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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

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
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Tym razem, zainspirowani

ostatni¹ przed wakacjami sesj¹

Rady Dzielnicy, która poœwiêcona

by³a m.in. frekwencji radnych w

ramach sesji i na komisjach

Rady postanowiliœmy bli¿ej

przyjrzeæ siê w³aœnie tym kwe-

stiom. Przypomnijmy, ¿e zgod-

nie ze statutem dzielnicy radni

s¹ zobowi¹zani braæ udzia³ w

pracach Rady i jej komisji. Za

swoj¹ pracê otrzymuj¹ wcale

niema³e uposa¿enie (œrednio

ok. 22 tys. z³ rocznie, co w

przypadku niektórych radnych

stanowi jeœli nie ca³¹, to wiêksz¹

czêœæ dochodu). Analiza iloœcio-

wa (na jakoœciow¹ przyjdzie

jeszcze czas) aktywnoœci radnych

na sesjach i posiedzeniach

komisji zosta³a przygotowana

na podstawie statystyk przeka-

zanych przez Wydzia³ Obs³ugi

Rady w Urzêdzie Dzielnicy

Praga Pó³noc (jako odpowiedŸ

na wniosek redakcji o udostêp-

nienie informacji publicznej).

Statystyki obejmuj¹ okres od

grudnia 2014 r. do lipca 2017 r.

i dotycz¹ pracy w sumie 23

radnych (przypominamy, ¿e

od maja br. Rada Dzielnicy

dzia³a w 22-osobowym sk³adzie).

Sesje

W analizowanym okresie od-

by³o siê ³¹cznie 48 posiedzeñ

Rady Dzielnicy (³¹cznie z sesjami

okolicznoœciowymi). Najbardziej

pracowity by³ rok 2015 – 21 sesji,

najmniej 2014 – 3 sesje (ale tutaj

spotkania odbywa³y siê jedynie w

Jak pracuj¹

prascy radni?
Pod koniec ubieg³ego roku w artykule „Liderzy i leserzy”

(NGP, nr 21/2016) podsumowywaliœmy dwa lata pracy praskich

samorz¹dowców w obecnej kadencji. Wspominany artyku³

poœwiêcony by³ przede wszystkim interpelacjom, tj. jednemu

z g³ównych narzêdzi, za pomoc¹ którego radni maj¹ mo¿liwoœæ

wp³ywania na otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ.

Patriotyczna Gra Komunikacyjna  œladami ¿o³nierzy AK,

wspólnie z Muzeum Niepodleg³oœci uruchamia cykl 3

bezp³atnych spacerów realizowanych przez muzeum dla

uczestników gry. Spacery, prowadzone przez przewodników

Muzeum Niepodleg³oœci, bêd¹ koñczyæ siê bezp³atnym

wstêpem do  oddzia³ów placówki. Przypominamy, ¿e pierwszy

etap drugiej edycji gry koñczy siê z koñcem wrzeœnia gal¹

fina³ow¹ z wrêczeniem nagród.

Terminy spacerów to: niedziele 10, 17 i 24 wrzeœnia w godz. 10:00-

12:00. Dwa spacery - 10 i 17 wrzeœnia - odbywaj¹ siê w ramach

Europejskich Dni Dziedzictwa. Plan spacerów (mo¿e ulec zmianie):

10 wrzeœnia - ¯oliborz z wizyt¹ w X Pawilonie (prowadzi

M. Cieœlak, pracownik Muzeum X Pawilonu)

17 wrzeœnia - Stare Miasto/Muranów z wizyt¹ na Pawiaku

(prowadzi F. P³óciennik)

24 wrzeœnia - Œródmieœcie/Mokotów z wizyt¹ w Mauzoleum

Walki i Mêczeñstwa (prowadzi F. P³óciennik).

Spacery i wstêp do placówek Muzeum s¹ bezp³atne.

Dziêkujê Franciszkowi P³óciennikowi za zaanga¿owanie

i pomoc w realizacji pomys³u.

Beata Bieliñska -Jacewicz

Jest ju¿ pewne, ¿e prawo-

brze¿ny odcinek II linii metra

jest wykonywany przez firmê

Astaldi ze znacz¹cym wyprze-

dzeniem zak³adanych terminów.

Pewne jest wiêc tak¿e i to, ¿e

odcinek ten bêdzie gotowy w

kwietni lub maju 2019, zaœ

mieszkañcy stolicy pojad¹

now¹ tras¹ kilka miesiêcy

póŸniej, po dope³nieniu przez

wykonawcê wymogu odbiorów

poszczególnych fragmentów

tuneli oraz budowli stacyjnych

i infrastrukturalnych.

Rosn¹ mury

Nadspodziewanie dobre wa-

runki geologiczne wspomagaj¹

tempo prac. Mo¿na ju¿ przejœæ

tunelem dziel¹cym stacje przy

Trockiej i Ossowskiego. Œciany

stacji s¹ ju¿ uzbrojone i trwa

ich wype³nianie betonem, trwa

tak¿e monta¿ konstrukcji peronów.

Maria zbli¿a siê do przysz³ej

stacji Szwedzka, zaœ Anna

znajduje siê przy nasypie linii

kolejowej z Warszawy do

Gdañska. W ci¹gu dwóch, mo¿e

trzech tygodni zostan¹ wiêc

wydr¹¿one oba równoleg³e

tunele na odcinku od Trockiej

do Szwedzkiej. Na koniec tego

roku przewidywane jest dotarcie

obu tarcz do skrzy¿owania

Targowej i 11 Listopada.

Budowa II linii metra

Na Targówku szybko przybywa tuneli
30 sierpnia tarczê dr¹¿¹c¹ Maria dzieli³o sto metrów

od przysz³ej stacji Szwedzka. Dr¹¿y³a tunel pod zajezdni¹

autobusow¹ Stalowa. Tymczasem Anna znajdowa³a siê w

pobli¿u granicy Targówka i Pragi Pó³noc.

dokoñczenie na str. 3

Zapraszamy do gry

Mieszkañcy Targówka nad

podziw dobrze znosz¹ wszel-

kie utrudnienia zwi¹zane z

inwestycj¹.
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ostatnich tygodniach roku, zgod-

nie z kalendarzem wyborczym).

W 2016 r. odby³o siê 13 sesji,

natomiast w bie¿¹cym, 2017 r.,

11 sesji (stan na lipiec br.).

Obecnoœæ radnych na sesjach

wygl¹da przyzwoicie – w 2014 r.

prawie 70% radnych mia³o

frekwencjê na poziomie 100%

(trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e wte-

dy odby³y siê jedynie 3 sesje), w

2015 r. wynikiem 100% mog³o siê

wylegitymowaæ jedynie 8% radnych,

ale kolejnych 56% zanotowa³o

frekwencjê powy¿ej 80%. W 2016 r.

56% radnych by³o obecnych na

ka¿dej sesji, a kolejne 21%

podpisa³o listê obecnoœci na co

najmniej 80% posiedzeñ. W

bie¿¹cym roku na ka¿dej sesji

by³o 34% radnych, a kolejnych

47% radnych zanotowa³o fre-

kwencjê na poziomie powy¿ej

80%. W liczbach bezwzglêdnych,

100% frekwencj¹ na sesjach w

poszczególnych latach legitymo-

wa³o siê: 2014 r. – 16 radnych, w

2015 r. – 2 radnych, w 2016 r. –

13 radnych i w 2017 r. – 8 radnych.

W ka¿dym roku trafia³ siê tylko

jeden radny (w 2015 i 2016 r.

by³a to ta sama osoba), który z

ró¿nych wzglêdów (równie¿ zdro-

wotnych) zani¿a³ frekwencjê.

Posiedzenia komisji

Przy Radzie Dzielnicy Praga

Pó³noc dzia³a 9 komisji tema-

tycznych (mieszkaniowa, rewi-

zyjna, bud¿etu, edukacji, kultury

i sportu, bezpieczeñstwa, prawa

i samorz¹du, ochrony œrodowiska

i przestrzeni publicznej, infra-

struktury oraz polityki spo³ecz-

nej). Komisje zaczê³y dzia³aæ po

pe³nym ukonstytuowaniu siê

Rady, tj. od 2015 r. Zwyczajowo

dokoñczenie ze str. 1 radni przystêpuj¹ do poszczegól-

nych komisji w oparciu o swoje

doœwiadczenie zawodowe (przy-

k³adowo czêsto w sk³adzie komisji

edukacji s¹ radni z doœwiadcze-

niem w pracy w szkolnictwie) lub

zainteresowania. Od lat najwiêk-

szym zainteresowaniem cieszy

siê komisji infrastruktury – na

pocz¹tku kadencji swój akces

w³aœnie do tej komisji zg³osi³o a¿

19 radnych. Jej przeciwieñstwem

jest komisja ochrony œrodowiska

i przestrzeni publicznej, któr¹

tworzy³o 5 radnych. Najbardziej

aktywn¹, bior¹c pod uwagê

tylko liczbê posiedzeñ, jest

komisja mieszkaniowa – 79 po-

siedzeñ w analizowanym okresie

(miesiêcznie œrednio 2,5 spotkania),

natomiast jej przeciwieñstwem

jest komisja polityki spo³ecznej –

9 spotkañ (œrednio raz na 3,5

miesi¹ca). Trudno tutaj oczy-

wiœcie porównywaæ ze sob¹

komisjê, na której radni decyduj¹

o sprawach lokalowych (jedna z

najczêstszych form interwencji),

z tymi, w trakcie których za-

padaj¹ istotne decyzje dla

finansów dzielnicy czy kierunków

inwestycyjnych.

Jeœli chodzi o frekwencjê, to

100% obecnoœci¹ na posie-

dzeniach poszczególnych

komisji legitymuj¹ siê przede

wszystkim ich przewodnicz¹cy

– to nie dziwi, zw³aszcza, ¿e

kierowanie pracami komisji

zapewnia dodatkowe œrodki w

ramach uposa¿enia radnego.

Jak radni traktuj¹ pracê w

komisjach? Ogólnie mo¿na

stwierdziæ, ¿e ambiwalentnie.

Dobrze widaæ to na przyk³adzie prac

najliczniejszej komisji – komisji

infrastruktury. Pracê w niej za-

czyna³o 19 radnych, w 2016 r.

liczba ta spad³a do 17 i tylu cz³on-

ków ta komisja liczy obecnie. Te

dane jednak zaciemniaj¹ fak-

tyczn¹ aktywnoœæ wielu radnych

– w 2015 r. prawie 1/3 cz³onków

tej komisji uczestniczy³a w mniej

ni¿ 50% posiedzeñ, w 2016 r.

radnych z tak¹ frekwencj¹ by³o

ok. 23,5%, a w obecnym, 2017 r.,

ponad 35% radnych.

Dane liczbowe nie pokazuj¹

oczywiœcie pe³nego obrazu. Przy-

k³adowo 100% frekwencj¹ na

posiedzeniach Rady czy komisji

mo¿e legitymowaæ siê reprezen-

tant mieszkañców, który nigdy nie

zabiera g³osu, a jedynie zatwier-

dza w g³osowaniu podejmowane

przez Radê decyzje. Trudno jed-

nak to zweryfikowaæ, zw³aszcza,

¿e wbrew spo³ecznym oczekiwa-

niom, aktualnych stenogramów z

prac wielu komisji (w tym w³aœnie

wspominanej komisji infrastruktury)

pró¿no szukaæ w dzielnicowym

Biuletynie Informacji Publicznej.

Podobnie sytuacja wygl¹da ze

stenogramami sesji – ostatni do-

stêpny w BIP datowany jest na…

8 listopada 2016 r. Od tamtej pory

odby³o siê kolejnych 12 sesji…

Pytanie - z czego ta opiesza³oœæ

wynika?

Mo¿e warto wreszcie wdro¿yæ

transmisjê on-line, zaczynaj¹c

od sesji? Taki projekt zg³osi³ do

ubieg³orocznego bud¿etu party-

cypacyjnego nasz felietonista,

Krzysztof Michalski z Praskiego

Stowarzyszenia Mieszkañców

„Micha³ów”. W g³osowaniu ten

projekt popar³o prawie 400 osób,

co pokazuje, ¿e coraz wiêcej

pra¿an interesuje siê polityk¹ na

szczeblu lokalnym.

ICM

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Zwiêkszono bud¿et Wydzia³u

Gospodarowania Nieruchomo-

œciami o 3 mln z³ w zwi¹zku z

pozyskaniem dodatkowych

œrodków w wyniku sprzeda¿y

budynku przy Wrzesiñskiej 2.

Zasilono te¿ m.in. Dom Kultury

i Bibliotekê Publiczn¹ im. Ks.

Jana Twardowskiego, a tak¿e

Wydzia³ Sportu. Znalaz³y siê

tak¿e brakuj¹ce pieni¹dze na

wynagrodzenia dla nauczycieli.

Na oœwiatê i edukacjê prze-

znaczono kolejne 3 miliony.

Wed³ug wyjaœnieñ burmistrza

Zab³ockiego, mechanizm jest tak

skonstruowany, ¿e do pensji

nauczycieli dorzucane s¹ za-

wsze pieni¹dze z miejskiego

Biura Edukacji, które wyrównuj¹

niedobory w dzielnicach.

T³umaczy³ te¿, ¿e w rze-

czywistoœci zaanga¿owanie

œrodków inwestycyjnych to nie,

jak twierdzi radny Tondera, 10%

bud¿etu inwestycyjnego, ale blisko

90%, poniewa¿ zaawansowanie

wielu inwestycji jest bardzo du¿e

i wkrótce bêd¹ one finalizowane.

ZGN tutaj trochê zani¿a statystyki,

poniewa¿ realizuje zadania

w ramach Zintegrowanego

Programu Rewitalizacji, a te

wymagaj¹ wielu dodatkowych

procedur miejskich. Stwierdzi³

te¿, ¿e zarz¹dowi nie zale¿y na

tym, ¿eby wydaæ pieni¹dze

szybko, tylko dobrze.

Burmistrzowi nie spodoba³y

siê tak¿e interpelacje radnego

Tondery, przepisane ze zg³oszeñ

mieszkañców na facebookowej

stronie radnego. Na tak sfor-

mu³owane pytania (czêsto bez

wskazania dok³adnej lokalizacji)

bardzo trudno odpowiedzieæ –

argumentowa³. Nie zmienia to faktu,

¿e zdecydowana wiêkszoœæ

tych zg³oszeñ dotyczy³a œmieci,

zalegaj¹cych na ulicach i

podwórkach, skarg na plagê

szczurów i niewywo¿one ze

œmietników gabaryty.

Na szczêœcie, w ostatnim

czasie uruchomione przez

burmistrza Iskrê œrodki zwiêk-

szy³y bud¿et Zarz¹du Praskich

Terenów Publicznych. Obecnie

równie¿ zasilono ZPTP kwot¹ 49

tysiêcy na pielêgnacjê zieleni.

Zapowiedziano tak¿e, ¿e w

przysz³ym roku wydatki na

zieleñ i sprz¹tanie bêd¹ jeszcze

wiêksze. Zarz¹d ponadto pro-

wadzi rozmowy z miastem, aby

by³ jeden gospodarz terenu

(obecnie za ka¿dy skrawek

terenu odpowiada kto inny), co

u³atwi utrzymanie porz¹dku i

czystoœci w dzielnicy. Na ulicach

stan¹ te¿ nowe kosze (dziêki

zwyciêskiemu projektowi z

bud¿etu partycypacyjnego).

Burmistrz Iskra wyst¹pi³ do

w³adz miasta o rozwa¿enie roz-

wi¹zania umowy z firm¹ Lekaro

w zakresie odbioru gabarytów,

które bardzo czêsto zalegaj¹

tygodniami, mimo zg³oszeñ

administratorów.

Jeszcze we wrzeœniu maj¹

siê odbyæ konsultacje ws.

zmian Statutu m.st. Warszawy.

Chodzi o zmianê w przebiegu

czêœci granicy miêdzy Prag¹

Pó³noc i Targówkiem. Radni

zgodnie opowiedzieli siê za

pozostawieniem granic w

obecnym przebiegu. Wygl¹da na

to, ¿e g³ównie zadecydowa³y

spodziewane zyski – na tere-

nie pozyskanym po likwidacji

czêœci  infrastruktury kolejowej

stacji Warszawa Praga ma

powstaæ osiedle mieszkaniowe.

O pozyskanie terenu zabiega

Targówek. Procedura wymaga

jednak przeprowadzenia

konsultacji spo³ecznych, które

w obu dzielnicach maj¹ siê

odbyæ jeszcze w tym miesi¹cu.

Dot¹d pozytywnie w sprawie

przesuniêcia granicy wypo-

wiedzia³o siê miejskie Biuro

Architektury i Planowania

Przestrzennego oraz GUS.

Przeprowadzenie zmian w

statucie miasta jest mo¿liwe

ju¿ w styczniu, na pierwszym

posiedzeniu Rady Warszawy.

Nie dosz³o do uchwalenia po-

zytywnie zaopiniowanego przez

komisjê bezpieczeñstwa, prawa

i samorz¹du stanowiska ws.

utworzenia miejsc parkingowych

dla policji przy ul. Z¹bkowskiej i

Brzeskiej. Radni nie sprawdzili,

¿e we wnioskowanym miejscu

ma powstaæ skwer miejski –

jeden ze zwyciêskich projektów

bud¿etu partycypacyjnego. W

Przesuniêcia bud¿etowe i problem œmieci
Pierwsze po wakacjach posiedzenie rady zdominowa³y

przesuniêcia bud¿etowe.

przygotowanej uchwale nie

okreœlono tak¿e, o ile miejsc

parkingowych chodzi. Obecny

na sesji zastêpca kierownika

Wydzia³u Prewencji Komendy

Rejonowej Policji Mariusz Skiba

zapewnia³, ¿e chodzi o zaledwie

2-3 miejsca dla radiowozów. W

zwi¹zku z podnoszonymi w¹tpli-

woœciami, sprawê skierowano

ponownie do rozpatrzenia przez

komisjê bezpieczeñstwa, prawa

i samorz¹du.

Radny niezale¿ny Piotr

Pietruszyñski zwróci³ uwagê

na przegradzanie podwórek

studni. Nale¿y zaapelowaæ do

deweloperów i zarz¹dów

wspólnot o zaniechanie tych

dzia³añ w duchu dba³oœci o

wspólne s¹siedztwo.

Radny Kamil Ciepieñko

interesowa³ siê miejscem

przeniesienia bazarku z ulicy

Namys³owskiej. W 2018 roku

ma ruszyæ budowa kompleksu

sportowego w tym miejscu.

Burmistrz Zab³ocki poinformowa³,

¿e temat jest wci¹¿ otwarty,

a miasto wkrótce planuje

przeprowadzenie konsultacji

spo³ecznych w tej sprawie.

Jedn¹ z proponowanych

lokalizacji mia³by byæ teren

pomiêdzy jezdni¹ a torowi-

skiem wzd³u¿ ul. Jagielloñskiej.

Burmistrz poinformowa³, ¿e

zarz¹d wskaza³ na terenie

dzielnicy kilka lokalizacji pod

inwestycje w ramach progra-

mu rz¹dowego Mieszkanie +.

Trwaj¹ te¿ analizy mo¿liwoœci

przeprowadzenia trzeciego

etapu zabudowy terenów na

Golêdzinowie. Mia³oby tu po-

Jak pracuj¹ prascy radni?

wstaæ kolejnych 350 mieszkañ

dwupokojowych, zasilaj¹cych

zasób lokali komunalnych.

Radnych interesowa³ te¿ stan

zaawansowania remontów

szkó³ przed rozpoczêciem roku

szkolnego. Przeci¹gnie siê nieco

tylko remont szko³y przy Siera-

kowskiego – termin zakoñczenia

prac to wrzesieñ br. Szko³a ma

te¿ inny problem – z rekrutacj¹

uczniów do nowych klas szko³y

podstawowej. Na razie do ¿adnej

od 1 do 6 nie zapisano wyma-

ganych minimum 12 uczniów.

Do klasy pierwszej jedynie dwie

osoby. Powsta³o b³êdne ko³o,

poniewa¿ czêœci chêtnych dzieci

nie ma w systemie dopóki kla-

sa nie powstanie, a klasa nie

mo¿e powstaæ bez zg³oszenia

zarejestrowanych w systemie

uczniów. W opinii naczelnika

Wydzia³u Edukacji W³odzimierza

Siessa, zawa¿y³a negatywna

opinia o szkole.

W tym roku szkolnym Techni-

kum Geologiczno-Geodezyjno-

Drogowe z Szanajcy 5 przejmie

tak¿e budynek przy Szanajcy

17/19. Do koñca edukacji po-

zostan¹ tu obecne oddzia³y

gimnazjalne, ale uznano, ¿e

szko³a podstawowa, o któr¹

walczyli nauczyciele i rodzice, w

tym rejonie nie jest potrzebna.

Mennica, w³aœciciel terenów

wzd³u¿ Wis³y (m.in. po dawnym

torze testowym FSO), wykaza³a

zainteresowanie remontem

budynku po szkole przy ul.

Jagielloñskiej 61. Zapewni³aby

ona miejsca dla przysz³ych i

obecnych mieszkañców Golêdzi-

nowa, Œliwic i czêœci Nowej Pragi.

Poruszono te¿ sprawê przy-

sz³oœci Bazaru Ró¿yckiego.

Internet obieg³y ostatnio wizu-

alizacje zagospodarowania

terenu autorstwa spadkobierców

w³aœciciela. Bazar mia³by przy-

pominaæ przykryt¹ przeszklonym

dachem galeriê handlow¹. W

rêce spadkobierców trafi³o 2/3

terenu dawnego targowiska, 1/3

pozostaje we w³adaniu miasta –

nie ma do niej ¿adnych rosz-

czeñ. Burmistrz Iskra wyjaœnia³,

¿e na razie nie wiadomo, czy mia-

sto bêdzie chcia³o wykupiæ ca³y

teren bazaru. Zarezerwowano

na ten cel zaledwie 6 milionów

z³otych. Mo¿liwe jest te¿ wy-

w³aszczenie pod cel publiczny,

gdyby na terenie zaplanowano

tego typu placówki. Projekt

spadkobierców ma charakter

wy³¹cznie komercyjny. Najpraw-

dopodobniej sprawê bêdzie roz-

strzyga³ s¹d. Tymczasem ju¿ do

14 wrzeœnia dzielnica bêdzie

musia³a wydaæ nowym w³aœcicielom

parking od strony Z¹bkowskiej,

którym zarz¹dza ZPTP.

Marek Jasiñski z Komitetu

Obrony Lokatorów, który zabra³

g³os jako ostatni podczas

sesji, dowodzi³, ¿e w Wydziale

Zasobów Lokalowych dzieje

siê Ÿle, a wyroki eksmisyjne ze

zwrotowych kamienic nie s¹

realizowane nawet od 2001

roku. Potwierdzi³ jednak, ¿e

obecnie sprawy mocno przy-

spieszy³y. Burmistrz Zab³ocki

podkreœli³, ¿e ka¿da sprawa

jest indywidualna, ale obecnie

urz¹d zrealizowa³ 120 wyroków

eksmisyjnych w trzy miesi¹ce.

Poprosi³ wszystkich zaintereso-

wanych mieszkañców (obec-

nych na sali by³o kilkadziesi¹t

osób z organizacji lokatorskich)

o wpisanie siê na listê. Ich sprawy

maj¹ byæ wyjaœniane.

Kr.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85
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Na szczêœcie znaleŸli siê ludzie,

dla których obraz miasta bez rze-

mieœlników sta³by siê pusty i

smutny. Powsta³o kilka co naj-

mniej inicjatyw, które przywracaj¹

pamiêæ i znaczenie tego sektora

przedsiêbiorczoœci, wpisuj¹cego

siê doskonale w idee id¹ce pod

pr¹d zakupowemu szaleñstwu,

idee szacunku do tworów ludzkich

r¹k i przedmiotów wykonanych lub

przywróconych do ¿ycia pieczo³owi-

cie i z pasj¹. Jedn¹ z tych inicjatyw

jest Centrum Kreatywnoœci Targowa

na ul. Targowej 56 na warszawskiej

Pradze. Pod tym adresem stoi

piêknie zrewitalizowana kamienicy

Mintera z 1867 r. Tu artyœci, rze-

mieœlnicy, przedsiêbiorcy sektora

kreatywnego wynajmuj¹ pomiesz-

czenia biurowe na preferencyj-

nych warunkach. Oprócz tego

znajduj¹ siê tu sale konferencyjne,

powierzchnie wystawiennicze,

concept store, czyli miejsce na

promocjê pomys³ów inkubowi-

czów oraz przestrzeñ eventowa.

Tutaj a¿ do koñca wrzeœnia

realizowany jest cykl spotkañ

Otwarte w Soboty, dedykowany

szeroko rozumianej bran¿y

kreatywnej oraz mieszkañcom

Warszawy, którzy chcieliby przed-

siêbiorców tej bran¿y poznaæ.

Sta³ym elementem spotkañ s¹

wystawy twórców – artystów

malarzy, fotografów, ceramików,

designerów. Przedmiotem do-

tychczasowych wystaw by³y te¿

autorskie przytulanki i rêcznie

tkane ubiory. Ka¿de spotkanie to

tak¿e okazja do zabawy: mali

artyœci znajd¹ coœ dla siebie na

warsztatach kreatywnych prowa-

dzonych przez artystki z Wawa

Design Festiwal. Ka¿dy, niezale¿nie

od wieku mo¿e poczuæ dzieciêc¹

radoœæ zabawy podczas testowa-

nia miejskich gier animacyjnych

Games Development lub inte-

raktywnych gier Funtronic. Po

po³udniu zaœ Iwo Zmyœlony,

krytyk sztuki, filozof, przedstawia

wybranych artystów, zwi¹zanych

z Prag¹. Jest czas na rozmowê

i na zadawanie pytañ twórcy.

Wybrane soboty cyklu to tak¿e

spotkania panelowo-networkingowe

dla bran¿y kreatywnej. To doskona³a

okazja do spotkañ we w³asnym gro-

nie, nawi¹zania nowych kontaktów,

wyra¿enia problemów i trudnoœci,

z jakimi borykaj¹ siê artyœci, rze-

mieœlnicy, twórcy. Na ka¿de spotka-

nie zaproszeni s¹ goœcie, którzy

w formie miniwyk³adu opowiadaj¹

o kondycji sektora lub dziel¹ siê

w³asnym doœwiadczeniem i recept¹

na sukces. Spotkania maj¹ niesza-

blonowy charakter, jak przysta³o na

bran¿ê kreatywn¹. Na ostatnim

spotkaniu tematem kreacji by³y

Otwarte w Soboty

w Centrum Kreatywnoœci Targowa
Jeszcze nie tak dawno wydawaæ by siê mog³o, ¿e ju¿

wkrótce z Warszawy na dobre znikn¹ ma³e, klimatyczne

zak³ady rzemieœlnicze. Kto jeszcze dziœ nosi rozklejone buty

do szewca, skoro nowe kosztuj¹ niemal tyle co naprawa?

produkty kulinarne, które nastêpnie

z wielkim apetytem i radoœci¹

zosta³y wspólnie zjedzone. Ale

spotkania Otwarte w Soboty to

tak¿e szansa na promowanie siê.

Forma dowolna: mo¿na wczeœniej

zg³osiæ siê do organizatorów,

Fundacji Wspierania Edukacji i

Rozwoju Innowatorium, i umówiæ

siê w jakiej formie mo¿na zapre-

zentowaæ swoje wyroby, dzie³a na

wystawie. Mo¿na równie¿ przyjœæ

po prostu np. z ulotkami w wyzna-

czone na spotkania soboty, o do-

wolnej godzinie pomiêdzy 12 a 19

– w takich godzinach odbywa siê

Otwarte w Soboty. Wszystkie

atrakcje dostêpne s¹ za darmo za-

równo dla przedstawicieli sektora

kreatywnego jak i zwiedzaj¹cych.

Oto daty spotkañ Otwarte w Soboty:

16.09, 30.09 - zwiedzanie

Centrum Kreatywnoœci Targowa,

wystawa prac, spotkania autorskie,

gry animacyjne i interaktywne,

warsztaty kreatywne dla dzieci,

wyk³ady i panele networkingowe

dla sektora kreatywnego,

Z organizatorem mo¿na

siê kontaktowaæ mailowo:

ckt@innowatorium.org

Projekt wspó³finansowany

przez m.st. Warszawa.

Na Targówku

szybko przybywa tuneli

Budowa II linii metra

Tymczasem na Woli

Mieszkañcy Woli nie s¹ ju¿ tak

cierpliwi. Wykonawca tego odcinka

II linii, firma Gulermak, zmaga siê

z licznymi kontrolami wymuszanymi

przez przedstawicieli wolskich

spó³dzielni mieszkaniowych, a

tak¿e z werbalnymi i fizycznymi

atakami mieszkañców na budow-

niczych metra. Pracê spowalniaj¹

znacznie trudniejsze ni¿ na Tar-

gówku warunki geologiczne i

pozosta³oœci II wojny œwiatowej,

a w szczególnoœci Powstania

Warszawskiego. Niedawno bu-

downiczowie trafili na ludzkie

szcz¹tki z tamtego okresu.

W po³owie wrzeœnia trzeba

bêdzie znacz¹co zwêziæ

skrzy¿owanie Kasprzaka ze

Skierniewick¹ w zwi¹zku z

budow¹ wentylatorni, co jesz-

cze pogorszy komunikacjê w

tamtym rejonie. Na pociechê

na Obozowej 4 wrzeœnia zosta³

wznowiony ruch tramwajów.

Utrudnienia w ruchu na

Targówku i Pradze Pó³noc

Na Targówku wy³¹czone z ruchu

s¹ skrzy¿owania Pratuliñskiej z

ulicami Trock¹ i Ossowskiego.

Objazd zamkniêtych ulic odbywa siê

Gorzykowsk¹, Handlow¹ i Ko³ow¹.

Na Pradze Pó³noc zamkniêty jest

jednokierunkowy fragment Tar-

gowej miêdzy skrzy¿owaniami z

Wileñsk¹ i 11 Listopada. Objazd

zamkniêtego fragmentu odbywa

siê ulicami: Wileñsk¹ - In¿y-

niersk¹, alej¹ Solidarnoœci - Ja-

gielloñsk¹ - Ratuszow¹ lub alej¹

Solidarnoœci - Szwedzk¹. Autobusy

linii 166, 169, 170, 338 oraz noc-

nej N03 (tylko w kierunku placu

Hallera, Bródna Podgrodzie, ronda

Starzyñskiego i Nowodworów)

skrêcaj¹ z Targowej w Wileñsk¹ i

dalej jad¹ In¿yniersk¹. Linie noc-

ne N14 i N64 (tylko w kierunku

Olesin i Choszczówki - Bazyliañ-

skiej - P³ytowej) kursuj¹ alej¹

Solidarnoœci i Jagielloñsk¹.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

XLV sesja Rady Dzielnicy Targówek

G³ównym celem tego planu jest ustalenie

przeznaczenia terenów, w tym - dla inwestycji

celu publicznego oraz okreœlenie sposobów ich

zagospodarowania i zabudowy. Uzasadnienie

uchwa³y zajê³o 64 strony. W drugiej uchwale,

przyjêtej 16 g³osami, rada dzielnicy zobowi¹-

za³a zarz¹d Targówka do przeprowadzenia

konsultacji spo³ecznych w sprawie zmiany

granic dzielnic: Targówka i Pragi Pó³noc.

3 uchwa³y i nominacja
Obrady sesji 30 sierpnia prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Krzysztof Miszewski.

Uczestniczy³o 19 radnych. Po przyjêciu protoko³ów z 5 poprzednich sesji radni

zajêli siê zaopiniowaniem projektu uchwa³y Rady Warszawy w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Œw. Wincentego.

Rozpatrzono skargê p. AB na dzia³ania

dyrektora OPS dzielnicy Targówek. Radni

uznali skargê za bezzasadn¹ z przyczyn faktycz-

nych i prawnych. Uchwa³ê popar³o 14 radnych.

Uchwa³y s¹ opublikowane w Biuletynie Infor-

macji Publicznej m.st. Warszawy.

Burmistrz przedstawi³ radnym nowego

naczelnika Wydzia³u Architektury i Budownictwa

- Mariê Szwa³ko.                                K.

Na Zaciszu przyjmuje uzdrowiciel

LOTHAR C. METZ
Absolwent Ortanez University w Quezon City oraz

Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej

w Pasay na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej

i wioski Anapo przynale¿nej do Benquet Tribe,

która s³ynie z daru uzdrawiania praktykowanego

i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje.

Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a

na wszystkich poziomach energii duchowej likwi-

duj¹c 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.

LOTHAR 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,

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje na Zaciszu, ale mo¿liwe s¹ te¿

wizyty domowe czy w innych wybranych

przez pacjenta miejscachw dniach:

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, wrzeœnia

Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19

pod numerami tel.: 22 679-22-47,

605 324 865, 605 177 007.

Wiêcej informacji: www.filipinskieuzdrowienia.pl
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MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

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

D
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W

I
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N

A

www.drzwiokna.waw.pl

P R O T E Z Y

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

Nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515, Pawe³ 609-490-949

Nastêpna gazeta - 20 wrzeœnia

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

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk ZPR Media Spó³ka Akcyjna. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.

Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ

reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja: 03-462 Warszawa, ul. Jagielloñska 42 lok. 73/73A

tel./faks 22 618-00-80

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

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

https://www.facebook.com/nowapraska

strona internetowa - www.ngp.pl

             e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                            redakcja: redakcja@ngp.pl
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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

mini og³oszenia
NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

MATEMATYKA - nauczycielka

udziela korepetycji

tel. 698-414-705

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA

ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

ginekolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

INSTALACJE elektryczne,

komputerowe, antenowe,

domofony, inteligentny dom

- 605-908-112

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,

www.serwis-rtv.waw.pl

ROLETY dzieñ, noc 514-165-445

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

WYKOÑCZENIA, remonty,

profesjonalnie - niedrogo

882-836-741

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

Z£OTA r¹czka 606-181-588

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne

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, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

SPRZEDAM

SPRZEDAM eleganckie

dwupoziomowe mieszkanie,

139 m2, 5 pokoi, Bia³o³êka,

602-315-457

PRACA

ATRAKCYJNE oferty pracy dla

opiekunek seniorów, praca w

Niemczech, szybkie wyjazdy,

akceptujemy jêzyk na poziomie

podstawowym. Tylko teraz

Bonus 500 Euro za wyjazd

we wrzeœniu. Promedica24,

zadzwoñ 506-289-039

Proszê Szanownych Pañstwa

dwa dni dziel¹ dwie wa¿ne rocz-

nice. 30 sierpnia - porozumienia

sierpniowe.1 wrzeœnia - II wojna

œwiatowa. Aliœci jak widzê te

fochy, te d¹sy, tê agresjê, po-

pulizm, oszustwa, defraudacje,

poœwiêcenia, zawierzenia,

demolowanie Konstytucji, pañstwa

prawa i spo³eczeñstwa obywa-

telskiego, to chcê Wam przy-

pomnieæ, ¿e to wszystko za

nasze pieni¹dze. Przestañmy

g³osowaæ na tych, którzy nas

dziel¹, zad³u¿aj¹, rozbrajaj¹ i

pchaj¹ na Wschód. Oni uwa¿aj¹,

¿e s¹ nieusuwalni. Nie g³osujmy

na tych, co siedz¹ po partiach i

w³adzach przez dziesiêciolecia.

Pogodziæ siê i porozumieæ mo¿na

ka¿dego dnia i wcale nie trzeba do

tego ani ksiêdza, ani biskupa. Oni

s¹ wspó³winni wszystkim naszym

rozbiorom i podzia³om. Prawda

pop³aca. Nie g³osujmy na odwró-

cone plecy i wychodzenie z sal.

Nie ma miejsca dla szarych pos³ów

po k¹tach i nocach ani dla

totalnej opozycji. Czekam na

narodowe konklawe Naprawdê

potrzeba nam politycznej zgody,

bo za chwilê bêdzie za póŸno.

Mamy prawo raz na cztery lata

zag³osowaæ dla swojego dobra

lub przeciwko sobie.

Wróæmy do szczurów, bo

czujê siê jak Kasandra, która -

przypomnê - w staro¿ytnoœci

mia³a dar przewidywania, ale

z powodu kl¹twy, jak¹ rzuci³ na ni¹

Apollo, w prawdê nikt nie wierzy³.

A jednak uczciwoœæ pop³aca.

W przypadku rozwlekania zoonoz

kolejnym koniem trojañskim na

ca³ym œwiecie, jest szczur. Prowadzi

nocne ¿ycie, uwielbia ciemne k¹ty,

nie znosi jawnoœci, po zapaleniu

œwiat³a ucieka, sprytny, odporny

na choroby, które roznosi. Lubi

delicje, ale nie pogardzi najwiêksz¹

obrzydliwoœci¹ do kanibalizmu

w³¹cznie. Praktycznie nieusuwalny

ze œrodowiska. W ostatnich dwóch

latach populacja szczurów ka-

skadowo wzros³a. Na pocz¹tek

Wroc³aw. We Wroc³awiu nie-

og³oszona klêska ¿ywio³owa z

powodu zaszczurzenia miasta.

Na ulicach znaki jak drogowe

- uwaga szczury! Spo³eczeñstwo,

które lekcewa¿y szarego

ma³ego szczura i szybkoœæ

namna¿ania jego populacji

zaczyna cierpieæ na najciê¿sze

choroby zakaŸne. T¹ najgroŸ-

niejsz¹ jest oczywiœcie d¿uma.

Od stuleci nazywana czarn¹

œmierci¹ lub morem, morowym

powietrzem to bakteria z

grupy bakterii jelitowych,

enterobactariacae pod obecn¹

nazw¹ Yersinia pestis. D¿uma

jest zoonoz¹, czyli chorob¹

pochodz¹c¹ wy³¹cznie od

zwierz¹t. Za dwa tygodnie

opiszê jej dramatyczne objawy.

A na Kremlu

wci¹¿ radoœæ i toasty
Przedszkole przy ulicy

Równej 2 rozpoczê³o swoj¹

dzia³alnoœæ w 1953 r. W ramach

modernizacji placówki, dziêki

zwiêkszeniu wysokoœci piwnic,

uda³o siê powiêkszyæ po-

wierzchniê u¿ytkow¹ budynku.

Uzyskano dodatkowe po-

mieszczenia m.in. magazynów,

archiwum oraz gabinet logope-

dyczny. W celu ograniczenia

kosztów eksploatacyjnych

zainstalowano nowoczesny

kompensacyjny kocio³ gazowy,

dostarczaj¹cy ciep³o oraz

powietrzn¹ pompê ciep³a,

wspomagaj¹c¹ podgrzewanie

wody u¿ytkowej. Dodatkowo

placówkê w pe³ni wyposa¿ono

w energooszczêdne oœwietlenie

ledowe.

Przeprowadzono generalny

remont elewacji budynku,

dachu, klatek schodowych i

pomieszczeñ dydaktycznych.

Równa na nowo
Ju¿ na pocz¹tku wrzeœnia dzieci uczêszczaj¹ce do

przedszkola Nr 171 wracaj¹ do swojej macierzystej siedziby

przy ul. Równej 2. Prace modernizacyjne trwa³y od po³owy

listopada 2016 r. i kosztowa³y blisko 2 mln z³otych. Do

przedszkola uczêszcza 100 dzieci w czterech oddzia³ach.

Sale dla dzieci zosta³y wypo-

sa¿one w najnowoczeœniejszy

sprzêt m.in. multimedialne

tablice interaktywne, „magiczne”

dywany s³u¿¹ce do æwiczenia

sprawnoœci sensorycznej dzieci,

projektory. Zakupiono nowe

meble dostosowane do potrzeb

najm³odszych.

Dzielnica planuje równie¿

budowê nowego przedszkola

przy ul. Wrzesiñskiej. Obecnie

na ukoñczeniu jest procedura

wyboru wykonawcy. Przed-

szkole bêdzie mieæ dwie na-

ziemne kondygnacje i jedn¹

podziemn¹, a na dachu –

ogród z grz¹dkami dla dzieci.

Prace budowlane powinny

rozpocz¹æ siê we wrzeœniu i

potrwaj¹ do paŸdziernika 2018 r.

W przedszkolu znajdzie siê 6

oddzia³ów dla ok. 150 dzieci.

Planowany koszt inwestycji

wyniesie ok. 7,5 mln z³otych.
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STREFA SZTUKI - ZAJÊCIA MANUALNE I PLASTYCZNE

AKWARELA - Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 18.15-20.15. Uczestnicy: m³odzie¿ i doroœli. Instruktor:

Teresa Ledziñska. Op³ata: doroœli 70 z³/m-c, m³odzie¿ 50 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia: doroœli 22 z³,

m³odzie¿ 17 z³. Malowanie w technikach wodnych: akwarela, akryl, tempera, gwasz. Pierwsze zajêcia 11.09.

ARCHItekturki - Zajêcia w pi¹tek, godz. 16.30-18.00. Uczestnicy: dzieci 6-10 lat.

Instruktor: Bo¿ena Wiœniewska.Op³ata: 100 z³/m-c obejmuje materia³y. Pojedyncze zajêcia

30 z³. Zamiast kupiæ - zrób. Zajêcia architektoniczno-plastyczne, których celem jest szersze

zainteresowanie dzieci otaczaj¹c¹ je rzeczywistoœci¹, œwiatem wspó³czesnym, zwrócenie uwagi

na znaczenie edukacji architektonicznej, rozwijanie wra¿liwoœci przestrzennej i ekologicznej,

kreowanie przysz³ych gustów, zapoznanie dzieci z cechami krajobrazu, troska o jakoœæ

najbli¿szego otoczenia, street art od strony sztuki i kreatywnego dzia³ania. Pierwsze zajêcia: 15.09.

BAJKOWA SZTUKA DZIECKA - Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 16.10-17.00. Uczestnicy:

dzieci 3-6 lat. Instruktor: Lucyna Kraœkiewicz. Op³ata: 70 z³/m-c obejmuje materia³y. Poje-

dyncze zajêcia 25 z³. Na zajêciach dziecko nauczy siê odkrywaæ œwiat przez pryzmat bajek,

baœni i legend. Wspólnie z bajkowymi bohaterami bêdzie mog³o prze¿ywaæ ich przygody,

troski, smutki i radoœci, dziêki czemu rozwinie swoj¹ wra¿liwoœæ i empatiê. Bêdzie przebywaæ

w kolorowym, pe³nym ró¿nych kszta³tów i materia³ów otoczeniu. Nauczy siê pos³ugiwaæ

narzêdziami plastycznymi w ramach ca³ego wachlarza proponowanych technik. Æwiczenia

z u¿yciem farb czy pasteli pomog¹ mu rozwijaæ sprawnoœæ manualn¹, przygotuj¹ do nauki

pisania. Warsztaty sprawi¹, ¿e dziecko bêdzie pomys³owe, ciekawe nowych wyzwañ i

samodzielne. Nauczy siê jak wykorzystywaæ swój talent w s³usznym celu, a zarazem

wspó³pracowaæ z grup¹, by stworzyæ „ma³e dzie³o sztuki”. Zajêcia plastyczne naucz¹ je

postrzegaæ œwiat wszystkimi zmys³ami, rozwin¹ wyobraŸniê i intuicjê. Pierwsze zajêcia 11.09.

CERAMIKA ARTYSTYCZNA - Zajêcia w œrodê, I grupa (dzieci 5-7 lat) godz. 16.30-

17.30, II grupa (dzieci 8-13 lat) godz. 17.45-19.00. Instruktor: Magda Jaworska. Op³ata:

120 z³/m-c obejmuje materia³y i wypalanie. Pojedyncze zajêcia 40 z³. Zajêcia z ceramiki

kszta³tuj¹ poczucie estetyki, rozwijaj¹ wyobraŸniê przestrzenn¹, usprawniaj¹ manualnie,

poprawiaj¹ koordynacjê wzrokowo-ruchow¹. Zabawa z glin¹ wycisza, uczy skupienia i

cierpliwoœci, a przede wszystkim jest wielk¹ frajd¹. Dzieci poznaj¹ ró¿ne techniki pracy w

glinie: modelowanie z wa³ków, kulek i p³atów, wygniatanie prostych naczyñ, tworzenie

przedmiotów dekoracyjnych, bi¿uterii i p³askorzeŸb. Pierwsze zajêcia 13.09.

DECOUPAGE - Zajêcia w œrodê, godz. 17.30-20.30. Uczestnicy: doroœli. Instruktor: Magdalena

Soszyñska. Op³ata: 130 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 40 z³ (tylko po uzgodnieniu z instruktorem).

Decoupage to sztuka ozdabiania przedmiotów za pomoc¹ serwetkowych motywów, daj¹ca wiele

mo¿liwoœci zdobniczych i ciekawe efekty. Zajêcia adresowane s¹ do osób, które lubi¹ odnawiaæ stare

rzeczy, postarzaæ nowe, nadawaæ przedmiotom nowy charakter. Materia³y zdobnicze i preparaty

wliczone s¹ w cenê. Przedmiot do zdobienia uczestnicy przynosz¹ ze sob¹. Pierwsze zajêcia 20.09.

FLORYSTYKA - Zajêcia w co drugi pi¹tek, godz. 19.00-21.00. Uczestnicy: doroœli i m³odzie¿.

Instruktor: Bo¿ena Wiœniewska. Op³ata: 70 z³/warsztat– obejmuje materia³y. Florystyka to

- oprócz sztuki uk³adania kwiatów - uwalnianie kreatywnoœci i doskonalenie wyobraŸni. Zajêcia

dla pasjonatów, coœ dla pocz¹tkuj¹cych i tych, którzy porz¹dkuj¹ swoj¹ wiedzê. Nauka

tworzenia precyzyjnych form, dobierania kolorów, wywa¿ania aran¿acji. Powstan¹ bukiety

uk³adane w rêku, kompozycje w naczyniach, œlubne bukiety, bi¿uteria florystyczna, wianki i wieñce

- florystyka sezonowa i okolicznoœciowa. Uczestnicy otrzymaj¹ wskazówki techniczne i informacje

podczas æwiczeñ warsztatowych i tworzenia w³asnych kompozycji. Pierwsze zajêcia 29.09.

GA£GANKOWY ŒWIAT - Zajêcia w czwartek, godz. 17.40-19.00. Uczestnicy: dzieci

i m³odzie¿. Instruktor: Dorota Koch. Op³ata: 80 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 25 z³. Jak po³¹czyæ

tkaninê z we³n¹, sznurkiem, koralikami? Jak o¿ywiæ ga³ganki? Jak umiejêtnie pl¹taæ sznurki,

by uzyskaæ artystyczn¹ rzecz. Jak byæ designerem mody dzieciêcej? Makrama, szycie,

eksperymenty z tkanin¹, naszywanie aplikacji, koralików i kieszonek, robótki rêczne.

Ga³gankowy œwiat to po³¹czenie tradycji z nowoczesnoœci¹. Pierwsze zajêcia: 14.09.

KALEJDOSKOP PLASTYCZNY - Zajêcia w œrodê, godz. 16.30-18.00. Uczestnicy:

dzieci 6-10 lat. Instruktor: Anna Podniesiñska-Bartoszek. Op³ata: 120 z³/m-c obejmuje

materia³y. Pojedyncze zajêcia 35 z³. 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, rzeŸby, kompozycje

przestrzenne lub przedmioty u¿ytkowe inspirowane twórczoœci¹ znanych artystów, sztuk¹

ludow¹ lub konkretnym dzie³em. Podczas zajêæ powstawaæ bêd¹ niebanalne przedmioty

dekoracyjne, a dzieci zapoznaj¹ siê z nowoczesnymi i dawnymi technikami plastycznymi:

scrapbooking, decoupage, szycie rêczne, malowanie na tkaninie, szkle lub porcelanie, kola¿.

Uczestnicy zajêæ przekonaj¹ siê równie¿, ¿e œwietn¹ zabaw¹ mo¿e byæ robienie prac plastycznych

z wykorzystaniem materia³ów recyklingowych i ekologicznych. Kalejdoskop plastyczny to

zabawa i nauka dla ka¿dego dziecka, które lubi twórczo eksperymentowaæ. Pierwsze zajêcia: 13.09.

NITK¥ INSPIROWANE - Zajêcia w czwartek, godz. 11.00-13.00. Uczestnicy: dzieci,

m³odzie¿, doroœli. Instruktor: Danuta Odyniec. Zajêcia bezp³atne. Haft artystyczny, Richelieu,

krzy¿ykowy - haftowane obrusy, serwetki i elementy dekoracyjne. Pierwsze zajêcia 5.10.

OTWARTA PRACOWNIA - Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 16.00-18.00. Uczestnicy: dzieci

10+ i m³odzie¿. Instruktorzy: Majka Kiesner, Bo¿ena Wiœniewska. Op³ata: 100 z³/m-c, materia³y

w³asne. Pojedyncze zajêcia 33 z³. Od A(bstrakcji) do Z(³otego podzia³u). Zajêcia prowadzone

w oparciu o klasyczne techniki plastyczne: monotypia, linoryt, rzeŸba, grafika, malarstwo,

samodzielne przygotowanie blejtramu. Prace z wyobraŸni i z natury, indywidualne i zbiorowe,

g³ównie du¿e formaty. Pracownia bêdzie miejscem swobodnego eksperymentowania, przestrzeni¹

do zabawy sztuk¹. M³odzi ludzie spróbuj¹ tego, co robi¹ doroœli artyœci. Uczestnicy zdobywaj¹

wiedzê o wykorzystywanych technikach, zdobywaj¹ wiarê we w³asne mo¿liwoœci. Zajêcia w Otwartej

Pracowni przyczyni¹ siê do rozwoju zmys³u obserwacji, zmys³u estetycznego, rozbudz¹ wyobraŸniê

i korzystnie wp³yn¹ na rozwój osobowoœci uczestników. Pierwsze zajêcia 11.09.

PRACOWNIA MALARSTWA - Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych: I grupa w

poniedzia³ek, godz. 14.00-15.30, II grupa we wtorek, godz. 14.30-16.00, III grupa w

pi¹tek, godz. 14.15-15.45. Instruktor: Bogus³awa O³owska. Op³ata: 72 z³/m-c, materia³y

w³asne. Pojedyncze zajêcia 25 z³. W programie nauka rysunku i malarstwa od podstaw.

Pastele suche i olejowe, akryle, farby olejne. Istnieje mo¿liwoœæ przyprowadzania dzieci na

zajêcia ze Szko³y nr 84. Zajêcia od 11.09.

RYSUNEK - Zajêcia w czwartek: I grupa – godz. 16.30-18.15, II grupa – godz. 18.20-

20.05. Uczestnicy: dzieci 7+, m³odzie¿. Instruktor: Rados³aw O³owski. Op³ata: 76 z³/m-c,

materia³y w³asne. Pojedyncze zajêcia 22 z³. Program obejmuje naukê rysunku architekto-

nicznego i przybli¿a zagadnienia takie jak: proporcje, zasady perspektywy i œwiat³ocieñ,

rysunek z wyobraŸni oraz natury. Pierwsze zajêcia 14.09.

SZTUKA NA HORYZONCIE - Zajêcia we wtorek, godz. 17.15-19.15. Uczestnicy:

dzieci i m³odzie¿ w wieku 7-15 lat. Instruktor: Bogus³awa O³owska. Op³ata: 90 z³/m-c

obejmuje wyjœcia do zewnêtrznych pracowni. Pojedyncze zajêcia 30 z³. Materia³y w³asne.

Warsztaty w pracowni 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 i warsztaty tematyczne prowadzone przez ludzi sztuki. Pierwsze zajêcia 12.09.

SZYCIE NA MASZYNIE - Zajêcia w œrodê, godz. 19.00-21.30. Uczestnicy: doroœli.

Instruktor: Halina Potêga. Op³ata: 470 z³ z w³asn¹ maszyn¹, 580 z³ z maszyn¹ DK Zacisze

za trzymiesiêczny kurs (12 zajêæ). I kurs 20.09.2017-13.12.2017, II kurs 7.02.2018-

25.04.2018. Kurs dla osób, które chcia³yby opanowaæ podstawy szycia na maszynie i

stworzyæ dla siebie coœ niepowtarzalnego, jedynego i oryginalnego. Uczestnicy pracuj¹

na swoich tkaninach. Informacje i zapisy podczas Otwartej Niedzieli 10.09.

TKACTWO ARTYSTYCZNE - Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 9.45-13.45; œrodê, godz. 16.00-

20.00. Uczestnicy: doroœli. Instruktor: Teresa Szczepañska. Op³ata: 1x w tygodniu 100 z³/m-c, 2x w

tygodniu 155 z³/m-c. Próbne zajêcia 30 z³. Podstawy tkactwa artystycznego, poznawanie wszystkich

splotów i technik, nauka cieniowania, wykonanie gobelinu wg w³asnego projektu. Pierwsze zajêcia 11.09.

WITRA¯ - Zajêcia we wtorek, godz. 16.00-19.00. Uczestnicy: doroœli. Instruktor: Katarzyna

Tumi³owicz-Piotrowska. Op³ata: 130 z³/m-c obejmuje materia³y. Warsztaty tworzenia witra¿y

z wykorzystaniem taœmy miedzianej. Realizacja w³asnych projektów. Pierwsze zajêcia 19.09.

STREFA MUZYKI

GITARA - Zajêcia w poniedzia³ek, wtorek, œrodê lub pi¹tek (45’). Uczestnicy: dzieci 9+,

m³odzie¿, doroœli. Instruktor: Jan Kasprzyk. Op³ata: 196 z³/m-c. Indywidualna nauka gry

na gitarze klasycznej. Informacje i zapisy u instruktora.

KEYBOARD - Zajêcia indywidualne w poniedzia³ek lub czwartek (45’). Uczestnicy: dzieci

10+ i m³odzie¿. Instruktor: Wies³aw Leœniewski. Op³ata: 196 z³/m-c. Próbne zajêcia 50 z³.

Nauka gry na instrumentach klawiszowych. Pierwsze zajêcia 11.09.

MA£Y MUZYK - Zajêcia indywidualne we wtorek lub pi¹tek (30’). Uczestnicy: dzieci

5-10 lat. Instruktor: Barbara Hijewska. Op³ata: 120 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 35 z³.

Zajêcia umuzykalniaj¹ce. Obejmuj¹ naukê gry na keyboardzie, zabawê g³osem, rytmem,

piosenk¹ oraz poznawanie nut i okreœleñ muzycznych. Pierwsze zajêcia 15.09.

PIANINO - Zajêcia indywidualne (45’). Termin do uzgodnienia z instruktorem. Uczestnicy:

dzieci 7+, m³odzie¿. Instruktor: Julia Greke-Patej. Op³ata: 196 z³/m-c. Próbne zajêcia 50 z³.

Nauka gry na pianinie. Pierwsze zajêcia 12.09.

PIOSENKA ROZRYWKOWA - Zajêcia we wtorek lub czwartek (45’). Uczestnicy:

dzieci 7+, m³odzie¿, doroœli. Instruktor: Anna Czuchaj-Señko. Op³ata: 180 z³/m-c. Poje-

dyncze zajêcia 60 z³. Lekcje maj¹ charakter indywidualny. Do ka¿dego ucznia dobierany

jest specjalny zestaw æwiczeñ kszta³c¹cych prawid³owy oddech, dykcjê oraz emisjê g³osu.

Podczas zajêæ m³odzi wokaliœci dowiedz¹ siê te¿ na czym polega interpretacja piosenki, jak

pracowaæ z mikrofonem, a tak¿e w jaki sposób prawid³owo poruszaæ siê na scenie. Wokaliœci

bior¹ udzia³ w koncertach oraz konkursach wokalnych. Przes³uchanie 14.09 godz. 15.00-17.00.

RYTMIKA - Zajêcia w poniedzia³ek: I grupa (dzieci w wieku 2-3 lata) godz. 17.00-17.30,

II grupa (dzieci w wieku 4-6 lat) godz. 17.35-18.20. Instruktor: Dorota Za³êska-Soroka. Op³ata:

I grupa 60 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 20 z³, II grupa 80 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 27 z³. Zajêcia

muzyczne przy akompaniamencie pianina. Zabawy rozwijaj¹ poczucie rytmu i przestrzeni. Rytmika

rozbudza w dzieciach umiejêtnoœæ wyra¿ania ruchem tego, co czuj¹. Pierwsze zajêcia 11.09.

ŒPIEW KLASYCZNY - Zajêcia indywidualne (45’) - termin do uzgodnienia z instruk-

torem. Uczestnicy: m³odzie¿ i doroœli. Instruktor: Julia Greke-Patej. Op³ata: 150 z³/m-c.

Pojedyncze zajêcia 40 z³. Emisja g³osu, æwiczenia oddechowe, dykcja, warsztaty interpretacji

pieœni i arii. Pierwsze zajêcia 12.09.

ZESPÓ£ WOKALNY Abra (starsza Abrakadabra) - Zajêcia w czwartek,

godz. 17.30-19.00. Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ 10-14 lat. Instruktor: El¿bieta Obrêbalska.

Op³ata: 220 z³/semestr lub 60 z³/m-c. W programie nauka piosenek, praca z mikrofonem,

æwiczenia œpiewu na g³osy oraz prawid³owej emisji i dykcji. Zakres æwiczeñ obejmuje równie¿

pracê nad prostymi uk³adami ruchowymi i ekspresj¹ cia³a. Zajêcia maj¹ na celu rozszerzanie

umiejêtnoœci wokalnych i naukê œwiadomej pracy nad interpretacj¹ piosenek. Zespó³ bierze udzia³

w przegl¹dach, konkursach i koncertach. W ramach projektu finansowanego przez Fundusz

Animacji Kultury WPEK zespó³ nagra profesjonalny clip. Przes³uchanie 14.09, godz. 17.00.

ZESPÓ£ WOKALNY Kadabra (m³odsza Abrakadabra) - Zajêcia w

czwartek, godz. 16.00-17.30. Uczestnicy: dzieci 6-9 lat. Instruktor: El¿bieta Obrêbalska.

Op³ata: 220 z³/semestr lub 60 z³/m-c. 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. Przes³uchanie 14.09, godz. 17.00.

ZESPÓ£ WOKALNY Voice of Zacisze - Zajêcia w czwartek, godz. 17.30-

19.00. Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ w wieku 10-17 lat. Instruktor Anna Czuchaj-Señko.

Op³ata: 220 z³/semestr lub 60 z³/m-c. Zajêcia obejmuj¹ takie zagadnienia jak emisja

g³osu, dykcja, praca z mikrofonem. Wokaliœci poznaj¹ zasady œpiewu w wielog³osie,

ruchu scenicznego, a tak¿e wartoœciowe utwory z zakresu muzyki rozrywkowej. Zespó³

reprezentuje DK Zacisze podczas koncertów plenerowych i konkursów artystycznych. Dziêki

temu m³odzi artyœci zdobywaj¹ umiejêtnoœæ opanowania tremy oraz oswajaj¹ siê ze scen¹,

a przy tym ucz¹ siê odpowiedzialnoœci za grupê. Przes³uchanie 14.09 godz. 15.00-17.00.

STREFA TEATRU

M£ODZIE¯OWE STUDIO TEATRALNE - Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 17.05-

20.00. Instruktor: Magdalena Mróz. Op³ata: 220 z³/semestr. Warsztaty teatralne dla

m³odzie¿y prowadzone w oparciu o ró¿ne techniki kszta³cenia rzemios³a aktorskiego.

Za³o¿eniem zajêæ jest zarówno budowanie zespo³owoœci, jak i odkrywanie teatralnego

potencja³u tkwi¹cego w ka¿dym z uczestników. Przy pomocy g³osu, ruchu, rytmu i

przede wszystkim wyobraŸni m³odzie¿ ma szansê zg³êbiæ tajniki œwiata teatru, a potem

wykorzystaæ tê wiedzê na scenie podczas przygotowywania spektaklu. Pierwsze zajêcia 2.10.

TEATR „PINOKIO” - Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 18.30-20.00. Uczestnicy: dzieci

9-12 lat. Instruktor: Joanna Mazewska. Op³ata: 200 z³/semestr. Zajêcia teatralne bardzo

korzystnie wp³ywaj¹ na rozwój dziecka. Pozwalaj¹ zapominaæ o nieœmia³oœci, koniecznoœæ

zapamiêtania tekstu poprawia pamiêæ, a elementy improwizacji wp³ywaj¹ na refleks i pozwol¹

nie straciæ g³owy w nieprzewidzianych sytuacjach zarówno na scenie, jak i w ¿yciu. Dziecko

uczy siê wspó³dzia³ania w zespole. Zabawy teatralne pozwalaj¹ roz³adowaæ nagromadzone

emocje, oswajaj¹ ze scen¹ i przygotowuj¹ do wyst¹pieñ publicznych. W programie realizacja

autorskiego scenariusza, udzia³ w przegl¹dach teatralnych. Pierwsze zajêcia: 11.09.

STREFA TAÑCA

BALET - Zajêcia: I grupa - poniedzia³ek, godz. 16.15-17.00 (grupa pocz¹tkuj¹ca 4-6 lat),

II grupa - wtorek, godz. 17.45-18.45 (grupa pocz¹tkuj¹ca 6-9 lat). Choreograf: Barbara

Dobrucka. Op³ata: grupa - 95 z³/m-c, jednorazowa lekcja próbna 30 z³; II grupa - 110 z³/m-c,

jednorazowa lekcja próbna 35 z³. Program zajêæ obejmuje podstawy tañca klasycznego,

choreografie do znanych baletów, naukê techniki wyrazu scenicznego, æwiczenia rozci¹gaj¹ce

i koryguj¹ce postawê. Pierwsze zajêcia: 11.09.

STREET JAZZ DLA DZIECI - Zajêcia w pi¹tek, godz. 16.50-17.40. Uczestnicy:

dzieci 8-12 lat. Instruktor: Katarzyna Korc-Pilitowska. Op³ata: 70 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia

25 z³. Street jazz jest po³¹czeniem najpopularniejszych stylów tañca króluj¹cych w teledyskach

gwiazd muzyki pop, hip-hop i R’n’B z technik¹ jazzow¹. Zajêcia wyrabiaj¹ w dzieciach

poczucie rytmu, a uk³ady taneczne ucz¹ wyczucia przestrzeni. Pierwsze zajêcia 15.09.

BREAKING Academy - Zajêcia we wtorek, godz. 16.35-17.35 i czwartek, godz. 19.15-20.30.

Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ 7-15 lat. Instruktor: £ukasz Depa. Op³ata: 1x w tygodniu 100 z³

rycza³t miesiêczny lub 400 z³/semestr, 2x w tygodniu 150 z³ rycza³t miesiêczny lub 650 z³/

semestr. Zajêcia jednorazowe próbne 30 z³. Grupa dla pocz¹tkuj¹cych oraz dla tych, którzy

opanowali ju¿ podstawowe techniki tego tañca i chc¹ je doskonaliæ poprzez æwiczenia. W

programie taniec breakdance oraz æwiczenia si³owo-sprawnoœciowe, w tym kroki wykonywane

„w parterze”, czyli rêkami i nogami, a czêsto ca³ym cia³em na ziemi. Efektem zajêæ bêdzie

utworzenie formacji, która bêdzie bra³a udzia³ w prezentacjach i zawodach. Pierwsze zajêcia: 12.09.

BREAK Kids - Zajêcia we wtorek, godz. 15.45-16.30. Uczestnicy: dzieci w wieku 4-6 lat.

Instruktor: £ukasz Depa. Op³ata: 100 z³ rycza³t miesiêczny lub 400 z³/semestr. Próbne

zajêcia 30 z³. Breaking - breakdance to rodzaj specyficznego i unikatowego tañca z du¿¹

iloœci¹ elementów si³owo-sprawnoœciowych. Break Kids to zajêcia ³¹cz¹ce breakdance,

hip-hop, jazz, to nauka rytmiki, s³uchanie muzyki i ogólne æwiczenia ruchowe dopasowane

do wieku dzieci. S³u¿¹ rozwijaniu w dzieciach sprawnoœci, poprawiaj¹ koordynacjê ruchow¹,

uelastyczniaj¹ miêœnie i œciêgna, a ponadto daj¹ pewnoœæ siebie i motywuj¹ do dalszych

æwiczeñ. Wszystko w formie dobrej zabawy. Pierwsze zajêcia: 12.09.

KLUB BOOGIE ROCK - Zajêcia we wtorek, godz. 18.55-20.25 i pi¹tek, godz. 19.00-20.30.

Instruktor: Robert Kulesza. Klub tañca boogie woogie i rock’n’rolla ma na swoim koncie liczne sukcesy

krajowe i zagraniczne. Tancerze bior¹ udzia³ w projektach, turniejach i konkursach. Pierwsze zajêcia: 5.09.

TANECZNE PODRÓ¯E PO EUROPIE - Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 20.10-21.40. Uczestnicy:

doroœli. Instruktor: Ewa Karasiñska-Gajo. Op³ata: 80 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 27 z³. Zajêcia

taneczne dla wszystkich, którzy s¹ ciekawi jak tañcz¹ nasi bli¿si i dalsi s¹siedzi. Bêd¹ tañce szkockie,

bretoñskie, greckie, macedoñskie, armeñskie. W korowodach, parach i krêgach. O ró¿nym charak-

terze, od szybkich i energetycznych po tañce spokojne i dostojne. Zajêcia s¹ skierowane do osób

doros³ych, bez wzglêdu na umiejêtnoœci czy doœwiadczenie taneczne. Nie s¹ wymagane pary. Zajêcia

pozwalaj¹ zdobyæ nowe umiejêtnoœci, ale równie¿ s¹ wspóln¹ zabaw¹. Pierwsze zajêcia 25.09.

TANIEC TOWARZYSKI DLA DOROS£YCH - Zajêcia do wyboru: wtorek, œroda, pi¹tek,

godz. 20.30-22.00. Instruktor: Robert Kulesza. Op³ata: 120 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia 40 z³.

Walc, tango, rock’n’roll, samba, cha-cha, disco i wspólna zabawa. Pierwsze zajêcia 5.09.

STREFA EDUKACJI

JÊZYK ANGIELSKI - Zajêcia w poniedzia³ek, œrodê lub pi¹tek. Uczestnicy: uczniowie

klas I-VII szko³y podstawowej, gimnazjum, liceum, doroœli. Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka.

Op³ata: 120 z³/m-c (rycza³t). Zajêcia 2x w tygodniu po 60’. Zajêcia na ró¿nych poziomach

zaawansowania, rozwijaj¹ce umiejêtnoœci jêzykowe ka¿dej grupy wiekowej. Przygotowanie

do egzaminów i matury. Dla doros³ych angielski w komunikacji i sytuacjach codziennych.

Zapisy telefoniczne od 1.09, zajêcia od 18.09.

JÊZYK ROSYJSKI Z NATIVE SPEAKEREM - Zajêcia: Dzieci - czwartek, godz.

17.15-18.00 (piosenki, wierszyki, zabawy), M³odzie¿ - czwartek, godz. 18.15-19.15,

Doroœli - wtorek, godz. 19.00-20.30. Lektor: Irina Kroszkina. Op³ata: dzieci 70 z³/m-c,

m³odzie¿ 90 z³/m-c, doroœli 100 z³/m-c. Zajêcia próbne dzieci i m³odzie¿ 20 z³, doroœli 25 z³.

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. Pierwsze zajêcia 3.10.

PRACOWNIA MIKROMODELARSTWA I GIER STRATEGICZNYCH „U£AN”

Zajêcia modelarskie dla pocz¹tkuj¹cych w poniedzia³ek, godz. 17.15-19.45, Zajêcia

modelarskie dla zaawansowanych we wtorek, godz. 17.40-20.40, Modelarstwo zaawansowane

i gry strategiczne w pi¹tek, godz. 17.15-20.45. Instruktor: Jacek Bajer. Op³ata: 2,5h - 60 z³,

3 i 3,5h - 70 z³. Pojedyncze zajêcia 20 z³. Wykonywanie modeli i figurek oraz rozgrywanie

bitew z ró¿nych okresów historycznych. Zajêcia pocz¹tkuj¹ce dla dzieci i m³odzie¿y od I-IV

klasy szko³y podstawowej. Zajêcia zaawansowane dla m³odzie¿y od V klasy szko³y podsta-

wowej. Zajêcia gier strategiczno-planszowych - nauka i rozgrywanie gier: DBA, lotnictwo

z I i II wojny œwiatowej, gry dzia³añ l¹dowych z II wojny œwiatowej. Zajêcia 11.09.

ROBOTYKA - Zajêcia w czwartek, I grupa godz. 17.00-18.30, II grupa 18.30-20.00.

Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ 10-14 lat. Instruktorzy: Micha³ Wiewiórko, Konrad Bugalski.

Op³ata: 110 z³/m-c. Nauka podstaw robotyki, mechaniki, logiki, programowania.

Doskonalenie umiejêtnoœci pracy w grupach. Rozwijanie zdolnoœci manualnych i dobra

zabawa. Wiedza teoretyczna po³¹czona z zajêciami praktycznymi, podczas których

uczestnicy buduj¹ i programuj¹ proste roboty. Pierwsze zajêcia 14.09.

ŒWIAT 3D - Zajêcia w pi¹tek, godz. 18.15-19.30. Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ 10-14

lat. Instruktor: Pamela Markowska. Op³ata: 140 z³/m-c. Nale¿y przynieœæ w³asny laptop.

Nauka drukowania, skanowania i projektowania w technologii 3D. Warsztaty rozwijaj¹

wyobraŸniê przestrzenn¹, uwalniaj¹ kreatywnoœæ, ucz¹ nowej technologii jak¹ jest

drukowanie 3D oraz przygotowuj¹ m³ode pokolenia do œwiadomego wkroczenia na rynek

pracy, gdzie zastosowania druku 3D obejmuj¹ coraz wiêcej dziedzin nauki i produkcji.

Zajêcia gwarantuj¹ praktyczn¹ naukê, poczucie dumy z samodzielnie zaprojektowanego

i wydrukowanego przedmiotu. Pierwsze zajêcia 15.09.

TRENING PAMIÊCI i NAUKA SZYBKIEGO CZYTANIA - Zajêcia we wtorek,

godz. 17.10-18.40. Zajêcia o charakterze warsztatowym dla dzieci w wieku 10-14 lat. Instruktor:

Anna Tomaszewska. Op³ata 300 z³/semestr. Semestr I (15 zajêæ) 19.09.2017-2.01.2018.

Semestr II (15 zajêæ) 6.02-29.05.2018. Po³¹czenie teorii z praktycznymi æwiczeniami indywidualnymi

oraz grupowymi. W pierwszym semestrze nauka konkretnych technik szybkiego zapamiêtywania

oraz koncentrowania siê. Æwiczenie pamiêci wzrokowej i s³uchowej. Nauka skutecznego przygo-

towywania siê do sprawdzianu oraz tworzenia notatek. W drugim semestrze nauka szybkiego

czytania. W programie m.in. gimnastyka oczu, zwiêkszanie pola widzenia i koncentracji na

tekœcie oraz wyrabianie prawid³owych nawyków podczas czytania. Pierwsze zajêcia: 19.09.

STREFA RUCHU

CAPOEIRA - Zajêcia:Dzieci - pi¹tek, godz. 17.50-18.50, M³odzie¿ i doroœli - œroda, godz.

19.30-20.30. Uczestnicy: dzieci 6+, m³odzie¿ i doroœli. Instruktor: Jose Meireles. Op³ata: 80 z³/m-c.

Pojedyncze zajêcia 27 z³. Capoeira jest brazylijsk¹ sztuk¹ walki ukryt¹ w elementach tañca,

akrobatyki i muzyki. Na zajêciach trenujemy podstawy sztuk walki, wariacji akrobatycznych.

Uczymy siê gry na brazylijskich instrumentach oraz piosenek w jêzyku portugalskim. Capoeira to

nie tylko treningi. Dwa razy w roku organizowane s¹ warsztaty z brazylijskimi mistrzami. Ka¿dego

roku uczniowie mog¹ podejœæ do egzaminu i zdobyæ swój pierwszy b¹dŸ kolejny stopieñ. Dzieci

ucz¹ siê capoeira poprzez zabawê. Dziêki niej poprawi¹ swoj¹ koordynacjê, zwinnoœæ i si³ê. Dla

doros³ych zaœ jest to trening funkcjonalny poprawiaj¹cy kondycjê fizyczn¹. Pierwsze zajêcia 13.09.

KARATE/KICKBOXING DLA DZIECI - Zajêcia japoñskich sztuk walki. Zajêcia w œrodê, I

grupa godz. 17.05-18.05 (pocz¹tkuj¹cy), II grupa godz. 16.00-17.00 (zaawansowani 9 KYU ¿ó³ta belka).

Uczestnicy: dzieci w wieku 5-11 lat. Instruktor: Andrzej Nowaczuk shihan V Dan. Op³ata: 80 z³/m-c.

Pojedyncze zajêcia 25 z³. Kobudo, ju jitsu, ken jitsu po³¹czone z nauk¹ podstaw jêzyka japoñskiego i

histori¹ japoñskich sztuk walki. Egzaminy na pasy i udzia³ w zawodach. Zajêcia zawieraj¹ elementy

rekreacji ruchowej, poprawiaj¹ kondycjê i koordynacjê ruchow¹. Ucz¹ zasad gry fair play. Dzieci

trenuj¹c karate ucz¹ siê samoobrony i reakcji na agresywne zachowania. Pierwsze zajêcia 13.09.

MA£Y KOMANDOS - Zajêcia w œrodê, godz. 18.20-19.20. Uczestnicy: dzieci w wieku

6-11 lat. Instruktor: Andrzej Nowaczuk shihan V Dan. Op³ata: 80 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia

25 z³. Nauka technik samoobrony, zagadnienia szko³y przetrwania, elementy survivalu,

psychologiczne aspekty obrony przed atakiem, techniki musztry. Pierwsze zajêcia 13.09.

KLUB LUDZI KULTURY - Spotkania w pi¹tek, godz. 11.00-13.00 (raz w miesi¹cu).

Moderator: Bogus³aw Falicki. Wstêp wolny. Spotkania dla osób zainteresowanych uczestniczeniem

w ¿yciu artystycznym i kulturalnym, chc¹cym poznaæ twórców, animatorów i realizatorów

wa¿nych inicjatyw artystycznych w Warszawie, Polsce i œwiecie oraz ciekaw¹ ofertê wydawnicz¹.

SOBOTA DLA MA£YCH I DU¯YCH - Warsztaty sobotnie dla dzieci, m³odzie¿y i

doros³ych. Formy artystyczne, zajêcia taneczne, doœwiadczenia i eksperymenty, kreatywne

budowanie z Lego. Miejsce i przestrzeñ by ciekawie i twórczo spêdziæ czas.

Szczegó³y na www.zacisze.waw.pl

DOM KULTURY ZACISZE

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10
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Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Ch³odnym okiem

Spo³eczny obserwator Prosto z mostu

Praski folwark

Bia³o³êcka karuzela

Zastaw siê na Pradze

Pierwsza powakacyjna sesja Rady

Dzielnicy Praga Pó³noc zosta³a zdominowa-

na przez sprawy bud¿etowe, omówienie

poziomu realizacji inwestycji oraz problemy

mieszkaniowe naszych mieszkañców. Jak

wiele osób i jak d³ugo oczekuje na lokale

socjalne? Ilu mieszkañców zajmuje lokale

nie pod³¹czone do miejskiej sieci c.o i c.c.w?

Dlatego te¿ w dzisiejszym felietonie chcia-

³abym wróciæ do tematu rewitalizacji. Praga

Pó³noc zosta³a objêta Zintegrowanym

Programem Rewitalizacji, prowadzonym

przez m.st. Warszawa. Zgodnie z za³o¿e-

niami programu rewitalizacja to poprawa

jakoœci ¿ycia, czyli m.in. remonty i mo-

dernizacje kamienic, nowe mieszkania…

W koñcu urzêdnicy ratusza zrozumieli

(szkoda, ¿e tak póŸno), ¿e Praga Pó³noc

to nie prowincja, czy jakiœ „pipidówek”, a

mieszkañcy naszej dzielnicy nie s¹ „ludŸmi

drugiego sortu”. My mieszkañcy Pragi,

jesteœmy pe³noprawnymi obywatelami

naszego kraju, tu mieszkamy, tu pracujemy,

tu odprowadzamy podatki.

Jednostk¹ odpowiedzialn¹ za proces

rewitalizacji w dzielnicy jest Zak³ad Gospo-

darowania Nieruchomoœciami. Jednostka,

której dyrektora zgodnie ze statutem

powo³uje i odwo³uje Prezydent m.st. War-

szawy. Jednostka, co do której mieszkañcy

maj¹ najwiêcej zastrze¿eñ i na której

dzia³alnoœæ wp³ywa najwiêksza iloœæ skarg.

W ci¹gu ostatnich dwóch lat wielokrotnie

podawano w w¹tpliwoœæ, czy jednostka,

która nie radzi sobie z jakoœci¹ bie¿¹cych

prac remontowych czy bie¿¹c¹ konser-

wacj¹ udŸwignie ciê¿ar i odpowiedzialnoœæ

z tytu³u rewitalizacji. Nowe zadanie,

dodatkowe etaty i …. klapa.

Jak bowiem mo¿na interpretowaæ za-

anga¿owanie œrodków w poszczególnych

zadaniach-inwestycjach ZGN po I pó³roczu

2017 roku na poziomie 0%, czy 5.15%, czy

5,18%. I co ciekawe, s¹ to pozycje zwi¹zane

z rewitalizacj¹ czy modernizacj¹ budynku.

Nale¿y domniemywaæ, ¿e zadania te po prostu

nie zostan¹ do koñca roku zrealizowane.

Widz¹ to mieszkañcy, widz¹ to radni, widzi

to zarz¹d dzielnicy, który w ramach nadzoru

sygnalizuje problem do m.st. Warszawy.

Dlaczego zatem urzêdnicy ratusza

pozostaj¹ bierni i tym samym akceptuj¹

takie dzia³ania?

Dla przyk³adu: dopiero! w dniu 25

sierpnia 2017 roku, w wyniku podjêtych

dzia³añ przez komitet lokalny, opracowali

uproszczon¹ wersjê dokumentów (wniosek,

oœwiadczenie o stanie maj¹tkowym i treœæ

ankiety, dotycz¹cej procesu przeprowadzek),

dla wszystkich spraw zwi¹zanych z wykwa-

terowaniami z obszaru objêtego ZPR. Czy

ktoœ przed wprowadzeniem programu

rzetelnie i odpowiedzialnie przeanalizowa³

problem, z jakim przyjdzie zmierzyæ siê

dzielnicom, czy ktoœ przeliczy³ iloœæ wy-

kwaterowañ, czy dla wykwaterowanych

mieszkañców zabezpieczono nowe lokale?

Z przebiegu programu odnoszê wra¿enie,

¿e nie do koñca. Mo¿e nadszed³ czas, aby

kompetentni przedstawiciele ratusza podjêli

rozmowy z zarz¹dami dzielnic i stowarzy-

szeniami lokatorskimi dla wypracowania

modyfikacji programu; mo¿e nadszed³

czas, aby wznieœæ siê ponad wszelkie

podzia³y polityczne! WyjdŸcie naprzeciw

potrzebom mieszkañców!

Pra¿anie czy inni warszawiacy, objêci

ZPR, nie mog¹ byæ dyskryminowani.

Nie traktujcie nas, mieszkañców, przed-

miotowo! Mieszkanie bowiem dla ka¿dego

cz³owieka jest dobrem pierwszej potrzeby.

Jest dobrem bezcennym!

„W³aœciwoœci¹ cz³owieka jest b³¹dziæ,

G³upiego w b³êdzie trwaæ” - Cyceron

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Wspó³praca buduje…

Dziœ powoli zaczynaj¹ byæ widoczne

skutki finansowe jednej z czo³owych reform

PiS - likwidacji gimnazjów. Na skutki edu-

kacyjne przyjdzie jeszcze poczekaæ, maj¹c

nadziejê, ¿e nie bêd¹ tak dramatyczne,

jak siê zanosi. Skutki finansowe z poziomu

dzielnicy trudne s¹ do precyzyjnego oszaco-

wania, m.st. Warszawa okreœla je na prawie

70 mln z³. Sk³adaj¹ siê na to koszty przy-

gotowania pracowni przedmiotowych, pla-

ców zabaw, œwietlic szkolnych i sto³ówek.

Cz¹stka tych wydatków realizowana jest

na Pradze, do tego doliczyæ trzeba koszty

odpraw dla nauczycieli. W skali kraju pracê

ma straciæ ponad 10 tysiêcy nauczycieli.

Ilu na Pradze - dziœ trudno powiedzieæ.

Bardzo nisko w stosunku do mo¿liwoœci

placówek kszta³tuje siê liczba zapisanych

uczniów szkó³ podstawowych, na 505 miejsc

przyjêtych jest 390 uczniów. Kuriozalny jest

fakt, ¿e do nowo utworzonej SP 395 zapisano

2 (s³ownie dwóch) uczniów do klasy 1. Luzy

istniej¹ tak¿e w pó³nocnopraskich przed-

szkolach i oddzia³ach przedszkolnych przy

szko³ach podstawowych. Na szczêœcie, w porê

uda³o zakoñczyæ siê remont przedszkola

na Równej (moje przedszkole z dzieciñstwa)

i placówka z Jagielloñskiej 28 mo¿e na

czas remontu przeprowadzaæ siê na Namy-

s³owsk¹ 1. Wracaj¹c do kosztów - na samej

Pradze Pó³noc œrodki na odprawy szacowane

s¹ na ponad 100 000 z³otych. Koszty te

pojawiaæ siê bêd¹ tak¿e w latach kolejnych,

a resort oœwiaty nie jest sk³onny do ich

kompensowania. Warszawa ma otrzymaæ

na wsparcie na poziomie 3,5 miliona.

Praska oœwiata boryka siê dodatkowo

z problemem niedofinansowania. W

trakcie ostatniej komisji bud¿etu i sesji

rady wysz³y na jaw niepokoj¹ce fakty.

Patrz¹c na zaanga¿owanie wydatków po

7 miesi¹cach najwiêksze jest w³aœnie w

oœwiacie i dochodzi do 70%. Co to oznacza?

Oznacza brak œrodków na poziomie 11

milionów z³otych do koñca roku na bie¿¹ce

potrzeby placówek: zakup pomocy nauko-

wych, zakup energii, p³ace pracowników,

sk³adki ZUS itp. Na pytanie, jak zarz¹d ma

zamiar rozwi¹zaæ ten problem, us³ysza³em

od burmistrza, ¿e on siê nie martwi, bo

zawsze tak by³o i miasto musi daæ. Ja bym

siê martwi³. W ogóle realizacja bud¿etu na

Pradze wygl¹da doœæ dziwnie. Pieni¹dze

do dyspozycji burmistrz ma olbrzymie,

ponad 291 milionów na wydatki bie¿¹ce i

ponad 58 milionów na inwestycje, czyli

prawie 100 milionów dolarów. Jakoœ tych

œrodków nie widaæ.

Nie bez powodu mieszkañcy skar¿¹ siê

na czystoœæ na Pradze, skoro do dziœ na

zaplanowane wydatki wydano 21% posia-

danych œrodków. Jeszcze gorzej przebiegaj¹

inwestycje. Do 31 lipca z 58 780 528 z³

wydano 6 060 922,53 z³, czyli 10,31%

œrodków. Radni PiS i ich przystawki,

tworz¹cy koalicjê rz¹dz¹c¹ na Pradze nie

widz¹ w tym problemu.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Nasza droga oœwiata

Wielokrotnie w swoich felietonach

wspomina³em, ¿e spacery po naszej

dzielnicy sk³aniaj¹ do ró¿nych refleksji,

czêsto niestety pesymistycznych. Nad stanem

zieleni, nad fataln¹ sytuacj¹ wielu praskich

zabytków, Ÿle wykonanymi inwestycjami,

czy dziwnymi praktykami w polityce

najmu lokali us³ugowych (polecam jeden

z moich wczeœniejszych felietonów pt.

„Kolejna apteka…”). Tej ostatniej kwestii

poœwiêcony bêdzie te¿ dzisiejszy tekst.

Otó¿ jakiœ czas temu nast¹pi³a zmiana

najemcy lokalu u¿ytkowego przy Targo-

wej 20. Otworzony zosta³… lombard,

czynny 7 dni w tygodniu. Poniewa¿ lokal

usytuowany jest przy samej ulicy, w pobli-

¿u przystanku, zapewne nie tylko moj¹

uwagê zwróci³a doœæ agresywna reklama,

która zdominowa³a ca³¹ elewacjê pawilo-

nu. Tak na marginesie ten fragment Pragi

objêty jest planem miejscowym, wiêc

urzêdnicy maj¹ narzêdzia pozwalaj¹ce

regulowaæ kwestie reklamy, trzeba tylko

chcieæ wyjœæ poza œwiat w³asnego biurka.

Taki spacer spowoduje, ¿e dostrze¿emy

kolejne tego typu placówki – przy samej

Targowej (odcinek Kijowska-Z¹bkowska)

– cztery lombardy i punkt „jubilerski” z

„tani¹” bi¿uteri¹, przy presti¿owym,

brukowanym odcinku Z¹bkowskiej – dwa,

kolejne przy Œnie¿nej, Radzymiñskiej, 11

Listopada, D¹browszczaków, czy Stalowej.

Lista, oczywiœcie, niepe³na.

Rodzi siê pytanie, dlaczego na Pradze

lombardy pojawiaj¹ siê niczym przys³owiowe

grzyby po deszczu? Zdaniem jednego z

pracowników Muzeum Warszawskiej Pragi,

z którym rozmawia³em, sytuacja przypo-

mina trochê czasy I wojny œwiatowej, gdy

ubo¿ej¹ca ludnoœæ Pragi zdana by³a na

³askê ró¿nych lichwiarzy i paskarzy. Mo¿-

na przyj¹æ, ¿e sytuacja jest dziœ podobna.

Praga dynamicznie siê zmienia, ale oprócz

nowych osiedli czy postindustrialnych

loftów, wci¹¿ mamy do czynienia z wieloma

enklawami biedy i w³aœnie tam nale¿y

szukaæ potencjalnej klienteli lombardów i

wszelkiej maœci chwilówek. „Nie staæ ciê

na kredyt w banku, przyjdŸ do nas. Damy

ci pieni¹dze od rêki”. W³aœnie taki prosty

przekaz przyci¹ga klienta. Zapewne nie ma

oficjalnych statystyk zad³u¿enia pra¿an,

ale jako pewn¹ próbê, mo¿emy przyj¹æ

sytuacjê mieszkañców lokali w zasobie

gminy (lokale komunalne i mieszkania we

wspólnotach z udzia³em miasta). Tylko we

wrzeœniu 2015 r. zad³u¿ony z tytu³u nie-

p³acenia czynszu by³ co trzeci taki lokal

(blisko 4 tys. mieszkañ), w tym w przy-

padku ponad 25% zad³u¿onych mieszkañ,

zaleg³oœci czynszowe wynosi³y powy¿ej 36

miesiêcy. £¹czna wysokoœæ d³ugu siêga³a

wtedy kwoty ponad 37 mln z³otych. To

jedynie wycinek zad³u¿enia i to tylko z

tytu³u niep³acenia czynszu - bez spó³dzielni,

nowych wspólnot itp.

Czy mo¿na zmieniæ tê sytuacjê? Powy¿sza

analiza tylko potwierdza, jak niezawodne

s¹ podstawowe prawa ekonomii. Na Pradze

wystêpuje zapotrzebowanie na „drogi”

pieni¹dz (wzglêdnie „tani”, bankowy, jest

ze wzglêdu na regulacje prawne trudno,

czy wrêcz niedostêpny dla osób o bardzo

niskich dochodach, ju¿ zad³u¿onych), wiêc

pojawiaj¹ siê kolejni oferenci zwabieni

³atwym zarobkiem. Problem lombardów

powoli zaczyna dostrzegaæ miasto – w

wielu konkursach ofert na najem lokali,

zw³aszcza po³o¿onych przy g³ównych ulicach,

pojawiaj¹ siê klauzule o wykluczeniu takiej

dzia³alnoœci. Inaczej wygl¹da sytuacja w

przypadku lokali nale¿¹cych do osób

prywatnych. W tym przypadku wci¹¿

wygrywa zysk. Najemca lombardu (ale

te¿ sklepu monopolowego) oferuje cenê,

jakiej nie jest w stanie zap³aciæ np.

rzemieœlnik czy sprzedawca ksi¹¿ek…

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Jak¿e trafny okaza³ siê nag³ówek

pisanych przeze mnie felietonów. Bia³o³êcka

karuzela zatoczy³a ko³o. Po trzech latach

bezprawnego sprawowania w³adzy re-

prezentantów radnych klubu Platformy

Obywatelskiej okazuje siê, ¿e wszystkie

g³oœno odtr¹bione sukcesy by³y tylko

marketingowymi sztuczkami, a bud¿et

dzielnicy urealni³ siê na poziomie circa 60

milionów z³otych mniejszym ni¿ og³aszano.

Oznacza to ca³kowit¹ klêskê planów rozwoju

dzielnicy, które i tak ledwo nad¹¿aj¹ za

dewelopersk¹ ofensyw¹ wynikaj¹c¹ z

wielokrotnie przeze mnie podnoszonego

problemu uk³adu polityczno-biznesowego.

Jego symbolem stali siê radni Waldemar

Roszak i Zbigniew Madziar zatrudnieni u

dewelopera, a szefuj¹cy komisji inwestycji i

zagospodarowania przestrzennego. Problem

oczywiœcie jest znacznie szerszy, a to tylko

wierzcho³ek góry lodowej. Jeszcze dwa lata

temu by³a szansa na naprawê sytuacji i

odsuniêcie uwik³anych radnych od wp³ywu na

dzielnicê. Niestety, w kluczowym momencie

bia³o³êcki uk³ad polityczno-biznesowy

otrzyma³ potê¿ne wsparcie od radnych IMB,

którzy dzisiaj ju¿ nawet mog¹ pochwaliæ

siê w³asnym reprezentantem, Marcinem

Adamkiewiczem, w zarz¹dzie komisarycznym

narzuconym Bia³o³êce przez Prezydent

Hannê Gronkiewicz-Waltz. Op³aca³o siê, s¹ u

w³adzy. Tylko co z tego wynika dla dzielnicy?

Dziœ widzimy, ¿e samorz¹dowcy, których od

pocz¹tku kadencji próbujemy odsun¹æ od

w³adzy, nie sprawdzili siê. W dzielnicy dosz³o

do zapaœci inwestycyjnej, a odpowiedzialni

za chaos rozpaczliwie szukaj¹ winnych.

Dosta³o siê nawet burmistrzowi Janowi Mac-

kiewiczowi, który nigdy nie mia³ wp³ywu

na sprawy dzielnicy, bo nigdy nie otrzyma³

od Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz

stosownych upowa¿nieñ. Dlaczego? Upo-

wa¿nienia do zarz¹dzania dzielnic¹ od

pocz¹tku kadencji znajduj¹ siê w rêkach

przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, a

konkretnie Pani Ilony Soja-Koz³owskiej,

obecnie sprawuj¹cej funkcjê komisarza

dzielnicy Bia³o³êka. Chc¹c nie chc¹c sta³a

siê niechlubnym symbolem pazernoœci

lokalnych w³odarzy oraz braku poszano-

wania prawa. Przypomnê, ¿e podsumowuj¹c

miniony rok Pani Ilona odcina³a siê od

sporów kompetencyjnych w dzielnicy t³u-

macz¹c, ¿e koncentruje siê na inwestycjach.

Dziœ ju¿ wiemy, ¿e nie uda³o siê przygotowaæ

¿adnej z 5 placówek oœwiatowych oraz

planowanych na Bia³o³êce dróg, a Pani

komisarz Ilona Soja-Koz³owska zrzuca winê

na wykonawców. Setki dzieci nie zaczê³y w

tym roku edukacji w placówkach, do

których zosta³y zapisane przez rodziców.

A postêp wykonania prac jednej z placówek

na poziomie 50% nie nastraja optymistycz-

nie. Jak to siê sta³o, skoro Bia³o³êka ponoæ

dysponowa³a najwy¿szym bud¿etem 123,6

mln z³ w historii tej dzielnicy? Osoby odpo-

wiedzialne za realizacjê bud¿etu nie pora-

dzi³y sobie z tym zadaniem. I nikczemnym

jest zrzucanie odpowiedzialnoœci za kryzys

na burmistrza Jana Mackiewicza, bo ten

nigdy nie otrzyma³ stosownych upowa¿nieñ

i pe³nomocnictw do reprezentowania

dzielnicy. Te zawsze by³y w rêkach osób

reprezentuj¹cych klub radnych Platformy

Obywatelskiej i ich koalicjantów. Zadowoleni

za to mog¹ byæ deweloperzy. Miesi¹c temu

dowiedzieliœmy siê, na jakiej p³aszczyŸnie

radni PO, IMB i Filip Pelc odnieœli jednak

spektakularny sukces. Uda³o siê na czas

wydaæ zgodê dla dewelopera Dom

Development na wyciêcie 700 drzew bez

zapewnienia nasadzeñ zastêpczych.

Powstanie nowe osiedle. Tutaj siê uda³o.

Dlaczego? Obecny uk³ad polityczno-

biznesowy radnych PO, IMB i Filipa Pelca

ma siê dobrze. A na drogi i przedszkola

mieszkañcy Bia³o³êki poczekaj¹ kolejne lata.

£ukasz Oprawski

by³y zastêpca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka

Prawo i Sprawiedliwoœæ

Kryzys inwestycyjny w Bia³o³êce

Od 1 wrzeœnia podró¿ za jeden uœmiech
Od 1 wrzeœnia br. uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów

podró¿uj¹ komunikacj¹ miejsk¹ bezp³atnie, na podstawie kart ucznia.  

- Nasi uczniowie ju¿ nie musz¹ kupowaæ i kasowaæ biletów, mog¹ korzystaæ z

komunikacji bezp³atnie. Zyskaj¹ na tym domowe bud¿ety, skorzystaj¹ te¿ inni

u¿ytkownicy dróg. Przed wprowadzeniem tego rozwi¹zania z komunikacji korzysta³o

ponad 45 tys. spoœród 151 tys. uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów. Tymczasem

do koñca sierpnia wydaliœmy ju¿ ponad 120 tys. kart ucznia - mówi Renata Kaznowska,

zastêpca Prezydenta m.st. Warszawy. 

Bezp³atne przejazdy - od 1 wrzeœnia 2017 r. - przys³uguj¹ uczniom warszawskich

szkó³ podstawowych i gimnazjów, publicznych i niepublicznych oraz uczniom

mieszkaj¹cym w Warszawie i ucz¹cym siê w innych placówkach oœwiatowych,

zlokalizowanych poza granicami Stolicy. Uprawnienie jest wgrywane na ca³y okres pobytu

dziecka w szkole (nie d³u¿szy ni¿ 4 lata) i obowi¹zuje na obszarze 1. i 2. strefy.

Bez wielkiego rozg³osu przeszed³ sierp-

niowy wyrok Wojewódzkiego S¹du Admi-

nistracyjnego w Gdañsku, który mo¿e siê

okazaæ kamieniem milowym na wyboistej

drodze polskiej demokracji. Ró¿ne s¹ te

wyboje, lecz jeden ich rodzaj doskwiera

nam szczególnie. Nie zdajemy sobie czê-

sto sprawy z jego g³êbokoœci, ale to jego

w³aœnie skutki odczuwamy najbardziej.

Pierwszy g³êbszy wybój tego typu wydepta³

Aleksander Kwaœniewski, opowiadaj¹c w

kampanii wyborczej bajki o swoim wykszta-

³ceniu niewiele maj¹ce wspólnego z rzeczywi-

stoœci¹. Lecz nie on zacz¹³. Ca³a III RP zaczê³a

siê od wyboru premiera bez wy¿szego wykszta-

³cenia i prezydenta - absolwenta zasadniczej

szko³y zawodowej. Przy ca³ym szacunku dla

dorobku i talentów politycznych obu panów,

ich wybór w 1989 i 1990 r. sygnalizowa³, ¿e

wykszta³cenie w III RP nie jest warunkiem

objêcia wysokiego urzêdu. Co prawda -

wyborcy uwa¿aj¹ inaczej, ale wyborcy

lubi¹ byæ oszukiwani, a o tym, kto wygra

wybory, tak naprawdê decyduj¹ nie oni,

lecz system partyjny i wielkie media.

Otó¿ Wojewódzki S¹d Administracyjny

w Gdañsku na wniosek lokalnego dzien-

nikarza, któremu starosta pucki odmówi³

w³aœciwej odpowiedzi, stwierdzi³, ¿e infor-

macje o kierunku studiów lub szkole oraz

specjalnoœci, ewentualnie kierunku studiów

podyplomowych, ukoñczonych przez osoby

pe³ni¹ce funkcje publiczne, stanowi¹ infor-

macjê publiczn¹ w rozumieniu przepisów

ustawy o dostêpie do informacji publicznej.

Oznacza to, ¿e wyborcy maj¹ prawo do

niezafa³szowanej i niepodkoloryzowanej

prawdy o wykszta³ceniu urzêdników. Na

dziennikarzy poœrednio nak³ada zaœ to

obowi¹zek rozpowszechniania tej wiedzy,

zw³aszcza w kampaniach wyborczych.

Dopilnujmy tego, gdy¿ nasi politycy maj¹

coraz s³absze hamulce w przekraczaniu

w³asnych mo¿liwoœci intelektualnych, z

którymi cenzus wykszta³cenia jest zwi¹zany.

£ezka mi siê w oku krêci, gdy wspomnê,

jak w 1998 r. ówczesny prezydent Warszawy

Marcin Œwiêcicki odmówi³ z³o¿enia wniosku

o wybór dyrektora dzielnicy Praga Po³udnie

(taka by³a wówczas procedura wy³aniania

szefa urzêdu dzielnicy; dziœ jest nim burmistrz,

którego wybiera rada). Kandydatem by³ cz³o-

nek AWS, w którego papierach prezydent

Œwiêcicki dopatrzy³ siê braku wy¿szego

wykszta³cenia. Dzia³acze AWS byli zbulwerso-

wani: jak tak mo¿na, przecie¿ by³y ustalenia

polityczne! Upór prezydenta wszystkim

jednak wyszed³ na dobre: dzia³acz AWS w

ci¹gu bodaj roku douczy³ siê, uzupe³ni³ studia

i nawet by³ niez³ym dyrektorem dzielnicy.

Dziœ taka historia nie mog³aby siê zdarzyæ.

Ale mo¿e teraz przynajmniej wiedzieæ

bêdziemy wiêcej.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Wybory i wyboje
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