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Mój plan dla Pragi:
współpraca i zgoda
Jest Pan nowo wybranym burmistrzem Pragi-Północ. Czy wcześniej
miał Pan styczność ze sprawami tej
dzielnicy?
Zanim zostałem burmistrzem, byłem radnym m.st. Warszawy i zajmowałem się m.in. kwestiami ładu
przestrzennego, komunikacji miejskiej, czy architektury, a te tematy w
dużym stopniu dotyczyły Pragi-Północ. Wśród moich interpelacji proponowałem między innymi, rozwiązania komunikacyjne, interesowała
mnie też kwestia zagospodarowania
przestrzennego Placu Hallera, Ronda Starzyńskiego, ulic Wileńskiej czy
Targowej oraz przyszłej stacji Metro
Szwedzka.
Jednak większą część życia spędził Pan na Ursynowie. Skąd zatem
Praga-Północ?
WIĘCEJ • STR. 5

Pełnych spokoju i ciepła Świąt Wielkanocnych,
radosnych spotkań rodzinnych przy świątecznym stole
oraz smacznego jajka
życzy Rada i Zarząd
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
oraz pracownicy Urzędu
Warszawa, Praga-Północ, Wielkanoc 2016

Foto: Van Gogh Alive

185. Rocznica bitwy pod
Olszynką Grochowską

Foto: Marcin Gruza

Wojciech Zabłocki
od stycznia pełni funkcję
burmistrza Pragi-Północ.
Kim jest nowy burmistrz
i jakie ma plany
dla dzielnicy?

Ponad 200 rekonstruktorów starło się pod Olszynką
Grochowską w rocznicę najkrwawszej bitwy w czasie
powstania listopadowego. Żywą lekcję historii obserwowały tłumy warszawiaków.

W

inscenizacji wzięła udział piechota, kawaleria
oraz artyleria - wszyscy uzbrojeni i ubrani w
mundury z epoki. Rekonstruktorzy stworzyli półtoragodzinne widowisko wypełnione szczękiem
broni, hukiem dział i wystrzałami armat.
WIĘCEJ • STR. 2

Zdrowych, spokojnych, radosnych
i pachnących wiosną
Świąt Wielkiej Nocy
spędzonych w rodzinnym gronie
oraz optymizmu
na poświąteczny czas życzą
Rada i Zarząd
Dzielnicy Praga Południe
m. st. Warszawy
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Z okazji świąt Wielkanocnych życzę wszystkiego tego,
co od Boga pochodzi.
Oby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia
i uniosły serca ponad przemijanie.
Wesołego Alleluja!

Paweł Lisiecki

Poseł na Sejm RP,
Przewodniczący Komitetu
Prawa i Sprawiedliwości
na Pradze-Północ
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PIERWSZE STYPENDIA GRUPY INWEST ROZDANE
Zakończyła się pierwsza edycja Programu Stypendialnego Grupy Inwest. Stypendia otrzymali gimnazjaliści z Pragi
Południe, którzy wyróżniają się aktywnością, zaangażowaniem społecznym i
osiągnięciami.

G

rupa Inwest, warszawska firma deweloperska, rozdała
stypendia po raz pierwszy.
Program został powołany we wrześniu 2015 roku. Jest skierowany do
aktywnych i zdolnych uczniów gimnazjów na Pradze Południe, gdzie
Grupa Inwest realizuje większość
swoich inwestycji budowlanych.
W pierwszej edycji Programu brały udział trzy szkoły: Gimnazjum nr
21, Gimnazjum nr 22 i Gimnazjum
nr 28. Stypendiami semestralnymi w
wysokości 300 zł miesięcznie została
wyróżniona trójka gimnazjalistów: 1.
Wiktoria Wojnarowska, Gimnazjum
nr 28; 2. Monika Faliszewska, Gimnazjum nr 22; 3. Maciej Jastrzębski,

Gimnazjum nr 21.
Stypendyści Grupy Inwest to nie

tylko bardzo dobrzy uczniowie.
Wszyscy mogą pochwalić się osią-

gnięciami sportowymi i zaangażowaniem społecznym. Wiktoria z powodzeniem gra w siatkówkę, Monika
zajmuje wysokie miejsca w fitnessie
sportowym na poziomie światowym,
a Maciek wygrywa z drużyną zawody
w unihokeja.
Bardzo ważne dla fundatora jest
zaangażowanie społeczne uczniów,
ubiegających się o stypendium. Wiktoria w szkole angażuje się w wolontariat, a w ostatnim semestrze została
finalistką konkursu „Aktywna Warszawska Młodzież”. Monika również
działa w wolontariacie szkolnym,
a w 2015 roku intensywnie zaangażowała się w projekt Amnesty International. Maciek natomiast bardzo aktywnie działa w ZHP, pełniąc służbę
wobec osób niepełnosprawnych. Pomaga w organizacji zbiórek i spotkań dla dzieci ze szkoły specjalnej.
Jest również reprezentantem samorządu szkolnego.

Z okazji
Świąt Wielkiej Nocy
składamy mieszkańcom Pragi Północ
życzenia pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra.
Aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją
i nowymi, szczęśliwymi przeżyciami.
Radosnych Świąt w gronie rodziny życzą
Radni Prawa i Sprawiedliwości
Dzielnicy Praga Północ
m. st. Warszawy
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Mioduszewska Teresa
Nastula Wojciech
Sosnowska Edyta
Szymańczuk Grażyna

Foto: Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu

L

uty był szczególnym miesiącem
dla mieszkańców Pragi. 368 lat
temu król Władysław IV nadał naszej dzielnicy prawa miejskie.
Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 10 lutego w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.
Przybyłych powitał burmistrz dzielnicy Wojciech Zabłocki, a Akt Nadania Praw Miejskich odczytał tegoroczny praski maturzysta Krzysztof
Putrzyński.
W części artystycznej zgromadzeni wysuchali Chóru Tonika działającego przy DK Praga, występu barda
Ryszarda Makowskiego oraz zespołu wokalno-tanecznego Praskie Mał-

Praski

Wydawca
Grupa Project sp. z o.o.
kurier@kurierpraski.pl
www.kurierpraski.pl
www.grupaproject.pl
https://www.facebook.com/kurierpraski
nakład: 10000 egz.

mazyje. Podczas uroczystości uhonorowany został przez Zarząd Dzielnicy
poseł na Sejm RP Paweł Lisiecki – do
niedawna burmistrz Dzielnicy Praga-Północ. Oczywiście jak co roku
świętowała cała dzielnica – praskie
organizacje, kluby, kawiarnie, galerie i świetlice , wszyscy przygotowali
swoje wydarzenia. W ramach uwieńczenia obchodów rocznicy, 14 lutego
mieszkańcy i sympatycy Pragi zebrali
się pod katedrą św. Floriana.
Cel jaki im przyświecał był jeden - wspólne praskie zdjęcie, które
w tym roku przybrało walentynkowy
kształt serca.

Olka

Odegrano najważniejsze momenty walki, w której poległo ok.
8 tys. żołnierzy polskich i blisko 10
tys. rosyjskich.
25 lutego 1831 roku 40-tysięczna armia polska stanęła naprzeciw
60-tysięcznego wojska rosyjskiemu,
maszerującego na Warszawę. Olchowy lasek na polach Grochowa był
ostatnim punktem obrony miasta.
Dzięki skutecznemu oporowi polskiej armii plan szturmu cara Mikołaja I na Warszawę nie powiódł się, a
dowodzący rosyjską armią Iwan Dybicz w marcu 1831 r. wycofał się z Mazowsza na Podlasie.
Inscenizacja historyczna, która odbyła się w sobotę (27.02), to tylko jedna z form uczczenia walk powstańców z carskim wojskiem. Wydarzenia
Ku dla c raba
rie zy t 1
ra tel 5%
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Bielecki Marek
Jasińska Katarzyna
Kazanecki Robert
Kędzierski Ryszard
Kędzierski Sebastian

185. Rocznica bitwy pod
Olszynką Grochowską CD.

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

Foto: Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Urodziny Pragi

te wspominano również w niedzielę.
W czasie drugiego dnia obchodów
odprawiona została msza św. w kościele Najczystszego Serca Maryi. Jak
co roku mieszkańcy i zaproszeni goście udali się do Alei Chwały i pod Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską, gdzie odczytano apel poległych
oraz złożono wieńce i kwiaty. W uroczystościach wzięły udział m.in. władze samorządowe Pragi-Południe,
Rembertowa oraz Pragi-Północ.
Tegoroczne obchody organizowały władze Pragi-Południe, Rembertowa, Stowarzyszenie Olszynka Grochowska, Centrum Promocji
Kultury Praga-Południe, grupy rekonstruktorów oraz dowództwo Garnizonu Warszawa.

MaG

Hair Stylist

Nowoczesne Fryzjerstwo i Kosmetyka

Foto: Urząd Dzielnicy Praga-Północ

Tel.: 883 222 773 hairstylist.pl
ul. Kondratowicza 11
(róg ul.Rembielińskiej, budynek Różopol)
www.kurierpraski.pl
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Plan rewitalizacji
„RÓŻYCA”
Nowocześnie i z nawiązaniem do
historii - tak ma wyglądać Bazar
Różyckiego po rewitalizacji, której
projekt zaprezentowano w Muzeum
Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52. „Różyc” ma nadal służyć
kupcom, ale zyska również przestrzeń
społeczno-kulturalną.

P

rojekt zakłada powstanie nowych budek handlowych, ale w starym układzie. Na tarasie nad nimi mają stanąć
kawiarnie i restauracje, plenerowe kino,
otwarta kuchnia oraz niewielki plac zabaw
dla dzieci. - Wprowadzenie funkcji związanych z aktywnością lokalną ma sprawić, że
bazar będzie żywą przestrzenią również po
godz. 16 - mówiła Aleksandra Wasilkowska,
autorka projektu.

Całość ma zostać utrzymana w charakterystycznej dla Bazaru Różyckiego zielonej kolorystyce.
Rewitalizacja targowiska zakłada rekonstrukcję syfonu, który znajdował się niedaleko wejścia od ulicy Targowej, oraz bramy
w kształcie z XIX wieku, ale z odwzorowaniem dzisiejszych detali. - W pracowni przerysowaliśmy aktualne elementy bramy ze
wszystkim charakterystycznymi reklamami. Naszą propozycją jest odzwierciedlenie
tej architektury w żelaznych prętach bramy
- mówiła Aleksandra Wasilkowska. Plan
rewitalizacji zakłada również zachowanie
resztki muru po XIX-wiecznej kamienicy
Juliana Różyckiego w formie trwałej ruiny.
Projekt został bardziej przychylnie przyjęty niż poprzednie. - Możemy mówić
o znaczącym przełomie. Zacząłem wierzyć,
że konsultacje coś przynoszą - mówił Ja-

tym roku Praga po raz trzysta
sześćdziesiąty ósmy obchodziła swoje urodziny. Dokładnie
10 lutego 1648 roku król Władysław IV
Waza nadał, na prośbę biskupa kamienickiego Michała Działyńskiego, Pradze
Biskupiej prawa miejskie. Akt ten unieważnił wszystkie wcześniej obowiązujące prawa, a jednocześnie nadał nowe
prawa według prawa magdeburskiego.
W akcie nadania określono sposób,
w jaki Praga miała być zarządzana. Król dał prawo do wybierania burmistrza, rajców (dzisiejszych radnych) oraz wójta. Władze miejskie mogły podejmować uchwały w zakresie handlu i rzemiosła.
Ponadto Praga otrzymała możliwość ustanowienia sądu, który miał
rozstrzygać spory na terenie miasta oraz prawo miecza, czyli prawo
określające jakie rodzaje kar za jakie przestępstwa można wykonywać,
z prawem do wykonywania wyroków śmierci włącznie. To wiązało się
z kolei z powołaniem instytucji kata.
Przy akcie nadania praw miejskich król Władysław IV nadał Pradze
prawo organizowania czterech jarmarków w roku oraz cotygodniowych targów. Dodatkowo nastąpiło na terenie Pragi ujednolicenie miar
i wag oraz ustalono wysokość opłat pobieranych od kupców.
Mieszkańcy Pragi zostali wówczas zwolnieni z wszelkich ciężarów
związanych z obowiązkiem utrzymania wojsk.
Akt nadania praw miejskich Pradze miał niebagatelne znaczenie dla
rozwoju handlu i mieszczaństwa na prawym brzegu Wisły. Akt z 1648
roku wyznaczył kierunek, w którym ta część Warszawy miała się rozwijać i skutki tego aktu odczuwamy do dnia dzisiejszego. Widać to zarówno w nazwach ulic (ulica Ratuszowa, nosi nazwę od stojącego niegdyś
tam ratusza), jak i w handlowym charakterze Pragi.
Niestety rozkwit Pragi został przerwany w związku z wydarzeniami,
które miały miejsce podczas Insurekcji Kościuszkowskiej. 4 listopada
1794 roku doszło do szturmu Pragi przez wojska rosyjskie i wymordowania znacznej części mieszkańców. To wydarzenie na blisko siedemdziesiąt lat wstrzymały rozwój Pragi.
Od kilku lat prascy społecznicy oraz władze Dzielnicy starają się, aby
10 luty stał się datą pamiętną dla mieszkańców Pragi. Odbywa się wówczas uroczysta sesja, wspominany jest akt nadania prawa miejskich, odbywają się koncerty i wydarzenia artystyczne. Warto pamiętać o urodzinach Pragi, bo to naprawdę doniosłe wydarzenie.

Paweł Lisiecki
Poseł na Sejm RP
Prażanin
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Mój plan dla Pragi: współpraca i zgoda

To prawda. Z Ursynowem jestem
związany od najmłodszych lat. Byłem też radnym tej dzielnicy przez
cztery lata, zanim zostałem radnym m.st. Warszawy. Prascy radni
docenili jednak moje zaangażowanie w sprawy Pragi, poparte konkretną pracą. Ostatecznie, to mnie zaproponowali urząd burmistrza dzielnicy,
kiedy Pawła Lisieckiego wybrano posłem na Sejm RP. Dla mnie było to
duże wyróżnienie, ale i wyzwanie,
którego postanowiłem się podjąć.
A jakie na tym stanowisku stoją
przed Panem wyzwania?
Praca burmistrza to duża odpowiedzialność za sprawy dotyczące
mieszkańców i całej społeczności,
dlatego wiem, że przede mną dużo
ciężkiej pracy. Liczę się z tym, że czasem trudno będzie pogodzić potrzeby i interesy różnych grup, środowisk,
mieszkańców czy radnych. Każdy ma
swoją wizję rozwoju dzielnicy, którą uważa za słuszną. A moim zadaniem będzie analiza tych pomysłów i
godzenie różnych rozwiązań tak, aby
Praga rozwijała się w dobrym kierunku. Będę przy tym dbał o legalność i
przejrzystość wszystkich działań.
Nie możemy również zapominać, że
Praga jest jedną z dzielnic stolicy i

bez współpracy z ratuszem i sąsiednimi dzielnicami, a także instytucjami centralnymi, nie będzie się rozwijać w taki sposób, w jaki by mogła.
A drzemie w tej dzielnicy duży potencjał. Dlatego ważne, aby Praga-Północ dbała też o dobre relacje z otoczeniem i dla mnie ta kwestia będzie
równie istotna.
Jakimi problemami Pragi, szczególnie, chciałby Pan się zająć podczas pełnienia funkcji burmistrza?
Planów jest na pewno dużo więcej,
niż możliwości ich realizacji. Jednak
jest kilka kwestii, na których trzeba się skupić w pierwszej kolejności.
Chciałbym przyspieszyć proces rewitalizacji dzielnicy. Zależy mi też na
jak najszybszym podłączeniu ciepła
sieciowego i odnowieniu wielu zaniedbanych obecnie kamienic. Potrzebna jest też mądra polityka w kwestii
zasobów lokalowych na Pradze Północ, bo obecnie jest dużo związanych
z tym problemów społecznych i bytowych. Obiecywałem też, i na pewno dotrzymam słowa, że przyjrzę się
oświacie tak, aby Praga nie odstawała w tym zakresie od innych dzielnic, bo np. od lat nasza dzielnica jest
w Warszawie ostatnią pod względem
wyników testów szóstoklasistów.

W szerszym kontekście należy zadbać o właściwą politykę społeczną,
bytową, lokalową, oświatową, bo te
wszystkie sfery się wzajemnie przenikają i wszystkie je powinniśmy we
właściwy sposób wzmacniać.
W czasie pełnienia swojego urzędu
chciałbym też intensywnie wspierać
innowacyjność i przedsiębiorczość,
bo tam, gdzie jest rozwój techniki,
tam są miejsca pracy, tam jest rozwój ośrodków edukacyjnych i tam,
w naturalny sposób, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, likwiduje
się zjawiska patologiczne. Jeśli zatem
będziemy inwestować w różne ośrodki kreatywności, nauki i innowacji, to
na pewno będzie to miało pozytywny
wpływ na całą naszą dzielnicę.
A czy znajdą się odpowiednie
środki finansowe na realizację tak
wielu planów?
Bardzo szybko przekonałem się o tym,
że głównym problemem nie jest to, ile
mamy pieniędzy, tylko, jak sprawnie są wydawane. Po prostu jest wiele procedur, ograniczeń urzędowych i

5
cd.

prawnych i to one w pierwszej kolejności nam nie pozwalają na realizację
wszystkich inwestycji, które chcielibyśmy poczynić. Jest szereg spraw, które
uniemożliwiają nam sprawne działanie i nie skupiają się one wokół kwestii
finansowych. Nie martwmy się zatem
pieniędzmi, ale myślmy o tym, jak rzetelnie i mądrze wydać te, które mamy.
Jest Pan stosunkowo młodym
burmistrzem. Czy spotkał się Pan z
uwagami, że jest Pan za młody na
ten urząd?
Z każdym dniem jestem coraz starszy,
więc problem mojego młodego wieku
jest coraz mniejszy. A tak na poważnie, to wydaje mi się, że oceniać mnie,
powinno się po działaniach, a nie po
wieku. Myślę, że już udało mi się
w paru sytuacjach pokazać, że jestem
osobą kompetentną, która jest zdecydowana i ma własne zdanie; i, że
w sposób odpowiedzialny potrafię kierować urzędem i dbać o dynamiczny rozwój Pragi.

Rozmawiała
Katarzyna Skibińska

Wesołego Alleluja!
Życzę Państwu Świąt prawdziwie Wielkanocnych,
wiosennych nastrojów,
ciepłej, rodzinnej atmosfery,
miłych spotkań w gronie Najbliższych
i mokrego Śmigusa Dyngusa.

Małgorzata Wypych
Poseł na Sejm RP

Na targowisku ma znajdować się w sumie ponad 600 punktów handlowych o powierzchni ok. 5 m kw. każdy. Stragany będą
mieć konstrukcję modułową, która pozwoli kupcom łączyć je ze sobą, zwiększając powierzchnię sprzedażową. Przed nimi
znajdzie się miejsce na wystawki, gdzie handlujący będą mogli pokazywać swój towar.
Wymiary straganów oraz ich układ odzwierciedla dzisiejszy kształt targowiska.

nusz Sujecki ze Stowarzyszenia Obrońców
Zabytków Warszawy. Przebudowa targowiska nie została jeszcze przesądzona. Przeszkodzić mogą sprawy własności gruntu, na
którym znajduje się bazar. - Sytuacja prawna terenu jest zawiła. 1/3 należy do miasta,
a status prawny 2/3 jest nieuregulowany powiedziała A. Wasilkowska.

MAG

Fryzjerstwo damskie, męskie, dziecięce
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

www.kurierpraski.pl

Czytaj nas na
www.kurierpraski.pl

Aby Zmartwychwstały Chrystus
swoim Błogosławieństwem obudził w nas to,
co jeszcze uśpione.
Ożywił to, co już wydaje się martwe.
Niech światłość Jego słowa prowadzi nas
do Jego Królestwa.
Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy
Krzysztof Wysocki,
radny dzielnicy Praga-Południe

Przed nami Towarzyski Turniej
Dwójek w ramach cyklu „Siatkówka na Pradze - stulecie przyłączenia
Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia
do Warszawy”.
Już 19 marca na hali przy ulicy Zwycięzców 44 odbędzie się drugi turniej
organizowany w ramach jubileuszowych obchodów. Organizatorzy cyklu,

czyli Fundacja Warszawska Akademia
Siatkówki oraz Urząd Dzielnicy Praga-Południe, zaplanowali z tej okazji aż
sześć imprez sportowych. W marcu
zawodnicy rywalizować będą w dwuosobowych drużynach.
W kategorii kobiet rywalizować będzie 12 zespołów, natomiast w kategorii open - 16 par.
www.kurierpraski.pl
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Męski problem
– męska decyzja
P
ara bezskutecznie starająca się
o ciążę, rozpoczyna diagnostykę od podstawowych badań laboratoryjnych. Jednym z nich jest badanie nasienia. Coraz częściej wyniki
tych badań potwierdzają, że przyczyna niepłodności leży po stronie męskiej.
Definicje niepłodności zbieżne są
z poglądem, że jest to choroba pary
i dlatego para powinna jednocześnie
przeprowadzić diagnostykę. Ustalenie przyczyny bezdzietności skraca czas leczenia i pozwala na wybór

najskuteczniejszej metody. Podstawowym kryterium określającym
płodności mężczyzny jest badanie
nasienia, które aby było wiarygodne
powinno być wykonane dwukrotnie.
Potwierdzone badaniem analitycznym obniżenie parametrów nasienia nie wyklucza ojcostwa. Jeśli liczba plemników w nasieniu jest nieco
niższa w porównaniu z normą a regularne współżycie przez co najmniej
rok nie przyniosło efektów w postaci
ciąży, przeprowadza się inseminację
- zagęszczony koncentrat plemników

Kurier
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ruchomych podaje się bezpośrednio do jamy macicy w okresie około
owulacyjnym. Przy złych lub skrajnie
złych parametrach nasienia rozwiązaniem jest zabieg in vitro, podczas
którego pod mikroskopem wstrzykuje się plemnik bezpośrednio do
komórki jajowej, aby wspomóc jej
zapłodnienie.
Co jednak zrobić, kiedy w nasieniu nie ma plemników? Jeśli badania hormonalne pozwalają sądzić, że
proces spermatogenezy - czyli tworzenia się plemników w jądrach - zo-

Praski

stał zachowany, plemników można
poszukać, wykonując biopsję najądrzy (PESA, MESA) lub jąder (TESA,
TESE, M-TESE). Zabieg wykonywany jest przez androloga a pacjent
znajduje się w narkozie i nie czuje bólu. Pobrany materiał przekazywany jest do laboratorium IVF, gdzie
pod mikroskopem wyszukiwane są
plemniki, które są zamrażane i mogą
być następnie użyte podczas zabiegu
in vitro.
Procedury pobierania plemników
z jąder i najądrza wykonujemy w nOvum od 1996 roku - dodaje dr Wolski
– a od 2012 roku mamy możliwość
pobrania tkanki jąder pod kontrolą
mikroskopu operacyjnego (M-TESE). To jest znacznie skuteczniejsza
metoda ponieważ podczas trwania
zabiegu możemy łatwiej rozpoznać
miejsce, w którym proces powstawania plemników jest zachowany.
Mężczyzna, który słyszy diagnozę: niepłodny, nie powinien podupadać na duchu i tracić nadziei na
biologiczne ojcostwo. W ciągu ostatnich 20 lat dokonał się ogromny postęp w medycynie rozrodu, co daje
szansę na ojcostwo szerokiej rzeszy
mężczyzn. Przyjmuje się, że w nowoczesnych ośrodkach leczenie niepłodności męskiej w przeważającej
części przypadków kończy się sukcesem. Należy tylko, to leczenie rozpocząć!

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

Kurier Praski
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Fragment wiersza
Podwórzowy Grajek
Poezje Warszawa, 1927

W

tym roku obchodzimy
90. rocznicę powstania
przedwojennej grupy literackiej „Kwadryga”, a także urodzin
jednego z jej członków, poety Włady-

sława Sebyły - artysty, dziennikarza, a
także obrońcy polskiej wolności, który poniósł najwyższą cenę, bo został
dwukrotnie zamordowany. Po raz
pierwszy poniósł śmierć w ramach
stalinowskiej zbrodni w Charkowie,
po raz drugi został zabity literacko,
gdy jako ofiara z listy katyńskiej nie
mógł być promowany w Polsce Ludowej. W swojej poezji dotykał rzeczy prozaicznych i codziennych, pokazując w sposób delikatny brzydotę,
przemijanie związane z życiem ludzi
i zwierząt. Po wojnie ukazało się kilika edycji jego wierszy, ale cenzura

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

www.kurierpraski.pl

specjalnie zmieniała daty powstania
utworów, tak że wyglądało, iż część
wierszy poeta napisał po 1940 roku.
Władysław Sebyła urodził się w
Kłobucku, małej miejscowości pod
Częstochową w rodzinie nauczycielskiej o tradycjach walki o niepodległość Polski. Będąc jeszcze nastolatkiem wziął udział jako ochotnik w
pierwszym postaniu śląskim. Za namową ojca rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, które jednak
szybko zamienił na studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
Na początku swojej działalności literackiej w Warszawie został członkiem grupy literackiej „Kwadryga”.
Był także redaktorem i współwydawcą pisma o takiej samej nazwie, ponadto pisał w czasopiśmie „Zet”. W
latach trzydziestych współpracował
z Polskim Radiem, gdzie prowadził
swoją audycję poetycką „Kwadrans
Literacki”. W Warszawie mieszkał

wraz ze swoją żoną Sabiną Marią z
domu Krawczyńską i synem. Bezpośrednio poprzez miejsce swojego
zamieszkania był związany z Pragą
i Śródmieściem. Tak jak wielu Polaków stanął w obronie niepodległości swojej Ojczyzny we wrześniu
1939. W wyniku działań wojennych
podporucznik piechoty znalazł się
we Lwowie, gdzie został aresztowany przez Sowietów. Wraz z wieloma
polskim oficerami przewieziono go
do obozu w Starobielsku, gdzie przebywał aż do wiosny 1940 roku. Poeta
Władysław Sebyła był jedną z ofiar
ludobójstwa sowieckiego na Narodzie Polskim. Został rozstrzelany 11
kwietnia 1940 roku w Charkowie.

Krzysztof Wysocki

-„ musimy zatem wiedzieć
policzyć dokładnie
zawołać po imieniu
opatrzyć na drogę”

Zbigniew Herebert

„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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Wolontariusze fundacji „Dr Clown” z Jagiellońskiej

C

zy wiecie Państwo, że możecie
sprawić, aby na świecie pojawiło się 42 tysiące nowych
uśmiechów? Dzięki Wam ten bezcenny, niosący zdrowie sygnał rozjaśnia każdego dnia szpitalne oddziały
w całej Polsce.
W latach 70. naukowcy udowodnili, że terapia śmiechem wspomaga zdrowienie. Dlatego wolontariusze fundacji „Dr Clown” od 16 lat
odwiedzają chorych w placówkach
medycznych, specjalnych, domach
seniora czy hospicjach. W 2013 roku
„clowni” zaczęli odwiedzać też seniorów.
Takich kolorowych doktorów jest
w Polsce ponad 600, w 80 miastach.
Podczas każdej wizyty dają radość,
energię, optymizm i szeroko pojęte
wsparcie, ofiarowując przy tym czerwony nosek, niezbędny „magiczny”
rekwizyt - symbol radości i śmiechu.
Efektem ich pracy jest nie tylko minimalizowanie negatywnych konsekwencji choroby czy hospitalizacji,
ale również stymulowanie procesów
zdrowienia i wspieranie medycyny
konwencjonalnej.

Misja Fundacji zawiera się w słowach „uśmiech leczy”, jednak aby ją
realizować poprzez liczne działania
i programy wolontariusze potrzebują: szkoleń, strojów, rekwizytów
i czerwonych nosków, które ofiarowują chorym.
Dlatego zapraszamy, abyście Państwo zostali „doktorami clownami”
i pomogli leczyć smutek. Możecie to
uczynić przekazując nam 1 proc podatku. 1 proc. podatku zamieńmy razem na 100 proc uśmiechu!
Fundacja w liczbach:
• wolontariusze odwiedzają rocznie ponad 42
000 beneficjentów
• co miesiąc potrzebują oni 3500-4000 czerwonych nosków – to jeden z podstawowych
rekwizytów
i znak rozpoznawczy „doktora clowna”
• mamy 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

OPINIE

6 miesięcy na Białołęce

Władysław Sebyła – artysta nieznany
„(…)Skupiony i poważny macasz przed sobą kosturem,
Majestat nędzy zamknąłeś ciemności czarnym murem.
Polskie skowronki rzucasz w stare, wiedeńskie walce,
Zapamiętałe oberki przesiewasz przez chude, węźlaste
[palce.
Spiesznie biegają palce w różańcu białych guzików,
Twój ból najcichszy mówią prostotą smutnego krzyku(…)”

PUBLICYSTYKA

B

iałołęce minęło już pół roku odkąd zarząd Piotra Jaworskiego
stracił większość w Radzie Dzielnicy. Minęło pół roku, podczas którego nie odbyła się żadna sesja w trybie
zwyczajnym i odkąd Rada Dzielnicy
nie podjęła żadnej merytorycznej
uchwały. Minęło pół roku prób bezskutecznego rozbicia jedności nowej

koalicji przez burmistrza oraz wysłanników prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Minęło pół roku stosowania sztuczek prawnych, by odsunąć moment utraty stołka przez burmistrza.
Ale nic to nie dało. Jedynym skutkiem było to, że Białołęka ucierpiała,
mieszkańcy nie mogli interweniować
w swoich sprawach, bo burmistrz odmawiała współpracy z radnymi. Jednak obecnie patologiczna sytuacja
zmierza ku końcowi. Wojewoda mazowiecki wstrzymał uchwały Rady
Warszawy, które blokowały wszelkie
działania na Białołęce.
W środę 10 lutego odbyła się sesja, w której w końcu odbyło się głosowanie nad odwołaniem Piotra Jaworskiego ze stanowiska burmistrza
Białołęki. Burmistrz już zapowiedział, że nie będzie respektował decyzji wojewody ani Rady Dzielnicy.
Ale to już nie jest kwestia polityczna,
ale sprawa dla prokuratury i policji.

Wiktor Klimiuk
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Białołęka

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).

Z sesji Rady
Dzielnicy Praga-Północ

O

statnia sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m. st Warszawy miała bardzo burzliwy
przebieg. Radni Prawa i Sprawiedliwości wraz z koalicjantem z Praskiej
Wspólnoty Samorządowej uchwalili
liczne zmiany w budżecie oraz podjęli cenne inicjatywy mające na celu
zadbanie o lokalnych artystów.
Do inwestycji, które planuje wykonać w tym roku Zarząd, możemy zaliczyć m.in.: zadaszenie muszli koncertowej w Parku Praskim, budowę
przedszkola przy ul. Wrzesińskiej
oraz stworzenie punktu bibliotecznego w rejonie ul. Kijowskiej. Wiele
będzie zależało od władz m. st. Warszawy, ale jak widać, obecny Zarząd
ma konkretną koncepcje na rozwój.
Opozycja - jak to do tej pory - tylko kontestuje, ale nic nie proponuje
w zamian.
Na styczniowej sesji spór, który
niekiedy daleko odbiegał od akceptowanego poziomu, dotyczył głównie naszej propozycji przeniesienia biblioteki z ul. Kijowskiej. Do tej
pory biblioteka znajdowała się w lokalu należącym do Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (RSM) Praga.
W ramach oszczędności chcieliśmy
przenieść punkt biblioteczny do pomieszczeń będących w zasobach
dzielnicy. Opozycja nie wyrażała na

to zgody. Dlaczego? Cytując klasyka:
„jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o… interesy”.
Jak wiadomo, do tej pory największym beneficjentem była lokalna spółdzielnia mieszkaniowa. W
jej radzie nadzorczej zasiada jedna z
radnych PO. Czyżby interesy pracodawców przedkładano nad interesy
mieszkańców? Być może dlatego już
na lutowej sesji Platforma nie poparła wniosku budżetowego na przekazanie środków pieniężnych na nowy
punkt biblioteczny w tejże okolicy.
Niektórzy nie byli w stanie wytrwać do końca sesji. Niezależna radna Małgorzata Markowska w
momencie odwołania jej z komisji
rewizyjnej bezceremonialnie opuściła obrady. Wcześniej zdążyła porównać się do budzika, tłumacząc, że
„nikt jej nie lubi, ale jest potrzebna”,
by chwile później wyjść, nie popierając stanowiska w sprawie adaptacji
przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ulic Targowej i Ząbkowskiej
z przeznaczeniem na galerie sztuki.
Widocznie przywiązanie do stołka
było ważniejsze od przyjęcia stanowiska w sprawie stworzenia miejsc
dla praskich artystów..

Marek Bielecki
radny dzielnicy Praga Północ
www.kurierpraski.pl
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D

ziś najważniejsza ulica Pragi-Północ nie przyciąga swoim wyglądem. Dzieje się tak
mimo zrealizowania w ostatnich latach kilku ciekawych inwestycji (metro, muzeum Warszawskiej Pragi).
Nadal dominuje szarość i morze aut.
Jest jednak koncepcja, która może
całkowicie zmienić oblicze Targowej.
Mowa o projekcie pod nazwą „Zielona Targowa”, który zgłoszono do
budżetu partycypacyjnego na rok
2017. Autorem inicjatywy jest Grzegorz Walkiewicz, szef stowarzyszenia
Warszawa Obywatelska. „Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni
wzdłuż ulicy Targowej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Drzewa, krzewy, a nawet

Czy Targowa stanie się
najbardziej zieloną
arterią Warszawy?

PATRONAT HONOROWY:

dr Artur Górski,
Poseł na Sejm RP

PARTNER GŁÓWNY:

Program:

Sobota, 12 marca 2016

12:00
12:10
12:40
13:00
13:40

17:20
18:30

Otwarcie pokazów
Żona Araba, reż. Anna Pietraszek, 25’
Orłem być, reż. Anna Pietraszek, 20’
Dopóki żyję, reż. Ewa Stankiewicz, Jan Pospieszalski, 35’
VII Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci 2015 - retrospekcja
Stella, reż. Maciej Pawlicki, Nagroda Główna im. Janusza Krupskiego, 50’
Jaster – tajemnica Hela, reż. Małgorzata Walczak , Marek Tomasz Pawłowski, 60’,
Nagroda Dyrektora Festiwalu
Przerwa
Wolność i Niezawisłość. Ostatnia Nadzieja, reż. Sławomir Górski, 46’,
Złoty Opornik VII Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”
Tropem Wyklętych, reż. Arkadiusz Gołębiewski, 25’
List biskupów, reż. Mirosław Bork, 50’ (po projekcji spotkanie z autorem filmu)
Wierność, spektakl teatralny 2010, reż. Paweł Woldan, 90’; I Nagroda Festiwalu Niepokalanów 2011
Zakończenie ok. 20:00

Niedziela, 13 marca 2016
12:00
12:10
13:15
14:00
14:15

16:00
16:30
17:00
17:50
18:00

Otwarcie pokazów
Pielgrzym, reż. Paweł Jóźwiak-Rodan, 61’
Październikowa rewolucja, reż. Krystian Kratiuk, 40’
Przerwa
Prześladowania chrześcijan na świecie
Tam gdzie Bóg płacze – Syria, reportaż TV Trwam, 30’
Złoto próbuje się w ogniu - Irak, reportaż TV Trwam, 44’
Niedźwiedzia przysługa, reż. Bernadeta Grabowska, Piotr Grabowski, reportaż TV Trwam, 24’
Przerwa
Zginiecie jak wszyscy niewierni, reż. Witold Gadowski, Maciej Grabysa, Michał Król, 25’
Być Koptem, reż. Maciej Grabysa, Michał Król, 24’; I nagroda na XXIX Międzynarodowym Festiwalu
Filmów i Multimediów Niepokalanów 2014
Po projekcji spotkanie z twórcami filmów „Zginiecie jak wszyscy niewierni” i „Być Koptem”
Przerwa
Zakazany Bóg, dramat historyczny, Hiszpania; reż. Pablo Moreno, 2013, 133’
Zakończenie ok. 20:15
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kwiaty zamknięte w donicach, a nie
posadzone bezpośrednio do gruntu,
wydają się rozwiązaniem prowizorycznym. Donice niewiele różniące
się od znajdujących się obok koszy na
śmieci” - czytamy na stronie projektu.
By rozwiązać problem wszechobecnej szarości Walkiewicz proponuje posadzenie drzew, krzewów i
urządzenie rabat kwiatowych w miejscach, które nie będą wymagały poważnej ingerencji w infrastrukturę. Z
kolei zamiast słupków powinny według niego pojawić się żywopłoty, a
na brudnych i zaniedbanych szybach
przystanków autobusowych - zielony bluszcz. Powinny też pojawić się
elementy małej architektury, np. tzw.
parklety - małe przyuliczne miejsca
do odpoczynku. - To bardzo dobry
pomysł. Dzięki takiemu rozwiązaniu
Targowa stałaby się zdecydowanie
bardziej przyjazna dla mieszkańców”
- nie ma wątpliwości Pan Mieczysław,
mieszkaniec kamienicy przy Ząbkowskiej. Wtóruje mu pani Aleksandra z Brzeskiej i dodaje, że „przyrody
nigdy nie za wiele, a i chętniej na spacer by wychodziła.”
Według szefa Warszawy Obywatelskiej, ostatecznie o kształcie Targowej
i szczegółach koncepcji powinni zdecydować mieszkańcy, a nie urzędnicy. Dlatego pomysł został zgłoszony
do budżetu partycypacyjnego na rok
2017.
Praski ratusz przychylnie patrzy na
inicjatywę? - Projekt wpisuje się w nasze działania „Targowa dla ludzi”. Jeśli
zostanie wybrany, bo na razie został
tylko zgłoszony, to będziemy mieli
zieleń na Targowej. Drzewa, krzewy,
żywopłoty w takiej ilości, jaka zadowoli nas wszystkich - skomentowała
w radiu Kolor Beata Bielińska-Jacewicz z urzędu na Pradze-Północ.
W poprzedniej edycji budżetu
obywatelskiego szef Warszawy Obywatelskiej złożył analogiczny projekt
„Zielona Świętokrzyska”. Pomysł się
mieszkańcom spodobał i już w tym
roku ma być zrealizowany. Wyniki głosowania tegorocznej edycji poznamy w czerwcu. Koszt upiększenia
Targowej ma wynieść niecałe pół miliona złotych.

Tomasz Mikołajczak

W przerwach zapraszamy do dobrze zaopatrzonego bufetu

WSTĘP WOLNY

Więcej na: www.fundacjaswkazimierza.pl

Organizatorzy: Mokotowski Dom Kultury „Centrum Łowicka”, Fundacja im. Św. Kazimierza Królewicza
Patronat medialny:

SZEWC
Grzegorz Paszkowski
Grochów, ul. Kinowa 23

600-855-713

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

www.kurierpraski.pl

