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GOOGLE CAMPUS OTWARTY. WARSZAWA W ELITARNYM GRONIE. PRESTIŻOWA PLACÓWKA INTERNETOWEGO GIGANTA POWSTAŁA NA PRADZE • str. 3

Foto: Campus Warsaw

P

lacówka powstała w dawnej fabryce wódki Koneser przy ul. Ząbkowskiej
27/31. Poza stolicą Polski google’owskie kampusy funkcjo-

nują już w Tel Avivie, Londynie,
Seulu, Madrycie, a wkrótce kolejny powstanie też w Sao Paulo.
Campus Warsaw to 1,6 tys.
m kw. powierzchni podzielo-

nej na trzy piętra. Za ich organizację odpowiada TechHub,
międzynarodowa organizacja
współpracująca z internetowym
gigantem, która tworzy społeczność startupów, czyli innowacyjnych firm rozkręcanych najczęściej przez młodych ludzi.
Z punktu Google’a może korzystać każdy, choć miejsce
szczególnie adresowane jest do
początkujących przedsiębiorców. Placówka udostępnia darmowe strefy Wi-Fi, stanowiska
i nowoczesne zaplecze do pracy. To tu młodzi przedsiębiorcy
mają zdobywać kontakty, środki
i możliwości niezbędne do rozwijania biznesu.
Na google’owskim kampusie
zaplanowane są także spotkania
z ludźmi szeroko pojętego sukcesu.
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Zdrowych i Spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
Błogosławieństwa Bożego
oraz Wszelkiej Pomyślności
w Nowym 2016 Roku życzy
Zarząd Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy

Zapraszamy Państwa
na Pierwszy Praski Sylwester
na Placu Hallera!

Od 21.00 do 1.00 w nocy przy muzyce dance
będziemy się integrować z Pragą!

N

a naszych oczach powstaje nowa warszawska tradycja. PGE Narodowy po raz
kolejny zamienił się w największe
w Polsce zimowe miasteczko. Narodowy przyciąga w tym roku wyjątkowymi atrakcjami, klimatem
i pięknymi widokami.
To nie jest ślizgawka jak każda
inna. Na płycie stadionu powstały
dwa ogromne lodowiska o łącznej
powierzchni 4,5 tys. m kw. Dodatkowo stworzona została jedenastometrowa górka lodowa, z której można zjeżdżać na pontonach. Prosto
z trybun! Nową atrakcją jest tor curlingowy, który czeka na chętnych
sprawdzenia się w grze, zdobywają-

cej z roku na rok coraz większą popularność.
Na płycie Stadionu Narodowego
powstał także Ice Bar, gdzie można
wypić coś ciepłego i odpocząć po szaleństwach na lodzie. Jakby tego było
mało, organizowane są także imprezy pod nazwą Disco Lodowisko, czyli dyskoteka na łyżwach. A dla najmłodszych przygotowano kursy
jazdy na łyżwach połączone z zabawą.
Od poniedziałku do piątku z atrakcji Zimowego Narodowego można
korzystać od godz. 15 lub 16 (w zależności od dnia) do 23, a nawet północy. W weekendy natomiast od godz.
9 rano do późnych godzin wieczor-

Wcześniej bo już od 20 grudnia
przy Katedrze Św. Floriana Męczennika
i św. Michała Archanioła przy Floriańskiej 3,
zapraszamy rodziny z dziećmi na

III edycję Praskiej Żywej Szopki

Foto: Zimowy Narodowy

połączoną z iluminacją praskiej choinki.
Początek imprezy o godz. 12.00.
W programie po Mszy Świętej:
koncert, wspólne kolędowanie
przy szopce oraz degustacja dań
świątecznych i upominki
dla najmłodszych.

Zapraszamy!
WIĘCEJ • STR. 2
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Powstaje portal
społecznościowy dla Polonii
nych. Cena biletu obejmuje 75 minut jazdy na lodowisku; za dodatkową opłatą można wypożyczyć łyżwy,
kask, albo skorzystać z innych atrakcji.
W zeszłym sezonie Zimowy Narodowy przyciągnął prawie pół miliona osób. Zainteresowanie - jak widać
- jest ogromne, dlatego w celu lepszej
organizacji wprowadzono internetową rezerwację miejsc. Liczba wejść
na godzinę jest ograniczona, więc
nie zdarzy się sytuacja, że lodowisku
jest przepełnione. Wyjątkowe atrakcje, dobra organizacja. Zadowolenie
gwarantowane!

Klaudia Skomorowska

185. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego
Z udziałem ministra obrony narodowej Antoniego
Macierewicza obchodzono w tym roku 185.
rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. W
trakcie ceremonii, która rozpoczęła się mszą św.
polową, odczytany został Apel Pamięci i oddano
salwę honorową.
W obchodach przy mogile powstańczej pod Olszynką
Grochowską wzięli również udział przedstawiciele urzędu dzielnicy Praga-Południe i Rembertów oraz związków
kombatanckich, harcerskich, grup rekonstrukcyjnych,
a także mieszkańcy Warszawy.
- To jest najważniejsza uroczystość dla mieszkańców
Pragi-Południe i Rembertowa. Ta walka o niepodległość
utkwiła w naszej pamięci, dlatego to miejsce jest dla nas
szczególne - mówił w trakcie uroczystości zastępca burmistrza dzielnicy Praga-Południe Michał Wieremiejczyk.
Szczególnym momentem obchodów było złożenie
w mogile powstańczej ziemi z grobów powstańców listo-

Foto: Marcin Gruza

padowych. Następnie uczestnicy ceremonii złożyli w tym
miejscu wieńce. Obchody zorganizowały władze dzielnicy
Praga-Południe i Rembertowa razem z organizacją społeczną Krąg Pamięci Narodowej.

MaG

Park Praski w remoncie
W

łaśnie rozpoczął się remont 4,5
tys. m kw. alejek w parku Praskim. Nawierzchnia będzie wyrównana, a zużyte płyty chodnikowe
wymienione na nowe. W pierwszej
kolejności remontowana będzie aleja im. mjr. W. Łukasińskiego wraz ze
Skwerem Księdza Niedzielaka, później - aleja im. K. Lisieckiego „Dziadka”. Jeżeli pogoda dopisze, remont
zakończy się jeszcze przed końcem
roku. Koszt realizowanych przez Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
prac wynosi 685 tys. złotych.

Foto: Urząd Dzielnicy Praga-Północ
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Jesteś mieszkańcem Pragi, masz wyjątkowe pomysły
i nie chcesz zniknąć w tłumie? Dołącz do nas!
Jeśli masz talent redaktorski, dziennikarskiego nosa, posiadasz aparat
fotograficzny i chcesz z niego zrobić narzędzie profesjonalisty,
zgłoś się do redakcji Kuriera Praskiego.

Kurier Praski
Redaktor Naczelny
Piotr Grzegorzewski tel.: 608 361 644
Zastępca Redaktora Naczelnego
Olga Kędzierska
Grafika
Piotr Dembicki tel.: tel.: 609518669
Fotograf
Krzysztof Sitkowski
Skład:
Agnieszka Maria Mrozińska

Kurier

Organizatorzy inicjatywy „Polacy Blisko
Siebie” chcą przy pomocy interaktywnego serwisu stworzyć żywą wspólnotę
narodową ponad granicami. Długo poszukiwali „klucza”, który przyciągnie na
stałe internautów, ale też pozwoli uniknąć błędów naszych władz, które nie
potrafią wykorzystać potencjału Polonii.
- Tym motywem okazała się pomoc
wzajemna. Chcemy umożliwić Polakom
wymianę wiedzy i doświadczeń, solidarne zaangażowanie w lokalne sprawy oraz
świadczenie pomocy materialnej, jeżeli
okaże się potrzebna – wyjaśnia Beata
Wioloncellista, współorganizatorka.
W tym celu powstaje portal www.polacybliskosiebie.net. Każdy uczestnik będzie proszony o opisanie swojej sytuacji
i potrzeb, ale także osiągnięć, zainteresowań i pasji. Dzięki temu rodacy z USA
czy Francji zapoznają się z warunkami
życia Polaków na Syberii i w Argentynie,
by podjąć przemyślaną decyzję o formie i
rozmiarach wsparcia.
Do wirtualnych spotkań będą zachęcać
dodatkowe możliwości takie jak lekcje języka polskiego online, turystyka polonijna, porady prawne, poszukiwanie korzeni i rodziny. Portal będzie też promować
pozytywny wizerunek Polski za granicą.
- Przed nami dużo pracy, bo nikt dotąd
nie proponował łączenia Polaków w skali
globalnej na zasadzie samopomocy. Wierzymy jednak, że nam się uda - podsumowuje Grzegorz Gońda, drugi ze współorganizatorów.
Michał Kuc

Praski

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

KALENDARIUM
4-5 grudnia – 4th Around the Rhythm Festival w Klubie Fugazi.
Muzyczna uczta dla fanów afrykańskiego brzmienia. Godz. 20.30, cena: 25 zł.
5 grudnia – Mikołajki z Blues’em - koncert zespołu Big Blues Society.
Księgarnia Cafe, Klub „Między Wierszami”. Godz. 20.00, wstęp wolny.
6 grudnia – Rodzina w teatrze: „Krzyczcie Chiny” w Teatrze Powszechnym.
Podczas, gdy rodzice oglądają spektakl, dzieci mają okazję wziąć udział
w warsztatach teatralnych. Godz. 17, cena: 40-60 zł.
7 grudnia – „W Iranie na perskim dywanie” w Cafe 8 Stóp. Spotkanie
ze Szczepanem „Pepe” Ligęzą, który przedstawi Iran z zupełnie innej strony.
Godz. 19.00, wstęp wolny.
10 grudnia – „Sex, drugs & rock’n’roll” w Mózgu Powszechnym.
Spektakl tworzony zgodnie z formułą przyjętą dla Sceny Pracowania,
opartą na nowatorskich pomysłach. Godz. 18.00, cena: 30-35 zł.
11 grudnia – „Nieznośnie długie objęcia” - premiera w Teatrze Powszechnym.
Historia czwórki bohaterów, którzy przyjeżdżają do Nowego Jorku,
aby rozpocząć lepsze życie. Godz. 19.30, cena: 40-60 zł.
12 grudnia – Warsztaty dla osób, które wspierają swoich chorych onkologicznie
bliskich. Centrum Społeczne Paca 40. Godz. 10.00, wstęp wolny.
19 grudnia – „Zofia” w Mózgu Powszechnym. Historia inspirowana biografiami
matek Powstańców Warszawskich. Godz. 18.00, cena: 30-35 zł.
Główny Handlowiec
Michał Stolarz tel.: 663 739 759
Konsultant ds. Historii
Hubert Kossowski
Kierownik okręgu Praga Północ
Paweł Skupiński
Szef Działu Marketingu
Marcin Gruza tel.: 606 641 909
m.gruza@kurierpraski.pl
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Otwarcie Campus Warsaw jest kolejnym krokiem firmy Google w kierunku wspierania Polski i regionu.
Miejsce przeznaczone jest dla wszystkich. Każdy może tu przyjść, wymienić się wiedzą, porozmawiać, spotkać
się z ekspertami - mówił podczas uroczystości otwarcia prezes Google’a na
Europę Matt Brittin.
Uruchomienie Campusu w Koneserze to nie jedyna inwestycja firmy
Google w stolicy. W 2014 r. firma nawiązała współpracę z Uniwersytetem
Warszawskim. W jej ramach powołano interdyscyplinarny ośrodek badawczy zajmujący się badaniami nad
gospodarką cyfrową i budowaniem
nowoczesnych kompetencji cyfrowych Polaków.
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W skali globalnej, wszystkie Campusy skupiają ok. 7 tys. osób. Do tej
pory na całym świecie stworzyły prawie 3 tys. miejsc pracy, a wspierane
przez nie przedsiębiorstwa zebrały
ponad 100 mln. dolarów dofinansowania.
Szczegóły dotyczące działalności Campus Warsaw można znaleźć
pod adresem www.campus.co/warsaw. Wystarczy się zarejestrować.
Członkostwo jest bezpłatne i pozwala uczestniczyć we wszystkich wydarzenia organizowanych w Google
Campus.

Tomasz Mikołajczak

Foto: Campus Warsaw

WEJDŹ NA
WWW.KURIERPRASKI.PL

OPINIE

W

e wrześniu 2011 r. czerwona farba pokryła pomnik Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni na placu
Wileńskim, potocznie zwanym pomnikiem „czterech śpiących” oraz
pomnik żołnierzy sowieckich w parku Skarszewskim. Dlaczego po ponad czterech latach zajmować się
tą sprawą i pisać o niej? Jako radny,
ale przede wszystkim jako mieszkaniec Pragi-Południe, otrzymałem w
ramach dostępu do informacji publicznej wyrok i uzasadnienie po zakończonym procesie w tej sprawie.
Lektura napawa optymizmem.
Osoby, które na pomnikach napisały „Czerwona zaraza” tłumaczyły
swój czyn - a co dostrzegł i ocenił sąd
- pobudkami patriotycznymi. Wyjaśniały, że umieściły napisy „w ramach
idealistycznego czynu, przez który chciały zaprotestować przeciwko
publicznej gloryfikacji systemu totalitarnego i jednocześnie zakłamaniu prawdy historycznej”. Dodały
również , że w pobliżu pomnika na
placu Wileńskim „było wiele katowni, w których męczeni na śmierć byli
polscy patrioci”. W trakcie przesłuchania jeden z oskarżonych wskazał, że „nie popełnił czynu karalnego
a czyn patriotyczny”. Biegły sądowy
podkreślił natomiast, że „w chwili
powstania pomnik miał opinię po-

Dariusz Lasocki
Radca prawny
Radny Pragi-Południe

Foto: Urząd Dzielnicy Praga-Północ

mnika okupantów”.
Chociaż sąd jasno wskazał, iż obie
budowle są pomnikami, to zaznaczył, że „upamiętniają one i gloryfikują wydarzenia historyczne, które
budzą uzasadniony sprzeciw, nie tylko u osób sprawców, ale w szerszym
odbiorze społecznym, zaś Armia Radziecka nie zasługuje na uczczenie
przez Polskie Państwo i społeczeństwo”. Warte zacytowania są słowa
sądu, który podkreślił, że „aby zbadać przedmiotową sprawę i wydać
w niej wyrok, konieczne jest szerokie spojrzenia zarówno na okres historyczny, w jaki oba monumenty powstały, na osoby biorące udział
w jego powstaniu, a także na zdarzenia mające miejsce w pobliżu obu
monumentów”.
Sąd w uzasadnieniu napisał
wprost, że „pomniki te gloryfikują Armię Radziecką”, a Związek Radziecki „nie był zwykłym państwem,
lecz państwem komunistycznym”.
Nie można więc zdaniem sądu czcić
Armii Czerwonej, nie czcząc Związku Radzieckiego. Sąd jednoznacznie
wskazał, że pomniki będące przedmiotem sprawy „były typowym elementem radzieckiej propagandy, usiłującej wmówić mieszkańcom Polski
i innych krajów Europy Wschodniej,
iż ZSRR za pomocą swojej armii obszary te wyzwoli, za co wszyscy winni są mu wdzięczność”. Na końcu sąd
powoływał się na konstytucję i zakaz
gloryfikowania m.in. ustroju komunistycznego, a także fakt, iż Polska
strzeże swojej niepodległości i wolności jak również, że czcią otacza weteranów walk o wolności ojczyzny.
Sąd podkreślił również, że w tym
stanie rzeczy nie sposób zrozumieć
istnienia pomnika „czterech śpiących” i pomnika w Parku Skaryszewskim, gdyż stoją one w sprzeczności
z wartościami, jakie przyjęli Polacy
po 1989 r. W powyższej sprawie sąd
uznał, że szkodliwość czynu dwóch
młodych chłopaków była niska.

Mieszkanka Pragi
świętuje 101. urodziny!

N

ie stu, a dwustu lat życzyli goście pani Janinie Rutkowskiej.
Z najserdeczniejszymi życzeniami na
101. urodziny zacnej prażanki przybył również burmistrz Pragi-Północ
i nowo wybrany poseł Paweł Lisiecki.
W dniu swoich urodzin pani Janina była otoczona najbliższymi, ale o
jubilatce pamiętali też sąsiedzi, przyjaciele i przedstawiciele urzędu dzielnicy. Nie zabrakło kwiatów, życzeń
i dyplomu.
Pani Janina obchodziła urodziny

29 października. Jubilatka przyznaje,
że całe swoje życie spędziła na Pradze.
Tu wychowała swoich dwóch synów,
a dziś cieszy się widokiem czteromiesięcznej pra-prawnuczki Natalki. Panią Janinę nie opuszcza pogoda ducha, a - jak podkreśla - zdrowie cały
czas dopisuje. Ma świetną pamięć
i chętnie dzieli się historiami ze swojego życia. W imieniu redakcji „Kuriera Praskiego” składamy pani Janinie najserdeczniejsze życzenia!

BBJ, MaG
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WYROK NA
POMNIKI SOWIETÓW?

Nowoczesne Fryzjerstwo i Kosmetyka

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

Foto: Michał Stolarz
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lasyczne toalety toi-toi odchodzą do lamusa. Ustępują miejsca nowoczesnym,
w pełni automatycznym szaletom.
Jeden z nich stanął już w parku Praskim. W przeciwieństwie do innych
publicznych toalet, jest bardzo ekskluzywny i efektowny. Niestety już
zniszczony.
Po wrzuceniu do automatu monety 2 zł, same otwierają się przed nami
automatyczne drzwi. Wyposażenie
w środku robi niemniejsze wrażenie.
Podajnik na papier, mydło, suszarka
i kran - to wszystko także jest automatyczne, więc wystarczy podsunąć
rękę pod odpowiednie urządzenie.
Wewnątrz znajduje się przewijak dla
niemowląt, a wszystko przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.
Czas przebywania w środku został
ograniczony do 15 minut, o czym informuje nas specjalny wyświetlacz.

Po wyjściu toaleta sama się myje
i dezynfekuje, co przy dotychczasowych standardach znanych nam publicznych toalet wydaje się nieco kosmiczne.
Praska automatyczna toaleta jest
jedną z trzech, które zostały oddane
do dyspozycji warszawiakom. Jednak będzie ich więcej, bo w sumie
aż 19. Lokalizacje zostały określone na podstawie zebranych informacji o potrzebach obsługi sanitarnej
w przestrzeni publicznej. Wybór Parku Praskiego uzasadniony został pobliską plażą przy zoo, na której podczas ciepłych dni gromadzi się wiele
osób.
Niestety piękny, nowy szalet przestał robić wrażenie zaraz po oddaniu
go do użytku. Po dwóch dniach od
udostępnienia mieszkańcom toalety,
która kosztowała - bagatela - ćwierć
miliona złotych, wandale pomazali

Foto:Klaudia Skomorowska

NIE TAKA TOALETA PIĘKNA, JAK JĄ (PO)MALUJĄ

ją sprayem. Ściany podobno pokryte są powłoką antygraffitową, więc
miejmy nadzieję, że napisy niedługo zostaną usunięte, a prażanie będą

mogli korzystać z luksusów czystej,
automatycznej toalety.

Klaudia Skomorowska

Szkoda - czym jest i na jakich warunkach
można dochodzić jej naprawienia?

P

ojęcie szkody, mimo że ma kluczowe znaczenie na gruncie
prawa cywilnego, nie doczekało się w Kodeksie cywilnym swojej definicji. Przyjąć jednak należy, iż
szkodą jest każdego rodzaju uszczerbek czy utrata na osobie lub mieniu,
które zostały wyrządzone poszkodowanemu wbrew jego woli. Co istotne,
pojęcie szkody nie ogranicza się tylko do rzeczywiście poniesionej straty, lecz także obejmuje również utracone korzyści.
Szkoda na osobie może mieć charakter majątkowy (np. strata pieniężna związana z koniecznością podjęcia
leczenia) lub niemajątkowy (wyrażający się w bólu, cierpieniu, poczuciu
krzywdy poszkodowanego).
Zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne doznają różnego rodzaju szkód niemalże każdego dnia, nie
zastanawiając się nad możliwościami
ich naprawienia.
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 361 § 1 i 2 k.c.) w polskim prawie obowiązuje zasada pełnego naprawienia szkody, co oznacza
że sprawca zobowiązany jest pokryć
wszelkie straty poniesione przez poszkodowanego.
W praktyce zdarza się, że częstokroć wypłaty należnych poszkodowanym odszkodowań znacznie odbiegają od rzeczywistej wartości
szkody, nie uwzględniając kosztów
dodatkowych. Czego więc poszkodowany może domagać się w ramach
rekompensaty za poniesioną szkodę
na osobie?
Szkoda na osobie jest nierozerwalnie związana z naruszeniem chronionych przez prawo dóbr osobistych,
do których należą zdrowie, życie, czy
integralność cielesna, a także: wolność, cześć, nazwisko lub pseudonim, nietykalność mieszkania i różnego rodzaju twórczość.
W razie uszkodzenia ciała lub
wywołania rozstroju zdrowia na-

prawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego koszty - włącznie
z możliwością żądania od sprawcy
szkody wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą
- sumy potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu.
Jeżeli poszkodowany utracił zaś
całkowicie lub częściowo zdolność
do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub
zmniejszyły widoki powodzenia na
przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody
odpowiedniej renty.
Nieco inaczej przedstawia się kwestia naprawienia doznanej przez poszkodowanego krzywdy. Poszkodowany może domagać się finansowej
rekompensaty za ból, cierpienie,
których doznał w związku ze szkodą
(spowodowaną np. wypadkiem komunikacyjnym, błędem w sztuce lekarskiej, naruszeniem integralności
cielesnej, pozbawieniem wolności,
skłonieniem do czynu nierządnego).
W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może
przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną
krzywdę.
Co istotne, sądy w ferowanych
przez siebie wyrokach podkreślają,
iż zadośćuczynienie ma charakter
kompensacyjny, a tym samym powinno reprezentować ekonomicznie
odczuwalną wartość. Przy ustalaniu
wysokości zadośćuczynienia sądy
kierują się w szczególności wiekiem
poszkodowanego, rodzajem i rozmiarem doznanych obrażeń, stopniem i rodzajem cierpień fizycznych
i psychicznych, ich intensywnością i
czasem trwania, stopniem kalectwa,
nieodwracalnością następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkami uszczerbku na
zdrowiu na przyszłość, konieczno-

ścią korzystania ze wsparcia innych,
w tym najbliższych (w takich przypadkach można oprócz standardowych kosztów leczenia domagać się
rekompensaty za konieczność opieki
sprawowanej nawet przez domowników) oraz szeregiem innych czynników, określonych w dorobku orzecznictwa polskich sądów.
W przypadku, gdy wskutek szkody na osobie doszło do śmierci poszkodowanego, przepisy zapewniają
możliwość domagania się odszkodowania i zadośćuczynienia również
jego najbliższym. Prawo do odszkodowania przysługuje również dzieciom, który doznały szkody jeszcze
przed ich urodzeniem.
Zagadnienie jest na tyle szerokie, iż
nie sposób zająć się nim wnikliwie w
ramach jednego artykułu. Warto jednakże wskazać, iż w przypadku, gdy
sprawca szkody nie przystanie na dobrowolne naprawienie szkody, którą
swoim działaniem lub zaniechaniem
wyrządził, poszkodowany może
skierować sprawę na drogę sądową.
W przypadku, gdy sprawca posiada
polisę OC, warto poprzedzić dochodzenie odszkodowania przez sądem
zgłoszeniem szkody Towarzystwu
Ubezpieczeniowemu.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z powyższą tematyką bądź też wątpliwości dotyczących
innych zagadnień, z którymi zetknęli się Państwo w życiu codziennym,
uprzejmie prosimy o kierowanie ich
na adres redakcji.

Aleksandra Strynkiewicz
Radca Prawny
Autorka artykułu jest radcą
prawnym, prowadzącym praktykę zawodową w zakresie prawa
cywilnego i rodzinnego, prawa
gospodarczego, prawa pracy
i prawa administracyjnego.
Ukończyła studia prawnicze w
trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Łódzkim, następnie
aplikację przy Okręgowej Izbie
Radców Prawnych w Łodzi. Od
kilku lat prowadzi działalność
zawodową na terenie Warszawy, na stałe współpracując
z Korporacją Prawników i
Doradców Podatkowych SIG
Sp. z o.o., w ramach której to
współpracy, wraz z zespołem
radców prawnych, adwokatów
i aplikantów w/w zawodów
prawniczych, świadczy obsługę
prawną Klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

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.
www.ogrody-opoka.pl

tel.: 696 689 633

„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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Kurier Praski

Na zawsze Praga

H

ubert Andrzej Kossowski,
społecznik i dokumentalista historii Pragi. Buntownik i opozycjonista. Autor wielu
publikacji historycznych takich jak
„Cień od wschodu” czy „Losy warszawskiej Pragi w czasie Powstania
Warszawskiego i losy ludności cywilnej”. Autor licznych artykułów o
tematyce Powstania Warszawskiego na Pradze, historii harcerstwa i
materiałów poświęconych prawu i
lustracji. Organizator i twórca wystaw powstańczych, twórca filmu
„Obroża” poświęconego VII Obwodowi AK.

Z Hubertem Kossowskim
rozmawiał
Piotr Rzewuski

Kurier Praski: Jaka była Twoja rodzina?
Hubert Andrzej Kossowski: Urodziłem się w Warszawskiej Cytadeli przy ul. Smoleńskiej. Stacjonowały
tam sanitarne oddziały Wojska Polskiego. Mój ojciec był zawodowym
oficerem w 30. Pułku Strzelców Kaniowskich. Matka ukończyła SGGW.
Rodzice związani byli z Pragą, ale zamieszkaliśmy na tzw. oficerskim Żoliborzu. Wyrastałem w środowisku

oficerów i podoficerów Wojska Polskiego w atmosferze kultu Polski.
K.P.: II Wojna Światowa, jak ją pamiętasz?
H.A.K.: Gdy wybuchła wojna, mój
ojciec został oddelegowany z misją w
głąb kraju, matka uznała, że bezpieczniej będzie przenieść się do rodziny
na Pragę. Wczesnym rankiem podjęliśmy próbę przedarcia się na drugą stronę Wisły. Na moście Kierbedzia zaskoczył nas nalot, udało nam
się wydostać z samochodu i schronić w podcieniach Szpitala Przemienienia Pańskiego. Niestety nasz samochód z całym dobytkiem został
ostrzelany i spalony. Zostaliśmy bez
niczego, ja w jednym bucie, ale cali i
zdrowi. Zamieszkaliśmy na ul. Ząbkowskiej, dlatego Pragę z tamtego
okresu pamiętam doskonale, pełną
buntu i wiary, że tej wojny nie możemy przegrać. Ojciec w listopadzie
wrócił do Warszawy i potem zaczął
się długi okres konspiracji, cały mój
dom był nią nasycony… Na 20 lokatorów co najmniej sześciu zaangażowanych było w AK. Przyszły lata okupacji, łapanek, nędzy i oczekiwania.
K.P.: Jaka była wtedy rola Pragi?
H.A.K.: Bardzo ważna. Praga zaopatrywała Warszawę w żywność. To tu-

„NIE” DLA FUNDACJI
REDUKCJI SZKÓD
Wyeliminowaliśmy punkt rozdawania igieł
i strzykawek - mówił radny Platformy Obywatelskiej
Bogdan Jeziorski po sesji rady dzielnicy poświęconej
m.in. zasadom funkcjonowania Fundacji Redukcji
Szkód (FRS). Radni, głosami PO i PiS, odrzucili
propozycję lokalizacji punktu dla czynnych
narkomanów na Pradze-Południe.
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taj było centrum szmuglu, jedni jeździli po towary dla siebie, inni na
handel. Były 3 linie szmuglu: Karczew, Łochów i Ostrołęka.
K.P.: Tera je wojna... Kto handluje
ten żyje?
H.A.K.: No właśnie. Na bazarze Różyckiego i znajdującym się nieopodal
zieleniaku, można było dostać praktycznie wszystko: dokumenty, żywność i inne niedostępne gdzie indziej
produkty. Później wybuchło Powstanie, które na Pradze nie odniosło specjalnych sukcesów militarnych. Tylko przez kilka dni udało się utrzymać
akcję bojową. Zbliżający się front sowiecki dawał nadzieję, że koniec okupacji niemieckiej jest już bliski, niestety, jak wiadomo, nadzieje były
złudne. Zdrada sowietów była ewidentna.
K.P.: Jak wyglądało wejście oddziałów radzieckich na Pragę?
H.A.K.: Sowieci weszli razem z
NKWD i UB. Zaczęły się represje.
Ul. Strzelecka, 11 Listopada, Okrzei,
Namysłowska i wiele innych miejsc
spłynęło krwią polskich patriotów.
Na szczęście mojemu ojcu udało się
wraz z małym oddziałem przedostać
przez Słowację do armii Andersa.
K.P.: A PRL? To dla Ciebie raczej sielanka nie była?
H.A.K.: Moja rodzina znajdowała się
w kręgu zainteresowania UB. Stan
zagrożenia najlepiej charakteryzuje chyba stwierdzenie mojej mamy,
erudytki, która proponowała mi naukę fryzjerstwa „bo wszystkich nas
zamkną, a fryzjer w wiezieniu sobie
poradzi”. Fryzjerem na szczęście nie
zostałem, za to po ukończeniu Gimnazjum Władysława IV rozpocząłem
studia w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie. Wkrótce ją
rozwiązano z powodu anty ustrojowej działalności studentów. Na szczęście ukończyłem Wydział Prawa i
Administracji UW.
K.P.: “Karnawał Solidarności” był
dla Ciebie oddechem wolności?
H.A.K.: Cały czas obracałem się w
kręgach opozycyjnych. W moim zakładzie zorganizowaliśmy czynny
opór, byłem w Komitecie Zakładowym i w tworzącej się właśnie „Solidarności”. Zostałem delegatem na
I WZD NSZZ „Solidarność” Regio-

Na terenie dzielnicy znajdzie się za to biuro fundacji, które - jak oświadczyła obecna na sesji Aleksandra Stańczak-Wiercioch z FRS - będzie funkcjonowało do końca kwietnia. - Temat, mam nadzieję,
już nie wróci - komentował przewodniczący klubu
radnych PiS Sławomir Kalinowski.
Fundacja Redukcji Szkód wprowadza się do lokalu przy ulicy Grenadierów 34. Jak nas poinformowano, nastąpi to w pierwszej połowie grudnia.
W lokalu mają być przechowywane tylko dokumenty. Działalności Fundacji Redukcji Szkód
sprzeciwia się Samorząd Osiedla Grochów-Centrum. Monika Czarnota zarzuca fundacji nieprawidłowości w działaniu. - Od czterech lat fundacja nie przesyła sprawozdań ze swojej działalności,
do czego jest zobowiązana - mówiła w czasie sesji
Monika Czarnota. - Nie dopatrzyłam tego. Te sprawozdania zostały złożone. Z opóźnieniem, ale jednak zostały złożone - zapewniała Aleksandra Stańczak-Wiercioch.
Przedstawiciele Samorządu Osiedla GrochówCentrum obawiają się, że w związku z uruchomieniem biura, fundacja będzie prowadziła w lo-
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nu Mazowsze i związałem się z grupą Terenowych Komisji Współpracy
kierowaną m.in. przez Jana Olszewskiego i sędziego Bogomirskiego. Podjąłem się misji kształcenia
przyszłych kandydatów na radnych.
TKW miała sporo przeciwników,
mimo tego udało nam się przygotować ok 100 osób do przyszłej pracy w
samorządzie. Działania te przerwało
wprowadzenie stanu wojennego.
K.P.: Stan wojenny?
H.A.K.: Przed stanem wojennym zostałem ostrzeżony i przekazałem tę
informację do Regionu, ale nikt nie
podjął żadnych działań. W związku ze zbliżającą się rocznicą rewolucji październikowej i planowanej
uroczystej akademii w Teatrze Wielkim, postanowiliśmy wykonać akcję
zasmrodzenia Teatru. Z powodzeniem. Przez przypadkową wpadkę znalazłem się na Rakowieckiej z
perspektywą 8-12 lat odsiadki. Terror psychiczny, propozycje wyjazdu
w jedną stronę i w końcu amnestia.
K.P.: Jak się potoczyły Twoje losy po
89 roku, uspokoiłeś się trochę?
H.A.K.: Zaangażowałem się w pracę Krajowego Komitetu „Solidarności”. Uświadomiłem jednak sobie jak nieuczciwy jest podział tego,
co Solidarność wywalczyła. Później
przyjąłem propozycję Zbyszka Romaszewskiego zapoznania się z senackim archiwum dotyczącym losów ofiar komunistycznej przemocy.
To była przerażająca lektura. W 1998
r. sędzia Bogusław Nizieński, jedyny
człowiek, który miał odwagę podjąć się trudnego zadania prowadzenia lustracji politycznej, zaproponował mi pracę w Biurze Rzecznika
Interesu Publicznego. Tam ponure
dokumenty dały mi obraz tego, jacy
ludzie za jakimi działaniami stali. Potem przyszła emerytura i zająłem się
dokumentowaniem historii Pragi.
K.P.: Czyli znowu Praga?
H.A.K.: Zawsze Praga.

Hubert Kossowski zmarł w nocy z
21 na 22 Listopada 2015 r. i został
pochowany
na Cmentarzu Bródnowskim
9 grudnia br.
Będzie nam brakowało jego wiedzy
i zaangażowania.

kalu swoją statutową działalność, czyli wymianę
igieł i strzykawek. - Żeby komuś wymienić igły
i strzykawki, to trzeba mieć z tym kimś kontakt.
A skoro zakładamy, że tam kontaktu nie będzie,
więc temat jest zamknięty - uspokajał Piotr Żbikowski, zastępca burmistrza dzielnicy Praga-Południe. - Być może ktoś podejdzie do biura po igłę
albo strzykawkę, ale to nie będzie miało związku
z naszą działalnością w tym miejscu - zapewniała Aleksandra Stańczak-Wiercioch, która nie wyklucza udzielania pomocy narkomanom na terenie
dzielnicy w formule out-reach, czyli bezpośrednio
na ulicy w środowisku ich przebywania. - Iniekcyjni użytkownicy już na Pradze-Południe są, nie
zamierzają się z niej wyprowadzać, więc oferta pomocy i wsparcia dla nich jest potrzebna w ramach
tej formuły - poinformowała nas przedstawicielka
Fundacji Redukcji Szkód.

MaG

WEJDŹ NA WWW.KURIERPRASKI.PL
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KIEDY STARANIE SIĘ O DZIECKO STAJE SIĘ PROBLEMEM

Foto: nOvum

Jak przygotować się do pierwszej
wizyty?

Kiedy szukać pomocy u specjalistów
medycyny rozrodu?
Coraz więcej i coraz częściej słyszymy o niepłodności. Jest to choroba społeczna: obecnie co 5 - 6 para
starająca się o dziecko, ma problem z jego poczęciem.
Najprawdopodobniej każdy z nas, zna lub znał kogoś, kto leczy się lub leczył z powodu niepłodności.

Kiedy należy umówić się na wizytę do
specjalisty medycyny rozrodu?
Jeśli po roku regularnego współżycia (ok. 3 razy
w tygodniu) bez stosowania antykoncepcji nie dochodzi do ciąży, należy zacząć szukać przyczyny.
Wcześniej, tj. po upływie 6 miesięcy, jeśli kobieta skończyła 36 lat, lub para ma uzasadnione po-

dejrzenia, że może spodziewać się problemów z
płodnością - np. po przebytych chorobach lub stosowaniu leków mogących zmniejszać płodność.

Gdzie szukać pomocy?
Warto skorzystać z pomocy ośrodka specjalizującego się w leczeniu niepłodności - to znacznie przyspiesza diagnostykę i skraca samo leczenie. Lekarze pracujący w takich klinikach
koncentrują swoje życie zawodowe wokół problemów z płodnością, a same kliniki wyposażone są
w sprzęt medyczny i laboratoria ułatwiające diagnostykę i ewentualne leczenie. Ponadto zespół
specjalistów andrologów, ginekologów, endokrynologów może konsultować się między sobą i zaproponować najlepszą metodę leczenia danej pary.

Przede wszystkim jej nie odwlekać i przyjść razem - mówi dr Magdalena Langner z Przychodni
nOvum - podobnie jak decyzja o posiadaniu dziecka jest wspólną decyzją pary, tak problem z jego poczęciem również dotyczy pary, a nie pojedynczej
osoby. Przyczyny niepłodności leżą w ok. 35 proc po
stronie kobiety, w 35 proc po stronie mężczyzny. W
pozostałych przypadkach powody są wspólne lub
pozostają nierozpoznane. Podczas pierwszej wizyty
lekarz będzie chciał ustalić ogólny stan zdrowia pacjentów, dlatego warto przygotować informacje o
przebytych lub aktualnie istniejących chorobach
ogólnoustrojowych, np. chorobach nerek, tarczycy,
chorobie wrzodowej, cukrzycy, astmie oskrzelowej, nadciśnieniu. Kobieta zostanie zapytana o długość i regularność cyklu, datę pierwszej miesiączki,
przebyte stany zapalne w obrębie narządu rodnego, operacje i zabiegi ginekologiczne. Mężczyzna
o przebyte w dzieciństwie choroby, których powikłaniem może być zapalenie jąder i niepłodność
(np. świnka), operacje przepuklin pachwinowych,
choroby genetyczne, choroby urologiczne, infekcje
układu moczowo-płciowego. Jeśli para ma kłopoty
ze współżyciem, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
Wszystkie wykonywane wcześniej badania diagnostyczne, informacje o efektach leczenia są pomocne, warto więc zabrać je ze sobą.

Przychodnia Lekarska nOvum
ul. Bociania 13,
02-807 Warszawa
www.novum.com.pl

Pełna mobilizacja do Podwórkowej Gwiazdki,
czyli jak sąsiad z sąsiadem święta spędzają!

Może dzięki świątecznej atmosferze rodzimi
mieszkańcy będą bardziej skłonni otworzyć się na
nowych sąsiadów, a osoby „napływowe” śmielej
przedstawią się dotychczasowym mieszkańcom?
A może sąsiedzi wybaczą sobie dawne niesnaski i
podejmą rozmowy na temat problemów w okolicy?
Chcąc wykorzystać potencjał tego życzliwego czasu Q-Ruch Sąsiedzki zachęca mieszkańców Warszawy do zorganizowania wydarzenia w ramach
Podwórkowej Gwiazdki w swoim sąsiedztwie.
W zeszłym roku udział w akcji wzięło ponad 40 sąsiedztw z różnych dzielnic Warszawy.
Jak wygląda taka inicjatywa w praktyce? To może
być zwykłe spotkanie, jednak dające dużo radości
i nadziei na przyjazne relacje, tak jak zeszłoroczna międzypokoleniowa Podwórkowa Gwiazdka
mieszkańców ulicy Hieronima na Targówku. Sąsiedzi po prostu spotkali się na parterze bloku,
udekorowali klatkę schodową zrobionymi własnoręcznie ozdobami świątecznymi, przygotowali wspólny stół z poczęstunkiem. Ten wyjątkowy
klimat ośmielił sąsiadów z parteru, którzy otworzyli swoje drzwi od mieszkań okazując w ten sposób sąsiedzką gościnność. Na tak małej przestrzeni
udało się osiągnąć wspaniałą sąsiedzką atmosferę.

Drogi Sąsiedzie,
wpadnij na śledzie!
Każde sąsiedztwo może zorganizować z okazji Podwórkowej Gwiazdki dowolne wydarzenie
np. wspólne kolędowanie, robienie ozdób, degustację świątecznych potraw czy ubieranie choinki.
Najważniejsze, aby otworzyć się na sąsiadów i razem wpływać na swoje sąsiedztwo! W tym roku
jak do tej pory gotowość do udziału w Podwórkowej Gwiazdce potwierdziło już dwadzieścia sześć
sąsiedztw. Q-Ruch Sąsiedzki chętnie pomoże
w przygotowaniach do sąsiedzkiej inicjatywy – poradzimy od czego zacząć, a także zapewnimy organizatorom specjalne pakiety startowe zawierające m.in. materiały promocyjne Podwórkowej
Gwiazdki.
Jeśli Ty i Twoi sąsiedzi, Wasz dom kultury, Wasza
lokalna kawiarnia lub inne zaprzyjaźnione miejsce
chcecie, aby i w Waszej okolicy rozbrzmiały kolędy i zapanowała wyjątkowa atmosfera, wystarczy, że zmobilizujecie się i przyłączycie do akcji!
Aby zgłosić swoje sąsiedztwo należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://
podworkowagwiazdka.blogspot.com/.

I.. do dzieła!

Akcja „Podwórkowa Gwiazdka”
realizowana jest przez Stowarzyszenie
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
CAL w ramach projektu
Prowadzenie Stołecznego Centrum
Współpracy Obywatelskiej,
współfinansowanego
ze środków m.st. Warszawy.

WEJDŹ NA
WWW.KURIERPRASKI.PL

AKCESORIA
AUDIO

OUTDOOR

BIŻUTERIA
MĘSKA
LAMPKI
ORIENTALNE
WWW.PRZYDAS.PL

,

PIZZERIA NALESŚNIKARNIA
I

Jeśli sąsiad Cię unika - zaproś go na
świątecznego karpika!

WWW.PRZYDAS.PL

URZĄDZENIA
POMIAROWE

PROMOCJE NA PIZZĘ:

J

uż niedługo Święta!
Czy spadnie śnieg,
czy będą nam potrzebne ciepłe kurtki i
szaliki - tego jeszcze nie
wiemy. Pewne jest jednak, że w grudniu w całej Warszawie już po raz
szósty odbędzie się Podwórkowa Gwiazdka!

ZABAWKI DLA
MĘŻCZYZNY

1. Przy zakupie dwóch duzych pizz druga pizza 50%
taniej lub trzecia pizza GRATIS!
2. Przy zakupie dużej i małej pizzy 1L. Coca-Cola
i sałatka dnia GRATIS!
3. Dla firm 20% taniej
2. Przy zakupie dużej i małej pizzy 1L. Coca-Cola
i sałatka dnia GRATIS!
Dostawa w prominiu 4 km od lokalu GRATIS!
minimalna wartość
zamówienia w dostawie 26 PLN

ZAMÓWIENIA TEL.
504 44 42 41
22 513 39 22
CZYNNE CODZIENNIE W GODZ. od 12:00 do 22:00
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 69
04-028 WARSZAWA
pizza.indd 3

2015-12-03 07:52:02
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„Kto jest emocjonalnie
KRYMINALNA
zaangażowany, odczuje pustkę” KRONIKA
WŁAMANIE DO DOMKU LETNISKOWEGO

Foto: Michał Stolarz

Policjanci z komendy przy ul. Grenadierów otrzymali zawiadomienie,
o włamaniu do jednej z altanek na terenie kompleksu ogródków działkowych
(gdzie?). Funkcjonariusze od razu udali się na miejsce. Po przybyciu okazało
się, że w domku zadomowili się Anna P. i Mariusz Ś. Twierdzili, że przebywają
w altance za zgodą właścicieli. Para została zatrzymana. Zgromadzono dowody,
na podstawie których zostały postawione im zarzuty kradzieży z włamaniem.

Rozmowa z Bogusławem
Różyckim, prezesem WSS
„Społem” Praga-Południe.
Kurier Praski: Po Nowym Roku Uniwersam „Grochów” przechodzi do
historii. Nie żal Panu rozstawać się
z budynkiem, który na stałe wpisał
się w krajobraz Pragi-Południe?
Bogusław Różycki: Kto jest emocjonalnie zaangażowany, prawdopodobnie odczuje pustkę. Musieliśmy
się jednak kierować sytuacją rynkową. Obecnie mierzymy się z niesamowitą konkurencją. Ponadto, Uniwersam usadowiony jest na działce
o powierzchni jednego hektara, należącej do Skarbu Państwa. Mamy
wieczystą dzierżawę i płacimy 3 proc.
wartości tej działki, czyli ok 550 tys.
złotych rocznie. Boimy się, że dokonane zostanie przeszacowanie wartości terenu i opłata wzrośnie. Już to
stawia nas w niekorzystnej sytuacji
na rynku.
K.P.: Budynek ma też wiele rozwiązań architektonicznych, które nie są
jego atutem.
B.R.: To prawda, płacimy za wolne przestrzenie magazynowe pod
obiektem, które są nie wykorzystane i generują koszt. Kiedyś budowano obiekty w formule 50/50, czyli
połowę powierzchni budynku stanowią magazyny, połowę - przestrzeń
handlowa. Dziś, przy ciągłych dostawach, nie trzeba tworzyć tak ogromnych zapasów. Obiekt ma ponad
13 tys. metrów kwadratowych powierzchni, a tylko z 6 tys. metrów
kwadratowych mamy zysk.
K.P.: Uniwersam „Grochów” był
pierwszą w Polsce galerią handlową otwartą w czasach głębokiego
komunizmu. Czy ta nowatorska jak
na tamte czasy konstrukcja, spełnia

dziś funkcje, do których została wybudowana?
B.R.: Niekoniecznie. Proszę zobaczyć, jak wyglądają teraz centra.
Jest główne wejście, które prowadzi do wielu punktów usługowych.
Coś wpadnie w oko i siłą rzeczy robi
się zakupy, których wcześniej się nie
planowało. W Uniwersamie każdy
punkt usługowy ma własne wejście
i wyjście, co nie zachęca do dłuższego spędzania w nim czasu.
K.P.: Co będzie działo się z Uniwersamem „Grochów” w czasie trwania inwestycji?
B.R.: Mamy potencjał handlowy, dlatego w związku z planowaną inwestycją, nie chcemy go stracić. Część Uniwersamu zostanie przeniesiona do
budynku przy ulicy Zagójskiej, część
na ulicę Kajki w Aninie, a część do pawilonu przy ulicy Suchodolskiej.
K.P.: W porozumieniu Uniwersamu
ze spółką deweloperską Dantex powstał projekt nowego apartamentowca z częścią biurową i handlową
przy Wiatracznej. Na czym polega
współpraca między Państwa firmą
a spółką Dantex?
B.R.: My wnosimy nasz majątek wartość działki i obiektu. Naszej firmy nie stać na realizację tak dużej
inwestycji samemu. Za wniesioną
wartość otrzymamy powierzchnię
handlowo-biurową. Projekt przygotowany przez firmę Dantex bardzo mi się podoba. Na elewacji galerii handlowej zostaną zawieszone
neony: Uniwersam „Grochów”, Społem i Praga-Południe. Nie zniknie też
żeźba panny z fontanny. Zostanie odrestaurowana i ustawiona w nowym
miejscu. Tak więc, część elementów
starego Uniwersamu przetrwa.

Rozmawiał Marcin Gruza

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

KRADZIEŻ… FILMÓW
34-letni mężczyzna próbował ukraść filmy na nośniku Blu-Ray ze
sklepu przy ulicy Głębockiej. Łupy schował w torbie i próbował wyjść,
nie płacąc. Został jednak przyłapany na gorącym uczynku przez
pracownika ochrony sklepu. Na miejsce przybyli policjanci
z komendy na Targówku i aresztowali 34-latka, który trafił do policyjnej celi.

PIJANY KIEROWCA BEZ UPRAWNIEŃ
Policjanci ze społecznej drogówki zostali wezwani w okolice wiaduktu
przy rondzie Starzyńskiego, gdzie doszło tam do kolizji. Kierujący stracił
panowanie nad samochodem i uderzył w barierę ochronną. Okazało się,
że Patryk R. był pod wpływem alkoholu - we krwi miał prawie 2,5 promila.
Dodatkowo jego prawo jazdy było nieważne dwóch lat. Mężczyzna odpowie za
spowodowanie kolizji drogowej, jazdę pod wpływem alkoholu i bez uprawnień.

ZATRZYMANO POSZUKIWANEGO NIELETNIEGO
PolicjancizkomendynaPradze-Północotrzymalizawiadomienie,żektośprzebywa
na terenie pobliskiego pustostanu. Funkcjonariusze od razu udali się na miejsce,
gdzie znaleźli 17-letniego Patryka B. Okazało się, że chłopak jest poszukiwany
i ma trafić do ośrodka wychowawczego. Podczas przeszukiwań znaleziono przy
nim zawiniątko z marihuaną i kradziony telefon. Śledczy postawili mu zarzuty,
odwieziono go do izby dziecka, skąd ma trafić do ośrodka wychowawczego.

Herbata niezwykła
codzienność
N

ie ma na świecie osoby powyżej
5 roku życia, która nigdy nie piła
herbaty.
Ten drugi, po wodzie, najpopularniejszy napój świata dostępny jest
w każdym polskim domu, co klasyfikuje Polaków na 4 miejscu w Europie w ilości jego spożycia. Dziennie
wypijamy bowiem aż 5 mln filiżanek
tego napoju.
Historia herbaty sięga już prawie 5 tysięcy lat. Z wielu legend,
mówiących o jej odkryciu, w mojej opinii najbardziej prawdopodobna jest wersja związana z cesarzem
Shen Nung’iem. Ten zapalony zielarz i praktykant zdrowego trybu życia delektował się pięknym dniem
wypoczywając w ogrodzie. Nagle,
pod wpływem podmuchu wiatru,
liść krzewu herbacianego wpadł do
kociołka z gotującą się wodą. Napar
przybrał nowy kolor i zmienił się jego
smak. O ile w każdej legendzie jest
wiele fantazji, to w tą skłonny jestem
uwierzyć, bo czyż nie w inny, przypadkowy sposób, człowiek odkrywał
dary natury, nowe smaki i aromaty?
Mało kto zdaje sobie sprawę, że
herbatę dzielimy na sześć gatunków:

białe, zielone, żółte, oolong’i, czarne i czerwone (pu-erh). I co ciekawe
wszystkie powstają z tej samej rośliny – camelli sinensis.
Dopiero procesy jej tworzenia, takie jak więdnięcie, skręcanie, fermentacja i suszenie mają wspływ na
docelowy rodzaj herbaty, nazywany
przez nas kolorem.
Poza wspaniałym smakiem i dozaniami emocjonalnymi herbata
jest prawdziwym cudem medycznym. W zależności od gatunku m.in.
opóźnia proces starzenia, oczyszcza
organizm z toksyn i chroni przed
nowotworami. Efektem picia herbaty czerwonej jest np. szybka utrata zbędnych kilogramów. Podczas
badań nad puerh’ami 88% osób pijących przez miesiąc 3 filiżanki tej
herbaty, już po miesiącu straciło na
wadze nie zmieniając trybu życia ani
jedzenia!
Zatem pijmy herbatę, częstujmy
nią znajomych i nauczmy się dzięki
niej wyciszać i podziwiać piękno otaczającego nas świata. Bo tak właśnie
działa herbatyzm :)

Marek Górecki
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Edukacja
patriotyczna

to nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest
godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości - powiedział J. Piłsudski. Rozwijając myśl
Naczelnika, jeżeli my nie będziemy znali prawdy o swojej przeszłości, zgodzimy się na zafałszowany jej
obraz narzucany przez tych, którzy
ukrywają swoje zbrodnie.
W ostatnim 25-leciu Polska przeszła wielkie przeobrażenia gospodarcze i społeczne. Różnice cywilizacyjne pomiędzy starą Europą, a
państwami byłego bloku wschodniego zaczynają powoli znikać. W tym
samym czasie w naszym kraju pojawiła się moda na przypisywanie Polakom autorstwa czynów, za które do
tej pory wstydziły się inne państwa.
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K U LT U R A

ZDROWIE

Z uporem maniaka część świata
mówi o „polskich obozach koncentracyjnych”, za pieniądze polskiego
podatnika powstają filmy, w których polskich bohaterów pokazuje
się, jako zbrodniarzy wojennych, a
państwo totalitarne współwinne wybuchowi II wojny światowej ma nieusuwalne pomniki. Trzeba odwrócić
ten trend. Miejscem „sanacji” świadomości patriotycznej powinna być
szkoła. To w tym miejscu dzieci i
młodzież powinny mieć możliwość
jak najlepszego poznania polskiej
historii i kultury. Młodzież powinna
rozumieć, dlaczego Henryk Sienkiewicz napisał „Trylogię”, albo dlaczego
jest zasadnicza różnica między Żołnierzami Niezłomnymi, a autorami
„stanu wojennego”. To w szkole po-

Kurier

Praski

winny działać ze wsparciem państwa takie organizacje jak harcerstwo, związki strzeleckie, oraz inne
organizacje skautowskie, które uczą
empatii do drugiego człowieka i miłości do Ojczyzny.
Szkoła zyska szacunek, który jej
się należy, kiedy stworzymy godne
warunki do pracy nauczycielom i
uczniom, a do tego potrzebne odpowiednie finansowanie ze strony państwa. Reasumując, polskiej szkole
dziś są potrzebne wycieczki do Krakowa, Gniezna, Muzeum Powstania
Warszawskiego, spotkania w „Domu
Spotkań z Historią”. Nawiązując do
wprowadzającego cytatu, napisałem
ten tekst w dniu urodzin Marszałka.

Krzysztof Wysocki

Radny Dzilnicy Praga Południe

BAZAREK cz. 5

K

tóregoś dnia uświadomiłem
sobie, że mnie czoło boli. Jasne, boli bo się w nie pukłem
zupełnie jak pewien słowiański Kaszub, któren obudził się rano we własnem łożu małżeńskiem, bo go szum
obudził... rozkląda się, patrzy... ciemno jeszcze, stara śpi i nawet nie chrapie, niby wszystko w porządku, a coś
szumi... Rozględa się tak, nasłuchuje, aż tu nagle jakże się nie walnie Kaszub w czoło – przecież to morze szumi... no i tak miał co rano póki wiatr
się nie zmienił.
Dotarło do mnie, jak to ważne by
świadomość mieć, czy to w małżeńskiej sypialni czy na solówce składaku pojedyńczym czy przy każdem
jednem wyborze. Tak, to świadomość spowodowała że się walłem
a walnięcie spowodowało świadomości odblokowanie. Stwierdziłem
więc - Kaszuba mniej, ale Królika Jerzego to mi brak.
Poszedłem go poszukać. Uświadomiłem sobie, że nie widziałem go już
ze trzy tygodnie albo i lepiej. Mnie
jakaś obca grypa dorwała, na Bazarku się nie pokazywalem, ale Królik
niezniszczalny jest, zawieruszył się
i tyle... Na pocieszenie zrobiłem więc
sobie rundkie 11go Listopada aż do
Szwedzkiej i przez Stalową wracając
do takiej nowej i całkiem eleganckiej
Galerii pod 26 zajrzałem, gdzie małolatki malujące się elegancko lansują
a od 16 grudnia wieczorem na aukcję

kiludniową się wystawiają. No, rzeczywiście Praga się zmienia – pomyślałem, i że jak to kilka dni potrwa to
może i Królik dołączy i... jakbym telepatycznie się połączył – patrzę, a tu
sam Królik Jerzy z dwójką małolatów
środkiem Ząbkowskiej śmiga.
Młoda dama z 6 lat, a chłopaczek
tak z osiem? Panie Jerzy – pytam –
coś się pan za Babyssitera Supermanna zatrudnił? A Królik woła - Panie
Krzychu, to potomstwo mojej siostrzyczki, która za robotą na Ukrainę
wyjechała, a ja się opiekuję jak mogę.
Patrz pan jakie to dzieciaki na Sztukę teraz zawzięte..
Jak się dowiedziałem – Michaś
z Oleńką Teatr Baj na Jagiellońskiej nawiedzić raczyli i Królik się
wraz z nimi na Kota Filemona załapał, a chociaż całego kota na podłodze przesiedział, bo nie chciał małolatkom w tylnych rzędach zasłaniać
- wspaniałe to było i mogliby jeszcze i Królową Śniegu zaliczyć, ale –
uciekła, jak usłyszałą, że dzieciaki
chcą w teatrze nocować – tak im się
spodobało... I nic dziwnego, bo Teatr Baj to kawałek praskiej Historii,
bo już od 1954 roku na Jagiellońskiej
dzieci i rodzicielstwo zabawia i w tym
wprawę ogromną ma. Mimo że sam
staruszek, ale wciąż radośnie młody,
a najważniejsze, że dzieciaki aż wychodzić nie chcą... Żeby to tak wszędzie było, oj tak, tak...

Pan Krzycho / KADEM 2015

Drodzy Mieszkańcy Białołęki!

T

radycją polskiej Wigilii jest
pozostawianie miejsca dla
głodnego nieznajomego. Takim nieznajomym jest każde dziecko pozostające w Domu Dziecka,
ciężko chore czy niepełnosprawne z
niezamożnej rodziny, której skromny budżet uniemożliwia wykupienie
niezbędnych leków, czy odbycie koniecznej rehabilitacji.
Nie powinniśmy też zapominać
o samotnych i ubogich, na których
twarzach dzięki Waszej pomocy jesteśmy w stanie wywołać uśmiech.
Powinniśmy zwyczaj dzielenia się
pielęgnować, organizując pomoc dla
potrzebujących.
Inicjatywa Mieszkańców Białołęki
po raz kolejny organizuje zbiórkę darów dla domów dziecka, dzieci chorych i osób potrzebujących. W tym
roku będziemy obecni:

16 XII środa,
17 XII czwartek,
18 XII piątek
w Delikatesach
DH Tarchomin w godz. 17-20
ul. Nagodzicow 1
ul. Antalla 5
ul. Erazma 2
ul. Aluzyjna 25 E
oraz sklepach sieci
MARCPOL w godz. 17-20
ul. Białołęcka 222
ul. Zaułek 1
W tym roku udało nam się rozszerzyć
akcję o nową lokalizację – sklep sieci
AUCHAN przy ul. Modlińskiej 8,
gdzie będziemy w godz. 17-20
16 XII środa
17 XII czwartek
18 XII piątek oraz w godz. 10-19
19 XII sobota

Zapraszamy w tych dniach do
wzięcia udziału w naszej zbiórce i
wsparcia potrzebujących wszelkimi
możliwymi podarunkami.
Postarajmy się, by dzięki darom

Naszych serc, te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były radosne
i syte dla wszystkich naszych mieszkańców.
Spowodujmy by były one dla
wszystkich
GODNE a NIE GŁODNE!!

SZEWC
Grzegorz Paszkowski
Grochów ul. Kinowa 23

600-855-713

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

OGŁOSZENIA DROBNE
MERC E-290 TD combi 1996 w super niezłym stanie (oprócz blachy,
jak to u Merca) na alu-zimówkach,
po przeglądzie i z pewnego źródła
za 5500 zł tel 508647123
Pogotowie komputerowe dojazd
sprzedaż serwis komputerów
i kas fiskalnych Dariusz Sokołowski
506 025 982 Porajów 1 paw. 23
Na hasło: Kurier Praski 10% rabatu
Agencja Służby Społecznej zatrudni
Opiekunki, Pielęgniarki do pracy w
środowisku. Opieka nad osobami
starszymi na terenie Praga Południe, Saska Kępa.
tel. 226124338
Korepetycje Matematyka, Angielski, Francuski, Historia, Wos, Geografia na wszystkich poziomach
tel. 518 435 879

