowadzeniem wskazanych
pomieszczeń do porządku.

KURIER@KURIERPRASKI.PL
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Rozmowa z Pawłem Radkowskim,
koordynatorem klubu „Zwalcz Nudę”

Kurier Praski
Firma świadczy swoje usługi kompleksowo. Zapewnia zarówno profesjonalne środki czystości oraz niezbędny sprzęt. Klient
nie musi przygotowywać się do sprzątania,
nadzorować go. Wystarczy, że zaprosi pracowników sprzątających do swojego domu,
by po zakończeniu prac cieszyć się porządkiem.
Osoba decydująca się na skorzystanie z
usług firmy nie musi obawiać się o swoje
mienie, które podlega ubezpieczeniu. Nad
każdym, nawet drobnym zleceniem, czuwa Koordynator zespołu. Na czym polega
jego rola? Na to pytanie odpowiedzi udzie-

li Jarosław Kamiński, który w firmie eClear
pełni tę funkcję. - W głównej mierze nadzoruję prowadzone prace, dbam o to, aby
pracownicy wywiązywali się ze swoich obowiązków pozostawiając mieszkanie nieskazitelnie czyste. Świadczymy usługi wysokiej
jakości, które dla klientów oznaczają przede
wszystkim wygodę. Zapewniamy niezbędne sprzęty, środki czystości i nadzór podczas sprzątania. Zadowolenie klientów to
nasz priorytet - mówi J. Kamiński.
Więcej informacji pod nr tel.: +48 535
092 392, e-mail: biuro@eclear.pl, www.eclear.pl

Dokładne godziny otwarcia i harmonogram zajęć i warsztatów można znaleźć na naszej stronie internetowej www.
zwalcznude.pl. W czasie zabawy dzieci pod
opieką rodziców mogą korzystać ze wszystkich dostępnych tu atrakcji Mamy program
zajęć popołudniowych, które prowadzą wolontariusze oraz specjaliści z różnych dziedzin. W czasie gdy dzieciom dajemy do dyspozycji gry i zabawki, rodzice mogą napić
się kawy i herbaty. Można też za symboliczną cegiełkę kupić np. ciasto. Zysk chcemy
przeznaczyć na rozwijanie oferty tego miejsca oraz zakup zabawek.
Klub „Zwalcz Nudę” to jedno z kliku tego
typu miejsc na Pradze-Południe. Czym wyróżnia się na tle innych?
Przede wszystkim zajęcia w naszym klu-
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MIESZKAŃCY O PAŁACYKU
Do 15 czerwca będą trwały konsultacje społeczne w sprawie funkcji kulturalnych, jaką będzie pełnił pałacyk
Ksawerego Konopackiego po rewitalizacji. O jego docelowym przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy.

B

udynek przy Strzeleckiej 11/13 od wielu
lat popadał w ruinę. Straszył zawalonymi
stropami, zniszczonym dachem i elewacją.
Wkrótce ma stać się centrum kulturalnym.
- Mam nadzieję, że adaptacja pałacyku stanie się lokomotywą rewitalizacji tej części
Nowej Pragi i przywróci budynkowi pierwotny blask - mówi Michał Krasucki, zastępca stołecznego konserwatora zabytków.
Konsultacje w sprawie określenia konkretnych funkcji kulturalnych rozpoczę-

ły się 18 kwietnia i przebiegają w kilku etapach. Na temat wizji zagospodarowania
budynku oraz aktywności, jakie mają być
w nim prowadzone, wypowiada się mieszkańcy. Zbierane są także opinie zespołu ekspertów oraz pracowników Domu Kultury Praga, przyszłego gospodarza budynku.
Konsultacje zakończy opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego. Po nich miasto zleci sporządzenie
projektu remontu.
Prace remontowo-budowlane rozpoczną
się w przyszłym roku, po uzyskaniu kompletu pozwoleń. Żeby je otrzymać, trzeba
określić docelowe funkcje pałacyku. - Do
tego potrzebne są konsultacje społeczne.
Na razie jest za wcześnie, żeby o nich mówić - zaznacza Michał Krasucki.

bie są bezpłatne. Oferta Warszawy jeśli chodzi o miejsca rodzinne, gdzie można spędzić czas jest bardzo szeroka. Pojawia się co
raz więcej punktów współfinansowanych
przez m.st. Warszawa, dzięki czemu zajęcia są organizowane za niewielką opłatą. W
Klubie dla Rodzin Zwalcz Nudę zrezygnowaliśmy z opłat, dzięki czemu każdy może
się tu czuć swobodnie i nie zastanawiać się
nad tym czy stać go na kolejną herbatę czy
wode dla dziecka. Nasza oferta jest wyjątkowa również ze względu na to, że prowadzimy zajęcia nie tylko dla dzieci, ale takżę dla
dorosłych. Jest to miejsce, w którym rodzice mogą swobodnie spędzić czas, napić się
kawy oraz porozmawiać podczas gdy dzieci
mogą wyszaleć się w sali zabaw.

Rozmawiała: Olga Kędzierska

Czy zawsze znamy przyczyny niepłodności?
Diagnostyka niepłodnej pary polega
na wykonaniu pakietu badań w celu
wykrycia nieprawidłowości, które
uniemożliwiają zajście w ciążę. Jednak u co piątej pary żaden z wykonanych testów diagnostycznych nie
wykazują uchwytnej nieprawidłowości. Czy para, u której nie wyjaśniono
przyczyny braku ciąży, jest płodna?

O niepłodności mówimy, gdy para podczas rocznego, regularnego współżycia
bez zabezpieczenia nie zachodzi w ciążę. Po roku bezskutecznych starań powinna zgłosić się po pomoc medyczną. Często
po zebraniu szczegółowego wywiadu oraz
przeprowadzeniu niezbędnych badań stosunkowo szybko udaje się ustalić przyczynę
braku ciąży i wdrożyć właściwe postępowanie. Jednak zdarza się, że kolejne testy potwierdzają prawidłowy stan fizjologiczny.
Kiedy wyczerpane zostają wszystkie możliwości diagnostyczne, a para nadal pozostaje bezdzietna, mówimy o niepłodności
idiopatycznej, czyli takiej której przyczyn
współcześnie dostępnymi metodami nie
jesteśmy w stanie określić. Z taką sytuacją
mamy do czynienia u ok 20 proc. niepłodnych par zgłaszających się do lekarzy. Zgodnie z danymi WHO ocenia się, że blisko 80
milionów par na świecie doświadcza niepłodności, czyli można powiedzieć u około
16 milionów par przyczyn choroby nie uda
się ustalić i sklasyfikować. Nie mniej jednak te pary można poddać skutecznej terapii i doprowadzić do uzyskania ciąży i uro-
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Centrum
Aktywnej Rozrywki cd.

Czujność na medal
rem zabytków korespondencji wynika, że
inwestor nie wystąpił o nadzór archeologiczny nad prowadzoną inwestycją, czego
skutkiem była interwencja SNAP w okolicy
Dworca Wschodniego w dniu 29.05.2016.
Hanna Plicicka-Ciura, prezes SNAP,
dzień wcześniej (28.05.2016 r.) zaalarmowana została o dużym nagromadzeniu szczątków kostnych znajdujących się
w jednym z wykopów w rejonie planowanej budowy drogi. Interweniując z ramienia SNAP przeprowadziłam oględziny we
wskazanym przez panią Izę i panią Reginę miejscu, które poinformowały o znalezisku. W czasie oględzin natrafiono jedynie
na odłamki kości, wykop natomiast był już
zasypany. Obie panie, zachowując czujność,
chwilę przed zasypaniem wykopu zdążyły
zabezpieczyć kilka całych kości, które przekazały podczas oględzin do badań. Analiza antropologiczna przeprowadzona przez
biegłą sądową Katarzynę Kuźniarską wykazała, że znalezione części szkieletów są pochodzenia zwierzęcego, prawdopodobnie
wieprzowego i wołowego.
Prawdopodobieństwo
odnalezienia
zbiorowej mogiły zostało więc wykluczone. Skąd zatem wzięły się kości zwierząt hodowlanych na tak dużych głębokościach?
Być może są to pozostałości po śmietniku
zorganizowanym na potrzeby rzeźni miejskiej działającej na Pradze od drugiej połowy XIX wieku, niemniej jednak pani Izie
oraz pani Reginie należą się serdeczne podziękowania za postawę i szybką interwencję.

Kurier Praski

niekorzystnie rokuje dla jego efektów szczególnie w przypadku ukończenia przez kobietę 35 roku życia. Życie pary często zostaje podporządkowane obserwacji kolejnych
mijających cykli, próbie naturalnego zajścia
w ciążę lub „leczeniu” o niepotwierdzonej
skuteczności. Pozostawanie w często złudnej nadziei i kolejne bezowocne cykle negatywnie wpływają na życie emocjonalne i rodzinne starającej się pary.
Wsparciem w podjęciu decyzji co do sposobu dalszego leczenia powinien być lekarz,
specjalizujący się w medycynie rozrodu. To
lekarz, rzetelnie i zgodnie z wiedzą kliniczną oceni stan faktyczny i zapozna parę z
możliwościami leczenia i szansami na uzyskanie ciąży, co umożliwi parze podjęcie
świadomej decyzji.

Przychodnia Lekarska nOvum
w Warszawie
www.novum.com.pl
tel: 22 566 80 00

dzenia dziecka.
- W takiej sytuacji specjaliści medycyny rozrodu koncentrują się na rozwiązaniu
problemu a nie na znalezieniu jego przyczyn - mówi dr Janusz Wojewódzki z Przychodni nOvum w Warszawie. Zgodnie z
wytycznymi europejskich i polskich towarzystw naukowych niepłodność idiopatyczna trwająca ponad 2 lata, gdy kobieta skończyła 35 lat, kwalifikuje parę do zabiegu in
vitro. W przypadku gdy kobieta jest młodsza, można spróbować kilku zabiegów in-

seminacji. Ze względu na to, że czas działa
na niekorzyść kobiety, liczba komórek jajowych w jej organizmie sukcesywnie maleje,
a szansa na ciążę z wiekiem staje się coraz
mniejsza, nie zaleca się odkładania decyzji
o zabiegu in vitro, jeśli istnieją do niej udokumentowane medyczne wskazania.
Przyjacielskie rady w rodzaju: „jedźcie na
urlop i odpocznijcie” lub „przestańcie o tym
myśleć” podyktowane są życzliwością, lecz
nie zmieniają sytuacji. Co więcej, powodują, że leczenie odsuwane jest w czasie, a to
KURIER@KURIERPRASKI.PL

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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