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Nasza dzielnica
zaczyna odżywać
Rozmowa z Pawłem Lisieckim, burmistrzem
Pragi-Północ
<ƵƌŝĞƌ WƌĂƐŬŝ͗ ZŽǌŵĂǁŝĂůŝƑŵǇ Ɖſų ƌŽŬƵ ƚĞŵƵ Ž
ŝŶǁĞƐƚǇĐũĂĐŚŶĂWƌĂĚǌĞͲWſųŶŽĐ͕ƉůĂŶĂĐŚƌŽǌǁŽũƵ
ŽƌĂǌǁǇǌǁĂŶŝĂĐŚ͕ŬƚſƌĞƐƚŽũČƉƌǌĞĚĚǌŝĞůŶŝĐČ͘Ž
ŽĚƚĞŐŽĐǌĂƐƵƵĚĂųŽƐŝħǌƌĞĂůŝǌŽǁĂđ͍
Paweł Lisiecki: Jako zarząd podjęliśmy działania
w trzech najbardziej newralgicznych rejonach:
edukacja, budynki komunalne oraz przestrzeń
publiczna, która naszym zdaniem przez ostatnie
lata była zaniedbywana. Jeżeli chodzi o edukację,
staramy się prowadzić niezbędne remonty i
realizować potrzebne inwestycje, jak np. budowa
przedszkola przy ulicy Wrzesińskiej. Jeżeli
chodzi o sprawy komunalne, obecnie realizujemy
podłączenie centralnego ogrzewania do kolejnych
24 budynków. Staramy się również uporządkować
przestrzeń publiczną, zdejmując zbędne albo
nielegalne reklamy, przywracając reprezentacyjny
charakter ulicy Targowej.
<ƵƌŝĞƌ WƌĂƐŬŝ͗ :ĂŬŝĞ ƐČ ƉůĂŶǇ ŝ ŝŶŝĐũĂƚǇǁǇ ǁ
ŶĂĚĐŚŽĚǌČĐǇĐŚ ŵŝĞƐŝČĐĂĐŚ͍ ǌĞŐŽ ŵŝĞƐǌŬĂŷĐǇ

WƌĂŐŝŵŽŐČƐŝħƐƉŽĚǌŝĞǁĂđ͍
Paweł Lisiecki: Będziemy powoływali Radę
Seniorów, żeby stworzyć ciało konsultacyjne
dla starszych osób. Chcemy żeby nie czuły
się one wyobcowane, ale miały możliwość
udziału w podejmowaniu decyzji. Będziemy
kontynuowali remonty budynków komunalnych
i brali udział w Zintegrowanym Programie
Rewitalizacji. W latach 2015-2022 ma zostać
wyremontowanych ok. 70 budynków komunalnych.
<ƵƌŝĞƌWƌĂƐŬŝ͗:ĂŬƵŬųĂĚĂƐŝħǁƐƉſųƉƌĂĐĂǌ
ƌĂƚƵƐǌĞŵ͕ŐĚǌŝĞƌǌČĚǌŝWK͍
Paweł Lisiecki: Nie mogę powiedzieć, że miasto
traktuje nas po macoszemu. Ale zdarzają się takie
przypadki, jak np. sprawa ogłoszonej niedawno
przez panią prezydent listy dzielnic, w których
będą budowane szkoły. Niestety, Praga na tę
listę się nie załapała, co mnie martwi. Też mamy
swoje potrzeby, tym bardziej, że rośnie liczba
mieszkańców naszej dzielnicy.
WIĘCEJ t STR. 4

Nasze kamienice…?

M

ieszkańcy starych kamienic coraz częściej
zaskakiwani są wiadomością o tym, iż mogą z dnia
na dzień stracić dach nad głową.
Praga jest w wyjątkowej sytuacji.
Po tej stronie Wisły w okresie
PRL-u nie ingerowano w zabudowę przedwojenną, a zniszczenia nie były tak dotkliwe. Nawet
część zdobień budynków przetrwała niemiecką okupację. W
czasach późniejszych z powo-

du bierności tzw. decydentów
oraz prowadzonej polityki ludnościowej i mieszkaniowej doprowadzano do degradacji Pragi. Osobami przenoszonymi
i zakwaterowywanymi w praskich kamienicach byli w większości robotnicy oraz osoby o
niższym statusie społecznym.
W tamtych latach nasza dzielnica stała się postrachem dla
mieszkańców innych dzielnic.
WIĘCEJ t STR. 2
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Nasze kamienice…? cd.
Nie dość, iż mamy opinie delikatnie mówiąc łobuzerską, to obecnie dotyka nas niebezpieczeństwo eksmisji na bruk. Zagrożenie spowodowane jest roszczeniami, których
wysyp nastąpił podczas budowy drugiej linii metra.
Z tego powodu rodzą się w naszych praskich, ubogich i nieporadnych głowach np. takie pytania: Czyżby wzrost cen gruntów praskich wzbudził taki sentyment i zainteresowanie starymi kamienicami? Czy
również w okresie powojennym było zainteresowanie
pozostawionym majątkiem, gruntem i kamienicami?
Na pierwsze pytanie jest trudno odpowiedzieć, szczególnie z tak zwanej ostrożności procesowej, dlatego pozostawiamy je otwarte.
Drugie pytanie jest dużo łatwiejsze. Tak, było zainteresowanie i występowały roszczenia osób, które np. w zawierusze wojennej znalazły się w innych
krajach. Polska w tamtym okresie, chcąc między
innymi nawiązać współpracę gospodarczą z różnymi krajami, odpowiedziała na zgłaszane roszczenia.
Przykładowo, w nocie dyplomatycznej nr 66 z dnia
12.07.1960 r. czytamy m.in. „Roszaczenia objęte umową wynikały z nacjonalizacji, przejęcia na własność
lub innego przejęcia mienia obywateli amerykańskich przez rząd polski. W sprawie roszczeń zgłoszonych do Polski orzekać będzie amerykańska komisja do spraw regulowania roszczeń zagranicznych”.
O jakiej umowie mowa w wyżej wspomnianym dokumencie dyplomatycznym? Otóż rokowania pomiędzy USA i Polską, które doprowadziły do podpisania
umowy rozpoczęły się w Warszawie 2.03.1959 r. i prowadzone były częściowo tu, a częściowo w Waszyngtonie. Umowa została zawarta w lipcu 1960 r. podpisana przez Foy D. Kohlera i Stanisława Rączkowskiego.
Treść umowy obejmowała między innymi:
1. Zapłatę w wysokości 40 mln dolarów za całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych.
2. Osoby których roszczenia wynikały z: „nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę
mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia” oraz ”przejęcia własności albo utraty używania lub użytkowania mienia
na podstawie polskich ustaw, dekretów lub innych
zrządzeń ograniczających lub uszczuplających prawa i interesy związane lub odnoszące się do mienia”.
3. Sposób zapłaty: „w dwudziestu rocznych ratach
po 2 mln w walucie Stanów Zjednoczonych” (czyli
przez okres 20 lat poczynając od 10 stycznia 1961 r.).
4. Zapis, że „po wejściu w życie niniejszego układu

rząd
Stanów
Zjednoczonych nie będzie
przedstawiał
roszczeń rządowi polskiemu
ani nie będzie
popierał roszczeń obywateli
Stanów Zjednoczonych do
rządu polskiego. W przypadku gdyby takie
roszczenia zostały bezpośrednio przedłożone
przez obywateli
Stanów Zjednoczonych rządowi polskiemu,
ten przekaże je
rządowi Stanów
Zjednoczonych”.
Wszystko, co
zostało powyżej
przedstawione
jest dla nas bardzo istotne, w
szczególności
punkt nr 4 w
sprawie wznowionych roszczeń, które wg.
umowy powinny być kierowane do USA.
Umowa zawarta
przez
nasz kraj z
rządem USA była wzorowana na wcześniej podpisywanych umowach zwanych indemnizacyjnymi z rządami innych krajów m.in. Francji,
Szwajcarii, Szwecji Dani, Grecji, Belgi, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Wielkiej Brytanii.
Materiały źródłowe dotyczące trudnej dla nas problematyki, z którą zderzamy się po raz pierwszy, nie są łatwo dostępne, a także można natknąć się na informację
„brak teczki”. Natomiast wiedza na temat zaspakajania
i regulowania przez rząd polski roszczeń zgłaszanych

Powołujemy Radę Seniorów na Pradze-Północ



urmistrz Paweł Lisiecki zaprasza
mieszkańców powyżej 55. roku życia na spotkanie informacyjne, poświęcone powołaniu Dzielnicowej Rady Seniorów, które odbędzie się 11 września
w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy przy Ks. I. Kłopotowskiego 15 o
godz. 17.00.
Spotkanie jest poświęcone dyskusji na temat miejsca i roli seniorów w
życiu dzielnicy oraz przygotowania do
ZĞĚĂŬƚŽƌEĂĐǌĞůŶǇ
WŝŽƚƌ'ƌǌĞŐŽƌǌĞǁƐŬŝƚĞů͗͘ϲϬϴϯϲϭϲϰϰ
ĂƐƚħƉĐĂ
ZĞĚĂŬƚŽƌĂEĂĐǌĞůŶĞŐŽ
KůŐĂ<ħĚǌŝĞƌƐŬĂ
'ƌĂĮŬĂ
WŝŽƚƌĞŵďŝĐŬŝƚĞů͗͘ƚĞů͗͘ϲϬϵϱϭϴϲϲϵ
&ŽƚŽŐƌĂĨ
<ƌǌǇƐǌƚŽĨ^ŝƚŬŽǁƐŬŝ
^ŬųĂĚ͗
ŐŶŝĞƐǌŬĂDƌŽǌŝŷƐŬĂ͕DŝĐŚĂų^ƚŽůĂƌǌ

^t

powołania Dzielnicowej Rady Senio'ƌǌĞŐŽƌǌWĂƐǌŬŽǁƐŬŝ͕
rów i Praskiego Centrum Seniora.
Spróbujemy odpowiedzieć na pyta- 'ƌŽĐŚſǁ͕Ƶů͘<ŝŶŽǁĂϮϯ͕
ϲϬϬͲϴϱϱͲϳϭϯ
nia, co dzielnica może dać Seniorom,
jakie są wspólne oczekiwania i jak
można wykorzystać ich wiedzę i doWKE͘ͳt͘ϭϬͳϭϴ
świadczenie.
Wd͘ϭϬͳϭϳ
Wyłoniona wśród przedstawicieli
ƐǌǇďŬŽ͕ƚĂŶŝŽ͕ƐŽůŝĚŶŝĞ
seniorów Rada będzie miała charakter EĂŚĂƐųŽ͗<ƵƌŝĞƌWƌĂƐŬŝϭϬй
ƌĂďĂƚƵ͘
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

¹

<ƵƌŝĞƌ

przez przedwojennych właścicieli nie jest przez żadne
środowiska zależne czy niezależne ujawniana. Z tym
życiowym problemem mieszkańcy kamienic są skazani na własną inwencję, pomysłowość i twórczość.
Stowarzyszenie
Kamienica 2015

EĂƐǌĂĮƌŵĂŽĨĞƌƵũĞƐǌĞƌŽŬŝĞƵƐųƵŐŝ
ǁǌĂŬƌĞƐŝĞƌĞŬůĂŵǇŝŵƵůƟŵĞĚŝſǁ
ƉŽǌǇĐũŽŶƵũĞŵǇƐƚƌŽŶǇŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞ
ǁǇŬŽŶƵũĞŵǇƐŬųĂĚdWǁƐǌĞůŬŝĞŐŽƚǇƉƵ
ƉƵďůŝŬĂĐũŝ
ƚǁŽƌǌǇŵǇŐƌĂĮŬħ͕ŝůƵƐƚƌĂĐũĞ
ŝůŽŐŽƚǇƉǇ
ŽĨĞƌƵũĞŵǇƵƐųƵŐŝŵŽŶƚĂǏƵĮůŵſǁ
ƌĞĂůŝǌƵũĞŵǇĂŶŝŵĂĐũĞ;ŝŶƚƌĂͿ
ǁǇŬŽŶƵũĞŵǇǌĚũħĐŝĂƌĞŬůĂŵŽǁĞ
ƚǇƉƵWĂĐŬƐŚŽƚŝĚĞĂůŶĞĚŽƐŬůĞƉſǁ
ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁǇĐŚŽƌĂǌĨŽůĚĞƌſǁ͘

WƌĂƐŬŝ

tǇĚĂǁĐĂ
'ƌƵƉĂWƌŽũĞĐƚƐƉ͘ǌŽ͘Ž͘
ŬƵƌŝĞƌΛŬƵƌŝĞƌƉƌĂƐŬŝ͘Ɖů
ǁǁǁ͘ŬƵƌŝĞƌƉƌĂƐŬŝ͘Ɖů
ǁǁǁ͘ŐƌƵƉĂƉƌŽũĞĐƚ͘Ɖů
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŬƵƌŝĞƌƉƌĂƐŬŝ

'ųſǁŶǇ,ĂŶĚůŽǁŝĞĐ
DŝĐŚĂų^ƚŽůĂƌǌƚĞů͗͘ϲϲϯϳϯϵϳϱϵ
<ŽŶƐƵůƚĂŶƚĚƐ͘,ŝƐƚŽƌŝŝ
,ƵďĞƌƚ<ŽƐƐŽǁƐŬŝ
<ŝĞƌŽǁŶŝŬŽŬƌħŐƵWƌĂŐĂWſųŶŽĐ
WĂǁĞų^ŬƵƉŝŷƐŬŝ
^ǌĞĨǌŝĂųƵDĂƌŬĞƟŶŐƵ
DĂƌĐŝŶ'ƌƵǌĂƚĞů͗͘ϲϬϲϲϰϭϵϬϵ
ŵ͘ŐƌƵǌĂΛŬƵƌŝĞƌƉƌĂƐŬŝ͘Ɖů

ZĂƉƌĂƐǌĂŵǇĚŽǁƐƉſųƉƌĂĐǇǁǁǁ͘ŐƌƵƉĂƉƌŽũĞĐƚ͘Ɖů

ƚĞů͗ϲϲϯϳϯϵϳϱϵ
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Jestem za, czyli dobra zmiana w myśleniu...

U

ważam, że urząd
jest dla obywatela,
a nie obywatel dla
urzędu. To powinno być
główna maksymą w relacjach z instytucjami samorządowymi i państwowymi. W pierwszym zdaniu
nie odnoszę się do głównego zaniechania państwa,
czyli nie wysłuchania przez
parlament wniosków o referendum, ale myślę o sprawach mniejszego kalibru, również ważnych dla nas
wszystkich.
Rozpoczął się nowy rok szkolny. W wielu placówkach oświatowych brakuje miejsc w pierwszych klasach lub tworzona jest przestrzeń mało
sprzyjająca dobremu rozwojowi dziecka. Jest to
wynik złej polityki oszczędzania w sektorach dla
państwa wrażliwych, od lat nie dofinansowanych, która niesie za sobą komplikacje w postaci
pogorszenia jakości pracy nauczycieli, a przez to
gorszych wyników w nauczaniu. Ponadto zlikwidowano w ostatnich latach wiele szkolnych bloków żywieniowych,stawiając na posiłki dowożone
przez firmy cateringowe, co teraz kłóci się z rządowym programem „zdrowej żywności w szkołach”.
W samej Warszawie likwidując szkolne kuchnie,

zlikwidowano kilkadziesiąt miejsc pracy.
W stolicy zimowa „awaria” Trasy Łazienkowskiej sparaliżowała komunikację po prawej stronie

W wielu placówkach oświatowych
brakuje miejsc w pierwszych
klasach lub tworzona jest
przestrzeń mało sprzyjająca
dobremu rozwojowi dziecka
Wisły. Brak skutecznej polityki planowania stołecznego ratusza, a także współpracy ze strona rządową, spowodował opóźnienia w budowie obwodnicy Warszawy. Szczególnie doskwiera to obecnej
sytuacji na praskich ulicach i tworzeniu się korków.
Dopiero w 2020 roku powstanie most Południowy,
który skieruje cały ruch z kierunku Puław i linii
otwockiej na lewy brzeg i odkorkuje takie dzielnice
jak Wawer, Pragę Południe i Pragę Północ.
W całej Polsce w ostatnich latach pojawiły się
jak grzyby po deszczu „radary”. W samej Warszawie urządzenia te instalowano w liczbie hurtowej w
najbardziej newralgicznych miejscach ciągów komunikacyjnych. Lepią mandaty kierowcom, którzy zjeżdżają ze skrzyżowania na „czerwonym”, co
jest wynikiem zbyt szybkiej zmiany świateł. Rozwiązaniem byłoby zainstalowani liczników zmia-

Za karę!
Za opies z a ł o ś ć
urzędników dzielnica Praga-Południe musi
zapłacić
astronomiczną karę 827
500 zł. Co
prawda, kara
wyląduje na
koncie Wojewody Mazowieckiego, ale środki te
nie będą mogły być przecież spożytkowane na potrzeby dzielnicy.
Urzędnik zawalił sprawę. Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę przy ul. Niekłańskiej nie została
wydana przez 1655 dni. Warto więc
zapytać jaką urzędnik poniesie odpowiedzialności i czy w ogóle? Bo
to, że zwykły śmiertelnik za dzień
czy dwa dni uchybienia w terminie
płatności czynszu czy podatku płaci
odsetki, to dosyć oczywiste.
Czy jest zatem równość w naruszeniu zasady przez urzędnika i zwykłe
go Kowalskiego?

Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę
przy ul. Niekłańskiej nie
została wydana przez
1655 dni

ny świateł, jak to ma miejsce w wielu polskich
miastach. Wówczas mandaty trafiałaby tylko do
prawdziwych piratów drogowych. Niestety czasem dochodzę do smutnego wniosku, że służbom
nie o bezpieczeństwo, tylko o kolejny „podatek”.
W ostatnim czasie jako samorządowiec, rozpocząłem współpracę z organizacjami zajmującymi
się problemem przemocy w rodzinie. Inspiracją do
tego była książka napisana przez mojego kolegę. Z
kart tej publikacji, prócz samego dramatu ofiary
przemocy, można dowiedzieć się, że państwo pomimo, że ma instrumenty do pomocy i interwencji na rzecz poszkodowanych, nie korzysta z nich.
Sprawy w sądzie zamiast tygodniami, trwają latami, bo wciąż zarządzane są przerwy, a policjanci
nie chcą się mieszać w sprawy rodzinne. Służby nie
wykonują swoich obowiązków, bo nikt nie ponosi
odpowiedzialności i nie wyciąga konsekwencji wobec winnych zaniechań.
„Twarde prawo, lecz prawo” - ta rzymska maksyma powinna być nadal aktualna. Ważne jest, aby
przestrzeganie prawa było ważne dla obu stron dla społeczeństwa, jak i tych którzy prawo to tworzą. -Jestem za dobrą zmianą myślenia o państwie
polskim.
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Zła passa praskiego
szaletu
Warto zadawać te pytania. Warto
pytać jaką odpowiedzialności ponosi także nadzorujący urzędnika burmistrz. Kary to rzecz która się zdarza.
Miały miejsce i na Woli (6 tys. zł) i
na Śródmieściu (14 tys. zł) czy Rembertowie (21 tys. zł). Nigdzie jednak
kwota nie była aż tak wysoka.
Praga-Południe liczy prawie
200 000 mieszkańców. Potrzeby
są ogromne. Na Gocławiu potrzebujemy szkoły i domu kultury. Na
Grochowie mieszkania komunalne wymagają ciągłych remontów.
Niedofinansowanie szkół i przedszkoli to stały problem budżetowy.
Milion złotych właśnie nam wyparowało. Czy ktoś poczuwa się do odpowiedzialności za to zaniedbanie?
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Wy g l ą da na to, że
trwająca od
końca 2012
roku epopeja
uruchamiania
szaletu na
placu Szembeka dobiega
końca.
Jak zapewniają władze
Pragi - Południe uda się go uruchomić z końceroku.
Przypomnijmy pokrótce tę pasjonująca historię. Kosztem ponad 22
milionów złotych zrewitalizowano
jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc na Grochowie. Na nowym placu znajdziemy m.in.: fontannę, przeszklony pawilon, gdzie
mieści się Punkt Informacji Kulturalnej i podziemne pomieszczenie,
które od ponad dwóch lat stoi puste
pomimo zainstalowania windy, która może doń dowieść osoby niepełnosprawne.
Nie wiem jaką logiką kierowali się decydenci przy projektowaniu
tego pomieszczenia, ale w wyniku
organizowanych dwóch przetargów
nie znaleziono chętnego na ich najem. Dokładnie, to zgłosił się jeden
najemca, ale po zapoznaniu się ze
szczegółami funkcjonowania miejsca po krótkim czasie zrezygnował.
Okazało się bowiem, że musi na wła-

sny koszt nie dość, że przystosować
podziemne pomieszczenie do prowadzonej działalności, czyli ponieść
nakłady na m.in. wentylację, to jeszcze to samo zrobić z toaletą, która
ma być ogólnodostępna

Trwająca od końca 2012
roku epopeja uruchamiania szaletu na placu Szembeka dobiega końca
Tak więc podziemne pomieszczenie wraz z częścią, gdzie miała mieścić się toaleta, cały czas stało puste.
Nie używana również była winda, którą można by zjechać na dół.
W związku z tym na ostatniej sesji
Rady Dzielnicy Praga Południe wygospodarowano kolejne środki, prawie 300 tysięcy złotych na wymianę fragmentu nawierzchni na placu
i usprawnienie fontanny oraz 100 tysięcy na uruchomienie toalety.
Trochę drogo toaleta zaczyna nas
wszystkich kosztować, ale miejmy
nadzieję, że uda się już na jesieni
wreszcie z niej skorzystać. Ciekawe
tylko dlaczego nie można było tego
zrobić od razu wraz z uroczystym
otwarciem placu w maju 2013 roku.
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Nasza dzielnica zaczyna odżywać cd.
Kurier Praski: Jednym z problemów dzielnicy
jest jej niekorzystny wizerunek. Jak wyglądają
prace nad jego zmianą?
Paweł Lisiecki: Negatywny wizerunek bierze
się z kilku rzeczy. Jedną z nich jest postrzeganie
Pragi jako dzielnicy zaniedbanej. Wspomniałem
wcześniej o działaniach jakie prowadzimy
w przestrzeni publicznej, aby ten wizerunek
zmieniać. W momencie, kiedy Praga staje się
dzielnicą czystszą, zmienia się jej wizerunek.
Oczywiście przed nami są lata pracy, ale ten wysiłek
należy podejmować. Niebagatelne znaczenie ma
też rola inwestorów prywatnych, którzy także
będą brali udział w podniesieniu rangi dzielnicy.
Kilku znaczących inwestorów będzie budowało
tu osiedla mieszkaniowe. To w dużym stopniu
zachęci mieszkańców Warszawy do osiedlania się

na Pradze - Północ i będzie powodowało
zmianę wizerunku dzielnicy. Kolejną rzeczą jest
zapraszanie mieszkańców Warszawy na Pragę,
żeby ją odwiedzali.
Kurier Praski: W tym może pomóc np.
poszerzanie oferty kulturalnej.
Paweł Lisiecki: Tak, będziemy starali się odtworzyć
Święto ulicy Ząbkowskiej, co przez ostatnie lata
się nie udawało. Myślę, że impreza zwróci oczy
pozostałych mieszkańców Warszawy na Pragę.
Nasza dzielnica zaczyna odżywać kulturalnie.
Widać to na przykładzie festiwalu „Otwarta
Ząbkowska”, który jest finansowo wspierany
przez miasto stołeczne Warszawa, przy naszym
skromnym udziale.
Kurier Praski: Czy możemy zdradzić naszym
czytelnikom szczegóły zbliżającego się święta

ulicy Ząbkowskiej?
Paweł Lisiecki: Impreza odbędzie się 19 września
i zapraszam na nią wszystkich mieszkańców
Warszawy. Program wydarzenia jest bogaty.
Kurier Praski: Pojawiają się głosy, że wystartuje
Pan w wyborach do parlamentu. Na ile są to
prawdziwe informacje?
Paweł Lisiecki: Jestem brany pod uwagę jako
kandydat do parlamentu. Rozważałem długo, czy
zgłosić swoją kandydaturę. Jeżeli zostanę posłem,
nie wyprowadzę się z Pragi. Nadal będę starał się
pomagać jej mieszkańcom.

Rozmawiała Katarzyna Skibińska

Sportowa Praga-Północ zaprasza we wrześniu



wielką przyjemnością pragniemy Państwa zaprosić w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy na
kolejne bezpłatne wydarzenia sportowo-rekreacyjne organizowane, na terenie dzielnicy Praga-Północ. Wierząc, że już dzisiaj gdzieś na Pradze-Północ są przyszli olimpijczycy, medaliści, sportowcy,
którzy jeszcze nie poznali pasji sportu i wyzwań, jakie przed sobą należy stawiać, aby osiągnąć wyznaczone cele, zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach, starszych do kibicowania i rekreacji
Już 12 września 2015 r., w sobotę, w godz.: 11.0018.00 – zapraszamy do Muszli Koncertowej w Parku Praskim na Zawody Arm Warsaw Challenge o
puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st.,
Warszawy w siłowaniu na rękę oraz wyciskaniu
gryfem. Tym razem, będzie to gratka dla fanów i
fanek filmu Over the Top z Sylvester Stallonne w
roli głównej, gdzie Sylwester Stallone bierze udział
w zawodach w siłowaniu na rękę;
W kolejną sobotę, 26 września 2015 r., w godz.:
18.00:22.00, w Hali DOSiR prz ul. Szanajcy 17/19
odbędzie się II Praska Gala MMA ‘’Dark Warriors’’
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Zobaczymy sześć walk w kategorii MMA i 1 walka w kategorii K1. Wstęp na

galę jest bezpłatny;
Do 26 września 2015 r. kontynuujemy bezpłatne warsztaty rolkarskie dla dzieci na Pradze-Północ, Miejscem spotkań jest plac ‘’przy Żyrafie’’ w
Parku Praskim; zapraszamy we wszystkie soboty od godziny: 16.00. Na zakończenie warsztatów
organizator przygotował specjalne ćwiczenia i gry.
Ostatni dzień zajęć potrwa wyjątkowo, od 13.00
do19.00, również w Parsku Praskim, przy Żyrafie.
O zaplanowanym na wrzesień III Turnieju o
Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st.
Warszawy w tenisie stołowym, powiadomimy państwa jak tylko będzie ustalony termin. Informacje
udostępnimy tez na FB i na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy: www.praga-pn.waw.pl oraz www.nasza.
praga-pn.waw.pl.
Poza tym w dzielnicy realizowanych jest szereg
programów sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, osób starszych oraz seniorów:
1. Sportowa Praga-Północ to program skierowany do wszystkich grup wiekowych. Obejmuje zajęcia z dwóch najpopularniejszych dyscyplin: piłka
nożna i piłka siatkowa, przeprowadzane trzy razy

w tygodniu w różnych lokalizacjach. Szczegóły na
stronach urzędu.
2. Trening i relaks na Pradze Północ, program
skierowany do wszystkich grup wiekowych. Obejmuje zajęcia: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka
koszykowa, rekreacja ruchowa oraz samoobrona,
nordic walking.
3. Aktywny senior na Pradze-Północ, program
mający na celu aktywizację osób starszych. Są to
zajęcia sportowo-rehabilitacyjne.
4. Praga pływa. Program skierowany do uczniów
szkół podstawowych (klasy I, III i IV – a od września również V i VI), przedszkolaków i ich rodziców, dzieci wskazanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej. Celem wymienionych wyżej programów jest aktywizacja wszystkich grup społecznych dzielnicy.
Zajęcia są bezpłatne, dostępne dla każdego zainteresowanego. Będą przeprowadzane pod nadzorem trenerów, z wykorzystaniem zaplecza sportowego, znajdującego się w różnych częściach
Pragi-Północ.
Więcej informacji można uzyskać wchodząc na
stronę: www.praga-pn.wa.pl, www.nasza.praga
-pn.waw.pl oraz na Facebooku urzędu.
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Gdzie są stare zdjęcia warszawskiej Pragi?

Wydawało się, że dawna warszawska Praga została uwieczniona na niewielkiej liczbie fotografii.
Wystarczyły jednak dwa lata pracy badawczej, by
się przekonać, że zdjęć takich są tysiące. Problemem jest ich rozproszenie po różnych zbiorach.
By choć częściowo temu zaradzić, powstał projekt
„Praga na Starych Fotografiach”.
Fotografia to jedno z cenniejszych źródeł pozyskiwania wiedzy o przeszłości. Do II wojny światowej warszawska Praga została uwieczniona na kilkudziesięciu pocztówkach i ogromnej liczbie zdjęć
wykonanych przez zawodowych fotografów cywilnych i wojskowych. Wraz z rosnącą popularnością
aparatów fotograficznych zaczęły pojawiać się także ujęcia wykonane przez zwykłych mieszkańców,
na których widzimy spacerujących po ulicach i
parkach prażan. Dzięki tym pamiątkom jesteśmy

w stanie zobaczyć to, o czym tak często słyszymy
w opowieściach, a także dojrzeć nowe mogące nas
zainteresować elementy: ubiór i zachowanie ludzi,
wygląd przestrzeni, małą architekturę, roślinność.
Te informacje mają ogromne znaczenie w procesie poznawania dziedzictwa i korzystania z niego.
Do dziś jednak nie powstała profesjonalna baza
starych praskich fotografii, która gromadziłaby cyfrowe ich kopie lub chociażby informacje o lokalizacji oryginałów. A szkoda, gdyż zainteresowanie
taką ikonografią wykazuje sporo osób, m.in. właściciele kamienic, wspólnoty mieszkaniowe i konserwatorzy zabytków. Dzięki nim mogliby bowiem
uzyskać uzupełniające albo podstawowe dane na
temat wyglądu starych budynków. Informacje te
są niezbędne w trakcie dokonywanych remontów
i rekonstrukcji. Zaciekawieni starymi zdjęciami są

także sami mieszkańcy, którzy po ich obejrzeniu
mają okazję przekonać się, jak piękna była nasza
dzielnica.
Gdzie szukać takich fotografii? Jak pokazuje
przeprowadzone rozpoznanie, spora część wciąż
nieznanych szerszej publiczności zdjęć spoczywa
w archiwach muzeów i bibliotek, instytucji kultury i urzędów. Prawdziwe skarby poukrywane
są także w zbiorach prywatnych, w odziedziczonych po rodzinie zakurzonych albumach, pudełkach… Wreszcie dużo fotografii – szczególnie z
okresu I i II wojny światowej – wystawianych jest
na niemieckich aukcjach internetowych (to paradoks, że zdjęcia wykonane przez niemieckich żołnierzy wystawiane na aukcjach przez ich wnuków
lub prawnuków stają się obiektem walki licytacyjnej wśród polskich kolekcjonerów).
Skromną próbą zebrania choć ułamka zdjęć warszawskiej Pragi w jednym miejscu miał być facebookowy profil „Praga na Starych Fotografiach”. Do
dziś znalazło się tam ok. 500 fotografii i pocztówek
pochodzących z prywatnych i publicznych kolekcji. Okazało się, że inicjatywa ta zyskała nie tylko popularność (ponad 10 tysięcy lubiących), ale i
zaufanie. Sami użytkownicy bowiem zaczęli udostępniać za jej pomocą co bardziej interesujące fotografie z domowych archiwów. Świadczy to o wielkiej potrzebie odtworzenia obrazu dawnej Pragi.
Miejmy nadzieję, że doczekamy się takiego cyfrowego archiwum z prawdziwego zdarzenia.
Tymczasem osoby zainteresowane udostępnieniem zdjęć na profilu „Praga na Starych Fotografiach” zachęcam do kontaktu mailowego: adam@
zawinklem.pl
Adres: www.facebook.com/Praga.na.Starych.Fotografiach
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Czy siedziba polskiego NASA znajdzie się na Pradze-Północ?

P

raga-Północ wychodzi z cienia. Na Targowej powstaje Centrum Kreatywności, na
Ząbkowskiej Google Campus, a wkrótce być
może swoją siedzibę uruchomi Polska Agencja Kosmiczna.
Praga-Północ to nadal najbardziej zaniedbana
dzielnica Warszawy. Władze miasta od wielu lat
robiły sporo, by w dzielnicy nie działo się nic. Dopiero w ostatnim czasie przy okazji budowy drugiej linii metra stołeczny ratusz przypomniał sobie
o Pradze. Dzięki temu pl. Wileński zmienił się nie
do poznania, a Targowa wypiękniała. Warto przy
okazji dodać, że do 2022 r. miasto w ramach rewitalizacji ma wpompować w prawobrzeżną Warszawę 1,5 miliarda zł.

Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Planowane otwarcie Centrum to II połowa 2016 r.
Drugą ciekawą inwestycją z sektora innowacji
to pierwszy w Polsce Google Campus. Placówka
powstaje w Koneserze przy Ząbkowskiej. To bardzo duże i prestiżowe przedsięwzięcie, bo takie
google’owskie centra są jedynie w trzech miastach
na świecie: w Londynie, Tel Avivie i Seulu. Campus Warsaw ma stwarzać możliwość rozwoju tzw.
start-upom, czyli nowatorskim firmom prowadzonym przez młodych ludzi. Gooogle ma wprowadzić się do Konesera do końca tego roku. Łączna
powierzchnia placówki to ok 1600m2.

Praga-Północ najbardziej innowacyjną
dzielnicą Warszawy?

Zarząd dzielnicy już od jakiegoś czasu prowadzi negocjacje z Polską Agencją Kosmiczną w sprawie otwarcia swojego oddziału właśnie na Pradze
-Północ. Jedną z lokalizacyjnych propozycji dla filii
polskiego NASA jest lokal przy Jagiellońskiej 56,
przy pl. Hallera. Obecnie w jednym z pomieszczeń
znajduje się Klub Złotego Wieku, a wcześniej swoją
siedzibę miał Instytut Kresowy. - Uważam, że każda instytucja państwowa, która chciałaby na terenie Pragi-Północ zafunkcjonować jest plusem dla
dzielnicy. Musimy patrzeć na to w ten sposób, że po
tamtej stronie Wisły jest dużo instytucji państwowych, po tej stronie, gdzie my urzędujemy, dużo
mniej. To jest pewne równoważenie – powiedział
na antenie Radia Kolor Dariusz Kacprzak, wiceburmistrz Pragi-Północ. Władze dzielnicy chcą
też, by Agencja prowadziła zajęcia dla mieszkań-

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że Praga-Północ to dzielnica wyjątkowa i z dużym potencjałem. Wydaje się, że również w oczach inwestorów Praga stała się łakomym kąskiem. Dowodem
na to jest chociażby budowa Centrum Kreatywności przy Targowej tuż przy muzeum Warszawskiej Pragi. - Centrum Kreatywności Targowa to
nowe miejsce na mapie Warszawy, które tworzymy z myślą o przedsiębiorcach sektora kreatywnego, działających w branży designu, mody, itp. Nowe
miejsca pracy znajdzie tu 80 osób w 30 pracowniach. Jest to jedno z wielu naszych działań, które
wzmacnia potencjał innowacyjny i kreatywny stolicy oraz wspiera jej rozwój gospodarczy - mówi

Będzie kosmos na Pradze-Północ?

ców Pragi. Mogą to być np. otwarte spotkania i dyskusje o kosmosie lub wspólne obserwacje nocnego nieba.
Niewątpliwie tak prestiżowe inwestycje na Pradze jak: Centrum Kreatywności, Google Campus
czy Polska Agencja Kosmiczna to duża promocja
dla dzielnicy. Dzięki temu kolejne instytucje będą
chciały ulokować swoje siedziby na Pradze. To z
kolei wymusi na rezydent Hannie Gronkiewicz –
Waltz przyspieszenie procesu rewitalizacji dzielnicy i kolejne ciekawe inwestycje.
Tomasz Mikołajczak
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Łyżka miodu

S

pośród wielu produktów spożywczych mających wpływ na zdrowie
człowieka miód zasługuje na szczególną uwagę. Specyfik ten składa
się z cukrów prostych takich, jak glukoza i fruktoza oraz niewielkich
ilości dwucukru sacharoza, który stanowi nie więcej niż 2% składu miodu
naturalnego. Ponadto miód zawiera enzymy, kwasy organiczne, sole mineralne, witaminy, barwniki i olejki eteryczne.
Miód to wieloskładnikowy preparat biologicznie czynny, który poza właściwościami odżywczymi ma właściwości bakteriobójcze, zwiększa odporność organizmu, chroni przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami
chemicznymi, metalami ciężkimi, a także osłabia toksyczne działanie alkoholu, nikotyny, alkaloidów zawartych w kawie i herbacie.
Z enzymów zawartych w miodzie najważniejszymi są inwertaza, która
przyspiesza rozkład sacharozy na glukozę i fruktozę; alfa i beta amylaza,
które powodują rozkład skrobi; katalaza, fosfatazy, ATPaza i oksydaza glukozowa, której miód zawdzięcza właściwości bakteriobójcze.
Kwasy organiczne zawarte w miodach to: jabłkowy, winny, bursztynowy,
cytrynowy, mlekowy, szczawiowy, malinowy, glukozowy i czasem niewielkie ilości mrówkowego i octowego.
Sole mineralne – to związki fosforu, wapnia, magnezu, sodu, a w ciemnych miodach zawarte jest – żelazo, miedź, cyna, krzem, siarka, fluor, cynk,
mangan.
Miód zawiera witaminy z grupy B, witaminę C, niewielkie ilości prowitaminy A, witaminę D i K.
Dr n. med. Leszek Marek Krześniak
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ŝħĐŝĞŵŽĚĞůƵũČĐĞƚŽƚĞĐŚŶŝŬĂƐƚƌǌǇǏĞŶŝĂƉŽǌǁĂůĂũČĐĂ
ůĂũČĐĂ
ŬĂǏĚĞũŬůŝĞŶƚĐĞŶĂƵǌǇƐŬĂŶŝĞǁƐƉŽƐſďŶĂƚƵƌĂůŶǇ
ƚƌǁĂųĞũƐƚǇůŝǌĂĐũŝ͘^ƚǇůŝƐƚĂďĂǌƵũČĐŶĂƐǁŽŝŵ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝƵ͕ǁǇǁŝĂĚǌŝĞǌŬůŝĞŶƚŬČ
ŝŽĐĞŶŝĞǁųŽƐſǁĚŽďŝĞƌĂƐƚǇůŝǌĂĐũħƉŽĚŬƌĞƑůĂũČĐČ
ŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚĂƌĂŬƚĞƌƚǁĂƌǌǇ
ŝǁǌŵĂĐŶŝĂũČĐĂŶĂƚƵƌĂůŶĞĐĞĐŚǇǁųŽƐĂ͘EĂũďĂƌĚǌŝĞũ
ƐƉĞŬƚĂŬƵůĂƌŶǇŵĞĨĞŬƚĞŵĐŝħĐŝĂŵŽĚĞůƵũČĐĞŐŽ͕
ƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞĐĞŶŝŽŶǇŵƉƌǌĞǌŬůŝĞŶƚŬŝũĞƐƚŶĂƚƵƌĂůŶĞ
ƵŬųĂĚĂŶŝĞƐŝħĨƌǇǌƵƌǇŶĂǁĞƚĚŽŬŝůŬƵŶĂƐƚƵƚǇŐŽĚŶŝ
ƉŽǁŝǌǇĐŝĞǁƐĂůŽŶŝĞ͘
ŽŬĂǏĚĞŐŽŬůŝĞŶƚĂƉŽĚĐŚŽĚǌŝŵǇŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶŝĞ
ŝŶĂƉĞǁŶŽĚŽďŝĞƌǌĞŵǇŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝČĨƌǇǌƵƌħ͘
KĨĞƌƵũĞŵǇďĂƌĚǌŽƐǌĞƌŽŬŝǁĂĐŚůĂƌǌŽƉĐũŝ
ǁǌĂůĞǏŶŽƑĐŝŽĚǁŝĞŬƵ͕ƉųĐŝŝŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞŐŽ
ƐƚǇůƵͲƉŽĐǌČǁƐǌǇŽĚŬůĂƐǇĐǌŶĞũĞůĞŐĂŶĐũŝ
ĂǏƉŽŵŶŝĞũůƵďďĂƌĚǌŝĞũŽĚǁĂǏŶĞƐƚǇůŝǌĂĐũĞ
ĂǁĂŶŐĂƌĚŽǁĞ͘

dĞů͗͘ϴϴϯϮϮϮϳϳϯŚĂŝƌƐƚǇůŝƐƚ͘Ɖů
Ƶů͘<ŽŶĚƌĂƚŽǁŝĐǌĂϭϭ
;ƌſŐƵů͘ZĞŵďŝĞůŝŷƐŬŝĞũ͕ďƵĚǇŶĞŬZſǏŽƉŽůͿ
K¥Ùç¹ÃùÝþÙÊ»®þ»ÙÝçÝÁç¦®Ê¦ÙÊÄ®þù«
WÙÊ¹»ãÊóÄ®͕ÙÄā¹®Ö®½¤¦Ä¹Ê¦ÙÊÌó
tù®Ä»Ùþó͕<ÊÝþÄ®ãÙóÄ®»Ìó
ZÊþ®ÌÙ»çùÄ»Ìó͕^ÖÙþãÄ®¦ÙÊÌó
WÊÝ®Ãùó®½Ê½ãÄ®ÊÞó®þÄ®óÊ¦ÙÊÄ®ãó®͕
»āùÖÙÊ¹»ãÊÝãÊÝÊóç¹ÃùÖÊ®Äùó®ç½ÄÖÊãÙþù®ó®þ¹¤»½®Äã͘
þ®ÁÃùÄãÙÄ®tÙÝþóù͕ÊÙþÖÙþù½¦Áù«¦Ã®ÄóÙÝþóÝ»®«͘
óóó͘Ê¦ÙÊùͲÊÖÊ»͘Ö½

ã½͗͘ϲϵϲϲϴϵϲϯϯ

WÊ¦ÊãÊó®»ÊÃÖçãÙÊóͲÊ¹þ
ÝÖÙþāÝÙó®Ý»ÊÃÖçãÙÌó
®»Ý¥®Ý»½Äù«
Ù®çÝþ^Ê»ÊÁÊóÝ»®

ϱϬϲϬϮϱϵϴϮ
WÊÙ¹ÌóϭÖó͘Ϯϯ
E«ÝÁÊ͗<çÙ®ÙWÙÝ»®ϭϬйÙãç͘

WƌŽĚƵĐĞŶƚŝĚǇƐƚƌǇďƵƚŽƌƌĂũƐƚŽƉŝďŝĞůŝǌŶǇ
ǌĂƉƌĂƐǌĂĚŽƐǁŽũĞŐŽƐŬůĞƉƵ
ƉƌǌǇƵů͘DĂƌǇǁŝůƐŬŝĞũϰϰůŽŬ͘'Ϭϭϲ͘
WƌŽǁĂĚǌŝŵǇƐƉƌǌĞĚĂǏŚƵƌƚŽǁČŝĚĞƚĂůŝĐǌŶČƌĂũƐƚŽƉŽƌĂǌďŝĞůŝǌŶǇ
ĚĂŵƐŬŝĞũ͕ŝŵħƐŬŝĞũĐǌŽųŽǁǇĐŚƉŽůƐŬŝĐŚƉƌŽĚƵĐĞŶƚſǁ͕ŵ͘ŝŶ͗͘
'ĂƩĂ͕'ĂďƌŝĞůůĂ͕ŝ^ĞƚĂ͕tŽůďĂƌ͕ŽŶƚƌŽůďŽĚǇ͕
tŽůĂ͕,ĞŶĚĞƌƐŽŶ͕ƌƵďĞĐŬ͘
:ĞƐƚĞƑŵǇŽƚǁĂƌĐŝŽĚƉŽŶŝĞĚǌŝĂųŬƵĚŽƐŽďŽƚǇ
ǁŐŽĚǌŝŶĂĐŚϴ͗ϬϬͲϭϲ͗ϬϬ
ĂƉƌĂƐǌĂŵǇƌſǁŶŝĞǏĚŽŶĂƐǌĞŐŽƐŬůĞƉƵŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞŐŽ
ǁǁǁ͘ŚƵƌƚŽǁŶŝĂͲƌĂũƐƚŽƉ͘Ɖů
ƚĞů͘нϰϴϮϮϲϳϱͲϲϵͲϱϵ
ĚŝƐĞƚĂΛĚŝƐĞƚĂ͘Ɖů

:ĞƐƚĞƑŵŝĞƐǌŬĂŷĐĞŵWƌĂŐŝ͕ŵĂƐǌǁǇũČƚŬŽǁĞƉŽŵǇƐųǇŝŶŝĞĐŚĐĞƐǌǌŶŝŬŶČđǁƚųƵŵŝĞ͍
WƌǌǇųČĐǌƐŝħĚŽŶĂƐ͊:ĞƑůŝŵĂƐǌƚĂůĞŶƚƌĞĚĂŬƚŽƌƐŬŝ͕
ĚǌŝĞŶŶŝŬĂƌƐŬŝĞŐŽŶŽƐĂ͕ƉŽƐŝĂĚĂƐǌĂƉĂƌĂƚĨŽƚŽŐƌĂĮĐǌŶǇŝĐŚĐĞƐǌǌŶŝĞŐŽ
ǌƌŽďŝđŶĂƌǌħĚǌŝĞƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŝƐƚǇ͕ĚŽųČĐǌĚŽƌĞĚĂŬĐũŝ<ƵƌŝĞƌĂWƌĂƐŬŝĞŐŽ͘
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ǇĐŝĞǁƌǇƚŵŝĞDŝůůĞsŽĐŝ͊
<ƵƌŝĞƌWƌĂƐŬŝ͗:ĂŬƚŽƐŝħƐƚĂųŽ͕ǏĞĐŚſƌD/>>sK/
ǌŽƐƚĂųƉŽǁŽųĂŶǇĚŽǏǇĐŝĂ͍
Karolina Olczedajewska: Wszystko zaczęło się od
mojego występu na festiwalu piosenki dziecięcej
Zecchino d’Oro. Miałam wtedy pięć lat. Zapatrzona w moją nauczycielkę, dyrygentkę chóru Piccolo Coro dell’ Antoniano – Mariele Ventre – poczułam, że też chcę w przyszłości prowadzić taki chór.
<͘W͗͘:ĂŬĂũĞƐƚŵŝƐũĂD/>>sK/͍
K.O.: To stworzenie miejsca, w którym dzieci kochające śpiewać mogą się spotykać i rozwijać swój
talent. Miejsce, w którym liczy się muzyka, przyjaźń, współpraca, a repertuar nie jest przypadkowy. Chcemy zaproponować dzieciom współczesne
piosenki z nowoczesnymi aranżacjami, a także z
mądrymi i zabawnymi tekstami.
<͘W͗͘ŽtĂƐǁǇƌſǏŶŝĂŶĂƚůĞŝŶŶǇĐŚĐŚſƌſǁ͍
K.O.: Przede wszystkim repertuar. Składają się
na niego polskie wersje piosenek Piccolo Coro
dell’Antoniano oraz nasze autorskie utwory. Stawiamy na dobre teksty i tematykę bliską zainteresowaniom dzieci. Nie bez znaczenia jest też to, że
chór stworzyli ludzie, którzy od lat się przyjaźnią,
a praca z dziećmi jest dla nich pasją. Chór stał się
dla nas stylem życia.
<͘W͗͘ :ĞĚǇŶŝ ǁ WŽůƐĐĞ ǁƐƉſųƉƌĂĐƵũĞĐŝĞ ǌ ŝŶƐƚǇͲ
ƚƵƚĞŵ ŶƚŽŶŝĂŶŽŝ ŵĂĐŝĞ ƉŽǌǁŽůĞŶŝĞ ŶĂ ǁǇŬŽͲ
ŶǇǁĂŶŝĞ ŽƌĂǌ ŶĂŐƌǇǁĂŶŝĞ ŶĂũǁŝħŬƐǌǇĐŚ Śŝƚſǁ
ǁųŽƐŬŝĞŐŽŐŝŐĂŶƚĂŵƵǌǇŬŝĚǌŝĞĐŝħĐĞũǁƉŽůƐŬŝĐŚ
ǁĞƌƐũĂĐŚ ũħǌǇŬŽǁǇĐŚ͘ dŽ ŵƵƐŝ ďǇđ ĚƵǏĞ ǁǇƌſǏͲ
ŶŝĞŶŝĞ͘͘͘
K.O.: Tak, ogromne. I wielka przyjemność. Ale i
pewność, że nasza płyta spodoba się polskim dzieciom, bo czerpiemy i uczymy się od najlepszych.
<͘W͗͘:ĂŬŝĞďǇųǇƉŽĐǌČƚŬŝD/>>sK/͍
K.O.: Kilkanaście dziewczynek, wynajmowana sala
w pobliskiej szkole podstawowej i czwórka przyjaciół, którzy chcą założyć chór. Wiedzieliśmy, czego
chcemy. Zaczęliśmy od integracji i poznania dzieci. Muzyka była pretekstem do spotkań, a jednocześnie stawała naszym wspólnym celem. Gdy po
roku istnienia trafiliśmy pod skrzydła Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „Jordanek”, wszystko nabra-

ło rozpędu. Ponad trzydziestoosobowy chór, masa
pomysłów i… od tamtej pory wydaje mi się, że minęła chwila, a tyle już zdążyliśmy zrobić.
<͘W͗͘ :ĂŬ ǌ ƉĞƌƐƉĞŬƚǇǁǇ ĐǌĂƐƵ ŽĐĞŶŝĂ WĂŶŝ ĚǌŝĂͲ
ųĂůŶŽƑđĐŚſƌƵ͍
K.O.: Nie sądziłam, że tak szybko będziemy się rozwijać. Nie przypuszczałam, że w ciągu pięciu lat
chór będzie tak liczny i że odważymy się zorganizować swoje własne letnie kolonie. Za rok na pewno to powtórzymy, w tym roku zaś skupiamy całą
uwagę na nagraniu płyty.
<͘W͗͘ĐǌĞŐŽũĞƐƚĞƑĐŝĞŶĂũďĂƌĚǌŝĞũĚƵŵŶŝ͍
K.O.: Na pewno ze współpracy z przyjaciółmi z
Włoch, bardzo to nas cieszy i motywuje. Także z
międzynarodowych warsztatów z dwoma chórami
z Hong Kongu i chórem ze Szczecina w lipcu 2013
roku. To było bardzo inspirujące spotkanie, wiele się nauczyliśmy od dyrygentów z Austrii i Wielkiej Brytanii, ale i od dzieci z Chin. Jestem dumna
i szczęśliwa również z tego, że w naszym chórze panuje rodzinna atmosfera, jestem wdzięczna rodzicom dziewczynek za ich pomoc i współpracę. To
nam się naprawdę udało.
<͘W͗͘ Śſƌ ũĞƐƚ ǌǁŝČǌĂŶǇ ǌ 'ƌŽĐŚŽǁĞŵ͕ ũĂŬŝĞ ƚŽ
ŵĂĚůĂtĂƐǌŶĂĐǌĞŶŝĞ͍
K.O.: Chór powstał na Grochowie i świetnie się
tu czujemy. W naszej siedzibie, którą jest Ognisko
Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „Jordanek”, jest nam jak
w domu. Ale tak naprawdę moglibyśmy pracować
wszędzie tam, gdzie są dzieci, które kochają śpiewać i które akceptują nasze wartości.

<͘W͗͘tD/>>sK/ǁǇƐƚħƉƵũĞŽďĞĐŶŝĞϱϬĚǌŝĞǁͲ
ĐǌǇŶĞŬǁǁŝĞŬƵϱͲϭϮůĂƚ͕ũĂŬŽĚďǇǁĂƐŝħƌĞŬƌƵͲ
ƚĂĐũĂ͍
K.O.: Zapraszamy dzieci na przesłuchania i rozmowę kwalifikacyjną. Z każdym rokiem chętnych
jest coraz więcej. W większości to dziewczynki, ale
czekamy także na chłopaków.
<͘W͗͘:ĂŬĐǌħƐƚŽŽĚďǇǁĂũČƐŝħƉƌſďǇ͍
K.O.: Dwa razy w tygodniu. Dodatkowe próby organizujemy przed koncertami, spotykamy się też
czasami poza próbami. Na przykład w tym roku
szkolnym porywałam dziewczynki w soboty na
wspólne oglądanie filmów o muzyce. Potem odbywały się warsztaty, zabawa i spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. z Panią Anią Sroką-Hryń, aktorką teatralną, filmową, dubbingową i wokalistką.
<͘W͗͘ϮϰĐǌĞƌǁĐĂǌŽŬĂǌũŝǌĂŬŽŷĐǌĞŶŝĂƌŽŬƵƐǌŬŽůͲ
ŶĞŐŽ ĐŚſƌ D/>> sK/ ĚĂų ǁǇƐƚħƉ ǁ dĞĂƚƌǌĞ
^K,K͘<ŝĞĚǇŝŐĚǌŝĞďħĚǌŝĞtĂƐŵŽǏŶĂƵũƌǌĞđŝ
ƉŽƐųƵĐŚĂđƉŽŶŽǁŶŝĞ͍
K.O.: Najbliższy koncert czeka nas w październiku
– będziemy świętować pięciolecie istnienia. Wtedy
też ma się odbyć premiera naszej płyty. Później odwiedzimy kilka szkół, zajrzymy na wiosenne i letnie festyny, pikniki. Jeśli ktoś ma ochotę, abyśmy
zorganizowali koncert lub wystąpili w ramach imprezy w jego szkole czy miejscu pracy, to… kontakt
z nami znaleźć można na naszym blogu: http://pracownia-piosenki.blogspot.com/.
<͘W͗͘ǌĞŐŽŵŽŐħtĂŵǏǇĐǌǇđŶĂŬŽŶŝĞĐƌŽǌŵŽͲ
ǁǇ͍
K.O.: Chyba tylko zdrowia, bo wszystko inne już
mamy, a gdy frekwencja dopisuje, to jesteśmy zdolni do spełniania swoich marzeń z całkiem dużą
skutecznością.
<͘W͗͘ĂƚĞŵƚĞŐŽǏǇĐǌħŝĚǌŝħŬƵũħǌĂƌŽǌŵŽǁħ͘
ZŽǌŵĂǁŝĂųĂDĂŐĚĂůĞŶĂDŝůĞǁƐŬĂ
<ĂƌŽůŝŶĂ KůĐǌĞĚĂũĞǁƐŬĂ Ͳ ǌĂųŽǏǇĐŝĞůŬĂ ŝ ĚǇƌǇŐĞŶƚŬĂ DŝůůĞ
sŽĐŝ͕ ĂƵƚŽƌŬĂ ƉŝŽƐĞŶĞŬ ĚůĂ ĚǌŝĞĐŝ͕ ǌ ǁǇŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂ ƉĞĚĂŐŽŐ
ŝ ĂŶŝŵĂƚŽƌ ŬƵůƚƵƌǇ͘ t ϭϵϴϵ ƌŽŬƵ ƌĞƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂųĂ WŽůƐŬħ ŶĂ
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇŵĨĞƐƟǁĂůƵƉŝŽƐĞŶŬŝĚǌŝĞĐŝħĐĞũĞĐĐŚŝŶŽĚ͛KƌŽ͘

LEKARZU, INFORMUJ!

W

obec wzrostu świadomości prawnej pacjentów, lekarze powinni znać „potencjalne obszary ryzyka” i nałożone na
nich przez prawo obowiązki, konsekwencje ich
niedopełnienia, by móc bronić się przed zarzutami niezadowolonego pacjenta.
Pamiętajmy, że lekarz ma obowiązek udzielić pacjentowi, który ukończył 16 lat oraz/lub jego przedstawicielowi ustawowemu, informacji o jego stanie
zdrowia, możliwych metodach leczniczych, dających się przewidzieć następstwach, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Co ważne, lekarzowi wolno udzielić informacji tylko pacjentowi albo jego
przedstawicielowi ustawowemu. Pacjent może poprosić, by lekarz nie przekazywał mu informacji i to
wolę należy uszanować. Na podstawie udzielonej
mu przez lekarza informacji pacjent powinien być
w stanie udzielić w pełni świadomej, „objaśnionej”
zgody na badanie lub udzielenie innych świadczeń
medycznych. Dopiero ta zgoda, z pewnymi wyjątkami, upoważnia lekarza do dalszego działania.
Co ważne, na wykonanie zabiegu operacyjnego
lub zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta,
lekarz powinien uzyskać zgodę pisemną. Pacjent
ubezwłasnowolniony oraz pacjent małoletni, który
ukończył 16 lat albo mimo choroby psychicznej czy

niepełnosprawności intelektualnej dysponuje dostatecznym rozeznaniem, może również sprzeciwić się zabiegowi, przez co udzielenie świadczenia
będzie możliwe dopiero na podstawie zgody sądu
opiekuńczego. Dodatkowo, lekarz nie ma obowiązku informować pacjenta o wszelkich, skrajnie
rzadkich skutkach, aby nie powodować zbędnego
pogorszenia samopoczucia pacjenta i bezpodstawnej odmowy z jego strony na zabieg, chyba że na
jego wyraźne żądanie. Ale, zakres informacji różni
się w zależności od rodzaju zabiegu – w przypadku świadczeń medycznych głównie dla celów estetycznych (przykładowo, korekta nosa) jest znacznie szerszy niż w przypadku zabiegów ratujących
życie.
Wyjątkowo lekarz może nawet odstąpić od uzyskania zgody, o ile pacjent wymaga niezwłocznej
pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia
lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym (przykładowo, w przypadku osoby nieprzytomnej i ciężko poszkodowanej w wypadku
samochodowym). W takim przypadku lekarz powinien w miarę możliwości skonsultować z innym
lekarzem oraz opisać całą sytuację w dokumentacji medycznej pacjenta.
Udzielenie „uświadomionej” zgody przez pa-

cjenta zwalnia go z odpowiedzialności za niepowodzenie zabiegu. Co do zasady, w przypadku
zabiegów dla celów estetycznych lekarz z reguły
odpowiada za osiągnięty wynik leczenia i może
ponosić odpowiedzialność w przypadku niepowodzenia. Natomiast w przypadku większości pozostałych zabiegów lekarz jest zobowiązany do
działania „z wysokim poziomem staranności każdego lekarza jako staranności zawodowej” i o ile
go zachowa, nie odpowiada za porażkę w leczeniu
(przykładowo, lekarz leczący fachowo powikłania
pogrypowe, które jednak ze względu na wiek pacjenta i stan ich zaawansowania okazują się śmiertelne). Należy zaznaczyć, że w razie ewentualnego
procesu na drodze sądowej ciężar wykazania powyższych okoliczności spoczywa na lekarzu.
Więcej na www.kurierpraski.pl
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