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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Atrakcyjne

rabaty!

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)
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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

dokoñczenie na str. 12

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 12
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Miêdzy nowoczesnoœci¹ a tradycj¹
- o edukacji rozmowa z Dariuszem Kacprzakiem zastêpc¹ burmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc

Odpowiada pan w zarz¹dzie

Pragi Pó³noc za edukacjê.

Jak siê pan odnajduje w tej

tematyce w dzielnicy, która

zajmuje ostatnie miejsce w

Warszawie pod wzglêdem

zdawalnoœci egzaminów?

To powa¿ne wyzwanie, któ-

remu nie sprosta³y poprzednie

zarz¹dy. Dlatego i ja podchodzi-

³em z pocz¹tku do tego tematu

doœæ ostro¿nie, zamierzaj¹c

koncentrowaæ siê na znacznie

bli¿szej mi sferze sportu. Ale ten

niski poziom edukacji potrakto-

wa³em jako wyzwanie. Spotka³em

siê ze wszystkimi dyrektorami

placówek oœwiatowych, odby³em

wiele rozmów z fachowcami i

muszê przyznaæ, ¿e temat mnie

bardzo wci¹gn¹³. Wizytowa³em

wszystkie przedszkola. Gorzej

jest w podstawówkach i gimna-

zjach, bo upar³em siê przy pod-

noszeniu poziomu nauczania.

Przez najbli¿sze cztery lata

bêdzie trwa³a walka o podnie-

sienie tego poziomu, co jest

prac¹ dla rodziców, nauczycieli

w szkole, pedagogów i psy-

chologów oraz organizacji spo-

³ecznych, które na terenie Pragi

Pó³noc prowadz¹ np. œwietlice

socjoterapeutyczne, a tak¿e dla

pracowników OPS-u. Dopiero

przy pe³nej mobilizacji i zgodnej

wspó³pracy tych wszystkich

stron, mamy szansê na sukces

mierzony popraw¹ zdawalnoœci

egzaminów zewnêtrznych

przez uczniów podstawówek i

gimnazjów. Mamy na razie,

ostatnie miejsce w dziedzinie

edukacji na osiemnaœcie

dzielnic Warszawy, choæ s¹

to ca³kiem przyzwoite wyniki na

tle ogólnopolskim, bo w œrodku

stawki.

Spotykamy siê u progu

nowego roku szkolnego.

Jakie wiêc zmiany czekaj¹

praskie szko³y i przedszkola

w najbli¿szym czasie?

Ten rok i nastêpne bêd¹

sta³y z pewnoœci¹ pod znakiem

remontów. W tym roku prace

takie przeprowadzimy w

szesnastu placówkach oœwiato-

wych: przedszkolach, szko³ach

podstawowych, gimnazjach i

liceach, na kwotê 1 227 000

z³otych. W bud¿ecie mamy w

sumie 1 400 000 z³otych prze-

znaczone na remonty placówek

oœwiatowych. Z mojej per-

spektywy s¹ to œrodki niewy-

starczaj¹ce, poniewa¿ nasze

szko³y dzia³aj¹ jednak w

starych budynkach i wymagaj¹

w tej chwili gruntownych re-

montów, pocz¹wszy od elewacji,

poprzez parkiety wewn¹trz

szkó³, a na ca³ej infrastrukturze

informatycznej skoñczywszy.

Marzeniem by³oby, gdyby te

œrodki by³y zwiêkszane co roku

minimum trzykrotnie. Wtedy

mielibyœmy ju¿ czym porz¹dziæ...

Czy jest na to szansa?

Bud¿et ma swoje ogranicze-

nia, a potrzeby s¹ du¿e. Ju¿

sygnalizowa³em kolegom z

zarz¹du, ¿e bêdziemy musieli

zwiêkszyæ finansowanie re-

montów placówek oœwiatowych.

Wydaje siê, ¿e jest przychylnoœæ

w tym wzglêdzie.

A wiêc przede wszystkim

inwestycje w infrastrukturê?

Nie tylko, ale to bêdzie naj-

szybciej widoczny efekt naszej

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

www.gravic.pl

Wiktor Szczêsny

Koby³ka, ul. Nadarzyñska 133

tel. 22 243 95 92, 606 910 993

Szpital stary jak nowy

pracy. Intensywne remonty

trwa³y podczas wakacji. Konty-

nuujemy pracê poprzedniego

zarz¹du w zakresie rewitalizacji

placów zabaw przy przedszkolach.

Bêdziemy te¿ budowaæ od

podstaw lub remontowaæ piêæ

boisk przyszkolnych. Te remonty

zaczynaj¹ siê ju¿ w tym roku –

jesteœmy na etapie przygoto-

wywania programów funkcjo-

nalno-u¿ytkowych – i bêd¹ kon-

tynuowane w latach 2016-17.

Dodatkowo mamy jeszcze ada-

ptacje szeœciu szkó³ na placówki

przedszkolne. Zarezerwowano

na ten cel 5 mln z³otych, z
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- wype³nienia 90-100 z³

- korony porcelanowe 450 z³

- protezy nylonowe

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Przed nasz¹ przerw¹ wakacyjn¹  bezszelestnie minê³o 20 lat

istnienia „Nowej Gazety Praskiej”. W nowe 20-lecie (mamy na-

dziejê) wkraczamy z nowymi pomys³ami i now¹ energi¹. Nadal

liczymy na naszych niezawodnych Czytelników i liczymy na

kolejnych. Obiecujemy, ¿e ¿aden list lub mail nie zostanie bez

odpowiedzi. Czekamy zarówno na krytykê, jak i pochwa³y. Nie-

chaj gazeta s³u¿y sprawom, które dla nas wszystkich s¹ wa¿ne,

niezale¿nie od opcji politycznych i spraw mniej wa¿nych. Do

zobaczenia na ³amach.

20 lat minê³o

Znów po¿ar

na £azienkowskim

Po¿ar rozpocz¹³ siê w starej,

centralnej czêœci odbudowy-

wanej po lutowym po¿arze

przeprawy, ogieñ najprawdo-

podobniej zosta³ zaprószony

przez pracuj¹cych na moœcie

robotników. W dochodzeniu

prokuratura ustali ostateczne

przyczyny zdarzenia. Szczêœli-

wie po¿ar nie poci¹gn¹³ za

sob¹ ¿adnych powa¿niejszych

konsekwencji.

Tymczasem na Moœcie

£azienkowskim trwa generalny

remont, a w³aœciwie odbudowa

mostu. Ze starej przeprawy po-

zosta³y bowiem jedynie podpory.

P³yta mostu jest budowana

nowatorsk¹ metod¹ nasuwania

z obu brzegów Wis³y równocze-

œnie, w kierunku œrodka nurtu

rzeki. Do oddania przeprawy do

ruchu pozosta³y dwa miesi¹ce

- termin up³ywa 31 paŸdziernika.

Termin wydaje siê byæ ma³o

realny, jako ¿e do nasuniêcia

pozosta³o jeszcze niemal drugie

15 sierpnia mia³ miejsce kolejny po¿ar Mostu £azienkowskiego.

Sprawa umknê³a zapewne uwadze wiêkszoœci mieszkañców

stolicy ze wzglêdu na obchody œwiêta Wojska Polskiego.

Zap³onê³y deski i kable, po¿ar gasi³o a¿ dziesiêæ jednostek stra¿y

po¿arnej i specjalne ³odzie, które operowa³y z poziomu Wis³y.

Wygraj¹ Güllermak

i Astaldi?

Budowa II linii metra

Sk¹d wiadomo, ¿e mniej,

skoro nie poznaliœmy zwyciêzcy?

Jest niemal pewne, ¿e wygraj¹

dwie firmy, które zaoferowa³y

najni¿sze ceny, dobrze znaj¹

sto³eczne warunki geologiczne,

bowiem ju¿ sprawdzi³y siê

podczas budowy centralnego

odcinka II linii – turecka Güller-

Wszystko wskazuje na to, ¿e do koñca roku dowiemy

siê bez ¿adnych w¹tpliwoœci, kto wybuduje kolejne odcinki

II linii metra. Oferty firm s¹ ju¿ znane, wprawdzie z ogrom-

nym opóŸnieniem – a¿ czteromiesiêcznym, ale na pociechê

najprawdopodobniej inwestycja bêdzie kosztowa³a o blisko

miliard z³otych mniej ni¿ planowano.

czytaj str. 5-8
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dokoñczenie ze str. 1

czego 2 mln z³otych na szko³ê przy ul. Namy-

s³owskiej 1. Wyremontowano tam drugie piêtro,

gdzie chcemy przenieœæ dzieci z parteru, który

z kolei przeznaczymy dla przedszkolaków.

Drugie piêtro nie by³o u¿ytkowane i od wielu

lat pozbawione remontu, poniewa¿ brakowa³o

na to pieniêdzy. Szczêœliwie, œrodki zosta³y

wygospodarowane i remont móg³ siê odbyæ.

W przysz³ym roku wyremontujemy pierwsze

piêtro w tym samym standardzie co drugie, dziêki

czemu ca³a szko³a bêdzie ju¿ kompleksowo

zmodernizowana.

Podsumowuj¹c: prowadzimy zarówno remonty

bie¿¹ce, modernizujemy place zabaw, boiska,

jak i adaptujemy pomieszczenia szkolne na

przedszkola.

Czym te inwestycje, poza skal¹ prac, ró¿ni¹

siê od prowadzonych w minionych latach?

Przetarg na remont szko³y przy Namys³ow-

skiej wygra³a firma z Wroc³awia, która zdoby³a

wiele presti¿owych nagród w³aœnie za projekty

przedszkoli. Wprowadzamy wiêc w tej chwili na

Pragê naprawdê najlepszych z najlepszych w

Polsce. To bardzo cieszy. Drug¹ czêœæ przetargów

na remonty placówek oœwiatowych, choæ to ju¿

mniejszy zakres robót, wygra³a inna bardzo

doœwiadczona firma. Mia³em ju¿ przyjemnoœæ

z przedstawicielami obu tych firm pertraktowaæ

odnoœnie tego, co siê ma w ramach obu projek-

tów znaleŸæ, jak te szko³y powinny wygl¹daæ.

To moja pierwsza powa¿na praca na terenie

dzielnicy, jeœli chodzi o procesy inwestycyjne i

przyk³adam do tego ogromn¹ wagê. I uda³o nam

siê wiele poustalaæ, szczególnie wygl¹d placów

zabaw, które maj¹ byæ trochê inne od tych,

które do tej pory by³y robione. Inne, czyli oparte

nie wy³¹cznie na zabawkach mechanicznych,

czy sprê¿ynowych, ale równie¿ zwi¹zane z

budowaniem funkcjonalnej przestrzeni za po-

moc¹ roœlinnoœci lub chocia¿by przez tworzenie

zró¿nicowania terenu. Na takich placach zabaw

dzieci mog³yby w wiêkszym stopniu zaspokajaæ

swoj¹ ciekawoœæ i pobudzaæ wyobraŸniê. Wydaje

mi siê, ¿e jeœli zadbamy zarówno o tê frajdê,

któr¹ maj¹ z zabawek, ale równie¿ o wspomniane

inne aspekty, bêdziemy mieli bardziej wszech-

stronny rozwój dzieci, a to potem owocuje

szybsz¹, lepsz¹ nauk¹ w szkole.

I tu chcia³em zaapelowaæ do rodziców: Na

terenie dzielnicy s¹ jeszcze wolne miejsca w

przedszkolach. Zapisujcie do nich dzieci, poniewa¿

to w³aœnie pobyt w przedszkolu jest tak naprawdê

przepustk¹ do dobrej edukacji w szkole podsta-

wowej. Dzieci ucz¹ siê przebywania w grupie,

pracy zespo³owej i jednak pewnego re¿imu funk-

cjonowania w spo³ecznoœci. To daje naprawdê

lepsze perspektywy w podstawówce.

Skoro takie apele s¹ potrzebne, mamy

utrzymuj¹cy siê od lat problem. Jaka jest

obecnie jego skala?

Problemu pustych miejsc w przedszkolach

nie ma, poniewa¿ zape³niaj¹ je dzieci z s¹sied-

nich dzielnic. Ale wed³ug danych Wydzia³u

Oœwiaty i Wychowania nadal 20-25% praskich

dzieci w wieku przedszkolnym nie chodzi do

przedszkoli, co jest sytuacj¹ niepokoj¹c¹.

Spotykam siê z opini¹, zw³aszcza ze strony

radnych, ¿e do przedszkola nie posy³aj¹ dzieci

rodziny gorzej sytuowane, poniewa¿ ich na to

nie staæ. Warto podkreœliæ, ¿e rodziny s³abiej

sytuowane za przedszkola nie musz¹ p³aciæ.

Mog¹ wyst¹piæ o zwolnienie z op³at, a przedszkole

jest wtedy darmowe. Nawet za godziny, które

w normalnym trybie s¹ p³atne, nie pobieramy

op³at. Zachêcam jeszcze raz do tego, ¿eby

przyprowadzaæ dzieci do przedszkola, bo nasze

placówki s¹ coraz lepsze.

Chce pan podnieœæ poziom edukacji. Na

ile realne s¹ to plany i na ile opieraj¹ siê one

o rzeteln¹ diagnozê obecnego stanu oœwiaty?

Nasz wysi³ek bêdzie siê skupia³ na tym, by w

ci¹gu najbli¿szych 4 lat przeskoczyæ przynajmniej

o jedn¹ pozycjê. Nie jest to proste. Szko³a

t³umaczy obecny stan rzeczy problemami

œrodowiskowymi. Zbyt czêsto mówi siê o pro-

blemach tkwi¹cych po stronie rodziny. Uwa¿am,

¿e jest to najprostszy sposób na odsuniêcie

od siebie tego, co nale¿y tak naprawdê w tej

edukacji zrobiæ. Przepracowaliœmy ciê¿ko dwa

miesi¹ce, spotykaj¹c siê ze wszystkimi dyrek-

torami szkó³. W tej chwili ustaliliœmy, ¿e prze-

znaczymy dodatkowe godziny na wzmocnienie

kompetencji dzieci, szczególnie z zakresu

matematyki, bo ona najbardziej le¿y, ale dyrek-

torzy maj¹ w tej sprawie samodzielnoœæ. Mog¹

równie¿ przeznaczaæ je na jêzyk polski, na

historiê czy na inne przedmioty, które bêd¹

uwa¿ali, ¿e nale¿y wzmocniæ. Szko³a szkole

nierówna. Ale w zamian oczekujemy zmiany

podejœcia do nauczania. Nauczyciele na ogó³

wk³adaj¹ w pracê ca³e serce, ale byæ mo¿e

metody przekazywania tej wiedzy nie s¹ ade-

kwatne do dzisiejszych czasów. Analizujemy

bardzo mocno, w jakich szkoleniach nauczy-

ciele wziêli udzia³ na przestrzeni ostatnich lat,

a tak¿e jakie s¹ potrzeby w dzielnicy. Przygo-

towujemy na koniec sierpnia dokument, który

mo¿emy tu nazwaæ za³o¿eniami do poprawy

efektywnoœci nauczania na Pradze Pó³noc.

Bêdzie on wyznacza³ cele do osi¹gniêcia oraz

wskazywa³ narzêdzia, jakimi nale¿y siê pos³u¿yæ,

by te cele osi¹gn¹æ. Musimy mieæ pewn¹ mapê

drogow¹, która wska¿e nam, jak postêpowaæ.

To jest dobre narzêdzie kontaktu i kontroli

pracy placówek oœwiatowych dla mnie, ale tak¿e

dla radnych, którzy zawsze mog¹ mnie - jako

burmistrza nadzoruj¹cego pion edukacji - za-

pytaæ, co zosta³o zrobione i w jakim zakresie.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e za kontrolê sfery

merytorycznej nauczania, odpowiada Mazo-

wieckie Kuratorium Oœwiaty i trzeba bardzo

uwa¿aæ, ¿eby nie wejœæ w cudze kompetencje.

Kuratorium i zarz¹d dzielnicy chyba maj¹

zbie¿ne cele?

Tak, tylko ja wychodzê trochê z innego za³o-

¿enia. My p³acimy, wiêc powinniœmy wymagaæ.

Finansujemy szko³y i je¿eli mamy wyniki, które

nas nie satysfakcjonuj¹, znaczy to, ¿e musimy

coœ zmieniæ, na przyk³ad po³o¿yæ nacisk na

metodykê nauczania.

Jak Pan widzi rolê organizacji spo³ecznych

w procesie edukacji?

Organizacje spo³eczne maj¹ oczekiwania

wobec nas jako zarz¹du, ale my równie¿ mamy

oczekiwania co do wspó³pracy z organizacjami

spo³ecznymi. Na pocz¹tku sierpnia zorganizowaliœmy

spotkanie. Przeprowadziliœmy szereg kontroli

funkcjonowania tych organizacji i powiem szczerze

– czêœæ z nich dzia³a bardzo dobrze, ale czêœæ

s³abo i mamy wra¿enie, ¿e zrobi³y sobie z

projektów warszawskich czy dzielnicowych Ÿród³o

pozyskiwania œrodków finansowych na w³asne

cele. Opinie o konsorcjach „Tu Praga” i „Baza”

te¿ s¹ w dzielnicy bardzo ró¿ne. Jest jeszcze

za wczeœnie, ¿ebym móg³ wyrobiæ sobie w³asne

stanowisko w tej sprawie. Dajê sobie i im rok

na to, byœmy siê do siebie przekonali.

Nie chcemy przekreœlaæ ¿adnej z tych

organizacji, dlatego wyznaczymy z naszej

strony jasne priorytety do osi¹gniêcia, w³aœnie

m.in. w zakresie edukacji. Organizacje spo³eczne

dostan¹ jasny komunikat, czego my bêdziemy

oczekiwaæ w tym roku. I bêdziemy to badaæ.

Je¿eli organizacje nie spe³ni¹ naszych oczekiwañ,

niestety bêdziemy tê wspó³pracê ograniczaæ.

Jeœli jednak to zadzia³a, bêdziemy j¹ bardzo

mocno rozwijaæ. Rola organizacji spo³ecznych

jest olbrzymia, pod warunkiem, ¿e wykonuj¹

one swoj¹ pracê rzetelnie.

Jak ka¿dy...

Jak ka¿dy. Tak. Dodam, ¿e jest spora grupa

organizacji, które dzia³aj¹ bez zarzutu. Oby

wiêcej takich. W tej chwili zwiêkszyliœmy iloœæ

kontroli, co przez przedstawicieli organizacji

zosta³o nie najlepiej przyjête. Ale kontrolujemy te¿

pracê w³asnych placówek. Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny, prowadzony przez Dzielnicê

Praga Pó³noc naszym zdaniem nie funkcjonowa³

w³aœciwie. Kontrole odbywa³y siê nawet dwa

razy w tygodniu. Widzimy, ¿e pewne us³ugi

tam oferowane nie budz¹ zainteresowania

mieszkañców, a inne - wrêcz przeciwnie. Du¿e

zapotrzebowanie jest np. na us³ugi prawne.

Bêdziemy chcieli w przysz³ym roku wiêksze

œrodki zabezpieczyæ na poradnictwo prawne,

a w mniejszym stopniu na inne konsultacje,

które nie cieszy³y siê zainteresowaniem.

Jak wygl¹da obecnie czytelnictwo na

Pradze i jak¹ rolê powinny spe³niaæ biblio-

teki w procesie edukacji?

Tendencja w Polsce jest taka, ¿e poziom czy-

telnictwa spada. Mniej osób korzysta z wydaw-

nictw w wersji papierowej. Ja siê bardzo cieszê,

¿e nasza biblioteka uchodzi za jedn¹ z najlepiej

zorganizowanych i wyposa¿onych. Tym bardziej,

¿e spo³ecznoœæ lokalna, co widaæ po wynikach

g³osowania na projekty bud¿etu partycypacyj-

nego, docenia czytelnictwo i przeznacza spore

œrodki finansowe na doposa¿enie bibliotek.

Wiem, ¿e burmistrz Wolke, który za tê sferê

odpowiada, chce trochê popracowaæ nad sieci¹

tych bibliotek w dzielnicy, aby pokrywa³a ona

równomiernie teren ca³ej Pragi. Natomiast jeœli

chodzi o edukacjê, nale¿y jednoczeœnie rozwijaæ

tradycyjne czytelnictwo i poprawiaæ dostêpnoœæ

multimediów. Korzystanie z ksi¹¿ki papierowej

to lepsza nauka ortografii, a wiemy z badañ, ¿e

uczniowie maj¹ problemy z ortografi¹, a bardzo

czêsto s¹ dyslektykami. Czytanie w wersji

papierowej to jest jednak inna kultura czytania

ni¿ na czytnikach elektronicznych. Sam czytam

informacje medialne, gazety – g³ównie w wersji

elektronicznej, ale ksi¹¿ki, niemal wy³¹cznie -

papierowe. Korzystanie z komputera, zw³aszcza

w d³u¿szym okresie, nie jest korzystne dla w³a-

œciwego rozwoju dzieci i m³odzie¿y. I pomimo

¿e w praskich szko³ach stawiamy na cyfryzacjê,

uwa¿am, ¿e dzieci powinny korzystaæ z interne-

tu w sposób kontrolowany. To te¿ jest nasza rola

edukacyjna. Najpierw ksi¹¿ka drukowana, a

dopiero potem media elektroniczne. Powinniœmy

nauczyæ dzieci, ¿eby same, w przysz³oœci, umia³y

znaleŸæ równowagê.

Jak widzi pan to wywa¿enie tradycyjnych

i nowoczesnych narzêdzi i metod edukacji?

To zbalansowanie zale¿a³oby oczywiœcie od

kierownika placówki oœwiatowej i nauczycieli,

którzy prowadz¹ zajêcia. To oni musz¹ wywa¿yæ

techniki i narzêdzia nauczania oparte na trady-

cyjnych metodach oraz tych nowoczesnych,

zwi¹zanych z cyfryzacj¹, z elektronik¹. My mamy

za zadanie stworzyæ takie warunki, ¿eby mo¿na

by³o wykorzystywaæ te nowoczesne metody,

oparte na tablicach multimedialnych, na bazach

wiedzy, które s¹ ulokowane w chmurach, na

e-bookach. Zdarza siê, ¿e dzieci nawet do koñca

roku nie posiadaj¹ ksi¹¿ek, z ró¿nych wzglêdów.

Czasami ich na to nie staæ, a czasami œrodki,

którymi dysponuj¹, wydaj¹ na zupe³nie inne

rzeczy. W takim przypadku dostêp do e-booka

za pomoc¹ komputera lub tabletu rozwi¹za³by

nam podstawow¹ barierê w dostêpie do wiedzy.

Naszym obowi¹zkiem jest zbadanie potrzeb i

przyznanie œrodków finansowych na doposa¿e-

nie tych konkretnych szkó³. O œrodki na ten cel

bêdziemy aplikowaæ do funduszy unijnych.

Projekt, który przygotowujemy, bêdzie oscylowa³

wokó³ 20 mln z³otych. Poniewa¿ zajmuje siê

nim osoba doœwiadczona w skutecznym pisaniu

tego rodzaju wniosków, nie jesteœmy bez szans

na pozyskanie tych pieniêdzy.

Chcielibyœmy doprowadziæ œwiat³owody do

szybkiego internetu, aby móc wyposa¿yæ po-

szczególne szko³y w nowoczesny sprzêt inter-

netowy, ale te¿ multimedialny. Dobrze by by³o

jedn¹ z naszych szkó³ wyposa¿yæ w mini kino

5D. Chcielibyœmy, ¿eby uczniowie uzdolnieni,

tacy którzy robi¹ zdjêcia, filmy – a mamy takich –

pracowali na programach, które pozwol¹ stworzyæ

mini pokazy. W szkole z klas¹ plastyczn¹ chcemy

zainstalowaæ oprogramowanie pozwalaj¹ce

tworzyæ projekty w sferze plastycznej, architek-

tonicznej, umo¿liwiæ pierwsze próby projektowania

wnêtrz czy ubiorów. Uczniom uzdolnionym mate-

matycznie trzeba daæ szansê nauki projektowania

stron albo w ogóle pos³ugiwania siê jêzykami

informatycznymi. Chcemy na terenie naszej

dzielnicy wprowadziæ wyró¿nik informatyczny

dla poszczególnych szkó³, dziêki czemu nasza

oferta edukacyjna bêdzie atrakcyjna tak¿e dla

dzieci z innych dzielnic. Poniewa¿ koncern inter-

netowy Google zamierza w Koneserze otwieraæ

swój kampus, w tej informatyce zacznie siê u nas

coœ dziaæ. Docelowo to jest przygotowywanie

dzieci i m³odzie¿y do przysz³ego funkcjonowania

w firmach, gdzie wszystko jest oparte na wiedzy

informatycznej. Dobry informatyk ma szansê na

dobrze p³atn¹ pracê.

A wiêc jednak g³ównie informatyka...

Zmiana w³asnego statusu dokonuje siê przez

wykszta³cenie, dobrze p³atn¹ pracê, umiejêtnoœæ

dzia³ania w zakresie kultury, sportu lub wolonta-

riatu. Mamy wiêc kilka przestrzeni, przez które

mo¿emy rozwój dziecka prowadziæ. Informatyka

to tylko jedno z narzêdzi do osi¹gniêcia celu.

Chcemy na terenie dzielnicy wygenerowaæ kilka

œcie¿ek rozwoju swojej w³asnej kariery. Jedne

bêd¹ prowadzone przez rodziców, inne przez

nauczycieli, a jeszcze inne przez same dzieci,

bo to wszystko zale¿y tak naprawdê od rodziny,

w jakiej siê dziecko wychowuje, od potencja³u

samego dziecka, jak i jego otoczenia. Cyfryzacja

jest tylko jednym z elementów.

Inna œcie¿ka to sport?

Te¿ bardzo dla mnie wa¿ny. Planujemy, mo¿e

w przysz³ym roku, w budynku Liceum Chrobrego

na Objazdowej 3 otworzyæ liceum z klasami

sportowymi. To bêdzie zupe³nie inne liceum,

jeœli chodzi o kadrê dydaktyczn¹. Pani dyrektor

nawi¹zuje kontakty z uczelniami, z Liceum

im. W³adys³awa IV, aby podnieœæ poziom na-

uczania. W programie znajdzie siê siatkówka,

koszykówka, p³ywanie, pi³ka no¿na i sztuki walki.

Przeznaczamy ponad 1 mln na doposa¿enie

tej szko³y. W tym roku bêdzie remontowana sala

gimnastyczna, powstanie najprawdopodobniej

te¿ nowa si³ownia. Dodatkowo, zamierzamy

korzystaæ z okolicznej bazy sportowej, czyli

boiska DOSiR-u oraz hali sportowej i p³ywalni

w Wy¿szej Szkole Mened¿erskiej. Chcemy

stworzyæ z tego kwarta³u: Kawêczyñska - Ob-

jazdowa - Otwocka teren bardzo usportowiony.

Zg³osiliœmy te¿ do Zintegrowanego Programu

Rewitalizacji pomys³, aby m³yn Michla zaadap-

towaæ na bursê – kilka szkó³ œrednich na terenie

dzielnicy sygnalizuje nam brak takiego obiektu.

Taka bursa znalaz³aby chyba spo³eczne, ale i

finansowe uzasadnienie, gdyby uzupe³niæ j¹ o

mini hotel dla sportowców, bo zamierzamy tam

organizowaæ zawody. Hotel móg³by zarabiaæ na

utrzymanie bursy. Czekamy na decyzjê w³adz

miasta w tej sprawie.

Stawiamy na takie kompleksowe rozwi¹zania.

Nawi¹zuj¹c do tematu bibliotek, postulujemy te¿,

aby biblioteka dla dzieci i m³odzie¿y znalaz³a

swoje miejsce – ok. 300 m2 – w budynku przy

Jagielloñskiej 28, w którym znajduje siê zarówno

Teatr Baj, jak i przedszkole, o które toczy siê te¿

walka. Je¿eli mamy teatr, przedszkole, a jeszcze

mielibyœmy bibliotekê z ksi¹¿kami dla dzieci i

m³odzie¿y, ca³y budynek by³by przeznaczony

dla tej grupy naszych mieszkañców.

Na czym polega problem?

Biuro Kultury Urzêdu Miasta Sto³ecznego War-

szawy ma przeprowadziæ powa¿ny remont w tym

budynku w ramach Zintegrowanego Programu

Rewitalizacji. Remont ma trwaæ 2-3 lata. Trochê

zapomniano przy tym, ¿e mamy tam tak¿e przed-

szkole, z którym na czas remontu trzeba coœ zrobiæ.

Zaproponowa³em pani prezydent, aby wybudowaæ

przedszkole przy ulicy Wrzesiñskiej. Mamy tam

w³asn¹ dzia³kê, jedyny problem to brak œrodków.

Wyst¹piliœmy o 7 mln z³, ale niestety ich nie otrzy-

maliœmy, poniewa¿ Biuro Edukacji i zarz¹d miasta

twierdz¹, ¿e mamy wolne miejsca w innych przed-

szkolach na terenie dzielnicy. Jest w tym niezro-

zumienie podzia³u terytorialnego Pragi. Jednak

Aleja Solidarnoœci dzieli Pragê na dwie czêœci i

coœ, co na mapie wydaje siê bardzo bliskie, nawet

w kontekœcie spo³ecznym czy psychologicznym

stanowi pewn¹ barierê. Mieliœmy sporo sygna³ów

od rodziców, zaniepokojonych takim rozwojem

sytuacji, którzy jasno stwierdzili, ¿e nie woziliby

dzieci na ul. Namys³owsk¹, gdzie miasto sugeruje

nam przeniesienie czêœci oddzia³ów tego przedszkola,

bo to dla nich zwyczajnie za daleko. Zarz¹d stoi

na stanowisku, ¿e nie wchodzi w rachubê ani

przeniesienie tych dzieci do nowych pomieszczeñ

adaptowanych na przedszkole przy Namys³owskiej 1

ani rozparcelowanie ich po innych placówkach

ze wzglêdu na z¿ycie tych dzieci – przerwanie

budowanych teraz wiêzi mog³oby mieæ naprawdê

powa¿ne konsekwencje dla ich rozwoju. Budowa

przedszkola to jest rok, pó³tora. Moglibyœmy je

wybudowaæ, przenieœæ tam dzieci z Jagielloñskiej 28,

a po remoncie przedszkole wróci³oby do swej daw-

nej siedziby. Miasto, rozwa¿aj¹c tak¹ koncepcjê

wyklucza powrót przedszkola na Jagielloñsk¹ 28,

na co my z kolei nie wyra¿amy zgody. To przed-

szkole ma bardzo d³ug¹ historiê w tym miejscu

i spo³ecznie nieuzasadnione by³oby, gdyby go

z powrotem tam nie wprowadziæ. Natomiast

nowy budynek przy Wrzesiñskiej obs³u¿y³by

obszar dzielnicy przyporz¹dkowany do szko³y przy

Jagielloñskiej 7, a jednoczeœnie zabezpieczy³by

potrzeby przysz³ych naszych mieszkañców –

budowanego Portu Praskiego.

Miasto i zarz¹d dzielnicy maj¹ odmienne

wizje rewitalizacji?

Tutaj jako dzielnica i miasto mamy problem,

bo nie rozmawiamy tym samym jêzykiem i nie

zmierzamy w tym samym kierunku. Docelowa

likwidacja przedszkola w dawnej siedzibie jest

spo³ecznie nieuzasadniona i bêdzie rodzi³a

konflikty – i to nie ze strony zarz¹du, ale nieza-

dowolonych mieszkañców. Zaœ przedszkole

przy Wrzesiñskiej - by³by to pierwszy ca³kowicie

nowy budynek oœwiatowy na przestrzeni kil-

kudziesiêciu lat na Pradze. Nie chodzi tylko o

proces rewitalizacji istniej¹cej zabudowy, ale

tak¿e o budowanie nowej substancji. Praga

i pra¿anie oczekuj¹ takiej zmiany.

Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Karolina Krajewska

Miêdzy nowoczesnoœci¹ a tradycj¹
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„Kolej na Pragê” to partnerski

projekt dzielnic: Praga-Pó³noc,

Praga-Po³udnie, Targówka i

Fundacji Hereditas, wspó³finan-

sowany w ramach Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jest skierowany do m³odzie¿y

i ma zaktywizowaæ spo³ecznie

i zwiêkszyæ udzia³ w ¿yciu

publicznym m³odzie¿y z war-

szawskiej Pragi w zakresie

rewitalizacji lokalnego dzie-

dzictwa kulturowego, w tym w

szczególnoœci cennych zabyt-

ków dzielnicy. M³odzie¿ zapro-

jektuje Pragê tak¹, w jakiej

chcia³aby mieszkaæ, uczyæ siê

i spêdzaæ swój czas wolny.

Do projektu zostan¹ zapro-

szeni uczniowie szkó³ gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych z

trzech wymienionych dzielnic. W

programie znajd¹ siê m.in.

warsztaty terenowe w obrêbie

zdegradowanych obiektów dziel-

nicy. Efektem tych prac bêd¹

autorskie m³odzie¿owe projekty

rewitalizacji dla Pragi, zaprezen-

towane podczas podsumowania

projektu, wydane w wersji

elektronicznej na DVD oraz

upowszechnione w Internecie.

Zaplanowano tak¿e wystawê

plenerow¹ prac konkursowych.

Dzia³ania projektu pomyœlane

s¹ jako alternatywna forma

spêdzania czasu, a poprzez

wzmocnienie lokalnej to¿sa-

moœci kulturowej (kontakt z

historycznymi obiektami Pragi)

wœród najm³odszych pos³u¿¹

tak¿e poszanowaniu zabytków

Pragi teraz i w przysz³oœci.

Nabór do projektu zaplanowano

na wrzesieñ br., a szczegó³y

naboru bêd¹ dostêpne na stronie

internetowej Urzêdu Dzielnicy Praga-

Pó³noc www.praga-pn.waw.pl,

w zak³adce Fundusze Europejskie.

KK

Kolej na Pragê
Dzielnica Praga Pó³noc zakoñczy³a realizacjê projektu

„Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego

warszawskiej Pragi”, wspó³finansowanego przez Uniê

Europejsk¹ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego. Dziêki temu mamy piêknie

odnowiony plac Hallera, automatycznie otwierane drzwi dla

osób niepe³nosprawnych w Domu Kultury Praga, a na stronie

internetowej www.praga-pn.waw.pl, spacery po Pradze w

3D. Na placu Hallera, zastêpca burmistrza Dariusz Wolke

ods³oni³ we wtorek, 18 sierpnia, tablicê informacyjn¹ o

projekcie. Rozpoczyna siê nowy projekt.

Filia ma w³asny, równie¿

nowy, piêkny plac zabaw i mo¿e

przyj¹æ 84 dzieci w czterech

oddzia³ach. Apelujemy, szcze-

gólnie do rodzin gorzej sytuowa-

nych, aby zdecydowali siê na

pos³anie dziecka do przedszko-

la i zapewnienie mu lepszego

startu w szkole. Prawo oferuje

wiele mo¿liwoœci ulg i zwolnieñ

z op³at, nawet do ca³kowitego

zwolnienia. Podanie nale¿y

sk³adaæ u dyrektora przedszkola.

Zastêpca burmistrza Dariusz

Kacprzak zapowiada w sumie

piêæ tegorocznych inwestycji

oœwiatowych, na które obecny

zarz¹d pozyska³ dodatkowe

œrodki w kwocie 5 milionów

z³otych, a które zaspokoj¹

potrzeby praskich piêciolatków,

wynikaj¹ce z reformy oœwiatowej.

Remonty w praskiej oœwiacie
Zbli¿a siê koniec wakacji, na przedszkolaki z Pragi Pó³noc czekaj¹ piêkne nowe place

zabaw. W lipcu oddano do u¿ytku nowy plac zabaw w przedszkolu przy Szanajcy, a w nowej

filii przedszkola przy Wo³omiñskiej 16/18, która mieœci siê w pobli¿u, przy Siedleckiej 12/14,

ju¿ s¹ ustawiane zabawki. W filii, w której funkcjonowaæ bêd¹ cztery grupy przedszkolne,

dzielnica planuje uruchomiæ, licz¹c¹ 21 dzieci, grupê 2,5-latków. Podania mo¿na sk³adaæ

bezpoœrednio, w Przedszkolu Nr 186 przy Wo³omiñskiej 12/18. Dziêki uruchomieniu przed-

szkola przy Siedleckiej, s¹ te¿ wolne miejsca w innych praskich przedszkolach.

Gwarantujemy:

• Bezpieczn¹ i legaln¹ pracê

• Transport, mieszkanie, wy¿ywienie

• Ca³odobowe wsparcie opiekuna kontraktu

Zapraszamy do naszego oddzia³u w Warszawie,

ul. Brzeska 2

501 356 229

506 289 039

Na stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc pojawi³o

siê niecodzienne oœwiadczenie burmistrza Paw³a Lisieckiego.

Pisze w nim, ¿e  praca, jak¹ wykonuje, to s³u¿ba na rzecz dziel-

nicy i jej mieszkañców, co wyklucza uzyskiwanie jakichkolwiek

korzyœci materialnych wybiegaj¹cych poza pobieran¹ pensjê.

„Jedyn¹ moj¹ korzyœci¹ wybiegaj¹c¹ poza uposa¿enie jest

satysfakcja, jak¹ sprawia mi praca dla mieszkañców.” – pisze

Pawe³ Lisiecki. W jego mniemaniu burmistrz nie mo¿e przyjmowaæ

ró¿nego rodzaju prezentów (w tym: alkoholu, bi¿uterii, sprzêtu

elektronicznego, bielizny), które mia³yby wyra¿aæ wdziêcznoœæ

danej osoby, bowiem jest urzêdnikiem, który musi przestrzegaæ

ducha i litery prawa, a nie „za³atwiaczem spraw”. Dalej wyjaœnia

swe stanowisko: „W moim mniemaniu, je¿eli dana sprawa poto-

czy³a siê po myœli osoby zainteresowanej - oznacza to tyle, ¿e

pozwoli³y na to przepisy prawa, a nie tylko wola burmistrza czy

zarz¹du dzielnicy. Natomiast je¿eli sprawa nie potoczy³a siê po

myœli osoby zainteresowanej - to oznacza, ¿e odpowiednie przepisy

nie pozwalaj¹ na pozytywne rozstrzygniêcie sprawy, poniewa¿

przedstawione przez zainteresowanego dokumenty w œwietle ustaw

oraz uchwa³ na to nie pozwalaj¹ i ¿adne „wyrazy wdziêcznoœci”

tego nie zmieni¹.” Co siê dzieje z prezentami jednak pozostawio-

nymi w geœcie wdziêcznoœci? S¹ wpisywane do rejestru korzyœci

prowadzonego przez urz¹d, a nastêpnie zostan¹ przekazane na

cele charytatywne. Jednoczeœnie burmistrz Lisiecki przestrzega,

¿e w przypadku jakiejkolwiek próby korupcji wobec niego lub

podw³adnych mu urzêdników, sprawa taka bêdzie kierowana

bezpoœrednio do organów œcigania.                                       Kr.

Inwestycje oddane zostan¹

w sierpniu przysz³ego roku.

Zarz¹d dzielnicy myœli te¿ o

budowie przedszkola przy

Wrzesiñskiej, które w przysz³oœci

obs³ugiwa³oby mieszkañców

Portu Praskiego, a na czas

remontu budynku Teatru Baj

przyjê³oby dzieci z funkcjonu-

j¹cego przy Jagielloñskiej 28

przedszkola.

Obecnie zarz¹d jest w trakcie

negocjacji z Biurem Edukacji

Urzêdu Miasta, które w zamian

za wybudowanie na dzielnicowej

dzia³ce przedszkola przy Wrze-

siñskiej, chcia³oby likwidacji

przedszkola Nr 183 przy Jagiel-

loñskiej 28. Wierzymy, ¿e wynik

bêdzie pomyœlny dla mieszkañ-

ców Pragi i dzielnica po raz

pierwszy od kilkudziesiêciu lat

wzbogaci siê o nowy budynek

oœwiatowy.                            bbj

Burmistrz Lisiecki

³apówek nie bierze
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Dom Kultury Zacisze ul. Blokowa 1

tel. 22 743 87 10, 22 679 84 69 www.zacisze.waw.pl

Otwarta Niedziela Artystyczna - 6.09, niedziela, godz. 16.00-18.00

W programie: pe³na informacja o ofercie na sezon 2015/2016, mo¿liwoœæ poznania wszystkich

instruktorów i bezpoœredniej rozmowy o prowadzonych zajêciach, zapisy na warsztaty i zajêcia,

a dla chêtnych dzieci dwugodzinne warsztaty plastyczne i atrakcje artystyczne. Wstêp wolny. 

Plastycznie i manualnie / KUMATA SZTUKA

AKWARELA - Warsztaty dla m³odzie¿y i doros³ych. Malowanie w technikach wodnych: akwarela,

akryl, tempera, gwasz. Zajêcia w czwartek, godz. 18.15-20.15. Instruktor: Teresa Ledziñska. Op³ata:

doroœli 60 z³/m-c, pojedyncze zajêcia 20 z³; m³odzie¿ 30 z³/m-c, pojedyncze zajêcia 10 z³. Informacje

i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 17.09

ARCHItekturki - Z lotu ptaka i ¿abiej perspektywy… Zajêcia architektoniczne dla dzieci w wieku 6-10

lat, których celem jest szersze zainteresowanie dzieci otaczaj¹c¹ je rzeczywistoœci¹, œwiatem wspó³czesnym,

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

przysz³ych gustów, zapoznanie dzieci z cechami krajobrazu. Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 16.30-18.00.

Instruktor: Bo¿ena Wiœniewska. Op³ata: 96 z³/m-c, pojedyncze zajêcia 30 z³. Op³ata obejmuje materia³y.

Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 7.09

BAJKOWA SZTUKA DZIECKA - Nominacja do nagrody S³oneczników 2015. Twórczoœæ plastyczna to wa¿ny

element ogólnego rozwoju dziecka. Zajêcia plastyczne ucz¹ dziecko dostrzegaæ otaczaj¹cy œwiat i postrzegaæ go

wszystkimi zmys³ami, rozwijaj¹ wyobraŸniê i intuicjê. Zajêcia w poniedzia³ek: Grupa I (4-6 lat) godz. 16.10-17.00,

Grupa II (7-9 lat) godz. 17.10-18.00. Instruktor: Lucyna Kraœkiewicz. Op³ata: 50 z³/m-c, zajêcia pojedyncze 18 z³.

Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 21.09

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

Lepienie przedmiotów podstawowymi technikami: z plastra, z wa³eczków, z bry³y. Zajêcia dla dzieci w wieku

5-12 lat. Zajêcia w œrodê, godz. 17.00-18.30. Instruktorzy: Anna Weiner-Borowiecka i Kacper Borowiecki.

Op³ata: 120 z³/m-c obejmuje materia³y i wypalanie. Pojedyncze zajêcia próbne 38 z³. Pierwsze zajêcia: 9.09

FLORYSTYKA - Florystyka to - oprócz sztuki uk³adania kwiatów - uwalnianie kreatywnoœci i doskonalenie

wyobraŸni, 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. Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 11.09

GA£GANKOWY ŒWIAT - Nominacja do nagrody S³oneczników 2015. Jak po³¹czyæ tkaninê z we³n¹,

sznurkiem, koralikami? Jak o¿ywiæ ga³ganki? Makrama, szycie przytulanek z filcu, eksperymenty z

tkanin¹, robótki rêczne. £¹czenie tradycji z nowoczesnoœci¹. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w czwartek,

godz. 17.40-19.00. Instruktor: Dorota Koch. Op³ata: 60 z³/m-c, pojedyncze zajêcia 22 z³. Informacje

i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 10.09

HOP! ART - Zajêcia Hop! Artu maj¹ na celu rozpaliæ pasjê do rysowania i malowania, zapoznaæ ze wszystkimi

elementami procesu twórczego. Zajêcia ³¹cz¹ tematyczn¹ inspiracjê dzie³ami dawnych mistrzów i wspó³czesnych

twórców. Przy pomocy ró¿nych technik uczestnicy naucz¹ siê jak uzyskaæ rozmaite faktury i wzory, nabêd¹ umiejêtnoœæ

poruszania siê wœród wytworów sztuki wspó³czesnej i bycia ich œwiadomym odbiorc¹. Zajêcia dla m³odzie¿y w

poniedzia³ek, godz. 18.10-19.40. Instruktor: Bo¿ena Wiœniewska. Op³ata 100 z³/m-c, pojedyncze zajêcia 30 z³.

Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 14.09

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

siê jak w kalejdoskopie. Podczas zajêæ powstawaæ bêd¹ niebanalne przedmioty dekoracyjne, a dzieci

zapoznaj¹ siê z nowoczesnymi i dawnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem materia³ów

recyklingowych i ekologicznych: scrapbooking, decoupage, kola¿, szycie rêczne, malowanie na tkaninie,

szkle lub porcelanie. Zajêcia: I grupa (dzieci 6-8 lat) w œrodê, godz. 16.30-17.30. Op³ata: 70 z³/m-c,

pojedyncze zajêcia 20 z³. II grupa (dzieci 9-13 lat) w czwartek, godz. 16.30-18.00. Op³ata: 100 z³/m-c,

pojedyncze zajêcia 30 z³. Op³ata obejmuje materia³y. Instruktor: Anna Podniesiñska-Bartoszek. Informacje

i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 9.09 i 10.09

KOLOROWA KRAINA - PLASTYKA DLA DZIECI - Zajêcia, na których dzieci poznaj¹ barwy, figury,

faktury wykorzystuj¹c techniki plastyczne, a przede wszystkim bêd¹ siê dobrze bawiæ. Celem zajêæ

jest wydobycie oraz rozwijanie naturalnej kreatywnoœci dzieci. Fina³em bêdzie „Moja ksi¹¿eczka”

ka¿dego uczestnika bêd¹ca przegl¹dem wykonanych prac. Zajêcia dla dzieci w wieku przedszkolnym we

wtorek, godz. 16.30-17.15. Instruktor: Marika Paw³owska. Op³ata: 60 z³/m-c, zajêcia pojedyncze 20 z³.

Informacje i zapisy Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 8.09

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

i elementy dekoracyjne. Zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych we wtorek, godz. 11.00-13.00.

Instruktor: Danuta Odyniec. Zajêcia bezp³atne. Pierwsze zajêcia: 6.10

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

Pastele suche i olejowe, akryle, farby olejne. Warsztaty dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Poniedzia³ek,

godz. 14.00-15.30 (1,5h); wtorek, godz. 14.45-16.45 (2h); œroda, godz. 15.15-16.45 (1,5h).

Instruktor: Bogus³awa O³owska. Zajêcia w pi¹tek, godz. 16.00-18.00. Instruktor: Miros³awa

Matuszewska. Op³ata: 1,5h-72 z³/m-c, 2h-80 z³/m-c, pojedyncze zajêcia 25 z³. Materia³y w³asne.

Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Zajêcia od 7.09

RYSUNEK - Program obejmuje naukê rysunku architektonicznego i przybli¿a zagadnienia takie jak: zasady

perspektywy i œwiat³ocieñ, rysunek z wyobraŸni oraz natury, proporcje. Zajêcia adresowane s¹ do dzieci i m³o-

dzie¿y. Zajêcia we wtorek, godz. 16.30-18.15. Instruktor: Rados³aw O³owski. Op³ata: 70 z³/m-c, pojedyncze

zajêcia 20 z³. Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 8.09

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 i warsztaty tematyczne prowadzone przez ludzi sztuki. Propozycja adresowana

do dzieci i m³odzie¿y w wieku 7-15 lat. Zajêcia: I grupa we wtorek, godz. 17.30-19.30, II grupa

w czwartek, godz. 14.15-16.15. Instruktor: Bogus³awa O³owska. Op³ata: 90 z³/m-c. Informacje i

zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia 8.09 i 10.09.

TKACTWO ARTYSTYCZNE - Tworzenie gobelinów przy pomocy osnowy i w¹tku. Materia³em jest

we³na. Kszta³tuje wyobraŸniê artystyczn¹ i daje radoœæ tworzenia. Dla pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych.

Zajêcia: poniedzia³ek, godz. 9.45- 13.45 i czwartek, godz. 15.45-19.45. Instruktor: Teresa

Szczepañska. Op³ata: 1x w tygodniu 90 z³/m-c, 2x w tygodniu 140 z³/m-c. Pierwsze zajêcia: 7.09

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. Maksymalna

grupa 8 osób. Zajêcia w œrodê, godz. 19.00-21.00. Instruktor: Halina Potêga. Op³ata: 480 z³/ trzymie-

siêczny kurs (12 zajêæ). I kurs 16.09 -16.12.2015, II kurs 13.01-20.04.2016. Zapisy na I kurs do 11.09

WITRA¯ - Warsztaty tworzenia witra¿y z wykorzystaniem taœmy miedzianej. Realizacja w³asnych

projektów. Zajêcia we wtorek, godz. 16.00-19.00. Instruktor: Katarzyna Tumi³owicz - Piotrowska.

Op³ata: 120 z³/m-c obejmuje materia³y. Pierwsze zajêcia: 7.10. Zapisy telefoniczne.

MUZYKA / RYTMICZNE KUM(K)ANIE

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

pracê z mikrofonem, æwiczenia emisji, prawid³owej dykcji, pracê nad prostymi uk³adami ruchowymi i

ekspresj¹ cia³a, udzia³ w koncertach, konkursach i przygotowanie przedstawienia muzycznego. Wa¿ne s¹

zarówno umiejêtnoœci wokalne, jak te¿ taneczne i aktorskie. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-12 lat w czwartek,

godz. 16.00-19.00 (mo¿liwoœæ podzia³u na grupy). Instruktor: El¿bieta Obrêbalska. Op³ata: 130 z³/semestr.

ABRAKADABRA SOLO - indywidualne lekcje œpiewu przygotowuj¹ce do wystêpów solowych, daj¹ce

instruktorowi mo¿liwoœæ indywidualnej pracy z dzieckiem. Termin do ustalenia z instruktorem (poniedzia³ek,

wtorek, godz. 18.30). Op³ata 30 z³/40’. Informacje, przes³uchania i zapisy: 17.09, godz. 17.00

GITARA - Indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej. Zajêcia w poniedzia³ek, wtorek lub œrodê (45’),

termin do uzgodnienia z instruktorem. Instruktor: Jan Kasprzyk. Op³ata: 170 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 1.09.

GORDONKI – ZAJÊCIA UMUZYKALNIAJ¥CE DLA NIEMOWLAKÓW I DZIECI DO 3 ROKU ̄ YCIA

- W zajêciach dzieci uczestnicz¹ wspólnie z opiekunem. Instruktor u¿ywa g³ównie swojego g³osu proponuj¹c

ró¿nego rodzaju œpiewanki, rytmiczanki, w zabawie wykorzystywane s¹ te¿ chusty Klanzy, piórka, wst¹¿ki,

bañki mydlane, pi³ki i inne akcesoria. Dziêki metodzie Gordona rodzice obserwuj¹ u swoich dzieci zwiêkszon¹

p³ynnoœæ mowy i lepsz¹ koncentracjê. Dzieci wzbogacaj¹ siê o s³ownik rytmiczny i melodyczny, co u³atwia

im póŸniejsz¹ edukacjê. Instruktor – Marta Szeliga. Zajêcia we wtorek, godz. 10.45-11.15. Op³ata:

30 z³/pojedyncze zajêcia. Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00.

KEYBOARD - Nauka gry na instrumentach klawiszowych. Zajêcia indywidualne w poniedzia³ek

lub czwartek (45’), termin do uzgodnienia z instruktorem. Instruktor: Wies³aw Leœniewski. Op³ata:

170 z³/m-c. Spotkanie organizacyjne 10.09 godz.18.00.

MA£Y MUZYK - Indywidualne 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 we wtorek

lub pi¹tek (30’), termin do uzgodnienia z instruktorem. Instruktor: Marta Szeliga. Op³ata: 120 z³/m-c, pojedyncze

zajêcia 35 z³. Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia 8.09

PIANINO - Nauka gry na pianinie. Zajêcia indywidualne (45’), termin do uzgodnienia z instruktorem.

Instruktor: Julia Greke-Patej. Op³ata: 160 z³/m-c, pojedyncze zajêcia próbne 50 z³. Informacje i

zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia 7.09

PIOSENKA ROZRYWKOWA - Celem zajêæ jest rozwijanie umiejêtnoœci oraz wra¿liwoœci muzycznej ucznia.

Zajêcia dotycz¹ zagadnieñ: emisji g³osu, prawid³owego oddechu, dykcji, interpretacji piosenki, pracy na utworach

z zakresu muzyki rozrywkowej, pracy z mikrofonem, ruchu scenicznego, opanowania tremy poprzez udzia³

w koncertach, konkursach i festiwalach piosenki. Zajêcia w czwartek lub pi¹tek, termin do uzgodnienia z instruk-

torem. Instruktor: Anna Czuchaj-Señko. Op³ata: 135 z³/m-c (45’), 180 z³/m-c (60’), pojedyncze zajêcia próbne

40 z³. Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Zajêcia od 10.09

RYTMIKA - 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 zostaj¹ wprowadzone w œwiat muzyki. Zajêcia w poniedzia³ek:I grupa (dzieci 2-3 lata) godz. 17.00-17.30,

II grupa (dzieci 4-6 lat) godz. 17.35-18.20. Instruktor: Jowita Szo³och. Op³ata: I grupa 40 z³/m-c,

pojedyncze zajêcia 15 z³, II grupa 60 z³/m-c, pojedyncze zajêcia 20 z³. Pierwsze zajêcia: 7.09

ŒPIEW KLASYCZNY - Emisja g³osu, æwiczenia oddechowe, dykcja, warsztaty interpretacji pieœni i

arii. Zajêcia indywidualne (40’) termin do uzgodnienia z instruktorem. Instruktor: Julia Greke-Patej.

Op³ata: pocz¹tkuj¹cy - 140 z³/m-c, zaawansowani - 120 z³/m-c. Informacje i zapisy: Otwarta

Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia 7.09

VOICE OF ZACISZE – ZESPÓ£ WOKALNY - Grupowe zajêcia przeznaczone dla dzieci i m³odzie¿y

w wieku 10-17 lat. Zajêcia dotycz¹ emisji g³osu, dykcji, pracy z mikrofonem, œpiewu w wielog³osie,

pracy na utworach z zakresu muzyki rozrywkowej, ruchu scenicznego oraz opanowania tremy poprzez

udzia³ w koncertach i przegl¹dach artystycznych. Zajêcia dla dzieci w wieku 10-17 lat w czwartek,

godz. 17.30-19.00. Instruktor: Anna Czuchaj-Señko. Op³ata: 40 z³/m-c lub 130 z³/semestr.Informacje

i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 10.09

TEATR / SCENA KUMATEGO AKTORA

TEATR „PINOKIO” - Dla dzieci w wieku 9-12 lat. Zajêcia teatralne bardzo korzystnie wp³ywaj¹

na rozwój dziecka. Pozwalaj¹ zapominaæ o nieœmia³oœci, koniecznoœæ zapamiêtania tekstu poprawia

pamiêæ, 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. Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 18.15-

20.00. Instruktor: Czes³awa Abramczyk. Op³ata: wpisowe 240 z³. Bez op³at za zajêcia. Informacje i

zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 7.09

M£ODZIE¯OWE STUDIO TEATRALNE - Warsztaty teatralne dla m³odzie¿y. Praca nad œwiadomoœci¹

siebie, œwiadomoœci¹ cia³a i cia³a w ruchu, wspó³prac¹ w grupie, uruchamianiem wyobraŸni.

Poznawanie œrodków wyrazu artystycznego, elementów aktorskiego warsztatu, gry z partnerem,

sztuki zespo³owego dzia³ania, improwizacji i interpretacji, dykcji. W ten sposób zostanie stworzona

p³aszczyzna do pracy nad spektaklem, w którym dzia³aæ bêdziecie s³owem, muzyk¹, przemyœlanym

ruchem scenicznym, teatralnym obrazem. Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 17.05-20.00. Instruktor:

Ewa Sokó³-Malesza. Op³ata: 40 z³/m-c lub 150 z³/semestr. Pierwsze zajêcia 5.10

TANIEC / KUMASZ CZACZÊ?

BALET - Doskonalenie zdolnoœci ruchowych dzieci w wieku 5-7 lat. Nauka tañca klasycznego. Istnieje mo¿liwoœæ

po³¹czenia z zajêciami plastycznymi „Bajkowa sztuka dziecka”. Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 16.15-17.00. Pedagog:

Marzenna Bednarska-Almert. Akompaniator: Antonina Kokszar. Op³ata: 80 z³/m-c. Zajêcia jednorazowe próbne

25 z³. Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 7.09

BREAKDANCE - Akrobatyczne ewolucje po³¹czone z czystym rytmicznym tañcem i muzyk¹. Breakdance wymaga

du¿ej sprawnoœci fizycznej, systematycznoœci i samodyscypliny. Zajêcia we wtorek, godz. 16.00-17.30 dla pocz¹tkuj¹cych.

Instruktor: £ukasz Depa. Op³ata: 60 z³ rycza³t miesiêczny lub 250 z³/semestr. Zajêcia jednorazowe próbne 20 z³.

Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 8.09

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 + mo¿liwoœæ

udzia³u w zajêciach we wtorek, godz. 16.00-17.30. Instruktor: £ukasz Depa. Op³ata: 1x w tygodniu 60 z³

rycza³t miesiêczny lub 250 z³/semestr, 2x w tygodniu 100 z³/m-c. Zajêcia jednorazowe próbne 20 z³.

Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 10.09

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 (zapisy u instruktora). Instruktor: Robert Kulesza. Pierwsze zajêcia: 8.09

SZTAJEREK Z TARGÓWKA - Poznawanie folkloru miejskiego poprzez taniec. Sztajerek, walczyk,

polka, tango andrusowskie. Wspólne spotkania gwarantuj¹ dobr¹ zabawê i twórczy klimat artystyczny.

Zajêcia dla osób pe³noletnich z poczuciem rytmu i humoru. Zajêcia w poniedzia³ek, godz. 20.00-21.30.

Instruktor: Zbigniew Darda. Op³ata: 50 z³/m-c, pojedyncze zajêcia 20 z³. Pierwsze zajêcia: 14.09

TANIEC NOWOCZESNY - Kurs tañca nowoczesnego z elementami tañca jazzowego, dyskotekowego i wspó³cze-

snego dla m³odzie¿y w wieku od 9 lat. Zajêcia: wtorek, godz. 17.40-19.00 i pi¹tek, godz. 18.00-19.00. Instruktor:

Robert Kulesza. Op³ata: 120 z³/2x w tygodniu, 70 z³/1x w tygodniu, pojedyncze zajêcia 20 z³. Pierwsze zajêcia 8.09

TANIEC SOLO - Elementy ró¿nych form tanecznych poprawiaj¹ce kondycjê psychiczn¹ i fizyczn¹. Zajêcia w

czwartek, godz. 20.30-21.30. Instruktor: Aleksandra Motyczyñska. Op³ata: 70 z³/m-c, pojedyncze zajêcia 20 z³.

Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 17.09

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

wspólna zabawa. Zajêcia do wyboru: wtorek, œroda, pi¹tek, godz. 20.30-22.00. Instruktor: Robert

Kulesza. Op³ata: 120 z³/m-c, pojedyncze zajêcia 40 z³. Zajêcia od 8.09

EDUKACJA / EDUKUJEMY KUMATYCH

AKADEMIA MALUCHA - Nominacja do nagrody S³oneczników 2015. Codzienne zajêcia i zabawy artystyczne

dla dzieci w wieku 2,5-5 lat, podczas których dziecko rozwija siê poprzez pracê twórcz¹. Zajêcia edukacyjne.

Zabawy ruchowe. Jêzyk angielski. Plastyka i zajêcia manualne. Akademia Malucha daje dziecku mo¿liwoœæ

wszechstronnego rozwoju zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i zdolnoœciami, a jednoczeœnie uczy

funkcjonowania w grupie i zabawy z rówieœnikami. Zajêcia poniedzia³ek-pi¹tek, godz. 9.00-13.00. Opiekun

grupy: Emilia Krajewska. Op³ata: 340 z³/m-c (rycza³t). Zajêcia adaptacyjne 30 z³/dzieñ. Pierwsze zajêcia: 1.09

JÊZYK ANGIELSKI z native speakerem - Native speaker z English Way School. Zajêcia dla dzieci w

wieku 4-6 lat w czwartek, godz. 14.00-14.45. Op³ata: 84 z³/m-c, pojedyncze zajêcia 25 z³. Informacje

i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 17.09.

JÊZYK ANGIELSKI - 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. Zajêcia 2x w tygodniu w poniedzia³ek, œrodê lub pi¹tek. Szko³a podstawowa,

gimnazjum, liceum, doroœli. Lektor: Ma³gorzata Ga³êcka.Dzieci – op³ata rycza³towa (45’) 100 z³/m-c lub

120 z³/m-c w przypadku grupy poni¿ej 5 osób. Doroœli – op³ata rycza³towa (60’) 130 z³/m-c lub 160 z³/

m-c w przypadku grupy poni¿ej 5 osób. Zajêcia indywidualne dla m³odzie¿y i dzieci (45’) 240 z³/m-c.

Zajêcia indywidualne dla doros³ych (60’) 320 z³/m-c. Informacje i zapisy: spotkanie organizacyjne 9.09

godz. 17.00 dzieci ze szko³y podstawowej, godz. 18.00 pozosta³e grupy wiekowe. Pierwsze zajêcia 16.09

JÊZYK ROSYJSKI z native speakerem - Praca nad wymow¹, intonacj¹, akcentem, prawid³owym u³o¿e-

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

rozwi¹zywanie testów, œpiewanie rosyjskich piosenek. Zajêcia: m³odzie¿ - wtorek, godz. 19.10-20.10,

doroœli - czwartek, godz. 19.00-20.30, dzieci - wtorek, godz. 13.30-14.15 (piosenki, wierszyki, zabawy).

Lektor: Irina Kroszkina. Op³ata: m³odzie¿ 80 z³/m-c, doroœli 90 z³/m-c, dzieci 50 z³/m-c. Informacje i

zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 8.09

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. Gry strategiczno-planszowe – nauka i rozgrywanie gier: DBA, lotnictwo z I i II wojny

œwiatowej, gry dzia³añ l¹dowych z II wojny œwiatowej. Zajêcia modelarskie we wtorek, godz. 17.30-20.30

i œrodê, godz. 18.00-20.30. Gry strategiczno-planszowe zajêcia w pi¹tek, godz. 17.00-20.30. Instruktor:

Jacek Bajer. Op³ata: 1x w tygodniu 60 z³/m-c, 2x w tygodniu 96 z³/m-c, 3x w tygodniu 144 z³/m-c.

Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 4.09

TRENING PAMIÊCI I NAUKA SZYBKIEGO CZYTANIA - Zajêcia o charakterze warsztatowym dla

dzieci w wieku 10-14 lat. Po³¹czenie teorii z praktycznymi æwiczeniami indywidualnymi oraz grupowymi.

W programie nauka konkretnych technik szybkiego zapamiêtywania oraz koncentrowania siê. Æwiczenie

pamiêci wzrokowej i s³uchowej. Zajêcia w œrodê, godz. 17.10-18.40. W drugim semestrze nauka szybkiego

czytania. Instruktor: Marlena Michalska. Op³ata: 270 z³/semestr. Informacje i zapisy: Otwarta Niedziela

Artystyczna 6.09.2015, godz. 16.00-18.00. Pierwsze zajêcia: 16.09, II semestr od 17.02.2016

STREFA RUCHU / KUMACI W RUCHU

AKADEMIA FITNESSU - Aeroboxing, abc motoryki i metabolizmu, stretching, æwiczenia relaksacyjne. Zajêcia

sk³adaj¹ siê z trzech czêœci: I – æwiczenia aerobowe przy muzyce (20-30’), II – odpoczynek i rozmowa, III – stretching,

rozci¹ganie, wzmacnianie i ujêdrnianie cia³a. Zajêcia dla doros³ych i starszej m³odzie¿y. Zajêcia w œrodê, godz. 19.00-

20.15. Instruktor: Andrzej Nowaczuk. Op³ata: 65 z³/m-c, pojedyncze zajêcia 20 z³. Pierwsze zajêcia: 16.09

JOGA - Jedna z najstarszych form æwiczeñ fizycznych. Znana od tysiêcy lat w Indiach, obecnie staje siê

popularna w Polsce. Jej fenomen polega na ³¹czeniu æwiczeñ fizycznych ze spokojnym oddechem i wyciszonym

umys³em. Zajêcia: wtorek, godz. 9.00-10.30, czwartek, godz. 10.00-11.30, pi¹tek, godz. 9.00-10.30 joga

³agodna (dla osób pocz¹tkuj¹cych i ju¿ æwicz¹cych). Instruktor: Magdalena Adamiak. Op³ata: 140 z³/m-c,

zni¿ki dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów 110 z³/m-c, pojedyncze zajêcia 35 z³. Zajêcia od 8.09

KARATE - Zajêcia japoñskich sztuk walki dla dzieci w wieku 7-11 lat. Karate, kobudo, ju jitsu, ken jitsu

po³¹czone z nauk¹ podstaw jêzyka japoñskiego i histori¹ japoñskich sztuk walki. Egzaminy na pasy. Zajêcia

zawieraj¹ elementy rekreacji ruchowej, poprawiaj¹ kondycjê i koordynacjê ruchow¹. Zajêcia w œrodê, godz.

16.30-17.30. Instruktor: Andrzej Nowaczuk Shihan V Dan. Op³ata: 60 z³/m-c. Pierwsze zajêcia: 9.09

MA£Y KOMANDOS - Nauka technik samoobrony, zagadnienia szko³y przetrwania, psychologiczne

aspekty obrony przed atakiem, techniki musztry. Zajêcia dla dzieci w wieku 6-11 lat. Zajêcia w œrodê:

I grupa godz. 10.20-11.20 (istnieje mo¿liwoœæ przyprowadzenia dzieci ze Szko³y nr 84), II grupa

godz. 17.40-18.40. Instruktor: Andrzej Nowaczuk Shihan V Dan. Op³ata: 60 z³/m-c. Pierwsze zajêcia: 9.09

ZUMBA - Po³¹czenie tañca i aerobiku wykorzystuj¹ce dynamikê rytmów latynoskich. Zumba poprawia

kondycjê i daje dobre samopoczucie. Doskona³a dawka energii. Zajêcia w pi¹tek, godz. 17.00-17.55.

Instruktor £ukasz Grabowski. Op³ata: 80 z³/m-c. Pierwsze zajêcia: 11.09

STREFA INICJATYW / KUMASZ WIÊC JESTEŒ

KLUB MÊSKI - Spotkania dla aktywnych i twórczych mê¿czyzn i kobiet, którzy chc¹ wspó³tworzyæ

otaczaj¹cy œwiat. Kameralne spotkania odbywaj¹ siê w œrodê, godz. 18.00-21.00. Terminy: 3.09,

14.10, 18.11, 9.12, 13.01, 17.02, 9.03, 13.04, 11.05, 15.06. Wstêp wolny.

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 Warsza-

wie i ca³ej Polsce. Spotkania odbywaj¹ siê w pi¹tek, godz. 11.00.13.00. Terminy w sezonie 2015/16: 25.09, 9 i 23.10,

6 i 27.11, 4 i 18.12, 8 i 29.01, 12 i 26.02, 4 i 18.03, 8 i 22.04, 13 i 20.05, 3 i 10.06. Wstêp wolny.

PROJEKTY KULTURALNE / DZIA£AM BO KUMAM

Kultura w projekcie? Projekt w kulturze? Tak! W Domu Kultury „Zacisze”, nieprzerwanie od 2006 roku realizujemy

projekty kulturalne m.in. miêdzynarodowe wymiany m³odzie¿y czy warsztaty artystyczne dla dzieci i doros³ych.

Kontakt: Katarzyna Anuszewska wspolpraca@zacisze.waw.pl. W sezonie 2015/2016 zrealizujemy m.in.:

Szlakiem Hymnu 2015 - Trasa VII Rajdu „Dla Ojczyzny ratowania, wrócim siê przez morze” wie-

dzie przez Polskê, Niemcy, Daniê i upamiêtnia polskiego bohatera narodowego hetmana Stefana

Czarnieckiego oraz najwa¿niejsze wydarzenia historyczne zwi¹zane z Jego osob¹. Termin rajdu: 13-

20 wrzeœnia 2015 r. Organizator: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy. Realizatorzy: Dom Kultury

„Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i Zespó³ Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 41.

Bezp³atne zajêcia artystyczne dla dzieci na Zaciszu - Cykl 45 godzin zajêæ artystycznych dla dzieci

w wieku 5-12 lat, rozwijaj¹cych ich zainteresowania i kszta³tuj¹cych postawy aktywnego uczestnictwa

w kulturze od najm³odszych lat. W ramach projektu, w DK Zacisze odbêd¹ siê warsztaty architekto-

niczne, ceramiczne, teatralne, taneczne, rytmiczne, plastyczne oraz warsztaty z szycia przytulanek.

Kabaret dla seniorów - Zapraszamy seniorów z Targówka i okolic na próby kabaretu, które bêd¹ siê odbywa³y raz

w tygodniu, w czwartki w godz. 13.30-15.00. Z bud¿etu partycypacyjnego finansowane bêd¹ zajêcia w II semestrze.

SOBOTA DLA MA£YCH I DU¯YCH / KUMANIE PO GODZINACH

Oddajemy Wam przestrzeñ DK Zacisze. Zaprosimy fachowych instruktorów, przygotujemy ciekawe propozycje.

Zrealizujcie swoje pomys³y. Zrealizujcie swoje marzenia. Propozycje w ramach „Soboty dla Du¿ych…”

Akademia Designu - Warsztaty raz w miesi¹cu. Op³ata 100 z³. Instruktor: Anna Podniesiñska-Bartoszek.

uTKANA sobota - Warsztaty prowadzi Teresa Szczepañska. Op³ata 40 z³/zajêcia, 75 z³/m-c.

Decoupage - Warsztaty podczas których przy u¿yciu odrobiny farby, kleju, serwetek i papierów mo¿na

nadaæ nowy i artystyczny charakter starym przedmiotom. Instruktor: Magdalena Soszyñska.

Sutasz - Sutasz to rodzaj haftu, do wykonania którego wykorzystuje siê wiskozowe lub jedwabne

sznurki zwane sutaszami. Instruktor: Emilia Krajewska.

Szycie artystyczne - Warsztaty podczas których uczestnicy polubi¹ miêkkoœæ tkaniny, puszcz¹ wodze fantazji i

stworz¹ niepowtarzalne projekty. Powstan¹ przedmioty niekoniecznie u¿ytkowe. Przytulanki, maskotki, poduszeczki.

Ceramika i garncarstwo - Familijne warsztaty w pracowni ceramiki. W programie: lepienie rêczne, wyciskanie

w formach, toczenie na kole garncarskim, szkliwienie wypalonych prac. Warsztaty prowadzi Pracownia Caramel.

„Malowanie wod¹” czyli z akwarel¹ za pan brat… - Sobotnie zmagania z nie³atw¹ technik¹

malarsk¹. Uczestnicy spróbuj¹ okie³znaæ farbê wodn¹, poznaj¹ dostêpne materia³y, przyswoj¹ zasa-

dy malowania, stworz¹ w³asne prace. Instruktor: Teresa Ledziñska.

„Obroñ siê po babsku” czyli samoobrona dla kobiet - W programie prezentacja sposobów

wykorzystania przedmiotów codziennego u¿ytku, uœwiadomienie s³abych punktów przeciwnika, nauka

technik samoobrony i doskonalenie ich poprzez æwiczenia. Instruktor: Marzena Malinowska.

Sitodruk - Technika ta doskonale kszta³ci zmys³ kompozycji. Ma tak¿e walor u¿ytkowy, poniewa¿ pozwala wypro-

dukowaæ w³asny produkt, wed³ug swojego pomys³u. Instruktorzy: Ma³gorzata Gadomska i Joanna Leszczyñska.

Warsztaty taneczne z ró¿nych form tañca: towarzyski (tañce standardowe i latynoamerykañskie),

breakdance, biodance, contemporary/jazz, taneczne tradycje Europy…

PROPOZYCJE W RAMACH „SOBOTY DLA MA£YCH…”

„Wehiku³ sztuki” czyli historiê sztuki dla najm³odszych - Nominacja do nagrody S³oneczniki 2015.

To podró¿ do œwiata sztuki, w któr¹ zabieramy dzieci w wieku 6-10 lat. Dwugodzinne zajêcia, dwa razy w

miesi¹cu. Op³ata: 70 z³ karnet lub 40 z³ pojedyncze zajêcia. Instruktor: Anna Podniesiñska-Bartoszek.

Mali Einsteini - Doœwiadczenia i eksperymenty dla dzieci w wieku 4-9 lat. Podczas zajêæ dzieci

poznaj¹ i odkrywaj¹ prawa fizyki i chemii, szukaj¹ odpowiedzi na pytania dotycz¹ce otaczaj¹cego

œwiata. Spotkania w ka¿d¹ sobotê. Op³ata: 100 z³ karnet lub 30 z³ pojedyncze zajêcia.

Lego Kreatywne Budowanie - Zajêcia rozbudzaj¹ w dzieciach pasjê poznawania œwiata, ucz¹ wspó³dzia³ania w grupie,

rozwijaj¹ zdolnoœci wizualno-przestrzenne. Zajêcia dla dzieci w wieku 5-9 lat prowadzi Akademia Iwony Kalaman.
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W czerwcu uruchomiono

wschodnie skrzyd³o bu-

dynku „A” po kompleksowej

modernizacji. Ci, którzy

pamiêtaj¹, jak wygl¹da³y

zlokalizowane tu dawniej

oddzia³y, odwiedzaj¹c nowe

sale mówi¹ o „cudzie” i

„szoku”. Co siê zmieni³o?

Naj³atwiej by³oby powie-

dzieæ: wszystko. Wchodzimy

do holu. G³ówne wejœcie

do szpitala od strony

Placu Weteranów odzyska³o

kszta³t sprzed wojny. Zgodnie

z zaleceniami Sto³ecznego

Konserwatora Zabytków

misternie odtworzono za-

równo mozaikê na pod³odze,

jak i granitowe wykoñczenie

œcian.

W miejscu, gdzie przez

lata funkcjonowa³a apteka,

zlokalizowano nowoczesn¹

izbê przyjêæ Oddzia³u Gine-

kologii i Po³o¿nictwa. Przed

ni¹ wygodne, skórzane fo-

tele bardziej przypominaj¹

luksusow¹ lecznicê pry-

watn¹ ni¿ miejski szpital.

Na parterze nowoczesna

pracownia badañ endosko-

powych (kolonoskopia, ga-

stroskopia) ze specjalnym

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY…
Przez wiele lat Szpital Praski – pozbawiony pomocy finansowej ówczesnych w³adz – przyjmowa³ pacjentów w warunkach,

delikatnie mówi¹c, dalekich od europejskiego standardu. Zasz³y jednak istotne zmiany.

pokojem przygotowania

pacjenta oraz w³asn¹ sal¹

wybudzeñ. Jeœli badanie

endoskopowe mo¿e byæ

przyjemnoœci¹, to w tych

warunkach jest.

Nowoczesna, przystoso-

wana do potrzeb osób z

n iepe ³nosprawnoœc i¹

wzroku winda zawozi nas

na kolejne kondygnacje i

zlokalizowane na nich od-

dzia³y: po³o¿nictwo, urologiê,

ortopediê i ginekologiê.

Wszystkie utrzymane w

tej samej: zielono-stalowo-

br¹zowej pastelowej tonacji.

Sale pacjentów dwuoso-

bowe. Wyposa¿one w elek-

trycznie sterowane ³ó¿ka.

Przy ka¿dej sali ³azienka z

prysznicem, umywalk¹ i

WC. Kontakt z pielêgniark¹

zapewnia nowoczesna in-

stalacja przyzywowa. W

czêœci sal dodatkowo

stoliki i skórzane fotele dla

odwiedzaj¹cych.

Gabinety zabiegowe wy-

posa¿one s¹ w nowoczesny

sprzêt diagnostyczny. Kli-

matyzowane. Na ka¿dym

korytarzu „k¹cik kulinarny”

dla pacjentów: lodówka,

czajnik. I, oczywiœcie, stolik

z fotelami, aby mo¿na by³o

tak¿e na miejscu odpocz¹æ.

Nowoœci¹ jest instalacja

telewizyjna. W ka¿dej sali

znajduje siê odbiornik TV.

Niestety, p³atny. Ale koniec

z szukaniem monet. Za ulu-

biony program zap³aciæ

mo¿na  w dowolny sposób:

tak¿e przelewem interneto-

wym, a za kilka dni tak¿e

kart¹. Podobnie z internetem,

w dostêp do którego (wifi)

wyposa¿ono budynek „A”.

To pocz¹tek zmian. Naj-

bli¿sze miesi¹ce przynios¹

otwarcie drugiej czêœci bu-

dynku A. W tym samym

standardzie, o którym pa-

cjenci mówi¹, ¿e „przypomi-

na szpital w Leœnej Górze”.

Do zmodernizowanych

przez generalnego wykonaw-

cê remontu – Budimex SA –

pomieszczeñ przeniesione

zostan¹ m.in. oddzia³y we-

wnêtrzne, znajduj¹ce siê dziœ

w najstarszym szpitalnym

budynku – B.

- Ca³y remont finansowany

jest ze œrodków Miasta

Sto³ecznego Warszawy. W

bud¿ecie Miasta Pani

Prezydent zabezpieczy³a

pieni¹dze zarówno na sam

remont, jak i na wymianê

wyposa¿enia, w tym m.in.

zakup nowoczesnych urz¹-

dzeñ diagnostycznych –

mówi dyrektor techniczna

Szpitala Marta Sawko. I

dodaje – Po zakoñczeniu

modernizacji budynku „A”

mamy nadziejê na urucho-

mienie œrodków na budynek

B. Jeœli tak siê stanie do

po³owy 2018 roku, Szpital

Praski powinien staæ siê

jedn¹ z najnowoczeœniej-

szych lecznic w stolicy.

Przypomnijmy, ¿e w 2010

roku Hanna Gronkiewicz-

Waltz otworzy³a nowy budy-

nek szpitala oznaczony jako

„A2”. Znalaz³y siê w nim nie

tylko sale ³ó¿kowe (dwu- i

trzyosobowe z ³azienkami),

ale tak¿e nowoczesny

Centralny Blok Operacyjny,

zak³ad diagnostyki obrazo-

wej z tomografem i rezo-

nansem, a tak¿e Szpitalny

Oddzia³ Ratunkowy.

Przed remontem Po remoncie

Po remoncie

Po remoncie

Przed remontem

Przed remontem

Przed remontem

Przed remontem

Po remoncie

Po remoncie

nowa gazeta praska
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Zaczê³o siê w 1792

roku gdy Franciszkañski

Zakon ¯eñski – znany

w Polsce jako Siostry

Bernardynki – uruchomi³

przy ul. Panieñskiej

przytu³ek dla chorych. To

od tej zakonnej placówki

czêœæ historyków wywodzi

pocz¹tek dzisiejszego

Szpitala Praskiego.

W roku 1900 przy ul.

Panieñskiej wzniesiono

pierwszy z istniej¹cych

do dzisiaj budynków

Szpitala. Pocz¹tkowo

jako jednopiêtrowy pawi-

lon, nastêpnie (oko³o

1904 roku) rozbudowany

czêœciowo do trzech piê-

ter z umieszczonym w

centralnej czêœci budyn-

ku ogrodem zimowym,

pomyœlanym jako miej-

sce odpoczynku dla

pacjentów szpitala. W

latach dwudziestych XX

wieku dokonano kolejnej,

niewielkiej przebudowy

budynku, uzyskuj¹c bu-

dynek – na ca³ej swej

d³ugoœci – trzypiêtrowy.

Mo¿na go – w prawie

nie zmienionej formie –

podziwiaæ do dziœ jako

„budynek B”!

Rok 1924 przynosi

decyzjê o rozbudowie

Szpitala o budynek pral-

ni parowej i kuchni. Inwe-

stycja zostaje oddana do

u¿ytku w czerwcu 1926

roku i – na ówczesnym

rynku us³ug zdrowotnych

stanowi, dziêki swej no-

woczesnoœci, ewene-

ment. Do tego stopnia, i¿

dr Antoni Pu³awski w swym

artykule w „Nowinach

Lekarskich” zaleca, by:

„ka¿dy, kto o urz¹dzeniu

podobnych pomieszczeñ

myœli koniecznie z nowym

budynkiem siê zapozna³.”

I ten budynek mo¿emy

dziœ ogl¹daæ – to „budy-

nek D”, w którym obecnie

funkcjonuje przychodnia

przyszpitalna.

Dwa opisane wy¿ej

budynki to jedyne, które

powsta³y na terenie ów-

czesnego Szpitala w

sposób planowy i docelowy.

Obok nich, w ró¿nych

okresach, wybudowano

od kilku do kilkunastu (w

zale¿noœci od Ÿróde³)

drewnianych baraków

wykorzystywanych w za-

le¿noœci od bie¿¹cych

potrzeb to na sale chorych,

to na kostnicê, to na

dzia³alnoœæ ambulatoryjn¹.

Ich stan musia³ pozosta-

wiaæ wiele do ¿yczenia,

skoro w 1924 roku dr Ja-

kub Ma³ynicz, radny i

cz³onek Komisji Rewizyj-

nej Warszawskiej Rady

Miejskiej, pisa³: „Szpital

praski z wiêkszoœci¹

zabudowañ przedstawia

ruderê nie nadaj¹c¹ siê

do u¿ytku. [...] Chc¹c

zaspokoiæ potrzeby lud-

noœci Pragi nale¿a³oby

szpital rozszerzyæ, czyli

rozbudowaæ. I dodawa³:

Szpitalnictwo powsta³o z

aktu mi³osierdzia, którego

matk¹ by³a litoœæ. Uczu-

cie litoœci jest jednak

uczuciem z³o¿onem; w

intensywnoœci jego rozwoju

zaznaczaj¹ siê ró¿norod-

ne elementy psychiczne,

poczynaj¹c od wstrêtu i

bojaŸni, które na razie

odczuwamy na widok

cierpienia, przechodzi fazê

spekulacji i w dalszym

dopiero rozwoju dochodzi

do sympatji i upokorzenia.

I to upokorzenie jest

zarazem najwy¿szym

wyrazem moralnoœci na-

szej. Ono to przyczynia

siê do podniesienia nas

samych we w³asnej

godnoœci [Bergson]

S³owa radnego najwy-

raŸniej trafi³y do przeko-

nania Zarz¹dowi Miasta,

bowiem ju¿ w 1925 roku

po³o¿ono fundamenty pod

nowy frontowy gmach

szpitala, który nazwano

„pawilonem A”. Autorami

projektu byli: Antoni Jawor-

nicki i Józef Holewiñski.

Kolisty kszta³t wymusi³a

koniecznoœæ dopasowania

budynku do pl. Weteranów

1863. Ostro³ukowe nisze

okienne wystylizowano

na mod³ê gotyku.

Wed³ug pocz¹tkowych

planów budynek mia³ byæ

przeznaczony dla Wydzia³u

Szpitalnictwa, ambulatorium

dla Miejskiej Pomocy

Lekarskiej i pracowników

municypalnych, na szpi-

taln¹ izbê przyjêæ, szko³ê

pielêgniarsk¹, mieszkania

dla pracowników, rezyden-

tów i sióstr mi³osierdzia.

W rzeczywistoœci sta³o

siê trochê inaczej i w

budynku umieszczono

równie¿ pracowniê rent-

genowsk¹ i fizykotera-

peutyczn¹, aptekê, gabi-

nety lekarskie i oddzia³y

szpitalne. Powsta³ w nim

tak¿e du¿y oddzia³ we-

wnêtrzny na 100 ³ó¿ek.

Budowa gmachu stale

siê przeci¹ga³a. Zosta³

otwarty dopiero w 1936

roku, co uznano za „punkt

zwrotny w historji tego

szpitala, o tak wybitnym

wygl¹dzie gospodarki

minionych czasów.”

W tym samym czasie

przeprowadzono generalny

remont ca³ego szpitala.

W jego ramach gruntownie

przebudowano oddzia³

gruŸliczy i w jednym pa-

Sk¹d ten Praski, czyli

KRÓTKA HISTORIA SZPITALA
Mijaj¹c charakterystyczn¹ bry³ê Szpitala Praskiego wszystkim nam wydaje siê,

¿e jest tu „od zawsze”. I s³usznie. Jest bowiem nasza praska lecznica najstarsz¹

funkcjonuj¹c¹ w tym samym miejscu.

wilonie umieszczono

wszystkie ³ó¿ka gruŸli-

cze. Przebudowano te¿

jeden z oddzia³ów chirur-

gicznych, zwiêkszaj¹c

liczbê ³ó¿ek o 30. Utwo-

rzono kilka pokoików,

przeznaczaj¹c je dla

ciê¿ko chorych. Ogó³em

– w dniu wybuchu II wojny

- szpital dysponowa³ 590

³ó¿kami zlokalizowanymi

w dwóch budynkach mu-

rowanych i kilku drewnia-

nych pawilonach.

Wybuch wojny zasta³

Szpital Praski w trakcie

kolejnej inwestycji: w

sierpniu 1939 roku wzno-

wiono zaczête wczeœniej

roboty adaptacyjne w

budynku, który zamie-

rzano przeznaczyæ dla

pracowni chemiczno-

bakteriologicznej oraz

anatomopatologicznej.

We wrzeœniu 1939 roku

Szpital Praski – usytu-

owany w bezpoœrednim

s¹siedztwie silnie ostrze-

liwanego przez hitlerow-

ców Mostu Kierbedzia –

znalaz³ siê de facto na

pierwszej linii frontu. Pod-

jêto decyzjê o ewakuacji

placówki, znajduj¹c dla

niej tymczasowe lokum

w Domu Akademickim

M³odzie¿y ¯ydowskiej

przy ul. Sierakowskiego 7.

W nocy z 7 na 8 wrze-

œnia wszyscy pacjenci

zostali przeniesieni,

zaœ… 8 wrzeœnia Niemcy

zbombardowali zabudo-

wania szpitalne, niszcz¹c

znaczn¹ czêœæ baraków,

kaplicê oraz naruszaj¹c

budynek (B) od ul. Pa-

nieñskiej. Ucierpia³ tak¿e

budynek A.

Po kapitulacji Warsza-

wy, 28 wrzeœnia 1939

roku, Szpital pozosta³ w

swej tymczasowej siedzi-

bie (z czasem rozszerzo-

nej o budynek szko³y przy

ul. Szerokiej), a wiosn¹

1940 roku przyst¹piono

do remontu uszkodzo-

nych bombardowaniami

budynków.

Odbudowa trwa³a do

wiosny 1945 roku, kiedy

podjêto decyzjê o prze-

niesieniu – stopniowo –

oddzia³ów do dawnej

siedziby Szpitala. Roz-

poczêto od budynku A, a

w sierpniu 1946 roku uru-

chomiono tak¿e budynek

od ul. Panieñskiej (B).

Jesieni¹ 1948 roku zakoñ-

czono remont budynku A.

By³ to ostatni komplekso-

wy remont budynków

Szpitala. W póŸniejszych

latach ograniczano siê

do bie¿¹cych remontów,

którym – sporadycznie –

towarzyszy³y przebudowy

i zmiany przeznaczenia

pomieszczeñ.

Dopiero w 1990 roku

na terenie Szpitala

Praskiego wybudowano

pierwszy nowy obiekt

szpitalny - gmach Kliniki

Okulistycznej Uniwersy-

tetu Medycznego (poza

struktur¹ Szpitala Pra-

skiego), zaœ w 2007 roku

podjêto decyzjê o dobu-

dowaniu do budynku A

nowego gmachu (ozna-

czonego jako A2), a w

roku 2013 - o modernizacji

budynku „A”.

Baraki Szpitala Praskiego

Szpital Praski, budynek B przed wojn¹

Szpital Praski, budynek A oko³o 1938 r.

nowa gazeta praska
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W najstarszym (czekaj¹-

cym na remont) budynku

„B” zlokalizowane s¹

(jeszcze – bowiem, gdy

skoñczy siê trwaj¹cy re-

mont budynku „A” zostan¹

doñ przeniesione) dwa

oddzia³y wewnêtrzne.

Poza leczeniem typowych

schorzeñ internistycznych

posiadaj¹ swój sprofilowany

charakter: kardiologiczny,

nefrologiczny oraz toksy-

kologiczny. Ten ostatni jest

ewenementem w skali nie

tylko Warszawy i Mazow-

sza, ale tak¿e województw

oœciennych. Tylko w Pra-

skim ratunek profesjo-

nalnych toksykologów

znajduj¹ ofiary zatruæ z

kilku województw!

Oddzia³ Chirurgii i

Chirurgii Onkologicznej

funkcjonuje w budynku A2

i – pod siln¹ rêk¹ prof. dr

hab. n. med. Mariusza

Fr¹czka – rozszerza swój

medyczny potencja³. Po-

moc znajduj¹ tu nie tylko

osoby wymagaj¹ce pilnej

interwencji chirurgicznej,

ale tak¿e – coraz czêœciej

– pacjenci walcz¹cy z naj-

ciê¿szymi przypadkami

raka ¿o³¹dka. Niedawno

do zespo³u oddzia³u do³¹-

czy³ prof. Mariusz Wyle¿o³

– jeden z twórców polskiej

szko³y chirurgicznego le-

czenia oty³oœci. Jesieni¹

mo¿liwe stanie siê za-

pisanie do Praskiego na

(odp³atn¹) operacjê po-

magaj¹c¹ w odzyskaniu

prawid³owej wagi.

Pacjenci wymagaj¹cy

specjalistycznej operacji

z zakresu chirurgii naczy-

niowej wczeœniej czy

póŸniej us³ysz¹ o – kieru-

j¹cym zespo³em chirurgii

naczyniowej – dr n. med.

Macieju Sybilskim, nie

bez powodu nazywanym

„królem stentów” – nowo-

czesnej metody operacji

wewn¹trznaczyniowych.

Ortopedia i Chirurgia

Rekonstrukcyjna Szpitala

Praskiego ciesz¹ siê

ogromn¹ popularnoœci¹.

Co w tym Praskim, czyli

PRZEWODNIK PO ODDZIA£ACH
Na szczêœcie wiêkszoœæ mieszkañców zna

Szpital Praski wy³¹cznie z widzenia. I ¿yczymy,

by tak zosta³o. Warto jednak – tak na wszelki

wypadek – wiedzieæ, co mieœci siê w ogromnym

budynku ko³o katedry œw. Floriana.

Tak wielk¹, i¿ Narodowy

Fundusz Zdrowia jest w

stanie pokryæ tylko

niewielk¹ czêœæ zapo-

trzebowania, kontraktuj¹c

zaledwie oko³o 40 procent

mo¿liwoœci operacyjnych

oddzia³u. Operacje wsta-

wienia (lub wymiany)

protezy stawu biodrowego,

cieœni nadgarstka, wi¹zade³

itp. wykonywane s¹ w

trybie planowym. Oddzia³

pracuje jednak w trybie

permanentnego ostrego

dy¿uru, przyjmuj¹c pa-

cjentów przywo¿onych do

Praskiego bezpoœrednio

z miejsc wypadku.

Urologia (w tym urologia

onkologiczna) przyjmuje

pacjentów w zmodernizo-

wanych salach budynku

„A” œwiadcz¹c w zasadzie

wszystkie mo¿liwe zabie-

gi w swojej dziedzinie. Co

wa¿ne – opiekê i wsparcie

znajduj¹ tu tak¿e pacjenci

z podejrzeniem lub rozpo-

znaniem nowotworowym.

Oddzia³owi Po³o¿niczemu

poœwiêcimy miejsce w

osobnym materiale, tu

ograniczmy siê wiêc jedy-

nie do Ginekologii. Oddzia³

niedawno przeniesiony zo-

sta³ do zmodernizowanych

pomieszczeñ budynku „A”,

co znacznie podnios³o

komfort hospitalizowanych

pañ. Zdecydowano tak¿e,

i¿ zabiegi przeprowadzane

bêd¹ na doskonale wypo-

sa¿onej (a wiêc maksy-

malnie bezpiecznej) sali

Centralnego Bloku Opera-

cyjnego. Zespó³ oddzia³u

zostaje wzmocniony spe-

cjalistami w dziedzinie

onkologii ginekologicznej

(m.in. dyrektorem me-

dycznym Szpitala prof. dr

hab. n. med. Mariuszem

Bidziñskim), co pozwala

na otoczenie opiek¹ tak¿e

pacjentek z rozpoznan¹

chorob¹ nowotworow¹.

Wiêkszoœæ operacji wyko-

nywanych jest nowoczesn¹

metod¹ laparoskopow¹

(bez koniecznoœci otwiera-

nia pow³ok brzusznych).

Ma³y Ksi¹¿ê powtarza³,

¿e „najwa¿niejsze jest

niewidoczne dla oka”.

Dok³adnie tak jest w ka¿dym

szpitalu – jego serce: blok

operacyjny jest dla pacjenta

praktycznie niewidoczny.

Trafiamy na niego – delikat-

nie mówi¹c – umiarkowanie

przytomni. I w podobnym

stanie opuszczamy. A

by³oby co ogl¹daæ.

Zw³aszcza w Praskim!

Centralny Blok Operacyjny

sk³ada siê z 8 sal. Ka¿da

wyposa¿ona w nowoczesny

sprzêt: laparoskopowy,

rentgenowski, do operacji

kostnych. I – oczywiœcie –

podtrzymuj¹cy funkcje

¿yciowe operowanych.

Nad tym ostatnim czuwa

zespó³ anestezjologów

kierowany przez dr n.

med. Piotra Sowiñskiego.

Zastêpuje go dr n. med.

El¿bieta Hagmajer – i tu

ciekawostka: Pani Doktor

jest… 3. pokoleniem

Hagmajerów, pracuj¹cym

w Szpitalu Praskim. Prak-

tycznie nieprzerwanie od

z gór¹ 100 lat! Lekarze

anestezjolodzy opiekuj¹

siê tak¿e – ratuj¹c ¿ycie

– znajduj¹cym siê w naj-

ciê¿szych stanach pacjen-

tom Oddzia³u Intensywnej

Terapii.

„Uzupe³nieniem” Cen-

tralnego Bloku Operacyj-

nego jest Oddzia³ Poope-

racyjny, na którym –

przez pierwsze godziny

po zabiegu – pod czuj-

nym okiem lekarzy i pie-

lêgniarek pacjenci do-

chodz¹ do siebie.

Wspomnieliœmy tu tylko

o najwa¿niejszych komór-

kach organizacyjnych –

bo tak siê one w urzêdni-

czej gwarze nazywaj¹ –

Szpitala. Poza nimi – aby

lecznica mog³a sprawnie

funkcjonowaæ – s¹ jeszcze

inne: laboratoria analityczne,

dostarczaj¹ce lekarzom

wyniki zleconych badañ,

apteka szpitalna, dbaj¹ca

o zabezpieczenie niezbêd-

nych leków i innych „ma-

teria³ów medycznych”,

centralna sterylizatornia

pilnuj¹ca, by u¿ywany do

zabiegów i operacji sprzêt

spe³nia³ najwy¿sze kryte-

ria czystoœci biologicznej.

Jest tak¿e kuchnia szpital-

na, przygotowuj¹ca ka¿-

dego dnia ponad tysi¹c

posi³ków. I ekumeniczna

kaplica s³u¿¹ca duchow-

nym ró¿nych wyznañ.

Wszystkie „procedury

medyczne” Szpital prowa-

dzi w oparciu o kontrakt z

Narodowym Funduszem

Zdrowia. Niestety, pokrywa

on tylko niewielk¹ czêœæ

potrzeb pacjentów i rów-

nie niewielk¹ mo¿liwoœci

organizacyjnych Szpitala.

Trwaj¹ wiêc intensywne

prace, by umo¿liwiæ

skorzystanie z czêœci

zabiegów tak¿e odp³at-

nie. Informacjê o mo¿liwo-

œciach w tym zakresie

mo¿na znaleŸæ na stronach

internetowych Szpitala:

www.szpitalpraski.pl

Szpital Praski zmienia siê z tygodnia na tydzieñ.

Rozszerza swoj¹ dzia³alnoœæ, uruchamia nowy

sprzêt. O wszystkim tym informuje bie¿¹co na

Facebooku.

Wystarczy otworzyæ profil www.facebook.com/szpitalpraski

by bie¿¹co œledziæ ¿ycie Szpitala. Tu tak¿e mo¿na

przekazywaæ kierownictwu lecznicy swoje spostrze¿enia,

uwagi i… pochwa³y!

B¹dŸ z nami na Facebooku

Trwaj¹ce w Szpitalu

Praskim: modernizacja

oraz zakup nowego

sprzêtu medycznego w

ca³oœci finansowane

s¹ ze œrodków przekaza-

nych z bud¿etu Miasta

Sto³ecznego Warszawy.

nowa gazeta praska
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Dla zdecydowanej wiêkszoœci pacjentów Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy jest miejscem

pierwszego kontaktu ze Szpitalem Praskim. Czêsto – z nieznajomoœci zasad jego

funkcjonowania – rodz¹ siê frustracje i opinie o „fatalnie dzia³aj¹cej s³u¿bie zdrowia”.

Warto poznaæ podstawowe zasady rz¹dz¹ce funkcjonowaniem SOR!

Po co jest SOR?

W Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia okreœlono, ¿e Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy po-

wo³any zostaje, by udzieliæ pomocy w „nag³ym zagro¿eniu zdrowotnym” czyli „stanie

polegaj¹cym na nag³ym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu siê objawów

pogorszenia zdrowia, którego bezpoœrednim nastêpstwem mo¿e byæ powa¿ne uszko-

dzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie cia³a lub utrata ¿ycia, wymagaj¹cy podjêcia

natychmiastowych medycznych czynnoœci ratunkowych i leczenia”. Tak wiêc grypa,

angina czy trwaj¹cy od kilkunastu godzin ból brzucha nie jest powodem, by zg³aszaæ

siê do SOR. W³aœciwym adresem jest wówczas lekarz POZ lub Nocna Pomoc Lekarska.

Czerwony, ¿ó³ty czy zielony?

Po zarejestrowaniu siê w SOR zostajemy poddani „segregacji medycznej”. Przeszkolony

pracownik przydzieli nas do jednej z trzech kategorii: czerwonej, ¿ó³tej lub zielonej.

KOLOR CZERWONY – TRYB NATYCHMIASTOWY - Pacjent poddany bêdzie

zaawansowanym czynnoœciom reanimacyjnym. Czynnoœci te musz¹ byæ podjête w

trybie natychmiastowym i dlatego pacjenci tej grupy stanowi¹ priorytet wobec innych.

KOLOR ¯Ó£TY to pacjent z umiarkowanym stopniem zagro¿enia – POMOC DO

30 MINUT A LECZENIE DEFINITYWNE DO 24 GODZIN. Podjête zostan¹ najpilniejsze,

doraŸne procedury lecznicze. Mo¿e to byæ leczenie obra¿enia, jak np. zaopatrzenie

obficie krwawi¹cej rany, z³amania otwartego, doraŸne leczenie bólu, wspomaganie

oddechu, zastosowanie oddechu zastêpczego, farmakologiczne wspomaganie kr¹¿enia,

dekontaminacja wewnêtrzna, ogrzewanie lub ch³odzenie w zale¿noœci od rodzaju i

stopnia urazu termicznego, itp.

KOLOR ZIELONY to pacjent o najni¿szym stopniu zagro¿enia (taki, który – w

zasadzie w ogóle do SOR nie powinien trafiæ) – POMOC DO 6 GODZIN, A LECZENIE

DEFINITYWNE DO 24 GODZIN.. Wymaga oceny stanu zdrowia. W razie potrzeby

wykonana zostanie najpilniejsza diagnostyka laboratoryjna lub/i obrazowa. W razie

koniecznoœci dokonana bêdzie konsultacja specjalistyczna. Przyjêcie przez lekarza

nast¹pi dopiero po leczeniu i diagnostyce pacjentów z grupy czerwonej i ¿ó³tej.

I jeszcze jedna istotna wiadomoœæ: SOR nie wypisuje ani recept ani zwolnieñ.

W tym celu skieruje pacjenta do lekarza POZ.

Po co zatem w ogóle Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy? Po to, by w profesjonalny

i szybki sposób zapewniæ opiekê pacjentom wymagaj¹cym ratowania ¿ycia.

Przywiezionym przez za³ogi Pogotowia Ratunkowego z miejsc wypadków oraz trafiaj¹cym

do Praskiego dziêki czujnoœci s¹siadów, opiekunów lub… samych zainteresowanych.

Takich osób – zakwalifikowanych jako „czerwoni” ka¿dego dnia Praski SOR przyjmuje

kilkadziesi¹t. Do tego kolejn¹ setkê stanowi¹ „¿ó³ci”!

SOR - instrukcja obs³ugi

Pobyt pacjentki rodz¹cej

zaczyna siê w – specjalnie

wydzielonej – Izbie Przyjêæ

Ginekologiczno-Po³o¿niczej.

Znajduje siê ona w holu

g³ównym Szpitala (wejœcie

od Placu Weteranów).

Ca³odobowo dy¿uruj¹cy

zespó³ po³o¿na i lekarz

fachowo oceni sytuacjê,

zbada i – jeœli rozpoczêcie

porodu potwierdzi siê –

przeka¿e m³od¹ mamê

do Bloku Porodowego.

Ten zlokalizowany jest

na pierwszym piêtrze i ma

wszystko, co potrzebne, by

rodz¹ca czu³a siê komforto-

wo i bezpiecznie. Czekaj¹

na ni¹ urz¹dzenia u³atwia-

j¹ce aktywny poród: pi³ka,

drabinka, worek sako i spe-

cjalna lina porodowa. Nad

prawid³owymi parametrami

¿yciowymi dziecka czuwa

ktg. Ale nie! Zapis ktg nie

czyni z pacjentki niewolnicy

przykutej do porodowego

³ó¿ka: dziêki bezprzewo-

dowej konstrukcji rodz¹ca

tak¿e w czasie zapisu

mo¿e swobodnie poruszaæ

siê po sali porodowej.

W rogu sali zlokalizowano

k¹cik dla osoby towarzy-

sz¹cej: wygodny fotel, stolik.

Atmosfera (prawie) domo-

wa. Oczywiœcie, obecnoœæ

osoby bliskiej przy porodzie

równie¿ nie oznacza dla

pacjentki jakiegokolwiek

wydatku! Aha! Sale takie

mamy dwie!

Najczêœciej powtarzaj¹-

cym siê pytaniem odwie-

dzaj¹cych oddzia³ m³odych

mam jest to o ból porodowy

i sposoby jego ³agodzenia.

Poza tymi naturalnymi

(immersja wodna, masa¿)

staramy siê zagwarantowaæ

ka¿dej pacjentce bezp³atny

dostêp do znieczulenia

zewn¹trzoponowego. Po-

niewa¿ czasem, z przy-

czyn medycznych, jest ono

wykluczone, we wrzeœniu

pojawi siê dodatkowa

mo¿liwoœæ: znieczulenie

wziewne specjalnym gazem

medycznym. Absolutnie

niegroŸne dla dziecka, a

mo¿liwe do zastosowania u

pacjentek, u których wzglêdy

medyczne wykluczy³y znie-

czulenie zewn¹trzoponowe.

RODZIMY NA PRADZE!

LUKSUSOWO I ZA DARMO!
Indywidualna sala porodowa z ³azienk¹? Bardzo prosimy! £ó¿ko porodowe, pozwalaj¹ce

przyj¹æ rodz¹cej najwygodniejsz¹ pozycjê? Do dyspozycji! A wszystko to w ramach

Narodowego Funduszu Zdrowia – bez koniecznoœci zap³acenia choæby z³otówki!

Najbardziej zmianê w budynku A Szpitala Praskiego zauwa¿¹ (przysz³e) Mamy. Po latach

oczekiwania Oddzia³ Po³o¿niczy otrzyma³ wreszcie nowoczesne pomieszczenia!

Gdy dziecko pojawia siê

na œwiecie, w zasiêgu rêki

jest – na wszelki wypadek –

nowoczesny sprzêt ratow-

nictwa neonatologicznego.

Na szczêœcie, u¿ywany nie-

zwykle rzadko. Standardem

jest, ¿e maluch l¹duje na

brzuchu mamy i tak spêdzaj¹

pierwsze dwie godziny.

Ze wzglêdów bezpie-

czeñstwa w obrêbie bloku

porodowego (tu¿ obok sal

porodowych) zlokalizowano

salê cesarskich ciêæ. To

szczególnie wa¿ne w sytuacji,

gdy decyzja o operacyjnym

zakoñczeniu ci¹¿y zapada

w trakcie rozpoczêtego

porodu fizjologicznego, gdy

decyduj¹ minuty.

Jeœli tylko okolicznoœci

(medyczne) pozwalaj¹, przy

cesarskim ciêciu uczestni-

czyæ mo¿e wskazana przez

pacjentkê osoba bliska! I

znów - w zwi¹zku z pyta-

niami - dodajemy: nie wi¹¿e

siê to z koniecznoœci¹

uiszczania jakiejkolwiek

op³aty!

Po opuszczeniu bloku

porodowego pacjentka z

maluchem trafiaj¹ do pokoju

po³o¿niczego, zlokalizo-

wanego na I lub (do czasu

zakoñczenia remontu za-

chodniej czêœci budynku)

III kondygnacji. Wszystkie

pokoje s¹ dwuosobowe.

Wszystkie z w³asnymi

³azienkami (WC, prysznic,

umywalka). W salach znajduj¹

siê dodatkowe umywalkowa-

nienki do mycia noworodka

(choæ standardem jest unika-

nie w pierwszym okresie po

porodzie k¹pieli malucha) i

bezpieczne przewijaki.

Po oko³o dwóch dobach

od chwili porodu mama

z dzieckiem opuszczaj¹

Szpital, a ich dalsz¹ opiek¹

zajmuje siê w³aœciwy lekarz

rodzinny.

Materia³y opracowa³a Nowa Gazeta Praska

Zdjêcia Ma³gorzata £adyñska

nowa gazeta praska
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Burmistrz S³awomir Antonik

udziela³ wyjaœnieñ dotycz¹-

cych projektu uchwa³y oraz

zg³osi³ autopoprawkê. Odpo-

wiada³ te¿ na pytania Mi³osza

Stanis³awskiego. Wœród pro-

ponowanych zmian by³o

m.in. zwiêkszenie œrodków,

przeznaczonych do dyspozycji

dzielnicy poprzez przywrócenie

niewykorzystanych œrodków

niewygasaj¹cych - na realizacjê

2 zadañ: „Zagospodarowanie

terenów zieleni wzd³u¿ Kana³u

Lekcja historii
„W 5. rocznicê „Cudu nad Wis³¹” i zwyciêstwa nad nawa³¹

bolszewick¹ w dniu 15 sierpnia 1920 – pomnik ten funduj¹

mieszkañcy Nowego Bródna 15 sierpnia 1925” - przy po-

mniku z takim napisem odby³a siê na Targówku uroczystoœæ

w 95. rocznicê Bitwy Warszawskiej.

XII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Modlitwê odprawi³ ks. Karol

Wysocki z koœcio³a Matki

Bo¿ej Ró¿añcowej. Burmistrz

S³awomir Antonik i przewodni-

cz¹cy rady dzielnicy Krzysztof

Miszewski oddali ho³d bohaterom

walk; zachêcali do budowania

jednoœci ponad podzia³ami.

Przewodnicz¹cy Spo³ecznej

Rady Kombatanckiej p³k Czes³aw

Lewandowski przypomnia³, co

wydarzy³o siê po odzyskaniu

przez Polskê niepodleg³oœci,

m.in. walkê o liniê graniczn¹

na Wschodzie, rozmowy o

ustaleniu granicy wschodniej

na linii Curzona, podejœcie

na przedpola Warszawy wojsk

rosyjskich pod dowództwem

gen. Tuchaczewskiego, natarcie

Armii Czerwonej na polskie

pozycje w rejonie Radzymina

13 sierpnia 1920 roku, kontr-

ofensywê 5 polskich dywizji

pod dowództwem gen. Edwarda

Rydza Œmig³ego 16 sierpnia

1920 roku nad rzek¹ Wieprz.

Bitwa Warszawska trwa³a 6

dni; jej politycznym nastêp-

stwem by³o odzyskanie przez

Polskê ponad 114 tysiêcy km2

terytorium na wschód od linii

Curzona oraz korzystne oparcie

granicy wschodniej o DŸwinê

na pó³nocy wraz z czêœci¹

œrodkowej Litwy, w centrum o

b³ota poleskie, na po³udniu o

rzekê Zbrucz.

Wieñce przy pomniku z³o¿yli:

przedstawiciele w³adz dzielnicy

Targówek. Spo³ecznej Rady

kombatanckiej, radni Platformy

Obywatelskiej i Prawa i Spra-

wiedliwoœci, Oddzia³u Bródno

Towarzystwa Przyjació³ Warsza-

wy oraz Polskiego Zwi¹zku

Emerytów Rencistów i Inwalidów

Oddzia³ Rejonowy Targówek.

K.

Przywróciæ niewykorzystane
Zmiany za³¹cznika dzielnicowego Targówka do bud¿etu

m.st. Warszawy na rok 2015 by³y tematem sesji 18 sierpnia.

Obrady prowadzi³ przewodnicz¹cy rady Krzysztof Miszewski,

funkcjê sekretarza pe³ni³ Micha³ Jamiñski.

Bródnowskiego wraz z bu-

dow¹ zbiornika retencyjno-

rekreacyjnego” (1 000 000 z³

plus 100 000 z³ z wydatków

bie¿¹cych) oraz „Budowa

sali gimnastycznej z zago-

spodarowaniem terenu oraz

modernizacj¹ istniej¹cego

obiektu LO przy ul. Oszmiañskiej”

(724 729 z³). Autopoprawka

dotyczy³a inwestycji za 25

mln z³ przydzielonych przez

Urz¹d Miasta – budowy

zespo³u szkolno-przed-

szkolnego w latach 2015-

2018; z 3 proponowanych,

jako optymaln¹ wybrano

lokalizacjê przy ul. Gilarskiej.

Pozytywn¹ opiniê na ten

temat wyrazi³ radny Jêdrzej

Kunowski.

Wœród proponowanych

zmian znalaz³o siê tak¿e prze-

niesienie kwoty 127 200 z³ na

remonty lokali komunalnych

oraz 50 000 z³ z dotacji na or-

ganizacjê imprez rekreacyjno-

sportowych dla mieszkañców.

W g³osowaniu projekt

uchwa³y poparli wszyscy radni,

obecni na sesji – 14 osób.

K.

Za zasadn¹ uznano skargê

na dzia³ania poprzedniego

zarz¹du. Sprawa dotyczy

najprawdopodobniej b³êdnie

wykonanej wentylacji w no-

wych budynkach komunalnych

na Golêdzinowie. To jedna ze

sztandarowych inwestycji miej-

skich, realizowana przez urz¹d

Dzielnicy Praga Pó³noc. Mimo

zatwierdzenia projektu i otrzy-

mania wszystkich stosownych

pozwoleñ, najprawdopodobniej

to na tym etapie pope³niono

jednak b³¹d, a nie podczas

budowy. Zarz¹d dzielnicy

podj¹³ siê zbadania sprawy i

wyjaœnienia przyczyn wybudo-

wania wadliwej wentylacji i

zastosowania skutecznych

œrodków zaradczych. Nie

wiadomo, czy planowane

uprzednio podwy¿szenie komi-

nów przyniesie spodziewany

efekt. Radni wskazywali na

koniecznoœæ zlecenia w tym

zakresie odrêbnej ekspertyzy.

Najwiêksze emocje wzbu-

dzi³a informacja zarz¹du na

temat nieprawid³owoœci, zwi¹-

zanych z liczeniem g³osów i

domnieman¹ kradzie¿¹ kart do

g³osowania. Sprawa zaginio-

nych g³osów trafi³a do s¹du z

wniosku Jacka Wachowicza z

PWS, który na rozprawie kilka

dni temu za¿¹da³ ponownego

przeliczenia wszystkich g³osów

oddanych w listopadowych

wyborach samorz¹dowych

na Pradze Pó³noc. Nie dosz³o

wiêc na razie do ¿adnych

rozstrzygniêæ. Trudno siê te¿

na tym etapie spodziewaæ

og³oszenia ponownych wy-

borów w ca³ej dzielnicy,

czego ¿¹da Praska Wspólnota

Samorz¹dowa.

Sierpniowa, XII sesja Rady

Dzielnicy Praga Pó³noc okaza-

³a siê doœæ nietypowa, bowiem

zdominowa³y j¹ ca³kowicie

wolne wnioski mieszkañców,

¿yczliwie przesuniête przez

radnych na pocz¹tek porz¹d-

ku obrad. Marek Jasiñski z

Komitetu Obrony Lokatorów

podniós³ kwestiê niskiej jakoœci

lokali komunalnych i socjal-

nych oraz ich ma³ych metra¿y,

d³ugiego oczekiwania na egze-

kucjê wyroków eksmisyjnych

ze wskazaniem lokalu socjal-

nego (nawet kilkanaœcie lat).

Burmistrz Pawe³ Lisiecki wyja-

œnia³, ¿e ka¿da sprawa jest

rozpatrywana indywidualnie.

Sam od pocz¹tku roku przyj¹³

na dy¿urach 600 osób, z któ-

rych wiêkszoœæ zg³asza³a siê

ze sprawami mieszkaniowymi.

W tym czasie przyznano 257

lokali komunalnych. Niestety,

lokale komunalne na Pradze s¹

ogólnie w op³akanym stanie na

skutek wieloletnich zaniedbañ.

Brak œrodków na poprawê tej

sytuacji wynika po czêœci te¿

z zad³u¿enia tych lokali.

Poruszono te¿ sprawê

wynajmu lokalu po Instytucie

Kresowym przy Pl. Hallera,

którym jest zainteresowana

dzia³aj¹ca na Pradze od 3 lat

firma wspieraj¹ca praskich

przedsiêbiorców. Lokal prze-

znaczono do wynajmu poza

konkursem, chocia¿ zastêpca

burmistrza Dariusz Kacprzak

zabiega³ o ulokowanie w nim

Polskiej Agencji Kosmicznej,

licz¹c na wspó³pracê tej pañ-

stwowej firmy z siedzib¹ w

Gdañsku przy podnoszeniu

poziomu praskiej oœwiaty. To

tak¿e presti¿ dla dzielnicy, co

wiceburmistrz Dariusz Wolke

przedstawi³ obrazowo: „Polska

Agencja Kosmiczna to nie kiosk

z piwem”. Mimo zapewnieñ

ZGN rozstrzygniêcie w kwestii

przyznania najmu przeci¹ga³o

siê od obiecanego tygodnia do

trzech miesiêcy, stawiaj¹c firmê

w trudnej sytuacji. Radni w

wiêkszoœci swych wypowiedzi

brali stronê przedstawicielki

przedsiêbiorców praskich,

konflikt wokó³ lokalu przy Pl.

Hallera traktuj¹c jako kosmiczne

nieporozumienie. Pusty od

dawna lokal mo¿e zyskaæ na-

jemcê. Lepsze to ni¿ liczenie

na niepewne skutki rozmów z

Polsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹ –

argumentowali. Zarz¹dzono pó³

godziny przerwy, po czym nie

poruszywszy ¿adnych tematów

merytorycznych sesjê przerwano.

                            Kr.

Wakacyjne sesje na Pradze Pó³noc

Proza ¿ycia i kosmos
Radni Pragi Pó³noc, mimo wakacji, nie pró¿nowali. Na

pocz¹tku lipca i pod koniec sierpnia odby³y siê dwie

regularne sesje. Jednog³oœnie wypowiedziano siê przeciwko

budowie ulicy o charakterze praskiej Wis³ostrady na wale

wiœlanym miêdzy mostem Gdañskim a mostem Grota

Roweckiego. W¹tpliwoœci w tej sprawie mia³o nawet

miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,

przygotowuj¹ce zmiany w Studium uwarunkowañ i kierunków

zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Radni,

chc¹c chroniæ zielony charakter praskiego brzegu, sprzeciwili

siê jednoczeœnie traktowaniu Pragi Pó³noc jako dzielnicy

tranzytowej.
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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

R

Z

W

I

O

K

N

A

mini og³oszenia

NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI, 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

ALE szybka i elastyczna

po¿yczka do 25000 z³. tel.

668-681-916

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, TELEWIZJA, monta¿,

serwis, tel. 534 10 20 10

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 elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118

EKSPRES gotówkowy!

Po¿yczymy do 25000 z³!

tel. 668-681-916

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê. Sprz¹tanie piwnic,

strychów. Wywóz mebli. Tel.

22 499-20-62

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, gruzu 722-990-444

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

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

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

PRACA

PRACOWNIA krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

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

Po s¹siedzku mieszka owczarek niemiecki,

który jest wyœmienitym stró¿em swojej posesji,

a tak¿e weso³ym kole¿k¹, uwielbiaj¹cym

przynosiæ patyczki. O zgrozo! nagle musia³

zaopiekowaæ siê dwiema kózkami miniaturo-

wymi, których matka zosta³a zagryziona przez

bezpañskie psy pod Radomiem. Pies zaakcep-

towa³ i opiekowa³ siê mini kózkami. Po kilku

dniach uznawszy kozy za swoje, przynosi³

przed ich mordki swój patyczek i czeka³ na rzut.

Czy widzisz, czytelniku,  jak niewiele chcia³?

Id¹c obok tej posesji jaœniej widzê nasze

sprawy: za moje podatki chcia³bym, aby mój

„ulubiony patyczek” pan Komorowski, Tusk,

Kaczyñski, Duda, Miller etc. bez Niesio³ow-

skiego i Maciarewicza w Sejmie i Senacie

wraz z rz¹dem pani Kopacz czy mo¿e Szyd³o

etc. przestali na siebie i na mnie ujadaæ,

a zajêli siê pañstwem, jak Mago kozami.

Przestali wreszcie robiæ dziury w p³ocie

Polski i kroiæ spo³eczeñstwo i zaw³aszczaæ

umys³y naszego jak¿e bezmyœlnego stada.

Aby zaczêli przynosiæ nasz „patyczek” jeszcze

wolnoœci, jeszcze godnego ¿ycia i bez

wp³ywu religii. Za to jest prawdziwa nagroda

i satysfakcja, jak choæby w Niemczech.

Ja na swój patyk nigdy nie plu³em i nie

wypowiedzia³em s³owa „na”. Aliœci mam

wra¿enie Ÿle ulokowanego kierunku wrzucania.

Proszê Szanownych Pañstwa, ten pies

po³o¿y³ mnie na ziemiê. Kózki wa¿y³y ok.

2 kg jedna. Aliœci kozy maj¹ pewne cechy,

które chcia³bym nam Polakom poleciæ.

Inteligencja, spryt i likwidowanie konfliktów.

Kozy chêtnie wpuszczane s¹ do stajni.

Niespokojne i nadpobudliwe konie w

obecnoœci chocia¿ jednej kozy wyciszaj¹ siê.

S¹ spokojne i jakby rozweselone. W dawnej

grochowskiej klinice dla du¿ych zwierz¹t,

przy du¿ej rotacji pacjentów, pe³ni³y rolê

pogodnych i dystyngowanych salowych.

Cierpi¹ce na ró¿ne schorzenia rumaki przez

noc by³y grzeczne i od rana odprê¿one.

Chêtniej poddawa³y siê zabiegom i szybciej

wraca³y do zdrowia.

Dodam jeszcze pewn¹ formê nieszkodliwego

cwaniactwa. Jak kozy znudzi³y siê koñmi

lub uzna³y, ¿e sytuacja jest opanowana -

przechodzi³y do owczarni. Zbite w jedno

obok drugiego, stado drzema³o na stoj¹co,

zachowuj¹c czujnoœæ przypisan¹ dla tego

gatunku. Któregoœ wieczora przypadkowo

zajrza³em w trakcie dy¿uru do owiec i zobaczy-

³em stado w wyœmienitej formie, oczywiœcie

stoj¹ce i oczywiœcie czuwaj¹ce z ... kozami

œpi¹cymi na ich grzbietach. Sen kóz by³

twardy, wrêcz bezczelny wobec wygód na

grzbiecie w owczym puchu i autoalarmie.

Zalet¹ kóz s¹ bardzo niskie wymagania

pokarmowe. To ulubione karmicielki naj-

biedniejszych. Praktycznie z niczego daj¹

nam miêso, mleko, skóry. Mleko zaœ ma

wielce antyalergiczne w³aœciwoœci. Produkty

z przetworzonego mleka koziego bij¹ na

g³owê to samo z krowiego.

Krn¹brnoœæ i szkudnoœæ. To nasze

wspólne cechy. Kozy pozostawione tylko

w jednym gatunku potrafi¹ robiæ szkody.

Podobnie jak Polacy. Nasza i kóz pozosta-

wiona bez wymagañ inteligencja i ciekawoœæ

mo¿e byæ k³opotliwa. Dlatego kozy trzeba

wpuœciæ do rz¹du, nawet do Sejmu, Senatu

do siedzib partii politycznych, do koœcio³ów,

episkopatu, do szpitali, a przede wszystkim

do mediów, aby zniknê³y pyskówki, niezro-

zumia³e dyskusje i anegdotyczne „ja panu

nie przerywa³em”.

Politykom i samorz¹dowcom oprócz po-

siadania kota, psa czy wierzchowca zalecam

przygarniêcie nawet jak najmniejszej kózki.

Po kilku chwilach poczujecie ró¿nicê :)

PS. Warszawsk¹ Grochowsk¹ 272 pole-

cam wszystkim. Dawny wydzia³ weterynarii

dosta³ siê we w³adanie Sinfonii Varsovii. Tam

w ka¿d¹ sobotê i niedzielê od 15 s³ychaæ

muzykê dawnych mistrzów wykonywan¹

przez  genialnych m³odych wykonawców i

ca³e dobro cech kóz od 1901 roku.

W grochowskich  budynkach obla³ mikro-

biologiê Stefan ¯eromski i zaj¹³ siê pisar-

stwem. Ja zda³em, mikrobiologiê jak i ca³¹

resztê egzaminów, aliœci duch pana Stefana

w mikroskali wnikn¹³ we mnie, co uzasadnia

moj¹ obecnoœæ  na ³amach NGP.

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

Badylek

Kto przygarnie Majlo

Majlo to œredniej wielkoœci kundelek w typie amstafa. Na paluchu jest ju¿ od 2007 roku, to jest przez

prawie ca³e swoje ¿ycie, jest psem pe³nym entuzjazmu, radosnym i bardzo przyjacielskim. Majlo jest psem

bardzo kontaktowym. Lgn¹cym do cz³owieka, tym bardziej smutne ¿e wiêkszoœæ czasu spêdza samotnie w

swoim boksie. Kiedy ju¿ zostaje uwolniony zza krat jego radoœæ nie ma koñca, co bardzo wylewnie okazuje,

przy czym warto wspomnieæ i¿ jest psem naprawdê pos³usznym. Majlo to wspania³y czworonóg, który

zdecydowanie zbyt d³ugo czeka ju¿ na swój dom, jako ¿e w stosunku do innych zwierz¹t nie wykazuje

agresji, a nawet czêsto wrêcz przeciwnie zachowuje siê bardzo przyjaŸnie wobec swoich wspó³braci, nie ma

zatem praktycznie ¿adnych przeciwwskazañ aby zosta³ adoptowany. Majlo bierze udzia³ w PROGRAMIE

„FAJNY PIES, ALE BEZDOMNY” gdzie uczy siê grzecznie chodziæ na smyczy, siadaæ, reagowaæ na swoje

imiê. Adopcja jest mo¿liwa, na podstawie minimum trzech wizyt w schronisku – o ile wzajemne relacje z

osob¹ zainteresowan¹ nie budz¹ od pocz¹tku jakichkolwiek w¹tpliwoœci.

Poza personelem opiek¹ wspieraj¹ go Wolontariusze: Justyna tel. 511 106 869 i Tomek tel. 729 620 620

Przejœcie przy Rzeszotarskiej mo¿e jeszcze w tym roku
Tak¹ zaskakuj¹c¹ deklaracjê z³o¿y³ w³aœnie Zarz¹d Dróg Miejskich. Pisaliœmy o petycji,

jak¹ mieszkañcy Pragi wystosowali do Zarz¹du Dróg Miejskich w celu przywrócenia przej-

œcia dla pieszych przez Al. Solidarnoœci pomiêdzy Now¹ Prag¹ a Dworcem Wileñskim, które

powsta³o na czas budowy metra. Jego likwidacja po otwarciu stacji metra Wileñska wywo³a-

³a liczne protesty korzystaj¹cych z niego mieszkañców, a próby przekraczania w tym miej-

scu Al. Solidarnoœci koñczy³y siê czêsto mandatem. Pod petycj¹ zebrano kilkaset podpisów,

tak¿e osób przesiadaj¹cych siê w tym miejscu. Pocz¹tkowo chêæ zachowania istniej¹cych

przy skrzy¿owaniu z Rzeszotarskiej przystanków wyrazi³ Zarz¹d Transportu Miejskiego,

natomiast Zarz¹d Dróg Miejskich w sprawie przywrócenia zlikwidowanego przejœcia wypo-

wiada³ siê  doœæ enigmatycznie, przedk³adaj¹c wygodê kierowców nad potrzeby pieszych.

Widocznie zmiana na stanowisku dyrektora spowodowa³a tak oczekiwan¹ przez pra¿an

zmianê pogl¹dów ZDM w tej sprawie. Wy³oniono ju¿ firmê, która za ok. 55 tys. z³ w ci¹gu

100 dni wykona projekt przejœcia z sygnalizacj¹, która bêdzie skoordynowana z s¹siednimi

skrzy¿owaniami. Przy tej okazji pojawi siê te¿ przejazd dla rowerów i ³¹cznik rowerowy z

jezdni¹ parkingow¹ po stronie pó³nocnej Al. Solidarnoœci. Przywrócenie przejœcia to sukces

Praskiego Stowarzyszenia Mieszkañców „Micha³ów”, spo³eczników z inicjatywy „Targowa

dla ludzi” i wszystkich sygnatariuszy petycji.                                                               Kr.

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

Filipiñski uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
Absolwent Paramedycznego I Technicznego

TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC. w

Trinidad na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej

rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi

z pokolenia na pokolenie i mimo m³odego

wieku jest uznawany za jednego z najlepszych

healerów na Filipinach.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je

eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne

organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y ener-

getyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach

energii duchowej, likwiduj¹c ca³e spectrum

choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny,

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

uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne

manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe,

praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane

bezkrwawe operacje filipiñski uzdrowiciel robi

na ciele eterycznym. Pacjenci s¹

zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego

dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym,

¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u

niego, ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga

w leczeniu wielu chorób. Miêdzy

innymi:

- nowotworowych, chorobach

organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach

i zmianach reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego,

udarze mózgu, migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwieniu r¹k i nóg

Dlaczego lepiej wybraæ Guillermo?

- wizyta trwa 30 minut, przez które Guillermo

zajmuje siê ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem

wskazanych miejsc;

- doje¿d¿amy do domu czy szpitala, jeœli sam

nie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ;

- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie

mo¿esz siê z nami skontaktowaæ w godzinach 9-19.

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu.

Zapisy i informacje w godz. Od 9 do 19

pod numerami tel.:

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

Sobota i niedziele telefony komórkowe.

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl
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Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Inicjatywa Mieszkañców Warszawy

Lewa strona medalu

Witam Pañstwa po ponad

miesiêcznej przerwie. Trochê

nie bardzo wiem, od czego za-

cz¹æ. Lato by³o wyj¹tkowo

upalne, zapowiada siê te¿ go-

r¹ca jesieñ. Sprawy tocz¹ siê

tak szybko, ale po kolei. Ostat-

ni felieton „Cui bono” przed

wakacjami poœwiêci³em spra-

wie zaginiêcia g³osów z jednej

komisji wyborczej. Sprawê pro-

wadzi prokuratura, pochyli³ sie

nad ni¹ s¹d i rada dzielnicy.

Awantura na sesji rady by³a, co

niema³o. Nic z tego zapewne

nie wyniknie, bowiem s¹d na

ostatniej rozprawie sprzed

kilku dni odroczy³ posiedzenie

bezterminowo. Nikt oczywiœcie

do kradzie¿y siê nie przyzna i

wyjdzie zapewne, ¿e kosmici.

Rada wiêc w niezmienionym

sk³adzie trwa dalej. Ostatnio

miêliœmy pierwsze posiedzenie

po wakacjach, by pochyliæ siê

nad bud¿etem dzielnicy. Jego

realizacja na I pó³rocze to

dramat. Doœæ powiedzieæ, ¿e

inwestycje s¹ zrealizowane na

poziomie 7%. Do debaty jednak

nie dosz³o. Posiedzenie zdo-

minowali mieszkañcy, którzy

licznie pojawili siê sie na sesji i

mocno przejechali siê po zarz¹-

dzie PiS/PWS za nieróbstwo i

brak decyzyjnoœci w wielu spra-

wach. Po dwóch godzinach

„obróbki” zarz¹du (a zapowia-

da³o siê jeszcze d³u¿ej) prze-

wodnicz¹cy Kêdzierski, ratuj¹c

swoich kolegów og³osi³ naj-

pierw 30-minutow¹ przerwê, a

chwilê po jej zakoñczeniu, gdy

mieszkañcy szykowali siê na

ci¹g dalszy, og³osi³ przerwê

bezterminow¹. Rz¹dz¹cy wyraŸ-

nie zrejterowali i nie wytrzymali

konfrontacji ze swoimi wyborcami.

Mœci siê polityka obiecywania

przez PiS i PWS wszystkiego

wszystkim. Po czasie wyborcy

wystawiaj¹ rachunek. Nie

zajêliœmy siê wiêc sprawami

Bazaru Ró¿yckiego, którego

przejêcie po latach planuje

dzielnica, przesuniêciami fi-

nansowymi œrodków - miêdzy

innymi na oœwiatê. Mo¿e to i

dobrze, bo na komisji bud¿etu

projekty zarz¹du w sprawie

korekt bud¿etu uzyska³y opiniê

negatywn¹. Przewa¿y³y g³osy

radnych PiS i PWS. By³em je-

dynym radnym g³osuj¹cym za

projektem zarz¹du – bo propo-

nowane zmiany by³y zasadne

- i po g³osowaniu zrobi³o mi siê

g³upio. WyraŸnie trzeszczy na

linii zarz¹d-radni i PiS-PWS.

To ich problem, dopóki nie

przek³ada siê na jakoœæ funk-

cjonowania dzielnicy. Powoli

jednak zaczyna. Dobry PR tu

nie wystarczy. Dzieje siê te¿

w du¿ej polityce. 6 wrzeœnia

referendum, 25 paŸdziernika

wybory i byæ mo¿e kolejne

referendum. Pandemia demo-

kracji. Wszyscy o coœ chc¹ pytaæ

obywateli. Dziwne, ¿e dopiero

teraz. Mam i ja swoje pytania.

Czy chcecie Pañstwo byæ piêkni,

zdrowi i bogaci, czy biedni i

chorzy? Jeœli pasuje Wam

czêœæ pierwsza pytania, to nie

g³osujcie w ¿adnych wyborach na

prawicê pod ró¿nymi jej postaciami;

sprawiedliwej, obywatelskiej,

nowoczesnej, kukizowej itp.

Bo bêdzie jak dziœ na Pradze.

By³y obiecanki cacanki, a dziœ

rzeczywistoœæ wyje.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Gor¹ca jesieñ

Czy pamiêtaj¹ Pañstwo

jeszcze kampaniê wyborcz¹

przed wyborami samorz¹do-

wymi w listopadzie 2014 r.?

Politycy Platformy Obywatelskiej

obiecywali mieszkañcom

Bia³o³êki, i¿ metro ju¿ wkrótce

po³¹czy tê dzielnicê z innymi

czêœciami miasta. Teraz oka-

zuje siê, ¿e te zapowiedzi by³y

jedynie kie³bas¹ wyborcz¹ –

metra na Bia³o³êkê nie bêdzie.

Zawiedzeni mieszkañcy bior¹

jednak sprawy w swoje rêce.

Ile¿ to by³o szumnych zapo-

wiedzi, jak wiele zrobi¹ radni

partii rz¹dz¹cej po ich wyborze

na kolejn¹ kadencjê. Powstawa³y

projekty i wizualizacje, niektóre

gazety wprost ocieka³y od artyku-

³ów promuj¹cych radnych, którzy

mieli zapewniæ mieszkañcom

Bia³o³êki metro do ich dzielnicy.

Ten festiwal obietnic siê sprawdzi³

– niestety, tylko pod wzglêdem

zdobywania g³osów wyborców.

Mieszkañcy mieli przecie¿

prawo uwierzyæ, ¿e partia

sprawuj¹ca ca³kowit¹ w³adzê

od szczebla dzielnicowego,

przez miejski, a¿ po centralny,

faktycznie mo¿e i chce przybli-

¿yæ mieszkañców Bia³o³êki,

zw³aszcza wschodniej, do in-

nych rejonów Warszawy.

Czêsto mimo licznych zastrze-

¿eñ popierali przedstawicieli

PO z tego w³aœnie wzglêdu.

Niestety, po wyborach okaza³o

siê, ¿e metra nie bêdzie.

Mieszkañcy Bia³o³êki w tej

sprawie nie chc¹ jednak odpu-

œciæ. Zawi¹za³a siê oddolna ini-

cjatywa, któr¹ wspó³tworzy nasze

stowarzyszenie, reprezentowane

przez wolontariuszy Inicjatywy

Mieszkañców Bia³o³êki. Zamie-

rzamy uœwiadomiæ decydentom,

jak bardzo oczekiwan¹ inwe-

stycj¹ jest budowa choæby jednej

stacji metra na terenie tej dzielnicy.

Pod wnioskiem do pani prezydent

Hanny Gronkiewicz-Waltz pod-

pisa³o siê przesz³o 9 tys. osób,

a liczba ta ci¹gle roœnie.

Pierwsze reakcje warszawskie-

go ratusza mo¿na sprowadziæ

do klasycznego stwierdzenia:

„nie da siê”. Mieszkañcy jednak

siê nie poddaj¹, bo chocia¿by

na przyk³adzie szpitala na

Bia³o³êce mogliœmy siê ju¿

przekonaæ, ¿e „chcieæ to móc”!

Piotr Basiñski

radny Dzielnicy Bia³o³êka

Stowarzyszenie „Inicjatywa

Mieszkañców Warszawy”

www.inicjatywa.waw.pl

facebook.com/InicjatywaWAW

Wakacje pod znakiem metra

Druga edycja bud¿etu party-

cypacyjnego za nami. Czas na

krótkie podsumowanie przed

startem kolejnej. Bud¿et party-

cypacyjny jako narzêdzie umo¿-

liwiaj¹ce mieszkañcom stolicy

wspó³udzia³ w podejmowaniu

decyzji o wydatkowaniu czêœci

œrodków publicznych, zosta³

wdro¿ony jesieni¹ 2013 r., tu¿

przed referendum o odwo³anie

prezydenta Warszawy. Mo¿na

œmia³o stwierdziæ, ¿e spoœród

wszystkich dzia³añ wizerunko-

wych ratusza z tamtego okresu

to w³aœnie BP spotka³ siê z naj-

wiêkszym zainteresowaniem ze

strony mieszkañców – mniej

wiêcej 10% z nich co roku g³o-

suje na projekty zg³oszone w

bud¿ecie partycypacyjnym

(prawie 167 tys. w 2014 r. oraz

ponad 172 tys. w 2015 r.). Entu-

zjastów obywatelskiej aktywnoœci

rozczarowuje jednak fakt, ¿e do

decyzji mieszkañców w³adze

miasta przeznaczaj¹ raptem

ok. 3,6% rocznego bud¿etu stolicy.

Jest szansa, ¿e kwota bêdzie

wzrastaæ w kolejnych latach.

Jak w bud¿ecie partycypacyj-

nym wypad³a w tym roku Praga

Pó³noc? Œrednio, jeœli pod uwagê

weŸmiemy tylko liczby. Na 47

projektów, które dopuszczono do

g³osowania, g³osy odda³o prawie

6 tys. osób. Dziêki temu zajêliœmy

11. miejsce wœród 18 dzielnic,

w kategorii „Liczba oddanych

g³osów przypadaj¹ca na liczbê

mieszkañców”. Wyprzedziliœmy

m.in. Pragê Po³udnie, ale zdy-

stansowa³y nas pozosta³e pra-

wobrze¿ne dzielnice (Weso³a

zajê³a 1. miejsce). Do realizacji

wybrano 14 projektów, których

³¹czny koszt wyniesie ponad

2 mln 753 tys. z³ (to prawie 1%

bud¿etu dzielnicy na przysz³y

rok). Zwyciêskie projekty mo¿na

podzieliæ na kilka kategorii – 2

dotycz¹ poprawy bezpieczeñ-

stwa na drogach (rozbudowana

zostanie m.in. sieæ tras rowe-

rowych), 3 zieleni na Pradze

(zasadzonych zostanie m.in.

300 nowych drzew, a 8 skwerów

zostanie utworzonych lub wyre-

montowanych), 2 projekty popra-

wi¹ ofertê praskich bibliotek, nad

Wis³¹ pojawi¹ siê kolejne nowe

miejsca do uprawiania sportu (w

tym œcianka wspinaczkowa), a w

Parku Praskim toaleta z prawdzi-

wego zdarzenia. Ponadto 10 za-

bytkowych bram praskich kamie-

nic zyska nowe ¿ycie, a nasze

dzieciaki sprzêt multimedialny i

dodatkowe zajêcia edukacyjne.

Wybór zwyciêskich projektów

pokazuje, ¿e mieszkañcy Pragi

przede wszystkim chc¹ bez-

piecznej, estetycznej przestrzeni

publicznej, w której dominuje

zieleñ, a nie stawiane bez ³adu

i sk³adu samochody.

Teraz czekamy na realizacjê

tych projektów. Miejmy nadziejê,

¿e ca³y proces bêdzie sprawniej

postêpowaæ, ni¿ przy realizacji

zwyciêskich projektów z minionej

edycji BP. W momencie pisania tego

artyku³u jedynie 3 projekty spoœród

9 zwyciêskich zosta³y wykonane.

Wszystkich zachêcam do

udzia³u w kolejnej edycji BP,

która wystartuje ju¿ jesieni¹. To

od nas wszystkich zale¿y, w jakim

stopniu dziêki temu narzêdziu

zmieni siê nasza dzielnica.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców Micha³ów

Napisz do autora: kpsm@interia.pl

Spo³eczny obserwator

Jeszcze o bud¿ecie partycypacyjnym

Wiele osób twierdzi, ¿e wrze-

œniowe referendum to wyrzucenie

publicznych pieniêdzy - okr¹-

g³ych stu milionów - w b³oto.

Wiele w tym prawdy. Referendum

ma w¹tpliwe podstawy prawne.

Przek³adaj¹c prawne dywagacje

na prosty jêzyk, zadajmy sobie

pytanie, jaki bêdzie np. skutek

odpowiedzi TAK na pierwsze

pytanie („Czy jesteœ za JOW-ami”?).

Wprowadzenie JOW-ów wymaga

zmiany kodeksu wyborczego,

albo i konstytucji, czyli g³oso-

wania w Sejmie. Czy to znaczy,

¿e wynik referendum zmusi

pos³ów do g³osowania w okre-

œlony sposób? Oczywiœcie nie,

nie spotka ich za g³osowanie

przeciwko JOW-om ¿adna

represja. Bez woli politycznej

partii w Sejmie JOW-ów zatem

nadal nie bêdzie.

Wiêkszoœæ opinii prawnych,

które otrzyma³ Senat rozpatruj¹cy

wniosek Prezydenta o referendum,

stwierdza³a niekonstytucyjnoœæ

wniosku. Mimo to pod presj¹ PO

partyjni senatorowie referendum

poparli. Bronis³aw Komorowski

zap³aci³ za nie politycznie

ogromn¹ cenê, Platforma ma to

jeszcze przed sob¹.

Jednak dziœ ogl¹d sytuacji

z punktu widzenia obywateli

jest inny. Niezale¿nie od tego,

co o tym s¹dzimy i ile osób za-

g³osuje, sto milionów z³otych

zostanie wydane, gdy¿ referendum

siê odbêdzie. To samo myœlenie,

krytyczne wobec wydatkowania

tak olbrzymiej kwoty, powinno

teraz sk³aniaæ do wziêcia udzia³u

w referendum - ¿eby jednak te

pieni¹dze siê nie zmarnowa³y.

Jest okazja do mocnego wyra-

¿enia swojej opinii, to trzeba j¹

wykorzystaæ.

Pytania s¹ trzy. Pierwsze do-

tyczy JOW-ów, czyli jednoman-

datowych okrêgów wyborczych.

Nie dajcie siê Pañstwo zagadaæ

rachmistrzom udowadniaj¹cym,

¿e po wprowadzeniu JOW-ów ta

czy inna partia bêdzie mia³a

mniej lub wiêcej pos³ów. To nie

jest istotne. Ka¿dy system prze-

liczania wyborczych g³osów na

mandaty ma swoje wady i zalety.

Niew¹tpliwie JOW-y maj¹ zalety,

skoro g³osuje tak 51% miesz-

kañców demokratycznych

krajów na Ziemi. Dla nas wa¿ne

jest, ¿e obecnie kandydaci do

Sejmu RP musz¹ zabiegaæ o

³aski bonzów partyjnych, by

znaleŸæ siê na listach. Prowadzi

to do uwi¹du debaty publicznej.

W systemie JOW to partie za-

biegaj¹ o to, by dobrzy kandy-

daci znaleŸli siê na ich listach.

Takiej zmiany Polsce potrzeba.

Drugie pytanie jest myl¹ce:

„Czy jesteœ za utrzymaniem

dotychczasowego sposobu fi-

nansowania partii politycznych z

bud¿etu pañstwa?” Czyli - niety-

powo - pragn¹c zmiany nale¿y

zag³osowaæ NIE. A zmiana jest

niezbêdna. Przez dwanaœcie

lat najwiêksze partie zgarnê³y z

bud¿etu 180 mln z³, znacznie

wiêcej ni¿ warte jest ca³e referen-

dum! Za te pieni¹dze dostaliœmy

kilometry kwadratowe pretensjo-

nalnych billboardów, setki godzin

wydumanych klipów telewizyj-

nych oraz  przejêcie w³adzy z r¹k

obywateli przez kilkunastoosobow¹,

niezmieniaj¹c¹ siê od lat grupê

polityków. Zabranie im ³atwych

pieniêdzy, pozwalaj¹cych mamiæ

wyborców, jest konieczne.

OdpowiedŸ na trzecie pytanie

jest najbardziej oczywista. TAK,

chcemy, by pozycja obywatela

wobec urzêdu skarbowego by³a

silniejsza.

Nigdy za ma³o powtarzania

tego politykom.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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Ani siê cz³owiek obejrza³, a

ju¿ po wakacjach. W tym roku

upa³ nieŸle da³ siê we znaki.

W nadmorskich kurortach

znalezienie kawa³ka pustej

pla¿y graniczy³o z cudem.

Równie¿ w stolicy ka¿dy po-

szukiwa³ choæ namiastki wody.

Oblegane by³y parki z fontan-

nami, stawami i jeziorkami. W

tym równie¿ jeziorko Goc³awskie,

które wbrew prawu oddano

w prywatne rêce, o czym

mówiliœmy przed wyborami.

Samorz¹dowe Kolegium Od-

wo³awcze przyzna³o w³aœnie,

¿e decyzja zosta³a podjêta z

naruszeniem prawa, ale nieste-

ty… nie mo¿na jej ju¿ cofn¹æ.

Wydaj¹ca decyzjê urzêdniczka

pracuje jakby nigdy nic dalej.

Póki co, nikt nie sprywatyzowa³

rzeki Wis³y, która od pewnego

czasu sta³a siê na powrót modna.

Na lewym brzegu w okolicach

Mostu Poniatowskiego pe³no

knajp i ogródków piwnych,

gromadz¹cych ka¿dego dnia

wakacji (i nie tylko) t³umy.

Podobnie by³o nad Wis³¹ kil-

kanaœcie lat temu, gdy przy

Podzamczu sta³ ogródek przy

ogródku do momentu, gdy

ówczesny prezydent stolicy

Lech Kaczyñski zadecydowa³

o ich likwidacji. Te dzisiejsze

maj¹ inn¹ formê, s¹ o niebo

bezpieczniejsze dla odwiedza-

j¹cych, a niektóre oprócz alko-

holu serwuj¹ te¿ spor¹ dawkê

kultury. Po praskiej stronie

skromniej, bo tu jedyne warte

uwagi atrakcje to La Playa na

pla¿y przy ZOO i pla¿a w oko-

licach Stadionu Narodowego.

Poziomem na pewno nie

odbiegaj¹ od konkurencji po

drugiej stronie Wis³y, a liczb¹

atrakcji La Playa bije na g³o-

wê chyba wszystkich. Warto

odwiedziæ i generalnie zostaæ

po naszej stronie brzegu. Tym

bardziej, ¿e rzeka ma rekordowo

niski poziom wody i ods³oni³a

wiele skarbów. Pocz¹wszy od

fragmentów starego Mostu

Poniatowskiego, rzeŸby z

czasów potopu szwedzkiego

po… z¹b mamuta. Spaceruj¹c

praskim brzegiem mo¿na

staæ siê wiêc prawdziwym

odkrywc¹.

Trochê lepiej bêdzie space-

rowa³o siê po lewej stronie

Wis³y, gdzie z ponadrocznym

opóŸnieniem otwarto pierwszy

odcinek bulwarów nadwiœlañ-

skich na Podzamczu. Ma to

byæ „luksusowy salon War-

szawy” jak tr¹bi¹ sto³eczne

media. Oceniaj¹c z perspektywy

kosztów – 122 miliony z³ – to

na pewno. Swego czasu

uwa¿a³em, ¿e w dobie kryzysu

Warszawy na ten luksus nie

staæ, bo bulwary remontowano

m.in. kosztem ciêæ w inwe-

stycjach na Pradze. Ale ok.,

powsta³y. Co tam znajdziemy?

Szerok¹ promenadê z tarasa-

mi widokowymi, przystani¹

dla statków i wieloma innymi

bajerami. Niestety, okaza³o

siê, ¿e wykonawcy zapomnieli

o najwa¿niejszym, a miano-

wicie udogodnieniach dla nie-

pe³nosprawnych dla których

bulwary s¹ przeszkod¹ nie do

pokonania. Przynajmniej na

razie.

Sebastian Wierzbicki

przewodnicz¹cy SLD w Warszawie

www.sebastianwierzbicki.pl

Wis³a
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tyle mostowej p³yty, która sk³ada

siê z trzydziestu elementów.

Nasuwanie ju¿ wykonanej

czêœci trwa³o cztery miesi¹ce.

OpóŸnienie spowodowa³y

trudnoœci z dostawami wskutek

ekstremalnych upa³ów. Nie mia³a

na nie wp³ywu zmiana wykonawcy

modernizacji mostu. Niemiecka

spó³ka Bilfinger Infrastructure

zosta³a zakupiona przez au-

striack¹ Porr Polska Infrastructu-

re. Przejêcie przebieg³o p³ynnie

– budow¹ pokieruj¹ ci sami

in¿ynierowie, inwestycjê bêd¹

wykonywaæ ci sami pracownicy.

Spó³ka Porr ma dobre reko-

mendacje, jako ¿e wykonywa³a

m.in. remont Dworca Centralnego

przed Euro 2012. Jak zapew-

niaj¹ w³adze miasta, mimo tych

Wygraj¹ Güllermak

i Astaldi?
mak, która najprawdopodobniej

wybuduje nitkê na Targówek za

kwotê nieco ponad miliard z³ i

w³oska Astaldi, która wybudu-

je nitkê na Wolê za podobn¹

kwotê. Bêdzie taniej m.in. dla-

tego, ¿e kolejne tunele wydr¹¿¹

dobrze znane z centralnego

odcinka tarcze - Anna, Maria,

Krystyna i Elisabetta, którymi

dysponuj¹ firmy.

Wydr¹¿¹ 6 km tunelu

Budowa obu nitek ruszy w

tym samym czasie. Nitka za-

chodnia bêdzie mia³a d³ugoœæ

3,4 km. Planowane stacje od

Ronda Daszyñskiego to: Wolska,

Moczyd³o i Ksiêcia Janusza.

Nitka pó³nocno-wschodnia

bêdzie mia³a d³ugoœæ 3,12 km.

Planowane stacje od Dworca

Wileñskiego to: Szwedzka,

Targówek 1 (Ossowskiego) i

Targówek 2 (Trocka). W przy-

padku wygranej Güllermak i

Astaldi, co do koñca roku zo-

stanie rozstrzygniête przez

komisjê przetargow¹, budowa

nowych nitek II linii metra o

³¹cznej d³ugoœci nieco ponad

6 km bêdzie niemal dwukrotnie

tañsza ni¿ budowa centralnego

odcinka tej samej d³ugoœci.

Sk¹d ró¿nice? Po pierwsze,

nowy odcinek bêdzie mia³ o

jedn¹ stacjê mniej. Po drugie, nie

bêdzie koniecznoœci przeno-

szenia setek kilometrów kabli

i rur, jak mia³o to miejsce w

przypadku Œródmieœcia, przez

które przebiega³ centralny odci-

nek II linii. Po trzecie, nie trzeba

bêdzie dr¹¿yæ tak g³êboko,

jak w okolicy skarpy wiœlanej

i Wis³y. Po czwarte, nowy od-

cinek nie ma stacji tak du¿ej

jak stacja Stadion Narodowy. I

wreszcie – nie ma konieczno-

œci zakupu tarcz dr¹¿¹cych.

Anna, Maria, Krystyna i Elisa-

betta w gotowoœci oczekuj¹ w

jednej z hal przy Marywilskiej.

Wymagaj¹ jedynie remontu i

wymiany zu¿ytych czêœci, co

bêdzie nieporównywalnie

tañsze od zakupu nowych

tarcz. Gdyby wiêc przetarg zosta³

rozstrzygniêty zgodnie ze

wstêpnymi sygna³ami, budowa

obu nitek rozpoczê³aby siê na

pocz¹tku przysz³ego roku i

zakoñczy³a w 2019.

Kolejny odcinek w 2022?

Tymczasem ju¿ trwaj¹ prace

nad wyd³u¿eniem II linii metra

o dalsze stacje. Plany zak³a-

daj¹, ¿e w 2022 kolejna nitka

II linii metra wyd³u¿y j¹ z

jednej strony do Bemowa

(skrzy¿owanie Górczewska –

Powstañców Œl¹skich), zaœ z

drugiej na Bródno (skrzy¿owanie

Kondratowicza – Rembieliñska).

Na tym etapie wci¹¿ dyskutuje

siê postulat mieszkañców i

w³adz Bia³o³êki, którzy uwa-

¿aj¹, ¿e dynamika rozwoju

dzielnicy wymaga zaplanowania

nitki metra wiod¹cej na Bia³o³êkê.

Wstêpem do tego by³oby

wybudowanie ostatniej stacji

nie pod Rembieliñsk¹, ale z

drugiej strony Trasy Toruñskiej,

co sprawi³oby, ¿e linia mog³aby

zostaæ w przysz³oœci wyd³u¿ona

zarówno na Bródno, jak i na

Bia³o³êkê. W³adze Warszawy

nie chc¹ na razie s³yszeæ o tym

wariancie twierdz¹c, ¿e ów

obszar Bia³o³êki (za Tras¹

Toruñsk¹) nie jest jeszcze

na tyle gêsto zaludniony,

by lokalizacja stacji mia³a

ekonomiczne uzasadnienie,

a tak¿e – co wa¿niejsze –

utracono by mo¿liwoœæ

uzyskania dotacji unijnej,

jako ¿e nowy przebieg metra

musia³by uzyskaæ odrêbn¹

decyzjê œrodowiskow¹. Tym

samym procedura znacz¹co

by siê wyd³u¿y³a.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1 perturbacji, termin oddania

Mostu £azienkowskiego do

ruchu zostanie dotrzymany.

Warto w tym miejscu przypomnieæ

ile warte s¹ te zapewnienia w

kontekœcie opóŸnieñ w odda-

waniu centralnego odcinka II

linii metra.

Budowa trwa w trybie 24-

godzinnym. Na obu brzegach

Wis³y czêœæ starej konstrukcji

mostu zosta³a obni¿ona i

posadowiona na tymczasowych

podporach. Tu s¹ ³¹czone

kolejne fragmenty nowej prze-

prawy. Stalowa p³yta nowej

konstrukcji mostu jest przesu-

wana ku œrodkowi przy u¿yciu

si³owników, z obu brzegów

Wis³y równoczeœnie. Nowy

most stopniowo wypiera stary.

W œrodkowej czêœci, nad lustrem

wody, poprzednia konstrukcja

jest rozbierana po sukcesywnym

odcinaniu piêædziesiêciometro-

wych przêse³ starej przeprawy.

Jeszcze trochê czasu up³ynie,

zanim oba fragmenty nowej

p³yty mostu, stopniowo nasuwane

na podpory, spotkaj¹ siê na

œrodku rzeki.

Do koñca paŸdziernika po-

wstanie jedynie nowa, stalowa

p³yta mostu. Wyremontowane

dokoñczenie ze str. 1

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

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

zostan¹ równie¿ betonowe frag-

menty Trasy £azienkowskiej,

przebiegaj¹ce nad Wis³ostrad¹

i nad Wa³em Miedzeszyñskim,

znajduj¹ce siê w s¹siedztwie

mostu. P³yta przeprawy powinna

po³¹czyæ oba brzegi Wis³y we

wrzeœniu, nastêpnie na stalowej

p³ycie uk³adana bêdzie izolacja

i kolejne warstwy bitumicznej

nawierzchni. Koniec paŸdziernika

to termin oddania przeprawy

dla kierowców. Po tym terminie

bêdzie kontynuowany kolejny etap

– odtwarzanie infrastruktury

znajduj¹cej siê pod mostem,

a wiêc wszystkich instalacji.

Etap ten potrwa do koñca 2015.

Pocz¹tek 2016 to trzeci etap

budowy – prace wykoñcze-

niowe. Wszystko to bêdzie siê

odbywa³o ju¿ kiedy most bêdzie

w³¹czony do ruchu.

Kierowcy niecierpliwie czekaj¹

na oddanie inwestycji. Wraz

z koñcem wakacji Warszawa

znów stanie w gigantycznych

korkach. Ich czêœciowe roz³a-

dowanie nast¹pi dopiero po

oddaniu do ruchu Mostu

£azienkowskiego i po pe³nym

udostêpnieniu dla kierowców

Mostu Grota-Roweckiego.

(egu)

OG£OSZENIE

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie z § 3 i § 4 Zarz¹dzenia nr 5923/2014 Prezydenta

m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad

najmu lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych

na okres do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania

w najem lokali u¿ytkowych w budynkach wielolokalowych

na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat

OG£ASZA

NA DZIEÑ 25.09.2015 r.

USTNY KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ

W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY

NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC

Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu

wywieszone s¹ na tablicach informacyjnych:

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Praga-Pó³noc m.st. Warszawy przy ul. Jagielloñskiej 23

i w jego Administracjach Obs³ugi Mieszkañców;

na stronie internetowej: Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc

www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania

Nieruchomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl oraz na

lokalach przeznaczonych do najmu. Informacje dotycz¹ce

konkursu mo¿na uzyskaæ w Dziale Lokali U¿ytkowych

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w  Dzielnicy

Praga-Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. Jagielloñskiej 23,

p. 22, tel. 22 205-41-28, 24, 88 w godzinach pracy

Zak³adu.

Znów po¿ar na £azienkowskim
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