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POMOCJA STYCZEÑ 2004

Bezpieczniej na Pradze
Rozmowa z Antonim Jakubowskim, przewodnicz¹cym Komisji
Prawa i Samorz¹du Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Z rozmaitych rankingów
wynika, ¿e Praga Pó³noc staje siê coraz bezpieczniejsza.
Od lat jako radny uczestniczy
Pan w rozmaitych dzia³aniach, by tak w³aœnie by³o.
Mieszkañcy czêsto twierdz¹,
¿e co innego podaje policja i
statystyki, a inne s¹ ich odczucia. Jak Pan to ocenia?
- Przede wszystkim s¹dzê,
¿e trzeba mieszkañcom przypomnieæ, co faktycznie sk³ada
siê na ocenê bezpieczeñstwa.
Na ogó³ panuje pogl¹d, ¿e jeœli
ktoœ nie dostanie w g³owê na
ulicy, to jest bezpiecznie. Tymczasem na bezpieczeñstwo
sk³ada siê wspólna praca policji, stra¿y miejskiej i stra¿y po¿arnej. Bo bezpieczeñstwo to
tak¿e mo¿liwoœæ szybkiej ewakuacji w razie katastrofy lub
po¿aru czy innego zagro¿enia.
O tym na ogó³ nie pamiêtamy,
dopóki nie wydarzy siê nieszczêœcie...
Domyœlam siê, ¿e w tym
miejscu zaczyna siê problem,
m.in. ze wzglêdu na specyfikê zabudowy starej czêœci
Pragi?

- Dok³adnie tak. Przecie¿ tutejsza zabudowa to czêsto dwa
lub trzy podwórka, z w¹skimi
bramami, przez które w ¿aden
sposób nie jest w stanie przejechaæ bojowy wóz stra¿y po¿arnej. Dlatego zawsze – bo
radnym ju¿ jestem praktycznie
czwart¹ kadencjê – œciœle
wspó³pracowaliœmy z nasz¹
stra¿¹ na Marcinkowskiego, a
zw³aszcza jej szefem Krzysztofem Markowskim, wys³uchuj¹c jej potrzeb i staraj¹c siê je
realizowaæ. W ubieg³ym roku
komisja, której przewodzê, wyst¹pi³a do rady dzielnicy z wnioskiem o podjêcie uchwa³y, w
której wystêpowaliœmy o przyznanie i uwzglêdnienie w za³¹czniku bud¿etowym 100 tys.
z³ dla stra¿y po¿arnej i 200 tys.
z³ dla policji. Niestety, uchwa³a
na sesji rady dzielnicy nie przesz³a, pieniêdzy nie dostaliœmy.
Dlaczego?
- Od strony formalno-prawnej
by³o to zgodne z ustaw¹ o policji. Mówi siê w niej, ¿e dofinansowywaæ policjê mo¿e samodzielna jednostka samorz¹du
terytorialnego, jak¹ jest gmina.

W poprzedniej kadencji jednak,
choæ tak¿e nie mieliœmy owej
samodzielnoœci administracyjnej (przypominamy, ¿e w poprzedniej kadencji obowi¹zywa³a stara tzw. ustawa warszawska, zgodnie z któr¹ Warszawê tworzy³o 10 gmin i gmina Centrum, w sk³ad której
wchodzi³a m.in. Praga Pó³noc
jako dzielnica – przyp. red.),
œrodki na dofinansowanie policji i stra¿y dostawaliœmy. Obecnie pieniêdzmi na bezpieczeñstwo centralnie dysponuje
urz¹d miasta Warszawy, tymi
problemami zajmuje siê wiceprezydent W³adys³aw Stasiak.
Nie chcieliœmy nic nikomu za-

KRAJOWE
CENTRUM
OSTEOPOROZY
PRZYCHODNIA MEDYCZNA
ul. Syrokomli 32
(prostopad³a do ul. Wysockiego)

Informacja i zapisy:
Tel. 811-70-60, 811-90-19
Konsultacje lekarzy
ró¿nych specjalnoœci
Densytometria
(badanie gêstoœci koœci)
Mammografia
USG i EKG
Analizy laboratoryjne

SPECJALISTYCZNY
GABINET
STOMATOLOGICZNY
lekarz stomatolog

PIOTR ROZBICKI
• przyjazna atmosfera
• najwy¿sza jakoœæ
• nowoczesna protetyka
• RTG
• konkurencyjne ceny
• bezboleœnie
• klimatyzacja
Zapraszamy:
pon., wt., œr., czw. 16-20 pt. 9-13

ul. Œwiderska 102
róg Æmielowskiej

tel. 670-34-00

pocz¹tku roku 2004 do 12 stycznia, gdy NGP pyta³a ordynatora
oddzia³u, dr W³adys³awa Fidziñskiego, urodzi³o siê tu 40 zdrowych dzieci. Obecnie s¹ pierwsi
sponsorzy, którzy sfinansuj¹ remont ginekologicznej izby przyjêæ. Na dziœ ró¿ne kwoty da³y firmy farmaceutyczne: Jensen-Cilac (4,5 tys. z³), Novo-Nordis (2
tys.) oraz po 500 z³ Adamed i
Weyet. Dofinansowanie obieca³y tak¿e takie potêgi jak Schering i Organon. Dr Fidziñski szacuje, ¿e potrzeba co najmniej 10
tys. z³, ale ma nadziejê, ¿e zbierze siê na tyle œrodków, by po³o¿yæ tak¿e now¹ pod³ogê w oddziale po³o¿niczym. Miejmy nadziejê, ¿e tak faktycznie bêdzie.
O wszystkich zmianach (i dobrych, i z³ych) napiszemy. Z okazji Nowego Roku dziêkujemy
jeszcze raz wszystkim, którzy
walczyli o uratowanie oddzia³u.
Jest on naprawdê tu potrzebny!
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BADAMY, DIAGNOZUJEMY,
LECZYMY
osteoporozê i inne choroby koœci i stawów, choroby tarczycy,
choroby kobiece, choroby prostaty, choroby okresu menopauzy i andropauzy.

dokoñczenie na str. 3

PANELE

Oddzia³ pracuje
normalnie
Mimo wielu spekulacji ostatnich kilku miesiêcy, oddzia³ ginekologii, po³o¿nictwa i noworodków Szpitala Praskiego ma
podpisany kontrakt na ca³y bie¿¹cy rok i pracuje normalnie. Od

BADANIA PROFILAKTYCZNE: mê¿czyzn- bezp³atna
konsultacja urologiczna - czytaj str. 3, kobiet - cytologia
i USG piersi - cena promocyjna; kolorowe wype³nienia
dla dzieci - cena promocyjna
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POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 818-07-91

12 fina³ orkiestry,

czynne 9-20

której s³uchaj¹ wszyscy
W poniedzia³ek poprosiliœmy Jacka Bia³ka, dyrektora
Domu Kultury „Œwit” o podsumowanie najs³ynniejszej i
absolutnie fantastycznej akcji jak¹ jest Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy. Oto co
nam powiedzia³:
Lokalny fina³ Wielkiej Or kiestry Œwiatecznej Pomocy
Dom Kultury ŒWIT organizuje od 11 lat. Od 5 lat czynimy
to wspólnie z Komend¹ Hufca ZHP Praga Pó³noc. W d³ugiej historii koncertowania
Orkiestry na Targówku te
ostatnie lata uwa¿am za najbardziej udane. Wspó³praca
uk³ada siê znakomicie tak
pod wzglêdem atrakcyjnoœci
samego koncertu bêd¹cego
ukoronowaniem ca³odziennego zbierania pieniêdzy jak i
ostatecznego rezultatu mierzonego iloœci¹ zebranych
funduszy na zakup sprzêtu
medycznego dla dzieci.
W tym roku zebranych zosta³o 34.663,69 z³ za co nale¿¹ siê serdeczne podziêkowa-

nia wszystkim darczyñcom i
wolontariuszom. Znakomicie
spisali siê Zygmunt Hajzer i
Jerzy Kryszak licytuj¹cy
ogromn¹ iloœæ przedmiotów
darowanych na szczytny cel
przez Wytwór niê Papierów
Wartoœciowych, Fundacjê
Wielkiej Orkiestry Œwiatecznej Pomocy i firmê Chrysler,
która do licytacji wystawi³a
superrower którego sylwetka
zapiera³a dech w piersiach.
Pomimo niskiej temperatury
atmosfera by³a jak zwykle gor¹ca tym bardziej, ¿e harcerskie s³u¿by kwatermistrzowskie zadba³y o uwarzenie
smacznego ¿urku z wk³adk¹
serwowanego z nie maj¹cym
sobie równych pieczywkiem,
dostarczonym tradycyjnie
bezp³atnie w bardzo du¿ych iloœciach przez bródnowsk¹ piekarniê Szwedka.
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 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

♦ aparaty ortodontyczne - 450 z³
♦ aparaty sta³e - jeden ³uk ortodontyczny - 1000 z³
♦ promocyjna cena koron porcelanowych - 350 z³

STUDIO FOTOGRAFII
CYFROWEJ
• œluby, chrzty, komunie
• portrety dzieci, sesje zdjêciowe
• reprodukcje, zdjêcia techniczne
• zdjêcia do dokumentów w 3 minuty
Warszawa, ul. Jagielloñska 3, tel. 818 99 50

KONCERT KOLÊD
18.01 (niedziela), godz. 1600
Katedra œw. Floriana
ul. Floriañska 3
w wykonaniu Zespo³u Muzyki Cerkiewnej
przy Warszawskiej Operze Kameralnej
dyrygent - Szymon Kawalla
Soliœci: Justyna Stêpieñ - sopran, Jerzy Cieœlawski - bas
Franciszek Urbañczyk – bas
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nowa gazeta praska

Ksi¹dz Stefan Niedzielak (1914-1989) - ostatnia ofiara Katynia

W piêtnast¹ rocznicê œmierci
promiennym usposobieniem,
otwartoœci¹ i ¿yczliwoœci¹ i tolerancj¹. Obce mu by³o uczucie
nienawiœci. W latach 60., 70. i
ponurym okresie stanu wojennego ks. Niedzielak wyg³asza³
p³omienna kazania z okazji
wielkich rocznic narodowych: 3
maja, 15 sierpnia, 17 wrzeœnia.
11 listopada, budz¹c patriotyczne uczucia wœród s³uchaczy.
G³ównym jego dzie³em i prawdopodobnie przyczyn¹ jego zamordowania by³a budowa
Sanktuarium Poleg³ych na
Wschodzie przy koœciele Karola Boromeusza na Pow¹zkach.
Przez dziesi¹tki lat w³adze sowieckie, a w œlad za nimi komunistyczne w³adze polskie
ukrywa³y prawdê o wymordowaniu dziesi¹tków tysiêcy oficerów polskich w Katyniu oraz wywózkach w nieludzkich warunkach milionów naszych rodaków w g³¹b ZSRR.
Ks. Niedzielak zgodnie ze
s³owami: Gdybyœmy zapomnieli
o nich, ty Bo¿e zapomnij o nas,
urz¹dzi³ w wy¿ej wumienione
Sanktuarium. Na kilka miesiêcy przed œmierci¹ ksi¹dz by³
obiektem ci¹g³ych prowokacji
ze strony SB. O tym, ¿e ksi¹dz
wiedzia³, i¿ zapad³ na niego wyrok, œwiadcz¹ zapiski w jego pamiêtniku: Czy wolno cz³owiekowi zadrêczaæ drugiego cz³owieka na œmieræ. Ojcze przebacz
im bo nie wiedz¹ co czyni¹.
Morderstwo pope³niono 20.01.
1989 r. w póŸnych godzinach
wieczornych. 25.01 otwarto
jego prywatny sejf, w którym
znaleziono najcenniejszy skarb
ksiêdza - urnê z ziemi¹ katyñsk¹.
Pogrzeb odby³ siê 26.01.
Uroczystoœciom przewodniczy³
kard. J. Glemp w asyœcie bp.
bp. Z. Kraszewskiego i bp. S.
Kêdziory (obecnych biskupów
Diecezji Warszawsko-Praskiej).
Koœció³ i alejki cmentarne wype³ni³y siê ¿o³nierzami AK. WiNu, harcerzami, lekarzami, aktorami, dzia³aczami Solidarnoœci
oraz nieprzebranymi t³umami
warszawiaków. Z licznych przemówieñ warto zacytowaæ s³owa
Zdzis³awa Szpakowskiego, wyk³adowcyKUL-u, który w imieniu ¿o³nierzy AK i zbrojnego
podziemia powiedzia³ co nastêpuje: Dziêki Tobie, Ksiê¿e Stefanie tu w tej œwi¹tyni g³osiliœmy
prawdê. Przywracaliœmy czeœæ
organizacjom Polski Niepodleg³ej, ludziom, którzy do koñca
walczyli o prawo do niepodleg³oœci. Dziêki Twojej niestrudzonej odwadze i dzia³alnoœci pomagaliœmy wróciæ na karty hi-

storii, tym, których sponiewierano, opluto, zniszczono, wypêdzono z kart historii narodowej.
Dziêki Tobie nie tylko g³osiliœmy
prawdê, tê prawdê wykuliœmy w
kamieniu w Sanktuarium Narodowym, jakie tu na œcianach
œwi¹tyni, któr¹ zarz¹dza³eœ powsta³o.
Ostatecznie sprawców nie
wykryto, a œledztwo umorzono
2 paŸdziernika 1990 r.
W kilka lat po tych wydarzeniach warszawiacy uczcili pamiêæ ks. Niedzielaka ustawiaj¹c
oddzielny krzy¿ na pomniku
Poleg³ym na Wschodzie przy ul.
Muranowskiej, jako ostatniej
ofierze Katynia.
Pisz¹c ten okolicznoœciowy
artyku³ nie mogê pomin¹æ w¹t-
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do nabycia równie¿
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Kondratowicza 45
tel./fax 332-00-85
pon.-pt. 10-19, sob. 10-14
TRANSPORT GRATIS
na terenie W-wy przy zakupie
powy¿ej 1000 z³

Zg³oszenia codziennie w godz. 8-16, tel./fax 810-54-59.
W przedszkolu pracuj¹ wysoko wykwalifikowani nauczyciele, psycholog, logopeda, pedagog, rehabilitanci:
muzykoterapii i gimnastyki korekcyjne. Na terenie dzia³a
gabinet okulistyczny, w którym codziennie prowadzone
s¹ z dzieæmi æwiczenia wzroku przez rehabilitantki widzenia i raz w tygodniu lekarz okulista bada dzieci.
Nasza strona www.przedszkole_291webpark.pl

Artyku³ niniejszy opracowa³em
na podstawie ksi¹¿ki Piotra Niedzielaka pt.: Ostatnia ofiara Katynia

Biuro
Rachunkowe
„URKANA” Sp. z o.o.
taniej i lepiej ni¿ myœlisz...

KPiR, ksiêgi handlowe,
ZUS, inne
ul. Rzepichy 8 lok. 77
03-246 Warszawa
tel/fax 674-34-12

0606-353-393

Która szko³a
wytañczy puchar?
24 stycznia w hali Dzielnicowego Oœrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jagielloñskiej 7 ju¿
po raz drugi odbywaæ siê bêd¹
Mistrzostwa Warszawy Szkolnych Zespo³ów Tanecznych o
Puchar Burmistrza Dzielnicy
Praga Pó³noc. Organizatorami
zawodów s¹: Szko³a Podstawowa nr 73 im Stefana Batorego
przy ul. Bia³ostockiej, Zespó³
Szkó³ nr 45 przy ul. Jagielloñskiej oraz DOSiR Praga Pó³noc. W tegorocznych mistrzostwach udzia³ zapowiedzia³o 18
zespo³ów z Warszawy i okolic,
w tym z P³ocka i Miñska Mazowieckiego.
Poniewa¿ zespo³y taneczne
coraz czêœciej towarzysz¹
szkolnym dru¿ynom sportowym
podczas rozgrywek na ró¿nych
szczeblach, a sam taniec cieszy siê du¿ym zainteresowa Drzwi

antyw³amaniowe

Publiczne Przedszkole nr 291
dla dzieci z zezem i niedowidzeniem
jednoocznym przy ul. Siennickiej 19b
przyjmie
jeszcze w tym roku szkolnym
dzieci potrzebuj¹ce opieki okulistycznej.

ków osobistych. Ksi¹dz Niedzielak by³ blisko zaprzyjaŸniony z moimi rodzicami. W latach
50 by³ kapelanem chóru koœcio³a pw. Wszystkich Œwiêtych, w
którym to œpiewa³a moja mama.
Bezinteresownie pomóg³ jej
wyremontowaæ mieszkanie,
przysy³aj¹c znajomych fachowców. Udzieli³ moim rodzicom
œlubu, mnie ochrzci³, a gdy przeprowadziliœmy siê na Pragê
udzieli³ mi sakramentu Pierwszej Komunii. Pami¹tkowy obrazek wraz z odrêcznym podpisem ks. Niedzielaka wisi do dzisiaj w moim mieszkaniu.
Ksiê¿e Stefanie, odpoczywaj
w pokoju.
Tadeusz Czarnecki-Babicki

MATERACE
(tak¿e na wymiar)

û

20 stycznia mija 15 lat od tragicznej œmierci ks. Stefana Niedzielaka, wspania³ego kap³ana,
wielkiego patrioty, który przez
16 lat by³ proboszczem parafii
pw. Matki Boskiej Loretañskiej
na Pradze. Nazajutrz 21 stycznia1989 r. cia³o ksiêdza znaleziono w jego prywatnym mieszkaniu na plebanii koœcio³a œw.
Karola Boromeusza na ul. Pow¹zkowskiej. Jak wykaza³o
œledztwo zosta³ on zamordowany przez tzw. nieznanych
sprawców. Sta³o siê to na kilkadziesi¹t dni przed rozpoczêciem obrad „okr¹g³ego sto³u”.
Rocznica tragicznej œmierci jest
doskona³¹ okazj¹ by przypomnieæ sylwetkê i dzie³o ks. Stefana Niedzielaka.
Urodzi³ siê 1. 09. 1914 r. w
P³ocku. Œwiêcenia kap³añskie
przyj¹³ 23.06. 1940 r. w Katedrze œw. Jana w Warszawie z
r¹k bp. Stanis³awa Galla. Pracê duszpastersk¹ rozpocz¹³ w
parafiach Wiskitki i Bolimów k/
£owicza. Na ten okres datuj¹
siê pocz¹tki jego dzia³alnoœci
konspiracyjnej. Wówczas to
wst¹pi³ do Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW-AK) obwodu £owicz, przybieraj¹c
pseudonim „Zielony”. By³ kapelanem Armii Krajowej, jako kurier przewozi³ zaszyfrowane
wiadomoœci do ks. kard. Adama Sapiehy, wspó³pracowa³
tak¿e z delegatur¹ rz¹du na
Kraj na województwo ³ódzkie.
Widz¹c wkraczaj¹ce do Polski
w 1945 r. wojska sowieckie,
stwierdzi³ proroczo tracimy na
d³ugie lata niepodleg³oœæ, bojê
siê, ¿e nie doczekam tej chwili.
W 1946 r. wraca do Warszawy i wstêpuje do podziemnej
organizacji Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ. W 1947 r. za tê dzia³alnoœæ omal nie zosta³ aresztowany. Jako duszpasterz uczestniczy³ przy odbudowie koœcio³ów
pw. Œw. Trójcy na Solcu oraz
Wszystkich Œwiêtych na placu
Grzybowskim. W 1956 r.zosta³
rektorem koœcio³a pw. Œw. Karola Boromeusza na Pow¹zkach oraz dyrektorem cmentarzy warszawskich. W latach
1961-1977 pracowa³ jako proboszcz parafii pw. Matki Boskiej
Loretañskiej na Pradze. W 1977
r. prymas Wyszyñski ponownie
przenosi go na Pow¹zki. Oto jak
charakteryzuje sylwetkê ks.
Stefana jego brat Piotr: By³ dusz¹ ka¿dego spotkania. mia³
wyj¹tkow¹ ³atwoœæ w nawi¹zywaniu kontaktów. Dzieci uwielbia³y go za uœmiech, spontaniczn¹ radoœæ i zrozumienie ich
problemów. Doros³ych porywa³

Dierre, Gerda, Stalmet
 Okna PCV i AL
Foris, Rehau,
3 i 5-komorowe
 Drzwi wewnêtrzne
Porta, Interdoor
 Parapety wewnêtrzne

niem, zawody s¹ dla zespo³ów
mo¿liwoœci¹ spróbowania w³asnych si³ w rywalizacji sportowej. W poprzedniej edycji wziê³o udzia³ a¿ 14 zespo³ów w
dwóch kategoriach wiekowych:
szkó³ podstawowych i gimnazjum. Oprócz rywalizacji zgodnie z zasadami fair play mistrzostwa by³y wspania³¹ zabaw¹
oraz mo¿liwoœci¹ wymiany doœwiadczeñ dla trenerek.
Patronat medialny nad tegoroczn¹ imprez¹ objê³a Nowa
Gazeta Praska oraz Radio Warszawa Praga. Sponsorami mistrzostw s¹ miêdzy innymi: Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc,
Cadbury Wedel, Totalizator
Sportowy, Bank PEKAO S.A.,
BPH oraz DOSiR Praga Pó³noc.

Pocz¹tek imprezy
24 stycznia o godz.10.
Wstêp wolny (wymagana
zmiana obuwia).
Organizatorki
M. Wojda SP 73
A. Czerwiñska ZS 45

TWOJ¥
DRUKARKÊ

i zewnêtrzne
CENY PRODUCENTA
 raty  rabaty
 sprzeda¿  monta¿
transport i obmiar gratis

MAR-MET

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41
0600-925-147

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01
oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

Dom Kultury “Praga”
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51, 618 51 80

zaprasza w styczniu
14.01 (œroda), godz. 1800
z cyklu “Promocja m³odych
talentów” koncert studentów
klasy skrzypiec prof. B¹kowskiego (AM w W-wie)
15.01 (czwartek), godz.
1800
“Cz³owieczy los” - koncert
wspomnieniowy o Annie German w wykonaniu Doroty
Mê¿yk-Gêbskiej przy fortepianie – Czes³aw Majewski,
prowadzenie – Mieczys³aw
Gajda
16.01 (pi¹tek), godz. 1800
z cyklu “Spotkania z kulturami œwiata” “Wieczór gruziñski” w programie m.in.
otwarcie wystawy sztuki gruziñskiej (wystawa czynna do
13 lutego)
18.01 (niedziela), godz.
1600
Katedra œw. Floriana (ul.
Floriañska 3)
“Koncert kolêd” w wykonaniu Zespo³u Muzyki Cerkiewnej przy Warszawskiej
Operze Kameralnej dyrygent
- Szymon Kawalla. Soliœci:
Justyna Stêpieñ - sopran,
Jerzy Cieœlawski - bas, Franciszek Urbañczyk – bas
19.01 (poniedzia³ek),
godz. 1730
Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka. W programie konkursy,
zabawy oraz wybory najmilszej Babci i najsympatycz-

niejszego Dziadka
20.01 (wtorek), godz. 1800
- “Praskie spotkania z
Gwiazd¹” Wies³aw Ochman;
przy fortepianie - Helena
Christenko, Jerzy WoŸniak
- gospodarz wieczoru
23.01 (pi¹tek), godz. 1800
“ S T O WA R Z Y S Z E N I E
OSÓB MÓWI¥CYCH NIE NA
TEMAT”
Wystêpuj¹: Krzysztof Banaszyk, Tomasz Sapryk, Jacek Kawalec, Jan Wieczorkowski, S³awomir Pacek,
Przemys³aw Sadowski
27.01 (wtorek), godz. 1800
“Praga – moja ma³a Ojczyzna” Wieczór sentymentalny
w wykonaniu recytatorów i
gitarzystów z pracowni DK
“Praga” Goœcie honorowi:
Agata Leokadia Rymkiewicz,
Mieczys³aw Wojdyga, Pawe³
Elsztein. Gospodarz wieczoru Jerzy WoŸniak
29.01 (czwartek), godz.
1800
“Promocja m³odych talentów”- “Ma³e kolêdowanie”
Koncert uczniów klasy fortepianu Be³³y Skwarskiej
oraz klasy skrzypiec Danuty
£ukasiewicz (PSM I st. im.
Fryderyka Chopina w W-wie)
30.01 (pi¹tek), godz. 1800
“Ballady autorskie i piosenki irlandzkie” w wykonaniu zespo³u “Cotton Cat”

WSTÊP WOLNY
Na 120-lecie
Cmentarza
Bródnowskiego
w 2004 roku
Oddzia³ Bródno
Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy
przygotowuje
wydanie specjalne
monografii
cmentarza.
Zwraca siê z proœb¹ do
osób, odwiedzaj¹cych cmentarz (i nie tylko) o przekazywanie wszelkich materia³ów o
osobach tutaj pochowanych,
wraz ze zdjêciami, które mog¹
byæ wykorzystane przy opracowywaniu monografii.

Na materia³y oczekujemy w siedzibie oddzia³u,
w Klubie Junona,
ul. Bazyliañska 1
(tel. 811 99 56) lub
w czasie dy¿urów w
œrody w godz. 13-15,
e-mail:
monografia@poczta.fm

Proœba o fax
Organizacja charytatywna,
dzia³aj¹ca na Pradze Pó³noc,
zwraca siê z uprzejm¹ proœb¹
do firm i osób, instaluj¹cych u
siebie nowoczeœniejszy sprzêt
³¹cznoœciowy o przekazanie
niepotrzebnego ju¿, sprawnego
faxu. Jest on niezbêdny do kontaktów z tymi, ktorzy przekazuj¹ dary potrzebuj¹cym.
Ofiarodawcy proszeni s¹ o
kontakt tel. 0606-920-801

AKCJA „POLA NADZIEI”

konkurs
B¥D•MY
RAZEM
poœwiêcony ludziom
niepe³nosprawnym
i nieuleczalnie chorym
Formy prac konkursowych:
plastyczna - na temat: „Daj siebie innym”, wykonana technik¹
dowoln¹, najwiêkszy dopuszczalny format AO; album - dokumentuj¹cy wspó³pracê szko³y z osobami cierpi¹cymi oraz
placówkami typu: dom dziecka,
dom spokojnej staroœci, szpital,
instytucja dzia³aj¹ca na rzecz
osób niepe³nosprawnych, itp.
Szczególnie zachêcamy do zorganizowania nowej akcji pomocy osobom cierpi¹cym; literacka: uczniowie gimnazjum esej, motto: „Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹” ks. J. Twardowski; uczniowie szko³y œredniej - esej - motto: „kto potrafi pomiêdzy mi³oœæ
i œmieræ wpleœæ anegdotê o istnieniu...” Halina Poœwiatowska
Prace prosimy przesy³aæ na
adres: Hospicjum Domowe 03
- 545 Warszawa, ul. Tykociñska 27/35 w terminie do 30
kwietnia.
Pytania prosimy kierowaæ
do
ks. Andrzeja Dziedziula
lub Magdaleny Szydziñskiej
tel. 679-67-00,

679-68-48, 679-68-85

nowa gazeta praska

Bezpieczniej na Pradze
dokoñczenie ze str. 1

bieraæ, ale w ramach œrodków,
które ka¿da dzielnica na te cele
i tak powinna dostaæ, chcieliœmy mieæ wp³yw na to, jak bêd¹
one wydawane. W przypadku
stra¿y po¿arnej chodzi³o o remont ma³ego, specjalnego
wozu bojowego, który jest w
stanie poruszaæ siê po naszym
terenie i dotrzeæ tam, gdzie inne
samochody nie wjad¹. Niestety uznano, i¿ pieni¹dze te powinny byæ wydawane “centralnie” i w efekcie dzielnica fizycznie nie ma ¿adnych œrodków finansowych na sprawy bezpieczeñstwa.
Nie próbowa³ Pan osobiœcie przekonywaæ o specyfice Pragi?
- Próbowa³em. Problem
przedstawi³em na spotkaniu
zorganizowanym przez komendanta Sto³ecznej Policji. Zosta³em poparty przez przedstawicieli Mokotowa i innych dzielnic. Ponad 2 miesi¹ce temu
rozmawia³em z wiceprezydentem Stasiakiem, mieliœmy siê
spotkaæ w ci¹gu tygodnia. Zale¿a³o mi, ¿eby uczestniczyli w
tym stra¿acy, bo przecie¿ to oni
s¹ w tej dziedzinie najbardziej
kompetentni. Wiceprezydent w
bezpoœredniej rozmowie ze
mn¹ uzna³ moje argumenty,
pieni¹dze obieca³, ale... do tej
pory nie okreœli³ terminu spotkania.
W poprzedniej kadencji policja te¿ sporo zyskiwa³a na
wspó³pracy z rad¹ dzielnicy.
Przecie¿ w komisariacie przy
Cyryla i Metodego jest centrum monitoringu kamer, kupowaliœcie dla nich narkotesty, komputery. Co teraz?
- Z naszej strony praktycznie
nic. W efekcie powstaj¹ bardzo
niezrêczne sytuacje. W konkursie na najlepszy patrol szkolny,
w którego sk³ad wchodz¹ stra¿nicy miejscy i policjanci, zajêliœmy drugie miejsce w Warszawie. Te patrole zapewniaj¹ bezpieczne przyjœcie i wyjœcie ze
szkó³, wy³apuj¹ dealerów narkotykowych. Obecnie mamy po
3 patrole na I i II zmianê.7 stra¿ników uczestnicz¹cych w patrolach dosta³o nagrody z urzêdu
miasta. A policjanci – nic. To s¹

XERO
ul. Okrzei 23
tel. 670-15-56
♦ A5 – A0 zoom
♦ plotowanie - skanowanie
♦ wydruki komputerowe
♦ czarno-bia³e
i w kolorze A4 - A0
♦ kserodruk 5 kolorów
♦ oprawy ró¿ne
♦ laminowanie
pon.-pt. 8-17, sob. 9-13.

bardzo przykre sytuacje, a my
nic na to nie mo¿emy poradziæ.
Czy jest szansa, ¿e w nowym bud¿ecie, na 2004 rok,
coœ siê zmieni?
- Nie s¹dzê. Wprawdzie Mokotów zapowiedzia³, ¿e bêdzie
d¹¿y³ do wprowadzenia zmian
w ustawie o policji, my siê do
nich – oczywiœcie – przy³¹czymy. Bêdziemy starali siê po prostu namawiaæ pos³ów, by ten
pozornie drobny zapis zmieniæ.
Czy i kiedy siê to uda – tylko
wró¿ka odpowie. Na razie w
dzielnicowym za³¹czniku do
bud¿etu m. st. Warszawy przyznano nam w Dziale Bezpieczeñstwa kwotê 2.700 z³ (dos³ownie: dwa tysi¹ce siedemset z³otych) na materia³y kancelaryjne dla obrony cywilnej.
Bardzo du¿o mówi³o siê o
likwidacji komisariatu stra¿y
miejskiej przy pl. Hallera.
Opozycja interpelowa³a, ale
nic z tego nie wysz³o. Pomieszczenia stoj¹ puste. Czy
coœ siê zmieni?
- Teraz wracamy do poprzedniej koncepcji, choæ komisariat
bêdzie na ul. M³ota (w pobli¿u
DOSiR). W poprzedniej strukturze miasta by³y osobne oddzia³y dla Bia³o³êki, Targówka i
Pragi Pó³noc. Teraz je po³¹czono w jeden, VI oddzia³ stra¿y
miejskiej dla tych trzech dzielnic. Z placu Hallera zosta³
przeniesiony – nie wiadomo
dlaczego - na ul. Piecyka (Targówek), stamt¹d jednak bardzo
uci¹¿liwy by³ dojazd do pozosta³ych dzielnic. Od nowego
roku oddzia³ interwencyjny zostaje przeniesiony w³aœnie na
ul. M³ota, a od 1 sierpnia, gdy
wygaœnie umowa dzier¿awy na
Piecyka, przejd¹ tu tak¿e pozosta³e referaty.
Na Pradze zainstalowano
kamery. Wiadomo, ¿e s¹ m.in.
w pobli¿u banków i w najbardziej ruchliwych ulicach Pragi. Czy s¹dzi Pan, ¿e faktycznie mia³y wp³yw na poprawê
bezpieczeñstwa?
- Z pewnoœci¹. Ale tylko jako
jeden z elementów. Zgodnie z
informacjami policji przestêpczoœæ w miejscach objêtych
kamerami, których jest 16, spad³a o 70 %. Muszê podkreœliæ,
i¿ zainstalowanie kamer zosta³o sfinansowane przez samorz¹d: koszt wyniós³ 1.600.000
z³. Du¿¹ zas³ugê w tym, ¿e Praga Pó³noc otrzyma³a najwiêcej
kamer, mia³ ówczesny nasz
radny Wojciech Józefowicz,
który by³ te¿ jednym z inicjatorów wprowadzenia monitoringu
na terenie gminy Centrum. Pozosta³e dzielnice maj¹ od 4 (¯oliborz) do 13 kamer (Mokotów
oraz Œródmieœcie, które poza
kamerami od samorz¹du ma
jeszcze kamery z innych Ÿróde³.)
Uwa¿am, ¿e ogromne zna-

OFERTA SPECJALNA
HURTOWNI CHEMII GOSPODARCZEJ „WIKTOR”

Mili Klienci

- brakuje czasu?
- nie mo¿ecie wyjœæ z pracy, domu?
- czegoœ zabrak³o?

dostarczymy tel. 619-84-46, fax 670-26-79
solidna obs³uga, dyskrecja, zlecenia sta³e

czenie w zmniejszeniu przestêpczoœci ma fakt, ¿e komendant komisariatu na Cyryla i
Metodego:
nadkomisarz
Krzysztof Za³uska poleci³ dzielnicowym czêstsze wychodzenie w teren – zdj¹³ z nich trochê papierkowej pracy za biurkiem. Dzielnicowy musi znaæ
swój rejon. Jeœli jest tam czêsto widywany, to wie, co w trawie piszczy. Czêsto mo¿e zapobiec pope³nieniu przestêpstwa, bo o wielu sprawach, których nawet sam nie zauwa¿y,
powiedz¹ mu s¹siedzi. Oczywiœcie, te efekty poprawy bezpieczeñstwa widoczne stawa³y siê
stopniowo, ale liczby s¹ nieub³agane. Przedtem - w klasyfikacji z punktu widzenia stanu
bezpieczeñstwa - byliœmy na
15. miejscu, teraz jesteœmy na
5. Mam dane wprawdzie za
2002 rok, ale np. na Pradze
Pó³noc skradziono 361 samochodów, a na Pradze Po³udnie
– 1471. Inne przestêpstwa, jak
np. kradzie¿e, rozboje: te¿ by³o
ich znacznie mniej. U nas 479,
analogicznie u s¹siadów – 606.
Na Pradze Pó³noc jest mniej
tego rodzaju przestêpstw, ni¿ w
Œródmieœciu czy na Mokotowie.
Pod wzglêdem liczby w³amañ
do mieszkañ Praga Pó³noc jest
na 7. miejscu: 1229, a na Pradze P³d. – 2462.
Wprawdzie Praga Po³udnie
ma wiêcej mieszkañców, ale
i tak – wynik jest imponuj¹cy. To dlaczego powszechny
odbiór jest inny?
- S¹dzê, ¿e – niestety – bardzo czêsto nie tylko mieszkañcy lewobrze¿nej Warszawy, ale
tak¿e dziennikarze myl¹ nasze
obie Pragi. Widz¹ “Praga” i to
im wystarcza. Czêsto dane sumuje siê i przypisuje Pradze
Pó³noc. A to jest bardzo krzywdz¹ce.
Co planujecie na ten rok?
Ju¿ w 2003 r. w ramach opracowanego przez miasto programu znanego jako „Mapa bezpieczeñstwa”, po przeprowadzeniu wielu spotkañ z mieszkañcami dzielnicy, zaczêliœmy
tworzyæ zespo³y, realizuj¹ce
poszczególne czêœci tego programu. Na podstawie za³o¿eñ

programu “Bezpieczne Miasto”
i jego czêœci “Bezpieczna Szko³a” powsta³ “Zintegrowany Program Œrodowiskowej Profilaktyki Uzale¿nieñ”. G³ównym celem tego programu jest stworzenie zintegrowanego systemu dzia³añ w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ, ograniczenie
liczby nowych przypadków
uzale¿nieñ i zaka¿eñ HIV/
AIDS, leczenie oraz poprawa
zdrowia uzale¿nionych i ich
funkcjonowania w spo³eczeñstwie. Wiod¹c¹ jest tutaj Komenda Sto³eczna Policji, a
wspó³pracuj¹cymi KRP Praga
Pó³noc, Stra¿ Miejska Pragi
Pó³noc i S³u¿ba Zdrowia Pragi
Pó³noc.
Za bardzo wa¿ne uwa¿am
nawi¹zanie bli¿szych kontaktów z przedstawicielami samego spo³eczeñstwa: administratorami budynków ka¿dego rodzaju, czyli zarówno kolonii, jak
i spó³dzielni czy domów komunalnych. W tym roku bêdziemy
wspólnie z policj¹ i stra¿¹ miejsk¹ organizowaæ nie tylko spotkania, ale równie¿ grupy sk³adaj¹ce siê z funkcjonariusza
stra¿y miejskiej ds. rejonów,
dzielnicowego, przedstawiciela
osiedla lub danego rejonu oraz
przedstawiciela Biura Bezpieczeñstwa Miasta. Niestety, du¿ym utrudnieniem jest wspomniana ju¿ niepewnoœæ co do
œrodków, które pozwoli³yby na
realizacjê w³aœnie specyficznych potrzeb. Mo¿e w tym roku
uda nam siê spotkaæ z wiceprezydentem Stasiakiem i chocia¿
pomóc stra¿y po¿arnej. To s¹
naprawdê bardzo wa¿ne sprawy.
Do tych spraw bêdziemy
wracaæ.
Rozmawia³a Ewa Tucholska

Meble
kuchenne
na wymiar
PRODUCENT
ul. Gorzykowska
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SKLEP FIRMOWY

678-21-92
0504-240-607
tel.

pon.-pt.

11-19 , sob. 10-14

Bezp³atnie! Bez skierowania!
CZY JESTEŒ PEWNY,
¯E NIE MASZ RAKA PROSTATY?
Zapraszamy wszystkich mê¿czyzn, którzy chc¹ zbadaæ prostatê, na bezp³atn¹, nie wymagaj¹c¹ skierowania wizytê u specjalisty urologa
Jeœli zauwa¿asz u siebie nastêpuj¹ce objawy:
· krew w moczu lub nasieniu
· czêste oddawanie moczu w ci¹gu nocy i dnia
· uczucie, ¿e pêcherz nie zosta³ do koñca opró¿niony
· trudnoœci i opóŸnienie w rozpoczêciu oddawania
moczu
· oddawanie moczu kroplami
· inne mêskie schorzenia, np. zaburzenia
wzwodu (erekcji), potencji

PRZYJD• I KONIECZNIE SIÊ ZBADAJ!

17stycznia (sobota)
w godz. 9.00-13.00
LECZNICA DEMETER
ul.Bia³ostocka 7
zapisy na telefon:
619-81-94 lub 619-68-98
Liczba pacjentów ograniczona

DORADZTWO PODATKOWE
BIURO RACHUNKOWE
„BIUSEK”
Rok za³. 1992

HENRYK NIKONOWICZ
doradca podatkowy
Pe³ny zakres us³ug.
ZUS (elektronicznie), kadry.
Sporz¹dzanie zeznañ rocznych.
Odwo³ania, zaleg³oœci, inne.
ul. Burdziñskiego 9 m 18
tel./fax (0-22) 618-45-45

0605-052-435
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FORCE Sp. z o.o.
ZARZ¥DZANIE
NIERUCHOMOŒCIAMI
MIESZKALNYMI
ul. Targowa 49/51 m 47
zaprasza do wspó³pracy
wspólnoty mieszkaniowe
W³odzimierz Paradowski
tel. 0602-516-194, 619-26-43
Wies³aw Cieœlicki
tel. 0605-914-746, 840-17-80
e-mail: forcespzoo@op.pl

Na europejskim
poziomie
Uczennice Policealnej Szko³y Kosmetycznej mieszcz¹cej siê przy Grochowskiej 346/348 szkol¹ siê u¿ywaj¹c kosmetyków tak renomowanych firm jak dr Eris, Dermika, Jadwiga, Charmine Rose. Lada chwila do tego szacownego
grona do³¹cz¹ firmy Janssen i Germaine de Capuccini.
Szko³a mgr Beaty Myd³owskiej dzia³a na rynku od 1999
roku, pracuj¹ w niej znakomici fachowcy - wyk³adowcy z
wy¿szym wykszta³ceniem pedagogicznym. 85 uczennic
zdobywa wiedzê w dwuletnim cyklu nauczania na kierunku technik us³ug kosmetycznych. Szko³a og³osi³a równie¿
nabór na kierunek technik us³ug fryzjerskich. Specjalizacja rusza ju¿ w lutym.
Niewygórowane czesne - dwóch lat a¿ czterysta godzin
310 z³ miesiêcznie, doskonali praktyk zawodowych. Najczêwyk³adowcy, interesuj¹cy pro- œciej same wybieraj¹ gabinety
gram nauczania, znakomicie kosmetyczne, w których siê
wyposa¿ony gabinet kosme- szkol¹ i nierzadko bywa tak, ¿e
tyczny s³u¿¹cy m.in. do celów w tych w³aœnie gabinetach podydaktycznych i sympatyczna dejmuj¹ pracê zawodow¹.
atmosfera szko³y to atuty nie do
- 70 procent naszych uczenprzecenienia. Uczennice nie nic po ukoñczeniu szko³y z ³ap³ac¹ za egzaminy semestral- twoœci¹ otrzymuje pracê w zane i za u¿yte podczas nauki wodzie. To mnie bardzo cieszy,
kosmetyki. Nauczyciele s¹ bowiem œwiadczy o dobrym
otwarci na nowoczesne rozwi¹- poziomie nauczania. Cieszy i
zania i tê otwartoœæ przekazuj¹ to, ¿e wiele przysz³ych uczenswoim uczennicom. Ewene- nic trafia do nas poprzez kolementem w skali kraju - jeœli cho- ¿anki, które ju¿ siê tu ucz¹ i s¹
dzi o szko³y kosmetyczne - s¹ zadowolone z programu jaki
wyk³ady z problematyki doty- oferuje szko³a - mówi Beata
cz¹cej Unii Europejskiej. Adept- Myd³owska, dyrektor Policealki sztuki kosmetycznej dowia- nej Szko³y Kosmetycznej. Dziêduj¹ siê jakie s¹ oczekiwania ki kontaktom z Fundacj¹ Jolanpracodawców unijnych, jakie ty Kwaœniewskiej szko³a wspówarunki trzeba spe³niæ by ubie- ³pracuje z Fundacj¹ El¿biety
gaæ siê o pracê poza Polsk¹, jak Tarkowskiej - kilka bezdomnych
najkorzystniej zaprezentowaæ podopiecznych fundacji nieodswoje umiejêtnoœci na rynku p³atnie zdoby³o w szkole tytu³
europejskim. We wspó³pracy ze technika us³ug kosmetycznych.
szpitalem przy Litewskiej odby- O renomie i poziomie szko³y
waj¹ siê zajêcia z fizykoterapii, najlepiej œwiadczy zadowolenie
uczennice maj¹ mo¿liwoœæ po- samych uczennic - odwiedzaj¹
znania technologii wykonywa- szko³ê ju¿ po jej ukoñczeniu - i
nia kosmetyków, a œciœlej kre- wysoki procent zatrudnionych w
mów w szkolnej pracowni che- zawodzie absolwentek. Atmosmicznej - to rzadkoœæ w tego fera szko³y jest niezwykle symtypu szko³ach, a dla przysz³ej patyczna - sprawdziliœmy.
kosmetyczki niezwykle cenna
Dla Czytelniczek mamy
umiejêtnoœæ. W gabinecie ko- niezwyk³¹ ofertê - na has³o
smetycznym uczennice pracu- „Nowa Gazeta Praska”
j¹ m.in. na galwanie s³u¿¹cym
bêd¹ Panie mog³y zdobydo zamykania porów skóry po
waæ wiedzê w Policealnej
zabiegach, na urz¹dzeniu do
Szkole Kosmetycznej przy
jonoforezy pozwalaj¹cym na
wprowadzanie leków do g³êb- Grochowskiej 346/348 bez
szych warstw skóry, która dziê- op³acenia wpisowego!
Prosimy dzwoniæ pod nr
ki temu mo¿e byæ naprawdê dobrze od¿ywiona, na darsonva- 619-20-91(92) w. 48 lub
lu, za pomoc¹ którego dokonu- 0507-238-817. Mo¿na rówje siê powierzchniowej dezyn- nie¿ zg³osiæ siê osobiœcie
fekcji skóry, na wapozonie, któ- do sekretariatu szko³y od
ry pozwala na niezwykle sku- poniedzia³ku do pi¹tku w
teczne nawil¿anie ozonowe. Po godz. 9 - 15:30
tych tajemniczych nazwach
Gabinet kosmetyczny
urz¹dzeñ swojsko zabrzmi wpiszko³y w Marysinie Wawersana w program nauka makijaskim przy ul. Potockich 111
¿u i nowoczesnej pielêgnacji
zaprasza na zabiegi kopaznokci - tipsy, akryl, ¿el. Dusmetyczne wykonywane
¿ym powodzeniem cieszy siê
przez wysokiej klasy spenauka klasycznego masa¿u i
cjalistów. Od poniedzia³ku
piercingu, czyli tak modnego
do pi¹tku w godz. 8-19, soostatnio przek³uwania ró¿nych
boty 8-16. Zapisy tel. 812czêœci cia³a w celu ozdobienia
47-16. Zabiegi wykonywaich kolczykami. W szkole Beaty
ne przez uczennice PoliceMyd³owskiej mo¿na siê równie¿
alnej Szko³y Kosmetycznej
nauczyæ makija¿u permanentza pó³ ceny!
nego. Uczennice maj¹ w ci¹gu
TS
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nowa gazeta praska

Kolêdowanie przy szopkach
Sala konferencyjna ratusza
Targówka (wraz z galeri¹) ledwo
pomieœci³a wszystkich, którzy 12
stycznia przybyli na uroczyste
og³oszenie wyników konkursu
„Kolêdy i szopki 2003” uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów
z rodzinami, opiekunów zespo³ów
i dyrektorów szkó³.

Agnieszka Zieliñska, Szko³a Podstawowa nr 285 - Opiekunowie:
El¿bieta Zajdel, Tomasz Str¹k;
Wyró¿nienie Szko³a Podstawowa nr 206 - Opiekun Anna Borowska
gimnazja:I miejsce Gimnazjum nr 5 - Opiekun Agnieszka
Drzewska; II miejsce Gimnazjum

zjum nr 4; III miejsce: Agata Jaroszek, Emil Karwecki
Wszystkie szko³y uczestnicz¹ce w konkursie otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, a uczestnicy p³ytê z kolêdami „Bo¿e Narodzenie
na Targówku” w wykonaniu artystów Teatru Rampa.
W obu konkursach wziê³o

Zaczê³o siê od koncertu w którym wyst¹pi³y zespo³y z 5 szkól
podstawowych i 4 gimnazjów.
Wszyscy mieli okazjê pos³uchaæ
kolêd w kilku jêzykach, m.in. po

nr 1 - Opiekun Magdalena Habza; Dyplom dla solistki Anny
Makowskiej, III miejsce Gimnazjum nr 2 - Opiekunowie: Iwona
Grêda, Ma³gorzata JóŸwiak; Wy-

niemiecku, francusku, a nawet po
japoñsku. Potem by³o wspólne
kolêdowanie przy akompaniamencie zaprzyjaŸnionego z Targówkiem Janusza Tylmana.
Po koncercie nast¹pi³ niecierpliwie oczekiwany moment og³oszenia wyników i wrêczenia nagród. By³y wœród nich aparaty fotograficzne, radioodtwarzacze,
drukarki komputerowe, nagrywarki i ksi¹¿ki. Oto laureaci:

ró¿nienie Gimnazjum nr 3 - Opiekun Gra¿yna Lewicka-Soko³owska

udzia³ 485 uczniów. Tak du¿e zainteresowanie sk³ada do postawienia pytania: Czy podobne konkursy mog³yby odbywaæ siê tak¿e z okazji œwi¹t wielkanocnych?
- To zale¿y od wydzia³u kultury
Urzêdu Miasta - odpowiada Maciej Danko.
99 procent prac dzieci w konkursie szopek to rewelacyjne pomys³y; wykonanie zró¿nicowane,
ale wszystkie prace maja poziom
artystyczny - ocenia przewodnicz¹cy jury, Maciej Danko, wiceburmistrz Targówka, plastyk z wykszta³cenia. W pracach nie widaæ
wp³ywu wzorców telewizyjnych;
szopki osadzone s¹ w realiach
dzielnicy, bloków Targówka.
Jako wa¿ny element konkursu
kolêd burmistrz podkreœla fakt, ¿e
wyst¹pi³y liczne, 20-osobowe grupy z klas m³odszych i starszych.
Podzia³ na grupy jest niezbêdny,
bo wymagania musz¹ byæ zró¿nicowane.
K

KOLÊDY - klasy I-III szko³y podstawowe: I miejsce
Szko³a Podstawowa nr 277 Opiekunowie: Anna Murmuchamiatow, Ewa Rodowicz; II miejsce Szko³a Podstawowa nr 42 Opiekunowie: El¿bieta Cyrych,
Ma³gorzata Zdunek, Barbara Sufranowicz; III miejsce Szko³a
Podstawowa nr 52 - Opiekun
Gra¿yna Kresa; Dyplomy dla
solistów: Szko³a Podstawowa nr
275: Anna Skory klasa IIc, Piotr
Gawroñski klasa Ib

klasy IV–VI szko³y podstawowe: I miejsce Szko³a Podstawowa nr 198 - Opiekun Monika Stosio; II miejsce Szko³a Podstawowa nr 42 - Opiekun Anna
Bruzik; Dyplomy dla solistów:
Monika Gumiê¿na, Jakub Krukowski; III miejsce Szko³a Podstawowa nr 52 - Opiekun

SZOPKI - klasy I–III szko³y podstawowe: I miejsce
Szko³a Podstawowa nr 277 Opiekunowie: Sabina Ma³êczyñska, E¿bieta Kalicka, Honorata
Jagodziñska; II miejsce Szko³a
Podstawowa nr 114 - Opiekunowie: Jadwiga Dziêcio³, Iwona
Osuch; III miejsce Szko³a Podstawowa nr 206 - Opiekunowie:
Iwona Sa³adyk, Iwona Sychowicz;
Wyró¿nienie Szko³a Podstawowa nr 275 - Opiekunowie: Ma³gorzata Kalinowska, Ewa Kamiñska, Walentyna Chromiñska,
Szko³a Podstawowa nr 42 - Opiekunowie: Joanna Wojty³³o Barbara Sufronowicz, Anna Bruzik

klasy IV–VI szko³y podstawowe: I miejsce Szko³a Podstawowa nr 58 - Opiekun Teresa
Bieniek; II miejsce Szko³a Podstawowa nr 277 - Opiekunowie:
Sabina Ma³êczyñska, El¿bieta
Kalicka, Honorata Jagodziñska;
III miejsce Szko³a Podstawowa
nr 84 - Opiekunowie: Renata Majewska, Zofia Rostek
gimnazja: I miejsce praca zespo³owa: Marika Smoliñska i
Anna Sadurska - uczennice Gimnazjum nr 3; II miejsce: Gimna-
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Oferuje
sprzêt rehabilitacyjno-medyczny
materace ortopedyczne
sklep
 raty
ul. Targowa 59
róg K³opotowskiego
tel. /fax 818-77-68

pon. - pt. 10-18, sob. 9-14
z og³oszeniem 5% rabatu

Trattoria MILANO
OFERUJE:
wyœmienit¹ kuchniê
catering
przyjêcia dla firm
muzykê na ¿ywo
czwartki, pi¹tki, soboty

BAL KARNAWA£OWY
50 z³ (z konsumcj¹) od
osoby
sprzeda¿ biletów do
koñca stycznia

Wyszogrodzka 5
tel. 675-61-31

Dom Kultury
„Zacisze”
zaprasza
17 stycznia (sobota)na II Rodzinny Turniej Szachowy. Pocz¹tek imprezy godz. 10.00. Zapraszamy wszystkich, którzy lubi¹
graæ i rozwi¹zywaæ zagadki szachowe. Turniej to znakomita okazja, to spêdzenia w mi³ej, rodzinnej atmosferze wolnego czasu.
Wœród zabaw m.in. familiada szachowa.
17-18 stycznia Dom Kultury
„Zacisze” zaprasza na „Weekend
ze szk³em”, czyli dwudniowy kurs
nauki robienia witra¿y metod¹
Tiffany’ego. Dom Kultury zapewnia materia³y. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.
Dom Kultury „Zacisze”, ul.
Blokowa 1, tel. 679-84-69

=+

BIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,
karta, kadry, ZUS, urzêdy
ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201
tel. 814-29-21, 0501-719-046

CV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Zbigniewa Herberta w Warszawie
zaprasza wszystkich do udzia³u

W KONKURSIE

Bia³o³êka wczoraj i dziœ
na najlepsze fotoreporta¿e,
albumy, gazetki,
rysunki, plakaty dotycz¹ce
historii ziemi bia³o³êckiej
i jej dnia dzisiejszego
Patronat honorowy: Burmistrz Dzielnicy
Warszawa-Bia³o³êka Liliana Zientecka;
Instytut Pamiêci Narodowej – Oddzia³
Warszawski; Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

Informacji udzielaj¹: Anna Madej,
Beata Sapiejewska, Maria Szymalska
tel. 811-72-18 lub 811-74-92
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Avetkowe radoœci i ¿ale...
Rzecz dotyczy pierwszych wra¿eñ i bardzo jeszcze ¿ywych odczuæ z rozpoczêtej w minion¹ sobotê trzeciej edycji festiwalu bo¿onarodzeniowego III BETLEJEM U AVETEK. Konkurs, który
do tej pory nosi³ nazwê „Bia³o³êckie Betlejem”, odbywa siê równie¿
na Targówku, st¹d konieczna sta³a siê zmiana nazwy. Na afisz
wesz³y wiêc AVETKI – pomys³odawca imprezy, ³¹cz¹cy wszystkie podmioty organizacyjne: Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, Dom Kultury „Œwit” oraz Mazowieckie
Centrum Kultury i Sztuki.

rów po skromne ale niezwykle
szczerze i radoœnie kolêduj¹ce
mniejsze formacje szkolne, klubowe, rodzinne. Wprost nieprawdopodobne, i¿ w ci¹gu kilku godzin na scenie stanê³o ponad 600
osób! Z kolei w niedzielê od 8
rano – ta zaskakuj¹ca godzina nie
jest b³êdem drukarskim! – do wieczora w sali konferencyjnej ratusza Dzielnicy Bia³o³êka przy ul.
Modliñskiej 197 za spraw¹ teatrów przedszkolaków, dzieci,
m³odzie¿y i – uwaga! – wielopokoleniowych, mo¿na by³o zanurzyæ siê w bajkowym œwiecie fan-

chórów i zespo³ów muzycznych,
dzia³aj¹cych na terenie ca³ego
Mazowsza.
I st¹d wynika kolejna radoœæ,
i¿ uda³o siê stworzyæ konkurs,
skupiaj¹cy bardzo ró¿ne œrodowiska. Wykonawcy pochodz¹cy ze
szkó³, przedszkoli, domów kultury, klubów zainteresowañ, œwietlic, parafii... wreszcie maj¹ okazjê do spotkania, przyjrzenia siê
sobie, choæby przelotnie, w drodze na scenê i niejednokrotnie
prze³amywania stereotypów, np.
i¿ w chórach koœcielnych œpiewaj¹
wy³¹cznie „stare babcie z trzês¹-

woœci. Wiele osób na gor¹co wyra¿a³o uznanie dla AVETEK, AVE
MEN za sprawn¹ organizacjê i
ciep³¹ atmosferê, babciom z
GOLD OLD AVE za smaczne ciasta... Istotnie, widok krz¹taj¹cych
siê w pocie czo³a, ustalaj¹cych
szczegó³y techniczne prezentacji,
dbaj¹cych o p³ynnoœæ przes³uchañ, prowadz¹cych konferansjerkê, opiekuj¹cych siê zespo³ami, w pe³ni za wszystko odpowie-

To terytorialne „rozszerzenie
siê” Betlejem i skuteczne po³¹czenie wysi³ków ró¿nych instytucji,
daj¹ce notabene znakomite efekty organizacyjne i artystyczne, jest
pierwsz¹ radoœci¹ po dwóch
pierwszych dniach przes³uchañ.
W sobotê 10 stycznia od rana do
póŸnego popo³udnia Dom Kultury „Œwit” przy ul. Wysockiego 11
opanowali œpiewacy – od najm³odszych po wiekowych, prezentuj¹cy siê solowo i zespo³owo,
ze wspania³ych, uznanych chó-

tazji i wyobraŸni, w którym nierzadko z ca³¹ ostroœci¹, choæ metaforycznie, ukazano dramaty
rzeczywistoœci.
Druga radoœæ to fakt, i¿ AVETKOWY festiwal jest najwiêksz¹
imprez¹ na terenie Warszawy,
adresowan¹ do amatorskiego ruchu artystycznego. Swój udzia³ w
regulaminowym terminie (niestety, wielu „spóŸnialskich” trzeba
by³o ze wzglêdów technicznych
odes³aæ z kwitkiem) zg³osi³o ponad 1700 osób z 22 teatrów i 55

GROTA SOLNO - JODOWA
• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy
• nerwice, przemêczenie, brak odpornoœci na stres

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA
ul. Targowa 33
Rezerwacja pod numerem telefonu (22) 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 800-2000
sob. od godz. 800 do 1500

Dekor Styl
poleca






Zapraszamy
pon.- pt. 11-19, sob. 10-14
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cymi siê g³osami” (przepraszam
za kolokwializm), albo, ¿e aktywnoœæ klubów seniora ogranicza
siê tylko do miernej jakoœci kabaretów, usi³uj¹cych rozbawiæ widzów narzekaniami na wysokoœæ
emerytur... Taka powszechnoœæ
festiwalu id¹ca w dodatku w parze z jego wielopokoleniow¹ formu³¹, o któr¹ zreszt¹ skutecznie
spiera³em siê z jurorami podczas
sobotniego obiadu, ma g³êboki
sens, zw³aszcza w wielkiej i anonimowej Warszawie. I nie chodzi
tylko o nawi¹zywanie kontaktów
miêdzy zespo³ami, promocjê konkretnych instytucji, uczenie siê od
siebie, ale równie¿ poczucie
wspólnoty wokó³ pewnych wartoœci, które skutecznie g³osi i piêciolatek z teatru „Smerfy” z Domu
Kultury ”Zacisze”, gdy w finale
spektaklu z ca³ym przekonaniem
wyg³asza, „i¿ Jezus siê rodzi, tam
gdzie go pragn¹”, i niemal profesjonalny chór doros³ych parafian
z Natolina „Cantate Domino” pracuj¹cy na swoj¹ pozycjê w pocie
czo³a podczas wielu prób, i kolêduj¹cy rockendrolowo dziadkowie
ze „Z³otej Jesieni” z Z¹bek.
A co najwa¿niejsze – wykonawcy bardzo ceni¹ sobie te mo¿li-

dzialnych Marka, Kuby, Marcina,
Adama, Grzeœka, Agi, Zuzi, Madzi, Gosi, Kasi, Agaty, Marty, Marzeny... niezmiernie raduje i prowokuje do pytania „sk¹d siê taka
m³odzie¿ bierze?”
Cieszy równie¿ wspó³praca z
Wydzia³ami Kultury Dzielnic Bia³o³êka i Targówek, które przygotowa³y wspania³y prezent dla
KA¯DEGO uczestnika festiwalu –
kolêdow¹ p³ytê AVETEK. Wiado-

Zdjêcia do artyku³u wykonaliœmy 11 stycznia, powy¿sze
zdjêcie jest z przedstawienia Teatru Raj „Œwi¹teczna ulica”,
który oprócz konkursowego przedstawienia 17 stycznia zaprasza 18 stycznia o godz. 12.30 i 14.15 do budynku
katechetycznego parafii Œw. Marka Ewangelisty przy
ul. Zamiejskiej 6. Wstêp wolny.

mo, i¿ przy tak du¿ej liczbie
uczestników nagrody otrzymaj¹
nieliczni, a przecie¿ Betlejem nikt
nie powinien opuszczaæ z pustymi rêkami.
Jak widaæ, powodów do radoœci nie brakuje, co wiêcej nie napisa³em o wszystkich. Godnym
uznania jest fakt skupienia znakomitego jury (m.in. doc. Jan
Wêcowski z AMFC – kompozytor, krytyk, wybitny znawca kolêd,
s. dr Alicja Joñczyk – muzykolog,
dyrygent, wyk³adowca akademicki, Bo¿ena Suchocka – dziekan
Wydzia³u Aktorskiego warszawskiej Akademii Teatralnej, Janusz
Majcherek, naczelny miesiêcznika „Teatr”), plany wydania pofestiwalowej p³yty z najlepszymi wykonaniami kategorii muzycznej,
zainteresowanie ze strony mediów...
Lecz pojawia siê równie¿
ogromny ¿al, ¿e tak ma³o osób
obejrza³o niejednokrotnie wspania³e i bardzo g³êbokie prezentacje. Prawdziwie wzruszy³ mnie
„Teatr cieni” z LO im. J. Pi³sudskiego w Warszawie. Perfekcyjnie operowali œwiat³em, plastyk¹
w³asnych cia³ i emocjami zawartymi w muzyce Preisnera i Griega. Bez s³ów – a jak¿e dobitnie
pokazali ob³udê i bezsens przedœwi¹tecznego zagonienia. Mój ¿al
potêguje fakt, i¿ niewiele zespo³ów, a co gorsza ich opiekunów,
dyrygentów, animatorów ogl¹dadokoñczenie na str. 8

KONKURS ZA KALENDARZ
Wyj¹tkowo udany kalendarz wyda³ w tym roku Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Na
pierwszej stronie znajduje siê monta¿ zdjêæ, ilustruj¹cych potem kolejne miesi¹ce. Zdjêcia s¹ ró¿ne: zarówno przedstawiaj¹ inwestycje ostatnich kilku lat, jak i budynki starsze, zabytkowe. Ca³oœæ
t³a utrzymana jest w ³adnej, jasnogranatowej tonacji. Kalendarz nie jest osi¹galny w sprzeda¿y, ale
piêciu spoœród naszych Czytelników, którzy prawid³owo do 16 stycznia odpowiedz¹ na pytanie, co
przedstawiaj¹ publikowane zdjêcia, otrzyma ów kalendarz w prezencie od urzêdu. Odpowiedzi prosimy przekazywaæ na nasz numer telefonu – 618-00-80.

ul. Œwiatowida 49
pawilon 21
tel. 466-01-03

firanki, zazdrostki
tkaniny zas³onowe
karnisze, dr¹¿ki
akcesoria dekoracji okien
¿aluzje, verticale, rolety
Projektujemy komputerowo
szyjemy dekoracje
montujemy karnisze,
rolety, ¿aluzje

Budynek mieszkalno-us³ugowy
ul. Bogumiñska 12
 zacisze luksus wœród willi
 kameralny, chroniony budynek
 gara¿ podziemny + parking
zja
oka
 w³asnoœæ hipoteczna
do
 mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz gratis
nia
 udzia³ w gruncie gratis
yst a ej
z
r
o
w yk ontow
 balkony gratis
rem
 cena tylko 3250 z³/m2
ulgi

Sprzeda¿ POL-TOP, ul. Radzymiñska 211, tel. 678-14-14, fax 678-04-04

wymiana butli 11 kg
sp. z o.o.

dostawy gazu autocystern¹

propan-butan
dostawa do Klienta GRATIS

tel. 675-34-51,

675-31-58
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Pomoc wzajemna
O praskiej wigilii integracyjnej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” po
raz pierwszy w podwórzu przy
ul. Targowej 80/82, pozosta³y
jeszcze zielone ga³¹zki przy
wejœciu. Trwa³¹ pami¹tk¹ bêd¹
zdjêcia, na których utrwalono
najwa¿niejsze momenty: koncerty Krystiana Migdy i zespo³u
Not Here, wystêp Teatru Niezwyk³ego Ireny Oleckiej, aukcjê
przedmiotów wykonanych
przez osoby niepe³nosprawne,
wieczerzê na mroŸnym powietrzu, rodzinny konkurs ubierania choinek, dzielenie siê op³atkiem, prezenty od œwiêtego Miko³aja dla dzieci i rodzin, Œwi¹teczne paczki by³y zró¿nicowane , o wartoœci od 50 do 300 z³,
w zale¿noœci od sytuacji materialnej obdarowanego. Zawiera³y ¿ywnoœæ, buty, odzie¿ zimow¹. Wsad ¿ywnoœciowy do 340
paczek dostarczyli sponsorzy,
m.in.: Fundacja „Po¿ywienie Darem Serca”, Bank ¯ywnoœci, restauracja ADI; inne
dary zakupiono dziêki œrodkom dla osób
niepe³nosprawnych,
uzyskanym z
Urzêdu m.st.
Warszawy i od
wojewody mazowieckiego
Ka¿da z 30
rodzin, staraj¹cych siê najpiêkniej ubraæ
choinkê - w³aœnie j¹ otrzyma³a
jako nagrodê w konkursie. Nagrod¹ dla wykonawców za wystêpy na zaimprowizowanej
scenie w sali jadalni by³y oklaski widzów, m.in. marsza³ka
Sejmu, Marka Borowskiego z

ma³¿onk¹, goœci z Otwockiego
Centrum Kultury i innych
uczestników wigilii. Jako skromne, bardzo dobre kolorystycznie
Alina Janowska oceni³a „Jase³ka polskie” w wykonaniu Teatru Niezwyk³ego.
Opinii w³adz dzielnicy Praga
Pó³noc zabrak³o z bardzo prozaicznego powodu: ¿aden z zaproszonych urzêdników nie zaszczyci³ imprezy sw¹ obecnoœci¹ ani kontaktem telefonicznym, a urz¹d - wsparciem finansowym. By³ to chyba jedyny
brak.
O bogaty program i jego wykonanie zadbali dzia³acze Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.
Ich dzie³em by³a œwi¹teczna
dekoracja podwórka, przygotowanie i wydawanie potraw wigilijnych, troska o porz¹dek, a
potem uprz¹tniêcie podwórka
po imprezie.
Wszystko mog³o siê udaæ

dziêki temu, ¿e w stowarzyszeniu dzia³a liczna grupa wolontariuszy. Codziennie w lokalu
przy Targowej 80/82 kilkunastu
m³odych ludzi spêdza ok. 4 godzin. Pe³ni¹ dy¿ury w biurze,
prowadz¹ zajêcia reedukacyj-

Zimowe Warsztaty Teatralne
Integracyjny Klub Artystyczny „Winda” serdecznie zaprasza na zimowy obóz teatralny, który odbêdzie siê w dniach 3 - 13 lutego 2004
we Wroc³awiu.
Obozy z „Wind¹” to praca warsztatowa i pog³êbianie wiedzy o teatrze. Spotkanie z doœwiadczonymi ludŸmi, instruktorami zajmuj¹cymi siê teatrem w najrozmaitszych jego przejawach - od klasycznego
teatru s³owa, przez improwizacjê, po teatr tañca, pantomimê i teatr
uliczny. Na pocz¹tku obozu ka¿dy uczestnik ma mo¿liwoœæ wyboru
grupy i instruktora, pracy nad t¹ dziedzin¹ teatru, która interesuje go
najbardziej. W tym roku proponujemy do wyboru takie zajêcia, jak:
* taniec wspó³czesny - prowadz¹cy Joanna Czajkowska (Teatr
Okazjonalny)
* zadania aktorskie - prowadz¹cy Marek Kocot (aktor, re¿yser, dramaturg)
* ma³e formy teatralne - prowadz¹cy Marek Brand (teatrolog, teatr
Zielony Wiatrak)
* improwizacja i ewentualnie piosenka - prowadz¹ca Katarzyna
Burakowska
Po zajêciach odwiedzaæ bêdziemy wroc³awskie teatry instytucjonalne i niezale¿ne oraz spotykaæ siê z ich twórcami.
Warsztaty koñcz¹ siê pokazami spektakli, które powstaj¹ podczas
zajêæ. W krótkim przedstawieniu ka¿da grupa próbuje pokazaæ efekty
dziesiêciodniowej pracy.
Warsztaty z „Wind¹” przydadz¹ siê ka¿demu, kto choæ trochê interesuje siê praktyk¹ teatraln¹. Nie trzeba tu mieæ szczególnych doœwiadczeñ czy zdolnoœci, nawet kompletny nowicjusz znajdzie coœ
dla siebie.
Odp³atnoœæ za zimowisko wynosi 800 z³ od osoby. W ramach tej
kwoty zapewniamy zakwaterowanie, ca³odzienne wy¿ywienie, warsztaty teatralne prowadzone przez profesjonalnych twórców, ubezpieczenie oraz opiekê lekarsk¹, a tak¿e bilety do teatrów i udzia³ w imprezach towarzysz¹cych obozowi.
Wszystkich chêtnych prosimy o jak najszybszy kontakt!
Bli¿sze informacje:
Integracyjny Klub Artystyczny WINDA
ul. Rac³awicka 17, 80-406 Gdañsk
tel./fax. (058) 344-90-53, tel. 344 77 93
e-mail: winda_klub@poczta.onet.pl

ne, pomagaj¹ w lekcjach, pomagaj¹ ch³opcom w Domu Rotacyjnym, pozyskuj¹ sponsorów, pod kierunkiem starszej od
nich wolontariuszki Oli Barcikowskiej ucz¹ siê sztuki kulinarnej. Organizuj¹ dyskoteki, na
które „wjazd” kosztuje 10 z³.
Co przyci¹ga m³odzie¿ do
„Otwartych Drzwi”? - zapyta³am
dwojga wolontariuszy.
Basia ma 20 lat, od roku
mieszka w Warszawie’ na Bródnie. Na Targow¹ 80/82 trafi³a,
poszukuj¹c pracy. Przychodzi
tu teraz po pracy, od poniedzia³ku do pi¹tku, na kilka godzin,
czêsto tak¿e w soboty i niedziele. Gdy siê tu rozejrza³am, rozbudzi³a siê we mnie chêæ bezinteresownej pomocy ludziom;
by przyjœæ, porozmawiaæ, pomóc, pocieszyæ, doradziæ. Chcê
poznaæ coœ nowego, tak¿e z
problemów ¿yciowych, którym
nie potrafiê w pe³ni zaradziæ, np.

niepe³nosprawnoœci. Niektórzy
wolontariusze przychodz¹ po
to, by wspólnie posiedzieæ, porozmawiaæ, poœmiaæ siê. Czujê, ¿e jest to miejsce magiczne.
W pracy mogê byæ zmêczona,
Ÿle siê czuæ; gdy tu przyjdê - zaczynam czuæ siê wspaniale.
Chcia³abym, by wœród ludzi
by³o wiêcej wzajemnej ¿yczliwoœci i zrozumienia; by by³ to
nasz wspólny dom. Basia pomaga choremu Maækowi z
Domu Rotacyjnego, zbiera oferty pracy, umawia klientów, pomaga w pracach biurowych.
Równie¿ od roku jest w Warszawie 24-letni Krzysiek, mieszkaniec Domu Rotacyjnego. Trafi³ tu, id¹c od Dworca Wileñskiego, choæ s³ysza³ o Pradze jako
gorszej czêœci Warszawy. Poczu³, ¿e tu mo¿e siê zatrzymaæ
i coœ ze sob¹ zrobiæ. Decyzji nie
¿a³uje. Jego zdaniem, „Otwarte Drzwi” przyci¹gaj¹ tych, którzy maj¹ dobre serce, chêæ niesienia pomocy. Tu zawsze jest
zajêcie. Mo¿na siê czegoœ nauczyæ, a przy okazji pomóc innym. Tu nikt siê nie nudzi. Praca z ludŸmi to dla Krzyœka przyjemnoœæ i radoœæ. Czuje, ¿e
potrafi ich zrozumieæ, daæ przyjacielsk¹ radê, choæ - na swój
sposób - ka¿dy cz³owiek jest
inny. Trzeba wypracowaæ normy, zasady, by byæ w porz¹dku
wobec siebie i otoczenia; widzieæ dobro nawet wtedy, gdy
siê myœli, ¿e wszystko stracone. Na pytanie, czy wolontariusze k³óc¹ siê miêdzy sob¹,
Krzysiek odpowiada b³yskawicznie: A po co?
„Otwarte Drzwi” maj¹ sporo
doœwiadczeñ w pozyskiwaniu
sponsorów. Dziêki nim przy

Targowej 80/82 mo¿na rozwijaæ nowe formy dzia³alnoœci.
Niedawno otwarto sto³ówkê,
która wydaje codziennie 40
œniadañ, 60 obiadów i 20 kolacji. Z tej formy pomocy mog¹
korzystaæ osoby, które bior¹
udzia³ w programach: spotkaniach, grupach wsparcia. Programy s¹ po to, by cz³owiek
chcia³ wyjœæ z biedy, czyni³ starania o zmianê swej trudnej
sytuacji ¿yciowej - mówi Anna
Machalica, prezes Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”. - Organizacja pozarz¹dowa przeciera szlak, odwa¿nie podejmuje
nowe tematy. Potem system
powinien to wch³aniaæ. Mimo
trudnoœci, nam siê udaje.
Wkrótce otworzymy Klub Pracy.
K.

Zapraszamy na otwarcie wystawy
malarstwa

ADAMA JERZEGO KOZ£OWSKIEGO
w poniedzia³ek 19 stycznia o godzinie 17.30
w sali konferencyjnej
Ratusza Dzielnicy Targówek
przy ul. Ludwika Kondratowicza 20
Imprezy towarzysz¹ce otwarciu:
pokaz tkanin Doroty Koch „Kwiaty” oraz
prezentacja komputerowa A.J.K.”Anielskie tajemnice”
PRZYJÊCIA
BANKIETY



wesela  jubileusze
imieniny  chrzciny
do 50 osób
bogate menu
ATRAKCYJNE CENY
przyjmujemy zamówienia
na dania gotowe
tel. 678-96-24 w g. 8-16
0692-600-178
www.centrumzacisze.prv.pl

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 818-00-83

wyrób
sprzeda¿ bi¿uterii
naprawa
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Alkoholowe problemy...
Niedawno witaliœmy Nowy Rok
i wznosiliœmy toast szampanem.
W domach rodzinnych najczêœciej towarzysz¹ doros³ym dzieci. Nowoczeœni rodzice wyposa¿aj¹ w tym momencie swoje pociechy w kieliszki. Mam nadziejê, ¿e po przeczytaniu tego artyku³u, niektóre z mam zastanowi¹
siê, zanim podadz¹ dziecku
pierwszy dla niego kieliszek do
rêki, który mo¿e byæ w przysz³oœci jego problemem alkoholowym...
Z problemem alkoholowym
spotykam siê od wielu lat jako nauczycielka. Uczniowie, których
rodzice pij¹, nale¿¹ do grupy
dzieci, które przysparzaj¹ najwiêcej k³opotów. Przeszkadzaj¹ w
prowadzeniu lekcji, nie chc¹ siê
uczyæ, nie maj¹ czêsto odrobionej pracy domowej. Mimo to staram siê traktowaæ je z wyj¹tkow¹ cierpliwoœci¹ i trosk¹.
Od kilku miesiêcy pe³niê funkcjê przewodnicz¹cej Dzielnicowego Zespo³u Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych i muszê stwierdziæ, ¿e dopiero teraz
mam pe³ny obraz sytuacji moich
uczniów, którzy s¹ uwik³ani w
chorobê alkoholow¹.
Nadu¿ywanie alkoholu przez
jednego z doros³ych domowników jest problemem ca³ej rodzin y. Wszyscy w tej chorobie
uczestnicz¹. Piciu alkoholu w
nadmiarze towarzyszy najczêœciej agresja wobec najbli¿szych.
Coraz wiêcej rodzin w Polsce
dotyka ten problem, bo coraz wiêcej ludzi pije alkohol w nadmiarze i w coraz m³odszym wieku
dzieci siêgaj¹ po swój pierwszy
kieliszek. I nic dziwnego. Coraz
trudniej znaleŸæ ulicê, salê sportow¹ czy kinow¹, program radio-

Otrzymaliœmy podziêkowanie od Centrum Samotnych Matek z Dzieæmi „Bajka”, które serdecznie dziêkuje Klubowi Rowerowemu
„Trybik” za okazane serce.
Pragniemy przypomnieæ, ¿e
m³odzie¿ z „Trybika” by³a motorem zbiórki zabawek i
odzie¿y w Zespole Szkó³ przy
ul. Jagielloñskiej 7. Do tej szlachetnej akcji zorganizowania
wigilii i Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oprócz „Trybika” do³¹czy³
siê Carrefour Wileñska oraz
Program 5 10 15 z telewizji.
Wszyscy przekazali prezenty
do „Bajki”.

wy czy telewizyjny, stronê w gazecie, w których nie pojawia³oby
siê zaproszenie do picia napojów
alkoholowych.
Ogólnopolskie badania socjologiczne przeprowadzone w 1995
roku i powtórzone w czerwcu
1999 roku, pokazuj¹, ¿e w drugiej po³owie lat 90. nast¹pi³
znaczny wzrost spo¿ycia alkoholu przez polsk¹ m³odzie¿. Towarzyszy temu widoczny wzrost
szkód i zagro¿eñ wynikaj¹cych z
tego faktu:
68% 15-letnich ch³opców i
54% 15-letnich dziewcz¹t pi³o alkohol w ci¹gu ostatniego miesi¹ca.
58% 15-latków i 43% 15-latek
upi³o siê w ci¹gu ostatniego roku.
Co 10 dziecko po wypiciu
uczestniczy³o w bójce lub
sprzeczce.
5 % nastolatków po wypiciu alkoholu doœwiadczy³o wypadku
lub uszkodzenia cia³a w bójce lub
sprzeczce.
Co dwudziesta 15-latka po
spo¿yciu alkoholu mia³a niechciane kontakty seksualne oraz
kontakty seksualne bez antykoncepcji.
Niektórzy z nich to przyszli potencjalni podopieczni dzielnicowych Zespo³ów Realizacji Programów Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Ostatnio zbieraj¹c materia³y do
pracy dyplomowej przeprowadzi³am ankietê w dwóch warszawskich gimnazjach. Pytania m.in.
dotyczy³y picia alkoholu przez
m³odzie¿ i dzieci.
Jako najczêstsze powody picia
alkoholu przez m³odych ludzi podawali: alkohol smakuje, panuj¹ca moda i ciekawoœæ, wprowadza
dobre samopoczucie, problemy
w domu lub w szkole, rodzice
pij¹.
Na pytanie, co s¹dz¹ na temat
picia alkoholu przez uczniów:
100% ankietowanych odpowiedzia³o, ¿e to normalne i nie widz¹ w tym nic z³ego. Najczêœciej
pij¹ podczas spotkañ (okreœlanych mianem imprez), na obozach, wycieczkach, koloniach,
przed blokiem. Za problem alkoholizmu, zw³aszcza m³odych ludzi jest odpowiedzialne ca³e spo³eczeñstwo m. in. poprzez zezwolenie na ³atwoœæ dostêpu do
alkoholu, tradycjê wyniesion¹ z
domu, w którym pije siê przy wielu okazjach. M³odzi ludzie widz¹,
¿e konieczne i niezbêdne np. w
coraz modniejszym grillowaniu
doros³ych jest picie piwa. W wielu rodzinach, podczas uroczysto-

œci domowych, to rodzice podaj¹
pierwszy kieliszek do rêki dziecka, t³umacz¹c siê, ¿e bêdzie
dziecku bêdzie przykro, gdy doroœli pij¹ w kieliszku, a ono swój
napój w szklance. Dzieci i m³odzie¿ s¹ obecnie bardzo zdolni i
wczeœnie naœladuj¹ doros³ych.
Nie ograniczaj¹ siê jednak do wypicia jednego piwa, ale podczas
jednego spotkania wypijaj¹ ich
bardzo wiele. Coraz czêœciej imprezom towarzysz¹ równie¿ mocniejsze trunki, najczêœciej wódka
z sokiem.
W problematyce alkoholowej
mo¿na wyró¿niæ dwa zjawiska:
- Problemy rodzin dotkniêtych
alkoholizmem, którzy trafiaj¹ do
dzielnicowych Zespo³ów RPP i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
- Problem picia alkoholu przez
m³odych ludzi. Wyleczenie osoby uzale¿nionej od alkoholu to
proces d³ugotrwa³y.
Zanim rodzina zdecyduje siê
na zg³oszenie do punktu informacyjno-konsulatacyjnego (istniej¹cego przy dzielnicowym Zespo³ach RPPiRPA) domowego alkoholika, sprawcy wielu awantur,
mija du¿o czasu (czasem parê
lat). Leczenie w punkcie rozpoczynaj¹ rozmowy motywacyjne
(co najmniej 3) i badanie przez
bieg³ego. Czêsto jednak zdarza
siê, ¿e chorzy nie zg³aszaj¹ siê
na powy¿sze badania. Wówczas
w przypadku dwukrotnej nieobecnoœci, powiadamiana jest policja.
Dalsze leczenie mo¿liwe jest po
uzyskaniu postanowienia s¹du w
sprawie skierowania do zak³adu
lecznictwa odwykowego. Na
miejsce w tym zak³adzie najczêœciej czeka siê od roku do dwóch.
Jak widaæ, samo leczenie trwa
bardzo d³ugo i niestety nawet ono
nie gwarantuje ca³kowitego wyleczenia. Zróbmy wiêc coœ, aby
coraz mniej rodzin by³o dotkniêtych problemem alkoholowym,
aby by³o coraz mniej podopiecznych dzielnicowych Zespo³ów
RPPiRPA. Niech walka z tym zjawiskiem i podjêcie szerokiej profilaktyki antyalkoholowej bêdzie
naczelnym zadaniem ca³ego
spo³eczeñstwa. Wspólne dzia³ania rodzin, szko³y, spo³ecznoœci
lokalnych, organizacji i instytucji
s¹siaduj¹cych mo¿e bardzo
wzmocniæ dzia³ania profilaktyczne.
Podejrzewam, ¿e wszystkim,
mo¿e ¿y³oby siê mniej barwnie,
ale za to spokojniej i bezpieczniej.
El¿bieta Furdyna

nowa gazeta praska

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
z a w i a d a m i a, ¿e w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Dom Development S.A. w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i wydania pozwolenia na budowê osiedla mieszkaniowego sk³adaj¹cego siê z trzech zespo³ów domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, usytuowanych na dzia³kach nr ew. 19/2 i 19/3 z obrêbu 4-01-18 po³o¿onej przy
ulicy Odkrytej w Warszawie.
Pouczenie:
Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel. +22/ 6767670 fax. +22/
6767670 wew. 231.

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.)
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci usytuowanych wzd³u¿ planowanej inwestycji, ¿e w dniu
12 grudnia 2003r. wyda³ Decyzjê Nr 1002/2003 o pozwoleniu
na budowê kana³u ogólnosp³awnego K 1,40 m L=160 m w
ul. Œwiatowida oraz K 1,20 L=358 m, K 1,00 L=264 m, K 0,80
L=263 m, K 0,60 L=137 m, K 0,50 L=60 m w ul. Ko³aciñskiej
odc. ul. Milenijna – ul. 15 Sierpnia na dzia³kach z obrêbów 403-09, 4-04-14, 4-04-15, 4-04-16, 4-04-17 i 4-04-18 w Warszawie.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14-tu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciwko windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
wzd³u¿ planowanej inwestycji przys³uguje prawo wniesienia
odwo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia.
Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w
wysokoœci 5,0 z³ od podania i po 50 gr. od ka¿dego za³¹cznika
(ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. – Dz. U. 86, poz. 960).
Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê
z treœci¹ w/w decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka,
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 Warszawa,
tel. 67-67-670, pok. 301 w godzinach pracy Urzêdu.

BIA£O£ÊCKIE
FORUM
INICJATYW
OBYWATELSKICH
22 stycznia o godzinie 11
w Sali Konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy odbêdzie siê spotkanie szkoleniowe w ramach Bia³o³êckiego Forum
Inicjatyw Obywatelskich.
Organizatorem jest Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy.
Koordynatorem Forum jest
Piotr Oracz - Przewodnicz¹cy Komisji Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia.
T emat szkolenia: O co
chodzi w po¿ytku publicznym?
Omówienie skutków wprowadzenia Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i
wolontariacie dla inicjatyw
obywatelskich.
Program BFIO:
godz. 11.00 - prezentacja
portalu dla organizacji pozarz¹dowych www.ngo.pl - Stowarzyszenie Klon/Jawor
godz. 11.20 - omówienie
Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie – Joanna Krasnodêbska
- Stowarzyszenie BORIS.
Dyskusja na temat ustawy.
ok. godz. 14.00 - zakoñczenie BFIO.
Mamy zaszczyt zaprosiæ
wszystkie organizacje obywatelskie uczestniczace w
BFIO oraz wszystkich zainteresowanych szkoleniem oraz uczestnictwem
BFIO.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
tel. do OPS 614 70 00, email: poracz@poczta.fm

Sukcesy uczniów z Pragi
W listopadzie i grudniu ub.r.
rozgrywano fina³y XXXVII edycji Warszawskiej Olimpiady
M³odzie¿y w mini koszykówce,
koszykówce i unihokeju dziewcz¹t i ch³opców. Uczniowie praskich szkó³ podstawowych,
gimnazjów i szkó³ œrednich
mog¹ siê pochwaliæ znacznymi
osi¹gniêciami na szczeblu Warszawy.
W mini koszykówce dziewcz¹t uczennice Szko³y Podstawowej nr 50 prowadzone
przez Ma³gorzatê Zaroñ zdoby³y z³oty medal, pokonuj¹c
w meczu fina³owym dziewczêta ze Szko³y Podstawowej nr 28
z Wawra. Fina³y by³y rozgrywane w hali Dzielnicowego Oœrodka Sportu i Rekreacji Praga Pó³noc przy ulicy Jagielloñskiej 7.
W mini koszykówce ch³opców nasi uczniowie ze Szko³y
Podstawowej nr 50 zdobyli
srebrne medale ulegaj¹c w
meczu fina³owym swoim rówieœnikom z Ochoty. Zespó³ prowadzi³ Tomasz Wakulski.
W koszykówce dziewcz¹t i
ch³opców gimnazjów Pragê Pó³noc po raz kolejny reprezentowali uczennice i uczniowie Gimnazjum nr 30. Nasze zespo³y
gor¹co dopingowane przez

swoje kole¿anki i kolegów a tak¿e dyrektora szko³y Wojciech
Bañkowskiego spisa³y siê znakomicie. Ch³opcy prowadzeni
przez wielokrotnego reprezentanta Polski, a nastêpnie trenera m.in. Mazowszanki Pruszków Andrzeja Nowaka, powtórzyli ubieg³oroczne osi¹gniêcie
swoich starszych kolegów i
zdobyli z³ote medale pokonuj¹c w meczu fina³owym uczniów
Gimnazjum nr 17 z Ochoty.
O I miejsce walczy³y równie¿
dziewczêta. Minimalnie ulegaj¹c w meczu fina³owym dru¿ynie Gimnazjum nr 35 ze Œródmieœcia zdoby³y srebrne medale. Zespó³ prowadzi³ Konrad
Budka, który w roku poprzednim z dru¿yn¹ ch³opców zdoby³
mistrzostwo Polski zarówno w
relacji klubowej, jak i szkolnej.
Turnieje fina³owe dziewcz¹t i
ch³opców by³y rozgrywane w
hali Dzielnicowego Oœrodka
Sportu i Rekreacji Praga Pó³noc
przy ulicy Szanajcy 17. W czasie fina³ów licznie zgromadzeni
kibice oprócz umiejêtnoœci zawodników mogli oklaskiwaæ
wystêpy szkolnych zespo³ów
tanecznych. Wystêpowa³y
dziewczynki ze Szko³y Podstawowej nr 50 (zespó³ “Axel”

prowadzony przez A. Czerwiñsk¹), Szko³y Podstawowej nr 73
(zespó³ “ZK” prowadzony przez
M. Wojdê), oraz Szko³y Podstawowej nr 258 (zespó³ “Iskierki”
prowadzony przez A. Koz³owsk¹).
Do sukcesów przyzwyczai³y
nas przez kilka ostatnich lat
dru¿yny unihokeja ze Szko³y
Podstawowej nr 73. W XXXVII
edycji Warszawskiej Olimpiady
M³odzie¿y dziewczynki zdoby³y z³ote medale, natomiast
ch³opcy przegrywaj¹c po dogrywce w meczu fina³owym wywalczyli medale srebrne. Zarówno dru¿ynê dziewcz¹t, jak i
ch³opców do sukcesów doprowadzi³ Jaros³aw S³ocki, który
od kilku lat ze swoimi uczniami
osi¹ga œwietne wyniki na szczeblu Warszawy i Mazowsza.
W kategorii szkó³ œrednich
dru¿yna L Liceum Ogólnokszta³c¹cego w koszykówce
dziewcz¹t awansowa³a do fina³owej czwórki Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y.
Zespó³ prowadzony przez Zdzis³awa Milewskiego bêdzie
walczy³ o medale w turnieju,
który zostanie rozegrany w
styczniu.

7

mini og³oszenia
NAUKA
CHEMIA ka¿dy zakres uczy solidnie doktor, egzaminy na Akademiê Medyczn¹, korepetycje
poprawki 25 z³/h 619-59-50,
Targowa 15 lok. 72 lub tel. 87248-94 Falenica
JÊZYK polski, nauka, pisanie
wypracowañ, egzaminy 32260-32, 0691-082-071
Matematyka - student PW 069575-861
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
ZDROWIE I URODA
ANALIZY lekarskie krwi, moczu,
ka³u podstawowe po 10 z³ oraz specjalistyczne. Badania wstêpne do
pracy, zaœwiadczenia lekarskie,
ksi¹¿eczki zdrowia. Badania dla kierowców, na prawo jazdy, zaœwiadczenie kwalifikacyjne. Badania
okresowe pracowników w firmach,
ca³oœciowo. 619-59-50, Targowa
15 lok. 72 naprzeciwko Kijowskiej,
www.lekarze.mazowsze.pl

APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty. 618-83-60, 670-29-26, 0602105-672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, ginekolog, laryngolog,
chirurg, ortopeda, dermatolog wenerolog (krioterapia), urolog
(stulejki, wêdzide³ka) psychiatra - akupunktura, internista badania profilaktyczne, wizyty
domowe, bioenergoterapeuta.
Panieñska 4, 619-52-31

ZESPÓ£ MUZYCZNY
UNISON
wesela, bankiety, przyjêcia
muzyka trzech pokoleñ
0501-150-906
818-85-02

PROFESJONALNA
MYJNIA
RÊCZNA
•
•
•
•
•
•

mycie nadwozia
mycie i konserwacja silników
kosmetyka wnêtrz
konserwacja skóry
pranie tapicerki i dywanów
przygotowanie samochodu do
sprzeda¿y

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel. 670-39-67
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20
sob. 8-18
Faktury VAT

MAGIEL
PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul
tel. 618-96-52
równie¿
PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9
tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu - pe³na informacja o stanie zdrowia i objawach chorobowych, dobór najskuteczniejszych preparatów wspomagaj¹cych leczenie ul. Trocka 10A,
tel. 679-30-60, 0502-813-252
ZIO£OWE œwiece Indian Hopi
0504-008-424
US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie guzików, napy, overlock, tel.
618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.
CEROWANIE artystyczne, poprawki krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
ELEKTRYCZNE i hydrauliczne
solidnie 24 h Janusz Niedzió³ka 0506-313-694, 337-62-68
GLAZURNIK 614-49-34
MALOWANIE - g³adŸ gipsowa,
drobne roboty remontowe 67834-12, 0507-981-399
NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm Philips, Sony,
Daewoo i innych. Gwarancja.
Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00
tel. 614-97-57

SZKO£A JÊZYKÓW OBCYCH
AGENCJA T£UMACZEÑ
Rok za³o¿enia 1991

Zaufaj szkole
z tradycjami!
kursy
dla dzieci
m³odzie¿y
doros³ych
wszystkie poziomy
ma³e grupy
profesjonalna
kadra lektorska

FERIE
Z ANGIELSKIM
Targówek,
ul. Tu¿ycka 2
tel. 678-63-60
Centrum, Ochota
tel. 658-09-35
825- 80-86
www.linguanova.com.pl

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

Pracownia
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek w
godz. 16-20 tel. 614-80-68
szybko-tanio-solidnie

OBS£UGA D£UGÓW
odzyskiwanie kwot od niesolidnych kontrahentów
negocjacje zaleg³ych p³atnoœci
udokumentowane d³ugi osób prywatnych

022

435 42 23

9.00-15.00
przyjmujemy zlecenia od 2000 z³, wynagrodzenie
potr¹cone z odzyskiwanych kwot
STER Financial Services, ul. Artyleryjska 35, 03-276 Warszawa

NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA, renowacja futer,
ko¿uchów, skór (równie¿ mebli
i tapicerski) tel. 618-66-68, ul.
Z¹bkowska 16.
NAPRAWA AGD i maszyny do
szycia 614-61-86 ul. Wittiga 2
NAPRAWA pralek, lodówek
gwarancja 670-39-34, 857-3897
NAPRAWA pralek, lodówek
ca³y tydzieñ: Polar, Whirlpool,
Indesit, Ardo, Candy. Gwarancja roczna 614-83-83.
NAPRAWA pralek: Whirlpool,
Ardo, Polar, Indesti, Candy
676-52-25 Bia³o³êka
NAPRAWA pralek 670-31-87
POPRAWKI krawieckie Tarchomin. Œwiatowida 49, pawilon 33
PRZEWOZY ¯uk i osobowy
0505-034-387, 614-66-00
REMONT kompleksowo glazura, hydraulika 614-49-34, 0506091-379
SZEWC - naprawa, 618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
TRANS BAGA¯ - przeprowadzki, przewozy dostawczymi 67660-69
SZEWSKIE Tarchomin ul. Pancera 12 czynne 11-19 tel. 0600793-375
WSZELKIE poprawki ogólnobudowlane pofachowcach Warszawa tel. 0607-505-503
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów, paski i
bransolety. Tarchomin, Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19, sobota
10-16.
¯UKIEM wywiozê stare sprzêty AGD RTV z³om 0505-034387, 614-66-00
NIERUCHOMOŒCI
BEZPOŒREDNIO w³asnoœciowe o pow. 35 m2 okolice Tarchomina 676-57-23 po godz. 17.
WYNAJMÊ lokal u¿ytkowy
pow. 60 m2 pasa¿ handlowy
ul. Ksi¹¿kowa 9A tel. 0504232-860
SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe 52 m2 z gara¿em na ul.
Myœliborskiej 0501-256-846,
676-82-21
SPRZEDAM notarialnie gara¿
murowany przy ul. Wo³omiñskiej 0603-616-682
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw z³oto, elektronika, samochód.
Korzystne warunki, ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48
KREDYTY gotówkowe i gospodarcze, leasing, windykacja d³ugów z dzia³alnoœci gospodarczej, ul. Miñska 69 pokój 41, tel.
870-27-83, 810-10-01 do 9
wew. 433
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki,
szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 67881-48.
SPRZEDAM
DREWNO kominkowe brzoza z
transportem 0505-034-387
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Rada i Zarz¹d Dzielnicy Targówek
zaprasza na

ZZ HIGIEN¥
HIGIEN¥ ZA
ZA PAN
PAN BRAT!
BRAT!
dzieci (mleczne i sta³e). Nasi
mali pacjenci siadaj¹ na fotelu
bez strachu. Klinika Stomatologiczna DENTIS dysponuje bowiem przyjaznym i specjalnie
zaprojektowanym gabinetem, w
którym spotkanie ze stomatologiem jest jednoczeœnie okazj¹
do zabawy i zapoznania siê z
kolorowym œwiatem bajkowych
Rupaków.
Klinika DENTIS aby zachê-

koncert kolêd
który odbêdzie siê

21 stycznia o godz. 12
w koœciele p.w. Zmartwychwstania Pañskiego
przy ul. Ziemowita 39
Wykonawcy Warszawski Chór Miêdzyuczelniany,
solistki: Jolanta Janucik - sopran i Ewa Goc - akompaniament
oraz dyrygent - Janusz D¹browski, którzy wykonaj¹
polskie i obce kolêdy oraz pieœni bo¿onarodzeniowe.

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29

tel./fax728-52-06
04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

tel./fax 610-52-60, tel. 673-01-88
0606-14-27-38
Informacje o wspó³pracy: 0602-351-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:
analityki, hematologii, koagulologii,
biochemii, immunologii, serologii

ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

Bielizna
dzienna i nocna

ul. Brechta 9

50% biustonosze
gorsety
TANIEJ

♦ oprawa obrazów
♦ lustra
♦ szlifowanie szk³a
♦ szklenie okien
(przy pl. Hallera)

tel./fax 619-72-08
pon.- pt. 9-18, sob. 9-13
faktury VAT

body

zaprasza sklep MALWA
ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

CENTRUM
DRZWI PRZESUWANYCH
PRODUCENT
DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

W trosce o zdrowie i dobry
stan jamy ustnej nale¿y przestrzegaæ trzech wa¿nych zasad:
codziennego szczotkowania
zêbów, systematycznych wizyt
u stomatologa oraz gabinetowych zabiegów higieny. Ostatnia zasada, choæ istotna jest
czêsto lekcewa¿ona, a konsekwencj¹ zaniedbania mog¹ byæ
stany zapalne prowadz¹ce do
paradontozy, a nawet utraty zêbów. Higiena stomatologiczna,
to skaling (usuwanie kamienia),
piaskowanie (usuwanie osadu

z kawy, herbaty, papierosów
itp.) i fluoryzacja - zabieg
wzmacniaj¹cy strukturê twardych tkanek zêba.
Klinika Stomatologiczna
DENTIS wyposa¿ona jest w
najnowoczeœniejsze urz¹dzenia ultradŸwiêkowe do wykonywania tych zabiegów. Nasze
higienistki usuwaj¹ osad i kamieñ nazêbny oraz wykonuj¹
zabiegi fluoryzacji. Pomagaj¹
te¿ dobraæ odpowiednie œrodki
higieny i instruuj¹ jak z nich korzystaæ. Ucz¹ jak dbaæ o zêby

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
SKLEP
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
ZOOLOGICZNY
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- ryby akwariowe - gady - gryzonie - ptaki
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równie¿ indywidualne zamówienia
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i
akcesoria
dla psa i kota - ¿ywe pokarmy
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- przynêty, zanêty dla wêdkarzy
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- karmy na telefon (P³udy, Choszczówka)
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ul. Bazyliañska 20 tel. 675-32-14, 0601-203-160
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AVETKOWE
radoœci i ¿ale...

zapraszamy
pon.-pt. 9-17, sob. 9-14

RADZYMIÑSKA
RADZYMIÑSKA 116
116

dawny BESAR
tel. 679-29-19, 0601-99-14-85

DO WYNAJÊCIA TANIO!
Powierzchnie biurowe i magazynowe
Targówek Przemys³owy
- obiekt chroniony
- miejsca parkingowe
- dostêp do internetu, telefonu, faxu.
El-Investmen Sp. z o.o.
tel. 679-74-85 fax 678-80-25 e-mail: biuro@elemis.pl
ul. Ksiê¿nej Anny 24

dokoñczenie ze str. 5

³o inne prezentacje, choæby te granicz¹ce czasowo. Wielu nauczycielom mo¿na by poleciæ œwietny spektakl teatru
„Nauczycielsko-Dzieciêcego” z Przedszkola Nr 13 na Targówku. Dzieciêce
jase³ka poprzedzi³a scena, w której ze
swad¹ wyst¹pi³y wszystkie wychowawczynie. Trzeba by³o potem zobaczyæ,
jak grali ich wychowankowie! Przyk³ad
poci¹ga, inspiruje! Podobn¹ konwencjê
zastosowali re¿yserzy teatru z Przedszkola Nr 8 na Bródnie. Tutaj z dzieæmi
grali ich rodzice. Warto by³o równie¿
obejrzeæ „Szopkê krakowsk¹” „Maski”
z Oœrodka Kultury Chrzeœcijañskiej w
Pruszkowie. Teatr z tradycjami, solidnym warsztatem, œwiadcz¹cy, ¿e systematycznoœæ i konsekwencja przynosz¹ rezultaty.
Adwentowy prorok poucza „Zamieniê
wasz smutek w radoœæ”. Ale zawsze
potrzeba ludzkiej inwencji, aby „s³owo
Cia³em siê sta³o”.

A wiêc poszliœmy po rozum do
g³owy i dla zachêty og³aszamy, i¿
100 pierwszych osób, które zjawi¹ siê w charakterze widzów
na drugiej czêœæ przes³uchañ III
BETLEJEM U AVETEK w sobotê 17 stycznia (Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, godz. 8-17) lub w
niedzielê 18 stycznia (Dom Kultury „Œwit” g. 9.30-14) z niniejszym egzemplarzem „Nowej
Gazety Praskiej” otrzyma najnowsz¹ p³ytê AVETEK z kolêdami gratis!

W ofercie drzwi: suwane
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ciæ Pañstwa do zabiegów higienicznych, oferuje tzw. pakiet higieniczny (skaling, piaskowanie, fluoryzacja), w którym jeden
z tych zabiegów jest bezp³atny.
Serdecznie zapraszamy po
zdrowy, estetyczny uœmiech do
Kliniki Stomatologicznej DENTIS przy ulicy Kondratowicza 18
(antresola).
Zapisy pod numerem telefonu. 332 02 24, 743 48 23.

Dodajmy, ¿e wydawnictwo cieszy siê
du¿ym powodzeniem i otrzyma³o wiele
ciep³ych recenzji. Zarejestrowano 29
kolêd solowych i chóralnych w uk³adzie
¿eñskim i mieszanym, s³owe: 70 minut
g³êbokich prze¿yæ!
Ostatnim akordem festiwalu bêd¹
ceremonie og³oszenia wyników, wrêczenia nagród i koncerty laureatów w
sobotê 24 stycznia o g. 11 w DK Œwit
dla kategorii muzycznej i o g. 15 w BOK
dla kategorii teatralnej. Z kolei w niedzielê 25 stycznia o g. 15.30 zapraszamy do koœcio³a Narodzenia NMP
w P³udach na galowy koncert z licznymi niespodziankami.
Bart³omiej W³odkowski

Jak co roku otrzymaliœmy wiele kartek œwi¹tecznych. Zw³aszcza w dobie
poczty elektronicznej to szczególnie cieszy.
Œlicznie dziêkujemy za wszystkie serdecznoœci
przes³ane do naszej redakcji.
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