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

Elastyczne
S
W
E
protezy nylonowe N
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 powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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)

Bazar czy metro?
Zbli¿a siê czas budowy metra na Targówku. Wszyscy siê
ciesz¹, oprócz kupców z bazaru na Trockiej i okolicznych
mieszkañców. Jedni – strac¹ miejsca pracy, drudzy – miejsce
zakupów, do którego od lat 90 przyzwyczaili siê. Przypomnijmy,
¿e o lokalizacji w tym miejscu stacji metra wiadomo by³o
co najmniej od czterech lat. Teraz jednak sprawa siê
zaostrzy³a, bo nie ma ju¿ czasu: stacja metra znajdzie siê
dok³adnie tam, gdzie stoj¹ obecnie pawilony, a tory odstawcze
ci¹gn¹æ siê bêd¹ a¿ po ul. £okietka.
Kupcy apeluj¹ o uratowanie szko³y, a drugie przy pêtli aubazaru (bo to ich miejsca pracy), tobusowej. Ma³e s¹ jednak na
a mieszkañcy chc¹ zachowaæ to szanse, gdy¿ do terenów
tradycyjne miejsce zakupów, tych zg³oszone s¹ roszczenia
choæ pytani o tanie zakupy spó³dzielni mieszkaniowej
czêsto mówi¹, ¿e tanie wcale RSM Praga. To automatycznie
nie s¹, ale rolê gra przyzwy- blokuje wszelkie decyzje.
czajenie, wieloletnia znajoBêdziemy starali siê uzymoœæ z kupcami itd. Urz¹d skaæ stanowisko w tej sprawie
miasta, do którego nale¿y ten w³adz Targówka oraz organiteren, przypomina, ¿e od dawna zacji spo³ecznych dzia³aj¹cych
by³o wiadome, ¿e bazar jest na jego terenie. Wiemy, ¿e
tymczasowy. O nowej lokalizacji zamierza wypowiedzieæ siê
praktycznie siê nie mówi, choæ Warszawska Wspólnota
sugerowane s¹ dwa miejsca, Samorz¹dowa na Targówku.
oba teraz puste: jedno na Trockiej, Bêdziemy informowaæ o dalszym
bli¿ej Radzymiñskiej, obok rozwoju wydarzeñ.

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Odpadom - stop!
Od ponad roku mieszkañcy Targówka Fabrycznego i w³adze
dzielnicy odbywaj¹ praktyczne szkolenia w zakresie m.in.
ochrony œrodowiska i wp³ywu samorz¹du lokalnego na
decyzje wy¿szych instancji.
Wa¿na lekcja tego wielo- zbiórki i przetwarzania odpadów
bran¿owego przedmiotu odby³a metalowych i innych.
siê 29 paŸdziernika 2013 r.
W styczniu br. do w³adz dzielpodczas sesji Rady Dzielnicy nicy Targówek zwróci³y siê: ZeTargówek. Wraz z radnymi spó³ Szkó³ nr 34 i Szko³a Poddu¿a grupa mieszkañców po- stawowa nr 85 przy ul. Mieszka
znawa³a dzia³alnoœæ zajmuj¹cej I 7 – z proœb¹ o interwencjê w
siê zbieraniem odpadów firmy zwi¹zku z zamiarem umiejscoFirst Recycling przy ul. Bardow- wienia na przyleg³ym terenie
skiego 4 i jej starania o rozsze- przedsiêbiorstwa skupu, sk³adorzenie dzia³alnoœci, a tak¿e wania i przerobu z³omu metali
negatywn¹ opiniê w tej sprawie firmy Segromet, która ma siedzizarz¹du dzielnicy oraz Rad bê w Soko³owie Podlaskim. „Nie
Osiedli Zacisze i Targówek mo¿emy siê zgodziæ na takie
Fabryczny. Rada Dzielnicy zagospodarowanie przyleg³ego
Targówek podjê³a uchwa³ê, terenu, bowiem plany rewitalizacji
negatywnie opiniuj¹c¹ rozszerzedokoñczenie na str. 5
nie dzia³alnoœci First Recycling
o przetwarzanie odpadów.
Decyzj¹ z 28 listopada 2013
roku prezydent Warszawy
udzieli³a firmie First Recycling
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Stawki 2 – zezwolenia jedynie „na zbieranie
odpadów w Warszawie przy
ul. Bardowskiego 4 – do 20
listopada 2023 roku.”
27 stycznia 2014 roku Rada
Osiedla i Zarz¹d Targówka
Fabrycznego zwróci³y siê do
zarz¹du dzielnicy Targówek „o
podjêcie zdecydowanych dzia³añ, aby nie powstawa³y na
naszym osiedlu kolejne skupy
z³omów i sortownie odpadów
komunalnych”. W piœmie przypomniano, ¿e jest to teren zabytkowy, przewidziany do rewitalizacji, z nowym osiedlem
mieszkaniowym Wilno, powstaj¹cym zbiornikiem retencyjnorekreacyjnym i dzia³aj¹cym tu
od lat Zak³adem Utylizacji
Sta³ych Odpadów Komunalnych
przy ul. Zabranieckiej.
Apel nie by³ bezzasadny
m.in. po tym, jak jesieni¹ ubieg³ego roku do mieszkañców
dotar³a wiadomoœæ, ¿e do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Œrodowiska wp³yn¹³ wniosek
firmy Segromet Sp. z o.o. o
zezwolenie na budowê przy ul.
Ksiêcia Ziemowita zak³adu

Plac po nowemu
Rozpoczêcie remontu Placu Hallera, który ma obejmowaæ
wymianê nawierzchni œcie¿ek na terenie centralnego skweru
oraz renowacjê fontanny, sta³o siê przyczynkiem do szerszej
dyskusji na temat przysz³oœci Placu Hallera i jego okolic.
Debatê, która odby³a siê w Galerii Nizio przy In¿ynierskiej
przygotowa³a Fundacja Zaczyn, zapraszaj¹c do rozmowy
zarówno mieszkañców, spo³eczników, urbanistów, jak i
w³adze dzielnicy. Wyj¹tkowo du¿a frekwencja na spotkaniu
potwierdzi³a potrzebê takich debat.
Obecny Plac Hallera niegdy- obiekt mocno dyskusyjny pod
siejsz¹ œwietnoœæ ma dawno za wzglêdem architektonicznym, ale
sob¹. W parterach ziej¹ pustk¹ bardzo potrzebny lokalnej spowitryny latami niewynajêtych lo- ³ecznoœci. Powszechnie uczêszkali, kosztem innych potrzebnych czany by³ tak¿e lokal gastronous³ug mno¿¹ siê apteki i banki. A miczny z dancingiem „Pod nieprzecie¿, mimo ³atki architektury
dokoñczenie na str. 3
socrealistycznej, od pocz¹tku zabudowa ta zosta³a zaprojektowana
z myœl¹ o mieszkañcach. Ka¿da
kolonia mieszkalna, obejmuj¹ca
mniej wiêcej jeden kwarta³ ulic,
uœ
Din fotel
mia³a np. w³asne przedszkole i
y
cjaln ci
¿³obek. W parterach przy Placu
spe la dzie
d
Hallera (dawniej Leñskiego) powsta³y sklepy i punkty us³ugowe.
Inwestycje przeci¹ga³y siê latami,
ale nawet mieszkaj¹c praktycznie
na placu budowy mia³o siê na
miejscu zabezpieczone wszystkie
ul. Œw. Wincentego 101/1
niezbêdne potrzeby – wspomina³a
tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90
mieszkaj¹ca tu od pocz¹tku pani
www.gold-clinic.pl
Maria Ha³as. Z biegiem czasu
powsta³ te¿ oœrodek zdrowia,
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Plac po nowemu
dokoñczenie ze str. 1

dŸwiedziem”, a tak¿e cukiernia i
ksiêgarnia ze sklepem papierniczym. Mieszkañcy mieli ponadto
do dyspozycji dwie sale kinowe
przy ulicy Skoczylasa („Mewa” i
„Albatros”).
Tymczasem osiedle zaprojektowane dla ludzi m³odych stopniowo przesta³o spe³niaæ potrzeby
starzej¹cej siê spo³ecznoœci. Dziœ
15 z 37 lokali u¿ytkowych jest w
rêkach prywatnych, a wszystkie
budynki zarz¹dzane s¹ przez
wspólnoty. Jak podkreœla³a dyrektorka pó³nocnopraskiego ZGN
Bo¿ena Salich, naciski ze strony
miasta na zwiêkszenie przychodów ZGN wymuszaj¹ kolejne
sprzeda¿e lokali u¿ytkowych. To
samo w sobie nie musi prowadziæ
do negatywnych konsekwencji –
jak zauwa¿y³ Maciej Czeredys,
mieszkaniec Pl. Hallera i autor
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego
obszaru - jeœli bêdzie siê odbywaæ wed³ug ustalonego wczeœniej klucza, który pozwoli na w³aœciwe zarz¹dzanie przestrzeni¹
publiczn¹ placu i umo¿liwi przywrócenie odpowiedniej ró¿norodnoœci us³ug. Tymczasem zbywaj¹c w sposób niekontrolowany
lokale u¿ytkowe, miasto pozbawia
siê mo¿liwoœci wp³ywania na ich
w³aœciwe wykorzystanie.
Wspólnoty czêsto nie zgadzaj¹
siê na lokalizowanie w ich nieruchomoœci us³ug spo³ecznie u¿ytecznych. Widaæ przy tym du¿e
rozluŸnienie wiêzi s¹siedzkich. W
ten sposób upad³ np. projekt jad³odajni Kuroniówki. Sprzeciw
wspólnoty, mimo ¿e nara¿a ZGN
na straty, niestety nie powoduje
u w³adz dzielnicy potrzeby wypracowania odpowiedniej strategii i
bardziej przemyœlanego podej-

œcia do problemu, ale staje siê
jedynie dobr¹ wymówk¹ dla zaniechania kolejnych prób rozwi¹zania problemu i pretekstem do
podwy¿ki czynszów w lokalach
ju¿ wynajêtych. Tak postrzegaj¹
ten problem mieszkañcy.
Du¿e zainteresowanie wywo³a³y koszty utrzymywania przez
ZGN pustostanów. Okazuje siê,
¿e np. lokal po Instytucie Kresowym kosztuje urz¹d 23 tysi¹ce
z³otych rocznie. Znajduj¹cy siê
po s¹siedniej stronie placu zbli¿ony powierzchniowo lokal po
banku stoi pusty ju¿ od kilku lat.
Bior¹cy w dyskusji mieszkañcy
nie potrafili zrozumieæ, dlaczego
tak potrzebne dzielnicy pieni¹dze s¹ bezsensownie tracone.
Burmistrz Jaros³aw Sarna nakreœli³ problemy, jakie wynik³y w
rozmowach wspólnot ze sto³ecznym konserwatorem zabytków
(Plac Hallera jest objêty obszarow¹
ochron¹ konserwatorsk¹). Mieszkañcy podkreœlali brak jednorodnych wytycznych i znaczny wzrost
kosztów inwestycji, których nikt nie
chce pokryæ. Barbara Jezierska,
by³a wojewódzka konserwator
zabytków zwróci³a uwagê na ca³¹
gamê mo¿liwych do pozyskania
na konieczne remonty œrodków, z
których dzielnica nie korzysta.
Dyskusja uwidoczni³a du¿¹
rozbie¿noœæ pomiêdzy stron¹
spo³eczn¹ a urzêdnikami w identyfikowaniu mo¿liwych i po¿¹danych
dzia³añ zaradczych. Burmistrz
Sarna podkreœla³ aspekt ekonomiczny, spo³ecznicy zwracali uwagê
na koniecznoœæ przyjêcia innych
kryteriów ni¿ tylko dochodowe
przy zaspokajaniu potrzeb lokalnych. Ekonomizacja zarz¹dzania
doprowadzi³a m.in. do ogo³ocenia
Pragi z zieleni. Taniej sprz¹tn¹æ
chodnik ni¿ pielêgnowaæ drzewa.

Dawniej zielona ul. Targowa po
ponownym oddaniu jej do u¿ytku
bêdzie prawdopodobnie betonow¹
pustyni¹. S³abo znany raport na
temat katastrofalnej jakoœci praskiej zieleni, opracowany przez
Instytut Gospodarki Przestrzennej
i Mieszkalnictwa, mieszcz¹cy siê
przy ul. Targowej 45 przywo³a³
Antoni D¹browski ze Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich, zauwa¿aj¹c,
¿e ju¿ dziœ na Pradze przypadaj¹
œrednio trzy drzewa na kilometr
kwadratowy... Ta tendencja zaznacza siê tak¿e wokó³ Pl. Hallera,
gdzie bezrefleksyjnie, na wniosek
wspólnot lub pojedynczych mieszkañców s¹ usuwane ca³e szpalery

roœlinnoœci, bêd¹ce od pocz¹tku
integralnym elementem uk³adu
urbanistycznego ca³ego osiedla.
Po¿yteczne zmiany na Placu Hallera mo¿na zacz¹æ od
rzeczy ma³ych, ale znacz¹cych
– np. podnoszonej zgodnie
przez mieszkañców potrzeby
ujednolicenia kolorystycznego i
stylistycznego drzwi i witryn
sklepowych. Osobom starszym
doskwiera tak¿e brak ³awek.
Doœæ chaotyczna dyskusja wykaza³a ogrom problemów i wielk¹
potrzebê dalszych spotkañ. Przysz³oœæ Placu Hallera zaczyna siê
ju¿ dziœ, a mieszkañcy chc¹ o niej
wspó³decydowaæ.
Kr.
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PROMOCJA

Drzwi antyw³amaniowe
Rolety • ¯aluzje
Verticale • Parapety

- wype³nienia 90-100 z³
- zni¿ki na protezy
- korony porcelanowe 450 z³
- protezy acetalowe

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
22 675-05-03
501-108-297

ul. Jagielloñska 3
tel. 22 619-99-99
22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

TERMEK
Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo
• 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

ul. Brzeska 33
22 818 10 67
www.termek.pl
Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00
sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³
Wysy³amy przesy³ki kurierskie - 25 z³

APTEKA czynna
7 dni w tygodniu oraz œwiêta
w godz. 7-22
ul. Jagielloñska 66A
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Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1
tel. 22 743 87 10, 22 679 84 69, www.zacisze.waw.pl
MUZYKA
ABRAKADABRA solo. Indywidualne lekcje œpiewu dla dzieci w wieku 6-12 lat. Nauka emisji
g³osu, æwiczenia dykcyjne, prawid³owa technika oddychania. Zajêcia (30’) w poniedzia³ek termin do uzgodnienia z instruktorem. Instruktorzy: El¿bieta (Wrzosek) Obrêbalska i Dariusz
Obrêbalski. Op³ata:120 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 22.09 (poniedzia³ek)
ABRAKADABRA zespó³ wokalny. Dzieciêcy zespó³ wokalno-taneczny. Program obejmuje
naukê piosenek, pracê z mikrofonem, æwiczenia emisji g³osu, 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. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-12 lat w czwartek, godz. 16-19. Instruktor: El¿bieta
(Wrzosek) Obrêbalska. Op³ata: 130 z³/semestr. Pierwsze zajêcia 18.09 (czwartek) godz. 17.
AKORDEON. Nauka gry na akordeonie dla m³odzie¿y i doros³ych. Zajêcia indywidualne
w poniedzia³ek lub czwartek. Instruktor: Wies³aw Leœniewski. Op³ata: 180 z³/m-c. Spotkanie
organizacyjne 8.09 (poniedzia³ek) godz. 18, pierwsze zajêcia 15.09 (poniedzia³ek)
GITARA. Indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej. Zajêcia (45’) w poniedzia³ek, wtorek
lub œrodê. Instruktor: Jan Kasprzyk. Op³ata: 170 z³/m-c. Zajêcia od 2.09 (wtorek)
KAPELA z Targówka. Zespó³ gra folklor warszawski, wykonuje szlagiery powojennej Warszawy z repertuaru
Stanis³awa Grzesiuka, piosenki retro czyli z lat 20. i 30. XX wieku. Osi¹gniêcia to m.in. I i III miejsce na Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel Podwórkowych w Piotrkowie Trybunalskim (2010, 2012). Zespó³ nagra³ trzy p³yty: ChodŸ
na Pragê, Witaj Warszawo, Tu zaczyna siê Warszawa. Próby zespo³u odbywaj¹ siê w poniedzia³ek, godz.19.30-21.
KEYBOARD. Nauka gry na instrumentach klawiszowych. Zajêcia indywidualne (45’) w
poniedzia³ek lub czwartek. Instruktor: Wies³aw Leœniewski. Op³ata: 170 z³/m-c. Spotkanie
organizacyjne 8.09 (poniedzia³ek) godz. 18, pierwsze zajêcia 15.09 (poniedzia³ek).
MA£Y MUZYK. Zajêcia umuzykalniaj¹ce dla dzieci w wieku 4-7 lat. Obejmuj¹ naukê gry na
keyboardzie, zabawê g³osem, rytmem, piosenk¹ oraz poznawanie nutek i okreœleñ muzycznych.
Zajêcia indywidualne (30’) we wtorek lub pi¹tek. Instruktor: Marta Sulewska. Op³ata: 100 z³/m-c.
Zapisy 7.09 (niedziela) godz. 16.00, zajêcia 23.09 (wtorek).
PIANINO. Nauka gry na pianinie. Zajêcia indywidualne (45’) - termin do uzgodnienia z instruktorem
Juli¹ Greke-Patej. Op³ata: 160 z³/m-c. Zapisy telefoniczne od 1.09, zajêcia od 8.09 (poniedzia³ek).
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. Nauka emisji
g³osu, æwiczenia dykcyjne, prawid³owa technika oddychania. Nauka jak pracowaæ z mikrofonem, poruszaæ siê po
ró¿nych stylistykach muzycznych oraz jak prawid³owo dobraæ repertuar. Zajêcia w pi¹tek. Godzina do ustalenia.
Instruktor: Patrycja Kuœ. Op³ata: 120 z³/m-c (40’), 180 z³/m-c (60’). Pierwsze zajêcia 9.09 (wtorek).
ŒPIEW KLASYCZNY. Emisja g³osu, æwiczenia oddechowe, dykcja, warsztaty interpretacji pieœni i arii.
Zajêcia indywidualne (40’) - termin do uzgodnienia. Instruktor: Julia Greke-Patej. Op³ata: pocz¹tkuj¹cy 140 z³/m-c, zaawansowani - 120 z³/m-c. Zapisy telefoniczne od 1.09, zajêcia od 8.09 (poniedzia³ek).
VOICE OF ZACISZE zespó³ wokalny. Zajêcia dla m³odzie¿y. Nauka emisji g³osu, dykcji,
pracy z mikrofonem, 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 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. Zajêcia we wtorek, godz. 18.30-20.
Instruktor: Patrycja Kuœ. Op³ata: 50 z³/m-c. Zespó³ wokalny – pierwsze zajêcia 9.09 (wtorek).
PLASTYCZNE I MANUALNE
AKWARELA. Warsztaty plastyczne dla m³odzie¿y i doros³ych. Zajêcia w czwartek, godz. 18.1520.15. Instruktor: Teresa Ledziñska. Op³ata: doroœli pojedyncze zajêcia 20 z³ lub 60 z³/m-c,
m³odzie¿ pojedyncze zajêcia 10 z³ lub 30 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 18.09 (czwartek) godz. 18.15.
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 z cechami krajobrazu. Troska o jakoœæ najbli¿szego otoczenia, ekologia,
street art od strony sztuki i kreatywnego dzia³ania. Dodatkowym elementem bêdzie wprowadzenie
architektury Warszawy. Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 16.30-18. Instruktor: Bo¿ena Wiœniewska.
Op³ata: 96 z³/m-c - obejmuje materia³y. Pierwsze zajêcia 15.09 (poniedzia³ek) godz. 16.30.
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. Prace, które powstaj¹ podczas warsztatów, bardzo czêsto s¹ nagradzane na konkursach plastycznych. Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia z zajêciami baletowymi. Zajêcia (50’) w
poniedzia³ek: Grupa I, godz. 16.10-17, Grupa II, godz. 17.10-18. Instruktor: Lucyna Kraœkiewicz. Op³ata:
50 z³/m-c. Zajêcia jednorazowe próbne 15 z³. Pierwsze zajêcia 8.09 (poniedzia³ek).
CERAMIKA. Praktyczna nauka rêcznego formowania gliny oraz praca na elektrycznym kole
garncarskim. Lepienie przedmiotów podstawowymi technikami: z plastra, wa³eczków, bry³y.
Figurki, naczynia, ozdoby i wszystko co podpowie wyobraŸnia. Zajêcia w œrodê, godz. 17-18.30.
Instruktorzy: Anna Weiner-Borowiecka i Kacper Borowiecki. Op³ata: 120 z³/m-c - obejmuje materia³y
i wypalanie. Pierwsze zajêcia 10.09 (œroda) godz. 17.
FLORYSTYKA. Florystyka to – oprócz sztuki uk³adania kwiatów - uwalnianie kreatywnoœci i doskonalenie wyobraŸni. Na warsztatach mo¿na poznaæ najnowsze trendy we florystyce, zasady opiekowania siê roœlinami, doboru kolorów, podstawy kompozycji z elementami autorskich pomys³ów. Zajêcia
dla pasjonatów, coœ dla pocz¹tkuj¹cych i tych, którzy porz¹dkuj¹ swoj¹ wiedzê. Zajêcia dla doros³ych
i m³odzie¿y w pi¹tek, godz. 18.30-20.30. Instruktor: Bo¿ena Wiœniewska. Op³ata: 200 z³/m-c.
Pojedyncze zajêcia 60 z³. Op³ata obejmuje materia³y. Pierwsze zajêcia 20.09 (pi¹tek) godz. 18.30.
GA£GANKOWY ŒWIAT. Jak po³¹czyæ tkaninê z we³n¹, sznurkiem, koralikami? Jak o¿ywiæ ga³ganki?
Uczestnicy ucz¹ siê jak dobraæ kolory i faktury tkanin. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w czwartek, godz.
17.40-19. Instruktor: Dorota Koch. Op³ata: 60 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 11.09 (czwartek) godz. 17.40.
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. 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 70 z³/m-c. Grupa II dzieci 9-13 lat w czwartek,
godz. 16.30-18. Op³ata: 100 z³/m-c. Op³aty obejmuj¹ materia³y. Instruktor: Anna PodniesiñskaBartoszek. Pierwsze zajêcia: I grupa - 10.09 (œroda), II grupa 11.09 (czwartek).
NITK¥ INSPIROWANE. Haft artystyczny, Richelieu, krzy¿ykowy - haftowane obrusy, serwetki
i elementy dekoracyjne. Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych we wtorek, godz. 11-13. Instruktor: Danuta Odyniec. Zajêcia bezp³atne. Pierwsze zajêcia 16.09 (wtorek).
PLASTYKA u Majki. 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 w wieku od 12 lat w poniedzia³ek, godz. 18.10-20.10. Instruktor:
Maria Kiesner - absolwentka ASP. Op³ata: 100 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 15.09 (poniedzia³ek) godz. 18.10.

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 Podstawowej nr 84 w Warszawie, jak równie¿ zorganizowania zajêæ przedpo³udniowych w terminie dogodnym dla rodziców (np. poniedzia³ek, godz. 8.30-10, 10.3012 lub czwartek, godz. 9.45-11.15). Zajêcia: poniedzia³ek, godz. 14-15.30 (1,5h), wtorek, godz. 14.4516.45 (2h), 17-20 (doroœli), œroda, godz. 15.15-16.45 (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. Zajêcia w pi¹tek, godz. 16-18.
Instruktor: Miros³awa Matuszewska. Op³ata: 80 z³/m-c. Materia³y w³asne. Pierwsze zajêcia: od 8.09.
RYSUNEK. Program obejmuje naukê rysunku architektonicznego i przybli¿a zagadnienia takie
jak: zasady perspektywy, œwiat³ocieñ, rysunek z wyobraŸni oraz natury, proporcje. Zajêcia adresowane s¹ do dzieci i m³odzie¿y. Zajêcia we wtorek, godz.16.30-18.15. Instruktor: Rados³aw
O³owski. Op³ata: 70 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 16.09 (wtorek) godz.16.30.
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 2,5 do 5 lat w poniedzia³ek, godz. 10.30-11.15. Instruktor: Anna
Podniesiñska-Bartoszek. Op³ata: 60 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 15.09 (poniedzia³ek) godz. 10.30.
SZTUKA NA HORYZONCIE. Warsztaty w pracowni rysunku i malarstwa, których celem jest uwra¿liwienie
na sztukê. Podczas warsztatów stacjonarnych uczestnicy poznaj¹ ró¿ne techniki oraz zasady kompozycji i
powstawania obrazu. Raz w miesi¹cu organizowane bêd¹ spotkania z artystami, wizyty w ich pracowniach,
warsztaty tematyczne. W programie równie¿ zajrzenie za kulisy teatru i spotkanie na planie filmowym w
szkole filmowej. Zajêcia adresowane do dzieci i m³odzie¿y (6-15 lat). Zajêcia: wtorek, godz. 17-19 lub czwartek,
godz. 14.15-16.15. Instruktor: Bogus³awa O³owska. Op³ata: 90 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 9.09 (wtorek).
TKACTWO ARTYSTYCZNE. Pracownia wykorzystuje wszystkie techniki i sploty, aby prezentowaæ mistern¹ sztukê tworzenia gobelinów. Zajêcia: w poniedzia³ek, godz. 10-14; w czwartek,
godz. 15.45-19.45. Dodatkowo warsztaty sobotnie dla chêtnych. Instruktor: Teresa Szczepañska.
Op³ata: 90 z³/m-c, 140 z³/m-c (2x w tygodniu). Pierwsze zajêcia 8.09 (poniedzia³ek) godz. 10.
WARSZTATY SZYCIA NA MASZYNIE. Kurs dla osób, które chcia³yby opanowaæ podstawy szycia na
maszynie i stworzyæ dla siebie coœ niepowtarzalnego, jedynego i oryginalnego. Zapewniamy maszyny do
szycia dla ka¿dego uczestnika, nici, no¿yce, papier do wykrojów. Uczestnicy pracuj¹ na swoich tkaninach.
Kurs odbywa siê w trzymiesiêcznych cyklach. Maksymalna grupa 8 osób. Zajêcia w œrodê, godz. 19-21.
Warsztaty prowadzi Pracownia Caramel. Op³ata: 480 z³ za 3 m-ce. Pierwsze zajêcia 10.09 (œroda) godz. 19.
WITRA¯. Zasady i techniki tworzenia witra¿y z wykorzystaniem taœmy miedzianej. Realizacja
w³asnych projektów. Zajêcia w czwartek. Instruktor: Katarzyna Tumi³owicz-Piotrowska. Op³ata:
120 z³/m-c - obejmuje materia³y. Pierwsze zajêcia 2.10 (czwartek).
TANIEC
BALET. Nauka tañca klasycznego. Doskonalenie zdolnoœci ruchowych dzieci. Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia
z zajêciami plastycznymi „Bajkowa sztuka dziecka”. Zajêcia w poniedzia³ek: Grupa I, godz. 16.15-17 dla
pocz¹tkuj¹cych w wieku 5-6 lat. Grupa II, godz. 17.05-17.50 dla dzieci w wieku 6-8 lat (grupa min. 10
osób). Przydzia³u do grup dokonuje pedagog. Pedagog: Marzenna Bednarska-Almert. Akompaniator: Antonina Kokszar. Op³ata: 80 z³/m-c. Jednorazowa lekcja próbna 25 z³. Pierwsze zajêcia 15.09 (poniedzia³ek).
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 9.09 (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 11.09 (czwartek).
DZIECIÊCY ZESPÓ£ TANECZNY. Nauka tañców regionalnych i narodowych. Zajêcia rytmiczne z elementami tañca dyskotekowego i wspó³czesnego 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. Op³ata: 50 z³/semestr. Pierwsze zajêcia 8.09 (poniedzia³ek).
FORMACJA FAME. Taniec nowoczesny. Uk³ady choreograficzne. M³odzie¿ w wieku 9-18 lat.
Zajêcia: we wtorek i pi¹tek, godz. 17.35-19. Instruktorzy: Katarzyna i Robert Kulesza. Op³ata:
120 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 5.09 (pi¹tek).
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 i
pi¹tek, godz. 19.00-20.30. Instruktor: Robert Kulesza. Pierwsze zajêcia 5.09 (pi¹tek).
RYTMIKA czyli muzyka w skondensowanej formie. Tematyczne zajêcia muzyczne przy
muzyce na ¿ywo, muzyce dzieciêcej, rozrywkowej, klasycznej i (nie do koñca) powa¿nej. W programie piosenki, taniec, zabawa. Dzieci poznaj¹ instrumenty i zostan¹ wprowadzone w œwiat
muzyki. Zajêcia w poniedzia³ek.Dzieci w wieku 2-3 lata, godz. 16.40-17.25. Dzieci w wieku 4-5 lat,
godz. 17.30-18.15. Instruktor: Ewa Wagner. Op³ata: 40 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 8.09 (poniedzia³ek).
SZTAJEREK Z TARGÓWKA. Poznawanie folkloru miejskiego poprzez taniec. Wspólne spotkania
gwarantuj¹ dobr¹ zabawê i twórczy klimat artystyczny. Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 19.30-21.30.
Instruktorzy: Barbara Gmyz, Zbigniew Darda. Op³ata: 50 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 15.09 (poniedzia³ek).
TANIEC SOLO dla pañ. Elementy ró¿nych form tanecznych poprawiaj¹ce kondycjê fizyczn¹ i
psychiczn¹. Zajêcia w czwartek, godz. 20.30-21.30. Instruktor: Aleksandra Motyczyñska. Op³ata:
70 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 20 z³. Pierwsze zajêcia 11.09 (czwartek)
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. 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. Instruktor: Robert Kulesza. Op³ata:
120 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 40 z³. Pierwsze zajêcia 3.09 (œroda) i 5.09 (pi¹tek), 9.09 (wtorek).
TEATR
TEATR „AGRAFKA”. Zajêcia teatralne dla m³odzie¿y w wieku 11-15 lat, adresowane do tych, którzy
nie boj¹ siê wyzwañ scenicznych, potrafi¹ u¿yæ wyobraŸni i wyzwoliæ swoje emocje. Zajêcia rozwijaj¹
wyobraŸniê, rozbudzaj¹ kreatywnoœæ, ucz¹ technik teatralnych: poprawnej wymowy, ruchu scenicznego,
gry z rekwizytem. Uczestnicy poznaj¹ metody analizy tekstu, kreowania postaci, relacji na scenie i
pracy nad rol¹. A najwa¿niejsze, co uda³o siê ju¿ osi¹gn¹æ, to stworzenie zespo³u opartego na wzajemnej
przyjaŸni i tolerancji. Zajêcia koñcz¹ siê premier¹ spektaklu na podstawie autorskiego scenariusza.
Teatr bierze udzia³ w przegl¹dach teatralnych. Zajêcia w czwartek, godz. 17.30-19.15. Instruktor:
Czes³awa Abramczyk. Op³ata: wpisowe 240 z³. Bez op³at za zajêcia. Pierwsze zajêcia 11.09 (czwartek).
TEATRalna Mapa Œwiata. Wielokulturowe warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 6-10 lat. Zajêcia
realizowane bêd¹ w konwencji podró¿y do kolejnych pañstw na mapie œwiata. Dzieci poznaj¹ nowe jêzyki,
zachowania i zwyczaje. Celem zajêæ jest rozwijanie wyobraŸni dzieci poprzez dynamiczne i kreatywne
zabawy teatralne. Najwa¿niejszy jest indywidualny rozwój dzieci i edukacja wielokulturowa zwiêkszaj¹ca
otwartoœæ na œwiat, buduj¹ca postawê wyrozumia³oœci, sympatii wobec drugiego cz³owieka, a tak¿e podsycaj¹ca ciekawoœæ œwiata i innych kultur. Zajêcia w œrodê, godz. 17-19. Instruktorzy: Dagna D¹browiecka
i Weronika Chinowska. Op³ata: 50 z³/m-c. Zapisy 7.09 (niedziela). Pierwsze zajêcia: 10.07 (œroda).
EDUKACJA
AKADEMIA MALUCHA. Codzienne zajêcia i zabawy artystyczne oraz ogólnorozwojowe dla dzieci 2,5-5
lat. Dzieci ucz¹ siê zachowañ i wartoœci poprzez zabawê. Poznaj¹ otaczaj¹cy je œwiat i ucz¹ siê relacji
spo³ecznych w grupie rówieœników. Zajêcia poniedzia³ek-pi¹tek, godz. 9-13. Opiekun grupy: Ewa Bielik.
Zajêcia teatralne z elementami jêzyka migowego. Instruktor: Czes³awa Abramczyk. Zajêcia taneczne: tañce
narodowe, gry i zabawy ze œpiewem i muzyk¹. Instruktor: Barbara Gmyz. Zajêcia plastyczne rozwijaj¹ce
percepcjê, wyobraŸniê, kszta³tuj¹ce sprawnoœæ manualn¹ oraz wra¿liwoœæ estetyczn¹ przy wykorzystaniu
ró¿nych technik plastycznych. Instruktor: Anna Podniesiñska-Bartoszek. Dla dzieci 5-letnich nauka - pisanie, liczenie i czytanie poprzez zabawê. Op³ata sta³a: 340 z³/m-c. Zajêcia od 3.09 (œroda) godz. 9.

IGRASZKI jêzyk rosyjski dla maluszków. Nauka jêzyka rosyjskiego w formie zabawy. Piosenki, wierszyki i
zabawy w ruchu. Pos³ugiwanie siê jêzykiem rosyjskim przy wspólnej zabawie z kolorowaniem, pisaniem, czytaniem, liczeniem, opowiadaniem, a tak¿e improwizacj¹ bajek i historyjek. Zajêcia dla dzieci w wieku 5-9 lat w œrodê,
godz. 17.45-18.45. Lektor: Irina Kroszkina (native speaker). Op³ata: 50 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 16.09 (œroda).
IQ Kids - æwiczenia z myœlenia. Aby odnieœæ sukces, potrzebna jest nie tylko wiedza, ale i
umiejêtnoœæ radzenia sobie z problemami dnia codziennego, a tu liczy siê zaradnoœæ, logika, kreatywne myœlenie i charyzma! Nasze zajêcia ucz¹ dzieci jak myœleæ szerzej, jak znajdowaæ dobre
wyjœcie w ró¿nych sytuacjach spo³ecznych. Komponenty zajêæ: logiczne myœlenie i rozwi¹zywanie
problemów, rozwijanie koncentracji, rozwijanie umiejêtnoœci spo³ecznych, kreatywne myœlenie, inspiracja klasykami sztuki i muzyki. I element niezbêdny: zabawa. IQ Kids - grupa w wieku 3-6 lat,
zajêcia w pi¹tek, godz. 15.30-16.20. IQ Kids Junior - grupa w wieku 7-10 lat, zajêcia w pi¹tek,
godz. 16.30-17.20. Instruktor: Ewelina Romanowska. Op³ata: 130 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 19.09 (pi¹tek).
JÊZYK ANGIELSKI. Zajêcia na ró¿nych poziomach zaawansowania, grupowe i indywidualne, rozwijaj¹ce
umiejêtnoœci jêzykowe ka¿dej grupy wiekowej. Przygotowanie do egzaminów i matury. Dla doros³ych angielski
ze swobodnej komunikacji w sytuacjach codziennych. Zajêcia 2x w tygodniu, w poniedzia³ek, œrodê lub pi¹tek.
Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka. Op³ata sta³a: 100 z³/m-c - rycza³t. Zajêcia indywidualne: 240 z³/m-c (45’) dzieci
i m³odzie¿, 320 z³/m-c (60’) doroœli. Spotkanie organizacyjne 10.09 (œroda) godz. 17.00 szko³a podstawowa,
godz. 18 gimnazjum i liceum, zajêcia od 15.09 (poniedzia³ek), zapisy od 1.09 w sekretariacie DK.
JÊZYK ANGIELSKI dla najm³odszych. Nauka przy pomocy piosenek, bajek, historyjek obrazkowych, organizowana w formie atrakcyjnej dla dziecka. Zajêcia prowadz¹ lektorzy z English Way
School, przygotowani merytoryczne do pracy z dzieæmi w wieku przedszkolnym. Istnieje mo¿liwoœæ
przyprowadzania dzieci na zajêcia ze Szko³y Podstawowej nr 84 w Warszawie. Grupa dzieci
6-letnich, zajêcia dopasowane do planu zajêæ lekcyjnych, terminy do uzgodnienia. Op³ata: 70 z³/m-c rycza³t (30’), 90 z³/m-c - rycza³t (45’). Zapisy w sekretariacie DK, zajêcia od 16.09 (wtorek).
JÊZYK ANGIELSKI z native speakerem. Native speaker z English Way School. Istnieje mo¿liwoœæ
przyprowadzania dzieci na zajêcia ze Szko³y Podstawowej nr 84 w Warszawie. Zajêcia dla dzieci w
wieku 4,5-7 lat w czwartek, godz. 14-14.45. Op³ata: 70 z³/m-c - rycza³t. Zapisy w sekretariacie DK.
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
czwartek. Dzieci, godz. 19-19.45. Doroœli i m³odzie¿, godz. 19.50-20.30 (zaawansowani). Lektor:
Irina Kroszkina. Op³ata: 85 z³/m-c - rycza³t. Pierwsze zajêcia 16.09 (wtorek)
JOGA. Jedna z najstarszych form æwiczeñ fizycznych. Znana od tysiêcy lat w Indiach, obecnie
staje siê bardzo popularna w Polsce. Jej fenomen polega na ³¹czeniu æwiczeñ fizycznych ze spokojnym oddechem i wyciszonym umys³em. Zajêcia: wtorek godz. 9.30-11, czwartek godz. 1011.30, pi¹tek godz. 9-10.30 joga ³agodna (dla osób pocz¹tkuj¹cych i ju¿ æwicz¹cych). Instruktor:
Magdalena Adamiak. Op³ata: 140z³/m-c, zni¿ki dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów
110 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia: 35 z³. Pierwsze zajêcia 2.09 (wtorek)
KARATE dla dzieci. Forma aktywnoœci, która poprawia kondycjê i koordynacjê ruchow¹. Zapobiega dysfunkcjom uk³adu kostnego. Wp³ywa na rozwój emocjonalny dzieci, poprzez zabawy w
grupie ucz¹ siê rywalizacji oraz zasad gry fair play. Dzieci trenuj¹c karate ucz¹ siê reagowaæ na
agresywne zachowania. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-10 lat w pi¹tek, godz. 16.30-17.30. Instruktor: Marzena Malinowska. Op³ata: 60 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 19.09 (pi¹tek) godz. 16.30.
LEGO twórcze budowanie. Zabawa kreatywna, która rozbudza w dzieciach pasjê poznania
œwiata, uczy dzia³ania i pracy w zespole. Rozwija zdolnoœci wizualno-przestrzenne. Zajêcia realizuje Akademia Iwony Kalaman. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-9 lat we wtorek, godz. 16.15-17.45.
Op³ata: 76 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 25 z³. Pierwsze zajêcia 16.09 (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 i w pi¹tek, godz. 17.30-20.30; Grupa II (zaawansowana) zajêcia w pi¹tek, godz.
17.30-20.30; Grupa III (pocz¹tkuj¹ca - klasy IV-VI) zajêcia we wtorek, godz. 18-20. Instruktor:
Jacek Bajer. Op³ata: 60 z³/m-c, 96 z³/m-c (2x w tygodniu). Pierwsze zajêcia 5.09 (pi¹tek).
TRENING PAMIÊCI. Zajêcia o charakterze warsztatowym dla dzieci w wieku 10-14 lat. Po³¹czenie
teorii z praktycznymi æwiczeniami indywidualnymi oraz grupowymi. I semestr: nauka konkretnych
technik szybkiego zapamiêtywania oraz koncentrowania siê. Æwiczenie pamiêci wzrokowej i
s³uchowej. Nauka jak skutecznie przygotowaæ siê do sprawdzianu, jak tworzyæ notatki. II semestr:
nauka zasad szybkiego czytania i æwiczenie tej umiejêtnoœci. Zajêcia we wtorek, godz. 17.1018.40. Instruktor: Marlena Ksi¹¿ek. Op³ata: 270 z³/semestr. Pierwsze zajêcia 16.09 (wtorek).
STREFA INICJATYW
GIE£DA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH. W czasach, gdy gie³dy finansowe maj¹ tak niepokoj¹cy
wp³yw na nasze ¿ycie, proponujemy gie³dy osobowoœci i inicjatyw artystycznych. I w³aœnie takie gie³dy
prowadzimy ju¿ od 4 lat w DK Zacisze. Zawsze gwarantuj¹ one, ¿e nasze ¿ycie jest bogatsze i piêkniejsze.
Zapraszamy do udzia³u w comiesiêcznych gie³dach talentów i inicjatyw animatorskich. Spotkania
³¹cz¹ prezentacje artystyczne oraz prelekcje i debaty. Moderator: Bogus³aw Falicki. Terminy w sezonie
2014/2015: 24 IX, 22 X, 26 XI, 10 XII 2014 i 14 I, 25 II, 25 III, 22 IV, 27 V, 17 VI 2015. Wstêp wolny.
KONGRES MÊ¯CZYZN. Pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Ciekawe wyst¹pienia i dyskusje,
portret wspó³czesnego mê¿czyzny, miejsce mê¿czyzny w spo³eczeñstwie i kulturze. Pomys³odawca i realizator: Bogus³aw Falicki. Termin: sobota 22 XI 2014.
KLUB MÊSKI. Spotkania popo³udniowe dla aktywnych, twórczych mê¿czyzn i kobiet wszystkich
pokoleñ. Spotkania przy kawie i herbacie odbywaj¹ siê w œrody, zgodnie z ni¿ej podanym harmonogramem, w godz. 18-21. Terminy spotkañ: 17 IX, 15 X, 29 X, 5 XI, 12 XI, 3 XII, 7 I, 28 I, 11 II,
11 III, 18 III, 8 IV, 29 IV, 6 V, 13 V, 3 VI, 10 VI. Moderator: Bogus³aw Falicki. Bilet wstêpu: 10 z³.
KLUB LUDZI KULTURY. Spotkania dla zainteresowanych uczestnictwem w ¿yciu artystycznym
i kulturalnym, nowymi zjawiskami, publikacjami, poznaniem twórców, animatorów i realizatorów
wa¿nych inicjatyw artystycznych w Warszawie i ca³ej Polsce. Spotkania odbywaj¹ siê w pi¹tki,
zgodnie z ni¿ej podanym harmonogramem, w godz. 11-13. Terminy spotkañ: 26 IX, 3 X, 10 X,
24 X, 14 XI, 28 XI, 5 XII, 19 XII, 9 I, 16 I, 13 II, 20 II, 27 II, 6 III, 27 III, 17 IV, 24 IV, 8 V, 22 V, 12
VI, 19 VI. Moderator: Bogus³aw Falicki. Wstêp wolny.
PROJEKTY. Masz pomys³ na projekt kulturalny, ale nie wiesz od czego zacz¹æ? PrzyjdŸ do DK
Zacisze! Od 2006 roku pozyskujemy fundusze i organizujemy przedsiêwziêcia na poziomie lokalnym i miêdzynarodowym. W sezonie 2013/14 zrealizowaliœmy polsko-ukraiñsk¹ wymianê
m³odzie¿y na Podlasiu, rajd po Ba³kanach oraz program zajêæ artystycznych dla pierwszoklasistów. W nadchodz¹cym roku planujemy dzia³ania muzyczne skierowane do seniorów i teatralne
dla m³odzie¿y. Kontakt: Katarzyna Anuszewska - eurokoordynator - wspolpraca@zacisze.waw.pl.
Sobota dla Ma³ych i Du¿ych
Przestrzeñ warsztatów sobotnich. Zachêcamy, ¿eby wykorzystaæ wyobraŸniê i rozbudziæ talent.
Warsztaty inspiruj¹ i pozwalaj¹ zrealizowaæ ciekawe pomys³y. Instruktorzy daj¹ fachowe wsparcie,
s³u¿¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem, dziel¹ siê energi¹ i zara¿aj¹ pasj¹. Zajêcia dla najm³odszych stymuluj¹
ich kreatywnoœæ. Spotkania adresowane s¹ do dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. W tym sezonie planujemy warsztaty: wehiku³ sztuki czyli historia sztuki dla najm³odszych, mali Einsteini – doœwiadczenia i
eksperymenty dla dzieci, warsztaty powstawania komiksu, ceramika, warsztaty filcowania, tkactwo
artystyczne… Now¹ i cykliczn¹ form¹ bêdzie „Wehiku³ sztuki” czyli historia sztuki dla najm³odszych.
Zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy w miesi¹cu, trwaj¹ 2 godziny, adresowane s¹ do dzieci w wieku 6-10 lat. Projekt
prowadzi Anna Podniesiñska-Bartoszek. Op³ata 70 z³/m-c lub 45 z³/pojedyncze zajêcia. Terminy zajêæ:
11 X, 25 X, 15 XI, 22 XI, 13 XII, 20 XII, 10 I, 17 I, 7 II, 21 II, 14 III, 28 III, 18 IV, 25 IV, 9 V, 23 V, 13 VI.
W ramach Sobót dla Ma³ych proponujemy równie¿ doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat
czyli spotkania Ma³ych Einsteinów. Zajêcia w ka¿d¹ sobotê. Dzieci bêd¹ mia³y poczucie sukcesu, poniewa¿
same znajd¹ rozwi¹zania zagadek. Op³ata: karnet miesiêczny 100 z³ lub 30 z³ za pojedyncze zajêcia.
Cykliczne Soboty dla Du¿ych to np. warsztaty tkactwa artystycznego. Zapraszamy m³odzie¿
i doros³ych. Terminy spotkañ w pierwszej po³owie sezonu kulturalnego: 4 X, 25 X, 15 XI, 6 XII,
13 XII, 10 I. Sekrety tkactwa przybli¿a Teresa Szczepañska.

Odpadom - stop!
dokoñczenie ze str. 1

Targówka na obszarze od torów
kolejowych do ronda, obejmuj¹cej równie¿ teren Zespo³u
Szkó³, zabytkowego koœcio³a
p.w. Zmartwychwstania Pañskiego – k³óc¹ siê z umiejscowieniem w s¹siedztwie przedsiêbiorstwa, zajmuj¹cego siê
uci¹¿liw¹ produkcj¹ i us³ugami”
- stwierdzili, podpisani pod listami
przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i
samorz¹du uczniowskiego.
Zwrócili te¿ uwagê na realne
zagro¿enie ha³asem, uci¹¿liwym
zapachem, lokalizacj¹ siedzisk
gryzoni (np. szczurów), zwiêkszeniem natê¿enia ruchu samochodowego na ul. Ksiêcia Ziemowita – jedynego po³¹czenia
podwarszawskich miejscowoœci
z centrum. Poprosili o zmianê
planu zagospodarowania przestrzennego, która uniemo¿liwi
prowadzenie uci¹¿liwej dzia³alnoœci us³ugowej czy produkcyjnej
na terenie przyszkolnym.
Zaprotestowa³y tak¿e: rada i
zarz¹d osiedla Targówek Fabryczny. „Jesteœmy zdziwieni i
zaniepokojeni, ¿e na terenie o
zmienionym planie zagospodarowania przestrzennego (pozostawienie enklaw mieszkaniowych)
i przeznaczonym do rewitalizacji
oraz objêtym opiek¹ konserwatora zabytków, w s¹siedztwie
Zespo³u Szkó³ i przedszkoli,
planowane jest wydanie decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêcia o nazwie „Budowa i uruchomienie
zak³adu zbiórki i przetwarzania
odpadów metalowych, budowlanych i innych, wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹”. Pismo
skierowano do: naczelnika WOŒ
Urzêdu Targówka, Biura Ochrony

Œrodowiska – Geologa Powiatowego. Biura Ochrony Œrodowiska
ul. Starynkiewicza7/9, Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska i Inspektora Sanitarnego
m.st. Warszawa.
Pod sprzeciwem wobec planowanej inwestycji Segrometu zebrano 899 podpisów. Zarz¹d osiedla Targówek Fabryczny poinformowa³ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Œrodowiska, ¿e zgoda
na tê inwestycjê jest sprzeczna z
realizowanym od kilku lat Programem rewitalizacji Warszawy, w
tym – Targówka Fabrycznego.
Poniewa¿ stron¹ w dzia³aniach
na rzecz realizacji wniosków o
inwestycje jest Urz¹d m.st.
Warszawy, tam w³aœnie urz¹d
dzielnicy Targówek skierowa³
sprzeciw wobec wnioskowanej
przez Segromet inwestycji – jako
niezgodnej z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na pytanie, jakie
s¹ szanse na uwzglêdnienie
sprzeciwu, wiceburmistrz Janusz Janik odpowiada: „Jeœli
ktoœ zainteresuje siê okolic¹,
gdzie to ma byæ usytuowane –
myœlê, ¿e mamy szansê wygraæ.
Naszymi sojusznikami s¹ mieszkañcy Targówka i w³adze Warszawy, które zdaj¹ sobie sprawê,
¿e tego typu dzia³alnoœæ degraduje
okolicê. W tym rejonie w³adze
Warszawy prowadz¹ rewitalizacjê, która przywraca terenom
dawn¹ œwietnoœæ.”
Kolejny problem dla mieszkañców i w³adz to dzia³aj¹ca od trzech
lat przy ul. Bukowieckiej firma
EKO ABC Sp. z o.o. z siedzib¹ w
Be³chatowie, gromadz¹ca odpady
medyczne i weterynaryjne. Pozwolenie skoñczy³o siê w lipcu
br. Firma wyst¹pi³a do marsza³ka
Województwa Mazowieckiego o

nowe zezwolenie. W marcu br.
zarz¹d osiedla Targówek Fabryczny wyrazi³ zaniepokojenie i
sprzeciw wobec planowanej dzia³alnoœci firmy EKO ABC przy ul.
Zabranieckiej. Pod sprzeciwem
zebrano 800 podpisów. Wyst¹pienie
w tej sprawie, za poœrednictwem
urzêdu dzielnicy Targówek, skierowane zosta³o do departamentu
Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa
Mazowieckiego.
„Naszym zdaniem, dzia³alnoœæ tej firmy w tym obszarze
nie jest zgodna z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego mówi wiceburmistrz Janusz
Janik. – We wrzeœniu wyst¹pimy
z inicjatyw¹ zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Liczymy na
poparcie zarówno spo³eczno-

œci lokalnej, jak dzia³aj¹cych tu
zak³adów. Zale¿y nam m.in. na
takim doprecyzowaniu zapisów,
aby nie by³a mo¿liwa ich inna
interpretacja ni¿ zamierzona
przez uchwa³odawcê”.
Firma EKO ABC wyst¹pi³a o
udzielenie zezwolenia na zbieranie
zakaŸnych odpadów medycznych i zakaŸnych odpadów weterynaryjnych w pomieszczeniu
przy ul. Zabranieckiej 21. Marsza³ek
Województwa Mazowieckiego
wyda³ decyzjê odmown¹. Spó³ka
odwo³a³a siê do ministra œrodowiska, który 9 lipca utrzyma³ w
mocy decyzjê odmown¹.
EKO ABC wyst¹pi³o ponownie
o zezwolenie na gromadzenie
odpadów niebezpiecznych
(medycznych i weterynaryjnych)
w lokalizacji przy ul. Bukowieckiej.
Zarz¹d i Rada Osiedla Targówek Fabryczny zg³osi³y równie¿

ul. Blokowa 1,
www.zacisze.waw.pl
tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
7 IX (niedziela) godz. 16.00-18.00 - Otwarta Niedziela Artystyczna:
Pe³na informacja o ofercie DK Zacisze na sezon 2014/2015,
mo¿liwoœæ poznania wiêkszoœci instruktorów i bezpoœredniej
rozmowy o prowadzonych zajêciach, zapisy na warsztaty i
zajêcia, oraz warsztaty, podczas których dzieci i rodzice zobacz¹
instruktorów „w akcji” – plastyka, twórcze budowanie z klocków
Lego, tekturowy œwiat czyli ARCHItekturki… Dodatkowa atrakcja
to gigantyczne bañki, które bêd¹ zapowiedzi¹ cyklu warsztatów
„Mali Einsteini”. Warto wzi¹æ aparat fotograficzny. Wstêp wolny.
8 IX (poniedzia³ek) godz. 18.30 - Podsumowanie polskoukraiñskiego „Projektu W”.
13 IX (sobota) godz. 16.00-20.00 - Wieczorek taneczny dla
doros³ych. Wstêp 15 z³.
17 IX (œroda) godz. 18.00-21.00 - Klub Mêski. Wstêp 10 z³.
20 IX (sobota) godz. 16.00-20.00 - Wieczorek taneczny dla
doros³ych. Wstêp 15 z³.

Ranking dzielnic
Kto mo¿e najlepiej oceniæ w³adze dzielnicy, w której
mieszka? Oczywiœcie, jej mieszkañcy, a zarazem czytelnicy
prasy lokalnej. Trzy sto³eczne tytu³y prasy lokalnej:
„Po³udnie”, „Mieszkaniec” i „Nowa Gazeta Praska” przygotowuj¹ ranking dzielnic. Dziennikarze obywatelskiej prasy
codziennie s¹ wœród mieszkañców, co daje mo¿liwoœæ
poznania ich ocen funkcjonowania samorz¹du dzielnicy.
Aby zobiektywizowaæ oceny, postanowiliœmy siêgn¹æ do sprawdzalnych faktów. Wiemy, ¿e dzielnice ró¿ni¹ siê od siebie fizjografi¹,
histori¹, lokalizacj¹ obiektów przemys³owych, us³ugowych,
kulturalnych, sportowych, u¿ytecznoœci publicznej itp. Twórcy
rankingu korzystaj¹ z dostêpnych danych pochodz¹cych z Urzêdu
Statystycznego w Warszawie, w³asnych zasobów informacyjnych,
organizacji pozarz¹dowych, biur Urzêdu m.st. Warszawy, samorz¹dów dzielnic (zadaliœmy pytania m.in. burmistrzom dzielnic),
wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych naszego miasta.
Ranking dzielnic Warszawy obejmuje ca³¹ mijaj¹c¹ kadencjê.
Staramy siê dostrzec, jak w tym czasie funkcjonowa³y samorz¹dy
wszystkich 18 dzielnic w zakresie swych kompetencji. Jego wyniki
opublikujemy w paŸdzierniku. Bêdzie on dostêpny w ponad 200 tys.
egzemplarzy bezp³atnych gazet: „Po³udnie”, „Mieszkaniec” i „Nowa
Gazeta Praska”, a tak¿e na stronach internetowych tych tytu³ów.
Ewa Malinowska-Grupiñska, przewodnicz¹ca Rady m.st. Warszawy
objê³a ranking dzielnic honorowym patronatem.
Redakcja

,

propozycjê zmian w Studium niech bêd¹ dalej od szkó³, boisk,
nowa gazeta praska
Uwarunkowañ i Kierunków przedszkoli, koœcio³a. Chcemy,
Zagospodarowania Przestrzen- by realizowany by³ Program
nego m.st. Warszawy: na tere- Rewitalizacji”- mówi Hanna Neræ,
nach kolejowych w rejonie ul. przewodnicz¹ca Rady Osiedla
Radzymiñskiej, na dzia³ce za Targówek Przemys³owy.
stacj¹ STATOIL – na kategoriê
Nasza redakcja zachêca
us³ugi i handel z funkcj¹ mieszkañców, zw³aszcza kandymieszkaniow¹ oraz w okolicach datów na radnych, by podejmoosiedla Wilno – na funkcjê wali dzia³ania, które nie pozwol¹
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
zamieniæ Targówka Przemys³o„Chcemy, by Targówek Przemy- wego w œmietnisko. Zachêcamy
s³owy by³ zielony, by³ przyjazny dla do kontaktów z Rad¹ Osiedla,
mieszkañców; by mieli oni np. podczas dy¿urów w
mo¿liwoœæ spêdzania tu wolnego pierwsz¹ sobotê miesi¹ca w
czasu w bezpieczny sposób. Firmy godz. 10-11 w Szkole Podstawoniech dzia³aj¹ na terenach, gdzie wej nr 58 przy ul. Mieszka I 7.
nie bêd¹ szkodzi³y mieszkañcom,
Zofia Kochan
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LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Poborzañska 8
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

6 nowa gazeta praska

mini og³oszenia

NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 506-591-926
ANGIELSKI, 609-631-186
ANGIELSKI, nauczyciel
22 670-39-78
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 698-414-705
MATEMATYKA, nauczycielka
606-724-885
ZDROWIE
PRZYCHODNIA MEDICA ul.
Panieñska 4, tel. 22 619-52-31
zaprasza do specjalistów:
krioterapia, dermatoskopia, ginekolog, 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
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio.
Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118
GLAZURA, hydraulika,
malowanie, 606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
NAPRAWA telewizorów, monitorów, dojazd 604-591-365

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

NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62
PRACOWNIA tapicerska
22 618-18-26, 22 842-94-02,
502-250-803
PROFESJONALNE remonty,
wykoñczenia, naprawy za
umiarkowan¹ cenê 692-352-356
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, autoholowanie,
722-990-444
SALA BANKIETOWA
„CARMEN” - wesela i
imprezy okolicznoœciowe
- ul. Krasnobrodzka 11. Tel.
22 811 10 85, 503 625 030,
www.carmen.waw.pl
STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.
Deszczownie, pod³¹czenia,
tel. 22 789-33-89, 506-938-201
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
22 622-11-54

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
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

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, równie¿
rozbite i bez dokumentów
519-353-990
• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl

Zapraszamy
Portal szukamywas.pl, wspieraj¹cy
poszukiwania osób zaginionych organizuje spotkanie, które odbêdzie siê 30
sierpnia, w godzinach 12-15 w Galerii
Renovej przy ulicy Rembieliñskiej 20.
Podczas spotkania bêdzie mo¿na porozmawiaæ o zaginiêciach, skali tego zjawiska,
uzyskaæ poradê, co zrobiæ w przypadku zaginiêcia osoby bliskiej, gdzie siê zg³osiæ. Mo¿na
równie¿ do³¹czyæ do grona wolontariuszy.
Ju¿ od 4 lat u¿ytkownicy portalu szukamywas.pl swoj¹ dzia³alnoœci¹ wspieraj¹ poszukiwania osób zaginionych. Ich aktywnoœæ
koncentruje siê wokó³ upowszechniania informacji o zaginiêciach, poszukiwania œladów osób zaginionych w internecie, tworzenia internetowej bazy zaginiêæ Polaków w
kraju i za granic¹. Portal funkcjonuje dziêki
wolontaryjnej dzia³alnoœci u¿ytkowników i
mo¿e pochwaliæ siê trzydziestoma sukcesami, dziêki którym ludzie odnajdywali drogê
powrotn¹ do domu.
Serdecznie zapraszamy, nie b¹dŸmy
obojêtni!

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego
Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po
namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
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 li-

kwiduj¹c 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
uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w
czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach
kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K.,
któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³
bóle w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa
w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy z
prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymieniaæ
jeszcze d³ugo...
JAMES 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:
27, 28, 29 sierpnia
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 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

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

Zamordeje
Proszê Szanownych Pañstwa, dominuj¹c¹
cech¹ naszych polityków jest praca nad
coraz wiêkszym zad³u¿eniem Polski. Biskup
Hoser, zamiast umyæ ks. Lemañskiemu nogi,
a ten z godnoœci¹ nadstawiæ drugi policzek,
za nasze pieni¹dze pokazuj¹ œredniowieczn¹
hierarchê Koœcio³a. Ka¿dy co wa¿ny w tym
pañstwie zad³u¿a, gwa³ci, kradnie, oszukuje
i zniewa¿a myœl¹cych ludzi. W³adza ma
obywatela w d... Dlatego m³odzi obywatele,
czyli ok. 3 mln, wyjecha³o z tego bagna polityczno-religijnego, bo widzi, ¿e dokonano
eutanazji na godnoœci i bezpieczeñstwie
narodowym przed Putinem, który dobiera
siê ka¿demu do d...; ka¿demu, kto jest
s³aby, sk³ócony i spasiony jak notable RP,

jak przed wrzeœniem 1939. Putin jest
cierpliwy i doczeka³ siê.
Piszê te przemyœlenia na podstawie faktów, które wydarzy³y siê na Mazurach. Otó¿
w miejscowoœci Zamordeje jest binduga
¿eglarska. Przepiêkna, dzika przystañ dla
³ódek z pla¿¹ po której biega³y miejscowe
psy, w tym jedna czarna labradorka. Labradory to wzór dla katolików, to papie¿ Franciszek. Pieski otwarte, pogodne, lubi¹ce zjeœæ
cokolwiek, bez uprzedzeñ, kochaj¹ce ka¿-

dego cz³owieka. Nie dalej jak kilka tygodni
temu moi klienci, którym bli¿ej do jogi ni¿
do urny czy kruchty odp³ynêli z Zamordejów i po ok. 5 kilometrach zauwa¿yli, ¿e za
inn¹ ³ódk¹ p³ynie pies. Œrodek du¿ego jeziora. Wiêc pytaj¹ ¿eglarzy, czy to ich. Pada
beztroskie nie. To dlaczego nie weŸmiecie
go na pok³ad, przecie¿ za chwilê zabraknie
mu si³ i utonie. Bo na pok³adzie mamy swojego psa i dzieci. Niestety, w chwili wzburzenia i chêci ratowania zabrak³o czasu na zanotowanie nazwy jachtu. Aliœci wy³owiony
piesek okaza³ siê czarn¹ labradork¹, zosta³
odwieziony do Zamordejów i przekazany
s¹siadom nieobecnego pana W. z koñca wsi.
Renesans jogi nad œredniowieczem pañstwa
i religii. Brak odpowiedzialnoœci i zanik
zwyk³ych ludzkich odruchów staje siê norm¹.
Proszê Szanownych Pañstwa, czy przyk³ad
nie idzie z góry?

No¿e do kosiarek i traktorków,
¿y³ki do kos spalinowych
tel. 665-007-515, e-maestro.eu

Dialog o rewitalizacji Pragi i Ró¿ycu
Mimo wakacji, Dzielnicowa Komisja Dialogu Spo³ecznego na Pradze Pó³noc
nie zawiesi³a pracy. Po serii spotkañ o charakterze warsztatowym w ramach
przygotowañ do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, na forum komisji
postanowiono zaprezentowaæ projekty piêciu zespo³ów, wy³onionych w wyniku
warsztatów SARP-u. Po lipcowej prezentacji zespo³u „Re:Praga”, w sierpniu
przedstawiono projekt „Pragi z metra”.
Uczestnicy zespo³u, jak i inni finaliœci projektu. Wszelkie uwagi na tym wstêpnym
warsztatów, podkreœlali nies³usznoœæ arbi- etapie s¹ bardzo cenne – podkreœla³a autralnie wyznaczonych granic terenów torka projektu, przekonana, ¿e to handel
dzielnicy Praga Pó³noc, maj¹cych podlegaæ uliczny jest sposobem na zdrowy rozwój
Zintegrowanemu Programowi Rewitalizacji. polskich miast.
Ich zdaniem, nie zidentyfikowano w³aœciwie
Problemów jest wiele. Przede wszystkim,
ca³ego kontekstu przestrzeni miasta. W miasto dysponuje zaledwie 1/3 terenu
przedstawionej diagnozie podkreœlano brak bazaru i tylko tego obszaru bêdzie móg³
polityki konserwatorskiej i nieumiejêtnoœæ dotyczyæ projekt, choæ wstêpna koncepcja
wspó³pracy miêdzy poszczególnymi biura- obejmuje praktycznie ca³oœæ Bazaru Ró¿ycmi Ratusza. Tak jak inne zespo³y, „Praga z kiego i ma zostaæ przygotowana w sposób,
metra” uznaje prymat miasta przyjaznego który umo¿liwi w³¹czenie siê do projektu
mieszkañcom, z przestrzeniami pieszymi tak¿e spadkobiercom Ró¿yckiego. Rozsuniêcie
kosztem szerokich jezdni. W zakresie ochrony funkcji handlowych na boki pozwoli³o na
zabytków widz¹ koniecznoœæ stworzenia wygospodarowanie sporego placu miejskiego.
szczegó³owych wytycznych konserwator- Targowisko ma siê bowiem staæ przestrzeni¹
skich dla rewitalizowanych obszarów i wielofunkcyjn¹, daj¹c¹ pracê przede
ustalenia priorytetów w ich ratowaniu. wszystkim mieszkañcom Pragi. Na terenie
Zdecydowanie niezbêdna jest tak¿e zmiana nale¿¹cym do miasta ma siê znaleŸæ nawet
polityki konserwatorskiej miasta oraz zmiana 400 pawilonów handlowych.
w podziale œrodków miejskich, uwzglêdniaj¹ca
Obecnie infrastruktura jest tam przestanie tyle iloœæ mieszkañców poszczególnych rza³a, brak mo¿liwoœci powstania punktów
dzielnic, ile wiêksze potrzeby Pragi. Projekt ma³ej gastronomii wyklucza funkcjonowanie
przewiduje aktywizacjê mieszkañców przez tej przestrzeni tak¿e po godzinach pracy sapromowanie spó³dzielni socjalnych oraz mego bazaru. Inne rozstawienie pawilonów
klauzuli spo³ecznych w zamówieniach pu- pozwoli na dogêszczenie zabudowy mieszblicznych. Podkreœlano te¿ dobitnie koniecz- kalnej wzd³u¿ maj¹cej powstaæ drogi wenoœæ wiêkszego udzia³u spo³ecznego w po- wnêtrznej, przewidzianej jako lokalny pasa¿
dejmowaniu wszelkich dotycz¹cych miesz- handlowy. W centralnej czêœci placu mog³yby
kañców decyzji. „Praga z metra” zajê³a siê stan¹æ dwie hale: otwarta i zamkniêta,
g³ównie obszarem Konopacczyzny, który nie przeznaczone na dzia³ania spo³eczne, wymianê
znalaz³ siê w granicach programu rewitaliza- czy handel narêczny. W czêœci po³udniowej
cji, widz¹c koniecznoœæ ratowania Pa³acyku placu przewidziano otwart¹ kuchniê, gdzie
Konopackiego oraz dobry klimat do powstania zakupione produkty mo¿na bêdzie od razu
tam obszaru „slow city”, czyli miejsca, gdzie przyrz¹dziæ, po³¹czone z ni¹ miejsce spotkañ,
¿yje siê wolniej, z wiêksz¹ dba³oœci¹ o a tak¿e fontannê. Jednak jeszcze przed
œrodowisko i zdrowiej od¿ywia.
przyst¹pieniem do zmian na samym bazarze
Elementem Zintegrowanego Programu trzeba bêdzie doprowadziæ kanalizacjê do
Rewitalizacji na Pradze Pó³noc ma byæ mieszkañ w s¹siaduj¹cych z targowiskiem
tak¿e o¿ywienie Bazaru Ró¿yckiego. Projekt kamienicach... Problem doprowadzenia
rewitalizacji bazaru przygotowuje na zlecenie mediów jest w tym miejscu wyj¹tkowo z³o¿ony.
miasta Aleksandra Wasilkowska, architektka Powsta³ nawet pomys³, aby dostawy ciep³a
zajmuj¹ca siê wspó³czesnymi bazarami. Do zapewniæ bazarowi z po³o¿onej nieopodal
koñca sierpnia ma powstaæ wstêpna wersja wentylatorni Metra Warszawskiego. Na osi

Targowa-Brzeska przewidziano rozsuniête po
obu stronach pawilony handlowe. W bezpoœrednim s¹siedztwie Muzeum Pragi mia³yby
siê natomiast znaleŸæ warsztaty dla rzemieœlników i artystów, œwietlica. Projekt przewiduje powstanie nowej piêtrowej pierzei zabudowy, zarówno od ul. Targowej, Brzeskiej
i Z¹bkowskiej. Przy mo¿liwoœci nadbudowy,
w parterach zapewniono lokale us³ugowe i
handlowe. Od Targowej klientów bazaru ma
znów witaæ wielki niebieski syfon, nawi¹zuj¹cy do kiosku w tym kszta³cie stoj¹cego tu
przed laty. Wewn¹trz nowej zabudowy znajdzie
siê tak¿e przedszkole, ¿³obek oraz miejsce
aktywizacji seniorów, a na terenie samego
targowiska - sortownia œmieci. Problemy z
dojazdem mo¿na rozwi¹zaæ dwojako: albo
buduj¹c bardzo kosztowny parking podziemny,
albo wykorzystuj¹c ju¿ istniej¹cy parking
wielopoziomowy na rogu ulicy Brzeskiej i
Kijowskiej. Autorka sk³ania siê ku drugiemu,
znacznie prostszemu i tañszemu wariantowi.
Dowóz towarów do samego targowiska
odbywa³by siê bez ograniczeñ, ale tylko w
odpowiednich godzinach. Forma najmu
powierzchni handlowych jest na razie niewiadom¹. Najprawdopodobniej zostan¹ og³oszone
konkursy profilowane, zgodne z dominuj¹cymi funkcjami preferowanymi na konkretnych
ulicach, co ma zostaæ okreœlone w ramach
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.
Gotowa koncepcja ma uwzglêdniaæ dotychczas zebrane uwagi i podlegaæ szerokim
konsultacjom spo³ecznym.
Podczas dyskusji podkreœlano potrzebê
dba³oœci o zachowanie dostatecznej iloœci miejsc
handlowych oraz niepowtarzalnego charakteru
Ró¿yca. Czêœæ starych budek ma pos³u¿yæ jako
zewnêtrzne wykoñczenie nowych pawilonów,
rodzaj scenografii, historycznego cytatu.
Stare pawilony s¹ w bardzo z³ym stanie
i nie spe³niaj¹ dzisiejszych norm, wiêc nie
mog¹ byæ ponownie wykorzystane na targowisku. Zamierzenia s¹ bardzo ambitne.
Przy zielonym œwietle w Ratuszu przynajmniej w zasadniczej czêœci maj¹ szansê na
powodzenie, o ile terenowi miejskiemu zostanie zapewniona autonomia od terenów
objêtych roszczeniami, a to nie jest jeszcze
do koñca pewne.
Kr.

Poprzyj szpital na Bia³o³êce!
Projekt utworzenia szpitala w dzielnicy Bia³o³êka spotka³ siê z ogromnym zainteresowaniem i poparciem mieszkañców.
Pomys³odawca i organizator akcji – stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki (IMB) – zachêca wszystkich,
dla których wa¿ne s¹ lokalne sprawy, aby wziêli udzia³ w konsultacjach dotycz¹cych tej inwestycji, a tak¿e aby j¹
poparli sk³adaj¹c swój podpis.
Potrzeba utworzenia szpitala na Bia³o³êce dla wszystkich, którzy to przedsiêwziêcie, zachêcamy wszystkich do przekazania nam swoich
powa¿nie myœl¹ o naszej dzielnicy, jest oczywistoœci¹. Co wiêcej, by³a propozycji, uwag i oczekiwañ dotycz¹cych szpitala w terminie do 10 wrzeni¹ ju¿ wtedy, gdy Bia³o³êkê zamieszkiwa³o znacznie mniej osób ni¿ œnia. Zapraszamy równie¿ na nasz¹ stronê internetow¹, na której mo¿na
obecnie. Brak nocnej i œwi¹tecznej pomocy lekarskiej w czêœci Warsza- znaleŸæ formularz i podpisuj¹c go poprzeæ inwestycjê. Bia³o³êka zas³uguwy o najszybszym przyroœcie ludnoœci zakrawa na kpinê i pokazuje je na porz¹dn¹ opiekê medyczn¹, razem upomnijmy siê o ni¹!
skalê zaniedbania Bia³o³êki. Widz¹c bezczynnoœæ w³adz Inicjatywa MieszPiotr Basiñski
kañców Bia³o³êki postanowi³a wzi¹æ sprawy w swoje rêce. Razem z
radny Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
grup¹ ekspertów z zakresu s³u¿by zdrowia przygotowujemy projekt
piotr.basinski@inicjatywa.waw.pl
inwestycji, która z jednej strony spe³ni oczekiwania mieszkañców, a z
Inicjatywa
Mieszkañców Bia³o³êki (IMB)
drugiej – bêdzie op³acalna i pozwoli na samofinansowanie szpitala.
www.bialoleka.inicjatywa.waw.pl
Ju¿ wkrótce przedstawione zostan¹ szczegó³y projektu pt. „Szpital na
facebook.com/InicjatywaMieszkancowBialoleki
Bia³o³êce”. Jako ¿e chcemy, aby jak najwiêcej bia³o³êczan w³¹czy³o siê w

Prosto z mostu
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Muzeum Sztuki Nowoczesnej
- reaktywacja
Bez rozg³osu, w cieniu obchodów siedemdziesi¹tej rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 31 sierpnia 2014 r. w³adze miasta rozstrzygnê³y konkurs na projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR (dawny Teatr Rozmaitoœci, od 1998 r. z przerwami kierowany przez Grzegorza Jarzynê).
Zwyciêzc¹, który zaprojektuje budynki na
Placu Defilad w miejscu obecnego zaplecza
budowlanego drugiej linii metra, okaza³ siê
amerykañski architekt Thomas Phifer.
Wróciliœmy w ten sposób do stanu z pocz¹tku 2007 r., kiedy to œwie¿o wybrana prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz rozstrzygnê³a
poprzedni, odziedziczony po poprzednikach z
PiS konkurs na projekt tego samego obiektu.
Wy³oniony wówczas projekt by³ kontrowersyjny pod wzglêdem estetyki (sam nazwa³em go
wówczas publicznie „silosem na Placu Defilad”),
jednak pani prezydent nie zg³asza³a do wyników konkursu ¿adnych zastrze¿eñ merytorycznych. Ws³awi³a siê wówczas wypowiedzi¹: „Nie
znam siê na architekturze. Widzia³am wszystkie prace, które trafi³y do fina³u. Niektóre przypominaj¹ rozlany wosk czy jakieœ precelki.”
Przez kolejne piêæ lat urzêdnicy pani prezydent szamotali siê z projektantem silosa,
aby w koñcu zerwaæ z nim umowê. Miasto
straci³o na tym 11,25 mln z³. Zadowoleni z
siebie urzêdnicy przyst¹pili do organizacji
nowego konkursu. Jego wyniki trudno dziœ
oceniæ, gdy¿ jesteœmy dopiero na etapie
wstêpnej koncepcji, z której nie wynika nawet wygl¹d projektowanych budynków.
Wiemy tylko, ¿e przyjêta koncepcja jest
sprzeczna z obowi¹zuj¹cym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Placu Defilad, który zosta³ uchwalony w 2010 r. i na sztywno uwzglêdnia³ projektowany wówczas budynek
Muzeum. Dlatego rezygnacja z projektu i og³oszenie nowego konkursu zosta³o poprzedzone
w lipcu 2013 r. uchwa³¹ Rady Warszawy o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany planu zagospodarowania Placu Defilad w tym jednym miej-

scu, gdzie ma siê znaleŸæ Muzeum. Zmiana planu nie zosta³a jednak do dziœ uchwalona. Zatwierdzanie projektu, którego zgodnie z prawem
nie mo¿na zrealizowaæ, jest mocno ryzykowne.
Ja wiem, ¿e pani prezydent mo¿e uwa¿aæ,
i¿ z uchwa³¹ o zmianie planu nie powinno
byæ problemu, gdy¿ radni PO maj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ w Radzie Miasta i dzia³aj¹ jak maszynka do g³osowania. Ale w
demokracji ró¿nie bywa, a je¿eli uchwa³a nie
zostanie podjêta do listopada, to po wyborach sytuacja mo¿e siê zmieniæ ca³kowicie.
Minê³o dziewiêæ lat od og³oszenia pierwszego konkursu na projekt Muzeum. Gdyby
komuniœci w takim tempie odbudowywali
Warszawê po wojnie, bylibyœmy dziœ na etapie konkursu na projekt MDM-u.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Lewa strona medalu

Warszawa Warszawiacy Wierzbicki
Premier Tusk og³osi³ termin wyborów
samorz¹dowych: prezydenta miasta oraz radnych
trzech szczebli: dzielnicowych, rady miasta i
sejmiku wybierzemy 16 listopada. Je¿eli chodzi
o gie³dê nazwisk na urz¹d prezydenta Warszawy to praktycznie zosta³a ona zamkniêta
– przynajmniej jeœli chodzi o du¿e formacje.
PO stawia ponownie na Hannê GronkiewiczWaltz, PiS proponuje Jacka Sasina, a pisz¹cy
te s³owa jest kandydatem Sojuszu Lewicy

TELEGRAM
Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop
Marii Tondery, Mariusza Borowskiego
i Ireneusza Tondery - stop
w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop
Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop
ZAPRASZAMY!

Obiektywny POradnik

Nie zwalniamy tempa inwestycji
Wakacje ju¿ powoli dobiegaj¹ koñca.
Gor¹ce lato ³agodnie przechodzi w jesieñ, która
tak¿e powinna byæ gor¹ca zw³aszcza w samorz¹dach. Kilka dni temu premier podpisa³
stosowne rozporz¹dzenie i zarz¹dzi³ wybory
samorz¹dowe na 16 listopada. Lada dzieñ
rozpocznie siê kampania wyborcza i festiwal
obietnic, programów, plakatów i autoprezentacji. Jeden z kandydatów na prezydenta m.st.
Warszawy ju¿ teraz zarzuci³ miasto bilboardami ze swoim wizerunkiem. Zanim ruszy
machina wyborcza, warto na chwilê siê zatrzymaæ i porozmawiaæ nie o œwietlistych wizjach,
ale o faktach. O tym, co realnie siê dokona³o,
b¹dŸ za chwilê stanie siê faktem w³aœnie. A
fakty s¹ takie, ¿e Platforma Obywatelska,
która ju¿ 2 kadencjê sprawuje w³adzê na
Bia³o³êce, realizuje swój program wyborczy
zgodnie z planem, a niekiedy z nawi¹zk¹.
G³ównymi i widocznymi go³ym okiem
efektami pracy na przestrzeni 8 ostatnich lat
s¹ oczywiœcie budowana i oddawana za kilka
tygodni do u¿ytku linia tramwajowa na
Tarchomin oraz 3 nowe szko³y podstawowe
(przy ul. Ceramicznej, H. Ordonówny oraz
G³êbockiej), które zainauguruj¹ dzia³alnoœæ
ju¿ 1 wrzeœnia. Szko³y te otworzy³y swoje
podwoje przed rodzicami dos³ownie kilka
dni temu. Pierwsze zwiedzanie odby³o siê w
bardzo licznym gronie zainteresowanych,
którzy naocznie mogli przekonaæ siê jak
wygl¹daj¹ nowe, tak potrzebne inwestycje.
Jeœli chodzi o Zielon¹ Bia³o³êkê, niedawno,
bo pod koniec czerwca, zakoñczy³a siê
budowa terenu rekreacyjno-sportowego
przy ul. Magicznej, zwanego popularnie
„Magicznym Parkiem”. Jego budowa trwa³a
1,5 roku i by³a podzielona na dwa etapy.
W pierwszym, zakoñczonym w wakacje
2013 roku, wytyczono alejki spacerowe,
powsta³o boisko, sto³y do gry w tenisa oraz

skatepark i bikepark. W drugim etapie
oddano si³owniê plenerow¹, zorganizowano
miejsca do cichej rekreacji ze sto³ami do gry
w szachy, zbudowano kilka placów zabaw
dostosowanych do ró¿nych przedzia³ów
wiekowych, dziki zak¹tek z figurami zwierz¹t
oraz „zak¹tek etnograficzny” z trzema
wiatami, w których dzieci bêd¹ poznawaæ
obyczaje i walory Mazowsza. Zielona Bia³o³êka
zyska kolejne miejsce do rekreacji i to jeszcze
w tym roku. Przy ul. Echa Leœne powstaje
plac zabaw z boiskiem do gry w koszykówkê
i si³owni¹ plenerow¹. Ca³oœæ zostanie obsadzona zieleni¹, a wieczorem teren bêd¹
oœwietlaæ lampy solarne. „Bociani Zak¹tek”
przy ul. Ruskowy Bród w tym roku zostanie
wzbogacony o nowy plac zabaw z wodnymi
motywami, typu stateczek i kuter rybacki,
przeznaczony dla dzieci w starszym wieku,
plac sportowy ze œciankami wspinaczkowymi,
powiêkszony bêdzie skatepark.
Co do planów, pewnych i potwierdzonych,
a nie wizji na przysz³oœæ, to jeszcze w tym roku
rozpoczn¹ siê budowy 2 przedszkoli: równie¿
przy ul. G³êbockiej oraz ul. Jesiennych Liœci.
Przy tym ostatnim utworzone zostan¹ 2
oddzia³y ¿³obka. Dodatkowo, istniej¹ca ju¿
placówka na ul. Hemara zostanie rozbudowana
tak, aby mo¿na tam by³o utworzyæ 4 nowe
oddzia³y dla kolejnych 100 dzieci. Podsumowuj¹c, w nowych przedszkolach znajdzie siê
miejsce dla oko³o 450 dzieci. Ponadto bardzo
zaawansowane, ale jeszcze oficjalnie nie
sfinalizowane s¹ plany budowy 3 nowych
¿³obków i 3 nowych szkó³ podstawowych na lata
2014-2018. W niedalekiej przysz³oœci na
terenie nowej szko³y podstawowej znajdowa³a
siê bêdzie szkolna sala widowiskowa, a przy
niej filia Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury (BOK).
W bliskim s¹siedztwie uruchomione zostanie
jesieni¹ miejsce aktywnoœci lokalnej, którego

Demokratycznej. Oprócz tego startuje te¿
burmistrz Ursynowa i kandydatka partii
Zielonych. Czy ktoœ jest w stanie zagroziæ
urzêduj¹cej pani prezydent? Wierzê, ¿e tak.
Warszawie potrzebna jest zmiana, bo Hanna
Gronkiewicz-Waltz nie ma pomys³u na miasto
i jego rozwój. Obietnice sprzed 8 lat, ponowione
przy reelekcji cztery lata temu, mo¿na w³o¿yæ
miêdzy bajki. Nie mamy obiecanych trzech linii
metra, siedmiu linii Szybkiej Kolei Miejskiej i
kilku nowych mostów. Nie mówi¹c ju¿ o inwestycjach po praskiej stronie Wis³y. Oczywiœcie
kandydatka Platformy obieca nam to jeszcze
raz, ale nikt rozs¹dny w to ju¿ nie uwierzy.
Chocia¿ kto wie, bo przy referendum Hannie
Gronkiewicz-Waltz uda³o siê warszawiaków
oczarowaæ. Nagle okaza³o siê, ¿e mo¿na
wprowadziæ bud¿et partycypacyjny, o czym SLD
mówi³o od lat. Mo¿na rozmawiaæ z mieszkañcami i s³uchaæ ich podpowiedzi. Mo¿na
dymisjonowaæ niekompetentnych urzêdników.
Pytanie tylko, czy pani prezydent tak zostanie,
czy jest to tylko rola, któr¹ bêdzie graæ do dnia
wyborów. Myœlê, ¿e to drugie.
Tymczasem Warszawie naprawdê potrzebny
jest dobry gospodarz. Nie celebryta i polityk z
pierwszych stron gazet, traktuj¹cy urz¹d jako
trampolinê do dalszej kariery. Warszawiacy
potrzebuj¹ kogoœ, kto jest jednym z nich, zna
miasto, jego problemy i wie, jak je rozwi¹zaæ.
Kto lubi mieszkañców i nie ogl¹da ich tylko z

okna limuzyny. Takie s¹ moje priorytety zawarte
w haœle – „Warszawa, Warszawiacy, Wierzbicki”
Te trzy literki WWW to te¿ synonim nowoczesnoœci, bo uwa¿am, ¿e czas zast¹piæ Warszawê
analogow¹, Warszaw¹ cyfrow¹. I to praktycznie
w ka¿dej dziedzinie dzia³alnoœci miasta.
Hanna Gronkiewicz-Waltz wyrwa³a stolicê z
zapaœci inwestycyjnej, do której doprowadzili
jej poprzednicy z PiS-u. Ale po pierwsze nie
zrobi³a tego sama, tylko w oparciu o koalicjê
PO-SLD w latach 2006-2010, a po drugie op³aci³a
to ogromnymi podwy¿kami dla mieszkañców,
jakie w ostatnich czterech latach samodzielnych
rz¹dów Platformy Obywatelskiej w stolicy zafundowa³a. Podro¿a³y czynsze, u¿ytkowanie
wieczyste, bilety komunikacji miejskiej, przedszkola i ¿³obki, woda, nieczystoœci i œmieci. Rz¹dy
Hanny Gronkiewicz-Waltz to te¿ prywatyzacja
Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej skutkuj¹ca - przed czym ostrzegaliœmy
- wzrostem cen ciep³a o 20%, likwidacja szkolnych sto³ówek, dodatków motywacyjnych dla
nauczycieli, ciêcia w komunikacji i ogromne
opóŸnienia inwestycyjne. To tak¿e ogromna arogancja w³adzy w kontaktach z mieszkañcami,
która doprowadzi³a do referendum w sprawie
odwo³ania pani prezydent.
Dlatego czas na zmiany. Warszawiacy nie
mog¹ byæ traktowani jak skarbonka z pieniêdzmi na kolejne inwestycje i utrzymanie
miasta. Ich kieszenie ju¿ od dawna œwiêc¹

pustkami, a w³odarze stolicy nie chc¹ tego
dostrzec! Miasto musi siê rozwijaæ, lecz mo¿na
to robiæ lepiej, szybciej i przede wszystkim nie
kosztem jego mieszkañców. Jak? Choæby
ograniczaj¹c marnotrawstwo i pozyskuj¹c
alternatywne Ÿród³a dochodów. We wrzeœniu
przedstawiê Pañstwu w³asn¹ wizjê Warszawy.
Nie zbiór pobo¿nych ¿yczeñ, jak robi¹ to inni,
tylko recepty na bol¹czki tego miasta. Wypracowane nie tylko przez ekspertów, ale
równie¿ na podstawie sugestii mieszkañców,
z którymi od miesiêcy siê w tym celu spotykam. Chcê, aby by³ to program prawdziwie
obywatelski. Napisany dla Warszawiaków i
wspólnie z nimi. Prezentacja ju¿ wkrótce.
Sebastian Wierzbicki
wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy
(Klub Radnych SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Ch³odnym okiem

Remanent po wakacjach
ciekaw¹ ofertê BOK bêdzie opracowywa³
wspólnie z mieszkañcami.
Parê dni temu robi¹c porz¹dki w piwnicy
natkn¹³em siê na kilka swoich plakatów z
kampanii wyborczej 2010 r. Przeczyta³em swoje
g³ówne has³o wyborcze: „Most, tramwaj i 2
nowe szko³y” i stwierdzi³em, ¿e nie dotrzyma³em
s³owa…. bo otwieramy przecie¿ 3 szko³y. To
oczywiœcie anegdotka oparta na faktach i
¿yczy³bym wszystkim staj¹cym niebawem w
szranki wyborcze kandydatom takiej rozbie¿noœci programowej. Dlatego te¿, jeszcze raz
podkreœlam, ¿e w zwi¹zku z nadchodz¹c¹
kampani¹ wyborcz¹ i spodziewanym zalewem
kolorowych plakatów z obietnicami czy bogatymi
nierealnymi programami, naprawdê warto
spojrzeæ na fakty i ch³odnym okiem przeanalizowaæ spis inwestycji, jakie dokona³y siê w
ostatnich kilku latach. A potem œwiadomie
wybraæ swoich przedstawicieli do rady dzielnicy.
Pawe³ Tyburc (PO)
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl

Rozpoczynaj¹c ten felieton winien jestem
Pañstwu informacjê o wynikach g³osowania w
sprawie bud¿etu partycypacyjnego, którego
rozstrzygniêcie og³oszone zosta³o w trakcie wakacyjnej przerwy w ukazywaniu siê gazety.
Zwyciê¿y³ pomys³ zbudowania nowoczesnej
pla¿y nad Wis³¹ na wysokoœci Rusa³ki, wysoko
ocenione zosta³y pomys³y œcie¿ek rowerowych
na terenach Nowej i Starej Pragi. Doczeka siê
tak¿e realizacji wybieg dla psiaków przy Strzeleckiej i ogólnodostêpna darmowa sieæ wi-fi. To
wszystko w roku 2015. Mamy jednak rok bie¿¹cy,
a w nim jeszcze szereg konkretnych zadañ do
wykonania. Brakuj¹ce œrodki powoli s¹ uzupe³niane tak, by starczy³o na niezbêdne wydatki.
Na wtorkowej sesji opiniowaliœmy zwiêkszenie
bud¿etu na oœwiatê o ponad trzy miliony, bo tu
by³y najwiêksze braki w pozycjach p³acowych
dla nauczycieli i pracowników administracji.
NieŸle w tym roku wygl¹daj¹ z kolei wydatki
na remonty placówek oœwiatowych. Do koñca
roku ruszy nowe przedszkole przy Siedleckiej,
zrealizowane zostanie boisko sportowe przy
najlepszym praskim i nie tylko liceum im.
W³adys³awa IV, a wiêkszoœæ praskich przedszkoli
uzyska nowe estetyczne i bezpieczne place zabaw.
Rozpocznie siê te¿ modernizacja boiska przy
Gimnazjum 30 na ulicy Szanajcy. Trwaj¹ tak¿e

remonty wakacyjne, które - mam nadziejê skoñcz¹ siê przed pierwszym dzwonkiem.
Najwiêkszy z nich trwa w Zespole Szkó³ przy
Jagielloñskiej 7. Po gruntownym malowaniu
szko³a ma wygl¹daæ jak nowa.
Pierwszego wrzeœnia uroczysta inauguracja
roku szkolnego odbêdzie siê w SP nr 30 przy
ulicy Bia³ostockiej 10/12, jednej z trudniejszych placówek oœwiatowych na Pradze. Okres
wakacji to tak¿e czas wzmo¿onych prac drogowych i budowlanych. Klimat musia³ byæ niez³y,
bo w tych pierwszych ukoñczono wszystkie
zaplanowane modernizacje (Kowieñska,
Strzelecka, Œrodkowa, Szanajcy, Nusbauma,
M³ota, Burdziñskiego, przechodniak pomiêdzy
Siedleck¹ a Radzymiñsk¹ - czeka na w³¹czenie
do ruchu zmodernizowane skrzy¿owanie na
Golêdzinów) a w tych drugich znacznemu
przyspieszeniu uleg³a budowa osiedla budynków komunalnych na Golêdzinowie tak, ¿e na
pocz¹tku listopada rozpoczn¹ siê odbiory
techniczne kolejnych ponad dwustu mieszkañ.
Rozpoczê³y siê te¿ prace nad rewitalizacj¹
placu Hallera. Teren ten otrzyma oœwietlenie
z 38 latarni, nowe ³awki z oparciami, wymieniona zostanie misa fontanny, zamontowane
podœwietlenie wody, wymienione zostan¹
tak¿e p³yty chodnikowe w alejkach. Plac

zabaw dla dzieci uzyska nowe pod³o¿e. Byæ
mo¿e, pojawi¹ siê donice z kwiatami. Trwaj¹
oczywiœcie prace zwi¹zane z metrem, powoli
wy³ania siê nowy kszta³t placu Wileñskiego,
trwa batalia o przysz³y wygl¹d Targowej jako
ulicy bardziej przyjaznej przechodniom, a nie
samochodom. Dzielnie walcz¹ drogowcy ze
Strabagu, aby dotrzymaæ terminów i oddaæ
do u¿ytku pierwszy odcinek Trasy Œwiêtokrzyskiej. O¿ywili siê te¿ inwestorzy prywatni,
oprócz Konesera widaæ rozpoczêt¹ inwestycjê
przy Szwedzkiej 43, rusza siê te¿ budowa
kolejnego budynku w Porcie Praskim. Metro
jednak przyspiesza zmiany na Pradze.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl
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Zmodernizowana infrastruktura drogowa i komunikacyjna
Ka¿dy mieszkaniec naszej dzielnicy wokó³ siebie obserwuje
stale zachodz¹ce zmiany. Nie tylko w obrêbie swojego osiedla
czy ulicy. Ale równie¿ na wielkim placu budowy (2013-2014),
jakim niew¹tpliwie jest wêze³ komunikacyjny: ul.Targowa –
Al. Solidarnoœci – Plac Wileñski. Zapewne niejeden z nas
niecierpliwie czeka na jej zakoñczenie, bo utrudnienia w
ruchu jakie spowodowa³a, „daj¹ nam wszystkim w koœæ”.

To najwiêksza na Pradze Pó³noc
modernizacja - nie tylko drogowa
(obejmuj¹ca ca³e skrzy¿owanie),
ale równie¿ w zakresie ogólnomiejskim i komunikacyjnym –
wprowadzaj¹ca nasz¹ dzielnicê
w XXI wiek. II linia metra bezkolizyjnie w³¹cza Pragê Pó³noc w
„krwioobieg” ca³ej Warszawy,
czyni¹c z niej bardzo wa¿ne
miejsce w uk³adzie komunikacyjnotranzytowym miasta.
Modernizacja ul. Bia³ostockiej (od ul. Markowskiej
do ul. Radzymiñskiej) - lata
realizacji 2008-2010
Odcinek ul. Bia³ostockiej uznawany by³ przez mieszkañców za
bardzo niebezpieczny. Nie remontowana od lat nawierzchnia
jezdni i chodników stanowi³a zagro¿enie dla ruchu ko³owego i
pieszego. Brak miejsc parkingowych powodowa³ parkowanie samochodów na trawnikach, które
w zwi¹zku z tym stale ulega³y
zniszczeniu. Odcinek od ul. Markowskiej do Radzymiñskiej by³
praktycznie niedostêpny dla osób
niepe³nosprawnych.
Przedmiotem inwestycji by³a
kompleksowa modernizacja ul.
Bia³ostockiej na odcinku od ul.
Markowskiej do ul. Radzymiñskiej. Roboty drogowe obejmowa³y: wymianê nawierzchni ulicy wraz podbudow¹, ca³kowit¹
wymianê instalacji elektrycznej i
przebudowê oœwietlenia - w tym
poprawê estetyki istniej¹cych
tam latarni ulicznych. Zamontowanie urz¹dzeñ organizacji ruchu, kompleksow¹ wymianê nawierzchni chodników oraz budowê od podstaw œcie¿ki rowerowej. Przystosowanie poprzez budowê miejsc postojowych oraz
zatok postojowych dla samochodów osobowych. Rekultywacjê i
uzupe³nienie przyulicznej zieleni
miejskiej oraz uporz¹dkowanie
otoczenia wokó³ pomnika - miejsca
pamiêci narodowej.
Na odcinku od ul. Markowskiej
do ul. Radzymiñskiej zosta³y
przeprowadzone roboty rozbiórkowe starych nawierzchni
jezdni i chodników. Nowe nawierzchnie chodników wykona-

no z betonowej kostki brukowej,
a nawierzchnie ulicy z nowej
warstwy asfaltowej. Zamontowano tak¿e nowe kamienne
krawê¿niki. Na ulicy zainstalowano nowe - zmodernizowane
oœwietlenie: latarnie z wysokogatunkowej stali, ocynkowane i
zabezpieczone przed korozj¹.
Czêœæ latarni wymieniono na
stylowe. Efekt dekoracyjny
osi¹gniêto dziêki zastosowaniu
stylizowanych przewi¹zek wykonanych z odlewu ¿eliwnego.
Zagospodarowano i uporz¹dkowano zieleñ, dokonuj¹c nowych
nasadzeñ drzew, krzewów i
zasiewu trawników.
Modernizacja ul. Kawêczyñskiej (od ul. Z¹bkowskiej do ul. Otwockiej) – lata
realizacji 2011-2013
Ulica Kawêczyñska stanowi
fragment Szmulowizny, bêd¹cej
czêœci¹ historycznego obszaru
przedwojennej Pragi. Przed
modernizacj¹ na ulicy wystêpowa³y ró¿ne nawierzchnie. W
obrêbie jezdni - g³ównie nawierzchnia asfaltowa. Zachowana na odcinku Z¹bkowska –
Radzymiñska - Folwarczna partia
nieczynnego torowiska, wy³o¿ona
by³a kostk¹ kamienn¹. Chodniki
wykonane by³y z p³yt betonowych o ró¿nych wymiarach.
Znajdowaliœmy równie¿ odcinki
wy³o¿one ró¿nokolorow¹ kostk¹
„Bauma”. Wjazdy, które oryginalnie wykonane by³y z kostki
kamiennej - przed modernizacj¹
pokryte by³y asfaltem, a niektóre
odcinki wykonane zosta³y z
„trylinki” lub kostki „Bauma”.
Oœwietlenie ulicy pocz¹tkowo
wyposa¿one by³o w lampy gazowe. Na prze³omie lat 20. I 30.
XX wieku, systematyczne by³y
one wymieniane na oœwietlenie
elektryczne. Ze wzglêdu na historyczny charakter ulicy Kawêczyñskiej przywrócono jej pierwotn¹ formê historycznego
oœwietlenia z lat 30. XX wieku.
W ramach prowadzonej inwestycji zainstalowano lampy typu –
„pastora³y warszawskie” (model
z 1923 lub 1928 roku). Odcinek
ulicy Kawêczyñskiej, bêd¹cy
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przedmiotem inwestycji, objêty
jest stref¹ ochrony konserwatorskiej. Wzd³u¿ ul. Kawêczyñskiej
znajduj¹ siê obiekty wpisane do
rejestru zabytków, m.in.: ul. Kawêczyñska 53 – Zespó³ Zajezdni
Tramwajów Warszawskich, ul.
Kawêczyñska 9 – Fabryka Farb
Drukarskich „Pigment”, ul. Kawêczyñska 26 – Dom wielorodzinny oraz ul. Kawêczyñska 53
– Bazylika p.w. Najœwiêtszego
Serca Jezusowego.
W ramach inwestycji ca³kowicie
wymieniono nawierzchniê ulicy.
Dostosowano pasy do wymagañ
ruchu rowerowego i pieszego.
Odtworzono wjazdy. U³o¿ono
now¹ nawierzchniê chodników
oraz zatok postojowych dla samochodów osobowych.
* Ruch rowerowy - na czêœci
ulicy wyznaczono wspólnie z
ruchem ko³owym z jednoczesnym ograniczeniem prêdkoœci
do 30 km/h. Z uwagi na koniecznoœæ odtworzenia zabytkowej
nawierzchni, która nie odpowiada³a wymogom wynikaj¹cym z
przystosowania do ruchu rowerowego - zastosowano pasy po
obu stronach torowiska tramwajowego z nawierzchni typu
„Krakowskie Przedmieœcie”.
* Ruch pieszy – u³o¿ono tu
zupe³nie nowe chodniki, a
miejsca postojowe na chodnikach
i w zatokach postojowych - oddzielono od ruchu pieszego
s³upkami blokuj¹cymi typu
„Syrenka”. Wykonano kompletne
przejœcia dla pieszych na skrzy¿owaniu ulic KawêczyñskaOtwocka: 2 przejœcia w rejonie
zjazdu do zajezdni tramwajowej
i na skrzy¿owaniu KawêczyñskaFolwarczna oraz przejœcie w
rejonie Kawêczyñska – Al.
Tysi¹clecia. Wszystkie maj¹
przepisow¹ szerokoœæ 4 m.
* Przystanki tramwajowe –
zosta³y zachowane w dotychczasowej lokalizacji - z niewielkimi
przesuniêciami - ze wzglêdu na
poszerzone przejœcia dla pieszych. Wykonano te¿ nowe przystanki typu „wiedeñskiego” - z
wyniesion¹ ponad jezdniê powierzchni¹ na d³ugoœci peronu.
Zastosowane rozwi¹zanie uspokoi³o ruch, usprawni³o wymianê
pasa¿erów oraz zwiêkszy³o dostêpnoœæ komunikacji tramwajowej dla osób niepe³nosprawnych.
* Dla osób niepe³nosprawnych
– dla zapewnienia udogodnieñ
dla osób niepe³nosprawnych

i ograniczonych ruchowo
obni¿ono krawê¿niki na
przejœciach dla pieszych, zastosowano p³yty chodnikowe
„z wypustkami” na dojœciach
do przejœæ dla pieszych. Na
przystankach typu „wiedeñskiego” wydzielono miejsca
oczekiwania przez osobê
poruszaj¹c¹ siê na wózku.
Ma³a architektura i zieleñ:
zachowuje charakter zabytkowy
tej czêœci miasta i jest spójna z

pozosta³ymi elementami zagospodarowania. Zmodernizowana
ulica zosta³a wzbogacona o
³awki i kosze na œmieci. Ich stylistyka nawi¹zuje do zabytkowego charakteru ulicy. Zosta³y
one ustawione przede wszystkim w pobli¿u przystanków
tramwajowych oraz w pobli¿u
Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej.
Uzupe³nione zosta³y dodatkowo o kosze na psie odchody z
³atwym dostêpem dla spaceru-

j¹cych. Przy Szkole Muzycznej
i Wy¿szej Szkole Mened¿erskiej wykonano miejsca
postojowe dla rowerów.
Wykonano rabaty wzd³u¿ chodnika.
Nasadzono nowe krzewy i
obsiano trawniki. Uk³ad szaty i
dobór gatunków uwzglêdnia
aktualnie trudne warunki ruchu
miejskiego. Pe³ni funkcjê
ozdobn¹, zwiêkszaj¹c jednoczeœnie estetykê ca³ego otoczenia. Zastosowane gatunki
drzew i krzewów cechuj¹ siê
ma³ymi wymaganiami co do
gleby, wysok¹ tolerancj¹ na
suszê, odpornoœci¹ na zanieczyszczenia i mróz oraz stosunkowo szybkim wzrostem.

