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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91
czynne 9-20

sobota 9-14

Atrakcyjne

rabaty!

dokoñczenie na str. 8

dokoñczenie na str. 3

S³abo s³yszysz?

Masz trudnoœci z rozumieniem mowy?

A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem?

ZAPRASZAMY NA

BEZP£ATNE BADANIE S£UCHU

Gabinet firmy FONIKON,
ul. D¥BROWSZCZAKÓW 5A

tel. 22 392 05 67
Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty domowe

tel. 22 392 76 19

www.mowisz-masz.pl

dla dzieci, m³odzie¿y, doros³ych

bardzo ma³e grupy

zajêcia indywidualne i w parze

przygotowanie do matury

profesjonalni lektorzy

ul. Remiszewska 1 (Targówek)

tel: 22 679 55 33, 663 741 860

NAUKA
JÊZYKÓW
OBCYCH

Studium Edukacji „ELITA”

zaprasza osoby chc¹ce uzupe³niæ

wykszta³cenie

lub zdobyæ nowy zawód

Polecamy szczególnie dwa nowe, atrakcyjne kierunki kszta³cenia:

• asystentka stomatologiczna – nauka trwa 1 rok

• higienistka stomatologiczna – nauka trwa 2 lata

W naszej ofercie edukacyjnej mamy te¿ inne szko³y policealne,
pozwalaj¹ce zdobyæ ciekawe i poszukiwane zawody. S¹ to:

• szko³a dietetyki i zdrowego stylu ¿ycia

• dekorator wnêtrz

• opiekunka/guwernantka

• opiekun osób starszych

• technik bezpieczeñstwa i higieny pracy

W Studium Edukacji „ELITA” mo¿na w krótkim czasie uzupe³niæ œrednie
wykszta³cenie. Zapraszamy osoby po szkole podstawowej, po gimnazjum
i zasadniczej szkole zawodowej. Zajêcia odbywaj¹ siê w systemie
weekendowym.

Szko³a nasza istnieje od 2002 roku, ma uprawnienia szko³y publicznej,
profesjonaln¹ kadrê wyk³adowców, wykszta³ci³a kilkuset absolwentów.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Studium Edukacji „ELITA”
04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51

tel. 22 517 77 40, 602 232 879
e-mail: manager@szkolenia-manager.pl

www.elita.waw.pl.pl

Nowe ¿ycie kana³u

Z tablicy informacyjnej przy
ul. Kondratowicza mo¿na siê
dowiedzieæ, ¿e Kana³ Bródnow-
ski wybudowany zosta³ w XIX
wieku, z wykorzystaniem rzeki
Brodni. Ma d³ugoœæ 10,94 km.
Przep³ywa przez Rembertów,

Do zaprezentowania na ³amach NGP informacji o Kanale
Bródnowskim zainspirowa³ nas mieszkaniec Targówka,
zadowolony z wybudowanej przy nim œcie¿ki rowerowej.

Targówek i Bia³o³êkê; wp³ywa
do Kana³u ̄ erañskiego. Odbie-
ra wody opadowe z terenu o po-
wierzchni ok. 50 km2. Ten ogól-
ny obraz uzupe³niaj¹ materia-
³y, uzyskane w urzêdzie dziel-
nicy Targówek. Odcinek kana-
³u w tej dzielnicy ma d³ugoœæ 7,6
km; szerokoœæ g³ównej krawê-
dzi wynosi 13,5-17,8 m, œred-
nia g³êbokoœæ to 2,35 m (mini-
malna 1,2-1,7 m). Wraz z Ka-
na³em Zaciszañskim (2,45 km)
i Kana³em Drewnowskim (0,9
km) stanowi bardzo wa¿ny re-
jon przyrodniczy Targówka.

D³ugie wakacje naszej redakcji sprawi³y, ¿e dopiero dziœ
mo¿emy przybli¿yæ Czytelnikom sylwetkê nowego burmi-
strza Bia³o³êki, Piotra Jaworskiego, który zosta³ wybrany
na tê funkcjê przez radnych dzielnicy, na lipcowej sesji,
po dymisji Adama Grzegrzó³ki. Dopiero dziœ mamy równie¿
okazjê zapytaæ burmistrza o plany na najbli¿sze tygodnie
i miesi¹ce, a tak¿e o priorytetowe dla dzielnicy inwestycje
i ewentualne problemy z ich realizacj¹.

- Sierpieñ to czas wytê¿o-
nych prac nad projektem bu-
d¿etu na rok 2014. Do koñca
miesi¹ca musimy przes³aæ do

We wspó³pracy
z mieszkañcami

miasta propozycje podzia³u
œrodków dla poszczególnych
wydzia³ów i komórek organiza-
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FIRANY, ZAS£ONY, KARNISZE, ROLETY,

¯ALUZJE, SZYCIE FIRAN I ZAS£ON,

MONTA¯ KARNISZY I ROLET.

CH ul. Kondratowicza 37, tel. 22 674-26-87, 501-620-030

czynne: pon.-pt. 11.00-19.00, sob. 10.00-14.00

ul. Remiszewska 1 lok. 10B, tel. 22 67 67 244

www.abcksiegarnia.pl , abcksiegarnia@wp.pl

PODRÊCZNIKI SZKOLNE, JÊZYKOWE

i inne pomoce

Na has³o

GAZETA PRASKA

rabat 15%!

56

Do najwa¿niejszych zadañ

Pierwszego Rejonu nale¿a³a os³o-

na Pragi od strony twierdzy Mo-

dlin i Legionowa. Aby zrealizowaæ

to zadanie, nale¿a³o zdobyæ i

utrzymaæ tereny kolejowe War-

szawa – Praga, zniszczyæ wiadukt

przy ul. Modliñskiej i wysadziæ

most na Kanale ¯erañskim.

Zadania te przekracza³y mo¿li-

woœci bojowe powstañców, bo-

wiem przed Powstaniem gen.

„Monter” rozkaza³ przeniesienie

jednej kompanii z I Rejonu do 5.

Obwodu Mokotów. Na Mokotów

przesz³o 120 uzbrojonych AK-

owców, przeniesiono równie¿ 40

¿o³nierzy z pe³nym uzbrojeniem na

¯oliborz do Zgrupowania „¯ywi-

ciel”. Zmniejszy³o to znacznie mo¿-

liwoœci bojowe Rejonu. Natomiast

na front praski zosta³y œci¹gniête

doborowe dywizje niemieckie w

celu wzmocnienia obrony przed

nacieraj¹c¹ Armi¹ Czerwon¹.

Wobec zdecydowanej prze-

wagi wroga, mimo licznych prób,

nie uda³o siê opanowaæ obiek-

tów o znaczeniu strategicznym.

Bródno i Pelcowizna zosta³y

nasycone oddzia³ami piechoty,

artylerii przeciwlotniczej oraz

stra¿y kolejowej. Pobliskie by³e

koszary 36. Pu³ku Piechoty Le-

gii Akademickiej przy ul. 11 Li-

stopada obsadza³a doskonale

uzbrojona za³oga niemiecka.

Stanowi³y j¹ dwa bataliony pie-

choty wsparte bateriami artylerii

polowej, przeciwpancernej i

przeciwlotniczej oraz przyby³ymi

tu¿ przed Powstaniem czo³gami

z Dywizji Pancerno-Spadochro-

nowej „Herman Goering”.

Reduta Bródnowska trzyma³a

siê dzielnie. Zdobyto samochód

ciê¿arowy, który usi³owa³ przeje-

chaæ ulic¹ Bia³o³êck¹. Zosta³

ostrzelany przez wartowników,

jednak przejecha³, ale dalej za-

³oga bunkra rzuci³a przed nim

granat. Samochód  zawróci³ i usi-

³uj¹c jechaæ zosta³ ponownie

ostrzelany; zatrzyma³ siê, a za-

³oga niemiecka podda³a siê.

Niebawem usi³owa³ przeje-

chaæ drugi samochód ciê¿arowy,

jednak wartownicy byli czujni,

zawczasu ostrzelali go, uszka-

dzaj¹c silnik. Za³oga wycofa³a siê

wraz z broni¹ maszynow¹. By³a

obawa, ¿e Niemcy ukryli siê i

mog¹ ostrzelaæ tych, którzy zbli¿¹

siê do samochodu. Jednak po go-

dzinie podjecha³ do samochodu

czo³g. Otworzy³ w³az, a za³oga

usi³owa³a wysun¹æ linê z hakiem

i zaczepiæ nim o zderzak samo-

chodu i odholowaæ go. Powstañ-

cy na stanowisku strzeleckim,

które by³o na piêtrze budynku ad-

ministracyjnego, zaczêli strzelaæ

do otwartego w³azu. Niemcy

szybko zamknêli w³az i zrezygno-

wali z zabrania samochodu, od-

dali kilka serii z cekaemu w okno,

gdzie by³ punkt strzelecki i odje-

chali. Wówczas samochód zosta³

wepchniêty na teren szko³y.

W obawie przed dalszymi

atakami niemieckimi ulica Bia-

³o³êcka zosta³a zaminowana i

zbudowano niezbyt wysok¹

barykadê. Do zaminowania

u¿yto materia³ów wybucho-

wych z pobliskich warsztatów

kolejowych, które zosta³y za-

minowane przez Niemców (nie

zd¹¿yli ich zdetonowaæ).

Po czterech dniach prób opa-

nowania Pragi, dniach ogrom-

nych strat ponoszonych przez

powstañców Obwodu Praga,

pu³kownik Antoni ̄ urowski „Pa-

pie¿” podj¹³ decyzjê o wstrzy-

maniu akcji bojowej. Zanim

wyda³ ostateczny rozkaz, wys³a³

meldunek do gen. „Montera” na

drug¹ stronê Wis³y. Poda³ w nim

sytuacjê podleg³ych oddzia³ów

i prosi³ go o akceptacjê przerwa-

nia dzia³añ. „Monter” zatwierdzi³

tê decyzjê. Tak zakoñczy³o siê

Powstanie na Pradze.

Wielu m³odych powstañców

czu³o niedosyt walki. Przep³y-

nêli na drug¹ stronê Wis³y i tam

walczyli i czêsto oddawali ¿ycie

na Czerniakowie, Mokotowie i

w Puszczy Kampinoskiej.

Wydarzenia te upamiêtnia g³az

„Reduta Bródnowska” przy któ-

rym w rocznice wybuchu Powsta-

nia Warszawskiego oddawany

jest ho³d praskim powstañcom.

Ze wspomnieñ

Józefa Sobociñskiego

Pamiêtamy o Powstaniu
Dwa budynki szkolne i du¿y budynek, zamieszka³y przez

personel szko³y przy ul. Wysockiego; ca³oœæ ogrodzona

wysokim betonowym murem, a od ul. Bia³ostockiej solidna

brama z zapor¹ przeciwczo³gow¹. Tak 69 lat temu wygl¹da³a

„Reduta Bródnowska” – bezpieczny bastion dla powstañców.

Tu walczy³y oddzia³y Armii Krajowej, zorganizowane w

Pierwszym Rejonie Szóstego Obwodu, którym dowodzi³

pu³kownik Antoni ¯urowski. Podjêto nierówn¹ walkê z oku-

pantem niemieckim, rozpoczynaj¹c Powstanie Warszawskie.
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

dokoñczenie ze str. 1

Biuro sprzeda¿y

ul. Serocka 27 lok. 1

04-333 Warszawa

tel. 22 509 65 06

22 509 65 65

Biuro sprzeda¿y czynne:

pon.-pt. 8-17, sob. 9-13

www.trybonppi.pl

OKNOPLAST
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Biuro Handlowe

UNIPLAST P.H.U.

ul. Ostrobramska 73

tel. (22) 613 50 33

(22) 870 27 17

e-mail: uniplast@oknoplast.com.pl

www.uniplast.waw.pl

OKNA
z Krakowa

RABAT
do 37%*

* przy 100% wp³acie

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

Nowe ¿ycie kana³u

Z inicjatywy zarz¹du dziel-

nicy Targówek od 2007 roku

rozpocz¹³ siê proces porz¹d-

kowania organizacyjnego i ad-

ministracyjnego zlewni Kana-

³u Bródnowskiego. Od czasu,

gdy ta zlewnia przesta³a pe³niæ

funkcjê odbioru wód opado-

wych z terenów rolnych, Wo-

jewódzki Zarz¹d Melioracji i

Urz¹dzeñ Wodnych – Oddzia³

w Warszawie przesta³ sprawo-

waæ funkcjê administratora

Kana³ów: Bródnowskiego, Za-

ciszañskiego i Drewnowskie-

go. Zaprzestano koniecznych

prac regulacyjnych i konserwa-

cyjnych. Dlatego nast¹pi³a de-

gradacja koryt tych kana³ów,

wzros³o zagro¿enie podtopie-

niami. O tych zagro¿eniach

zarz¹d dzielnicy Targówek in-

formowa³ w³adze Warszawy.

Na podstawie porozumienia,

zawartego miêdzy marsza³kiem

Województwa Mazowieckiego i

prezydentem m.st. Warszawy

administratorem kana³ów i

urz¹dzeñ wodnych do odbioru

wód opadowych na terenie sto-

licy zosta³ prezydent Warszawy.

W 2008 roku przygotowano

koncepcje i projekty inwestycyj-

ne na zagospodarowanie brze-

gów kana³ów. Nak³ady finanso-

we na te cele oraz na rozpoczê-

cie prac przygotowawczych, na

wniosek zarz¹du Targówka ujê-

te zosta³y w Wieloletnim Planie

Inwestycyjnym m.st. Warszawy

na lata 2008-2010.

W lutym 2009 roku prezy-

dent Warszawy zobowi¹za³

burmistrza Targówka do objê-

cia administracji Zlewni Kana-

³u Bródnowskiego na terenie

dzielnicy Targówek, a burmi-

strzów Bia³o³êki i Rembertowa

– na terenach ich dzielnic. Po-

wsta³y koncepcje zagospoda-

rowania kana³u.

„Ide¹ tych projektów jest udo-

stêpnienie mieszkañcom cieka-

wych miejsc nad wod¹, zachê-

cenie do spêdzania czasu wol-

nego z dala od miejskiego gwa-

ru” – wyjaœnia wiceburmistrz

Targówka Wac³aw Kowalski. W

przyjêtym przez urz¹d dzielni-

cy Programie Rewitalizacji Ka-

na³u Bródnowskiego podzielo-

no kana³ na 10 odcinków inwe-

stycyjnych. Zagospodarowanie

terenu obejmuje: pas eksplo-

atacyjny, ci¹gi piesze, trasy ro-

werowe, skwery z miejscami do

wypoczynku (³awki, stojaki na

rowery), elementy ma³ej archi-

tektury, szpaler roœlinnoœci,

mostki pieszo-rowerowe (prze-

widuje siê 14), punkty œwietlne.

Urz¹d uzyska³ z m.st. Warsza-

wy œrodki finansowe na realiza-

cjê prac regulacyjnych i konser-

wacyjnych. Prace rozpoczête

zosta³y w 2010 roku.

W 2011 roku z³o¿ony zosta³

wniosek o dofinansowanie in-

westycji „Zagospodarowanie

terenów zieleni wzd³u¿ Kana-

³ów: Drewnowskiego, Bród-

nowskiego i Zaciszañskiego,

wraz z budow¹ wielofunkcyjne-

go zbiornika retencyjno-rekre-

acyjnego”. Wniosek pozytyw-

nie zaopiniowa³a i zatwierdzi³a

prezydent Warszawy - w kwocie

32 700 000 z³. Znalaz³ siê on w

wykazie wieloletnich przedsiê-

wziêæ m.st. Warszawy na lata

2012-2033, przyjêtym uchwa³¹

Rady Warszawy 23 lutego

2012. Informuj¹c o pozytywnej

opinii wniosku Targówka, Wy-

dzia³ Ochrony Œrodowiska

Urzedu m.st. Warszawy zwróci³

uwagê na koniecznoœæ wykona-

nia inwentaryzacji przyrodniczej

fauny i flory, wystêpuj¹cej na

obszarze objêtym inwestycj¹.

W 2011 roku rozpoczêto

porz¹dkowanie kana³u i czysz-

czenie skarp nadbrze¿nych.

Wybudowano dwa place spa-

cerowe: przy ul. Bukowieckiej

i Klukowskiej oraz miêdzy ulic¹

Malborsk¹ i Porannej Bryzy.

Rok póŸniej powsta³y nowe

mostki na wysokoœci ulic: Przy

Wodzie i Porannej Bryzy. W

budowie s¹ dwa skwery: przy

Kondratowicza i Malborskiej.

W ramach realizacji zago-

spodarowania terenów zielo-

nych wzd³u¿ Kana³u Bródnow-

skiego budowany jest skwer

przy ul. Kondratowicza, zloka-

lizowany pomiêdzy kana³em i

osiedlem przy ul. Zaciszañ-

skiej. W przysz³oœci, po odzy-

skaniu przez m.st. Warszawa

terenu z nielegalnymi wgrodze-

niami mieszkañców, bêdzie on

po³¹czony ci¹giem pieszo-ro-

werowym z ul. Przy Wodzie i

dalej z ul. Rolanda. Skwer ma

powierzchniê ok. 2 700 m2.

Centralnym punktem jest fon-

tanna z kaskad¹ wodn¹ o wy-

sokoœci 1 metra, przechodz¹-

ca w p³ytkie zbiorniki, przenika-

j¹ce siê z korytami roœlinnoœci

wodolubnej. Nad tym zbiorni-

kiem  s¹ 3 mostki, w tym dwa o

znaczeniu komunikacyjnym, a

trzeci umo¿liwiaj¹cy och³adza-

nie siê pod fontann¹. Ca³y ze-

spó³ bêdzie oœwietlony. Po oby-

dwu stronach zlokalizowane

zostan¹ ci¹gi piesze, poszerzo-

ne miejscami  do formy placy-

ku z oœwietleniem, treja¿ami

obsadzonymi pn¹czami oraz

miejscami do wypoczynku, a

wzd³u¿ ogrodzenia s¹siedniej

posesji – ci¹g pieszy z dopusz-

czeniem ruchu rowerowego.

Œciana oporowa kaskady wod-

nej bêdzie jednoczeœnie balu-

strad¹, umo¿liwiaj¹c¹ bez-

pieczne ogl¹danie zespo³u

przez osoby, oczekuj¹ce na

przystanku autobusowym.

„Jeszcze w tym roku po-

wstan¹ dwa nowoczesne

skwery. Przy Kondratowicza

wybudowaliœmy obiekt z fon-

tann¹ i kaskad¹ wodn¹. Bêdzie

on atrakcj¹ dla mam z dzieæ-

mi. Podobna atrakcje planuje-

my przy ul. Samarytanki. Nie-

co dalej, przy ul. Malborskiej,

zaplanowaliœmy skwer z po-

mnikiem, upamiêtniaj¹cym gro-

dzisko – najwiêksz¹ atrakcjê

naszej dzielnicy. Na tym jednak

nie koniec. Planujemy wybudo-

wanie skweru ekologicznego

przy ul. Sternhela oraz skwe-

rów wypoczynkowych przy uli-

cach Lecha i Nad Strug¹. Jeœli

dodamy do tego nowe przepra-

wy przy Drewnowskiego, Dra-

piñskiej, B³êdowskiej, Poran-

nej, Zaciszañskiej i Bohuszewi-

czówny oraz ci¹gi spacerowe

przy ul. Rolanda, to ca³oœæ

przedstawia ca³kiem ciekawe

miejsce do wypoczynku – mówi

Wac³aw Kowalski.

Osobnym zamierzeniem,

które rozpocznie siê w tym

roku, jest budowa zbiornika

retencyjno-rekreacyjnego przy

ul. Skorpiona. Poza funkcj¹

retencyjn¹ zbiornik zostanie

przystosowany dla amatorów

wêdkowania i pikników rodzin-

nych. Wyznaczone zostan¹

ci¹gi spacerowe i miejsca do

opalania. Teren bêdzie po³¹-

czony dwoma mostkami z la-

sem, po³o¿onym po drugiej

stronie kana³u. Zosta³ rozpisa-

ny przetarg na tê inwestycjê.

Od 2012 roku na Kanale

Bródnowskim staraj¹ siê osie-

dliæ bobry, które powoduj¹ wiele

szkód na urz¹dzeniach wod-

nych. Urz¹d Dzielnicy Targó-

wek z³o¿y³ wniosek do Minister-

stwa Œrodowiska, Krajowego

Zarz¹du Gospodarki Wodnej,

Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Œrodowiska, Krajowej Rady

Gospodarki Wodnej i prezyden-

ta Warszawy – w sprawie wpro-

wadzenia zmian do ustawy o

ochronie przyrody, maj¹cych

na celu zdjêcie szczególnej

ochrony z bobra europejskiego,

gdy bêdzie on ¿erowaæ na te-

renach zurbanizowanych oraz

w urz¹dzeniach wodnych, s³u-

¿¹cych do ochrony powodzio-

wej mieszkañców (Kana³ Bród-

nowski, przepompownie, wa³y

powodziowe, i inne urz¹dze-

nia). Bytowanie bobrów na te-

renie Targówka stwarza po-

wa¿ne zagro¿enie wystêpowa-

nia podtopieñ lub powodzi.

Nad Kana³em Bródnowskim

zamieszkuj¹ ptaki. Decyzj¹

w³adz Targówka, z bud¿etu

dzielnicy kupowana jest kar-

ma, któr¹ uczniowie miejsco-

wych szkó³ dokarmiaj¹ ptaki.

Tereny rekreacyjne Kana³u

Bródnowskiego w³¹czone zo-

sta³y do du¿ego programu tu-

rystyczno-rekreacyjnego pn.

„Szlak wodny im. króla Stefa-

na Batorego: Wis³a – Kana³

¯erañski – Zalew Zegrzyñski

– Narew– Biebrza - Kana³ Au-

gustowski (Niemen)”, realizo-

wanego przez samorz¹dy

miejskie i gminne województw

mazowieckiego i podlaskiego.

Zachêcamy Czytelników do

podzielenia siê wra¿eniami z

rekreacji na terenach rewitali-

zowanego Kana³u Bródnow-

skiego. Mile widziane bêd¹

równie¿ zdjêcia.

Oprac.  Zofia Kochan

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
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Nikt nie przypuszcza³, ¿e ju¿ wtedy ludzkoœæ sta³a o krok od

odkrycia potê¿nego, uniwersalnego œrodka przeciwrakowego.

Podobnych przyk³adów w medycynie jest sporo. Przez tysi¹cle-

cia cz³owiek by³ bezradny wobec zatrucia jadem kurary, który

parali¿owa³ miêœnie klatki piersiowej i powodowa³ zatrzymanie

oddychania. Po takim zatruciu nastêpowa³a œmieræ. A teraz oka-

za³o siê, ¿e dzia³anie kurary jest krótkotrwa³e. Wystarczy wyko-

nywaæ jedynie sztuczne oddychanie (oko³o 20-30 min.), a¿ pa-

cjent zacznie oddychaæ samodzielnie. Kolejny przyk³ad: do czasu

wynalezienia penicyliny œmieræ w wyniku zapalenia p³uc by³a

zjawiskiem raczej typowym. Kolejny: œmierci matki przy poro-

dzie czêsto mo¿na by³o zapobiec za pomoc¹ prostej manipula-

cji akuszerskiej. Otó¿ sytuacja, kiedy ratunek le¿y w zasiêgu

rêki, ale nie wiemy, co powinniœmy zrobiæ, nie jest, niestety, rzad-

koœci¹ w medycynie. Podobna sytuacja istnieje i w onkologii.

O jaki œrodek chodzi? Ta substancja to wszystkim dobrze

znany ozon, dziêki któremu zawdziêczamy istnienie ¿ycia na

Ziemi. To dziêki warstwie ozonowej zabójcze rodzaje promie-

niowania s³onecznego nie mog¹ dotrzeæ do powierzchni Ziemi i

zniszczyæ na niej ¿ycia. Powstawanie w ostatnich latach dziur

ozonowych powoduje zaniepokojenie naukowców i wzrost za-

chorowañ na choroby onkologiczne na ca³ym œwiecie.

Ozon szeroko stosuje siê na ca³ym œwiecie w leczeniu ró¿nych

infekcji, alergii, nie goj¹cych siê ran, wrzodów, zaburzeñ endokry-

nologicznych, neurologicznych i wielu innych schorzeñ. Nie wolno

te¿ zapomnieæ o zastosowaniu ozonu w onkologii. A zacz¹æ nale¿y

od profilaktyki, czyli od zapobiegania powstawania raka.

Stosuj¹c ozonoterapiê przez ostatnich piêtnaœcie lat (a przeprowa-

dzi³em w tym czasie oko³o 20 000 zabiegów) zwróci³em uwagê na

ciekawy fakt - nikt z moich pacjentów nie zachorowa³ na raka. Przy

doœæ wysokim odsetku chorych na choroby onkologiczne w populacji,

trudno by³o tego nie zauwa¿yæ, a utrzymujê kontakt z du¿¹ grup¹

moich by³ych pacjentów. Oprócz tego, wielu pacjentów przychodzi na

profilaktyczne zabiegi wspieraj¹ce raz w miesi¹cu lub bior¹ cykle

zabiegów raz lub dwa razy do roku. Jednak moje przypuszczenia

dotycz¹ce profilaktycznego dzia³ania ozonu przeciw nowotworom

potrzebowa³o dodatkowych potwierdzeñ. Chocia¿ zwyk³y zbieg oko-

licznoœci przy tak du¿ej iloœci pacjentów wydawa³ siê ma³o prawdo-

podobny. Dlatego zdecydowa³em siê poszerzyæ zakres badañ.

Zwróci³em siê do lekarzy stosuj¹cych ozonoterapiê, na

spotkaniu naukowym we Lwowie, z pytaniem: „Czy któryœ z

Pañstwa pacjentów, po leczeniu ozonem, zachorowa³ na raka

w okresie do roku czasu po ukoñczeniu kuracji?”

Odpowiedzi¹ by³a… cisza! Odczu³em lekki ch³ód w plecach. Sta-

³em na progu jednego z najwa¿niejszych odkryæ w historii medycyny.

Mia³em chyba w rêkach klucz do uratowania ¿ycia milionów ludzi.

Wiadomo, schorzenia onkologiczne zajmuj¹ drugie miejsce w

liczbach zgonów tu¿ po schorzeniach sercowo-naczyniowych.

Zacz¹³em badaæ problem szczegó³owo. Medycyna wie, ¿e

podstaw¹ powstania tkanki rakowej jest mutacja DNA pojedyn-

czej komórki. Jednak nauka nie odpowiada w sposób jedno-

znaczny, co  jest powodem  takiej mutacji. S¹ teorie, które uznaj¹

dziedziczn¹ sk³onnoœæ do nowotworów. Uwa¿a siê, ¿e zmiany

nowotworowe mog¹ powstaæ przez dzia³anie wirusów, niektó-

rych œrodków chemicznych, promieni rentgenowskich lub ultra-

fioletowych, a nawet wskutek substancji zaœmiecaj¹cych orga-

nizm - odpadów przemiany materii. Dlatego medycyna nowo-

czesna uznaje, ¿e powodem powstania raka jest wiele czynni-

ków. Uznany jest te¿ fakt, ¿e komórki nowotworowe powstaj¹ w

ka¿dym ¿ywym organizmie z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹. Tylko w jed-

nych przypadkach organizm sobie radzi i potrafi je zniszczyæ, a

w innych z pojedynczej komórki powstaje tkanka rakowa. Za-

czyna siê schorzenie onkologiczne. Ale dlaczego tak siê dzie-

je? Faktem jest, ¿e w komórkach powstaj¹ mutacje DNA.

Zwróæmy uwagê na system, o którym ma³o mówi siê w pod-

rêcznikach medycznych, bo trudno kojarzy siê on ze schema-

tem nowoczesnej medycyny standaryzowanej. Chodzi o to, ¿e

nie da siê go przypisaæ jedynie do uk³adu sercowo-naczyniowego,

pokarmowego czy nerwowego. Mówimy jednak o systemie,

o którym prawie ka¿dy s³ysza³ - o systemie antyoksydantów.

Dla jego wspomagania pojadamy i po³ykamy najró¿niejsze

antyoksydanty, ¿eby chroniæ siê od wolnych rodników.

Ale tu powstaje problem. Otó¿ system antyoksydantów (naturalny

system substancji, które w sposób chemiczny neutralizuj¹ wolne

rodniki) jest aktywny i skutecznie dzia³a tylko przy zachowaniu

homeostazy (wewnêtrznej równowagi organizmu). Taka równowaga

zachowuje siê najlepiej przy naturalnym dla gatunku ludzkiego

trybie ¿ycia, który by³ w³aœciwy dla cz³owieka w ci¹gu tysi¹cleci.

To znaczy - wysoka aktywnoœæ fizyczna na wolnym czystym

powietrzu, równowaga pracy i wypoczynku oraz ¿ycie bez stresu.

Tymczasem we wspó³czesnej cywilizacji, kiedy komfort ¿ycia

³¹czy siê ze stresem, dominuj¹cy wp³yw na stan zdrowia cz³owie-

ka maj¹ dwa czynniki. Z jednej strony - brak aktywnoœci fizycznej

i komfort cywilizowanego ¿ycia doprowadzaj¹ do tego, ¿e cz³o-

wiek przestaje æwiczyæ w³asne mechanizmy odpornoœciowe i

obronne. Z drugiej strony - wysokie emocjonalne napiêcie i stres

powoduj¹ uczucie jeszcze wiêkszego zmêczenia ni¿ praca fizycz-

na i doprowadzaj¹ obronne mechanizmy organizmu do wyczer-

pania. Wskutek tego mechanizmy te zanikaj¹ i przestaj¹ dzia³aæ

skutecznie. Stosuje siê to równie¿ do systemu antyoksydantów.

Dlatego spo¿ywanie antyoksydantów wydaje siê rozwi¹zaniem

prostym i zrozumia³ym. Ale jest to podejœcie powierzchowne, które

nie bierze pod uwagê procesów, które zachodz¹ w organizmie.

Trwa³e spo¿ywanie antyoksydantów dzia³a na wewnêtrzny sys-

tem antyoksydantów cz³owieka podobnie, jak podawanie insuli-

ny dzia³a na trzustkê. Trzustka powoli przestaje produkowaæ

insulinê w³asn¹, bo produkuj¹ce j¹ komórki stopniowo zanikaj¹.

Podobn¹ sytuacjê mamy przy trwa³ym u¿ywaniu antyoksydan-

tów. Po pewnym czasie nasz organizm ju¿ nie potrafi broniæ siê

przed wolnymi rodnikami bez takich dodatkowych suplementów.

Natomiast krótkotrwa³e przyjmowanie antyoksydantów jest

korzystne. Trzeba tylko wiedzieæ, kiedy s¹ potrzebne. U¿ywa-

nie antyoksydantów jest potrzebne przy zaostrzeniu chorób

przewlek³ych jak i w trakcie leczenia stanów ostrych, w okresie

wyczerpania fizycznego lub d³ugotrwa³ego stresu, po zatruciu

lub napromieniowaniu. Jednym s³owem, ich u¿ycie jest bardzo

korzystne w momencie, kiedy organizm trzeba wspomóc.

Wynik prosty – ¿eby organizm dobrze radzi³ sobie z otaczaj¹-

cym œrodowiskiem dobrze by by³o ten system antyoksydantów

wzmacniaæ. Tylko czy jest to mo¿liwe?

Okazuje siê, ¿e mamy na to sposób w zasiêgu rêki.

Stosowanie ozonu w dawkach medycznych nie przewy¿sza

neutralizuj¹cych mo¿liwoœci systemu antyoksydantów nawet u

os³abionego pacjenta. Sekret polega na tym, ¿e ozon jest takim

samym oksydantem, jak i tlen, którym oddychamy. Inaczej mó-

wi¹c, równowaga ¿ywego organizmu polega na zachowaniu rów-

nowagi miedzy substancjami, które maj¹ w³aœciwoœci tak oksy-

dantów jak i antyoksydantów. Jednak ozon przez swoj¹ bardzo

wysok¹ aktywnoœæ chemiczn¹ ju¿ w dawkach leczniczych powo-

duje szybkie pobudzenie i aktywacjê naszego œpi¹cego systemu

antyoksydantów. Œrednio ju¿ po czterech-piêciu zabiegach

pacjenci zauwa¿aj¹ zmiany, które œwiadcz¹ o pokonaniu przez

organizm negatywnych wp³ywów otaczaj¹cych oksydantów.

Znikaj¹ bóle g³owy, objawy przemêczenia i zaburzenia snu, wzra-

sta witalnoœæ. Znikaj¹ równie¿ objawy wewnêtrznego zatrucia –

dra¿liwoœæ, nadmierna pobudliwoœæ, problemy ze skupieniem siê.

Aktywnoœæ naszego systemu antyoksydantów wzrasta wielo-

krotnie, gdy¿ ka¿dy nastêpny zabieg ozonoterapii dzia³a na nasz

system ochrony od wolnych rodników podobnie jak gimnastyka

dzia³a na miêœnie i aparat ruchowo-odpornoœciowy. Sporo moich

pacjentów, którzy ukoñczyli kuracje po rozwi¹zaniu ró¿nych pro-

blemów zdrowotnych, nadal przychodzi raz w miesi¹cu na zabiegi

profilaktyczne. I bardzo s³usznie! To pozwala nie tylko wzmacniaæ

organizm, ale i zapobiegaæ powstawaniu najró¿niejszych schorzeñ.

Wiêcej: maj¹ wspania³¹ mo¿liwoœæ utrzymywaæ wysok¹ aktywnoœæ

w³asnego systemu antyoksydantów i uk³adu odpornoœciowego.

Dlaczego system antyoksydantów ma tak du¿e znaczenie?

Dlaczego wolne rodniki s¹ tak niebezpieczne?

Oprócz objawów przemêczenia i bólu g³owy wolne rodniki

mog¹ spowodowaæ bardzo niebezpieczne zmiany na poziomie

komórkowym, doprowadzaj¹c do groŸnego i czêsto œmiertelnego

zachorowania na raka.

Zanim jednak cz³owiek zachoruje na raka, w organizmie musi

zaistnieæ ca³y ³añcuszek nieszczêœliwych zdarzeñ. Wiedz¹c, co

siê przy tym dzieje, mo¿emy zrozumieæ, jak mo¿emy zadzia³aæ

w celu obrony na ka¿dym z etapów patologicznego procesu.

Najpierw musi powstaæ pojedyncza komórka nowotworowa.

Jest to komórka, która ró¿ni siê w swojej istocie od normalnych

komórek s¹siednich. ̄ eby podobna zmiana powsta³a, musi zmie-

niæ siê jej kod genetyczny – kod DNA. Doprowadzaj¹ do takiej

zmiany w sposób chemiczny wolne rodniki. Natomiast substan-

cje systemu antyoksydantów potrafi¹ natychmiast „zreperowaæ”

rozerwany odcinek DNA, nie dopuszczaj¹c do jej zmiany - mutacji.

Czy znaczy to, ¿e system antyoksydantów potrafi nie dopuœciæ

do mutacji komórki, a tym samym zapobiec zachorowaniu na

raka? Wniosek jest prosty. Od stopnia aktywnoœci systemu

antyoksydantów bezpoœrednio zale¿y wiarogodnoœæ mutacji

komórki i nastêpnego zachorowania na raka. A przy wystarczaj¹co

wysokiej aktywnoœci systemu antyoksydantów podobn¹ mutacjê

mo¿na odbieraæ jako zdarzenie prawie niespotykane.

Trzeba podkreœliæ, ¿e ju¿ w 1997 roku za³o¿yciel polskiej ozo-

noterapii prof. dr hab. n. med. Zygmunt Antoszewski w swojej

ksi¹¿ce „OZONOTERAPIA i jej zastosowanie w medycynie” pod-

kreœla³ znaczny wzrost aktywnoœci enzymów systemu antyok-

sydantów po zastosowaniu ozonoterapii: dysmutazy ponadtlen-

kowej, peroksydazy glutationowej oraz peroksydazy (Czeœæ III.

Rozdzia³ 8. Ozonoterapia w leczeniu stwardnienia rozsianego).

Otó¿ ozonoterapia jest potê¿nym narzêdziem ochrony naszego

organizmu przed powstaniem komórek nowotworowych, a zatem

- wysoko skuteczn¹ profilaktyk¹ zachorowania na raka. Niestety -

jedyn¹ tak¹ aktywn¹ profilaktyk¹, obecnie dostêpn¹ dla ludzkoœci.

Nale¿y w tym kontekœcie powiedzieæ o dobrze znanych leka-

rzom stanach przedrakowych, które mo¿na krótko oznaczyæ jako

sprzyjaj¹ce powstaniu mutacji DNA. Do nich nale¿¹ patologiczne

stany i procesy, dla których jest w³aœciwe zaburzenie procesów

regeneracji (odnowy tkanki). To znaczy, normalna regeneracja nie

jest mo¿liwa (mechaniczn¹ dla niej przeszkod¹ jest na przyk³ad

blizna) lub istnieje miejsce, gdzie aktywnoœæ dzielenia siê komó-

rek jest znacznie wy¿sza ni¿ normalnie (przewlek³e zapalenia b³ony

œluzowej, p³uc, ¿o³¹dka, jelit lub obci¹¿enie stawów wskutek urazu

czy przy zmianach zwyrodnieniowych). Stosowanie ozonoterapii

usuwa wszystkie znane na dzieñ dzisiejszy stany przedrakowe:

rozpuszcza blizny, likwiduje stany zapalne i goi w pierwszej kolej-

noœci tkanki najszybciej odnawialne: b³onê œluzow¹ oraz skórê.

Oprócz tego dobrze potrafi regenerowaæ chrz¹stkê stawow¹.

Bardzo istotne znaczenie, potwierdzaj¹ce wysok¹ skutecz-

noœæ ozonoterapii w likwidacji stanów przedrakowych, ma wy-

raŸne i szybkie obni¿enie markerów rakowych ju¿ po pierwszych

zabiegach ozonoterapii. W osobistej praktyce klinicznej zawsze

spostrzega³em potwierdzone laboratoryjnie wielokrotne obni¿e-

nie markerów rakowych. 15 moich pacjentów mia³o udokumen-

towane podwy¿szenie markera nowotworu prostaty - PSA. Po

10 zabiegach wykonanych w okresie od 30 do 60 dni poziom

PSA zmniejsza³ siê w zakresie od 10 do 100 razy i wiêcej. Nie

zarejestrowa³em przypadku, kiedy markery rakowe nie zareago-

wa³y na ozonoterapiê. Przyk³adowo, pokazowym jest obni¿enie

PSA u pacjenta Henryka W. ur. 1944. Poziom PSA uda³o siê

obni¿yæ od 8,6 ng/ml do 0,029 (296 razy) po wykonaniu 10 za-

biegów w ci¹gu miesi¹ca. Od momentu obni¿enia markera pa-

cjent przebywa³ pod moj¹ osobist¹ kontrol¹ przez rok: poziom

PSA zosta³ niezmienny. Przy tym pacjenci, którzy ju¿ mieli pro-

blem z oddawaniem moczu i wstawali w nocy z tego powodu

2-3 razy, po dwóch zabiegach nie odczuwali takiej potrzeby, a

oddawanie moczu w dzieñ subiektywnie szybko poprawi³o siê.

To dzia³anie ozonoterapii (usuwanie stanów przedrakowych)

nale¿y do pierwszej linii ozonowej obrony przeciwrakowej.

Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e przy globalnym obowi¹zkowym

stosowaniu ozonoterapii w celu profilaktycznym ju¿ nikt i nigdy

nie zachoruje na raka? Podejrzewam, ¿e nie. Mo¿e to wielo-

krotnie obni¿yæ mo¿liwoœæ zachorowania, ale mog¹ istnieæ osob-

niki z krytycznie obni¿on¹ aktywnoœci¹ systemu antyoksydan-

tów, podobnie jak osoby bez naturalnej odpornoœci komórko-

wej. Mog¹ równie¿ istnieæ ludzie z dziedzicznie zdeterminowan¹

sk³onnoœci¹ do zaburzenia dzia³ania gospodarki hormonalnej.

Trzeba powiedzieæ, ¿e tkanka rakowa powstaje z pojedyn-

czej komórki nowotworowej tylko wtedy, kiedy nasz system im-

munologiczny jest os³abiony i nieaktywny (nie jest w stanie jej

rozpoznaæ i zniszczyæ). Ozonoterapia, aktywuj¹c i reguluj¹c

dzia³anie systemu limfocytów, zachowuje go w napiêciu niezbêd-

nym i wystarczaj¹cym dla pokonania pojedynczej komórki no-

wotworowej w przypadku, kiedy  taka komórka mog³aby powstaæ.

W zwi¹zku z tym tkanka rakowa nie rozwija siê.

Drug¹ lini¹ obrony w przeciwrakowym dzia³aniu ozonoterapii

jest pokonanie powsta³ej pojedynczej komórki nowotworowej.

Zwrócimy uwagê na fakt, ¿e obydwie linie obrony - to nieza-

le¿ne mechanizmy, które dzia³aj¹ na ró¿nych fizjologicznych

poziomach. Dlatego ich ochronny efekt przeciwrakowy nie

sumuje siê, ale mno¿y.

Oprócz tego ozonoterapia powoduje wsparcie procesów

tlenowych i wyp³ukiwanie zakwasów, co z kolei normalizuje pH,

tworz¹c warunki niekorzystne dla tkanki rakowej, ale korzystne

dla otaczaj¹cej tkanki zdrowej. Zmniejsza siê intoksykacja ca³e-

go organizmu, który ma przy tym wiêksze szanse pokonania cho-

roby. Oprócz tego, w wy¿ej wymienionej pracy profesor Zygmunt

Antoszewski zwraca uwagê na wzrost - w trakcie ozonoterapii -

stê¿enia TNF (tumor necrosis factor) - czynnika martwicy nowo-

tworu (Czêœæ I. Rozdzia³ 2.9. Dzia³anie mieszaniny O
2
 - O

3
 na

uk³ad immunologiczny). TNF w zdrowym organizmie nie jest

wytwarzany, jednak jest obecny u pacjentów chorych na raka.

Jego stê¿enie u takich pacjentów czêsto okazuje siê niewystar-

czaj¹ce dla ostatecznego zwalczania nowotworu przez organizm.

Otó¿, trzeci¹ lini¹ obrony w przeciwrakowym dzia³aniu ozo-

noterapii jest pokonanie powstaj¹cej tkanki nowotworowej na

pocz¹tkowym etapie jej rozwoju wskutek:

1) szybkiej aktywacji do wystarczaj¹cego poziomu TNF - czynnika

martwicy nowotworu;

2) tworzenia warunków niekorzystnych dla tkanki rakowej (w strefie

otoczki nowotworu) i korzystnych dla otaczaj¹cej tkanki zdrowej.

3) zmniejszenia ogólnej intoksykacji organizmu.

Tu trzeba obowi¹zkowo powiedzieæ o tym, ¿e rozpoczêcie ozo-

noterapii na zaawansowanym etapie rozwoju choroby mo¿e spo-

wodowaæ du¿y wzrost TNF, który w wysokich stê¿eniach powo-

duje znaczne obci¹¿enie uk³adu sercowo-naczyniowego. Oprócz

tego, jakiekolwiek szybkie zmiany w procesach przemiany u pa-

cjenta chorego na raka s¹ niekorzystne i mog¹ byæ niebezpiecz-

ne. Dlatego kuracjê nale¿y zaczynaæ od niskich dawek ozonu,

stopniowo podwy¿szaj¹c je, przy œcis³ej kontroli stanu pacjenta.

W przypadku, kiedy nowotwór ju¿ przerós³ du¿e naczynia w

jamie brzusznej, klatce piersiowej lub mózgu ozonoterapia mo¿e

spowodowaæ obumieranie tkanki rakowej wokó³ tych naczyñ i

powstanie niebezpiecznego krwawienia. Na etapie terminalnym

choroby stosowanie ozonoterapii jest du¿o mniej skuteczne i

bardzo niebezpieczne. Dlatego nie jest na tym etapie polecane.

W trakcie tradycyjnego leczenia nowotworów ozonoterapia pomaga

w znacznym stopniu zwiêkszyæ szansê pacjenta na wyzdrowienie, gdy¿:

1. Ozonoterapia pomaga chroniæ tkanki zdrowe od negatywnego

dzia³ania œrodków przeciwrakowych (chemioterapia). Chodzi tu

szczególnie o ochronê komórek b³ony œluzowej i komórek w¹-

troby od zabójczego dzia³ania cytostatyków. To pozwala d³u¿ej

zachowaæ dobr¹ kondycjê, wch³anianie substancji od¿ywczych

i detoksykacyjn¹ aktywnoœæ w¹troby. Dziêki temu pacjent lepiej

znosi chemioterapiê i nie musi jej przerywaæ.

2. Ozonoterapia pomaga chroniæ komórki zdrowe przy naœwie-

tlaniu. Zmniejsza siê zatrucie organizmu przez wolne rodniki.

3. Ozonoterapia przyspiesza odnowê komórek krwi. Pogorszenie

jej wyników jest czêstym powodem odmowy przed³u¿enia che-

mioterapii lub obni¿enia jej dawek. Jednoczeœnie z du¿¹ moc¹,

podkreœlam, ¿e w zwalczaniu tak groŸnej patologii nowotworowej

nie wolno rezygnowaæ z leczenia medycyn¹ konwencjonaln¹.

Powinna byæ wykorzystana ka¿da szansa. Dla tego po³¹czenie

chemioterapii, radioterapii (naœwietlania), hormonoterapii

i chirurgii razem z ozonoterapi¹ i detoksykacj¹ jest optymalnym

i logicznym rozwi¹zaniem.

Andrzej Lanskoruñski (lekarz, ozonoterapeuta)

Uwaga! Wszystkie prawa autorskie do artyku³u s¹ zastrze¿one.

Ka¿da publikacja jego treœci (równie¿ zamieszczenie w

internecie) w ca³oœci lub czêœciowo bez zgody autora jest

dzia³aniem niezgodnym z prawem.

CENTRUM OZONOTERAPII ul. Grochowska 336

Zapisy: pn-pt 9.00-17.00, tel. 22 618 20 12, 726 705 200

Tekst sponsorowany

Szczepionka przeciwrakowa? Ju¿ istnieje!
Wszystko zaczê³o siê jeszcze w czasie II wojny œwiatowej. Ju¿ wtedy lekarze zwrócili szczególn¹ uwagê na bakteriobójcz¹

w³aœciwoœæ doœæ niezwyk³ej dla medycyny substancji. Okazuje siê, ¿e do ery antybiotyków i hormonów doszed³ znany

œrodek, który zabija³ bakterie i odka¿a³ rany du¿o skuteczniej, ni¿ najmocniejsze nowoczesne antybiotyki.
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MUZYKA

ABRAKADABRA zespó³ wokalny. Dzieciêcy zespó³ wokalno-taneczny. Program obejmuje naukê

piosenek, pracê z mikrofonem, æwiczenia emisji, prawid³owej dykcji, pracê nad prostymi uk³adami

ruchowymi i ekspresj¹ cia³a, udzia³ w koncertach, konkursach i przygotowanie przedstawienia

muzycznego. Zespó³ œpiewa piosenki o ró¿norodnej tematyce, czêsto opartej na bajkach. Wa¿ne

s¹ zarówno umiejêtnoœci wokalne, jak te¿ taneczne i aktorskie. Zajêcia maj¹ na celu rozszerzanie

umiejêtnoœci wokalnych dzieci i naukê œwiadomej pracy nad interpretacj¹ piosenek. Czêœæ zajêæ

bêdzie przeznaczona na indywidualn¹ pracê z dzieæmi. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-12 lat w

czwartek, godz. 16-19. Dodatkowe próby indywidualne w poniedzia³ek w uzgodnionych godzinach.

Instruktor: El¿bieta Wrzosek. Op³ata: 120 z³/semestr. Pierwsze zajêcia: 19 IX (czwartek) godz.17.

GRANDA zespó³ wokalny. Zajêcia dla m³odzie¿y. Nauka emisji g³osu, dykcji, pracy z mikrofo-

nem, œpiewania na g³osy. Zespó³ stworzony jest, aby czerpaæ radoœæ ze wspólnego œpiewania,

wzajemnego oddzia³ywania na siebie i dostrzegania, jak wielka jest moc w zgranej grupie. Zespó³

œpiewa energiczne piosenki w ró¿nych stylistykach, ucz¹c siê przy tym interpretacji piosenki, ruchu

scenicznego, radzenia sobie z trem¹. Ka¿dy m³ody wokalista kszta³ci swój s³uch harmoniczny. Zespó³

bêdzie bra³ udzia³ w konkursach i festiwalach dla grup wokalnych. Zajêcia w pi¹tek, godz. 17.30-19.

Instruktor: Paulina Brzozowska. Op³ata: 50 z³/m-c. Pierwsze zajêcia: 13.09 (pi¹tek).

MA£Y MUZYK. Zajêcia umuzykalniaj¹ce dla dzieci w wieku 4-7 lat. Obejmuj¹ naukê gry na keybo-

ardzie, zabawê g³osem, rytmem, piosenk¹ oraz poznawanie nutek i okreœleñ muzycznych. Zajêcia

indywidualne (30’). Zajêcia we wtorek lub pi¹tek (30’). Instruktor: Marta Sulewska. Op³ata: 100 z³/m-c.

Spotkanie organizacyjne i zapisy: 10.09 (wtorek) godz.18. Pierwsze zajêcia: 24.09 (wtorek).

KEYBOARD. Nauka gry na instrumentach klawiszowych. Zajêcia indywidualne w

poniedzia³ek lub czwartek (45’). Instruktor: Wies³aw Leœniewski.Op³ata: 170 z³/m-c. Spotkanie

organizacyjne: 9.09 (poniedzia³ek) godz.18. Pierwsze zajêcia: 16.09 (poniedzia³ek).

PIANINO. Nauka gry na pianinie. Zajêcia indywidualne w œrodê lub pi¹tek (45’). Instruktor:

Julia Greke-Patej. Op³ata: pocz¹tkuj¹cy 160 z³/m-c, zaawansowani 140 z³/m-c. Terminy

zajêæ po uzgodnieniu z instruktorem. Zapisy od 3.09.

GITARA. Indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej. Zajêcia w poniedzia³ek, wtorek

lub œrodê (45’). Instruktor: Jan Kasprzyk. Op³ata: 170 z³/m-c. Zajêcia od 2.09 (poniedzia³ek),

zapisy tylko na listê rezerwow¹. Zespó³ gitarowy Gitarerra - zajêcia we wtorek, godz. 17.15-

18.45. Op³ata: 100 z³/m-c. Zajêcia od 2.09 (poniedzia³ek).

ŒPIEW KLASYCZNY. Emisja g³osu, æwiczenia oddechowe, dykcja, warsztaty interpretacji pieœni i arii. Zajêcia

indywidualne w œrodê lub czwartek, lub inny termin do uzgodnienia (40’). Instruktor: Julia Greke-Patej. Op³ata:

pocz¹tkuj¹cy - 140 z³/m-c, zaawansowani - 120 z³/m-c. Pierwsze zajêcia po uzgodnieniu z instruktorem.

ŒPIEW - PIOSENKA ROZRYWKOWA. Indywidualne lekcje œpiewu przeznaczone dla dzieci

od 11 roku ¿ycia, m³odzie¿y i doros³ych. Zajêcia zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i dla osób,

które zetknê³y siê ju¿ ze œpiewem. Termin do uzgodnienia. Nauka prawid³owej emisji g³osu, æwiczenia

dykcyjne, prawid³owa technika oddychania. Nauka jak pracowaæ z mikrofonem, poruszaæ siê

po ró¿nych stylistykach muzycznych oraz jak prawid³owo dobraæ repertuar. Instruktor: Paulina

Brzozowska. Op³ata: 120 z³/m-c (40’), 180 z³/m-c (60’). Pierwsze zajêcia: 13.09 (pi¹tek).

PLASTYCZNE I MANUALNE

BAJKOWA SZTUKA DZIECKA. Zajêcia plastyczne rozbudzaj¹ w dzieciach chêæ poszukiwañ i

tworzenia. Dzieci zdobywaj¹ sprawnoœæ manualn¹, ucz¹ siê myœleæ przestrzennie. Twórcza zabawa daje

dziecku satysfakcjê i podnosi jego samoocenê. Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia z zajêciami baletowymi.

Zajêcia w poniedzia³ek: Grupa I dzieci od 7 lat, godz. 16.10-17; Grupa II dzieci 5-7 lat, godz. 17.10-18.

Instruktor: Lucyna Kraœkiewicz. Op³ata: 44 z³/m-c (50’). Pierwsze zajêcia: 9.09 (poniedzia³ek).

ARCHItekturki. Z lotu ptaka i ¿abiej perspektywy… Zabawy plastyczne poprzez poznawanie,

projektowanie i budowanie form architektonicznych. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-10 lat, których celem

jest szersze zainteresowanie dzieci otaczaj¹c¹ je rzeczywistoœci¹, œwiatem wspó³czesnym, zwrócenie

uwagi na znaczenie edukacji architektonicznej, rozwijanie wra¿liwoœci przestrzennej, kreowanie

przysz³ych gustów, zapoznanie dzieci z cechami krajobrazu. Troska o jakoœæ najbli¿szego otoczenia, ekologia,

street art od strony sztuki i kreatywnego dzia³ania. Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 16.30-18. Instruktor:

Bo¿ena Wiœniewska. Op³ata: 96 z³/m-c - obejmuje materia³y. Pierwsze zajêcia 9.09 (poniedzia³ek).

CERAMIKA. Praktyczna nauka rêcznego formowania gliny oraz praca na elektrycznym kole

garncarskim. Lepienie przedmiotów podstawowymi technikami: z plastra, z wa³eczków, z bry³y.

Figurki, naczynia, ozdoby i wszystko co podpowie wyobraŸnia. Zajêcia w œrodê: Dzieci, godz.

17-18.30; Doroœli, godz. 18.35-20.05. Instruktorzy: Anna Weiner-Borowiecka i Kacper Boro-

wiecki. Op³ata: 120 z³/m-c - obejmuje materia³y i wypalanie. Pierwsze zajêcia: 11.09 (œroda).

WARSZTATY SZYCIA NA MASZYNIE. Kurs dla osób, które chcia³yby opanowaæ podstawy

szycia na maszynie i stworzyæ dla siebie coœ niepowtarzalnego, jedynego i oryginalnego. Za-

pewniamy maszyny do szycia dla ka¿dego uczestnika, nici, no¿yce, papier do wykrojów. Uczest-

nicy pracuj¹ na swoich tkaninach. Maksymalna grupa 8 osób. Zajêcia w œrodê, godz. 20.10-22.

Instruktor: Anna Weiner-Borowiecka. Op³ata: 160 z³/m-c. Pierwsze zajêcia: 11.09 (œroda).

GA£GANKOWY ŒWIAT. Jak po³¹czyæ tkaninê z we³n¹, sznurkiem, koralikami? Jak o¿ywiæ ga³ganki?

Co jest wa¿ne w doborze elementów? Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w œrodê, godz. 17.40-19. Instruktor:

Dorota Koch. Op³ata: 60 z³/m-c. Spotkanie organizacyjne, pierwsze zajêcia: 18.09 (œroda).

KALEJDOSKOP PLASTYCZNY. Radosne warsztaty plastyczne, gdzie tematy i techniki zmieniaj¹

siê jak w kalejdoskopie. Ró¿norodnoœæ zagadnieñ pozwoli uczestnikom poznaæ bogaty œwiat sztuk

plastycznych i artystycznego rzemios³a. Na cotygodniowych zajêciach ka¿de dziecko bêdzie mog³o

w³asnorêcznie wykonaæ rysunki, obrazy, grafiki lub rzeŸby zainspirowane twórczoœci¹ znanych

artystów lub konkretnym dzie³em. Podczas zajêæ powstan¹ równie¿ niebanalne przedmioty u¿ytkowe

oraz ciekawe prace przestrzenne. Dzieci zamieni¹ siê w designerów i przekonaj¹ siê, ¿e œwietn¹

zabaw¹ mo¿e byæ robienie prac z wykorzystaniem odpadów oraz materia³ów organicznych. Nawet

stare gazety bêd¹ przeistaczaæ siê w piêkne u¿yteczne przedmioty. „Kalejdoskop plastyczny” to zabawa

i nauka dla ka¿dego dziecka, które lubi farby, kredki, masy plastyczne, glinê i nie boi siê twórczo

eksperymentowaæ. Zajêcia: Grupa I dzieci 6-8 lat , w œrodê, godz. 16.30-17.30. Op³ata 64 z³/m-c.

Grupa II dzieci 9-13 lat, w czwartek, godz. 16.15-17.45. Op³ata: 96 z³/m-c - obejmuje materia³y.

Instruktor: Anna Podniesiñska-Bartoszek. Pierwsze zajêcia: I grupa 11.09 (œroda), II grupa 12.09 (czwartek).

SMYKI W KRAINIE PLASTYKI. Zabawy plastyczne stworzone z myœl¹ o najm³odszych, w

czasie których maluszki odkrywaæ bêd¹ swoje twórcze mo¿liwoœci, rozwijaæ percepcjê, wyobraŸniê,

kszta³towaæ sprawnoœæ manualn¹, wra¿liwoœæ estetyczn¹, bêd¹ uczyæ siê samodzielnoœci i

wspó³dzia³ania w grupie, a przede wszystkim bêd¹ twórczo siê bawiæ. Na zajêciach wykorzystamy

szeroki zakres technik plastycznych, m.in.: plastelinê, farby, kredki, wycinanki i wiele

innych. Zajêcia dla dzieci w wieku od 2 do 3,5 lat we wtorek, godz. 10-11. Instruktor:

Anna Podniesiñska-Bartoszek. Op³ata: 62 z³/m-c. Pierwsze zajêcia: 10.09 (wtorek).

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA. W programie nauka rysunku i malarstwa od

podstaw. Pastele suche i olejowe, plastelina, o³ówek, akwarele i akryle. Warsztaty dla dzieci,

m³odzie¿y i doros³ych. Istnieje mo¿liwoœæ przyprowadzania dzieci na zajêcia ze Szko³y Podsta-

wowej nr 84 w Warszawie. Zajêcia: poniedzia³ek, godz. 14-15.30 (1,5h), wtorek, godz. 14.45-

16.45 (2h), 17-20 (3h), œroda, godz. 15.15-16.45 (1,5h), czwartek, godz. 14.30-16 (1,5h).

Instruktor: Bogus³awa O³owska. Op³ata: 72 z³/m-c (1,5h), 80 z³/m-c (2h), 90 z³/m-c (3h) lub

30 z³ za pojedyncze zajêcia. Pierwsze zajêcia: 23.09 (poniedzia³ek). Zajêcia w pi¹tek, godz. 16-18.

Instruktor: Miros³awa Matuszewska. Op³ata: 80 z³/m-c. Pierwsze zajêcia: 13.09 (pi¹tek).

NITK¥ INSPIROWANE. Haft artystyczny, Richelieu, krzy¿ykowy - haftowane obrusy,

serwetki i elementy dekoracyjne. Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych we wtorek, godz.

15-17. Instruktor: Danuta Odyniec. Zajêcia bezp³atne. Pierwsze zajêcia: 17.09 (wtorek).

TECZKA PLASTYKA. Warsztaty plastyczne oparte na ró¿norodnych technikach plastycznych. Pastel,

wêgiel, akryl, collage. Pocz¹tki pracy z modelem. Studium natury. Spotkanie z zagadnieniami z zakresu

historii sztuki. Zajêcia dla m³odzie¿y od lat 12 w poniedzia³ek, godz. 18.10-20.10. Instruktor: Maria

Kiesner. Maria Kiesner - absolwentka ASP. Maluje architekturê i pejza¿e miejskie. W 2009 obroni³a

doktorat pod tytu³em „Miasto przed burz¹”, pracuje jako adiunkt w Instytucie Edukacji Artystycznej

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Op³ata: 100 z³/m-c.

WOD¥ MALOWANE. Warsztaty dla m³odzie¿y i doros³ych. Malowanie w technikach wodnych: akwarela, akryl,

tempera, gwasz. Zajêcia w czwartek, godz. 18-20.30. Instruktor: Teresa Ledziñska. Op³ata: Doroœli pojedyncze

zajêcia 25 z³ lub 80 z³/m-c, m³odzie¿ pojedyncze zajêcia 10 z³. Pierwsze zajêcia: 19.09 (czwartek).

SZTUKAterra czyli przestrzeñ sztuki. Artystyczne pi¹tki w pracowni, czterotygodniowe

cykle tematyczne: batik, artystyczne szycie, aran¿acja dekoracji wnêtrz, florystyka, projektowanie

stroju, studium natury. Zajêcia dla doros³ych i m³odzie¿y w pi¹tek, godz. 18.30-20.30.

Instruktorzy: specjaliœci w ró¿nych technikach. Op³ata za cykl: zale¿y od techniki.

DECOUPAGE. Stare jak nowe, nowe jak stare. Warsztaty ozdabiania przedmiotów technik¹

serwetkow¹ i nie tylko. Zajêcia we wtorek, godz. 17-20. Instruktor: Magdalena Soszyñska.

Op³ata: 150 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 50 z³. Pierwsze zajêcia: 17.09 (wtorek).

TKACTWO ARTYSTYCZNE. Pracownia wykorzystuje wszystkie techniki i sploty, aby prezentowaæ mistern¹

sztukê tworzenia gobelinów. Zajêcia: w poniedzia³ek, godz. 15.00-19.00; w czwartek, godz. 16-20. Instruktor:

Teresa Szczepañska. Op³ata: 90 z³/m-c, 140 z³/m-c (2x w tygodniu). Pierwsze zajêcia: 9 IX (poniedzia³ek).

WITRA¯. Zasady i techniki tworzenia witra¿y z wykorzystaniem taœmy miedzianej. Zajêcia w czwartek. Instruktor:

Katarzyna Tumi³owicz-Piotrowska. Op³ata: 120 z³/m-c - obejmuje materia³y. Pierwsze zajêcia: 1.10 (wtorek).

TANIEC

BREAKDANCE. Akrobatyczne ewolucje po³¹czone z czystym rytmicznym tañcem i muzyk¹.

Breakdance wymaga du¿ej sprawnoœci fizycznej, systematycznoœci i samodyscypliny. Zajêcia we

wtorek, godz. 16-17.30 dla pocz¹tkuj¹cych. Instruktor: £ukasz Depa. Op³ata: 60 z³ rycza³t

miesiêczny lub 250 z³/semestr. Zajêcia jednorazowe próbne 20 z³. Pierwsze zajêcia: 10.09 (wtorek).

BreaKids. Formacja breakdance dla tych, którzy opanowali ju¿ podstawowe techniki tego tañca,

chc¹ je doskonaliæ poprzez æwiczenia, braæ udzia³ w prezentacjach. Zajêcia w czwartek,  godz.

19.15-20.30. Instruktor: £ukasz Depa. Op³ata: 60 z³ rycza³t miesiêczny lub 250 z³/semestr, 100

z³/m-c (2x w tygodniu). Zajêcia jednorazowe próbne 20 z³. Pierwsze zajêcia: 12.09  (czwartek).

DZIECIÊCY ZESPÓ£ TAÑCA LUDOWEGO. Nauka tañców regionalnych i narodowych

oraz przyœpiewek ludowych. Zajêcia dla dzieci z klas III-VI szko³y podstawowej. Zajêcia

2x w tygodniu: w poniedzia³ek, godz. 18-19.30; w czwartek, godz. 16-17.30. Instruktor:

Barbara Gmyz. Wpisowe: 50 z³/semestr. Pierwsze zajêcia: 16.09 (poniedzia³ek).

TANIEC NOWOCZESNY. Z elementami tañca jazzowego, dyskotekowego i wspó³czesnego dla

pocz¹tkuj¹cych w wieku 7-14 lat. Zajêcia w pi¹tek, godz. 16-17. Instruktor: Robert Kulesza. Op³ata:

80 z³/m-c. Spotkanie organizacyjne: 6.09 (pi¹tek) godz. 16.30-17. Pierwsze zajêcia: 13.09 (pi¹tek).

FORMACJA FAME. Taniec nowoczesny. Uk³ady choreograficzne. M³odzie¿ w wieku 9-18 lat.

Zajêcia: we wtorek, godz. 17.35-19; w pi¹tek, godz. 17.05-18.30. Instruktorzy: Katarzyna

i Robert Kulesza. Op³ata: 120 z³/m-c. Pierwsze zajêcia: 6.09 (pi¹tek).

BALET. Doskonalenie zdolnoœci ruchowych dzieci. Nauka tañca klasycznego. Istnieje mo¿liwoœæ

po³¹czenia z zajêciami plastycznymi „Bajkowa sztuka dziecka”. Zajêcia w poniedzia³ek: Grupa

m³odsza, godz. 16.15-17; Grupa starsza, godz. 17.05-17.50. (Przydzia³u do grup dokonuje

instruktor). Mo¿liwoœæ zajêæ 2x w tygodniu - drugi termin: czwartek godz. 15.15-16. Pedagog:

Marzenna Bednarska-Almert. Akompaniator: Antonina Kokszar. Op³ata: 76 z³/m-c, 140 z³/m-c

(2x w tygodniu). Jednorazowa lekcja próbna 20 z³. Pierwsze zajêcia: 9.09 (poniedzia³ek).

TANIEC SOLO. Elementy ró¿nych form tanecznych poprawiaj¹ce kondycjê psychiczn¹ i

fizyczn¹. Zajêcia w czwartek, godz. 20.30-21.30. Instruktor: Ewelina Koz³owska. Op³ata:

70 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 20 z³. Pierwsze zajêcia: 12.09 (czwartek).

SZTAJEREK Z TARGÓWKA. Poznawanie folkloru miejskiego poprzez taniec. Wspólne

spotkania gwarantuj¹ dobr¹ zabawê i twórczy klimat artystyczny. Zajêcia dla osób pe³noletnich

z poczuciem humoru. Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 19.30-21.30. Instruktorzy: Zbigniew

Darda, Barbara Gmyz. Op³ata: 50 z³/m-c. Pierwsze zajêcia: 16.09 (poniedzia³ek).

TANIEC TOWARZYSKI DLA DOROS£YCH. Walc, tango, rock’n’roll, samba, cha-cha, disco i wspólna

zabawa. Grupa pocz¹tkuj¹ca - zajêcia we wtorek, godz. 20.30-22. Pierwsze zajêcia: 10.09 (wtorek);

Grupa kontynuuj¹ca (po uzgodnieniu z instruktorem) - zajêcia w œrodê, godz. 20.30-22; Grupa

zaawansowana (po uzgodnieniu z instruktorem) - zajêcia w pi¹tek, godz. 20.30-22. Pierwsze zajêcia:

4.09 (œroda) i 6.09 (pi¹tek). Instruktor: Robert Kulesza. Op³ata: 120 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 40 z³.

KLUB BOOGIE ROCK. Klub tañca boogie woogie i rock’n’rolla ma na swoim koncie liczne sukcesy

krajowe i zagraniczne. Tancerze bior¹ udzia³ w turniejach i konkursach. Zajêcia: wtorek, godz.

19-20.30; pi¹tek, godz. 18.30-20.30. Instruktor: Robert Kulesza. Pierwsze zajêcia: 6.09 (pi¹tek).

TEATR

TEATR „PINOKIO”. Zajêcia teatralne dla dzieci w wieku 11-15 lat. W programie realizacja autorskiego

scenariusza, udzia³ w przegl¹dach teatralnych. Zajêcia w czwartek, godz. 17.30-19.30. Instruktor:

Czes³awa Abramczyk. Op³ata: wpisowe 240 z³. Bez op³at za zajêcia. Pierwsze zajêcia: 19.09 (czwartek).

MA£E FORMY TEATRALNE. Warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 6-11 lat. Realizacja krótkich przed-

stawieñ. Zajêcia w œrodê, godz. 17.30-19.30. Instruktor: Czes³awa Abramczyk. Op³ata: wpisowe 240 z³.

Bez op³at za zajêcia. Spotkanie organizacyjne: 11.09 (œroda) godz.18. Pierwsze zajêcia: 18.09.

EDUKACJA I ZABAWA

AKADEMIA MALUCHA. Codzienne zajêcia i zabawy artystyczne oraz ogólnorozwojowe dla dzieci w

wieku 3-5 lat. Dzieci ucz¹ siê zachowañ i wartoœci poprzez zabawê. Uczestnicz¹ w zajêciach teatralnych,

bawi¹c siê w aktorów na scenie. Oswajaj¹ siê z muzyk¹ powa¿n¹ na weso³o. Dzieci m³odsze (3-4,5

roku): godz. 8.30-13 i dzieci starsze (4,5-5 lat): godz. 8.30-14. Opiekun grupy: Czes³awa Abramczyk

oraz Marta Abramczyk. Zajêcia teatralne, muzyka powa¿na na weso³o i taniec nowoczesny. Instruktor:

Czes³awa Abramczyk. Zajêcia taneczne: tañce narodowe, gry i zabawy ze œpiewem i muzyk¹.

Instruktor: Barbara Gmyz. Zajêcia w pracowni plastycznej, poznawanie barw i warsztaty malarskie.

Instruktor: Bogus³awa O³owska. Nauka jêzyka migowego, dzieciêca manga. Instruktor: Marta Abramczyk.

Gimnastyka korekcyjna poprawiaj¹ca sprawnoœæ ruchow¹ i fizyczn¹ dzieci. Instruktor: Agnieszka

Michalska. Dla dzieci 5-letnich zabawy z elementami pisania, liczenia i czytania poprzez zabawy

teatralne, ruchowe i muzyczne. Op³ata sta³a: Grupa m³odsza 337 z³/m-c, czerwiec bezp³atny. Grupa

starsza 412 z³/m-c, czerwiec bezp³atny. Pierwsze zajêcia: 2 wrzeœnia (poniedzia³ek) godz. 8:30.

JÊZYK ANGIELSKI dla najm³odszych. Nauka przy pomocy piosenek, bajek, historyjek obrazkowych,

prowadzona w formie atrakcyjnej dla dziecka. Zajêcia prowadz¹ lektorzy z English Way School,

przygotowani merytoryczne do pracy z dzieæmi w wieku przedszkolnym. Grupa dzieci 6-letnich, zajêcia

we wtorek, godz. 9.45-10.15 i w pi¹tek, godz. 14.10-14.40 lub inne terminy do uzgodnienia. Dzieci z

Akademii Malucha: w poniedzia³ek i w œrodê, Grupa I, godz. 13-13.30; Grupa II, godz. 14-14.30.

Op³ata: 70 z³/m-c - rycza³t. Zajêcia pokazowe: 3.09 godz. 13-13.30 i 13.45 -14.15 dla szeœciolatków.

JÊZYK ANGIELSKI. Zajêcia na ró¿nych poziomach zaawansowania, rozwijaj¹ce umiejêtnoœci jêzykowe

ka¿dej grupy wiekowej. Przygotowanie do egzaminów i matury. Dla doros³ych angielski ze swobodej

komunikacji w sytuacjach codziennych. Zajêcia w œrodê i pi¹tek. 72 godziny lekcyjne w ci¹gu roku.

Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka. Op³ata sta³a: 95 z³/m-c - rycza³t,

czerwiec bezp³atny. Spotkanie organizacyjne: 11.09 (œroda) godz. 17 szko³y podstawowe, godz.18

gimnazja i licea, zajêcia od 18.09 (œroda). Zapisy od 02.09 w sekretariacie DK „Zacisze”.

JÊZYK ANGIELSKI z native speakerem. Native speaker z English Way School. Zajêcia

dla dzieci w wieku 4,5-6 lat w czwartek, godz. 14-14.45. Op³ata: 70 z³/m-c rycza³t.

JÊZYK ROSYJSKI z native speakerem. Praca nad wymow¹, intonacj¹, akcentem, prawid³owym u³o¿eniem

zdañ. Opowieœci o tradycjach, kulturze i muzyce Rosji. Zajêcia w formie dialogów, logicznych zabaw,

rozwi¹zywanie testów, œpiewanie rosyjskich piosenek. Zajêcia: we wtorek i w czwartek, godz. 19-19.45.

Lektor: Irina Kroszkina. Op³ata: 80 z³/m-c - rycza³t. Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajêcia: 5.09 (czwartek).

LEGO twórcze budowanie. Zabawa kreatywna, która rozbudza w dzieciach pasjê poznania œwiata,

uczy dzia³ania i pracy w zespole. Rozwija zdolnoœci wizualno-przestrzenne dzieci. Zajêcia dla dzieci w

wieku 6-9 lat we wtorek, godz. 16.15-17.45. Instruktor: Marcin Ciesielski. Zajêcia realizuje Akademia

Iwony Kalaman. Op³ata: 76 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 25 z³. Pierwsze zajêcia: 10.09 (wtorek).

PRACOWNIA MIKROMODELARSTWA I GIER STRATEGICZNYCH „U£AN”. Wykonywanie

modeli i figurek oraz rozgrywanie bitew z ró¿nych okresów historycznych. Zajêcia dla m³odzie¿y

od IV klasy szko³y podstawowej. Grupa I (zaawansowana) zajêcia 2x w tygodniu: we wtorek,

godz. 18-20.45 i w pi¹tek, godz. 16.30-20.30; Grupa II (zaawansowana) zajêcia w pi¹tek,

godz. 16.30-20.30; Grupa III (pocz¹tkuj¹ca - klasy IV-VI) zajêcia we wtorek, godz. 18-20.45.

Instruktor: Jacek Bajer. Op³ata: 60 z³/m-c, 96 z³/m-c (2x w tygodniu). Zajêcia od 3.09.

TRENING PAMIÊCI. Zajêcia o charakterze warsztatowym dla dzieci w wieku 10-14 lat.

Po³¹czenie teorii z praktycznymi æwiczeniami indywidualnymi oraz grupowymi. W programie

nauka konkretnych technik szybkiego zapamiêtywania oraz koncentrowania siê. Æwiczenie

pamiêci wzrokowej i s³uchowej. Nauka jak skutecznie przygotowaæ siê do sprawdzianu, jak two-

rzyæ notatki. Zajêcia we wtorek, godz. 17.10-18.40. Instruktor: Aneta Cieœla. Op³ata: 270 z³/

semestr. Spotkanie organizacyjne: 24.09 (wtorek) godz.18. Pierwsze zajêcia: 1.10 (wtorek).

TRENING PAMIÊCI. Zajêcia dla osób doros³ych i studiuj¹cych. Trening umys³u i æwiczenia mog¹ poprawiæ

nasz¹ sprawnoœæ oraz pamiêæ. W programie nauka konkretnych technik szybkiego zapamiêtywania

oraz koncentrowania siê. Zajêcia we wtorek, godz. 18.40-20.10. Instruktor: Aneta Cieœla. Op³ata:

68 z³/m-c. Spotkanie organizacyjne: 24.09 (wtorek) godz.18. Pierwsze zajêcia: 1.10 (wtorek).

STREFA INICJATYW

Wokó³ nas galopuje œwiat. Tempo ¿ycia jest zawrotne. Ale czasem przychodzi chwila refleksji, wa¿nych pytañ.

Potrzeba aktywnego odbioru otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Chc¹c mieæ na ni¹ wp³yw musimy w³¹czyæ siê w dzia³anie.

W Domu Kultury „Zacisze” dajemy tak¹ szansê. Tu mo¿na spotkaæ ludzi o podobnych zainteresowaniach,

tu mo¿na rozmawiaæ na wa¿ne tematy, realizowaæ ciekawe inicjatywy i przychodziæ z pomys³ami.

GIE£DA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH. W czasach, gdy gie³dy finansowe maj¹ tak wielki wp³yw

na nasze ¿ycie i nie mamy na to wp³ywu - mog¹ byæ jeszcze gie³dy osobowoœci i inicjatyw artystycznych.

I w³aœnie tak¹ gie³dê prowadzimy w DK Zacisze. I takie gie³dy zawsze gwarantuj¹, ¿e nasze ¿ycie

bêdzie bogatsze i piêkniejsze. Zapraszamy do wspó³tworzenia gie³dy talentów i inicjatyw animatorskich.

Spotkania ³¹cz¹ prezentacje artystyczne oraz prelekcje i debaty. Moderator: Bogus³aw Falicki.

Spotkania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu w œrodê o godz. 17.45. Terminy w sezonie 2013/2014:

25 IX, 23 X, 27 XI, 11 XII 2013, 15 I, 12 II, 26 III, 23 IV, 14 V, 4 VI 2014. Wstêp wolny.

KLUB MÊSKI. To nowy pomys³ dla aktywnych mê¿czyzn. Wtorkowe wieczory dla

twórczych mê¿czyzn wszystkich pokoleñ. Spotkania przy kawie i herbacie we wtorek godz.

19-22. Terminy spotkañ: 24 IX, 8 X, 22 X, 5 XI, 19 XI, 3 XII, 17 XII, 7 I, 21 I, 11 II, 25 II,

4 III, 18 III, 1 IV, 29 IV, 6 V, 20 V, 3 VI, 17 VI. Bilet wstêpu 10 z³.

KLUB LUDZI KULTURY. Spotkania dla zainteresowanych uczestnictwem w ¿yciu artystycznym

i kulturalnym stolicy. Spotkania z autorami, animatorami i realizatorami wa¿nych inicjatyw

artystycznych. Informacje o najwartoœciowszych wydarzeniach kulturalnych. Spotkania

odbywaj¹ siê w pi¹tek, godz. 11-13. Moderator: Bogus³aw Falicki. Wstêp wolny.

PROJEKTY. Zapraszamy osoby z pomys³ami – zw³aszcza m³odzie¿ – do dzielenia siê

nimi, a my podzielimy siê doœwiadczeniem, damy wsparcie i bazê. Dom Kultury „Zacisze”

zajmuje siê zdobywaniem œrodków grantowych i realizacj¹ projektów od 2006 roku. Nasze

projekty ³¹cz¹ dzia³ania artystyczne, prospo³eczne, kulturalne.

SOBOTA DLA MA£YCH I DU¯YCH

DLA CIEBIE. Warsztaty artystyczne dla doros³ych i m³odzie¿y. Planujemy w tym roku ró¿ne cykle:

„Malowany prezent” to warsztaty malarskie, których efektem jest obraz namalowany technik¹

olejn¹. Mo¿liwoœæ przejœcia przez wszystkie etapy pracy – od projektu do gotowego obrazu.

Nie trzeba mieæ swojego p³ótna i farb – wystarcz¹ chêci i twórczy zapa³. 16, 23, 30 XI, 7 XII.

„Malarstwo dla opornych” – jeœli nigdy nie malowa³eœ, wydaje Ci siê, ¿e mo¿e da³byœ radê, a z ca³¹

pewnoœci¹ byœ chcia³, ale brak Ci odwagi na do³¹czenie do zaawansowanej grupy, to te warsztaty

s¹ dla Ciebie. Poznasz zasady doboru kolorów, kompozycji obrazu, a przede wszystkim dowiesz

siê, od czego zacz¹æ i krok po kroku stworzyæ dzie³o. 11, 18, 25 I. „Dekupa¿owe Abc dla zapraco-

wanych” – warsztaty, na których mo¿na poznaæ podstawy i praktyczne zastosowanie techniki

decoupage. 15 III. „PaŸdziernik miesi¹cem… lepienia z gliny”. Warsztaty ceramiczne obejmuj¹ce

naukê rêcznego formowania gliny, pracê na kole garncarskim, szkliwienie wypalonych przedmiotów.

Mo¿e chcesz wypiæ herbatê z w³asnorêcznie zrobionego kubka? 5, 12, 19, 26 X.

DLA DZIECKA. Tradycyjnie w sobotê czekaj¹ pe³ni energii i pomys³ów instruktorzy Akademii „Dotknij

sztuki”. Wspania³a zabawa i edukacja. Raz w miesi¹cu Mali Einsteini czyli doœwiadczenia i eksperymenty

dla ma³ych zdolnych fizyków i chemików. Koniecznie przyjdŸcie. Terminy w kalendarzu imprez.

AKADEMIA „DOTKNIJ SZTUKI”

Akademia „Dotknij sztuki” to Akademia twórczego rozwoju. Program Akademii adresowany

jest do dzieci w wieku 2,5-6 lat i ich rodziców. Dzieci w atmosferze zabawy tworz¹ swoje dzie³a,

rozwijaj¹ siê ruchowo, poznaj¹ rówieœników. Zajêcia w naszej Akademii rozbudzaj¹ ich twórcz¹

aktywnoœæ i potencja³. Zapraszamy na przygodê ze sztuk¹. Zajêcia s¹ przede wszystkim szans¹

na rozwijanie zainteresowañ dziecka - to okazja, ¿eby wspieraæ kilkulatka w poszukiwaniu

talentów, które w nim drzemi¹, wzmacniaæ w nim wiarê we w³asne mo¿liwoœci. Zajêcia

pomagaj¹ te¿ rozwijaæ w dzieciach kreatywnoœæ i wytrwa³oœæ w realizacji zadania, s¹

jednoczeœnie form¹ wspólnego spêdzania czasu z rodzicami w sobotnie przedpo³udnie.

„Paleta cudów” czyli zabawy plastyczne. Twórczoœæ plastyczna to jeden z istotnych

komponentów ogólnego rozwoju dziecka. Proces tworzenia przyczynia siê do rozwoju

percepcyjnego dziecka, uczy dostrzegaæ otaczaj¹cy œwiat i postrzegaæ go wszystkimi zmys³ami.

Wp³ywa równie¿ pozytywnie na jego rozwój emocjonalny. Zajêcia plastyczne rozwijaj¹

wyobraŸniê, intuicjê i ekspresjê emocji. Tworz¹c dziecko ujawnia jak myœli, czuje i widzi.

„Przestrzeñ rytmu” to cykl zajêæ w formie atrakcyjnych zabaw tanecznych, rytmicznych

i muzycznych. Ich celem jest rozwijanie kreatywnoœci ruchowej w³aœciwej maluszkom,

mo¿liwoœci fizycznych dzieci, a tak¿e pe³ne wykorzystanie ich energii oraz ci¹g³e stymulowanie

wyobraŸni ruchowej. Dzieci rozwijaj¹ wra¿liwoœæ na muzykê, oswajaj¹ przestrzeñ, a

poprzez ruch ucz¹ siê wyra¿aæ swoje emocje, pomys³y i wyobra¿enia.

„Œwiat emocji” to modu³ zajêæ edukacyjno-rozwojowych, maj¹cy na celu wsparcie

emocjonalnego rozwoju dziecka, nawi¹zanie g³êbszej relacji wewn¹trzrodzinnej, rozwijanie

inteligencji emocjonalnej u dzieci. Warsztaty obejmuj¹ zabawy, które wprowadz¹ dziecko w

œwiat emocji. Zajêcia maj¹ na celu rozwin¹æ w dziecku jego wiedzê na temat swoich uczuæ.

Program Akademii obejmuje dwa semestry: I semestr: 28 IX, 12 X, 26 X, 16 XI, 30 XI, 7 XII,

21 XII, 11 I, 25 I; II semestr: 1 II, 8 III, 22 III, 12 IV, 26 IV, 10 V, 24 V, 7 VI. I grupa - wiek dzieci:

2,5 roku-3i2m-ce, zajêcia w godzinach 9.30-11.10; II grupa - wiek dzieci: 3i3m-ce-4,5 roku,

zajêcia w godzinach 10-11.40; III grupa - wiek dzieci: 4i6m-cy-5i5m-cy, zajêcia w godzinach

10-11.40. Jedno spotkanie obejmuje zajêcia: „Paleta cudów”, „Przestrzeñ rytmu” i „Œwiat emocji”.

IV grupa – wiek dzieci 5,5 roku-6,5 roku: zajêcia obejmuj¹ „Œwiat emocji” i „Artystyczny archipelag”.

Op³ata za semestr: 170 z³/dziecko (grupa I, II, III); 130 z³/dziecko (grupa IV). Koordynator

Akademii: Katarzyna Tumi³owicz-Piotrowska dk@zacisze.waw.pl. Zapisy w sekretariacie DK

w dowolnym terminie. Pierwsze zajêcia 28.09 (sobota) godz. 10 - grupy I, II, III i grupa IV.
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, fizyka, chemia,

dojazd, tel. 518-810-630

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEKODERY DVBT. Naprawa

DVD, TV LCD, Plasma, monitorów,

szybkie terminy. Gwarancja.

Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 17-21. tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYK z uprawnieniami,

instalacje elektryczne,

domofony, alarmy, kuchenki,

itp. 503-089-015

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

i tanio. Tel. 22 756-52-43 i

698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

bia³y monta¿, tapetowanie,

malowanie, panele - telefon

505-765-351

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

PRACOWNIA tapicerska

22 618-18-26, 22 842-94-02,

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, 722-990-444

PRZYJMIEMY zlecenia na

sprz¹tanie biur, wspólnot

mieszkaniowych, drobnych

napraw 515-943-649

REMONTY i wykoñczenia,

du¿e doœwiadczenie, niedrogo,

tel. 692-352-356

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

WESELA, imprezy okolicznoœciowe,

tel. 603-956-654

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto w

ka¿dym stanie 519-353-990

MONETY, banknoty,

odznaczenia, antykwariat

ul. Andersa 18, 22 831-36-48

PRACA

ZATRUDNIÊ, fryzjerkê

600-959-690

SPRZEDAM

WÓZEK dzieciêcy sprzedam,

MAXI COSI MURA 4, 3 w

jednym, kolor br¹z, stan bardzo

dobry, tel. 508-617-538

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

mini og³oszenia

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w

Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi

z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego

wieku jest uznawany za jednego z najlepszych

healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je

eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne

organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y

energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum

choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny,

ale zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿

uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,

praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak

zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdro-

wiciel robi na ciele eterycznym. Pacjenci s¹

zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia

do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po

pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie

schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga w leczeniu

wielu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów

wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

28, 29, 30, 31 sierpnia

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 wrzeœnia

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

tel.: (22) 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 19.08.2013 r. zosta³ podany

do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy

og³oszeñ w siedzibach Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy

Praga Pó³noc przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 oraz Biura

Polityki Lokalowej m.st. Warszawy przy ul. Canaletta 2 na

okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do sprzeda¿y w drodze

przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego

nr 4 usytuowanego w budynku po³o¿onym w Warszawie

w dzielnicy Praga Pó³noc przy ulicy Wileñskiej 27.

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Coraz bardziej przera¿aj¹ mnie religie.

Zasadnoœæ budowania meczetów w trady-

cyjnie œwieckich miejscach oblewana jest

morzem krwi mieszkañców Afryki Pó³noc-

nej. W Warszawie koœció³ zbudowany w Par-

ku Szczêœliwickim przeszed³ bez echa i by³

jednym z wa¿nych powodów mojej wypro-

wadzki z Ochoty. Ten park budowa³em w

czynie spo³ecznym za Gomu³ki i za Gierka.

Jest obywatelski i spo³eczny. Przesadna

œwieckoœæ zw³aszcza „pod sto³em” te¿ nie

wychodzi Polakom na zdrowie. Widzê, jak

powstaj¹ megailoœci Biedronek, Lidli, Kau-

flandów itd. nie p³ac¹cych podatków do

Skarbu Pañstwa i Ÿle op³acaj¹cych swoich

pracowników. S¹ wszêdzie i maj¹ wyœmie-

nite lokalizacje. Króluje taniocha, brak ja-

koœci i pó³ dnia agresywnych reklam w tv.

Wokó³ nich upada polski handel i us³ugi –

biedniejemy. Czy tego chcieliœmy? Co na to

ambona, która tradycyjnie przyssa³a siê do

jajników parafianek. Od Rostowskiego

znam odpowiedŸ - deficyt.

Proszê Szanownych Pañstwa, aby sobie

nie stwarzaæ dodatkowych k³opotów, bêdzie-

my kontynuowaæ temat fizjologii rozrodu i

sensu antykoncepcji. Tym razem u kotek.

Powodem jest fraza wpisana w Google: Od-

dam kota. Wynik: Oko³o 79 400 wyników

– linków w 0.18 s. Lubimy skrajn¹ tanio-

chê? Wpisa³em zatem: oddam kota za dar-

mo. Wynik - oko³o 138 000 wyników-lin-

ków (w 0.22 s). Proszê Szanownych, to s¹

tylko linki! W nich portale, strony gdzie

mo¿na znaleŸæ setki kotów do oddania za

darmo! Pierwszy link Morusek. Po zsumo-

waniu niechcianych kotów ze wszystkich

regionów Polski wysz³o dwa tysi¹ce trzydzie-

œci dwa koty! Szok. Sprawdzam dalej loso-

wo - portal Lento - koty z ca³ej Polski. W

nim szeœædziesi¹t siedem stron – zawiera-

j¹cych trzy tysi¹ce trzysta szesnaœcie ofert

ze zdjêciami. Strona dziesi¹ta w wyszuki-

warce Tablica.pl. Wybieram rejon Warsza-

wa - ok. tysi¹ca kotów do oddania. Strona

piêtnasta, link - oddam zwierzêta - Istotne.pl.

ok 20 kotów w Boles³awcu.

Chylê kapelusz do nóg tym, którzy nios¹

zwierzakom pomoc ze szczerym, otwartym

sercem. Nie sposób wymieniæ wszystkich.

Jako jedn¹ z nich wymieniê dziœ osobê

znan¹, o której szlachetnoœci dowiedzia³em

siê przed chwil¹ podczas mojego prywatne-

go, dziennikarskiego œledztwa. Znalaz³em

milionyprzyjació³.pl, a tam Filipa £obodziñ-

skiego. Warto przyjrzeæ siê milionyprzyja-

ció³.pl bo strona niebanalna, du¿a dawka

wiedzy, dobra energia i Mleczko. Nasz An-

drzej Mleczko, niezale¿ny i weso³y jak

Szczêœliwice za komuny. Panie Filipie, po-

koleniowo oddajê szacunek za anomimo-

woœæ, stoj¹c¹ za ogromem pracy.

Oczywiœcie, nie napiszê o owulacji pro-

wokowanej kopulacj¹ u kotek z powodu

braku miejsca. Obiecujê w przysz³ym felie-

tonie. Musia³em opisaæ te zatrwa¿aj¹ce fak-

ty, które odkry³em w niedzielny wieczór.

Niestety, leczymy objawy. Moim zdaniem je-

steœmy bezduszni, nieodpowiedzialni i

okrutni dla zwierz¹t poprzez z³e prawo

(Sejm, Senat, rz¹d, samorz¹dy), wykszta³ce-

nie i wzorce (rz¹d, rodzina, katolicyzm,

islam, judaizm) i religie, których doktryny

totalnie odbiegaj¹ od praktyki, a szary

obywatel nie ma wp³ywu na religijnych

urzêdników, bo przed koœcio³em ¿adnego

wyznania nie wystawia siê urny, tylko tacê.

Biedroneczko, leæ do nieba…

Biedronka wniebowziêta
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Prosto z mostu

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Obiektywny POradnik

Ch³odnym okiem

Lewa strona medalu

W pierwotnej wersji pierwszy powakacyj-

ny felieton zaplanowa³em lajtowo, trochê o

akcji lato w mieœcie, trochê o wakacyjnych

remontach, ze szczególnym uwzglêdnieniem

modernizacji ulicy Kawêczyñskiej, trochê o

weekendowych festynach w Parku Praskim.

Wszystko to jednak musia³o zejœæ na drugi plan

po og³oszeniu przez Komisarza Wyborczego

w Warszawie decyzji o przeprowadzeniu 13

paŸdziernika referendum w sprawie odwo³a-

nia prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-

Waltz. Faktu takiej rangi nie zauwa¿yæ nie

mo¿na. Wydarzenie wzbudza i wzbudzaæ bê-

dzie olbrzymie emocje. Zjednoczone si³y pra-

wicy i palikotowcy pod przywództwem burmi-

strza Ursynowa dopiêli swego i zebrali wystar-

czaj¹c¹ liczbê podpisów, by wystawiæ prezy-

dent Warszawy pod przyspieszon¹ ocenê wy-

borców. W tej sprawie - jeszcze zanim by³o

wiadomo, czy referendum siê odbêdzie czy

nie - wypowiedzieli siê premier i prezydent.

G³os w sprawie tak¿e zabra³ prymas. Trzej pa-

nowie „P”, co prawda innymi s³owy, ale w mia-

rê zgodnie wezwali do .... niebrania w nim

udzia³u. Referenda s¹ niezwykle wa¿nym ele-

mentem funkcjonowania spo³eczeñstw demo-

kratycznych. Bywaj¹ referenda ogólnokrajo-

we i lokalne. By³y ludowe i w sprawie po-

wszechnego uw³aszczenia, konstytucyjne i ak-

cesyjne, bywaj¹ te¿ bezsensowne. To, które

odbêdzie siê 13 paŸdziernika, do tej ostatniej

kategorii mogê zaliczyæ. Referendum, tak

samo jak wybory, winno prowadziæ do jakichœ

konstruktywnych rozwi¹zañ. To akurat takiej

roli spe³niæ nie mo¿e. Bez wzglêdu na to, ja-

kie bêd¹ jego wyniki, rz¹dz¹ca partia w War-

szawie przy w³adzy pozostanie. Jak to? Dla-

czego? Pytaj¹ mnie znajomi, którzy chc¹ siê

dowiedzieæ siê, jakie mog¹ czekaæ nas zmia-

ny. Na mój nos zmian nie bêdzie ¿adnych. Aby

obecna prezydent opuœci³a swój urz¹d, do urn

musi siê udaæ prawie 400 tysiêcy osób wpisa-

nych do warszawskiego rejestru wyborczego.

Ju¿ z tego powodu, bior¹c pod uwagê cher-

law¹ frekwencjê wyborcz¹ w ka¿dych wybo-

rach przedterminowych, wydaje mi siê to ma³o

prawdopodobne. Nawet gdyby do tego dosz³o

musi byæ wype³niony drugi warunek. Wiêk-

szoœæ g³osuj¹cych musia³aby poprzeæ wniosek

o jej odwo³anie. Zazwyczaj jednak jest tak na

referendach lokalnych, ¿e zwolennicy aktual-

nych w³odarzy zostaj¹ w domach, a do urn

id¹ ich przeciwnicy. Przed inicjatorami akcji

niebagatelne zadanie zmobilizowania 400 ty-

siêcy przeciwników pani prezydent. W mojej

ocenie - niewykonalne. Ale gdybajmy dalej.

Pani prezydent zostaje odwo³ana. Tu k³ania

siê kalendarz wyborczy, którego zapewne ini-

cjatorzy akcji nie przeczytali, tam kryje siê

sedno sprawy. Wszystkie procedury wyborcze

³¹cznie z wyznaczeniem przez premiera ter-

minu wyboru nowego prezydenta sto³eczne-

go grodu ekspiruj¹ po 21 listopada br. To ozna-

cza, ¿e nowych wyborów nie bêdzie, bowiem

samorz¹dowi warszawskiemu pozostanie po-

ni¿ej jednego roku do kolejnych wyborów, a

w takim przypadku do koñca kadencji bêdzie

rz¹dzi³ komisarz wyznaczony przez premie-

ra. Ju¿ dziœ mo¿emy sobie z du¿¹ doz¹ do-

k³adnoœci odpowiedzieæ, jak¹ formacjê bêdzie

reprezentowa³. Paradoksalnie, organizatorzy

ca³ego przedsiêwziêcia zapewne nieœwiado-

mie, bo któ¿ to mo¿e wiedzieæ do koñca,

œwiadcz¹ olbrzymi¹ przys³ugê rz¹dz¹cej PO.

Niepowodzenie akcji referendalnej bêdzie

mia³o zapewne taki skutek, ¿e wzmocniona

tym sukcesem aktualna prezydent po raz ko-

lejny mo¿e wygraæ wybory w Warszawie i to

ponownie w pierwszej turze. Nawet w przy-

padku jej odwo³ania PO mo¿e tak¿e odnieœæ

korzyœæ. Powo³any przez premiera komisarz

kandyduj¹cy na prezydenta Warszawy

spo¿ytkuje zapewne dokonania swojego

poprzednika otwieraj¹c, uruchamiaj¹c, by-

waj¹c i przecinaj¹c wstêgi, wszelakie winy

i niedoci¹gniêcia zarzucaj¹c jednak na po-

przedniczkê. Po¿yjemy, zobaczymy.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Referendum i co dalej?

„Bierzemy udzia³ w referendum! Pamiê-

tajcie: to jest nasze miasto! To siê mu od

nas nale¿y!” - apeluje z ekranu prominent-

na pos³anka Platformy Obywatelskiej, prze-

wodnicz¹ca sejmowej komisji kultury. „Na-

sze miasto zas³uguje na dobrego gospoda-

rza! Dlatego 17 stycznia idê na referen-

dum!” – dodaje niemniej prominentny pose³

PO, do niedawna minister. „Zima nie jest

taka z³a! IdŸmy g³osowaæ!” - zagrzewa do

boju jeden z liderów PO, wicemarsza³ek

Sejmu. Poruszy³ mnie ten filmik, który zna-

laz³em na YouTube.

Podobno pan premier Tusk apelowa³, by

nie braæ udzia³u w warszawskim referendum,

bo bojkot to nie grzech. Nie mog³em w to

uwierzyæ i naprawdê ucieszy³em siê, znalaz³szy

w sieci filmik z apelami liderów PO o udzia³ w

g³osowaniu. Coœ mi siê jednak nie zgadza³o...

Zaraz, przecie¿ referendum w sprawie odwo-

³ania Hanny Gronkiewicz-Waltz planowane jest

na 13 paŸdziernika! Dobrze pamiêtam: sam

liczy³em, ¿e bêdzie to na dwanaœcie miesiêcy

i jeden tydzieñ przed koñcem kadencji pani

prezydent. Ponad jedna czwarta kadencji -

mówi³em sobie i innym - warto wiêc siê

zaanga¿owaæ w odwo³anie kiepskiego gospo-

darza miasta; nie maj¹ racji ci, którzy mówi¹,

¿e referendum to awanturnictwo polityczne

i marnowanie pieniêdzy.

Obejrza³em filmik jeszcze raz. Za pleca-

mi Iwony Œledziñskiej-Katarasiñskiej, Krzysz-

tofa Kwiatkowskiego i Cezarego Grabarczy-

ka dojrza³em ulicê Piotrkowsk¹. A, wiêc cho-

dzi³o o referendum w sprawie odwo³ania pre-

zydenta £odzi! Odby³o siê ono 17 stycznia

2010 r., na dziesiêæ miesiêcy przed koñcem

tamtej kadencji – rzeczywiœcie niedu¿o. Sko-

ro jednak czo³ówka polityków Platformy

twierdzi³a, ¿e warto wzi¹æ udzia³ w takim

referendum, to tym bardziej chyba warto

wzi¹æ udzia³ w warszawskim, prawda?

To nie przypadek, ¿e Bart³omiej Sienkie-

wicz jest cz³onkiem rz¹du Donalda Tuska.

Politycy Platformy kieruj¹ siê bowiem chêt-

nie sentencj¹ z dzie³ jego s³awnego pradziad-

ka: „Jeœli ktoœ Kalemu zabraæ krowy to jest

z³y uczynek. Dobry, to jak Kali zabraæ komu

krowy.” W 2010 r. w £odzi odwo³ywano w

referendum prezydenta Jerzego Kropiwnic-

kiego - co prawda nie dzia³acza PiS (w jego

komitecie wyborczym by³ m.in. prof. Marek

Belka), ale kandyduj¹cego z poparcia Pra-

wa i Sprawiedliwoœci. W Warszawie referen-

dum dotyczy odwo³ania dzia³aczki Platfor-

my Obywatelskiej, dlatego uruchomiono

wszystkie autorytety, by do tego nie dopu-

œciæ. Nikt przy tym nie broni dokonañ Hanny

Gronkiewicz-Waltz, nawet ona sama. Argu-

ment przeciwko referendum jest jeden: za

rok wybory, nie ma sensu marnowaæ teraz

pieniêdzy. Ja jednak powtarzam za Krzysz-

tofem Kwiatkowskim i Cezarym Grabarczy-

kiem: nasze miasto zas³uguje na dobrego

gospodarza. IdŸmy g³osowaæ!

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

IdŸmy g³osowaæ!

Po wakacyjnej przerwie nie sposób nie

odnieœæ siê do najwa¿niejszej sprawy w sto-

³ecznej polityce samorz¹dowej, a mianowi-

cie referendum w sprawie odwo³ania Hanny

Gronkiewicz-Waltz. Organizatorzy z³o¿yli

224 tysi¹ce podpisów (choæ og³aszali, ¿e 232

tysi¹ce), z czego prawid³owych by³o ponad

166 tysiêcy. Tym samym osi¹gnêli ustawowe

minimum 10 proc. uprawnionych do g³oso-

wania, co w Warszawie wynosi³o 133,5 tys.

osób. Uda³o siê to dziêki PiS-owi, który rzu-

tem na taœmê dostarczy³ 50 tys. podpisów i

tym samym uratowa³ organizatorów referen-

dum, nad którymi wisia³o ju¿ widmo kom-

promitacji. Zreszt¹ taki by³ plan partii Ka-

czyñskiego, która chcia³a pokazaæ, ¿e to ona

jest g³ówn¹ si³¹ antyplatformian¹ w stolicy. I

trzeba przyznaæ, ¿e na tym etapie siê to uda-

³o, zw³aszcza ¿e SLD w zbiórkê podpisów siê

nie w³¹czy³, przygotowuj¹c siê do zast¹pie-

nia Platformy po przysz³orocznych wyborach

samorz¹dowych. Inne partie i organizacje po-

lityczne zaanga¿owane w referendum tylko

siê skompromitowa³y. Ruch Palikota zebra³

3,5 tys. podpisów, Solidarna Polska  350, Re-

publikanie 1400, a Dom Wszystkich Polska

Ryszarda Kalisza… 0. W ten sposób potwier-

dzi³ siê fakt, ¿e na sukces wyborczy i spra-

wowanie w³adzy w stolicy te ugrupowania nie

maj¹ co liczyæ.

Podpisy zweryfikowane – choæ komisarz

wyborczy ponoæ nie przy³o¿y³ siê do tego rów-

nie solidnie, co miejscy urzêdnicy sprawdza-

j¹cy 2 lata temu podpisy w sprawie prywaty-

zacji SPEC-u – i referendum odbêdzie siê 13

paŸdziernika. Teraz kluczowa pozostaje fre-

kwencja, bo ¿eby by³o ono wa¿ne, do urn musi

iœæ 389 430 osób. Czy to siê uda? Gdy SLD

organizowa³ zwyciêskie referenda w £odzi i

Czêstochowie za wnioskami o referendum pod-

pisa³o siê tylu mieszkañców, ilu musia³o po-

tem wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu. W przypadku

Warszawy podpisów zebrano o ponad po³owê

mniej. Je¿eli wyborcy PO zostan¹ w domach,

o co zaapelowali prezydent Komorowski i pre-

mier Tusk, to z frekwencj¹ bêdzie ciê¿ko. W

ostatnich wyborach samorz¹dowych PiS po-

par³o 151 tys. mieszkañców stolicy, a War-

szawsk¹ Wspólnotê Samorz¹dow¹ jedynie 24

tysi¹ce. Nawet jeœli dodaæ do tego zwolenni-

ków Ruchu Palikota i pozosta³ego polityczne-

go planktonu, to uzbiera siê nie wiêcej ni¿ 200

tysiêcy g³osów, czyli po³owa tego, co jest wy-

magane. Sytuacjê uratowaæ by móg³ trochê

Sojusz Lewicy Demokratycznej, który popa-

r³o 99 tysiêcy warszawiaków, ale nawet i to

bêdzie ma³o. Tym bardziej, ¿e SLD decyzji w

sprawie referendum jeszcze nie podj¹³ i og³osi

j¹ 13 wrzeœnia.

Przed nami ciekawe pó³tora miesi¹ca

kampanii referendalnej, która tak napraw-

dê bêdzie starciem pomiêdzy Platform¹

Obywatelsk¹ a PiS-em id¹cym po w³adzê.

O jego wyniku w du¿ej mierze zadecyduje

to, kto jakich pozyska sojuszników, bo sa-

memu nie uda siê zwyciê¿yæ nikomu. Ale o

tym ju¿ w kolejnym felietonie.

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Referendum w Warszawie

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

TERMEK
• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê           • ¯arówki

• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

• Gniazda i wy³¹czniki           • Baterie

• Przed³u¿acze           • Rury PCV i puszki

• Torebki strunowe       • Oprawa prac

• Artyku³y papiernicze

• Druki akcydensowe

• Zdjêcia do dokumentów

• Piecz¹tki           • Wydruki i ksero 19 gr

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

I znowu przychodzi ze smutkiem stwier-

dziæ, ¿e wakacje z szybkoœci¹ œwiat³a od-

chodz¹ do historii. Dzieñ coraz krótszy, noce

ch³odniejsze, meksykañscy marynarze po

bliskim spotkaniu z chorzowskim Beach Boys

Bandem i zwiedzeniu trójmiejskich szpitali

odp³ynêli na spokojniejsze wody, a kibole roz-

winêli swoje sztandary z nowymi has³ami,

tym razem o tematyce miêdzynarodowej, pi-

sane czcionk¹ u¿ywan¹ w Trzeciej Rzeszy. Po-

s³owie wrócili na Wiejsk¹, by przeg³osowaæ

nowelizacjê bud¿etu, warszawscy samorz¹-

dowcy nie licz¹c ursynowskich wrócili po urlo-

pach do merytorycznej pracy. Niechybny to

znak, ¿e zbli¿a siê jesieñ po gor¹cym lecie, a

pok³osiem gor¹cego lata bêdzie równie go-

r¹ca jesieñ w warszawskim samorz¹dzie,

bowiem nieczêsto zdarza siê referendum w

sprawie odwo³ania prezydenta miasta.

O samym referendum powiedziano i na-

pisano ju¿ niemal wszystko, wiêc nie ma sen-

su po raz setny zajmowaæ siê akcj¹ pospolite-

go ruszenia œrodowisk, które nigdy nie dojd¹

do porozumienia, a jedynym ich spoiwem jest

¿¹dza w³adzy i nara¿enie miasta na wyrzuce-

nie w b³oto kilku milionów z³ w obliczu „nor-

malnych” wyborów, które odbêd¹ siê ju¿ za

rok. Owszem, wœród wielu sukcesów, zdarzy-

³o siê kilka b³êdów, za które stanowiskami

zap³acili wiceprezydent odpowiadaj¹cy za go-

spodarkê odpadami oraz szef Zarz¹du Trans-

portu Miejskiego. Po osobistym zaanga¿owa-

niu siê pani prezydent w te obszary, warto

zatem rozmawiaæ o nowych, rewolucyjnych

wrêcz rozwi¹zaniach, jakie proponuje warsza-

wiakom Hanna Gronkiewicz-Waltz. S³ynna ju¿

Karta warszawiaka pozwoli na zni¿ki w ko-

munikacji miejskiej, miejskich teatrach, base-

nach i rowerach Veturilo. Kartê dostan¹ ci, któ-

rzy p³ac¹ w Warszawie swoje podatki, czyli

inaczej sk³adaj¹ swój PIT w jednym z warszaw-

skich urzêdów skarbowych. Prze³omem z pew-

noœci¹ bêdzie likwidacja biletów jednorazo-

wych i wprowadzenie minutowych oraz dobo-

wych i weekendowych, co bêdzie bardzo ko-

rzystnym rozwi¹zaniem dla turystów i goœci.

W nowej taryfie, która ma obowi¹zywaæ od 1

stycznia 2014 r. posiadacz Karty za bilet mie-

siêczny zap³aci 12 z³, a za kwartalny 30 z³

mniej od niep³ac¹cych podatków w stolicy. Za-

równo warszawiacy, jak i media ciep³o przy-

jê³y tê propozycjê. Jednak z wielkim oburze-

niem wyst¹pili mieszkañcy stolicy pochodz¹-

cy z innych miast i miasteczek, p³ac¹cy podat-

ki np. w Sanoku, M³awie czy £êczycy, a co-

dziennie korzystaj¹cy z warszawskiego me-

tra, autobusów, szkó³, przedszkoli, oœrodków

sportu itp. Mówi¹ o dyskryminacji, podziale

na równych i równiejszych. Jak wiadomo, sy-

tuacja finansowa miasta jest trudna, a ka¿dy

p³ac¹cy podatki w Warszawie wspomaga bu-

d¿et kwot¹ ok. 3 tys. z³. Takie rozwi¹zania

nie s¹ nowoœci¹ i stosowane s¹ ju¿ w niektó-

rych miastach. Skoro popularne s³oiki

twierdz¹, ¿e s¹ dyskryminowanie, to ja siê

pytam, czy œrednio 50 groszy dziennie ró¿ni-

cy w cenie biletu 30 lub 90-dniowego, to a¿

taka niesprawiedliwoœæ?

Od razu ciœnie siê na usta kontrargument,

który powinien zamkn¹æ ca³¹ dyskusjê. Czym

wobec tego jest tzw. janosikowe? Op³ata, któr¹

Warszawa ponosi od kilku lat na rzecz bied-

niejszych gmin i powiatów. Z powodu Ÿle skal-

kulowanego algorytmu, Warszawa ze swego

bud¿etu oddaje rocznie ok. 900 mln z³, choæ

ostatni werdykt Trybuna³u Konstytucyjnego

byæ mo¿e z³agodzi tê daninê o oko³o 200 mln.

Dochodzi wrêcz do tego, ¿e Warszawa, aby

zap³aciæ ten quasi podatek, musi zaci¹gn¹æ

kredyt. Jeœli Sejm nie zmieni zasad naliczania

janosikowego, niewykluczone, ¿e za kilka lat

to w³aœnie Warszawa zbiednieje na tyle, ¿e

bêdzie upominaæ siê o tak¹ pomoc.

Poza tym Warszawa jako stolica ponosi

inne koszty swojej sto³ecznoœci, których inne

miasta nie ponosz¹. U nas znajduj¹ siê am-

basady, konsulaty. U nas sk³adaj¹ wizyty

g³owy pañstw. Do nas przyje¿d¿aj¹ demon-

strowaæ górnicy, kolejarze, s³uchacze radia

Maryja. U nas odbywaj¹ siê parady równo-

œci i obchody œwiêta niepodleg³oœci. Koszty

ochrony, interwencji policji i naprawiania

szkód pokrywane s¹ przecie¿ z bud¿etu

Warszawy, czyli wszyscy siê na nie sk³ada-

my. Dlatego liczê na rozs¹dek niepodatko-

wych warszawiaków i z³o¿enie stosownej

deklaracji w warszawskim urzêdzie skarbo-

wym. Wtedy dostaniecie Kartê warszawia-

ka w postaci hologramu na karcie miejskiej

i bêdziecie mieli tañsze bilety.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Biletami w Janosikowe, nie w s³oika

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 3, 4 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.

Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu

lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres

do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem

lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres

d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn. zm.)

og³asza

na dzieñ 27 wrzesieñ 2013 r.

KONKURS OFERT

(okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu

wywieszone s¹ od dnia 28.08.2013 r., na tablicach

informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy

Praga-Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu

Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-

Pó³noc m.st. Warszawy przy ul. Jagielloñskiej 23 i w

jego Administracjach Obs³ugi Mieszkañców; na stronie

internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl,

Dzielnicy Praga-Pó³noc www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu

Gospodarowania Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl

oraz na lokalach wyznaczonych do najmu. Informacje

dotycz¹ce konkursu mo¿na uzyskaæ u Pani Iwony

Michalak Specjalisty w Dziale Lokali U¿ytkowych Zak³adu

Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-

Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. Jagielloñskiej 23, p. 15,

tel. 22 205-41-28 w godzinach pracy Zak³adu.
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nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515

Anna 503-661-782, Pawe³ 609-490-949

oraz biuro og³oszeñ:

„Marcin” ul. Œwiatowida

róg Æmielowskiej paw. VIA

tel. 22 423-63-64, 606-969-280

Nastêpna gazeta - 11 wrzeœnia

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy
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Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2

tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

strona internetowa - www.ngp.pl

             e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                            redakcja: redakcja@ngp.pl

 nowa gazeta praska

TANIE OKNA

(z tym og³oszeniem

rolety wew. gratis)

ul. Radzymiñska 116

tel. 600-925-147

22 679-23-41

dokoñczenie ze str. 1

www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE

ODSZKODOWANIA

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK

Hexa Dochodzenie

Odszkodowañ Sp. z o.o.

ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa

tel. 22 460 49 49

gsm 600 996 166

cyjnych urzêdu dzielnicy, zgod-

nie z limitem na wydatki bie¿¹-

ce, zaproponowanym przez

miasto. Na podstawie cz¹stko-

wych projektów dzielnic, do

paŸdziernika powinien powstaæ

projekt bud¿etu m.st. Warsza-

wy. Jeszcze w paŸdzierniku

dzielnice bêd¹ opiniowa³y opra-

cowane dla nich za³¹czniki do

projektu bud¿etu. Dwa miesi¹-

ce póŸniej radni bêd¹ g³osowali

uchwa³ê bud¿etow¹.

Priorytetem bud¿etu Bia³o³ê-

ki, zarówno jeœli chodzi o wy-

datki bie¿¹ce, jak i inwestycyj-

ne, bêdzie oœwiata. Jesteœmy

m³od¹ dzielnic¹, w której bar-

dzo szybko przybywa dzieci w

wieku szkolnym, dla których

musimy przygotowaæ miejsca

w podstawówkach. W ogólnej

puli wydatków bie¿¹cych, któ-

re mo¿na w 2014 szacowaæ na

230 mln z³, wydatki na oœwiatê

– bez inwestycji – stanowi¹ 150

mln z³ (to ponad 65% bud¿e-

tu). Jeœli chodzi o pieni¹dze na

bud¿et inwestycyjny, to udzia³

wydatków na inwestycje oœwia-

towe jest jeszcze wy¿szy i sta-

nowi 75% ogólnej puli.

Najwa¿niejsze zadanie na

rok 2014 – jeœli chodzi o oœwia-

tê – to zakoñczenie budowy

trzech szkó³ podstawowych. S¹

to szko³y: przy G³êbockiej dla

850 uczniów, przy Ceramicznej

dla tej samej liczby dzieci i przy

Hanki Ordonówny dla 450

uczniów. Mam tu na myœli licz-

bê uczniów w systemie jedno-

zmianowym. Wszystkie szko³y

bêd¹ mia³y dobrze wyposa¿o-

ne zaplecze sportowe, tj. sale

gimnastyczne, boiska ze-

wnêtrzne i place zabaw dla

najm³odszych. Podstawówka

przy G³êbockiej bêdzie naj-

wiêksz¹ i najnowoczeœniejsz¹

szko³¹ w Polsce, z wyj¹tkow¹

hal¹ widowiskowo - sportow¹.

Bêdziemy chcieli, aby przy

podstawówce na G³êbockiej po-

wsta³a w 2015 filia Bia³o³êckie-

go Oœrodka Kultury z sal¹ wido-

wiskow¹. Gotowy jest ju¿ projekt

budowlany i zabezpieczone s¹

na ten cel œrodki inwestycyjne.

Wa¿ny bêdzie równie¿ roz-

wój infrastruktury sportowej.

D³ugo staraliœmy siê o œrodki

na modernizacjê boisk przy

szkole podstawowej na Pora-

jów. W tym roku uda³o siê nam

pozyskaæ na ten cel ponad 1

mln z³. W czasie wakacji roz-

poczêliœmy prace, zaœ pod

koniec wrzeœnia dzieci bêd¹

mog³y ju¿ z nich korzystaæ.

Mamy nadziejê, ¿e we wrze-

œniu tego roku Rada m.st.

Warszawy przyzna dzielnicy

œrodki na modernizacjê boiska

Syrenka w Parku Picassa.

Chcemy zbudowaæ tak po-

trzebne tam szatnie, sanitaria-

ty i odpowiednie ogrodzenie,

staramy siê te¿ o powiêksze-

nie samego boiska tak, aby

by³o pe³nowymiarowym bo-

iskiem do pi³ki no¿nej. Na to

wszystko potrzebujemy co

najmniej pó³ miliona z³otych.

Zamierzamy wprowadziæ elek-

troniczny system obs³ugi klienta

w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu -

obecnie jest on standardem w

wiêkszoœci oœrodków sportowych

– niestety, dotychczas nie mieli-

œmy takich mo¿liwoœci. Ten sys-

tem u³atwi klientom korzystanie z

obiektów sportowych. W przy-

sz³ym roku bêdziemy siê starali

o œrodki na profesjonaln¹ moder-

nizacjê boisk przy Strumykowej.

Chcemy, by powsta³o tam m.in.

pe³nowymiarowe boisko do pi³ki

no¿nej. Mamy w dzielnicy klika

klubów, trenuj¹cych m³odych

pi³karzy i jest naszym zamiarem

stworzenie im lepszych warun-

ków do uprawniania sportu i

stworzenie mo¿liwoœci organizo-

wania rozgrywek.

Niewielkim nak³adem œrod-

ków poprawiliœmy stan na-

wierzchni Orlika zlokalizowa-

nego przy ulicy Kowalczyka. Z

tego boiska korzysta najwiêcej

amatorów pi³ki no¿nej w dziel-

nicy. Zakoñczyliœmy tak¿e I

etap budowy terenu sportowo-

rekreacyjnego przy Magicznej

(boisko wielofunkcyjne, skate

park, alejki). W przysz³ym roku

powstan¹ dodatkowo place

zabaw dla dzieci starszych i

m³odszych oraz etnograficzny

bikepark, du¿a si³ownia plene-

rowa i zak¹tek edukacyjny (we

wspó³pracy z Pañstwowym

Muzeum Etnograficznym w

Warszawie) oraz du¿a polana

przeznaczona na imprezy ple-

nerowe, festyny i koncerty.

Mówi¹c o bud¿ecie na 2014

chcia³bym przypomnieæ, ¿e ju¿

myœlimy o kolejnych latach i za-

praszamy mieszkañców do

udzia³u w tworzeniu bud¿etu

dzielnicy na rok 2015. Jeszcze

w tym roku rozpoczniemy pra-

cê nad przygotowaniem tzw.

bud¿etu partycypacyjnego.

Chcemy, aby to mieszkañcy

zg³aszali projekty z ró¿nych za-

kresów, poczynaj¹c od kultury,

poprzez sport, a¿ do inwestycji.

Z powodu kryzysu mamy coraz

mniej pieniêdzy na realizacjê

naszych zadañ, ale œrodki chce-

my wydawaæ racjonalnie na pro-

jekty najwa¿niejsze z puntu wi-

dzenia mieszkañców dzielnicy.

Z ciekawych projektów ko-

mercyjnych, realizowanych w

przysz³ym roku, warto wspo-

mnieæ o centrum handlowym z

multikinem zlokalizowanym w

rejonie Œwiatowida, nieopodal

ratusza. Bêdzie nieco wiêksze

ni¿ Galeria Mokotów (minimum

60 000 m2) i realizowane przez

tego samego inwestora. Projekt

jest ju¿ bardzo zaawansowany.

Z moich rozmów z inwestorem

wynika, ¿e przedsiêwziêcie bê-

dzie realizowane pocz¹wszy od

wiosny przysz³ego roku.

Jeœli chodzi o centra han-

dlowe, nie jest to ostatnie s³o-

wo w tej kwestii. Po oczekiwa-

nej przez nas zmianie Stu-

dium zagospodarowania prze-

strzennego m.st. Warszawy

najprawdopodobniej ju¿ nie-

bawem teren nale¿¹cy do Po-

lfy, le¿¹cy u zbiegu ulic Œwia-

towida i P³ochociñskiej, bêdzie

móg³ byæ przeznaczony pod

handel wielkopowierzchniowy.

Liczymy, ¿e teren zostanie

sprzedany inwestorowi i za

trzy, cztery lata powstanie tam

nastêpne centrum handlowe.

Kolejne miejsce, o którym

rozmawiamy od lat, a które mo-

g³oby byæ przeznaczone na ko-

mercyjne przedsiêwziêcia, to

Port ̄ erañ. Gotowy jest  ju¿ pro-

jekt miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego

portu. Mam nadziejê, ¿e jeszcze

w tej kadencji samorz¹du zosta-

nie on wy³o¿ony i uchwalony.

Bêdziemy wówczas mogli za-

pewniæ prywatnym inwestorom

podstawowe warunki realizacji

inwestycji. ̄ eby budowaæ, trze-

ba wiedzieæ, co mo¿na budo-

waæ. Bez miejscowego planu

zagospodarowania przestrzen-

nego nie mamy takiej wiedzy.

Jeœli chodzi o problemy, to

jest jeden, podstawowy. Œrodki

finansowe, a œciœlej niewystar-

czaj¹ca ich iloœæ. W przysz³ym

roku, zwa¿ywszy na wci¹¿

obecny kryzys, w bud¿ecie bê-

dzie mniej pieniêdzy na wydat-

ki bie¿¹ce - o 2 mln z³. Wci¹¿

musimy prowadziæ restrykcyjn¹

politykê oszczêdnoœciow¹,

choæ w Unii Europejskiej, a tym

samym i w naszym kraju, poja-

wiaj¹ siê ju¿ pewne, nieœmia³e

symptomy o¿ywienia.

I kolejny priorytet na przysz³y

rok. Modernizacja melioracji w

Bia³o³êce. Na pocz¹tek rzeka

D³uga. Jesteœmy na ostatnim

etapie przygotowywania stu-

dium modernizacji rzeki, bêdzie

ono gotowe pod koniec paŸ-

dziernika. Znajd¹ siê w nim za-

równo zakres inwestycji, jak spo-

soby jej zrealizowania i wstêp-

ny kosztorys. Nie ukrywam, ¿e

s¹ to kosztowne prace, jak przy-

puszczam poch³on¹ œrodki rzê-

du kilkudziesiêciu milionów z³o-

tych, ale z du¿ym prawdopodo-

bieñstwem mo¿na powiedzieæ,

¿e uda siê uzyskaæ na ten cel

œrodki unijne; oczywiœcie wyma-

gany bêdzie równie¿ wk³ad w³a-

sny. W przysz³ym roku za kwotê

We wspó³pracy z mieszkañcami
5 mln z³ bêdziemy realizowaæ

kana³ ulgi, ³¹cz¹cy Kana³ Bród-

nowski z Rowem Brzeziñskim.

Podjêliœmy ju¿ wczeœniej, z bur-

mistrzem Adamem Grzegrzó³k¹,

dzia³ania maj¹ce na celu zmianê

zasad funkcjonowania Spó³ki

Wodnej w Bia³o³êce, zarz¹dza-

j¹cej 40 kilometrami kana³ów

melioracyjnych, na których

utrzymanie dzielnica rokrocznie

wydaje ok. 600 tys. z³.

Mogê zapewniæ, ¿e bêdê

kontynuatorem dotychczaso-

wej linii niemal pod ka¿dym

wzglêdem – zarówno jeœli

chodzi o racjonalizacjê wydat-

ków i niezbêdne oszczêdno-

œci, jak i o priorytety, a wiêc

wspomnian¹ ju¿ oœwiatê, in-

frastrukturê sportow¹ i inne

cele, które pojawi¹ siê w trak-

cie mojej pracy dla dzielnicy.

Notowa³a El¿bieta Gutowska

Piotr Jaworski jest z pewnoœci¹ dobrze znany mieszkañcom

Bia³o³êki, bowiem by³ wczeœniej radnym tej dzielnicy i jej

wiceburmistrzem.

Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji UW oraz Studium

Podatkowego dla Doradców i Ekspertów Podatkowych. W latach

2001-2005 pracowa³ w Naczelnej Radzie Zrzeszeñ Handlu i

Us³ug, pe³ni¹c m.in. funkcjê dyrektora generalnego. Od 2005

do 2010 by³ ekspertem prawno-gospodarczym Krajowej Izby

Gospodarczej, odpowiedzialnym m.in. za zadania z zakresu

polityki gospodarczej i legislacji.

Dzia³alnoœæ spo³eczn¹ realizowa³ od 2003 jako cz³onek zarz¹du

wspólnoty mieszkaniowej osiedla D¹brówka Wiœlana (do roku 2006).

Od 2008 cz³onek i za³o¿yciel Stowarzyszenia „Moja Bia³o³êka”.

Twierdzi, ¿e problemy lokalne powinny byæ rozpoznawane i

rozwi¹zywane przy aktywnym udziale spo³ecznoœci lokalnej.

W latach 2006-2010 radny dzielnicy Bia³o³êka (przewodnicz¹cy

komisji planu i bud¿etu oraz komisji inwestycyjnej), zaœ od

grudnia 2010 roku, po ponownym wyborze na radnego -

zastêpca burmistrza.

Piotr Jaworski ma 36 lat, jest ¿onaty, ma dwoje dzieci,

interesuje siê histori¹ œredniowiecza, jest zwolennikiem

aktywnego spêdzania wolnego czasu. JeŸdzi na rowerze i na

nartach. Bardzo wa¿ne jest dla niego zachowanie miejscowych

tradycji Bia³o³êki, wspomnieñ i kultury, bêd¹cych elementami

dziedzictwa historycznego dzielnicy.

Kto przygarnie Orzeszka?

Orzeszek jest spokojnym, nieœmia³ym pieskiem. Nie zosta³ przez los obdarzony urod¹ amanta filmowego i

prawdopodobnie z tego powodu mija 7 rok jego smutnego ¿ycia w schronisku. Piesek przez te wszystkie lata

nie wychodzi³ prawdopodobnie na spacery, dlatego nie za bardzo jeszcze wie po co zosta³ wyci¹gniêty z

klatki. Jest trochê zdezorientowany i przestraszony, ale za ka¿dym razem ju¿ z coraz wiêksz¹ radoœci¹ i

ufnoœci¹ siê wita, kiedy po niego przychodzê. Orzeszek czeka na kogoœ, kto wie, ¿e taki piesek jak on te¿

potrzebuje mi³oœci, ciep³a, bliskoœci cz³owieka. Z ka¿dym rokiem jego szanse na adopcjê malej¹. Mo¿e

znajdzie siê dobra dusza, która pokocha go takim, jakim jest? Jego piêkne, m¹dre, br¹zowe oczka spogl¹daj¹ z nadziej¹ w kierunku

ludzi. Nr ewidencji: 500/06. Poza personelem Orzeszka w schronisku wspiera wolontariuszka Justyna 511-106-869.




