NASZA DZIELNICA

Anioł w Parku i wenecka gondola
8 września w naszej Dzielnicy odbyło się uroczyste otwarcie V edycji Parku Rzeźby
w Parku Bródnowskim.
Park Rzeźby na Bródnie jest projektem, realizowanym w ramach formuły artystycznej – rzeźby
społecznej. Głównym inicjatorem Parku Rzeźby na Bródnie są władze Dzielnicy Targówek, które
zaprosiły do współpracy artystę Pawła Althamera oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie. W Parku zgromadzono prace światowej klasy twórców współczesnych: Pawła Althamera,
Moniki Sosnowskiej, Rirkrita Tiravaniji, Olafura Eliassona, Susan Philipsz, Katarzyny Przezwańskiej,
Jensa Haaninga, Youssoufa Dary.
Tym razem w Parku Rzeźby pojawiła się nowa instalacja
autorstwa Romana Stańczaka „Anioł Stróż”. Rzeźba wykonana z drewna stanęła w pobliżu wejścia do „Raju” stworzonego przez Pawła Althamera.
Roman Stańczak studiował na Akademii Sztuk Pięknych
w pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego. Jego sztuka
jest przesycona duchowością oraz pierwiastkiem religijnym.
W dniu otwarcia V edycji Parku Rzeźby po oczku wodnym pływała wenecka „Gondola” Pawła Althamera, którą można było odbywać krótkie rejsy. Po oficjalnym otwarciu
mieszkańcy mieli możliwość spotkania się z artystami w Domku Herbacianym.

Otwarcie żłobka przy ulicy Chodeckiej 2
2 września odbyło się oficjalne otwarcie żłobka przy
ulicy Chodeckiej 2.
W uroczystości udział wzięli Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st.
Warszawy, Sławomir Antonik – Burmistrz Dzielnicy Targówek, Andrzej
Bittel – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Targówek, Zbigniew Poczesny Przewodniczący Rady Dzielnicy, Radni Dzielnicy, Bożena Przybyszewska Dyrektor
Zespołu Żłobków, Miriam Szewczyk Dyrektor Żłobka na Targówku, Leon
Wilkus Prezes Firmy WILBUDREM wykonawcy inwestycji.
Tuż po godzinie 10.00 Prezydent Warszawy, Burmistrz Dzielnicy
oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy odwiedzili maluchy, które przebywały na terenie placówki.
Oficjalnym gościom towarzyszyły dwie maskotki Stefan Łasica
sympatyczny zwierzaczek z Targówka oraz Żłobkuś maskotka warszawskich żłobków.
Wszystkie dzieci zostały obdarowane pięknie ilustrowanymi książeczkami i kolorowankami o dzielnicy oraz pluszowymi
misiami. Spotkanie zakończyło się wspólnym śniadaniem przygotowanym dla dzieci, rodziców i zaproszonych gości.

Nowe przedszkole dla maluchów

Targi Pracy

Już za rok we wrześniu 2014 r. przy ulicy Sternhela zostanie oddane do
użytku nowe przedszkole dla maluchów. Do placówki trafi 150 dzieciaków
z terenu dzielnicy. Prace budowlane obejmują wykonanie placówki oraz wszelkich niezbędnych przyłączeń, ogrodzeń oraz zagospodarowanie terenu tzn.
zaplanowanie i wykonanie placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych oraz
wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Koszt wykonania obiektu to prawie
11,5 mln PLN. Budowa przedszkola połączona została z przebudową ulic
Sternhela i Drewnowskiego w celu zapewnienia m.in. swobodnego dojazdu dla
rodziców. Wykonane zostaną prace związane z „Zagospodarowaniem zieleni
miejskiej w otoczeniu Kanału Bródnowskiego” z którym sąsiaduje
przedszkole. Powstaną tu ścieżki
rowerowe i ciągi spacerowe.
Zaplanowano dojścia do placówki od strony osiedla znajdującego
się po przeciwnej stronie kanału
Bródnowskiego. Komunikacja odbywała się będzie przez mostek pieszo rowerowy wybudowany nad
Kanałem Bródnowskim.

21 listopada 2013 r. (czwartek) w godzinach
10.00 – 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 odbędą się Targi Pracy, których organizatorem jest Urząd Dzielnicy Targówek oraz Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Inicjatywa adresowana jest do bezrobotnych
i poszukujących pracy mieszkańców Targówka oraz
innych dzielnic Warszawy. Do udziału w Targach
zaproszono pracodawców chcących pozyskać
wartościowych pracowników.
Targi są okazją do nawiązania bezpośredniego
kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, ofertą szkoleniową, uzyskania
wsparcia z zakresu prawa, promocji przedsiębiorczości i skutecznego poruszania się po rynku pracy.
Partnerem przy organizacji Targów jest Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Urząd m.st. Warszawy.
Serdecznie zapraszamy!
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