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bezp³
atnie

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

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

czynne 9-20
sobota 9-14

promocyjna cena
koron porcelanowych

UWAGA!

DEMETER E.Z. Cierpisz

LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

ul. Targowa 2, tel. 618-40-50

ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98

www.demeter.medserwis.pl

e-mail: lecznica_demeter@op.pl
�

�

�

STOMATOLOGIA doroœli i dzieci
pe³ny zakres - równie¿ IMPLANTY

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
GINEKOLOGICZNA
DERMATOLOGICZNA
UROLOGICZNA
PRZECIWPADACZKOWA

ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

CZERWCOWE PROMOCJE

tel./fax 814 08 16814 08 16814 08 16814 08 16814 08 16

ODPADY KOMUNALNE * GRUZ * AZBEST * BATERIE * ODPADY POBUDOWLANE

AKUMULATORY * PRODUKTY  PRZETERM. * ŒWIETLÓWKI * NIEBEZPIECZNE

WYWÓZ ODPWYWÓZ ODPWYWÓZ ODPWYWÓZ ODPWYWÓZ ODPADÓWADÓWADÓWADÓWADÓW
ceny ju¿ od 66666      z³/opró¿ z³/opró¿ z³/opró¿ z³/opró¿ z³/opró¿.

POJEMNIKI 12-240 l  * KONTENERY 4-12 m3

• przyjazna atmosfera
• najwy¿sza jakoœæ
• nowoczesna protetyka
• RTG
• bezboleœnie
• klimatyzacja
• konkurencyjne ceny

Zapraszamy:
pon., wt., œr., czw. 16-20 pt. 9-13

ul. Œwiderska 102
róg Æmielowskiej

tel. 670-34-00

SPECJALISTYCZNY

GABINET

STOMATOLOGICZNY

lekarz stomatolog
PIOTR ROZBICKI

bezp³atne

przegl¹dy

BEZP£ATNE konsultacje seksuologa - czytaj str. 2

WYPE£NIENIA (plomby)

Pierwsze Bia³o³êckie Forum
Inicjatyw Obywatelskich w Unii

Europejskiej poœwiêcone bêdzie
funduszom europejskim wspiera-

j¹cym zadania spo³eczne.

Nasza obecnoœæ w Unii Euro-
pejskiej otwiera przed organiza-

cjami obywatelskimi, placówkami
oœwiatowymi i innymi instytucja-
mi realizuj¹cymi zadania spo³ecz-

ne nowe mo¿liwoœci pozyskiwa-
nia funduszy. Uczestnictwo w pro-

jektach finansowanych z fundu-
szy strukturalnych i innych pro-

Fundusze europejskie
- nowe mo¿liwoœci

gramów UE jest szans¹ na roz-
wój organizacji obywatelskich

oraz rozwój œrodowiska lokalne-
go w którym organizacje dzia³a-

j¹.  Korzystanie z fundusze euro-
pejskich nie jest ³atwe, wi¹¿e siê
z poznaniem procedur i zasad na

których wsparcie unijne jest opar-
te.

14 czerwca w godzinach 16-

19 w Sali Konferencyjnej Urzê-
du Dzielnicy Bia³o³êka m.st.

Warszawy odbêdzie siê szkole-
nie w ramach Bia³o³êckiego
Forum Inicjatyw Obywatelskich

na temat: Fundusze europej-
skie - nowe mo¿liwoœci dla or-

ganizacji obywatelskich

Na szkolenie zapraszamy
przedstawicieli organizacji spo-

³ecznych i przedstawicieli wszel-
kich inicjatyw obywatelskich.

Zg³oszenia do 9 czerwca do

godz. 16. nale¿y kierowaæ na
adres: Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej, ul. Antalla 4,

tel/fax 614-70-00,

e-mail: poracz@poczta.fm

klimatyzacje
samochodowe
serwis   monta¿   naprawy

Warszawa
 ul. Leonidasa 34a

tel. (022) 497 75 30

Z¹bki, ul. Batorego 16
tel. (022) 781 40 04
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ŒCIENNE      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

Rada Osiedla
Targówek

Fabryczny zaprasza
19 czerwca
od godz. 16

na
V Festyn Rodzinny
na boisku Szko³y

Podstawowej nr 58
ul. Mieszka I nr 7

13 czerwca - wybory
do Parlamentu Europejskiego

liczy siê ka¿dy g³os

Historia na ¿ywo
Szablê króla Zygmunta III

Wazy - najcenniejsze trofeum IX
Ogólnopolskiego Warszawskiego
Turnieju Rycerskiego Bródno
2004 zdoby³o najdzielniejsze
bractwo - Chor¹giew Rycerska
Ziemi Lubelskiej. Konrad Bielec-
ki z tej chor¹gwi by³ najlepszy w
turnieju Inter Medieval - Wczesne
Œredniowiecze (topór); w kategorii
PóŸne Œredniowiecze (sztylet) -
Kamil z £uczniczej Dru¿yny Dra-
bów Pieszych. Najwiêcej laurów
zdobyli cz³onkowie Pierwszego
Stowarzyszenia turniejowego
Liga Baronów, dzia³aj¹cego przy
Domu Kultury „Œwit”: Przemys³aw
Szajewski - zwyciêzca turniejów
bojowych w kuszy i ³uku historycz-
nym; Jan Gradoñ w turnieju Bo-
hurt; Pawe³ Szczypek w turnieju
rycerskim Tjost. W turnieju Gru-
powy Trawers puchar przypad³
Paw³owi Jaroszowi z Bractwa Ry-
cerskiego Routiers, laur w turnie-
ju Cztery ¯elazne M³oty - Kami-
lowi Lewickiemu z Bractwa „Pu-
gnatores Aeterni”. Zwyciêzc¹ tur-
nieju bojowego w ³uku tradycyj-
nym zosta³ Sebastian Weso³ow-
ski z Mazowieckiej Roty Strzel-
czej.

dokoñczenie na str. 8

30 maja w Parku Bródnowskim
walki rycerskie przeplata³y siê z
pokazami. Na w³asnych koniach:
Fauœcie, Sekrecie i Daktylu para-
dowali cz³onkowie Bractwa Bia³e-
go Wilka: jako rycerstwo œrednio-
wieczne, potem jako u³ani, na
koniec jako ¿o³nierze  II wojny
œwiatowej.Na ¿yczenie, przeobra-
ziliby siê w ¿o³nierzy rzymskich.
Odtwarzaj¹ wszystkie epoki histo-
ryczne.

Oprócz tradycji rycerskich, w
Parku Bródnowskim reprezento-
wane by³o historyczne rzemios³o.
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KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
Anna Romaniuk, Zbigniew Romaniuk  S.C.

ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)

porady prawne ♦  opiniowanie umów ♦  sprawy s¹dowe
♦ nieruchomoœci
♦ sprawy mieszkaniowe
   (spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne)

♦ umowy cywilnoprawne
♦ sprawy gospodarcze

♦ prawo pracy
♦ odszkodowania
♦ spadki
♦ inne

tel.fax 670-13-11, 424-56-38; www.kancelaria-romaniuk.pl
zapraszamy w godz. 10-17

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe Dierre, Gerda, Stalmet

� Okna PCV i AL Rehau 3, 4 i 5-komorowe

� Drzwi wewnêtrzne Porta, Interdoor

� Parapety  wewnêtrzne i zewnêtrzne

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

CENY PRODUCENTA
� raty � rabaty � sprzeda¿  � monta¿

transport i obmiar gratis

PROMOCJA
okna 25%
drzwi 5%

Zespó³ Szkó³ nr 34
ul. Mieszka I  nr 7, tel. 679-16-69, 679-54-39

zaprasza
XV Liceum
o profilu ekonomiczno-administracyjnym  3-letnie
Liceum Uzupe³niaj¹ce
dzienne i wieczorowe dla absolwentów ZSZ (nauka bezp³atna)

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 41
oddzia³y wielozawodowe: mechanik pojazdów samochod.,
fryzjer, kucharz ma³ej gastronomii, cukiernik, sprzedawca,
drukarz, blacharz samochodowy, elektryk, piekarz, stolarz.
Nauka w zale¿noœci od zawodu trwa 2 lub 3 lata.Po ukoñczeniu
szko³y absolwenci moga kontynuowaæ naukê w 2-letnim Liceum
Uzupe³niaj¹cym

dojazd autobusem 170, 307, 308

OKAZJA
� oferujemy odzie¿ i artyku³y przemys³owe

      z urzêdów skarbowych i celnych

� koñcówki serii

� towary z likwidowanych firm

Targowa 1 - wejœcie od Zamoyskiego

pon.-pt. 9-18, sob. 9-14

tel. 618-64-19

spodnie damskie

i mêskie od 21 z³

Dzielnicowe Przedszkole nr
10 z ulicy Markowskiej na Tar-
gówku jest placówk¹ wyj¹t-
kow¹. Celem - realizowanym
w praktyce - jest pobudzanie
twórczej aktywnoœci dzieci.
Przedszkole ma swoj¹ gazet-
kê i swój teatr.

Twórcza edukacja dzieci od-
bywa siê w przedszkolu przy
u¿yciu technik Celestyna Fre-
ineta, które - najkrócej rzecz uj-
muj¹c - ucz¹ dochodzenia do
wiedzy poprzez praktykê. Fre-
inet mówi wrêcz o wychowaniu
przez pracê, ale jest to praca
specyficzna - rozwijanie twór-
czej aktywnoœci. Pedagog k³a-
dzie nacisk na wszechstronny
rozwój dziecka, uwzglêdniaj¹c
jego potrzeby, mo¿liwoœci i w³a-
œciwy mu sposób ¿ycia. Szacu-
nek dla indywidualnoœci i odrêb-
noœci jest nies³ychanie istotny.
Samodzielne zdobywanie do-
œwiadczeñ i nabywanie pew-
nych umiejêtnoœci, radoœæ od-
czuwana przez dzieci z widocz-
nych efektów w³asnych dzia³añ,
aktywny udzia³ w ró¿norodnych
przedsiêwziêciach - wszystko to
sprawia, ¿e ka¿de z dzieci ma
swój udzia³ w sukcesie.

Jakby przy okazji wspólnych
przedsiêwziêæ przedszkolaki
ucz¹ siê spo³ecznej aktywnoœci.
Nie stroni¹ od wyra¿ania w³a-
snych pogl¹dów, ucz¹ siê my-
œleæ krytycznie, ³¹czyæ wiedzê
z doœwiadczeniami. Wœród
szczegó³owych celów technik
Freineta na uwagê zas³uguj¹ -
rozwijanie ekspresji - s³ownej,
ruchowej, plastycznej, technicz-
nej i muzycznej, rozwijanie wy-
obraŸni, poszerzanie zakresu
s³ownictwa, wyrabianie samo-
dzielnoœci, likwidowanie napiêæ
i niepokojów. By te cele osi¹-
gn¹æ nauczyciel musi m.in.
stwarzaæ dzieciom sytuacje wy-
magaj¹ce od nich twórczego
myœlenia, zwracaæ uwagê na
jednoœæ rozwoju zmys³ów,
uczuæ i intelektu, wprowadzaæ
formy eksperymentalne czuwa-
j¹c - dyskretnie - nad samo-
dzieln¹ prac¹ dziecka. Nie s¹
to zadania ³atwe. Warto siê
przyjrzeæ jak realizuje siê je w
przedszkolu przy Markowskiej.
Teatr nauczycielski „Bajdurka”
powsta³ w³aœnie po to by rozwi-
jaæ twórcz¹ aktywnoœæ dzieci.

Niezwyk³e przedszkole
- Dziêki sztuce teatralnej od-

krywamy uniwersalne mechani-
zmy rz¹dz¹ce ¿yciem ludzi,
przenikamy w œwiat osobistych
prze¿yæ, uczymy siê odró¿niaæ
dobro od z³a. Nie sposób prze-
ceniæ wychowania przez sztu-
kê - rozwija postrzeganie i wra¿-
liwoœæ, wzbogaca i pog³êbia
wiedzê o œwiecie, mo¿e zade-
cydowaæ o przysz³ej postawie
twórczej i rozwijaniu w³asnej
ekspresji - mówi Lidia Ko³odziej,
nauczycielka przedszkolna. I
rzeczywiœcie teatr „Bajdurka”
kreuje twórcze postawy dzieci.
Powsta³o bardzo wiele insceni-
zacji m.in.

- Jesienny bal warzyw, ¯yj z
przyrod¹ w zgodzie, Jarzêbin-
ka, O ¿abkach w zielonych
czapkach, Wielkanocna niespo-
dzianka, Jase³ka, Ma³gosia nie
lubi ha³asu, Wielkie sprz¹tanie
leœnych duszków.

 Inscenizacje s¹ równie¿ pre-
zentowane goœcinnie w innych
sto³ecznych przedszkolach.
Dzieci wspó³tworz¹ scenogra-
fiê, pomagaj¹ w wykonaniu ku-
kie³ek. Zainspirowane insceni-
zacjami wymyœlaj¹ w³asne opo-
wiadania i nowe zakoñczenia
do ogl¹danych bajek. Dzieciaki
stworzy³y Milusia, sympatyczn¹
postaæ, która na sta³e zros³a siê
z przedszkolem. Miluœ ma
wci¹¿ nowe przygody ilustrowa-

ne przez dzieci, roœnie razem z
nimi, ma podobne do nich pro-
blemy i radoœci. Jego imiê otrzy-
ma³a przedszkolna gazetka. S¹
w niej przygody stworka, wier-
sze i spostrze¿enia dzieci, ot
choæby Dzieciêce pleciugi o zi-
mie - Pada œnie¿ek pada, za-
œnie¿one stawy, kaczki siê œli-
zgaj¹, jedzenia szukaj¹, czy
Pani Zima lubi œnieg. Pani Zima
klaszcze w rêce, ¿eby œniegu
by³o wiêcej albo Mkn¹ sanie po
niebie, a w tych saniach pani
Zima wiezie balowe ubrania.
Prawda, ¿e ³adne?

W przedszkolu s¹ organizo-
wane galerie i kiermasze dzie-
ciêcych wyrobów - okoliczno-
œciowe np. œwi¹teczne i przy-
rodnicze. Dzieci ucz¹ siê korzy-
staæ z ró¿norodnych technik i
narzêdzi. W przedszkolu stosu-
je siê swoisty recycling - wszyst-
kie odpady powstaj¹ce w pro-
cesie dzieciêcej twórczoœci s¹
wykorzystywane do nastêpnych
prac.

Nowatorskie metody pracy z
dzieæmi s¹ dla nauczycieli spo-
rym wyzwaniem, ale takie po-
dejœcie do edukacji na tym naj-
ni¿szym - ale bodaj czy nie naj-
wa¿niejszym - poziomie bardzo
siê op³aca. Mówi¹c górnolotnie,
ale prawdziwie - Takie bêd¹
Rzeczypospolite, jakie ich m³o-
dzie¿y chowanie.                   (egu)

25 maja  wznowiono obrady
sesji Rady Dzielnicy Praga Pó-
³noc, przerwane w momencie
rozpatrywania kolejnego projek-
tu uchwa³y w sprawie sprzeda-
¿y lokali u¿ytkowych w domach
wielolokalowych z powodu
zg³oszenia projektu przez za-
rz¹d na sesji przed rozpatrze-
niem go przez w³aœciw¹ komi-
sjê rady.

Komisja nie wnios³a do pro-
jektu ¿adnych formalnych po-
prawek, jednak¿e na sesji roz-
gorza³a o¿ywiona dyskusja.

Pojawili siê na niej przedsta-
wiciele œrodowisk kupieckich
zrzeszeni w Praskiej Izbie Prze-
mys³owo - Handlowej zdumie-
ni, i¿ do tej pory nikt nie infor-
mowa³ ich o projektowanych
zmianach.

Kupcy z ¿yczliwoœci¹ przyjêli
pakiet poprawek zg³oszonych w
imieniu klubu radnych SLD
przez radn¹ Mariê Tondera, id¹-
cych w kierunku ustawowych
zni¿ek dla aktualnych najem-
ców lokali i mo¿liwoœci wykupu
zajmowanych lokali na raty bez
nadmiernego oprocentowania.

Jednak¿e po apelu burmi-
strza Sosnowskiego, aby do
projektu nie wprowadzaæ ¿ad-
nych zmian, przyjêto projekt w
wersji pierwotnej uwzglêdniaj¹c
tylko poprawkê, aby Rada Mia-
sta skonsultowa³a projekt
uchwa³y ze œrodowiskami ku-
pieckimi.                             DCh.

Przerwana
sesja

PROJEKTY

TECHNICZNE
wod.-kan.

gaz, co
679-72-53
0601-33-74-99

25 maja  w sali konferencyj-
nej  Urzêdu Dzielnicy Targówek
uroczyœcie zainaugurowano
nowy program prewencyjny
Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹-
dzania Kryzysowego, Biura
Edukacji, Szwedzkiej Ligi Obro-
ny Cywilnej i Komendy G³ównej
Stra¿y Po¿arnej pod has³em
„Bezpieczne ̄ ycie”, adresowa-
ny do dzieci klas I-III szkó³ pod-
stawowych, a realizowany ze
œrodków Urzêdu m. st. Warsza-
wy i sponsorów. Dziêki niemu
dzieci naucz¹ siê jak unikaæ po-
tencjalnych zagro¿eñ dla ¿ycia
i zdrowia, a tak¿e nabêd¹ umie-
jêtnoœci radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach.

Postêp cywilizacyjny powo-
duje wzrost zagro¿eñ, nawet w
wydawa³oby siê bêd¹cym oaz¹
bezpieczeñstwa domu. Pora¿e-
nia pr¹dem, poparzenia, zatru-
cia, zranienia, upadki z wyso-
koœci, to nie tylko efekty zanie-
dbañ wychowawczo-opiekuñ-
czych rodziców. Jak pokazuj¹
szwedzkie doœwiadczenia, to
równie¿ brak edukacji dzieci i
wyrabiania w nich nawyku uni-
kania niebezpieczeñstw.

 Temu w³aœnie ma s³u¿yæ pro-
gram „Bezpieczne ¯ycie”. Na
pocz¹tek goœcie ze Szwecji
przeszkolili 30 nauczycieli, któ-
rzy wyposa¿eni w podrêczniki,
folie do prowadzenia wyk³adów
i inne akcesoria, przez okres
wakacji zapoznaj¹ z progra-
mem kolejnych 105 pedago-
gów.

Wraz z pocz¹tkiem wrzeœnia
dla ponad 3000 uczniów  szkó³
podstawowych  na Targówku
rozpocznie siê g³ówny cykl za-
jêæ. Oprócz zapobiegania nie-
szczêœliwym wypadkom, nasze

SZWEDZI NA TARGÓWKU
czyli Bezpieczne ¯ycie

pociechy dowiedz¹ siê jak po-
stêpowaæ, gdy np. zagubi¹ siê
w lesie. Jak wykorzystaæ ota-
czaj¹c¹ przyrodê, aby unikn¹æ
wych³odzenia, paniki, zaspoko-
iæ g³ód, pragnienie, czy zwróciæ
na siebie uwagê ratowników.

Program uzupe³niaj¹ równie¿
dotychczas realizowane przez
policjantów i stra¿ników miej-
skich zajêcia z dzieæmi „B¹dŸ
bezpieczny”, „Poznajmy siê bli-
¿ej” i „Bezpieczna szko³a”.
Jeszcze u ubieg³ym roku poli-
cjanci z komisariatu na Targów-
ku, wspólnie z w³adzami samo-
rz¹dowymi, wydali w nak³adzie
3000 egz. ksi¹¿eczkê do kolo-
rowania, dziêki której dzieci
ucz¹ siê bezpiecznych zacho-
wañ w kontaktach z obcym, de-
alerem narkotyków, a domowe
i podwórkowe zabawy maj¹ mi-
nimalizowaæ mo¿liwoœæ dozna-
nia urazu.

W tym roku funkcjonariusze
opracowali na bazie ksi¹¿eczki
grê multimedialn¹, która trafi w
trakcie zajêæ w rêce najm³od-
szych. W program „Bezpieczne
¯ycie” w³¹czy³a siê równie¿
Dru¿yna Ratownicza Hufca
ZHP z pokazem pierwszej po-
mocy przed medycznej.

Ca³oœæ tworzy doskona³¹
ofertê dla najm³odszych i miej-
my nadziejê, ¿e liczba wypad-
ków z udzia³em dzieci bêdzie
gwa³townie maleæ.                 A

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administra-
cyjnego (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 Urzê-

du m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Wydzia³u Infra-
struktury dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania po-
zwolenia na budowê sieci kanalizacji ogólnosp³awnej wraz
z uzbrojeniem i przykanalikami do wpustów deszczowych
oraz przebudow¹ kolizji, w liniach rozgraniczaj¹cych ulic:
Przemian, Bramka, Zrêby, Okienko, Maluchów, Szczerb-
ca, Aneciñskiej, Pomorskiej, Do³owej, Œcie¿ka i ̄ u¿lowej.

POUCZENIE:
Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê z

aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w ter-
minie 14 dni od dnia og³oszenia niniejszego zawiadomienia,
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia-
³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, pok. 306,   tel.
+22/ 676-76-70 fax. +22/676-76-70 wew. 231.

Wydzia³ Ochrony Œrodowiska
dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy informuje i¿ od 12
maja br. prowadzone s¹ prace z
zakresu pielêgnacji i ochrony
lasu, na terenach leœnych bêd¹-
cych we w³adaniu Miasta Sto-
³ecznego Warszawy.

Kosmetyka lasu
Prace s¹ wykonywane w kom-

pleksach leœnych zlokalizowa-
nych  w rejonach n/w ulic:
Sprawna, Grzymalitów,  Strumy-
kowa - Leœnej Polanki, Cieœlew-
skich, Czajki, Osiedle Bia³o³êka
Dworska.

 Pielêgnacja lasu bêdzie po-
lega³a na wykonaniu, zgodnie z
planem urz¹dzania lasu, zabie-
gów pielêgnacyjnych  tzn.  wyci-
nanie drzew po³amanych, powy-
ginanych, pora¿onych choroba-
mi i szkodnikami, rosn¹cych w
nadmiernym zagêszczeniu, su-
chych.

Ochrona lasu bêdzie obejmo-
wa³a wykonanie nastêpuj¹cych
prac:

-  ustawienie rogatek metalo-
wych na drogach leœnych;

-  poszukiwanie i zwalczanie
szkodników:

-  uprz¹tniêcie œmieci ma³oga-
barytowych

-  zawieszenie podkarmiaczek
³ojowych dla ptactwa;

-  rozwieszenie budek lêgo-
wych dla ptaków leœnych;

Zagospodarowanie lasu obej-
muje:

- zalesianie powsta³ych w
drzewostanie luk poprzez dosa-
dzenie 2-3 letnich drzewek

Termin zakoñczenia powy¿-
szych prac - 30.11.2004 r.

Powy¿sze prace s¹ nadzoro-
wane przez pracowników mery-
torycznych Biura Ochrony Œro-
dowiska Miasta Sto³ecznego
Warszawy.

oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01

TWOJ¥
DRUKARKÊ

BEZP£ATNIE!

Zapraszamy

wszystkich

mê¿czyzn, którzy
chc¹ zbbadaæ

mêskie schorzenia
np. zaburzenia
wzwodu (erekcji),
potencji

na bezp³atn¹,

z kuponami od

lekarza rodzinnego
lub bez skierowania
na wizytê u
 seksuologa

przyjdŸ i koniecznie
siê zbadaj!

18 czerwca

(pi¹tek)

w godz. 15-20

Lecznica DEMETER

ul. Bia³ostocka 7

zapisy na telefon
619-81-94

lub 619-6898

Liczba pacjentów
ograniczona
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SUPERDENTYSTA

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka

 chirurgia, ortodoncja
rtg i naprawa protez.

Codziennie 10-13 i 15-20
676 -59- 56, 0608 519 073

Myœliborska 104

(z ty³u apteki)

Szybkie tempo ¿ycia i stres
z tym zwi¹zany czêsto objawia-
j¹ siê  nieœwiadomym zaciska-
niem zêbów (clenching)  lub
zgrzytaniem nimi (bruxizm).
Najczêœciej dochodzi do tego
w nocy, ale bywa, ¿e tak¿e
podczas dnia. Efektem tych pa-
tologicznych nawyków jest
starcie i  pêkanie zêbów, wy-
padanie wype³nieñ, bóle miê-
œni twarzy  oraz migreny.

S¹ dwa sposoby które zapo-
biegn¹ patologicznemu  zaci-
skaniu zêbów.

Pierwszy, najczêœciej niere-
alny, to zmiana pracy, trybu
¿ycia itp. Oraz drugi - wykona-
nie niewielkiej matrycy, która
zapobiega zgrzytaniu.

Stres, zaciskanie zêbów
i ból g³owy

Za³o¿ona na dwa górne zêby
podczas snu, chroni zêby, re-
laksuje miêœnie i zapobiega mi-
grenie.

Chcesz wiedzieæ wiêcej?
Zadzwoñ lub odwiedŸ moj¹

stronê:
www.superdentysta.com.pl
najlepsz¹ w Polsce stronê o
stomatologii.

NEW
S

LECZENIE BEZSENNOŒCI
Bezp³atne badania w ramach programu

PORADNIA ZABURZEÑ SNU,
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

W WARSZAWIE, ul. SOBIESKIEGO 9

JEŒLI MASZ TRUDNOŒCI Z ZAŒNIÊCIEM, ŒPISZ KRÓTKO,
CZÊSTO BUDZISZ SIÊ W NOCY,

 PROBLEMY ZE SNEM S¥ TWOJ¥ JEDYN¥ DOLEGLIWOŒCI¥
I WP£YWAJ¥ ZNACZ¥CO NA JAKOŒÆ TWOJEGO FUNKCJONOWANIA

W CI¥GU DNIA, JESTEŒ PE£NOLETNI,
A NIE UKOÑCZY£EŒ JESZCZE 65 ROKU ̄ YCIA, JESTEŒ OGÓLNIE ZDROWY

I JESTEŒ ZAINTERESOWANY WZIÊCIEM UDZIA£U
W PROGRAMIE

BADANIA  NOWEGO LEKU NASENNEGO
ZADZWOÑ

Tel: (22) 32-13-461 w godz. 9-15 lub 0600-10-74-10

W 10. rocznicê  powstania
Gminy-Dzielnicy Bia³o³êka
Parafialny Klub Sportowy

AGAPE Bia³o³êka
 organizuje

19 czerwca na Kanale
¯erañskim

imprezê wodniack¹ o
charakterze festynu

Pierwsze w Warszawie
wyœcigi ³odzi

„SMOCZYCH” wikingów
(osady 10-20-osobowe)
W ramach zawodów od-

bêd¹ siê nastêpuj¹ce wyœci-
gi w kategorii „³odzi smo-
czych”
� o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka  - osady
samorz¹dów Bia³o³êki, Bie-
lan, Targówka i Pragi P³n.
� o Puchar Parafialnego
Klubu Sportowego AGAPE
Bia³o³êka - osady III klas
szkó³ gimnazjalnych Bia³o³ê-
ki
�  o Puchar J.E. Ordynariu-
sza Diecezji Warszawsko-
Praskiej  Ks. Biskupa Kazi-
mierza Romaniuka  - osady
parafialne z Bia³o³êki i para-
fii s¹siednich

  Imprezami towarzysz¹-
cymi zawodom bêd¹ wysta-
wy sprzêtu kajakowego i ¿e-
glarskiego, a tak¿e spotka-
nia ze sportowcami.

BMS Nieruchomoœci
Sp. z o.o.

Zarz¹dzamy
i administrujemy

nieruchomoœciami
wspólnot mieszkaniowych

tel. 849-21-96 fax 646-83-01

e-mail:

 bms@bmsnieruchomosci.pl
www.bmsnieruchomosci.pl

• sprzêt gaœniczy (gaœnice, koce) wê¿e,

• armatura po¿arnicza, szafki hydrantowe,

• szafki na klucze, apteczki, szafy ubraniowe bhp

• ochrony wzroku, s³uchu, g³owy

• zabezpieczenia przeciwupadkowe

• artyku³y elektroizolacyjne

• ubrania i obuwie robocze

P.H.U. SUPON-HANDEL Punkt  sprzeda¿y
ul. Ma³a 14, tel./fax 818-45-71 czynne 9-17 Prawo i Sprawiedliwoœæ

13 czerwca g³osuj na

godn¹

reprezentacjê

w Europie lista nr 9
Bo¿e Cia³o
coœ dla ducha

Od wieków w pierwszy czwar-
tek po niedzieli Trójcy Œwiêtej
obchodzimy uroczystoœæ Naj-
œwiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej,
potocznie zwan¹ Bo¿ym Cia³em.
Idziemy wówczas ulicami na-
szych miast i wsi w procesji eu-
charystycznej, aby publicznie
wyznaæ wiarê w rzeczywist¹
obecnoœæ Chrystusa pod posta-
ciami chleba i wina. Do kalen-
darza liturgicznego uroczystoœæ
tê wprowadzono w XIII wieku.

Bezpoœredni¹ przyczyn¹ usta-
nowienia œwiêta by³y objawienia
Julianny (1193-1258), augu-
stianki z klasztoru Mont Cornil-
lon, nieopodal Liege (Belgia). Jej
wizje przekazywa³y pragnienie
Chrystusa, aby ustanowiono
specjalne œwiêto ku czci Naj-
œwiêtszego Sakramentu. Pod
wp³ywem tych wydarzeñ biskup
Robert de Thourotte w 1246 r.
ustanowi³ tak¹ uroczystoœæ dla
diecezji Liege.

W 1264 r. papie¿ Urban IV
(opiekun duchowy Julianny oraz
archidiakon katedry w Liege),
bull¹ Transisturus, ustanowi³
œwiêto Bo¿ego Cia³a (festum
Corporis Christi) w ca³ym Ko-
œciele. Natomiast w 1391 r. pa-
pie¿ Bonifacy IX nakaza³ obcho-
dzenie Bo¿ego Cia³a wszêdzie
tam, gdzie dot¹d tego nie czy-
niono. Teksty u¿ywane tego dnia
podczas Mszy œw. wybra³ œw. To-
masz z Akwinu, tak aby poma-
ga³y w rozwa¿aniu najwa¿niej-
szych prawd o Eucharystii.

Wkrótce obchodom Bo¿ego
Cia³a zaczê³y towarzyszyæ uro-
czyste procesje, mimo ¿e Urban
IV nic o nich nie wspomina³.
Prawdopodobnie odbywa³y siê
najpierw w latach 1265-1275 w
Kolonii, a od XIV i XV wieku w
ca³ych Niemczech, Anglii, Fran-
cji, Hiszpanii, Skandynawii, Pol-
sce i pó³nocnych W³oszech. Od
XV wieku procesje zatrzymywa-
³y siê na czterech stacjach, sym-
bolizuj¹cych cztery strony œwia-
ta i mia³y pocz¹tkowo charakter
przede wszystkim adoracyjny -
uczczenia Chrystusa pod posta-
ci¹ hostii. Nastêpnie wprowa-
dzono jeszcze proœby o pogodê,
urodzaj i odwrócenie klêsk (za-
razy, wojen, g³odu). W³aœnie od
tej pory wierni id¹ w procesji do
czterech o³tarzy, przy których od-
czytywany jest fragment Ewan-
gelii i nastêpuje b³ogos³awieñ-
stwo monstrancj¹ z Najœwiêt-
szym Sakramentem. Z biegiem
czasu procesje Bo¿ego Cia³a
uœwietniano nios¹c na przyk³ad
obrazy œwiêtych lub chor¹gwie.
Od XIV wieku odgrywano tzw.
¿ywe obrazy, przedstawiaj¹ce
sceny z ¿ycia Pana Jezusa.

W Polsce po raz pierwszy
Bo¿e Cia³o œwiêtowano w 1320
r. w diecezji krakowskiej, na po-
lecenie biskupa Nankera, zaœ
procesje do czterech o³tarzy
wprowadzono w XV wieku. Rów-

nie¿ na naszych ziemiach pod-
czas procesji przedstawiano bar-
dzo popularne widowiska sce-
niczne. By³y to dialogi euchary-
styczne w jêzyku polskim o Ablu
i Kainie, o Melchizedeku, o Naj-
œwiêtszym Sakramencie, o prze-
niesieniu arki, o raju, o upadku
pierwszych rodziców i drzewie
¿ywota. Najstarsze tego typu
utwory zanotowano w Kodeksie
pu³tuskim, pochodz¹cym z kole-
gium jezuickiego w Pu³tusku.
Jednak od XVIII wieku zaczêto
rezygnowaæ z tych przedsta-
wieñ.

Z uroczystoœci¹ Bo¿ego Cia-
³a wi¹za³y siê tak¿e ró¿ne zwy-
czaje oparte na przekonaniu o
magicznej sile zdobi¹cych o³ta-
rze wianków, kwiatów i ga³¹zek.
Wierni zabieraj¹ ga³¹zki do do-
mów wierz¹c, ¿e mog¹ chroniæ
ich przed chorob¹, a zabudowa-
nia przed po¿arem. W koœcio-
³ach œwiêci siê natomiast wianki
z zió³ i kwiatów, zaœ tych zió³ u¿y-
wano czêsto jako lekarstwa na
wszystkie dolegliwoœci.

Okna budynków znajduj¹cych
siê na trasie procesji Polacy
ozdabiaj¹ zwykle symbolami eu-
charystycznymi, obrazami religij-
nymi i kwiatami. W niektórych
czêœciach W³och i Ameryki £a-
ciñskiej kwiatami wyk³adane s¹
ulice, którymi przechodzi proce-
sja Bo¿ego Cia³a. Natomiast w
Hiszpanii kwiatami dekoruje siê
œciany domów.

Warto tak¿e pamiêtaæ, ¿e po-
niewa¿ Bo¿e Cia³o jest jednym
z najwa¿niejszych œwi¹t katolic-
kich, od wieków obchodzi siê
oktawê tej uroczystoœci, trwaj¹-
c¹ do nastêpnego czwartku
w³¹cznie.                        m.j.g.

Stanis³aw Lipski, mieszka-
niec Pragi, ukoñczy³ 78 lat.
Jego ¿yciorys to gotowy scena-
riusz filmu o najnowszej historii
Polski, bogatego w wydarzenia
i sytuacje bardzo dramatyczne.

Urodzi³ siê 10 maja 1926 roku
w Czy¿ewie-Siennicy, woj. war-
szawskie. By³ uczniem szko³y
podstawowej przy ul. Kawê-
czyñskiej 2, cz³onkiem zgrupo-
wania wzorowanego na Orlach
Lwowskich. Dzia³a³ w Oddziale
Dywersji Bojowej V - s³u¿ba
bezimienna, od 1943 roku w
KEDYWie. Walczy³ w Powsta-
niu Warszawskim na Mokoto-
wie, w pu³ku „Baszta”. By³ wiêŸ-
niem obozów: Lanzendorf  k.
Wiednia, Altengrabow (udana
ucieczka), Radogoszcz. W
1945 roku walczy³ w szeregach
ROAK; zosta³ aresztowany i
uwiêziony w Rembertowie, ze-
s³any na Syberiê (ucieczka z
transportu). Ponownie areszto-
wany, spêdzi³ kilka lat w wiêzie-
niach UB. Zwolniony na mocy
amnestii, w 1948 roku dosta³ siê
do przedsiêbiorstwa Konserwa-
cja Architektury Monumental-
nej. Pierwsz¹ pracowniê mia³
przy ul. Wierzbowej, potem w
przedwojennym domu „Carita-

Artyœci z prawego brzegu

Sztuka ¿ycia pana Staszka
su” na Krakowskim Przedmie-
œciu. Podczas przymusowej
eksmisji do lokalu przy ul. Bu-
gaj 5/7 straci³ wiele swoich
rzeŸb i obrazów. Dzia³a³ w or-
ganizacjach kombatanckich. W
1997 roku wyda³ ksi¹¿kê „Wal-
cz¹cy Mokotów. 57 dni szpera-
cza „Staszka”

Tylko to opisujê, co sam prze-

¿y³em i co widzia³em na w³asne
oczy - oczy „szarego ¿o³nierzy-

ka  /.../ Nie jestem literatem-hi-
storykiem. Nie spisa³em te¿ su-

chych relacji. Opar³em siê o

sporz¹dzone przeze mnie no-
tatki w dniach pomiêdzy uciecz-

k¹ z niewoli w styczniu 1945 a
niewol¹ bolszewicko-ubeck¹ 14

kwietnia 1945. Mia³em mo¿-

noœæ zweryfikowaæ ewentualne
daty z opracowaniami kolegów,

ale nade wszystko czerpa³em z
w³asnej pamiêci. Jako artysta

plastyk mam ten wrodzony dar

zapamiêtywania kszta³tów,
barw, uczuæ. Nie zdo³a³ wiêc

czas zatrzeæ w mojej pamiêci
zarówno smaku pomidorów, ka-

puœniaku, zapachu kwiatów, jak

i barwy niebieskich pantofelków
ch³opczyka, zasypanego pod-

czas bombardowania Mokoto-

wa.

Stanis³aw Lipski przygotowu-
je nastêpny tom wspomnieñ
Zebra³ materia³y z okresu po
Powstaniu, które licz¹  ju¿ 800
stron. Napisze m.in. o tym, co
odczuwa bardzo boleœnie:  w
stolicy nie ma pomnika, godnie
upamiêtniaj¹cego 800 tysiêcy
ofiar KL Warschau, mimo up³y-
wu lat, wielu starañ, a nawet te-
gorocznego konkursu na ten
monument.

W trzecim tomie zamierza
wróciæ do czasów swego dzie-
ciñstwa na Pradze. Pamiêta

bardzo wiele szczegó³ów  tam-
tych krajobrazów. Na zapleczu
szko³y na Kawêczyñskiej znaj-
dowa³y siê warsztaty stolarskie,
firma „Promotor” i fabryka papy.
Po lewej stronie Radzymiñskiej,
za Barkociñsk¹, by³y glinianki,
stawy i sady; po prawej grobla i
wielkie bagna: wysoka trzcina,
mnóstwo ptactwa, pe³no ryb w
szuwarach.W pobli¿u Handlo-
wej funkcjonowa³a s³awna tu-
czarnia gêsi; gêganie i unosz¹-
ce siê pierze spêdza³o miesz-
kañcom sen z powiek W pamiê-
ci zosta³a te¿ Bia³a Karczma,
póŸniej rozebrana (podobno
pod pod³og¹ znaleziono szkie-
lety ludzkie z I wojny œwiatowej).

Wróciwszy po kilkudziesiêciu
latach na Pragê pan Stanis³aw
zamieszka³ z ¿on¹ Jolant¹ przy
ul. Markowskiej. Z okna ma wi-
dok na górkê - zazielenione
miejsce rekreacji. Kiedyœ by³ tu
„Labor” - fabryka garnków ema-
liowanych, jeszcze z czasów
carskich. Na ul. Korsaka 3/5 za-
k³ad, gdzie w czasie okupacji,
pod nadzorem in¿. Krasuskie-
go pracowali i szkolili siê Orla-
cy. Po stronie wschodniej ci¹-
gnê³y siê tory kolejowe, widaæ
by³o wysoki fabryczny budynek.
Ca³y teren poroœniêty by³ wyso-
k¹ na 2 metry, bardzo gêst¹
dziewann¹. Jako dziecko zb³¹-

dzi³em tu i p³aka³em. Mama zo-

baczy³a mnie z okna i g³oœno
zaczê³a wskazywaæ drogê. Od

¿ó³tego blasku bola³y mnie oczy
- wspomina - Ko³o historii siê

obróci³o. Wróci³em tu, gdzie

spêdzi³em dzieciñstwo. Braku-
je mi teraz tej dziewanny”...

Pracuj¹c przy konserwacji
zabytków  pan Stanis³aw pozo-
stawi³ na wielu obiektach œlady

dokoñczenie na str. 4

ZARZ¥D BIA£O£ÊCKIEGO

KO£A PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

zaprasza mieszkañców

na dy¿ury cz³onków Zarz¹du

w ka¿d¹ œrodê w godz. 19-20

ul. Porajów 5, kl. IV wejœcie od ul. Myœliborskiej

kontakt:

Jerzy Szewczak tel. 0.503-857-833

radna Anna WoŸniakowska tel. 0.693-280-192

Pawe³ Tyburc tel. 0.607-347-141
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Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

zaprasza sklep MALWA
ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

bi¿uterii

TRESURA PSÓW
rasowych i nierasowych

”GRANICA”
szko³a z licencj¹
szkolenie typu wojskowego

0507-292-311, 0504-649-287, 424-26-95

zajmujemy siê równie¿
projektowaniem i wykonawstwem instalacji

elektrycznych
oraz wystrojem wnêrz

METART rok. za³. 1976

PRODUCENT SPRZÊTU OŒWIETLENIOWEGO
wed³ug projektów w³asnych i  zleceniodawcy

HURHURHURHURHURT - DETT - DETT - DETT - DETT - DETALALALALAL

ul. Wileñska 13 lok. 43
biuro Wileñska 9 lok. 60 tel. 619-62-77,  0691-325-912

fax 618-71-68

♦♦♦♦♦      bezp³atne badanie s³uchu

♦♦♦♦♦      zakup i  serwis aparatów s³uchowych
♦♦♦♦♦      indywidualne wk³adki do uszu

♦♦♦♦♦      baterie i  œrodki pielêgnacyjne

poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16

czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

APARATY S£UCHOWE
Firma „FONEM”

APARATY S£UCHOWE
Firma „FONEM”

618-88-84

ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna

Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne
ul. D¹browszczaków 5A

618-88-84tel.

 Kompleksowa obs³uga prawno - finansowa podmiotów gospodarczych,
w systemie abonamentowym:
� konsultacje i doradztwo prawne,
� weryfikacja zawieranych umów,
� rozstrzyganie sporów w postêpowaniu przeds¹dowym (negocjacje, ugody),
� reprezentacja przed organami administracji i innymi urzêdami,
� opatrywanie dokumentów asygnat¹ prewencyjn¹,
� prowadzenie windykacji pozas¹dowej,
� zastêpstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych,
� monitorowanie egzekucji komorniczych,
� ochrona prawna dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w krajach Unii Europejskiej

Konsultant na teren Pragi Pó³noc, Bia³o³êki i Targówka Piotr Pilipczuk  0504-008-424
Zainteresowani ofert¹ informacje mog¹ równie¿ uzyskaæ w redakcji Nowej Gazety Praskiej

tel/fax 618-00-80 lub 618-24-34 w godz. pracy redakcji

KORPORACJA PRAWNIKÓW

I BROKERÓW FINANSOWYCH

 00-515 Warszawa, ul. ¯urawia 26/10

swej drugiej twórczej pasji -
rzeŸby, m.in. figurê z alegoria-
mi w Ogrodzie Saskim, amorki
w pa³acu wilanowskim, szereg
rzeŸb na attyce pa³acu Branic-
kich, g³owê satyra na pa³acu
So³tyka, rzeŸby na dworze Ar-
tusa w Gdañsku i pa³acu w £añ-
cucie. WyrzeŸbi³ g³owy wielu
s³awnych ludzi, m.in. Mickiewi-
cza, Chopina, Pi³sudskiego,
Rabelais, Don Kichota i Sancho
Pansy oraz figurê Andrzeja
Szczepkowskiego w roli Su-
³kowskiego. Namalowa³ portre-
ty Kurnakowicza i Jaracza.
Stworzy³ monumentaln¹ pracê
(komora gazowa), wyró¿nion¹
w konkursie na pomnik wyzwo-
lenia  Oœwiêcimia, nagrodzony
medal Miko³aja Kopernika, kil-
ka wersji pomnika Powstania
Warszawskiego. Jego autor-
stwa pomnik Zgrupowania AK
„Miot³a” mo¿na ogl¹daæ na
Cmentarzu Wojskowym na Po-
w¹zkach.

Kombatant Stanis³aw Lipski,
w maciejówce, ze sztandarem,
uczestniczy w wielu uroczysto-
œciach przy pomnikach, upa-
miêtniaj¹cych bohaterów walk.
Patrzy na nie równie¿ jako ar-
tysta. Bardzo krytycznie wyra-
¿a siê o pomniku Powstania
warszawskiego przy ul. D³ugiej.
Dzie³o musi byæ czytelne i jed-
noznaczne. Tu jest bardzo te-

Sztuka ¿ycia
pana Staszka

Adam Mickiewicz,
gips patynowany, 1970
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dokoñczenie ze str. 4 atralna ; z³oœliwi mówi¹, ¿e jed-
ne postacie wyrywaj¹ siê, bo
coœ wali im siê na g³owê, dru-
gie uciekaj¹ do kana³ów, zosta-
wiaj¹c ludnoœæ Warszawy. Taka
kompozycja wywo³uje negatyw-
ny odbiór. Anatomia daleka jest
od kanonów piêkna, czyli pro-
porcji: zbyt ma³e g³owy wielkich
postaci, zapad³e klatki piersio-
we. Natomiast doskona³y jest
pomnik Bohaterów Getta przy
Anielewicza, bo oddaje istotê
walki: stary ¯yd pada, nad nim
m³odszy zrywa kamieñ, dalej z
p³omieni wyrywa siê dziecko.
Architektura tego pomnika jest
piêkna, syntetyczna. Drama-
tyczny, pe³en ekspresji, ale nie
rzeŸbiarski jest pomnik „Wagon”
przy ul. Œwiêtojerskiej. Widzia-
³bym go raczej przed Cytadel¹,
w miejscu historycznym, na du-
¿ej przestrzeni. Organizowane
tu uroczystoœci nie blokowa³y-
by ruchu ulicznego.

Kilka lat temu Stanis³aw Lip-
ski rozpocz¹³ pracê nad pomni-
kiem Chwa³y i Pamiêci Obroñ-

ców Wolnoœci i Niezawis³oœci
Ojczyzny 1944-1980. Czêœæ
rzeŸby, przewidziana do odle-
wu w br¹zie, przedstawia po-
staæ kobiec¹ - Poloniê, która
trzyma miecz z napisem „Wol-
noœæ i Niezawis³oœæ - Bóg ho-
nor Ojczyzna”. Lew¹ rêk¹ daje
znak do walki o wartoœci naro-
dowe. Obok niej stoi  harcerz,
za nim jest kolumna granitowa
o wysokoœci kilkunastu metrów.
Na szczycie kolumny bêdzie
orze³ z rozpiêtymi skrzyd³ami,
trzymaj¹cy kotwicê - symbol
Polski Walcz¹cej; poni¿ej wyry-
te zostan¹ nazwy najwa¿niej-
szych organizacji: NIE, WiN,
ROAK, AK. Na g³azie obok
umieszczona bêdzie tablica z
nazwiskami wybitnych dowód-
ców, którzy polegli w czasie
walki.

Komitet honorowy pomnika

zawi¹za³ siê w 1998 roku. Na
lokalizacjê monumentu typowa-
nych by³o wiele miejsc. Idealne
okaza³o siê usytuowanie na
skrzy¿owaniu ul. Kondratowi-
cza i Nowo Wincentego, zaak-
ceptowane przez wydzia³ archi-
tektury urzêdu Targówka. W
2002 roku projekt uzyska³ bar-
dzo dobr¹ ocenê komisji, w
sk³adzie której znaleŸli siê
przedstawiciele œrodowisk ar-
chitektów, wojskowych, arty-
stów rzeŸbiarzy, duszpaster-
stwa. O honorowy patronat au-
tor zwróci³ siê do prezydenta
Lecha Kaczyñskiego. Na odpo-
wiedŸ satysfakcjonuj¹c¹ obie
strony oczekuje ju¿ kilka mie-
siêcy.

Konserwator zabytków, kom-
batant, spo³ecznik, rzeŸbiarz,
malarz, pisarz, m¹¿, ojciec, bok-
ser - któr¹ z tych swoich ról ceni
najwy¿ej? Stanis³aw Lipski od-
powiada krótko: Wszystkie.
Moja postawa ¿yciowa jest
zgodna z dekalogiem, stoicka.
CIESZ SIÊ, ¯E ¯YJESZ. Sta-
ram siê pracowaæ nad sob¹,
doskonaliæ charakter.

 Zofia  Kochan

20 czerwca (niedziela)

w godz. 15-20

PIKNIK RODZINNY NA ZACISZU

W programie: prezentacja sekcji Domu Kultury ,,Zacisze’’
pokaz tañca, teatru, zespo³ów wokalnych, wystêp

cygañskiego zespo³u KA£E JAKHA

oraz Illusion Show czyli pokaz magii

oraz inne atrakcje.



5nowa gazeta praska

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI
♦♦♦♦♦      oprawa obrazów
♦♦♦♦♦      lustra
♦♦♦♦♦      szlifowanie szk³a
♦♦♦♦♦      szklenie okien

przy pl. Hallera
tel./fax 619-72-08

pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13
faktury VAT

ul. Brechta 9

zapraszamy do placówek IV Oddzia³u Centrum PKO BP S.A.

IV Oddzia³, Warszawa ul. Targowa 42, tel. 670-11-55
XXII Oddzia³, Warszawa ul. Kijowska 11, tel. 619-90-98
XXIII Oddzia³, Warszawa ul. Piotra Skargi 61, tel. 678-33-30
XL Oddzia³, Warszawa ul. Krasnobrodzka 11, tel. 675-02-78
XLI Oddzia³, Warszawa ul. G³êbocka 15, tel. 675-97-97
XLIX Oddzia³, Warszawa ul. Modliñska 8, tel. 811-54-69
LI Oddzia³, Warszawa ul. Œwiatowida 47, tel. 819-03-50
LV Oddzia³, Warszawa ul. Targowa 68, tel. 619-20-61
LIX Oddzia³, Warszawa ul. Modliñska 310/312, tel. 819-05-85
LXV Oddzia³, Warszawa ul. Ksi¹¿kowa 9b, tel. 466-51-02
I Oddzia³ w Markach ul. Promienna 4b, tel. 771-30-10
II Oddzia³ w Markach ul. Pi³sudskiego 1, tel. 771-34-66

Andrzej Kordalewski
rok za³o¿enia 1946
• naprawa, sprzeda¿
• baterie, paski, szk³a
• regulacje
• zegarki elektroniczne
   i mechanicze
• zegary œcienne
   i pod³ogowe
• zegary antyczne

Jagielloñska 12
(róg Kêpnej)

tel. 619-72-33

}
damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 678-82-27
0501-772-753

dojazd do Klienta

baleyage  60-130 z³

trwa³a  60-100 z³

SOLARIUM - od 83 gr/min

MANICURE, PEDICURE
zabiegi parafinowe

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

gratis

strzy¿enie

i modelowanie

strzy¿enie dzieci

kosmetyka twarzy
depilacja woskiem
makija¿
henna
MASA¯ (leczniczy i  dzieci)

PE£NA KOSMETYKA

STYLIZACJA PAZNOKCI

AKRYL/ ¯EL - 80 z³
uzupe³nienie - 55 z³

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy

• nerwice,  przemêczenie,  brak odpornoœci na stres

GROTA SOLNO-JODOWA

Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15

SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

Fina³ warszawskiej akcji
Pola Nadziei ju¿ za nami. Dla
Stowarzyszenia Hospicjum
Domowe Zgromadzenia Ksiê¿y
Marianów wszystko zaczê³o
siê 2 maja w Halinowie, a za-
koñczy³o 23 maja w Parku Ska-
ryszewskim. Zebrano ponad 6
tys. z³. Œrodki zostan¹ przezna-
czone na zakup koncentrato-
rów tlenu.

¯onkile zakwit³y w wielu gmi-
nach podwarszawskich i w sto-
³ecznych dzielnicach. Te wiosen-
ne kwiaty s¹  miêdzynarodowym
symbolem nadziei. Maj¹ przypo-
minaæ zdrowym ludziom o  ter-
minalnie chorych i cierpi¹cych, o
wszystkich tych, którzy oczekuj¹
naszej pomocy i opieki w trudnym
okresie odchodzenia z tego œwia-
ta. Podczas kwitnienia ¿onkili, w
najpiêkniejszym miesi¹cu roku,
trwaj¹ zbiórki œrodków dla hospi-
cjów.

 Za ka¿dy dar serca ofiarodaw-
ca otrzymuje symbol ¿onkila. Nie-
mniej wa¿ny jest edukacyjny wa-
lor Pól Nadziei. Uczestnicy licz-
nych imprez akcji zapoznaj¹ siê
z metodami opieki nad ludŸmi
nieuleczalnie chorymi, ucz¹ siê
postaw altruistycznych, zapozna-
j¹ siê z zasadami funkcjonowa-
nia wolontariatu. Inicjatorem
kampanii prowadzonej w Polsce
by³a w 1997 roku brytyjska orga-
nizacja Marie Curie Care. Jako
pierwsze do akcji przyst¹pi³o ho-
spicjum krakowskie.

2 maja w Halinowie œwiêtowa-
nie rozpoczê³o siê msz¹ œw. i tak
ju¿ by³o do koñca akcji. By³y wy-
stêpy artystyczne uczniów z ha-
linowskich szkó³, by³y punkty kon-
sultacyjne - jak leczyæ ból, jak
pomagaæ choremu w ³ó¿ku, czym
jest wolontariat, jak zbieraæ fun-
dusze na dzia³alnoœæ hospicjum.

3 maja w Bia³o³êce miejscem
akcji by³ koœció³ NMP Matki Piêk-
nej Mi³oœci, przy okazji obchodów
Konstytucji 3 Maja.  Zbiórki pu-
bliczne w dzielnicy trwa³y od 16
do 19.

9 maja przy placu Hallera od-
by³ siê festyn z cheerleaderkami,
hip-hopem, szkolnymi i koœciel-
nymi zespo³ami tanecznymi,
kwest¹ na ulicach Pragi Pó³noc.
Nie dopisa³a pogoda  - to by³
zreszt¹ s³aby punkt ca³ego fina-
³u Pól Nadziei.  Pogoda nie mia-
³a na szczêœcie wp³ywu na at-
mosferê koncertu w Teatrze
Rampa. 16 maja sala widowisko-
wa by³a pe³na. W za³o¿eniu go-
dzinny koncert trwa³ ponad dwie
godziny. Wyst¹pi³o blisko trzy-
dziestu artystów - atmosfera by³a
wspania³a, trudno by³o siê roz-
staæ. Organizatorem festynu w
Parku Skaryszewskim (23 maja)

by³o Centrum Promocji Kultury
Dzielnicy Praga Po³udnie. W
muszli koncertowej zaprezento-
wa³o siê wiele zespo³ów m.in.
chór gospel, a w roli gwiazdy wy-
st¹pi³ Kazik Staszewski (Kazik
Na ¿ywo).

Stowarzyszenie Hospicjum
Domowe z Tykociñskiej ju¿ snu-
je plany dotycz¹ce nastêpnej ak-
cji Pola Nadziei. - Sporo siê na-
uczyliœmy, nabraliœmy doœwiad-
czenia. W przysz³ym roku akcja
powinna byæ bardziej nag³oœnio-
na przez media. Bardzo na to li-
czymy. Cieszy nas, ¿e propago-
wana przez hospicjum idea wo-
lontariatu znalaz³a tak ¿ywy od-
zew wœród dzieci i m³odzie¿y.
Ko³a wolontariuszy powstaj¹ ju¿
w podstawówkach. Oczywiœcie
uczniowie nie opiekuj¹ siê ludŸ-
mi chorymi, ale np. odwiedzaj¹
domy dziecka - mówi ks. Andrzej
Dziedziul, dyrektor Stowarzysze-
nia Hospicjum Domowe.

Pola Nadziei pozwoli³y na ze-
branie funduszy na sprzêt po-
trzebny ludziom nieuleczalnie
chorym, ale bodaj czy nie wa¿-
niejsze jest, ¿e uœwiadomi³y lu-
dziom zdrowym, ¿e tu¿ obok ¿yj¹
chorzy i potrzebuj¹cy naszej po-
mocy. Warto o tym pamiêtaæ, nie
tylko w maju, kiedy kwitn¹ ¿onki-
le. Warto pamiêtaæ i wspieraæ.
Zawsze.                                 (egu)

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe Wileñska 69
informuje, i¿ w wyniku zbiórki publicznej

w ramach akcji „Pola Nadziei”,
w okresie do 31 maja 2004 r. uzyskano dochód

w wysokoœci 6.083,09 z³otych
za kwotê 5.885 z³ zakupiono koncentratory tlenu.

Pozosta³a nadwy¿ka zasili fundusz celowy
przeznaczony na kupno glukometrów.

Ofiarodawcom dziêkujemy za wsparcie.

Pola Nadziei
za nami

22 maja odby³a siê X War-
szawska Olimpiada  M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej. Co roku go-
spodarzem imprezy jest inny
obiekt sportowy. W tym  - zosta³
nim  Dzielnicowy Oœrodek Spor-
tu  Warszawa Bia³o³êka przy uli-
cy Strumykowej 21.

Na p³ycie stadionu zrobi³o siê
t³umnie – czerwono, kolorowo
ubrani niepe³nosprawni spor-
towcy i ich opiekunowie – wo-
lontariusze z warszawskich
szkó³, wszyscy w be¿owych
podkoszulkach. Takie imprezy
s¹ doskona³ym sposobem na
nawi¹zanie kontaktów dziêki
wspólnym pasjom, prze³amaniu
lêków i nieœmia³oœci, a wszyst-
ko w atmosferze prawdziwej ry-
walizacji sportowej. M³odzi wo-
lontariusze z wielkim sercem
opiekowali siê niepe³nospraw-
nymi sportowcami, podziwiaj¹c
ich za odwagê i wolê walki, za
zmaganie siê z w³asn¹ s³abo-
œci¹, czêsto niemoc¹ i lêkiem.

Uroczystego otwarcia Igrzysk
dokona³ Artur Frankowski, pre-
zes Stowarzyszenia Pomocy
Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i
M³odzie¿y Niepe³nosprawnej –
organizator tej imprezy.

wygrani s¹ wszyscy
Prawie weteranem warszaw-

skich olimpiad jest Bartek Forma-
nowski, ubieg³oroczny absolwent
L LO im. Ruy Barbosa. I to on
w³aœnie w tych jubileuszowych
igrzyskach znalaz³ siê w sk³adzie
pocztu sztandarowego, repre-
zentuj¹c wszystkich niepe³no-
sprawnych sportowców. Ucznio-
wie L LO mieszcz¹cego siê przy
ul. Burdziñskiego 4 na Pradze
Pó³noc, ju¿ wielokrotnie brali
udzia³ w tych zawodach, zajmu-
j¹c czo³owe lokaty. W tym roku
oprócz Bartka startowa³o w nich
jeszcze szeœciu uczniów niepe-
³nosprawnych: Kamila Berkow-
ska, Ma³gosia Jasiuk, Ania W¹-
sik, Miko³aj Adamski, Micha³ Si-
korski i Mariusz Za³upski.

Rywalizacja sportowa i wielkie
emocje m³odych zawodników zo-
sta³y nagrodzone dyplomami i
nagrodami rzeczowymi. Wœród
wielu zwyciêzców znaleŸli siê
równie¿ uczniowie L LO: Ania
W¹sik strza³em na bramkê ho-
kejow¹ zdoby³a I miejsce, a Ma-
riusz Za³upski rzutem pi³k¹ do
celu, oraz rzutem pi³k¹ lekarsk¹
na odleg³oœæ wywalczy³ dwa III
miejsca. Blisko podium znalaz³
siê równie¿ Micha³ Sikorski, zaj-

muj¹c w biegu na 100 m. IV
miejsce.

Tak naprawdê w tych igrzy-
skach nie jest wa¿ne, kto wy-
gra³ i które miejsce zaj¹³ – bo
wygrani s¹ wszyscy. Atmosfe-
ra pikniku, odpoczynek na
œwie¿ym powietrzu, zapach
grochówki i kie³basek, dla
wszystkich uczestników nagro-
dy niespodzianki i pocieszenia
– to wszystko stwarza niepo-
wtarzaln¹ atmosferê. Sam
udzia³ w imprezie to nieocenio-
na wrêcz wartoœæ psycholo-
giczna buduj¹ca poczucie w³a-
snej wartoœci i integruj¹ca z
ludŸmi zdrowymi.

  Bo¿ena Jaworska
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NAUKA
ANGIELSKI, doœwiadczony lek-
tor skutecznie metod¹ konwer-
sacji, literacki, potoczny 676-
73-65
CHEMIA, fizyka, matematyka
0698-402-521
JÊZ. polski korepetycje, egzami-
ny, poprawki 322-60-32, 0691-
082-071
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
PRYWATNA Szko³a Muzyczna I
i II stopnia im. L. Ró¿yckiego w
Warszawie og³asza nabór na
rok szkolny 2004/2005, tel.
0603-924-606 ul. Brechta 14

ZDROWIE I URODA
ANALIZY lekarskie, badania do
pracy, zaœwiadczenia lekarskie,
ksi¹¿eczki zdrowia, badania na
prawo jazdy oraz zaœwiadczenia
kwalifikacyjne, okresowe badania
pracowników w firmach z dojaz-
dem tel. 619-59-50, Targowa 15
lok. 72 naprzeciwko Kijowskiej
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105-
672.
MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, kardiolog, gastrolog, gine-
kolog, laryngolog, chirurg, ortope-
da, dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), urolog (stulejki, wêdzide-
³ka) psychiatra - akupunktura, in-
ternista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergotera-
peuta. Panieñska 4,  619-52-31
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdro-
wia i objawach chorobowych, do-
bór najskuteczniejszych prepara-
tów wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A, tel. 679-30-60, 0502-
813-252
PRODUKTY, suplementy Herba-
life bezp³atna dostawa 614-98-12
lub 0692-410-824

US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angiel-
ski, francuski, niemiecki, rosyj-
ski i inne  619-95-86
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ga-
nie guzików, napy, overlock, tel.
618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 614-80-68
szybko-tanio-solidnie

mini og³oszenia
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiar-
skie, overlock, wszywanie su-
waków ul. Targowa 59/42 w po-
dwórzu,  0501-821-811
CZYSZCZÊ, piorê dywany,
mycie okien i verticale 670-08-
56, 0605-726-258
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642 96 16
E L E K T R O I N S TA L A C J E
0502-148-467
ELEKTRYCZNE i hydrauliczne
solidnie 24 h Janusz Niedzió-
³ka 0506-313-694, 337-62-68
EKSPRESOWE dorabianie
kluczy, kodowanie kluczy z im-
mobilizerem, monta¿ zamków
drzwiowych, awaryjne otwiera-
nie zamków, sprzeda¿ zam-
ków, k³ódek, akcesoriów do
kluczy. Wyrób piecz¹tek w ci¹-
gu 1 godz. Targowa 71A. lok.
11, tel. 618-31-21, 0506-179-
661
KLIMATYZACJA, monta¿, kon-
serwacja 0508-160-907, 811-
81-29
KUŒNIERSKIE, krawieckie
679-30-64
MALOWANIE - g³adŸ gipsowa,
drobne roboty remontowe 678-
34-12, 0507-981-399
NAPRAWA sprzêtu RTV, VI-
DEO,  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
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA, renowacja futer,
ko¿uchów, skór (równie¿ me-
bli i tapicerski) tel. 618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
NAPRAWA pralek, lodówek
gwarancja 670-39-34, 0502-
253-670
NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy 614-83-83. Codziennie.
Rachunki
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25
NAPRAWA pralki, zmywarki.
Tanio, solidnie, gwarancja
679-00-57
NAPRAWA pralek szybko, ta-
nio, dojazd gratis 670-31-87,
0502-383-213

NAPRAWY RTV, telewizory, ma-
gnetowidy. Gwarancja 744-00-
00, 619-31-99
PRANIE  pierza i puchu (podusz-
ki, jaœki), szycie ko³der ul. Kono-
packa 21, czynne 9-17 tel. 619-
10-67
SZEWC - naprawa,  618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
SZEWSKIE Tarchomin ul. Pan-
cera 12 czynne 11-19 tel. 0600-
793-375
TAPICERSTWO 811-59-46,
0609-806-695
TEKSANA - krawieckie po-
prawki, skracanie, zwê¿anie,
wszywanie suwaków Tarcho-
min, ul. Œwiatowida 49 (pasa¿,
paw. 33)
TRANS BAGA¯ - przepro-
wadzki, przewozy dostawczy-
mi 676-60-69
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

INNE
KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw - z³o-
to, elektronika, samochód. Ko-
rzystne warunki, ul. Radzymiñ-
ska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48
KOCIÊTA brytyjskie 0501-038-
013 www.sawana.republika.pl
KREDYTY gotówkowe i gospo-
darcze, leasing, windykacja d³u-
gów z dzia³alnoœci gospodarczej,
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 870-
27-83, 810-10-01 do 9 wew. 433
KWATERY PRACOWNICZE
ZACISZE 678-95-72, 0888-573-
332
WYPO¯YCZALNIA elektrona-
rzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szli-
fierki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.

DAM  PRACÊ
ZAPRASZAMY do wspó³pracy
(konsultantka Avonu) 0501-102-
921, 679-72-68 po 20

POSZUKUJÊ PRACY
ROZNIOSÊ ulotki, rozklejê pla-
katy 0693-363-352

NIERUCHOMOŒCI
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy o
pow. 52m2 przy ul.Modliñskiej
tel.811 15 52
DO wynajêcia dom 110 m2  ul.
Modliñska  - 614-44-35
GARA¯ murowany Œwiatowida
róg Mehoffera 614-82-36, 0603-
124-148
KUPIÊ dzia³kê budowlan¹ 814-
71-04 po 17
WYNAJMÊ 2-pokojowe 47 m2 I
piêtro na osiedlu strze¿onym Tar-
chomin 0600-93-89-47

KUPIÊ
MEBLE, obrazy, porcelanê, pla-
tery, zegary, medale, monety,
pocztówki i znaczki 610-33-84,
0601-235-118

SPRZEDAM
BEZPOŒREDNIO dzia³kê bu-
dowlan¹ 1600 m2 blisko Modliñ-
skiej 0602-109-743
BEZPOŒREDNIO Bia³o³êka
Dworska 880 m2, media, ³adne
drzewa 0609-573-417
DZIA£KÊ budowlan¹ Bia³o³êka
Marcelin 2195 m2 pr¹d na dzia-
³ce, gaz, woda w ulicy 0503-312-
438
NOTARIALNIE du¿y gara¿ mu-
rowany ul. Wo³omiñska 0603-
616-682
SAMOCHÓD UNO, ma³y prze-
bieg 0507-037-736
SPRZEDAM lokal 185 m2 po
APTECE na Tarchominie 0604
351 014.

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania

Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administra-
cyjnego (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 Arpowanie administra-

cyjne na wniosek Wydzia³u Infrastruktury dla Dzielnicy Bia³o-
³êka Urzêdu m.st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia pro-
jektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowê sieci
kanalizacji ogólnosp³awnej wraz z uzbrojeniem i przyka-
nalikami do wpustów deszczowych oraz przebudow¹
kolizji,  w liniach rozgraniczaj¹cych ulic: Dro¿d¿owej,
Uczniowskiej, Marcho³ta, Czarnociñskiej, Dziatwy, Po³¹-
czonej, Drogowej i Podró¿niczej.

POUCZENIE:
Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê z

aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w ter-
minie 14 dni od dnia og³oszenia niniejszego zawiadomienia,
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia-
³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, pok. 306,  tel.
+22/ 676-76-70 fax. +22/ 676-76-70 wew. 231.

Janina Walczak od wielu lat

pomaga osobom niewidomym
jako wolontariuszka. Pracuje
spo³ecznie w zarz¹dzie ko³a
Polskiego Zwi¹zku Niewido-
mych Praga Pó³noc. Andrzej

Gabryœ, radny dzielnicy i cz³o-
nek zarz¹du Bazaru Bródnow-
skiego przy Kondratowicza
wspomaga finansowo pod-
opiecznych PZN.  Z³ota Hono-

rowa Odznaka PZN nale¿a³a
siê im obojgu jak ma³o komu.

Uroczystego wrêczenia doko-
nali Anna WoŸniak - Szymañska,
przewodnicz¹ca Zarz¹du G³ów-
nego PZN i W³adys³aw Kozio³,

przewodnicz¹cy Zarz¹du Okrê-
gu Mazowieckiego PZN.

Ca³y zarz¹d pó³nocnopraskie-
go ko³a dzia³a spo³ecznie, bory-
kaj¹c siê z problemami finanso-
wymi. Tym cenniejsza jest wiêc

ka¿da pomoc i ka¿da para r¹k
do pracy. - Obs³ugujemy trzy
dzielnice - Bia³o³êkê, Pragê Pó-
³noc i Targówek. Po zmianie
ustroju Warszawy otrzymujemy

znacznie mniej œrodków. W ubie-
g³ym roku miasto przekaza³o
nam 6 tys. z³. W tym roku nie
otrzymaliœmy jeszcze ani gro-
sza. A nasze ko³o liczy 460

cz³onków, wielu z nich to ludzie
starzy i schorowani, wymagaj¹-
cy opieki i pomocy finansowej.
Tej pomocy oczekuj¹ równie¿
niewidome i s³abo widz¹ce dzie-

ci. Jest ich 30. W tej sytuacji po-
moc takich ludzi jak Janina Wal-
czak, która pomaga osobom nie-
widomym w za³atwianiu przeró¿-
nych spraw, s³u¿y rad¹ i Andrze-

ja Gabrysia, który wspiera nasze
ko³o finansowo - jest nieocenio-
na i godna uhonorowania - mówi
Kazimierz Tomaszewski, prze-
wodnicz¹cy pó³nocnopraskiego

ko³a PZN.

Mimo k³opotów finansowych
udaje siê rokrocznie akcja roz-
dawania paczek ¿ywnoœciowych
dla najubo¿szych cz³onków i dla
dzieci. Mali podopieczni mog¹

równie¿ liczyæ na paczuszki z
okazji Dnia Dziecka. Najubo¿sze
dzieci wyposa¿a siê równie¿ w
specjalistyczne pomoce nauko-
we i sprzêt rehabilitacyjny. Doœæ

regularnie odbywaj¹ siê wyjaz-
dy turystyczne i pielgrzymki do
starych i znanych miejsc kultu.
Wszystkie te przedsiêwziêcia
by³yby nieosi¹galne gdyby nie

sponsorzy - Wytwórnia Papie-
rów Wartoœciowych, Totalizator
Sportowy, Hotel Europejski, Ba-
zar Kondratowicza. Problemy fi-
nansowe nie oznaczaj¹, ¿e w

pó³nocnopraskim kole PZN nie
mo¿na uzyskaæ pomocy.

Wszyscy zainteresowani

mog¹ siê zg³aszaæ na Targo-
w¹ 15 lok. 71 we wtorki w

godz. 16-18 i w czwartki w

godz. 13-16 lub telefonicznie
- 619-86-76.                      (egu)

Zas³u¿eni
dla PZN

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 STO£ECZNEGO WARSZAWY
zawiadamia w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieru-

chomoœci usytuowanych wzd³u¿ planowanej inwestycji, ¿e w
dniu 27 maja 2004r. zosta³a wydana Decyzja Nr 407/2004 o
pozwoleniu na budowê przewodu wodoci¹gowego w uli-

cy Fletniowej (na odc. od ul. Mehoffera do ul. Karnickiej –
etap II), którego trasa przebiega po dzia³kach o nr ew. 11 z

obrêbu 4-02-18, nr ew. 44, 45, 48/6 z obrêbu 4-04-22, nr ew.

1 / 2, 24/1, 24/2  z obrêbu 4-04-24 w Warszawie;

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-
nane 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 poœred-
nictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka  m. st. Warszawy w termi-
nie 14 dni od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w wy-
sokoœci 5,0 z³ od podania i po 50 gr  od ka¿dego za³¹cznika
(ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000r. – Dz. U. 86, poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê
z treœci¹ w/w decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Archi-
tekta 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.

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 nieru-

chomoœci usytuowanych wzd³u¿ planowanych inwestycji, ¿e w
dniu 25 maja 2004r. zosta³a wydana Decyzja Nr 401/2004 o
pozwoleniu na budowê przewodu wodoci¹gowego w ulicy
Karnickiej (na odc. od ul. Podgórnej do dz. nr ew. 49/12),
którego trasa przebiega po dzia³kach o nr ew. 22/3 44 z obrê-
bu 4-04-23 i po dzia³ce nr ew. 2 z obrêbu 4-04-22 w Warsza-
wie.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-
nane 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 poœred-
nictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka  m. st. Warszawy w termi-
nie 14 dni od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w wy-
sokoœci 5,0 z³ od podania i po 50 gr od ka¿dego za³¹cznika
(ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000r. – Dz. U. 86, poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê
z treœci¹ w/w decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Archi-
tekta 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.

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 STO£ECZNEGO WARSZAWY
zawiadamia, ¿e w dniu 25 maja 2004r. zosta³a wydana z

upowa¿nienia Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy De-
cyzja Nr 403/2004 o pozwoleniu na budowê przewodu
wodoci¹gowego w ulicy Parcelacyjnej na odc. od ul. Me-
hoffera do ul. Boczañskiej, którego trasa przebiega w pro-
jektowanych liniach rozgraniczaj¹cych ulicy Parcelacyjnej w
Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka,

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-
nane 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).

Stronom w postêpowaniu przys³uguje prawo wniesienia od-
wo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za poœred-
nictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka  m. st. Warszawy w termi-
nie 14 dni od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w wy-
sokoœci 5,0 z³ od podania i po 50 gr od ka¿dego za³¹cznika
(ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000r. – Dz. U. 86, poz. 960).

Strony w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ w/w
decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta
Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielni-
cy Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 Warszawa, tel. 67-67-670,
pok. 301 w godzinach pracy Urzêdu.

ODDAM 2-MIESIÊCZNE KOTKI 814-17-26



7nowa gazeta praska

• 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./fax 670-39-67
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20
sob. 8-18               Faktury VAT

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

Ponownie wracamy do kwe-
stii poruszanych na konferen-

cji „Uczeñ zdolny w gimna-
zjum publicznym - teoria i rze-
czywistoœæ” zorganizowanej
w gimnazjum nr 2 im. Charle-
sa de Gaulle’a. Inteligencja i

twórczoœæ by³y tematem wy-
k³adu dr Micha³a Chruszczew-
skiego z Pracowni Psycholo-
gii Zdolnoœci Wydzia³u Psy-
chologii UW.

Najtrudniej jest definiowaæ to

co wspó³czesne, ale nawet bez
naukowych studiów mo¿na
stwierdziæ, ¿e mamy w³aœnie
okres bardzo radykalnych prze-
mian spo³ecznych i zmian cywi-

lizacyjnych, cechuj¹cych siê nie-
spotykanym dot¹d przyspiesze-
niem. To jest w³aœnie najbardziej
charakterystyczne dla czasów, w
których ¿yjemy.

Wobec tego stanu rzeczy po-

jawia siê pytanie o nowe cele
edukacji. W klasycznym ujêciu
psychologiê edukacyjn¹ dzielo-
no na psychologiê nauczania,
wychowania i opiekê psycholo-

giczn¹. Najproœciej rzecz ujmu-
j¹c celem nauczania by³o wypo-
sa¿enie m³odych ludzi w prak-
tycznie przydatne lub ideologicz-
nie wa¿ne - wiedzê i umiejêtno-

œci. Celem wychowania by³o
ukszta³towanie okreœlonej œwia-
domoœci, postawy i motywacji,
które mia³yby sprzyjaæ przysto-
sowaniu do ¿ycia w spo³eczeñ-

stwie. Cel opieki psychologicz-
nej okreœlono jako usprawnienie
funkcjonowania (spo³ecznego,
emocjonalnego lub intelektual-
nego) tych, którzy z powodu ró¿-

nych dysfunkcji nie mogli spro-
staæ normom kulturowym.

Zasadniczo wszystkie te cele
nie zmieni³y siê do dziœ, z za-
strze¿eniem, ¿e procesy na-
uczania, wychowania i opieki

psychologicznej powinny doty-
czyæ cz³owieka w pe³nym cyklu
¿ycia, w³aœnie ze wzglêdu na
opisywane powy¿ej przyspie-
szenie zmian spo³ecznych i cy-

wilizacyjnych. Owe zmiany po-
ci¹gaj¹ za sob¹ problemy ada-
ptacyjne na ró¿nych etapach
¿ycia. Nieprzystosowanie doty-
ka bowiem zarówno ludzi m³o-

dych jak i doros³ych. Powa¿nym
problemem jest brak (w czasach
nam wspó³czesnych) jednorod-
nego modelu cz³owieka, który
móg³by pos³u¿yæ jako wzór do

naœladowania. Pluralizm kulturo-
wy i relatywizm etyczny stwarza-
j¹ zupe³nie nowe problemy to¿-
samoœciowe, zwi¹zane równie¿
z niespójnymi wp³ywami wycho-

wawczymi. Jest to nowa jako-
œciowo sytuacja wymuszaj¹ca
nowe modele wychowawcze.
Jak sugerowa³ dr Micha³ Chrusz-
czewski nale¿a³oby skoncentro-

waæ kszta³cenie bardziej na  for-
mie, mniej na treœci, nie tyle na-
sycaæ wiedz¹, ile uczyæ korzysta-
nia z ró¿nych jej Ÿróde³. Celem
edukacji powinno byæ kszta³to-

wanie otwartej umys³owoœci,
gotowej do ró¿norodnych poszu-
kiwañ, elastycznej w myœleniu.

- Umys³ powinien wiedzieæ co
myœleæ, chcieæ myœleæ i wiedzieæ
jak myœli - powiedzia³ dr Chrusz-

czewski. W³aœciwoœci umys³u w
takim ujêciu to w jêzyku psycho-
logii zarazem inteligencja i twór-
czoœæ. S¹ one kluczowymi wy-
znacznikami sukcesu edukacyj-

nego i ¿yciowego. Inteligencja
pozwala na szybsze i dok³adniej-
sze opanowanie trudniejszych i
obszerniejszych treœci i lepsze
ich zapamiêtanie, zaœ twórczoœæ

wyra¿a siê w zdolnoœci do wy-

kraczania poza dostarczone in-
formacje, w umiejêtnoœci  sta-

wiania nowych pytañ, w ³¹cze-
niu i zestawianiu ze sob¹ faktów
z ró¿nych dziedzin, w tolerowa-
niu nawet sprzecznych doœwiad-
czeñ, w oryginalnoœci kojarze-

nia, w swobodzie poszukiwañ
wbrew ustanowionym regu³om.

Inteligencja wyra¿a w³aœciwie
wy³¹cznie sprawnoœæ myœlenia
- mo¿liwoœci podwy¿szenia jej
poziomu s¹ niewielkie. Twór-

czoœæ jest konglomeratem ró¿-
nych cech intelektu, percepcji,
osobowoœci, motywacji. Dzia³a-
nia edukacyjne nakierowane na
rozwój wielosk³adnikowej twór-

czoœci mog¹ wiêc przynieœæ
znacznie lepsze efekty. Na ogó³
jest tak, ¿e poziom inteligencji i
twórczoœci jednostki jest zbli¿o-
ny (korelacja dodatnia). Jednak

zdarzaj¹ siê i poziomy skontra-
stowane (korelacja ujemna).

Wyzwaniem w tych przypad-
kach jest dostosowanie narzêdzi
edukacyjnych przez nauczycieli
i pedagogów. Rutynowo premio-

Inteligencja i twórczoœæ
wani s¹ zazwyczaj uczniowie in-
teligentni, twórczy - szczególnie

jeœli nie s¹ przy tym inteligentni
- uznawani s¹ za k³opotliwych,
dziwnych czy utrudniaj¹cych
proces edukacyjny. Micha³
Chruszczewski uwa¿a, ¿e oso-

by twórcze znacznie czêœciej ni¿
osoby inteligentne nie wykorzy-
stuj¹ w pe³ni swoich mo¿liwoœci.
Za ten stan rzeczy w znacznym
stopniu odpowiadaj¹  szko³a i

œrodowisko jednostki.

Osoby inteligentne i osoby
twórcze to wielki kapita³. Jak sty-
mulowaæ inteligencjê i talent?
Podstawow¹ spraw¹ jest rozpo-
znawanie takich uczniów, kolej-

n¹ wspieranie rozwoju inteligen-
cji i twórczoœci, ostatni¹ - ale nie
najmniej wa¿n¹ - pomoc w trud-
noœciach osobistych, które czê-
sto towarzysz¹ dzieciom uzdol-

nionym - choæby du¿y rozziew
pomiêdzy tymi cechami a rozwo-
jem emocjonalnym dziecka. Na-
le¿y umiejêtnie redukowaæ
szkoln¹ nudê, z drugiej strony

nie zamêczaæ dziecka przymu-
sem zdobywania kolejnych na-
gród, w czym przoduj¹ rodzice
dzieci uzdolnionych.

Nawet bycie inteligentnym i
twórczym nie warunkuje bez-

wzglêdnego sukcesu. Potrzebne
s¹ motywacja do pracy, konse-
kwencja w dzia³aniu, wiara we
w³asne si³y i mo¿liwoœci, w³aœci-
we relacje miêdzyludzkie, aser-

tywnoœæ. M³ody cz³owiek maj¹c
wybór wœród wieloœci modeli kul-
turowych i etycznych musi mieæ
na tej drodze przewodników.
Pierwszymi s¹ rodzice, nastêp-

nymi nauczyciele i pedagodzy.
Bez odpowiednich narzêdzi edu-
kacyjnych - swoistej mapy i kom-
pasu - ³atwo mo¿na zaprzepa-
œciæ wrodzone w³aœciwoœci - in-

teligencjê i twórczoœæ.

Notowa³a El¿bieta Gutowska

 tel. 818-07-11

 0609-439-233
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„KING PLAST”

ZAWIADOMIENIE
O DECYZJACH

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 w³a-
œcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci usytuowa-
nych wzd³u¿ planowanych inwestycji, ¿e w dniu 21 maja 2004r.
zosta³y wydane:

- Decyzja Nr 383/2004 o pozwoleniu na budowê przewo-
du wodoci¹gowego w ulicy Semaforowej na odc. od ul.
Karnickiej do dz. nr ew. 12/1, którego trasa przebiega w li-
niach rozgraniczaj¹cych ulicy Semaforowej na dzia³ce o nr ew.
7 z obrêbu 4-04-23 w Warszawie;

- Decyzja Nr 386/2004 o pozwoleniu na budowê przewo-
du wodoci¹gowego w ulicy Kiersnowskiego na odc. od lasu
do dz. nr ew. 50/3, którego trasa przebiega po dzia³kach nr
ew. 13/2, 38, 45 oraz cz. dz. nr ew. 10 i 11 z obrêbu 4-04-22 w
Warszawie;

- Decyzja Nr 390/2004 o pozwoleniu na budowê przewo-
du wodoci¹gowego w ulicy Orchowieckiej na odc. od ul.
Mehoffera do dz. nr ew. 26, którego trasa przebiega po dzia-
³ce o nr ew. 2 z obrêbu 4-04-22 w Warszawie.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-
nane 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 poœred-
nictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka  m. st. Warszawy w termi-
nie 14 dni od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w wy-
sokoœci 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 Archi-
tekta 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.

Fundacja

Academia Iuris

oferuje bezp³atne
porady prawne

dla osób, które

NIE prowadz¹

dzia³alnoœci

gospodarczej.
Pomoc mo¿na

otrzymaæ w:
Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi”, ul. Targowa 82
poniedzia³ek, wtorek, czwar-
tek, pi¹tek 17.00-18.30; œro-
da 15.00-16.30
Fundacji:  ul. Hozjusza 2
godziny pracy: poniedzia³ek-
pi¹tek 9.00-16.00
telefon/faks: 839-32-08
506-188-847

KLUB PRACY BIA£O£ÊKA
ul. Milenijna  2A

codziennie  w godzinach  8 - 16

Klub Pracy jest jedn¹ form pomocy w aktywnym poszukiwaniu
pracy. Mo¿na tu skorzystaæ z porady indywidualnej doradcy za-
wodowego lub wzi¹æ udzia³ w zajêciach grupowych.

Doradca zawodowy:
* Indywidualne konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego
* Analiza przyczyn niepowodzeñ w poszukiwaniu pracy
* Okreœlenie mocnych stron oraz predyspozycji zawodowych
* Pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego
* Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
* Testy psychologiczne i predyspozycji zawodowych

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
Zajêcia grupowe przygotowuj¹ce do samodzielnego i efektyw-

nego poszukiwania pracy. Warsztaty prowadzone s¹ w formie
grupowej z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych.
Warsztaty s¹ cyklem 6 spotkañ, ka¿de z nich trwa ok. 5 godzin. W
trakcie warsztatów realizowane s¹ nastêpuj¹ce tematy:

* Techniki autoprezentacji
* Komunikacja interpersonalna
* Analiza predyspozycji zawodowych
* Dokumenty aplikacyjne - Curriculum vitae i list motywacyjny
* Asertywnoœæ w relacjach z innymi
* Jak radziæ sobie ze stresem
* W³asna firma
* Aktywne metody poszukiwania pracy
* Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Grupa wsparcia dla bezrobotnych kobiet
Spotkania odbywaj¹ siê raz w tygodniu, w œrody o godzinie 12.30
Grupa wsparcia przeznaczona jest dla kobiet, które od d³u¿-

szego czasu szukaj¹ pracy. W czasie spotkañ, maj¹ one mo¿li-
woœæ podzielenia siê w³asnymi doœwiadczeniami, wspólnie oma-
wiaj¹ nurtuj¹ce je problemy oraz poszukuj¹ mo¿liwych rozwi¹-
zañ. Uczestnictwo w grupie zmniejsza poczucie osamotnienia i
niezrozumienia przez otoczenie, uœwiadamia, ¿e s¹ osoby w po-
dobnej, trudnej sytuacji.

Poœrednictwo pracy
czwartek  w godzinach 9- 15
* Rejestracja w Urzêdzie Pracy m. st. Warszawy
* Oferty pracy
* Informacja na temat zasi³ków i œwiadczeñ przedemerytalnych

W Klubie Pracy mo¿na bezp³atnie korzystaæ z:
* telefonu
* prasy z ofertami pracy - Gazeta Wyborcza, ¯ycie Warszawy,

Oferta, Rzeczpospolita.
* internetu, komputera i drukarki.

Czytelnicy NGP, mieszkañ-
cy ul. Bia³o³eckiej zg³osili
siê do redakcji z proœb¹ o
wyjaœnienie, kiedy bêdzie
przy ulicy chodnik. Ulic¹
chodz¹ starsi ludzie wycho-
dz¹cy z dzia³ek, dzieci po-
d¹¿aj¹ce do szko³y.
Poprosiliœmy o odpowiedŸ

Wydzia³ Infrastruktury Dzielnicy
Bia³o³êka.

Okazuje siê, ¿e sprawa nie
jest taka prosta. Ulica Bia³o³êc-
ka jest drog¹ powiatow¹, nale-
¿¹c¹ do Zarz¹du Dróg Miej-
skich, czyli zarówno decyzjê o
wszelkich dzia³aniach z ni¹
zwi¹zanych, jak i pieni¹dzach
na ten cel podejmuje w³aœnie
ZDM. Dzielnica wystêpowa³a w
tej sprawie, proponuj¹c nawet,
¿e sama wykona ów nieszczê-
sny chodnik, pod warunkiem
wszak¿e, ¿e otrzyma na ten cel
œrodki. Taki wariant równie¿ nie
doczeka³ siê odpowiedzi do tej
pory. Wszyscy czekamy.

MAGIEL PRASUJ¥CY I NA ZIMNO
pranie bielizny,  firan, zas³on, fartuchów, koszul

tel. 618-96-52

PRALNIA  CHEMICZNA
plac Hallera 9  tel. 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

Wszystko zaczê³o siê od
zwyk³ej rozmowy o tym „co
by tu mo¿na by³o zrobiæ’’?
Chcia³yœmy, ¿eby to by³o coœ,
co zmieni szar¹ rzeczywi-
stoœæ. Dlaczego akurat foto-
grafia?

Bo dziêki niej mo¿na
uchwyciæ chwilê, kawa³ek
wykreowanego przez nas
œwiata. Chcemy po prostu
robiæ dobre zdjêcia, które dla
innych stan¹ siê inspiracj¹,
odkryciem czegoœ nowego.
Nie trzymamy siê jakiejœ kon-

Zaprasza na wystawê  GRUPA

ARTYSTYCZNA

 „KRZYKNIK’’
Magdalena Buczkowska

Marta Kosieradzka

BEZ  TYTU£U

Urz¹d Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20
Sala konferencyjna
31maja - 12 czerwca
czynna w godz. pracy urzêdu
wtorek- pi¹tek  8-16

kretnej tematyki, fotografu-
jemy to, co w danej chwili nas
poruszy. Nasze zdjêcia maj¹
przede wszystkim poruszaæ
wyobraŸniê, stwarzaæ na-
strój, byæ czymœ niezwyk³ym.

Pokaza³yœmy je naszym
znajomym, ludziom wokó³
nas i zauwa¿y³yœmy, ¿e ten
sam obraz ka¿dy widzi, od-
biera zupe³nie inaczej.

St¹d wzi¹³ siê pomys³ pro-
jektu  „Bez tytu³u’’, zaczê³y-
œmy  prosiæ ró¿nych ludzi o
zapisanie swoich pierwszych

skojarzeñ. Przekona³yœmy
siê, ¿e inni swoimi pomys³a-
mi mog¹ poszerzaæ nasz¹
wizjê, ¿e odbiorca mo¿e byæ
te¿ wspó³twórc¹.

W przysz³oœci chcia³yby-
œmy rozszerzaæ nasz¹  dzia-
³alnoœæ o inne formy twórczo-
œci takie, jak teatr, taniec,
muzyka, performance, grafi-
ka. Mamy nadziejê, ¿e bê-
dziemy mog³y kontynuowaæ
dzia³alnoœæ naszej grupy i
dalej rozwijaæ nasze pomys³y.
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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

W ofercie drzwi: suwane, sk³adane
rozwierane, przejœciowe

dawny BESAR

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

200 kolorów

RAL

zapraszamy

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

RADZYMIÑSKA 116RADZYMIÑSKA 116

profiledrewnopodobne50 kolorów

CENTRUM

DRZWI PRZESUWANYCH
PRODUCENT DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

Dwadzieœcia lat temu przy ul.
Porajów w Bia³o³êce rozpoczê³a
dzia³alnoœæ placówka oœwiato-
wa, w której „przez œcianê” s¹-
siadowa³y: Szko³a Podstawowa
nr 314 i Pañstwowe Przedszko-
le nr 379. Na przyleg³ym do bu-
dynku terenie uruchomiono bo-
iska i place zabaw. Przedszkole
mia³o 4 oddzia³y, w rok póŸniej
wzbogaci³o siê o 2, w filii przy ul.
Antalla. Z czasem przejê³a je
Dzielnica, potem Gmina Bia³o³ê-
ka. Teraz bêdzie funkcjonowaæ
jako Miejskie Przedszkole nr 64.

Obecnie do 4 oddzia³ów przy
ul. Porajów i 2 w filii przy Antalla
uczêszcza 168 dzieci. Opiekuje
siê nimi 12-osobowy zespó³: wy-
chowawcy, logopeda, psycholog.
Pracuj¹ wed³ug programu
„Dziecko jako twórca”.

Jubileusz 20-lecia by³ bardzo
uroczysty, po³¹czony z nada-
niem przedszkolu imienia Przy-
jació³ Kubusia Puchatka. Wnio-
ski w sprawie patrona zawiera³y
uchwa³y Rady Pedagogicznej i
Rady Rodziców z koñca ubieg³e-
go roku oraz uchwa³a Rady
Dzielnicy Bia³o³êka z marca br.
Sprawa trafi³a do Rady Warsza-
wy. Przed podjêciem decyzji py-
tano tam, o jakich przyjació³ cho-
dzi i czy znane s¹ ich ¿yciorysy.
Odpowiedzi zadowoli³y rajców
miejskich, o czym œwiadczy
uchwa³a Rady m.st. Warszawy
z 27 maja br.

2 czerwca akt nadania imienia
wrêczyli Krystynie Tyburc, dyrek-
torce przedszkola: Gra¿yna
Ignaczak-Bandych z Rady War-
szawy i przedstawiciele w³adz
Bia³o³êki. Przedszkole przyjazne
to zas³uga Pani Dyrektor - powie-
dzia³ Dariusz Ostrowski, prze-
wodnicz¹cy Rady Dzielnicy; bur-
mistrz Jerzy Smoczyñski ¿yczy³,
by doczeka³a nie tylko dzieci, ale
i wnuków swoich wychowanków.

Krystyna Tyburc kieruje przed-
szkolem od samego pocz¹tku,
by³ to wiêc tak¿e jej jubileusz.
Jako najlepsze lata wspomina
czasy, gdy placówk¹ w³ada³a

Co tygrysy lubi¹ najbardziej

gmina. Ma nadziejê, ¿e miasto
nie oka¿e siê gorszym w³adc¹.

Za d³ugi sta¿ pracy, wzorowe
gospodarowanie, kompetencjê i
twórcz¹ aktywnoœæ Krystyna Ty-
burc otrzyma³a nagrodê prezy-
denta Warszawy.

¯yczenia dla ca³ej spo³eczno-
œci przedszkolnej , a w prezen-
cie zestaw ksi¹¿ek dla dzieci do
ich biblioteki przekaza³a Liliana
Zientecka, zastêpca burmistrza.
Pod adresem dyrektor i perso-
nelu pad³o wiele ciep³ych s³ów
od licznie zgromadzonych goœci:
radnych, rodziców, by³ych i obec-
nych pracowników, przedstawi-
cieli placówek i w³adz oœwiato-
wych.

Wszyscy z zainteresowaniem
obejrzeli przedstawienie „Urodzi-
ny Prosiaczka” w wykonaniu ze-
spo³u 6-latków „Weso³e puchat-
ki”. Kubuœ Puchatek, Prosiaczek,
Tygrysek, K³apouchy, Krzyœ,

Sowa, Królik, Kangurzyca i kil-
kanaœcioro innych bohaterów
wziê³o udzia³ w inscenizacji na-
pisanej przez Miros³awê Malano-
wicz na kanwie utworu A. Milne
„Kubuœ Puchatek” oraz „Wylicza-
nek, wierszowanek, zgadywa-
nek Kubusia Puchatka” Wandy
Chotomskiej. S³owa i muzykê
napisa³a Anna Krupa. Nie zabra-
k³o hymnu Kubusia Puchatka.
Scenografia Anny Cupa³ by³a
plastycznym odbiciem s³ów pio-
senki; „Kolorowy jest ten œwiat”.
Z innej piosenki mo¿na by³o siê
dowiedzieæ, ¿e „Przypominanie
to jest to, co tygrysy lubi¹ naj-
bardziej”. W drugiej czêœci wy-
stêpu m³odzi artyœci otworzyli siê
na przysz³oœæ, œpiewaj¹c „Witaj,
Unio”.

K.

foto Marek Krawczyk, tata Ali

Kowale, szewcy, kaletnicy, tkacz-
ki, zielarki, a nawet kat - w pra-
dziejowych strojach pokazywali
swe warsztaty pracy i wyroby.

Od pradziejów do wspó³cze-
snoœci przetrwa³o wykonywanie
plecionek z kory, traw, korzeni
drzew iglastych oraz z wikliny. Z
tych surowców naturalnych wyko-
nywano misy, pojemniki i tace do
przechowywania ¿ywnoœci, a tak-
¿e kosze i wiaderka. Okazy mo¿-
na by³o kupiæ, ku ozdobie  i do
u¿ytku.

U p³atnerza do nabycia by³y
monety z Kazimierzem Wielkim,
bite na wzór grosza czeskiego
oraz monety cesarza Klaudiusza.
Podziwiaj¹c pracê XIX-wiecznych

miechów kowalskich jeden z wi-
dzów chcia³ siê dowiedzieæ, co to
znaczy „wzi¹æ dudy w miech”. Ob-
s³uguj¹cy u urz¹dzenie panowie

wi¹¿¹ to wyra¿enie z instrumen-
tem - polskimi dudami; mia³y one
worek (mieszek) z piszcza³k¹,
który nale¿a³o wype³niæ powie-
trzem.

Informacji chêtnie udzielali nie
tylko rzemieœlnicy; tak¿e sprze-
dawcy wszelakich pami¹tek i ga-
d¿etów. Nie pró¿nowa³a te¿ ob-
s³uga stoisk komitetów wybor-
czych do Europarlamentu, a tak-
¿e kramów oferuj¹cych jad³o i
napitek, chêtnie spo¿ywany w cie-
p³y, s³oneczny dzieñ.

Podobnie jak przed dwoma
laty, na bródnowskim turnieju wy-

st¹pi³ folklorystyczny zespó³
„Zwierciad³o” z Kijowa. Czterech
Kozaków i jednej Kozaczki nie
zniechêci³y k³opoty z nag³oœnie-
niem estrady - zaczêli koncert
graj¹c i œpiewaj¹c wœród publicz-
noœci. Cz³onkowie zespo³u to lu-
dzie z wykszta³ceniem muzycz-
nym. Wyj¹tkiem jest szef zespo-
³u Wo³odymyr Petraniuk - re¿yser
i aktor. Wierzy on, ¿e historyczne
Ÿród³a kultury, godnoœci rycerskie
inspiruj¹ce  „Zwierciad³o” do pra-
cy, to wielka nadzieja na odrodze-
nie Ukrainy, wspó³istnienie za-
mieszkuj¹cych j¹ narodów. Na
turnieju ludzie siê bawi¹; ta zaba-

wa czyni nas lepszymi, tak¿e w
¿yciu.

Bródno jako jedyne miejsce w
stolicy ma œlady pras³owiañskiej
przesz³oœci. Czy to przypadek, ¿e

Historia na ¿ywo

Na boisku Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego 28 maja odby³
siê po raz pierwszy w dzielnicy

Targówek, a byæ mo¿e w ca³ej
Warszawie turniej pi³karski ma-
³ych przedszkolaków.

 Ch³opcy z Przedszkola nr 8 -

Najm³odsi trampkarze

tu w³aœnie odbywa siê turniej ry-
cerski, na który przybywaj¹ dru-
¿yny z ró¿nych bractw z ca³ej
Polski, a tak¿e z zagranicy? Am-
bicja organizatorów jest, by pod-
czas ka¿dego turnieju prezento-
wane by³y nowe elementy odtwór-
stwa ¿ywej historii. W tym roku za-
proszono dru¿ynê rycerzy Tryg³a-
wa ze Szczecina, stanowi¹c¹
czêœæ armii europejskiej Wikin-
gów. Przyby³a reprezentacja od-
dzia³u Rzymian, na co dzieñ stu-
dentów Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Odby³ siê krótki pokaz
walk japoñskich. Na przysz³orocz-
ny, jubileuszowy turniej dyrektor

Domu Kultury „Œwit”, Jacek Bia-
³ek chce zaprosiæ odtwórców hi-
storycznych z Wa³brzycha, którzy
w wiosce indiañskiej zaprezentu-
j¹ kulturê, teatr, walki i codzien-
noœæ dawnych mieszkañców
Ameryki Pó³nocnej. Byæ mo¿e, w
przysz³oœci odtwórcy ¿ywej histo-
rii poka¿¹ na Bródnie... wojnê se-
cesyjn¹.                               K.

dokoñczenie  ze str.1

na zdjêciu -  uœmiechali siê od
samego rana. Co za piêkny
dzieñ na granie w pi³kê! Tatuœ

kupi³ mi nowe getry i buty - cie-
szy³ siê  Bartek  Konwerski,  naj-
m³odszy zawodnik dru¿yny.

To w³aœnie w tym przedszkolu
nauczycielka Marta Kowalska
widz¹c zami³owanie przedszko-
laków do pi³ki no¿nej wpad³a na
pomys³ zorganizowania miêdzy-
przedszkolnych rozgrywek pi-
³karskich. Wspólnie z dyrektor
przedszkola, Liliann¹ Lach i pre-
zesem klubu UKS, Jerzym Bo-
reckim pomys³ móg³ siê zreali-
zowaæ.

- Gramy, gramy! Strzelaj! Zie-
loni! Czerwoni -  zagrzewali do
walki swych pi³karzy opiekuno-
wie dru¿yn z 7 przedszkoli. Cho-
cia¿ ka¿dy mecz trwa³ tylko 10
minut, by³ niezwykle emocjonu-
j¹cy. Pada³y piêkne gole, ale
dobrze spisywali siê wszyscy
bramkarze. Na uznanie i po-
chwa³ê zas³u¿y³a bramkarka z
przedszkola nr 10

W czasie przerw miêdzy me-
czami mali pi³karze dzielili siê
wra¿eniami, a organizatorzy za-
dbali o napoje i s³odycze.

Ostatecznie w wyniku zaciê-
tej rywalizacji sportowej wygra³a
dru¿yna z przedszkola nr 1 z ul.
Barkociñskiej 19. Przegranych
nie by³o.

Uwa¿am, ¿e ka¿dej dru¿ynie

nale¿y siê nagroda i dyplom za
wspania³¹ postawê sportow¹-
powiedzia³ prezes UKS, Jerzy
Borecki.  Z wielkim wzruszeniem
wrêczano ma³ym pi³karzom na-
grody, a cieszyli siê wszyscy. I
tak: II miejsce zdoby³o Przed-
szkole nr 19 z ul. Turmonckiej 18;
III m. -  zajê³a  dru¿yna z Przed-
szkola nr 8 z ul. Poborzañskiej
1; kolejne - Przedszkole nr 12 z
ul. Suwalskiej 15, Przedszkole nr
21 z ul. Syrokomli 26, Przed-
szkole nr 16 z ul. ¯uromiñskiej
2a, Przedszkole nr 10 z ul.Tur-
monckiej 10.

Ka¿da z dru¿yn zadowolona
by³a z nagród, które ufundowa³
UKS. Dziêki przedszkolnemu fo-
tografowi Edwardowi Serwie,
który nie tylko uwieczni³ na foto-
grafiach sportowe zmagania, ale
tak¿e by³ sponsorem nagród,
mo¿emy d³ugo wspominaæ ten
niezwyk³y turniej pi³karski. War-
to by³o zrobiæ pierwszy krok.


