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Warsaw Feis 2005
W sobotê, 11 czerwca w Teatrze Rampa odby³y siê miêdzynarodowe zawody w tañcu irlandzkim Warsaw Feis 2005. S³owo
„feis” oznacza festiwal, zawody tañców figurowych i solowych,
rzemios³a, muzyki i jêzyka irlandzkiego. Liczba mnoga od feis
to feisianna.
Od lat feisianna organizowane ców setowych i ceili (ang. set dans¹ pod patronatem Komisji Tañca ces, ceili dances). Tworzyli oni
Irlandzkiego (An Coimisiun Le Rin- w³asne szko³y tañca, zazdroœnie
ci Gaelacha), powsta³ej w 1929 r. chroni¹c swoj¹ sztukê uk³adania
i zajmuj¹cej siê ujednolicaniem za- kroków.
sad nauki, organizacji zawodów i
Wspó³czesna historia tañca iroceniania tañca irlandzkiego. War- landzkiego zaczyna siê w 1929
szawskie zawody zorganizowane roku, kiedy to powsta³a Komisja
zosta³y przez najstarsz¹ polsk¹ Tañca Irlandzkiego, zajmuj¹ca siê
szko³ê tañca irlandzkiego Ua Niall opracowaniem jednolitych zasad,
(czyt. O Nil) i Towarzystwo Polsko- dotycz¹cych nauki, oceniania i orIrlandzkie pod patronatem Komi- ganizacji zawodów. Ustanowi³a
sji Tañca Irlandzkiego, Ambasado- ona 100 – punktowy system ocera Irlandii, Thelmy Doran i burmi- niania dla sêdziów na zawodach
strza dzielnicy Targówek Romual- tañca. W tañcach solowych oceda Gronkiewicza.
nie podlega utrzymanie rytmu,
Ostatnio roœnie zainteresowa- kroki, wykonanie oraz postawa i
nie kultur¹ i tañcem irlandzkim, styl. W tañcach figurowych domaj¹cymi swoje korzenie w staro- chodzi do tego jeszcze ocena za
¿ytnej kulturze Celtów. Pierwsze figury i za efekt ogólny.
„feisianna” siêgaj¹ Œredniowiecza.
By³y wtedy po³¹czeniem targów,
wieców politycznych z muzyk¹,
zabaw¹ i sportem. Po podboju anglo-normadzkim w 1170 r. Anglicy
zaczêli têpiæ przejawy ludowej kulW ubieg³ym tygodniu prawie stu
tury, zakazuj¹c np. gry na irlandz- mieszkañców przysz³o do ratusza
kich dudach czy aresztuj¹c du- Bia³o³êki, by uczestniczyæ w obradziarzy. Mimo prób wykorzenienia dach sesji rady dzielnicy, które w
irlandzkiej kultury nie uda³o siê czêœci mia³y dotyczyæ rozbudowy
zniszczyæ celtyckich tradycji. Tañ- oczyszczalni „Czajka”. Wprawdzie
ce ludowe istnia³y nadal, obecne sesja zosta³a odwo³ana (o czym
podczas œwi¹t, targów i obrzêdów. nie wiedzieli), ale w sali konferenDu¿y wp³yw na taniec i kulturê cyjnej mieszkañcy spotkali siê z
irlandzk¹ mia³ okres Mistrzów kilkoma radnymi i przedstawicieTañca (Dance Masters) w XVIII w. lami zarz¹du: burmistrzem Jerzym
Mistrz tañca podró¿owa³ po da- Smoczyñskim i jego zastêpc¹, Tanym hrabstwie, zatrzymuj¹c siê deuszem Semetkowskim.
na jakiœ czas w coraz to innej wioPlany rozbudowy „Czajki” istniasce u wybranej rodziny, która czu- ³y od dawna, dlaczego mieszkañ³a siê zaszczycona, mog¹c go cy zaczêli protestowaæ dopiero tegoœciæ. Ka¿dy mistrz tañca mia³ raz – pytamy Jerzego Smoczyñw³asny repertuar kroków oraz skiego, który jest burmistrzem ju¿
tworzy³ nowe uk³ady. W tamtym trzeci¹ kadencjê, i te¿ jest przeokresie pojawia siê okreœlenie ciwny rozbudowie oczyszczalni,
„step dancing”, pochodz¹ce od szczególnie budowie spalarni.
s³owa „step”, czyli krok. Mistrzo-Zosta³a z³amana umowa spowie tañca byli te¿ twórcami tañ- ³eczna, zawarta z mieszkañcami

Podczas sobotnich zawodów
Warsaw Feis 2005 w Teatrze
Rampa spotka³o siê 149 tancerek i tancerzy z Polski, Czech, Austrii, S³owacji, Rosji i Ukrainy.
Wœród polskich zawodników stawili siê cz³onkowie i uczniowie
najbardziej znanych szkó³ i zespo³ów tañca irlandzkiego: Ua
Niall z Warszawy, Lublina i Wrodokoñczenie na str..2

niej pewne zmiany. Czy jest siê z
czego cieszyæ? – pytamy burmistrza Jerzego Smoczyñskiego,
który ju¿ trzeci¹ kadencjê sprawuje swój urz¹d, a na dodatek to
w³aœnie pod jego zarz¹dem Bia³o³êka, jako samodzielna gmina,
uznana zosta³a za najlepsz¹ na
Mazowszu.
-Ka¿da zmiana, zwiêkszaj¹ca
samodzielnoœæ obecnych dzielnic
Warszawy, jest ruchem w dobrym
kierunku– mówi Jerzy Smoczyñski. – Tu jednak uwa¿am, ¿e proponowana nowelizacja to kosmetyka; jeszcze bardzo daleko do
tego, czego oczekujemy. Dla
mnie osobiœcie jest tyle samorz¹dnoœci, ile wp³ywu na dop³yw
œrodków do bud¿etu Bia³o³êki. Od
dokoñczenie na str..2

Zobaczyæ obok siebie legionistów rzymskich, Wikingów, wojów
s³owiañskich, piechotê i kawaleriê z XVII i XVIII wieku, ¿o³nierzy
z II wojny œwiatowej – tak¹ frajdê
mieli wszyscy, którzy spoœród wielu atrakcyjnych sto³ecznych imprez 5 czerwca wybrali X Turniej
Rycerski o szablê króla Zygmunta III Wazy w Parku Bródnowskim.
Po raz pierwszy w Polsce spotkali
siê odtwórcy historyczni z tak odleg³ych epok. Jubileuszowemu
turniejowi towarzyszy³a Europejska Odyseja Militarna – zintegrowane obozowisko wojskowe, zbudowane wed³ug zasady „spacerkiem przez wieki”: namioty legionistów rzymskich obok namiotów
barbarzyñców, rycerzy œredniowiecznych, Dzia³yñczyków z XVIII
w., piechoty Ksiêstwa Warszawskiego, w s¹siedztwie wozów bojowych z II wojny œwiatowej, m.in
pó³ciê¿arówki dogde z 1942 roku.
Od po³udnia rozgrywano fina³y
turniejów: walk pieszych Tjost (jeden na jednego); „Cztery ¿elazne

Przyjazny
kobiecie
Oddzia³ Ginekologiczno-Po³o¿niczy Szpitala Praskiego otrzyma³
presti¿owe wyró¿nienie: jako jednemu z czterech w Polsce, pacjentki-czytelniczki „Twojego Stylu” nada³y mu tytu³ „Oœrodka Przyjaznego Kobiecie”, co stanowi obiektywny wyraz uznania i zaufania wobec kompetencji lekarzy tu pracuj¹cych. O tym, ¿e ten oddzia³ jest
znakomity, Czytelnicy NGP wiedzieli od dawna, ale jest to kolejne
potwierdzenie naszej opinii. Gratulujemy.

Przeciw „Czajce”

Kosmetyka

promocyjna cena
koron porcelanowych

Spacerkiem przez wieki
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Do Senatu trafi³a nowelizacja
tzw. ustawy warszawskiej. Przypomnijmy, ¿e od pocz¹tku obecnej kadencji samorz¹du Warszawa jest zarz¹dzana w sposób
centralny w wyniku w³aœnie zmiany owej ustawy. Przesta³a istnieæ
gmina Centrum (w jej sk³ad
wchodzi³y dzielnice tzw. starej
Warszawy), samodzielnoœæ straci³o tak¿e 11 gmin tzw. wianuszka, które przekszta³cone zosta³y
w dzielnice bez samodzielnoœci,
przede wszystkim finansowej. O
bud¿etach, wydatkach, inwestycjach i wszystkim, co wa¿ne dla
mieszkañców praktycznie decyduje prezydent stolicy za poœrednictwem Rady Warszawy. Ustawa by³a krytykowana niemal¿e od
pocz¹tku. Teraz wprowadzono w
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– mówi J. Smoczyñski. - Dlatego
ich reakcja, podobnie jak moja, jest
w pe³ni uzasadniona.
Przybli¿my niezorientowanym
Czytelnikom, o co chodzi. O rozbudowie i modernizacji oczyszczalni mowa by³a od dawna i istnia³o na to spo³eczne przyzwolenie. Zwi¹zane to by³o z kanalizacj¹
ca³ej Bia³o³êki oraz zhermetyzowaniem oczyszczalni w taki sposób,
by przesta³a byæ dokuczliwa dla
mieszkañców. Od lat wiadomo
by³o tak¿e, ¿e na Bielanach znajduje siê rezerwa terenu pod budowê drugiej (po „Po³udnie”) oczyszczalni dla lewobrze¿nej Warszawy
– „Pancerza”. W miarê równomiernie wówczas roz³o¿y³aby siê uci¹¿liwoœæ tego rodzaju inwestycji dla
obu stron stolicy. Tymczasem...
-Niedawno urz¹d miasta przekaza³ nam do zaopiniowania wersjê robocz¹ studium rozwoju miasta, w tym, oczywiœcie, Bia³o³êki –
mówi burmistrz Smoczyñski. – W
tym dokumencie, ku naszemu
zdumieniu, okaza³o siê, ¿e 1/3
naszej dzielnicy jest pozbawiona
kanalizacji, mimo obietnic miasta,
¿e wszystkie osiedla, istniej¹ce do
koñca maja 2005 r. zostan¹ skanalizowane. Trudno siê dziwiæ
mieszkañcom, ¿e protestuj¹ przeciwko œci¹ganiu do nas œcieków z
odleg³ych dzielnic, m.in. z Waw-

ŒCIENNE

Turniej bojowy w ³uku historycznym wygra³ Sebastian Weso³owski, w ³uku tradycyjnym Grzegorz Koñczak -I miejsce, Sebastian Weso³owski- II miejsce (obaj

Maestrov
Zdobywc¹ szabli króla Zygmunta III Wazy zosta³ Piotr Stuszewski z Pierwszego Polskiego
Stowarzyszenia Turniejowego
„Liga Baronów”. W turnieju „InterMedieval” – „Wczesne œredniowiecze” - I miejsce wywalczy³ Maciej Boratyn z Mazowieckiej Dru¿yny Wikingów i Wojów S³owiañskich „Weles”; w kategorii „PóŸne œredniowiecze” – Martin Garcia D¹browski.

PANELE
SK£AD FABRYCZNY
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

z Mazowieckiej Roty Strzelczej) i
Julia Dobrzyñska z Bractwa
£uczniczego „Gryf” - III miejsce.
Po rywalizacjach turniejowych,
o uwagê i serca publicznoœci walczy³ zespó³ „Zierka³o” z Kijowa.
Na bandurce gra³a Ania, anegdoty opowiada³ Witia, a ukraiñskie
piosenki œpiewali wspólnie z
Sasz¹, Filipem i Magd¹.
Legionistów rzymskich oraz
S³owian i Wikingów mo¿na by³o
podziwiaæ w czasie pieszych pokazów. Konne pokazy grup rycerzy œredniowiecznych (XV w.),
rajtarii szwedzkiej z XVIII w. oraz
z okresu II wojny œwiatowej zaprezentowa³o Stowarzyszenie
Rycerskie „Hastarius”; pokazy
piechoty z II wojny œwiatowej –
Stowarzyszenie Studenckie
„Campus”.
W 180-osobowej grupie
uczestników walk i pokazów,
oprócz rycerzy by³y te¿ damy i
dokoñczenie na str..8

Igrzyska na Targówku
To ju¿ XI Igrzyska Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej Targówek 2005, kolejne którym mieliœmy zaszczyt patronowaæ medialnie w towarzystwie Radia dla Cie-

dokoñczenie na str. 2

bie i TVP3. Pogoda - niemal tradycyjnie - dopisa³a, wszyscy bawili siê znakomicie. Po sztucznej
murawie Oœrodka Sportu i Rekreacji przy £abiszyñskiej przema-

Maestrov

Gdzie po aparat s³uchowy?
Wiele osób zastanawia siê,
czy to ju¿ pora na badanie s³uchu czy mo¿e krewni i znajomi
przesadzaj¹ mówi¹c, ¿e coraz
trudniej jest siê z nimi porozumieæ. A przecie¿ pomiar s³uchu
oraz dobór aparatu jest bezbolesny i bezp³atny.

m³oty” („dobry” rycerz na trzech
„z³ych” przeciwników); „Melee”
(walcz¹ dwie bandy turniejowe);
„Inter-Medieval” – europejski turniej walk „na ¿elazo”.

Szacuje siê, ¿e problem ubytku s³uchu dotyczy oko³o 10% populacji. Oznacza to, ¿e problem
w Warszawie dotyczy oko³o 200
tys. osób, choæ z pewnoœci¹ o
wiele mniej zdaje sobie z tego
sprawê.
dokoñczenie na str. 4

szerowali w barwnym korowodzie
niepe³nosprawni sportowcy wraz
z opiekunami - wolontariuszami
ze szkó³ Targówka. Zap³on¹³
znicz, zagra³a muzyka - igrzyska
ruszy³y. Z trybun rodzice z dum¹
obserwowali zmagania swoich
pociech.
A oto co powiedzieli nam m³odzi olimpijczycy. Agata - Zawsze
czekam na te igrzyska i nie mogê

siê doczekaæ. Jest tak fajnie i
weso³o, mo¿na siê ze wszystkimi
spotkaæ. Mam ju¿ du¿o medali z
poprzednich. Tu te¿ wygram. Tomek - My musimy w³o¿yæ w sport
du¿o wiêcej wysi³ku. Dla nas to
jest du¿o trudniejsze. Ja siê cieszê, ¿e mogê spotkaæ kolegów z
zesz³ego roku i w ogóle jest mi³o.
Bêdê startowa³ - rzucê sobie pi³k¹
do kosza, mo¿e zg³oszê siê do
biegu na czworakach. Chcia³bym
te¿ pojeŸdziæ na koniu. Magda Widzia³am tu takie œliczne pieski,
takie puchate kuleczki i konia bêdê na nim jeŸdziæ. Wezmê
udzia³ w konkursie p³ywackim na
basenie i zagram w tenisa sto³owego. Najwiêksz¹ nagrod¹ dla
sportowców - jak zgodnie przyznaj¹ - bêdzie dekoracja medalami na podium. Dla ich rodziców
sprawa wygl¹da nieco inaczej.
Rodzice powiedzieli NGP - Ju¿
sam udzia³ w igrzyskach jest dla
nich wielkim œwiêtem. Tutaj oni s¹
najwa¿niejsi i czuj¹, ¿e to wszystko organizuje siê dla nich. (...) Nie
sposób przeceniæ walorów rehabilitacyjnych takiego przedsiêwziêcia. Nasze dzieci autentycznie prze¿ywaj¹ te zmagania i staraj¹ siê ze wszystkich si³.. Warto
wyrwaæ siê z domu, w³o¿yæ w to
dokoñczenie na str. 8
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Warsaw Feis 2005
zawodów. Byli œwietnie przygotowani. Tañczyli naprawdê wspaniale. Piêknie siê prezentowali w tradycyjnych irlandzkich strojach.
Dziewczêta mia³y sukienki ozdobione obowi¹zkowo motywem plecionki. Czêsto na sukienkê narzucony mia³y szal-szarfê noszony na
plecach. Wielki entuzjazm wzbudzali zawodnicy z Krakowa wystêpuj¹cy w zielonych kiltach.
Podziwialiœmy tañce wykonywane w miêkkich butach i step irlandzki. W stepowaniu zawodnicy popisywali siê niezwyk³¹ technik¹ i
sprawnoœci¹. W epoce Mistrzów
Tañca sceny by³y o wiele mniejsze,
tañczono czêsto na sto³ach, po³ówkach drzwi. Do testów zdolnoœci tanecznych nale¿a³o ponoæ
tañczenie na namydlonym stole…
Na szczêœcie uczestnicy Warsaw
Feis 2005 nie musieli tañczyæ na
namydlonym stole, aby udokumentowaæ swoje umiejêtnoœci.
Wyniki og³aszano sukcesywnie po
kilku konkurencjach.
Przyznawano 3 medale za zajêcie trzech kolejnych miejsc w
ka¿dej kategorii. Wrêczono mnóstwo dyplomów. Nie sposób wymieniæ wszystkich wyró¿nionych.
Kilka nagród zdoby³a Kamila Walasek z Salake z Gliwic, Dominika
Cedro z Ua Niall z Warszawy oraz
Urszula Dowolna z Comhlan z Krakowa. Cztery medale zdobyli tancerze z zespo³u Realtai: 2 miejsce
w kategorii Premier do 18 roku
¿ycia zajê³a Dorota Smoleñ, 3
miejsce w kategorii Beginner Light
Jig do 18 lat zajê³a Gabriela Falenta oraz dwa 3 miejsca wywalczy³ £ukasz Matera.
Absolutnie bezkonkurencyjny
okaza³ siê jednak Arkadij Mudrak
z Odessy, który „zgarn¹³” wszystkie medale we wszystkich konkurencjach w kategorii do lat 10. Ten
rewelacyjny, zawsze uœmiechniêty ch³opiec, tañcz¹cy w granatowym kilcie, otrzyma³ te¿ Puchar

dokoñczenie ze str 1

c³awia, Irish Rythms ze Szczecina, Salake z Gliwic, Comhlan z
Krakowa, Glendalough z Katowic
oraz Keraan z Rzeszowa. Czworo
swoich reprezentantów wystawi³
znany nam zespó³ Realtai, dzia³aj¹cy w Gimnazjum nr 145 im Jana
Paw³a II na Targówku.
Zawody rozgrywane by³y w konkurencjach, oznaczaj¹cych rodzaje tañców i stopieñ zaawansowania oraz w ró¿nych kategoriach
wiekowych. Zawodnicy prezentowali swoje umiejêtnoœci w nastêpuj¹cych tañcach: Reel, Slip Jig,
Light Jig, Single Jig, Treble Jig,
Hornpipe oraz Traditional Set Dance. Podzieleni byli na nastêpuj¹ce
kategorie wiekowe: do 8 lat, do 10
lat, do 12 lat, do 14 lat, do 16 lat,
do 18 lat oraz powy¿ej 18 lat. By³y
jeszcze tañce zespo³owe – ceili do
16 roku ¿ycia i powy¿ej 16 roku
¿ycia oraz konkurencja oryginalnego uk³adu choreograficznego. W
tañcach solowych zawodnicy startowali po dwie lub trzy osoby, zajmuj¹c na scenie œciœle okreœlone
miejsca. Do odtwarzanej z p³yty
muzyki wykonywali przepisowe
kroki danego tañca. Czas trwania
tañców by³ krótki, a ocena natychmiastowa. Sêdzia dzwoneczkiem
dawa³ znaæ, ¿e dokona³ oceny.
DŸwiêk dzwonka oznacza³ jednoczeœnie koniec wystêpu.
Sêdzi¹ warszawskich zawodów
by³ pan Gerard McQuaid z Irlandii.
W czasie jednej z repetycji mia³o
miejsce nieoczekiwane zdarzenie.
Na pocz¹tku wystêpu jednej z
ma³ych zawodniczek rozwi¹za³y
siê sznurówki od baletek. Sêdzia
McQuaid sam wskoczy³ na scenê
i pomóg³ dziewczynce uporaæ siê
z troczkami, czym wywo³a³ gromkie brawa publicznoœci i zaskarbi³
sobie wielk¹ sympatiê zawodników.
Gor¹cymi brawami nagradzani
byli równie¿ wszyscy uczestnicy

Jeœli poszukujesz pomocy i wsparcia w rozwi¹zywaniu problemów:
 wychowawczych
 emocjonalnych  duchowych
Jeœli pragniesz optymistycznie spojrzeæ na swoje DZIŒ,
by lepiej zaplanowaæ w³asne JUTRO
ZADZWOÑ: 674-64-29; 0506-622-666; www.ab-ovo.waw.pl
Nowa atrakcyjna oferta - Wakacyjna Szko³a dla Rodziców

Kosmetyka
dokoñczenie ze str 1

tego bowiem zale¿y rozwój ka¿dej spo³ecznoœci, obojêtnie, czy
jest to miasto, gmina czy dzielnica. Mo¿emy mieæ z roku na rok
piêkniejsze plany rozwoju, ale
przecie¿ bez zwiêkszenia dochodów nic z tego nie wyniknie. Co
z tego, ze dostanê prawo wydawania pieniêdzy, jeœli ich nie bêdê
mia³? Np. w wyniku nowelizacji
ustawy burmistrz otrzymuje prawo decydowania o kadrach. Co
jednak z tego, ¿e mogê zatrudniæ pracowników, jeœli nie bêdê
mia³ z czego im zap³aciæ?
W wiêkszoœci gmin w Polsce
mówi siê, ¿e samorz¹d jest od
w³aœciwego wydawania pieniêdzy. Ja natomiast zawsze powtarzam – gmina jest od stwarzania
warunków do pomna¿ania pieniêdzy. Udowodniliœmy to przez
dwie kadencje samodzielnoœci
Bia³o³êki: piêciokrotnie pomno¿y-

liœmy œrodki, którymi na pocz¹tku dysponowa³a gmina. Tymczasem te zmiany w ustawie nie daj¹
samorz¹dowi ¿adnej dzielnicy
mo¿liwoœci w³aœnie pomna¿ania
œrodków, bo nie upowa¿niaj¹ zarz¹dów do samodzielnego podejmowania decyzji w tym zakresie.
Ta zmiana ustawy jest namiastk¹, daje nadzieje, ¿e stopniowo Rada Warszawy bêdzie
korzysta³a z nowego zapisu art.
11 ust., mówi¹cego, ¿e mo¿e
przekazywaæ coraz wiêcej zadañ
do dzielnic. Mam jednak nadzieje, ¿e pójd¹ za tym pieni¹dze, bo
o tym nie ma ani s³owa. W tej kadencji nie nale¿y spodziewaæ siê
ju¿ rewolucyjnych zmian. Ale w
nowej? Kto wie, mo¿e wykrystalizuje siê wreszcie œwiadomoœæ,
¿e samodzielnoœæ s³u¿y dobrze
czy to gminom, czy dzielnicom.
Szkoda tylko, ¿e zawsze musimy
uczyæ siê na b³êdach.

ul. Namys³owska 8
tel./fax 619-88-08,
tel. 619-27-59, 818-83-81
www.naka.waw.pl
e-mail: kontakt@naka.waw.pl

I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ OTYLI¥!

NAJTAÑSZY BASEN W WARSZAWIE!
Specjalizacja: nauka p³ywania od lat 4
Informacja i zapisy w godzinach 15-20
Z tym og³oszeniem 10% RABATU na naukê p³ywania

dla Najbardziej Obiecuj¹cego Wykonawcy Tañca Irlandzkiego.
Wszyscy uczestnicy do 15 roku
¿ycia dostali pami¹tkowe medale.
W tañcach zespo³owych „Ceili”
w kategorii ponad 16 lat, 1 miejsce zajê³a szko³a tañca irlandzkiego Ua Niall z Warszawy, natomiast
w oryginalnych uk³adach tanecznych triumfowa³ zespó³ Salake z
Gliwic (w kategorii do 16 lat) oraz
zespó³ Comhlan z Krakowa (w kategorii ponad 16 lat).
III Miêdzynarodowe Zawody
Tañca Irlandzkiego by³y wspania³ym widowiskiem. Na zakoñczenie,
przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Warsaw Feis, Marcin
Stanowski podziêkowa³ wszystkim
tancerzom za to, ¿e maj¹ w sobie
tyle pozytywnej energii i ¿e jest ich
co roku wiêcej. W tej energii tkwi
si³a i piêkno tañca irlandzkiego.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i mamy nadziejê spotkaæ ich
za rok.
Joanna Kiwilszo

DORADCA PODATKOWY
Katarzyna Fija³

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

licencja Ministerstwa Finansów
pe³ny zakres us³ug ksiêgowych

ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)

ul. Mehoffera 26 paw. 4

676-84-93
0501-139-314
TARCHOMIN

ANNA ROMANIUK, ZBIGNIEW ROMANIUK S.C.
porady prawne  opiniowanie umów

 sprawy s¹dowe

♦ Nieruchomoœci - regulacje stanów prawnych
♦ Sprawy mieszkaniowe - spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne
♦ Umowy cywilnoprawne - w tym o roboty budowlane i remontowe
♦ Spadki

tel./fax 670 13 11, tel. 424 56 38; www.kancelaria-romaniuk.pl
Zapraszamy w godz. 900-1700

Przeciw „Czajce”
dokoñczenie ze str 1

ra, a w przysz³oœci tak¿e ze Œródmieœcia, jeœli sami nie maj¹ dostêpu do kanalizacji! A to studium jest
przecie¿ podstaw¹ rozwoju kanalizacji dla naszej dzielnicy. Koñczy
siê ona na trasie Mostu Pó³nocnego i ulicy Orneckiej.
-Na dodatek z planów zniknê³a
rezerwa terenu pod „Pancerz” na
Bielanach. Na oczyszczalni „Czajka” pojawi³a siê spalarnia.
Mieszkañcy siê na te inwestycjê nie zgodz¹, bo stracili przez
wiele lat budowane zaufanie.

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA
zaprasza na:
- rêcznie robione domowe pierogi
- potrawy kuchni podlaskiej
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- pieczywo i inne produkty eko
- sery prosto z gór
pn-pt: 10-20
- wypieki
- warzywa i owoce
sob 8-14
- wina, napoje
Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia

Przekreœla je to studium: w poprzedniej kadencji opracowaliœmy
i uchwaliliœmy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
dla wiêkszoœci terenów. Studium
w ogóle ich nie uwzglêdnia, ba, w
wielu przypadkach stanowi wrêcz
odwrotnie. Przyk³adem mo¿e byæ
ca³y obszar za Kana³em ¯erañskim, miêdzy ul. Orneck¹ a Markami. Obowi¹zuj¹ tam plany miejscowe, które m.in. przewiduj¹
nisk¹ zabudowê mieszkaniow¹ do
3,5 kondygnacji i 30-60% zieleni.
A teraz nagle w planach miasta
jest zabudowa do 10 metrów! Jeœli ni stad, ni zow¹d tak drastycznie zmienia siê obowi¹zuj¹ce –
og³oszone zreszt¹ przecie¿ w
Dzienniku Urzêdowym – plany
miejscowe, to jakie ma byæ zaufanie mieszkañców? Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e to projekt, czy te¿
wersja robocza. To jednak nie
zmienia faktu, ¿e coœ takiego jest
rozwa¿ane, i to ju¿ Ÿle rokuje. Plan
miejscowy to umowa spo³eczna
miêdzy mieszkañcami a samorz¹dem. Mieszkañcy zaufali, a projek-

tanci burz¹ to zaufanie. W studium
jest jeszcze wiele takich „kwiatków”. Na tych terenach np. gdzie
obecnie roœnie las, zaznaczono
ma³y procent zieleni (czyli przewidziano je pod budownictwo), a z
kolei na terenach do niedawna rolniczych, gdzie ze wzglêdu na bardzo nisk¹ jakoœæ ziemi zaplanowaliœmy budownictwo, autorzy studium proponuj¹ posadziæ las.
Naszym zdaniem, mówi burmistrz Smoczyñski, aby mo¿na
by³o w ogóle dyskutowaæ o rozbudowie „Czajki”, musz¹ zostaæ dotrzymane wczeœniejsze deklaracje: kanalizacja ca³ej Bia³o³êki,
znalezienie innego sposobu utylizacji osadowej i przywrócenie lokalizacji oczyszczalni „Pancerz”
po lewej stronie Wis³y.
(T)

BIURO
MATRYMONIALNE
MARIAGE
zaprasza tel. 679-59-36
0609-734-004

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.498-48-04

Czy W³adys³aw IV zas³u¿y³ na pomnik?
W tym roku swoje 120-lecie obchodzi VIII LO im. W³adys³awa IV.
Uroczystoœci zwi¹zane z jubileuszem zaplanowane s¹ na listopad br. Na razie fasada uczelni
zosta³a schowana za rusztowaniami. Podobno ju¿ z nowym rokiem szkolnym uczniowie bêd¹
siê cieszyæ z odm³odzonego oblicza swojej szko³y.
Dla badacza historii wojen i polityki postaæ króla W³adys³awa IV
mo¿e siê wydawaæ ma³o poci¹gaj¹ca w swej treœci – spektakularnych sukcesów brak, wielkich
klêsk równie¿, polityka wewnêtrzna ma³o zdecydowana. Tymczasem, artystyczne zainteresowania? Ponad przeciêtn¹.
9 VI, 410 lat temu odby³ siê poród. W czasie, gdy œmiertelnoœæ
po³o¿nic i niemowl¹t by³a ogromna, szczêœliwy Zygmunt III Waza
(ten, co przeniós³ stolicê z Krakowa do Warszawy) a wraz z nim i
Rzeczpospolita otrzyma³y nastêpcê tronu – W³adys³awa. Bujny
¿yciorys króla, w szczególnoœci
romanse, choroby i nieœlubne
dzieci, szerokim echem by³y komentowane przez dwór. Nie zra¿ony sytuacj¹ na jednym polu,
W³adys³aw sta³ siê przyczyn¹ pochwa³ na innym. Opera? Sprowadzi³ j¹ na swój dwór. Malarstwo?
Po œmierci mistrza Rubensa kupi³
wiele dzie³. Architektura? Na Zamku Królewskim ³azienka posiada³a bie¿¹c¹ wodê. Nauka? Utrzymywa³ korespondencyjny kontakt
z samym Galileuszem.
Dla nas, pra¿an, król symbolizuje pocz¹tek naszej mieszczañskoœci. Zawdziêczamy mu nadanie praw miejskich, fundacjê (nie-

istniej¹cego ju¿) klasztoru bernardynów, kaplicê Matki Boskiej Loretañskiej. Jednak czy to wystarczaj¹ce powody, by postawiæ analogiczn¹ do kolumny Zygmunta…
kolumnê W³adys³awa IV, tym razem na Pradze? I czy nie bardziej
naszej czêœci miasta przys³u¿yli
siê Micha³ Dzia³yñski lub Adam
Kazanowski?
Adam. Praski

Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa
tel. 818-99-76, 0602-400-670
www.psaudyt.com.pl

Franuœ nie ma wakacji
Zbli¿a siê gor¹cy okres wakacyjny, czyli czas, gdy zastanawiamy siê, dok¹d pojechaæ na urlop.
Dotyczy to równie¿ w³aœcicieli
zwierz¹t. Na szczêœcie dziœ istnieje wiele mo¿liwoœci wyjazdu ze
swoim ulubieñcem; oœrodki wczasowe i w³aœciciele prywatnych
kwater zapraszaj¹ tak¿e psy i to
wcale nierzadko bez ¿adnych
op³at. Powstaj¹ równie¿ specjalne hotele dla czworonogów.
Niestety, mimo tak szerokiej
oferty, w czasie dwóch letnich

miesiêcy schroniska zape³niaj¹
siê wyrzuconymi psami. Wed³ug
niektórych „w³aœcicieli” wakacje
to dobry pretekst, ¿eby pozbyæ siê
zwierzaka. Psy wypychane s¹ z
samochodów, przywi¹zywane do
drzew, b³¹kaj¹ siê po ruchliwych
drogach. Szczêœcie w nieszczêœciu maj¹ te, które dobra dusza
zawiezie do schroniska. Inne tak¹
beztroskê ludzi czasem przyp³acaj¹ nawet ¿yciem.
Opiekunowie przytulisk zazwyczaj nie marz¹ o wakacjach,

Czerwcowy kalejdoskop
Nazwa tego miesi¹ca pochodzi
od niewielkiego owada zwanego
czerwcem polskim. W XV wieku
by³ on niezwykle cennym surowcem farbiarskim. Zbiera³y go w³aœnie w tym czasie ca³e wsie, bo
istotne by³o, ¿eby zbiór odby³ siê
przed œwiêtym Janem. Czerwca
póŸniej suszono i mielono, a uzyskany proszek gotowano z
przêdz¹, barwi¹c j¹ w ten sposób
na piêkny czerwony kolor.
Nied³ugo zaczyna siê lato, bo
kwitn¹ ju¿ chabry i maki. Z b³awat-

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych
Profesjonalny dobór
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Oddzia³ I
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10
tel. 670-29-26, 6718-83-60

Pe³na obs³uga ksiêgowa
Badanie bilansów
Doradztwo podatkowe

Oddzia³ II
ul. Wyszogrodzka 1
tel. 674-66-06, 674-19-02

ków dawniej otrzymywano barwnik do tkanin, dziœ u¿ywa siê ich w
medycynie naturalnej. Pszczo³y
robi¹ z nich miód o lekko gorzkawym smaku. B³êkitne kwiatuszki
kwitn¹ nie tylko wœród zbó¿, wyhodowano te¿ odmiany ogrodowe:
chabry bia³e, ró¿owe i czerwone.
Maków na œwiecie roœnie ponad
100 gatunków, w Polsce zaledwie
5 odmian. W tym mak polny, pospolity, piêkny chwast wykorzystany przed medycynê ludow¹ jako
lek na kaszel. Natomiast z nasion
maku lekarskiego wyciska siê u¿ywany w cukiernictwie olej.
Truskawkowym królestwem jest
Ameryka. W USA uprawia siê bowiem najwiêcej tych owoców. Niepozorna truskawka sk³ada siê co
prawda niemal wy³¹cznie z wody
(ok. 80%), ale jest w niej miejsce
te¿ na witaminê C, a tak¿e na
¿elazo, wapñ, fosfor i magnez.
Rozgniecionymi, surowymi owocami leczono dawniej choroby
skórne. „Wewnêtrznie” stosowano
je przy anemii, a napary z liœci i
kwiatów podawano przy przeziêbieniach.
Ludmi³a Milc

wrêcz ze œciœniêtym sercem
myœl¹ o nadchodz¹cym czasie,
kiedy zape³ni siê i tak pêkaj¹ce w
szwach schronisko. W Azylu pod
Psim Anio³em, dziêki majowej akcji uda³o siê znaleŸæ domy dla
dziesiêciu psów. To mo¿e nie tak
du¿o, jak siê spodziewaliœmy, ale
odzew tych dwóch majowych
weekendów trwa do dziœ. O azylu by³o g³oœno dziêki zaproszonym goœciom – aktorom i to chyba sprawi³o, ¿e czêœæ osób kojarzy nasze przytulisko i tu kieruje
swe kroki, podejmuj¹c decyzjê o
wziêciu psa - mówi Natalia Latecka, wolontariuszka w Psim
Aniele.
Ale chodzi³o równie¿ o zmianê
wizerunku schroniska. Wielu osobom do tej pory przytulisko dla
zwierz¹t kojarzy siê ze z³ym, przykrym miejscem, gdzie trafiaj¹ niechciane czworonogi. Dlatego zale¿a³o nam, ¿eby zmieniæ ten stereotyp. Aktorzy, czyli ludzie, którzy odnieœli sukces, swoimi nazwiskami niejako firmowali te zwierzaki. Wchodzili do ich kojców,
g³askali je, ¿eby pokazaæ, jak s¹
sympatyczne i ma³o agresywne.
Trzeba dodaæ, ¿e wszyscy z zaproszonych goœci wziêli udzia³ w
naszej akcji ca³kowicie za darmo
- dodaje Natalia Latecka.
Dziesiêæ szczêœliwych psów
znalaz³o w³aœcicieli i nowy dom.
Ale los nie by³ ³askawy dla Franusia. Rudy, puszysty, podobny
do liska piesek zosta³ w swojej
klatce. Choæ ¿a³oœnie patrzy³ i b³agalnie macha³ ogonkiem, nikt go
nie wybra³. Dziesiêæ szczêœliwych
psów ma nowe smyczki i obro¿e,
mo¿e nawet pojad¹ w nich na wakacje. Grzeczny, przemi³y Franuœ
nigdzie nie jedzie. Ludmi³a Milc

nowa gazeta praska

Kampania spo³eczna - Zrozumieæ dziecko z ADHD
Konferencja prasowa zorganizowana 3 czerwca przez Polskie
Towarzystwo ADHD, koordynatora kampanii spo³ecznej „Zrozumieæ Dziecko z ADHD”, wspierana przez lokalnie dzia³aj¹ce organizacje pozarz¹dowe z ca³ej
Polski, zgromadzi³a bardzo liczne grono goœci. Celem kampanii
jest rozpowszechnianie wiedzy o
zespole nadpobudliwoœci psychoruchowej i o metodach postêpowania i leczenia dzieci i m³odzie¿y z tym zespo³em. Tylko
wczesna diagnoza i wdro¿ona jak
najwczeœniej terapia dziecka i
ca³ej rodziny mo¿e zapobiec zaburzeniom zachowania i osobowoœci, które w konsekwencji
mog¹ doprowadziæ nawet do depresji i prób samobójczych. Drugim bardzo wa¿nym celem kampanii jest integracja rozproszonych dot¹d œrodowisk zajmuj¹cych siê problemami zwi¹zanymi z ADHD.
W ramach kampanii organizuje siê liczne konferencje, szkolenia i ogólnopolskie zloty. Konferencje organizowane przez Polskie Towarzystwo ADHD gromadz¹ setki uczestników - w
kwietniu w Olkuszu by³o blisko
400 osób, zaœ w Tarnowie w
maju pojawi³o siê ponad 500. To
œwiadczy o ogromnym zainteresowaniu problematyk¹. W najbli¿szych miesi¹cach zaplanowano du¿e konferencje m.in. w Krakowie i Katowicach. ZapóŸnienia Polski w porównaniu z krajami zachodnimi s¹ olbrzymie, zaœ
poziom wiedzy na temat ADHD
jest stosunkowo niski. W dzia³ania Polskiego Towarzystwa
ADHD w³¹czaj¹ siê aktywnie
przedstawiciele lokalnych w³adz
samorz¹dowych, organizacje
pozarz¹dowe, naukowcy - neurolodzy, psychiatrzy, psychologowie, wyk³adowcy akademiccy,
rodzice i opiekunowie dzieci z
ADHD.
Zespó³ ADHD (ang. Attention
Deficit Hyperactvity Disorder)
wystêpuje u oko³o 3 - 10 proc.
dzieci w wielu wczesnoszkolnym.
Spora czêœæ dzieci wyrasta z
ADHD, jednak zaburzenia utrzymaj¹ siê u 30-50 proc. nastolatków, a pe³noobjawowy zespó³
nadpobudliwoœci utrzymuje siê
u 3 proc. doros³ych.
Przyczyn¹ choroby s¹ zaburzenia funkcjonowania mózgu. Jednak ze wzglêdu na jej podstawowe objawy - nadmierna aktywnoœæ, impulsywnoœæ, niezbornoœæ
ruchowa i brak koncentracji - dzieci z ADHD s¹ czêsto uwa¿ane za
niegrzeczne i krn¹brne. W rzeczywistoœci system hamowania reakcji na bodŸce jest u nich upoœledzony, co powoduje reakcje niewspó³mierne do sytuacji, a ich
mózgi, bombardowane dziesi¹tkami informacji jednoczeœnie, nie
s¹ w stanie wyodrêbniæ tych najwa¿niejszych - st¹d trudnoœci z
koncentracj¹. Tylko wczesna diagnoza, fachowe przygotowanie
rodziny, pedagogów i wdro¿enie
terapii w pierwszych latach ¿ycia
mo¿e zapobiec powik³aniom. Niestety w wiêkszoœci przypadków
diagnozowane s¹ dzieci w wieku
szkolnym, kiedy problemy przybieraj¹ na sile.
Maj¹c do czynienia z dzieckiem
nadpobudliwym nale¿y pamiêtaæ,
¿e chaotyczne zachowanie dziecka jest od niego niezale¿ne. Nadruchliwoœæ, która tak przeszkadza

SKUPUJEMY
Z£OM I MAKULATURÊ
bardzo wysokie ceny
powyŸej 5 ton - odbieramy
w³asnym transportem BEZP£ATNIE!
ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15

679-29-94
0692-691-304
0608-482-480

doros³ym, nie jest najwa¿niejszym
aspektem zespo³u ADHD - du¿o
wa¿niejsze s¹ zaburzenia w sferze emocjonalnej. Spadaj¹ca stale samoocena zwi¹zana z ci¹g³ymi, choæ niezawinionymi pora¿kami, poczucie osamotnienia i brak
zrozumienia samego siebie, powoduj¹ liczne frustracje, a w konsekwencji depresje z próbami samobójczymi w³¹cznie (ok. 20
proc. prób samobójczych dzieci i
m³odzie¿y to osoby z ADHD).
Szczegó³owo o problemach zwi¹zanych z ADHD pisaliœmy w 4
numerze NGP z 23 lutego tego
roku.
Pomimo i¿ przyczyny okreœlonego zachowania dzieci nadpobudliwych s¹ od nich niezale¿ne
s¹ one czêsto s¹ odrzucane, dotkliwie karane, izolowane, piêtnowane, a ich rodzice popadaj¹ w
rozpacz i rezygnacjê wynikaj¹ce
ze zmêczenia, frustracji i poczucia bezsilnoœci. Z proœbami o po-

moc do Polskiego Towarzystwa
ADHD zwracaj¹ siê rodzice, których dzieci próbuje siê usuwaæ z
klas i szkó³, narzucaj¹c im nauczanie indywidualne, podczas
gdy one – jeœli maj¹ byæ zrehabilitowane - potrzebuj¹ kontaktów
z rówieœnikami. Dzieci z ADHD
s¹ obra¿ane, szykanowane przez
otoczenie, a zalecenia przychodni psychologiczno - pedagogicznych s¹ lekcewa¿one przez licz-

Ognie na fina³
Pod tym samym adresem, ul.
Mieszka I nr 7, ale w innej czêœci
przyszkolnego œwiata i wed³ug
nowej koncepcji, Rada Osiedla
Targówek Fabryczny zorganizowa³a 11 czerwca VI Festyn Rodzinny. Tym razem by³o kameralnie, bez rozpraszania siê na du¿ej przestrzeni. Miêdzy ogrodzeniem ozdobionym namalowanymi
przez uczniów barwnymi kwiatami, a p³otem biegn¹cym przy rurze ciep³owniczej, widzowie byli
bli¿ej siebie i bli¿ej estrady. Z tego
powodu trudniej by³o niepostrze¿enie przemkn¹æ siê na scenê
Œnie¿ce i WiedŸmie, bohaterkom
spektaklu dla dzieci, w wykonaniu
grupy artystycznej Artura NiedŸwiedzia.
Po zawodowcach z Poznania
wyst¹pili miejscowi amatorzy z zespo³u szkolnego SP 58.Wœród
œpiewaj¹cych solistów najwiêcej
da³ z siebie Karol Sobiecki, fryzur¹
i repertuarem bliski Micha³owi Wiœniewskiemu. Starali siê wszyscy
œpiewaj¹cy i tañcz¹cy, od najm³odszych do 6-klasistów. Opiekunka
zespo³u, Bo¿enna ¯ubrowska
przekonywa³a, ¿e najwa¿niejsi artyœci to uczniowie klasy „0”.
Nastêpny wykonawca, kabaret
„Zygzak” , mia³ audytorium
uszczuplone o najm³odszych
uczestników festynu, którzy oddali
siê twórczej pracy w konkursie rysunkowym. Do wyboru by³y trzy
tematy: „Moja rodzina”, „Ulubiona
bajka”, „Targówek Przemys³owy –
osiedle moich marzeñ”. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³ siê
trzeci temat, najmniej chêtnych
by³o na pierwszy. W nagrodê
wszyscy dostali upominki.
Najwiêcej emocji dostarczy³a
loteria fantowa. Posiadacz ka¿dego losu zapraszany by³ na scenê, by odebraæ zabawkê.
W wieczorynkowej godzinie festyn opanowa³a „Strefa mocnych
wiatrów”. Wystêp zespo³u rockowego by³ swoista rozgrzewk¹
przed dyskotekow¹ zabaw¹, prowadzon¹ przez dj Bartheza. Pod
t¹ sprawdzon¹ w poprzednich latach batut¹ m³odzie¿ bawi³a siê do
godziny 23, z przerw¹ na zaprogramowany na 22 fina³owy akcent
festynu. Nast¹pi³ on, z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeñstwa, na boisku. St¹d, w szeroki œwiat, a na pewno na odleg³oœæ 10 km poszed³ sygna³, ¿e
Targówek Przemys³owy potrafi za-

b³ysn¹æ. Rangi tego wydarzenia
nie umniejsza fakt, ¿e ognie by³y
sztuczne.
Z tym wyj¹tkiem wszystko, co
dzia³o siê na festynie, by³o prawdziwe. Program zosta³ zrealizowany z nawi¹zk¹ czasow¹. Publicznoœæ dopisa³a. Nie zawiedli wypróbowani sponsorzy: Urz¹d Dzielnicy Targówek, Gebo Technika,
Procter&Gamble, Techtranzbyt,
Markbud, Delta Glas, Gra¿yna i
Kazimierz Kwiatkowscy, Marlena
WoŸniak (sklepy przy ul. Swojskiej
i Ziemowita), Dorota i Janusz Ukleja.. Wszystkim sponsorom, a tak¿e cz³onkom Rady Osiedla i ca³ym rodzinom, pomagaj¹cym w
organizowaniu festynu, serdeczne
podziêkowanie wyrazili: Hanna
Neræ – przewodnicz¹ca i Robert
Sobiecki – wiceprzewodnicz¹cy
Rady Osiedla. Aby ca³oœæ podsumowaæ optymistyczne, trzeba
jeszcze znaleŸæ sposób na wype³nienie faktur za towary i us³ugi
festynowe. Na stosownych drukach nie mieszcz¹ siê dwuszczeblowe organy p³atnika.
Zagadk¹ nie do rozwi¹zania
pozostaje, kogo bezskutecznie
wypatrywano wœród przybywaj¹cych goœci. Wydaje siê, ¿e podobne przykroœci oszczêdzone bêd¹
organizatorom imprez w okresie
przedwyborczym.
K

ne placówki oœwiatowe. Niechlubn¹ praktyk¹ jest te¿ w naszym kraju wystêpowanie do s¹dów o ograniczanie praw rodziców dzieci z ADHD - zarzuca siê
im nieumiejêtne wychowanie.
Tymczasem na fachow¹ diagnozê w Warszawie czeka siê dwa
lata. Badania wskazuj¹, ¿e liczba dzieci z zespo³em nadpobudliwoœci psychoruchowej wci¹¿
roœnie.
(egu)

MOTO-KOR
oryginalne czêœci zamienne DAEWOO
hurt- detal

MECHANIKA POJAZDOWA
GEOMETRIA KÓ£
wszystkie marki samochodów
konkurencyjne ceny!

ul. Danusi 6 tel. 675-76-57
Jan Kwiatkowski 0602-284-378
www.moto-kor.com.pl
moto-kor@moto-kor.com.pl

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS
ksiêgi handlowe,
KPiR, rycza³t, karta,
kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21
0501-719-046

Zespó³ ds. Pomocy Ofiarom Przestêpstw udziela bezp³atnej pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym w wyniku przestêpstw przeciwko ¿yciu i zdrowiu.
ul. Zakroczymska 6, tel: 635-77-05, 635-77-62
Godziny otwarcia: poniedzia³ek-10-18 wtorek-pi¹tek 8-16

Gimnazjum w Bazylice
Gimnazjum Nr 32 im. Adama
Asnyka znów chce siê pokazaæ.
20 czerwca, w najbli¿szy poniedzia³ek, szko³a… przenosi siê do
Oratorium œw. Jana Bosko pod
Bazylik¹ NSJ przy Kawêczyñskiej. Grube mury koœcio³a bêd¹
nios³y dŸwiêki mi³e dla ucha. Odbêdzie siê tu spotkanie prezentuj¹ce ca³oroczny dorobek artystyczny szko³y. To czas, kiedy
uczniowie bêd¹ chcieli pokazaæ
rodzicom i wszystkim zainteresowanym, ¿e szko³a to nie tylko
wkuwanie, ale i pozalekcyjne
¿ycie kulturalne. A te kwitnie jak
szczypiorek na wiosnê! Wspaniale i jak¿e dojrzale prezentuje siê
formacja teatralna „Asnyczki” pro-

Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zak³adzie
Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Kondratowicza 8 zaprasza do
korzystania z Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Przychodnia jest czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8 - 18, pok. 126
(blok „A”, I piêtro).
Szpital oferuje równie¿ œwiadczenia w poradniach specjalistycznych
z pe³n¹ diagnostyka medyczn¹. Œwiadczenia dla pacjentów ubezpieczonych s¹ wykonywane bezp³atnie, na podstawie umowy z
Narodowym Funduszem Zdrowia.
Szczegó³owe informacje dot. dzia³alnoœci poradni mo¿na uzyskaæ
pod numerem telefonu 326-54-64

SUPERDENTYSTA
S
W
E
N
dla nosz¹cych protezy zêbowe

Z³ota rada

Dobrze zrobione protezy – nawet gdy nie ma jednego zêba –
powinny byæ wygodne i nie wypadaæ.
Ale z ró¿nych powodów – szczególnie jeœli ktoœ nie jest moim
pacjentem- czêsto tak nie jest. Dlatego takich przypadkach
polecam klej do protez.
Na naturalnych sk³adnikach, nieszkodliwy dla organizmu i bardzo pomocny, gdy protezy s¹ za luŸne.
Stosuje siê go na wewnêtrzn¹ stronê protezy, punktowo lub
w paskach, w pewnej odleg³oœci od brzegów protezy.
To powinno wystarczyæ na kilka godzin. Wieczorem proszê
protezy z kleju oczyœciæ i zanurzyæ w wodzie ze œrodkiem do
pielêgnacji protez.
A jeœli to pañstwu znudzi siê lub przestanie pomagaæ, to proszê protezy wyrzuciæ do œmieci i odwiedziæ mój gabinet.
Wykonujê ca³¹ gamê protez - od klasycznych, przez bezklamrowe, z miêkkim podœcieleniem, do nylonowych w³¹cznie.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20
www.superdentysta.com.pl

676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

Bezpieczne dzieci
Konkurs wygrali uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 28 przy
ul. Goœcieradowskiej. W tej placówce te¿ podsumowano 7
czerwca ca³oroczn¹ pracê
uczniów, nauczycieli, policjantów,
stra¿y miejskiej i stra¿y po¿arnej,
nad programem „Bezpieczne
¿ycie”. W sposób przystêpny,
przez zabawê, ponad 3 tysi¹ce
dzieci uczy³o siê zachowywaæ w
sytuacjach, które mog¹ nara¿aæ
je na niebezpieczeñstwo, np. gdy
siê zgubi¹, zrani¹, maj¹ kontakt
z obc¹ osob¹ lub obcym psem.
Dzieci same wyszukiwa³y niebezpieczne miejsca w swoim naj-

Problemy z serwisem
Coraz wiêcej nowych urz¹dzeñ elektrogrzewczych psuje
siê zaraz po gwarancji. W autoryzowanych serwisach mo¿emy

wadzona wytrwale przez pedagogów Dorotê Zych i Justynê Madej, która wychowuje ju¿ kolejne
pokolenie.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje zespó³ „Muzyczny moment” istniej¹cy ju¿ 14 lat! W tym roku
muzycy zaskoczyli publicznoœæ
znajomoœci¹ melodii charakterystycznych dla ró¿nych narodów –
klimaty ¿ydowskie, irlandzkie a
nawet… indiañskie. Jako ¿e dobry zespó³ nie wymaga reklamy,
dodam tylko, ¿e od 4 lat s¹ zwyciêzcami Przegl¹du Szkolnych
Zespo³ów Muzycznych w kategorii muzyki rozrywkowej, organizowanym przez Kuratorium Mazowieckie. Aran¿erem i dyrygentem
jest nieoceniony pan mgr Robert
Haszko.
Spotkanie z mistrzami ju¿ 20
czerwca o godzinie 17.30.

Redakcja Nowej Gazety Praskiej szczególnie poleca wystawê polskich wycinanek ludowych w Centralnej Bibliotece
Rolniczej ul. Krakowskie Przedmieœcie 66. Wystawê mo¿na
zwiedzaæ do 30 czerwca.
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je naprawiæ, ale za jak¹ cenê?
Czêœci zamienne, które oczywiœcie nie s¹ dostêpne w sprzeda¿y w Polsce kosztuj¹ maj¹tek,
ale jesteœmy na nie skazani,
gdy¿ jakie inne mamy wyjœcie?
Firma TERMEK mieszcz¹ca siê
przy ulicy Z¹bkowskiej 13 (wejœcie od ulicy Brzeskiej) zajmuje
siê produkcj¹ elementów elektrogrzewczych. Mo¿na tam dostaæ grza³ki patronowe, rurkowe,
otokowe, szamotowe i inne. Nawet jeœli zepsuta grza³ka jest
bardzo nietypowa, istnieje mo¿liwoœæ zrobienia takiej samej, na
specjalne zamówienie.
Ponadto firma TERMEK w
swoim punkcie sprzeda¿y przy
ulicy Z¹bkowskiej 13 oferuje tak¿e ca³y wachlarz us³ug poligraficznych, od ksero, przez wyrób
piecz¹tek, a¿ po robienie zdjêæ
ekspresowych ( 3 min.) do dokumentów. Jeœli wiêc trzeba zrobiæ coœ szybko, tanio i dobrze,
nale¿y odwiedziæ ulicê Z¹bkowsk¹ i firmê TERMEK.

SPO£ECZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTA£C¥CE nr 3 STO
dzia³aj¹ce od 1989 roku

ul. Bia³ostocka 4
03-741 Warszawa
otwiera w roku szkolnym
2005/2006 klasy I: lingwistyczn¹,
ogóln¹, integracji europejskiej

bli¿szym otoczeniu: w domu, w
klasie, na korytarzu szkolnym, na
placu zabaw, na ulicy, na wycieczce w lesie. Patrz¹c ze swej
perspektywy wskazywa³y miejsca zagro¿enia, np. gdzie mo¿na siê potkn¹æ i przewróciæ. Za
pomoc¹ makiet, gier planszowych, plakatów, nagrañ wideo –
uczy³y siê, jak sobie poradziæ w
trudnych sytuacjach, zanim przybêdzie osoba doros³a. Uczy³y siê
pokonywania lêku.
Plonem konkursu s¹ zdjêcia,
wierszyki, makiety bezpiecznych
osiedli. Zwi¹zany z akcj¹ program artystyczny zaprezentowali
na uroczystoœci og³oszenia wyników konkursu uczniowie kl. IIA
pod kierunkiem Anny Wize i Doroty Zalewskiej. Oprócz znanych
bajkowych postaci Jasia i Ma³gosi oraz Wilka wyst¹pi³ Przewodnik, który da³ 3 wskazówki, co
trzeba zrobiæ w trudnych sytuacjach: przytul siê do drzewa; staraj siê, by ciê nie by³o widaæ i s³ychaæ; utrzymuj ciep³o. Ogólna
zasada: z drogi nie zbaczaj, trzymaj siê zasad. Barwnie przystrojona grupa da³a tym radom œpiewan¹ i taneczn¹ oprawê.
Wiceprezydent Warszawy
W³adys³aw Stasiak ¿yczy³
uczestnikom konkursu, by zdobyta wiedza pozosta³a w nich, a jednoczeœnie – by nie musieli z niej
korzystaæ.
Zapomnieæ o konkursie nie
pozwol¹ nagrody ksi¹¿kowe dla
uczestników, dodatkowe nagrody
dla dru¿yn oraz dyplomy dla
szkó³ i nagrody pieniê¿ne dla placówek – zdobywców czo³owych
miejsc.
Komisja konkursowa przyzna³a I miejsce (239 pkt) SP 28, II
(220 pkt) – SP 220, III (215 pkt) –
SP 277, IV (209 pkt) – SP nr 52,
V (197 pkt) – SP 285, VI (190 pkt)
– SP 84, VII (184 pkt) – SP 275.
Nagrody ufundowa³a firma
Procter & Gamble.
K.

DOM OPIEKI

BARKA
- zapewnia fachow¹
opiekê pielêgniarsk¹
- domow¹ atmosferê
- wspó³pracê z lekarzami
CSK MSWiA

czesne 350 z³
wpisowe 250 z³

tel. 0501-092-950
818-95-93, 751-89-02

tel. 619-39-04, godz. 9-15

£omianki ul. Micha³owicza 21
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SPRZEDA¯ MIESZKAÑ

♦ Wysoki standard wykonania
♦ Konkurencyjne ceny
♦ Dogodne po³¹czenia komunikacyjne
KREDYT
KONSOLIDACYJNY
Do kredytu
mo¿esz otrzymaæ
bezp³atn¹
kartê kredytow¹
VISA ELECTRON

- ³¹czenie kredytów w jeden
Wiêcej
informacji
na stronie - jedna ni¿sza rata - zamiast wielu
www.chrobry.org.pl
- dodatkowa gotówka

ZAPRASZAMY: Warszawa, ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670 15 88, 818 09 52

Warszawa Tarchomin „Osiedle Strumykowa”,
ul. Strumykowa.
Mieszkania o pow. 30–120 m2* na ogrodzonym osiedlu.
Windy i gara¿e podziemne.
Termin realizacji: IV kw. 2005r. Cena: 3300 z³/m2
Warszawa Praga Pó³noc „Osiedle Przy Bazylice”,
ul. Otwocka
3-pietrowy budynek na terenie zamkniêtym
Gara¿e z poziomu parteru. Mieszkania o pow. 50–75 m2*
Termin realizacji: I kw. 2006r. Cena: 3040 z³/m2

ŒLUBY
ŒLUBY
KOMUNIE
CHRZTY

Inne propozycje firmy Dolcan:
Osiedle Orla II, Z¹bki, ul. Poniatowskiego
Osiedle Bohaterów Warszawy, Warszawa Ursus, ul. Bohaterów Warszawy 26
Osiedle Laguna, Warszawa Weso³a, ul. Brata Alberta
Biura sprzeda¿y:
Warszawa, ul. ¯urawia 32/34, tel. (0-22) 622 13 34, 622 13 49, 622 13 61, 622 13 79
Warszawa, ul. £odygowa, tel. (0-22) 678 74 84, 678 84 40
Z¹bki, ul. Orla 6 lok. 75, tel. (0-22) 358 11 02, 358 11 03
www.dolcan.com.pl

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
promocja zdrowia!

NFZ
√ wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
Masz problem ze s³uchem

√ skonsultujemy z laryngologiem
RATY!
RATY!
√ dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy
œwiatowych producentów: Siemens, Phonak, Rion

Jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
Zapewnimy:
√ przegl¹d techniczny oraz porady
√ œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
√ wk³adki uszne

Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!
Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30
03-476 Warszawa, ul. D¹browszczaków 5A
tel. 618-88-84

damski-mêski

}

baleyage 60-130 z³
gratis
strzy¿enie
trwa³a 60-100 z³
i modelowanie

strzy¿enie dzieci

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

PE£NA KOSMETYKA
kosmetyka twarzy
depilacja woskiem
makija¿
henna
MASA¯ (leczniczy i dzieci)
STYLIZACJA PAZNOKCI
AKRYL / ¯EL - 80 z³
uzupe³nienie - 55 z³
MANICURE, PEDICURE
zabiegi parafinowe
SOLARIUM - od 83 gr/min
ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 678-82-27
0501-772-753
dojazd do Klienta

* do podanych cen nale¿y doliczyæ 7 % podatku VAT

Gdzie po aparat s³uchowy?
dokoñczenie ze str. 1

Zakup aparatu s³uchowego
powinien byæ traktowany jako inwestycja we w³asne zdrowie,
dlatego nale¿y staraæ siê wybraæ
aparat s³uchowy, który najlepiej
odpowiada potrzebom pacjenta,
i to w³aœnie, a nie cena, powinno wp³yn¹æ na jego ostateczny
wybór.
Od pocz¹tku czerwca, przy
ulicy Kondratowicza 37 (vis a vis
Szpitala Bródnowskiego), mieœci
siê gabinet audioprotetyczny firmy FONIKON, w którym mo¿na
zbadaæ s³uch, przymierzyæ oraz
zaopatrzyæ siê w aparat s³uchowy. Przy zakupie aparatu istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z refundacji Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz dofinansowania
przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

W gabinecie oferowane s¹
aparaty s³uchowe renomowanych firm, u¿ywane przez miliony osób na ca³ym œwiecie, od lat
znane i sprawdzone tak¿e na
polskim rynku. Dostêpne w pe³nej gamie produkty – od analogowych do cyfrowych z systemami sztucznej inteligencji, od zausznych do wewn¹trzusznych –
s¹ do nabycia za gotówkê lub w
atrakcyjnym systemie ratalnym
(bez odsetek). Dodatkowo, na
miejscu mo¿na nabyæ wszelkie
niezbêdne akcesoria i dodatki do
aparatów s³uchowych, czyli: baterie, wk³adki, œrodki czyszcz¹ce, itp.
Niezbêdnym Ÿród³em sukcesu
przy doborze aparatu s³uchowego jest zrozumienie potrzeb pacjenta i uwzglêdnienie jego indywidualnego trybu ¿ycia. Staran-

PROMOCJA LETNIA

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

przy pl. Hallera

SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH
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MYJNIA RÊCZNA:
- mycie karoserii
- mycie silników
- czyszczenie wnêtrz
- pranie tapicerki
pn.-pt. 8-20, sob. 8-18

C.M.S.

ho

ffe

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

NOWA ODZIE¯
MARKOWYCH FIRM
koñcówki serii

DZO
BAR

Y!
CEN
E
N
CYJ
K
A
ATR

ul. Mehoffera 26 paw. 4
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oprawa obrazów
lustra
szlifowanie szk³a
szklenie okien

ul. Brechta 9

33

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

C.M.S.

♦
♦
♦
♦

ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

na analiza oczekiwañ pacjenta
umo¿liwia zaproponowanie konkretnego rozwi¹zania w postaci
nowoczesnego aparatu s³uchowego – mówi pan Jacek Kozio³,
dyplomowany audioprotetyk z firmy FONIKON.
Gabinet audioprotetyczny
FONIKON czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
10:00 – 17:30. Ponadto, w ramach trwaj¹cej do koñca czerwca promocji, badania s³uchu i
konsultacje audioprotetyczne
odbywaj¹ siê bezp³atnie. Na wizyty mo¿na umówiæ siê telefonicznie w dogodnym dla siebie
terminie, tel. 353-06-20.

CENTRUM OPON:
- wulkanizacja
- sprzeda¿, monta¿
- wymiana opon
- akumulatory
pn.-pt. 8-18, sob. 8-16

W-wa Tarchomin, ul. Œwiderska 115 tel./fax 670-39-67

Z.P.U.H. Edyta

OKNA, DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

TERAKOTA GRESY
SANITARIATY WANNY
KLEJE FUGI

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a
W-wa, ul. Kondratowicza 4 tel./fax 786-41-09
(bazar, pawilon 24)
tel. kom. 508-381-229
tel. kom. 508-381-228
pomiar, porada, wycena - gratis!
Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

ul. Modliñska 264A, tel. 614-81-82
www.glazura.waw.pl
e-mail: glazura@glazura.waw.pl
pon.-pt. 9-18, sob. 10-14

nowa gazeta praska
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ZAPRASZAMY NA JAGIELLOÑSK¥
Biuro Ksiêgowe
„AMICUS” s.c.
-

ksiêgi handlowe
KPIR
rycza³t, p³ace, ZUS
rozliczenia roczne

ul. K³opotowskiego 23/25
lokal 18
tel./fax 670-16-26
pn. - pt. 9-15
DORADCA PODATKOWY
Ewa Celej-Tarkowska
zaprasza
do nowej siedziby

Pracownia jubilerska

ul. Jagielloñska 55 lok. 115
- biuro rachunkowe
- doradztwo podatkowe
- obs³uga firm

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie

tel. 676-93-01 (04)
kom. 0604-267-586
pn. - pt. 9-16
www.kancelariadp.com.pl

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

zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

Bielizna
dzienna i nocna
50% biustonosze
gorsety
TANIEJ
zaprasza sklep MALWA
ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

RA

TY
- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny
!
- materace ortopedyczne
pn.-pt. 10-18
- refundacja NFZ
sob. 9-14
ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia
tel 499-33-40, tel/fax 818-77-68
www.rehactiv.republika.pl

PolMAX
DarTuz

body

Bar „Nad Stawem” zaprasza
Nadesz³a wiosna a i lato ju¿ za
pasem. Któ¿ z nas nie marzy o relaksie na zielonej trawce lub o wypadzie do lasu lub nad wodê. Okazuje siê, ¿e taka wyprawa nie wymaga specjalnych przygotowañ.
Jest w dzielnicy Bia³o³êka w³aœnie
takie miejsce, gdzie jest las, woda
i du¿o miejsca do czynnego wypoczynku. Na rogu ulicy Modlñskiej i Chlubnej, w barze “Nad Stawem” znajdziemy te wszystkie
atrakcje w jednym miejscu.
Dwa profesjonalne boiska do
siatkówki pla¿owej zachêcaj¹ do
organizowania meczy a nawet

Ceramika sanitarna, kabiny, wanny,
glazura, terakota, meble ³azienkowe
farby Dulux (komputerowy dobór kolorów)

KABINY, BRODZIKI
GLAZURA, TERAKOTA, GRES
MEBLE £AZIENKOWE
GALANTERIA £AZIENKOWA
SANITARIATY, WANNY

ul. Jagielloñska 2, tel./fax: 619-70-63
Zapraszamy w godzinach: pon-pt 11-18, sob 10-14
Z T¥ REKLAM¥ RABAT!

ul. Jagielloñska 3 tel. 619-70-18 pn.-pt. 9-18, sob. 9-14 www.polmax.pl
Z T¥ REKLAM¥ 10% RABATU!

turniejów. Pod du¿¹ wiat¹ mo¿na
pograæ w bilard i cymbergaja.
Wiata to wspania³e miejsce na
wszelkiego rodzaju imprezy: komunie, osiemnastki, imieniny,
wesela, spotkania integracyjne,
itp. Wieczorami przy ognisku w
niepowtarzalnej atmosferze mo¿na upiec kie³baskê, wypiæ piwo i
pos³uchaæ rechotania ¿ab z pobliskiego stawu, a nawet œpiewu
s³owików i innych ptaków. Ca³oœci dope³nia stylowy, drewniany
barek, gdzie amatorzy ryb mog¹
zajadaæ urozmaicone dania, nie
tylko rybne, popijaj¹c dobrym piwem lub mocniejszymi trunkami.
Bardzo dobre po³o¿enie przy ulicy Modliñskiej 342 sprawia, ¿e dotarcie spacerem z pobliskich osiedli lub dojazd autobusami 511,
144, 723 i 801 nie sprawia problemów. Dogodne godziny otwarcia lokalu, codziennie od 12.00 do
20.00, a w pi¹tki, soboty i niedziele “do ostatniego klienta” daj¹
mo¿liwoœæ zjedzenia wczesnego
obiadu, jak równie¿ póŸnej kolacji. Wygodni mog¹ rezerwowaæ
miejsca telefonicznie pod numerami: 0608357302 i 0604211697.
Ja tam by³em, piwo pi³em, ryby
jad³em i wszystkim polecam:

Bar “Nad Stawem”
ul. Modliñska 342
róg Chlubnej
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nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI (022) 466-28-95
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
POLSKI doœwiadczona nauczycielka 322-60-32, 0691-082-071
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog, ginekolog, chirurg, ortopeda, dermatolog - wenerolog (krioterapia),
urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra - akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4, tel. 619-5231
US£UGI
CEROWANIE artystyczne, poprawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 642 96 16
DOMOFONY, naprawa, instalacja, modernizacja, konserwacje
0502-978-535
ELEKTROINSTALATORSTWO pomiary, uprawnienia, tanio 0501228-140
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756 52 83 i 0698 916 118
KOMPLEKSOWE wykoñczenia
wnêtrz. Malowanie dekoracyjne
0606-274-278
KRAWIECKIE poprawki w pasa¿u handlowym Tarchomin-Œwiatowida 49 paw. 33
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA pralek automatycznych. Gwarancje serwisowe.
614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA pralek, lodówek,
gwarancja 670-39-34, 0502253-670
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
PRALKI, lodówki, szybko, tanio,
solidnie 679-00-57, 0501-587257
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki), szycie ko³der ul. Konopacka 21, czynne 9-17 tel. 61910-67
REMONT kompleksowo, glazura,
hydraulika, gips 614-49-34, 0506091-379
TANIE, ekspresowe naprawy
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
UK£ADANIE, sprzeda¿ kostki brukowej 608-041-365, 771-22-00
ZAK£AD Œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów, drzwi
dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel 679-60-81,
0604-460-142

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
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

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bransolety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

KUPIÊ
A OBLIGACJE przedwojenne
0502-952-578
MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 83136-48
T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkryta 0601-569-710
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, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501550-975
KREDYTY gotówkowe w 15 minut. Minimum formalnoœci tel.
617-46-51
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
ZESPÓ£ muzyczny „Ulares” zabawy, wesela, itp. 0501-219-197
NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Targówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8110491 (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solidnie! Tanio! e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
DO wynajêcia 2 hale magazynowe 100m2 z biurem i telefonem ul.
Modliñska 342, 608-357-302

NOTARIALNIE du¿y gara¿ murowany ul. Wo³omiñska 0505307-360, 0602-219-012
SPRZEDAM dom Zacisze, segment 170m2, 670000z³., 0603195-714
SPRZEDAM M3 67 m2 Tarchomin
0605-280-297
PRACA
KRAWCOW¥ na poprawki. Tarchomin 889-28-11 po 20
GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny i inne uroczystoœci. Tanio, kameralnie,
równie¿ u klienta. Warszawa
Zacisze 877-16-68, 678-96-24
MOTORYZACJA
AUTO na gaz profesjonalnie,
monta¿, serwis, raty. Sekwencyjny wtrysk od 3000 z³. Warszawa Zacisze 679-81-06, 87716-68
ODDAM
10-tugodniowa para kociaków,
czystych, zdrowych z domu do
adopcji KOCURKI po kastracji z
domu do adopcji 619-73-69





Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
PROMOCJA
Parapety
okna 25%
CENY PRODUCENTA
drzwi 5%

• raty • rabaty • sprzeda¿ • monta¿
transport i obmiar gratis

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

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

Gimnazja sportowe na Bródnie
Czêsto spotykamy siê z narzekaniami na
m³odych ludzi, którzy ca³ymi popo³udniami
– zamiast uczyæ siê lub wykonywaæ inne po¿yteczne prace – w³ócz¹ siê po osiedlach,
rozrabiaj¹, chuligani¹. Spowodowane jest to
oczywiœcie tym, jak urz¹dzony jest dzisiejszy œwiat: rodzice, zajêci prac¹, po prostu
nie maj¹ czasu obserwowaæ ka¿dego kroku
swoich dzieci. Tymczasem m³odzie¿ wprost
rozsadza energia, która musi znaleŸæ jakiejœ
ujœcie. Czasami objawia siê to w sposób, który widzimy codziennie na ulicach – pomazane wiaty przystanków, zbite szyby, pomalowane sprayem klatki schodowe... Jednak m³odzie¿ potrafi wykorzystaæ swoje si³y
i pasjê – szczególnie jeœli zostanie odpowiednio pokierowana.
Tak dzieje siê w Gimnazjum nr 144 przy
ulicy Turmonckiej na Targówku, które zajmuje siê nie tylko edukowaniem m³odzie¿y
w polskim, matematyce czy historii, ale tak¿e sporcie. Jego uczniowie od szeœciu lat odnosz¹ sukcesy w wielu dyscyplinach sportowych, zarówno w rywalizacji dzielnicowej,
jak i warszawskiej. Niektórzy zastanawiaj¹
siê, jak to jest, ¿e zwyk³e gimnazjum, a nie
szko³a sportowa, potrafi tak przygotowaæ
swoich reprezentantów, by zawsze wracali
z medalami.

Przy ognisku
W miejscu zamieszkania, w osiedlu, zachêciæ do aktywnoœci grono ludzi w wieku
emerytalnym, otwartych na œwiat i lubi¹cych wspóln¹ zabawê, tak¿e na œwie¿ym
powietrzu. Namówiæ ich, by zrobili smako³yki do jedzenia i picia. Wyszukaæ polanê
na ognisko i przekonaæ gospodarza obiektu, by pozwoli³ je rozpaliæ. W zaprzyjaŸnionym gronie odkryæ osobê, która przyjdzie z akordeonem i zagra piosenki z tamtych lat, z pamiêci i na ¿yczenie publicznoœci. Daæ impuls, by zaprezentowa³y siê
osoby, które pisz¹ wiersze i œpiewaj¹ z
pasj¹. Przekonaæ cz³onków rodziny, by
pomogli w organizacji i sprawnym przebiegu spotkania.
Wed³ug takiego przepisu, plenerowe zebranie ko³a emerytów i rencistów z Zacisza, na terenie PGR „Bródno” zorganizowa³a 20 maja przewodnicz¹ca Anna Kuczyñska, wraz z zarz¹dem ko³a w sk³adzie:
Teresa Rudnik, Danuta Kubat, Teresa Trippenbach, Alicja KaŸmierczak, Zofia Furma-

Mi³oœnik starej Pragi informuje:
Beach Bols nowa pla¿a nad Wis³¹
W ci¹gu dnia bêdzie tu pla¿a, wieczorami
miejsce to zamieniaæ siê bêdzie w têtni¹cy nocnym ¿yciem klub. Na praskim brzegu Wis³y
otwiera siê Beach Bols. Oprócz Warszawy takie pla¿e maj¹ tylko Dêbki i Sopot
Kopia najprawdziwszej nadmorskiej pla¿y
powstaje na terenie TKKF, tu¿ przy g³ównym
wejœciu do zoo. Tyle ¿e w miejscu, w którym
fale powinny uderzaæ o brzeg, zaczyna siê nadwiœlañski g¹szcz, a pla¿owicze maj¹ przed oczami swojsk¹ panoramê Starówki. Za to zachód
s³oñca jest prawie taki sam jak nad morzem. I
w³aœnie ten atut zachodz¹cego malowniczo nad
staromiejskimi kamieniczkami s³oñca przes¹dzi³ o lokalizacji pla¿y, na której urz¹dzenie
posz³o 500 ton nadwiœlañskiego piachu.
- Zachwyci³a mnie dziewicza przyroda po
praskiej stronie i niepowtarzalne œwiat³o pod
koniec dnia. Sk¹pana w nim lewobrze¿na Warszawa wygl¹da zupe³nie niewarszawsko - opowiada Daniel Wnuk, autor scenografii pla¿y,
który dwa lata temu zaprojektowa³ bliŸniacze
miejsce w Dêbkach. I przypomina, ¿e przecie¿
przed wojn¹ w Warszawie by³y pla¿e miejskie.
- Czas wróciæ do tej tradycji. Warszawiakom brakuje pla¿y. Gdy tylko zwieŸliœmy piach,
od razu pojawili siê amatorzy opalania z rêcznikami. Parê starszych osób mówi³o mi, ¿e w
tym samym miejscu pla¿owa³o siê przed wojn¹
- opowiada Daniel Wnuk. W³aœnie koñczy urz¹dzaæ kolejn¹ pla¿ê Beach Bols - w Sopocie.
Nowa pla¿a to projekt sezonowy. Przez ca³e
lato do po³owy wrzeœnia w ci¹gu dnia bêdzie
tu mo¿na pograæ w siatkówkê, bule, pogimnastykowaæ siê albo wylegiwaæ siê na le¿aku czy
w koszu. Dla tych, co s³oñca nie lubi¹ - hawajskie zadaszenia, dla poszukuj¹cych och³ody natrysk z zimn¹ wod¹. Wszystkie te atrakcje
bêd¹ za darmo!
Wieczorami pla¿a bêdzie siê zamieniaæ w
klub pod go³ym niebem. W weekendy miejsce
ma byæ czynne praktycznie non stop. Na wybu-

dowanej z boku scenie bêd¹ wystêpowaæ did¿eje (w³aœciciel pla¿y planuje zaproszenie m.in. DJ
Chusa i Stephanie M.), bêdzie alkohol i dania z
grilla. „Klubopla¿a” zostanie otwarta dla wszystkich warszawiaków ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê.

Nowa inicjatywa
artystyczna na Pradze
„Fundacja na Starej Pradze” to kolejna artystyczna inicjatywa na Pradze, powo³ana do
¿ycia przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski w listopadzie ubieg³ego roku. Zadaniem Fundacji jest koordynacja prac i opracowanie programu finansowania dla Centrum
Kultury na Starej Pradze, które powstanie na
terenie nieprodukcyjnej czêœci „Konesera” i
ma nadziejê staæ siê czêœci¹ Lokalnego Programu Rewitalizacji. Program przewiduje powstanie niezale¿nej sceny teatralnej, teatru
z prawdziwego zdarzenia, scen muzycznych,
galerii, restauracji w „praskim klimacie”, niedrogiego hotelu itp. Projektem pilota¿owym
by³ zorganizowany w dniach 11-16 maja br.
Przegl¹d niezale¿nych realizacji aktorskich „Ma³e Formy, Radosna twórczoœæ - Aktorska
Wiosna Teatralna”. Przegl¹d spotka³ siê z
przychyln¹ opini¹ zaproszonych goœci i widzów, a Fundacja przygotowuje siê do kolejnej inicjatywy - Lata na Starej Pradze.

Kino letnie
Od czerwca do koñca sierpnia kawiarnia
„£ysy Pingwin” otwiera na posesji przy ulicy Z¹bkowskiej 9-11 ogródek i boisko do
gry w boule. Posesja to 100 metrów kwadratowych, umiejscowionych przy ulicy Z¹bkowskiej w bezpoœrednim s¹siedztwie £ysego Pingwina.
10 czerwca ruszy³o tam kino plenerowe, które dzia³aæ bêdzie w ka¿dy pi¹tek w
godzinach 21-24.
17 czerwca - Niewinni czarodzieje
[1960, 87 min.], re¿yseria: Andrzej Wajda
/scenariusz: Jerzy Andrzejewski, Jerzy Skolimowski /obsada: Roman Polañski, Wan-

- Teraz jest du¿o ³atwiej – opowiada dyrektor gimnazjum Hanna Kiljañska - gdy
zaczynaliœmy , Szko³a Podstawowa nr 105
dzieli³a siê z nami malutk¹ salk¹ gimnastyczn¹, zajêcia odbywa³y siê na korytarzach, a gdy tylko zaœwieci³o pierwsze s³oñce uczniowie wychodzili na boisko. Zwyk³a
szkolna rzeczywistoœæ. Ju¿ wtedy udawa³o
nam siê wygrywaæ rywalizacjê sportow¹ –
nawet ze szko³ami mistrzostwa sportowego. W 2003 roku w Warszawskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w klasyfikacji generalnej zajêliœmy czwarte miejsce, wyprzedzaj¹c wiele szkó³ sportowych.
To zaanga¿owanie nauczycieli wychowania fizycznego, ich wiara w to, ¿e sport to
doskona³a alternatywa spêdzania wolnego
czasu, zabranie dzieci z bródnowskich podwórek i pokazanie im, ile znaczy wiara we
w³asne si³y, sprawi³y, ¿e Gimnazjum nr 144
mo¿e poszczyciæ siê takimi wynikami sportowymi. Osi¹gniêcia sportowe gimnazjalistów dawnej „czwórki” zosta³y docenione –
zostanie zbudowana hala sportowa, nowoczesny, profesjonalny, dwupoziomowy
obiekt o ³¹cznej powierzchni 2000 metrów
kwadratowych. Znajdzie siê tutaj du¿a hala
z wymiarowym boiskiem do koszykówki i
siatkówki, ma³a sala gimnastyczna do uni-

da Koczeska, Kalina Jêdrusik, Zbigniew Cybulski, Krystyna Stypu³kowska, Tadeusz
£omnicki /zdjecia: Krzysztof Winiewicz /
muzyka: Krzysztof Komeda
24 czerwca - Jutro premiera [1962, 81
min.], re¿yseria: Janusz Morgenstern, scenariusz: Jerzy Jurandot, Janusz Morgenstern zdjêcia: Kurt Weber muzyka: Krzysztof Komeda

niak, Wanda Wilczyñska, Danuta Odyniec,
Zdzis³aw Klepczyñski. Przy poczêstunku
krz¹ta³a siê Agnieszka, córka pani Ani,
przy ognisku syn Grzegorz; transport zapewni³ m¹¿ Ryszard. Talentem akompaniatorskim zab³ysn¹³ Witold Harasim. Za wierszowane wyznanie „Nie wiedzia³em, jak siê
zaczyna”, oklaski zebra³ Remigiusz Banasiewicz. Goœciny udzieli³ dyrektor Waldemar Rolewski. Twórcy pysznych ciast i napojów pozostan¹ anonimowi. Jak zapewniono wspania³¹ pogodê, nie uda³o nam
siê ustaliæ.
Nastêpne spotkanie da emerytom z Zacisza zupe³nie inne prze¿ycia. 15 czerwca
o godz. 18 w Domu Kultury „Zacisze” spotkaj¹ siê z diabetologiem. Osoby zainteresowane dzia³alnoœci¹ Ko³a zarz¹d zaprasza na dy¿ury we œrody w godzinach 1416 w budynku OSiR ul. Blokowa 3.
K

hokeja, sala do aerobiku, dwie salki do innych gier i si³ownia, której wyposa¿enie w
ca³oœci zosta³o sfinansowane przez szko³ê.
- Lekcje wychowanie fizycznego s¹ bardzo fajne - powiedzia³a nam Monika, uczennica klasy drugiej – nigdy siê nie nudzimy,
raz w tygodniu æwiczymy na si³owni, czêsto
gramy w kosza. Pan te¿ jest super, chocia¿
zawsze mówi, ¿e staæ nas na wiêcej.
Dlatego te¿ – dla osi¹gniêcia tego „wiêcej” – przy gimnazjum zorganizowano
Uczniowski Klub Sportowy „LaBasket”. To
prawdziwi fani koszykówki i lekkoatletyki.
Uczniowie zrzeszeni w klubie bior¹ udzia³
w meczach szkolnej ligi koszykówki, zawodach lekkoatletycznych. Pracuj¹ wiêcej ni¿
przeciêtni uczniowie, musz¹ godziæ treningi z meczami i z nauk¹, bo pomimo tego,
¿e nauczyciele wiedz¹ o tym, jak spêdzaj¹
czas wolny, wcale nie traktuj¹ ich ulgowo.
- Wrêcz przeciwnie – komentuje Grzesiek z trzeciej klasy – twierdz¹, ¿e œwietnie
potrafimy organizowaæ sobie czas i kolejne
zadania z matmy to dla nas ¿aden problem.
S³owa Grzeœka potwierdza wpis absolwenta gimnazjum na targówkowskim forum
internetowym:
W gimnazjum ca³kiem spoko. Najlepsze
s¹ klasy z koszykówk¹ (sam tak¹ skoñczy³em). Dziêki temu dosta³em siê do bardzo
dobrego liceum, które w³aœnie koñczê. Klasa sportowa nie tylko nauczy³a mnie co i
jak w sporcie, ale równie¿ podejœcia do ¿ycia.
Jestem bardzo zadowolony z tego wyboru.
(Rip)
Hala sportowa zgodna z europejskimi
standardami, zaanga¿owanie nauczycieli wychowania fizycznego i apetyt na zwyciêstwo
spowodowa³y, ¿e dyrektor Kiljañska postanowi³a utworzyæ klasy pierwsze sportowe o
profilach koszykówki i lekkoatletyki. Wychowanie przez sport to jeden ze sposobów przygotowania m³odego cz³owieka do ¿ycia – to
nauka zasad zdrowej rywalizacji, samooceny, umiejêtnoœci pracy w zespole.
- Na Targówku nie ma gimnazjum z klasami sportowymi, a zainteresowanie rodziców i dzieci kultur¹ fizyczn¹ roœnie z roku
na rok. Byæ mo¿e uda siê znaleŸæ wœród
uczniów talent na miarê Ireny Szewiñskiej
czy Jerzego Dudka – uzasadnia swoj¹ decyzjê dyrektor gimnazjum.
T. Paw³owski

Nowa sieæ energetyczna
W ubieg³¹ sobotê, w okolicach Mostu
Gdañskiego, oczom warszawiaków ukaza³
siê malowniczy widok. Wis³¹ pop³ynê³y
barki. Nie by³y to jednak barki spacerowe. Przy ich pomocy specjalistyczna ekipa monta¿owa rozpoczê³a mocowanie lin
prowadz¹cych, dziêki którym bêdzie mo¿liwe zamontowanie roboczych przewodów
elektrycznych. Zostan¹ one przewieszone
przez Wis³ê i po³¹cz¹ nowe, gigantyczne

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, ¿e w dniu 07.06.2005r. zosta³a wydana z upowa¿nienia Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy Miastu
Sto³ecznemu Warszawie Decyzja Nr 336/2005 o pozwoleniu na budowê kanalizacji ogólnosp³awnej œr. 80 m i odwodnienia jezdni ul. Œwiatowida na odcinku od ul. Leœnej
Polanki w kierunku ul. T³uchowskiej oraz od studni S I do
studni S II – dz. ew. 29/3 obrêb 4-01-07 w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka /dla II etapu realizacji ulicy Œwiatowida/
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).
Stronom w postêpowaniu 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 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 Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 Warszawa, tel. 51-03192, pok. 301 w godzinach pracy Urzêdu.

s³upy zainstalowane po obu stronach rzeki. Ka¿dy s³up ma wysokoœæ 50 metrów i
œrednicê u podstawy 1,70 m!
W tym tygodniu zostan¹ zamontowane przewody elektryczne o napiêciu 110
tysiêcy woltów. Prace potrwaj¹ do 20
czerwca. Linia 110 kV Gdañska - ¯erañ
powstaje w miejsce swojej poprzedniczki przestarza³ej i wys³u¿onej. Nowoczesne
technologie wykorzystywane obecnie
przez STOEN umo¿liwiaj¹ stosowanie przewodów o wiêkszym przekroju - to pozwala
uzyskaæ znacz¹co wiêksz¹ przepustowoœæ
linii. Dziêki tej inwestycji zostanie zmodernizowany jeden z wa¿niejszych fragmentów sto³ecznej sieci elektroenergetycznej.
- Linia elektroenergetyczna Gdañska ¯erañ jest bardzo istotnym elementem w
infrastrukturze energetycznej Warszawy.
Jej wymiana jest wa¿nym dla STOEN etapem w modernizacji sieci w stolicy - mówi
Robert Urbanek, dyrektor Zarz¹dzania
Maj¹tkiem Sieciowym STOEN.
S³upy ustawione co 450 metrów, zosta³y
wykonane z materia³ów niezwykle wytrzyma³ych i odpornych na zmienne warunki atmosferyczne. Pozbawione tradycyjnych kratownic
nie bêd¹ atrakcyjne dla z³odziei metali.
STOEN SA to firma, która przesy³a, dystrybuuje i sprzedaje energiê elektryczn¹.
Spó³ka zajmuje siê równie¿ budow¹, modernizacj¹ i remontami sieci, urz¹dzeñ
energetycznych, a tak¿e ich eksploatacj¹.
Œwiadczy us³ugi doradcze i szkoleniowe.
Od grudnia 2002 roku firma nale¿y do
miêdzynarodowej Grupy RWE. Od paŸdziernika 2003 roku STOEN odpowiada w
Polsce za rozwój RWE i koordynacjê dzia³alnoœci polskich spó³ek zajmuj¹cych siê dostaw¹ energii, wody i gazu - tych spó³ek,
w których RWE ma udzia³y. Grupa dostarcza energiê, gaz i wodê milionom klientów w Europie i USA. W Europie Œrodkowo
- Wschodniej - poza Polsk¹ - dzia³a na rynkach wêgierskim, s³owackim i czeskim.
(egu)

nowa gazeta praska

Eurokoordynator na Pradze Pó³noc
Marcin Majkowski jest inspektorem w sekretariacie Zarz¹du
Dzielnicy Praga Pó³noc. Funkcjê eurokoordynatora powierzono³
mu w czerwcu 2003 roku.
Przypominamy, ¿e do obowi¹z- sta, zmodyfikowany w maju 2005
ków eurokoordynatorów nale¿¹ r. W pierwszym etapie rewitalizam.in. opracowanie i sk³adanie cji, która mo¿e byæ a¿ w 75 proc.
wniosków aplikacyjnych o dotacje sfinansowana z funduszy unijna projekty finansowane z fundu- nych, zaœ w 10 proc. przez Miniszy Unii Europejskiej, monitoro- sterstwo Gospodarki, zosta³ wywanie i definiowanie skutków typowany fragment dzielnicy poprawnych, finansowych i organi- miêdzy ulicami Kijowsk¹, Tarzacyjnych (dla Warszawy) przy- gow¹, Alej¹ Tysi¹clecia - Folst¹pienia Polski do Unii Europej- warczn¹, Bia³ostock¹. Wœród proskiej, kreowanie wspó³pracy eu- jektów strategicznych na lata
ropejskiej z miastami partnerski- 2005-2006 w kategorii infrastrukmi, a tak¿e z poszczególnymi ko- tura i obiekty budowlane znalaz³y
mitetami organizacji europejskich, siê m.in. remonty i modernizacja
których cz³onkiem jest stolica; kamienic i ich otoczenia, co umo¿uczestnictwo w szkoleniach doty- liwi³oby rozwój ma³ej i œredniej
cz¹cych aplikowania do progra- przedsiêbiorczoœci np. obs³ugi
mów UE organizowanych lub ruchu turystycznego - parkingi,
wskazywanych przez Biuro Stra- gastronomia, toalety, hotele, beztegii Rozwoju i Integracji Europej- p³atne punkty dostêpu do interneskiej Urzêdu m.st. Warszawy, tu, rozwój dzia³alnoœci spo³ecznej,
podnoszenie kompetencji jêzyko- kulturalnej i zdrowotnej - przedwych, sk³adanie kwartalnych ra- szkola, szko³y, poradnie psychoportów z dzia³alnoœci. To wiele, logiczne, gabinety lekarskie, œwiejeœli zwa¿yæ, ¿e swoj¹ pracê wy- tlice dla dzieci i m³odzie¿y, galekonuj¹ obok innych obowi¹zków rie sztuki, biblioteki, dzia³alnoœæ
- miasto nie przewidzia³o dla funk- szkoleniowa na rzecz integracji
cji eurokoordynatorów dodatko- osób niepe³nosprawnych, domy
wych œrodków finansowych. - Pra- opieki spo³ecznej, noclegownie
cy jest rzeczywiœcie sporo, mate- dla bezdomnych. Porz¹dkowanie
ria charakteryzuje siê spor¹ dy- starej substancji urbanistycznej
namik¹, trzeba stale monitorowaæ poprzez planowe wyburzenia,
wszelkie nowoœci dotycz¹ce unij- prace konserwatorskie, odnowienych przepisów i programów. nie fasad, dachów i wnêtrz budynWspó³pracujê z Biurem Strategii ków wartoœciowych architektoRozwoju i Integracji Europejskiej nicznie i historycznie, zagospodaUrzêdu m.st. Warszawy i z wy- rowanie zdegradowanych teredzia³ami merytorycznymi Urzêdu nów poprzemys³owych, poprawa
Dzielnicy. Jeœli chodzi o osoby bezpieczeñstwa - monta¿ systeprywatne to zwracali siê do mnie mów monitoringu - oto kolejne
z proœb¹ o informacje rolnicy - w cele infrastrukturalne. Dzia³ania
kwestii unijnych dop³at i przedsiê- szczegó³owe - remonty kamienic
biorcy, których kierowa³em do przy Z¹bkowskiej, Markowskiej,
Polskiej Agencji Rozwoju Przed- Bia³ostockiej, Brzeskiej, renowasiêbiorczoœci - mówi Marcin Maj- cja zieleni miejskiej, stworzenie
kowski.
punktu informacji turystycznej i
Jak wiadomo dzielnica, bêd¹- publicznego dostêpu do interneca po zmianie ustroju Warszawy tu (Z¹bkowska 23/25), powo³anie
jednostk¹ pomocnicz¹ stolicy, nie S¹siedzkiego Centrum Kultury i
mo¿e siê ubiegaæ o unijne œrodki Integracji Spo³ecznej (Korsaka 2/
strukturalne, mo¿e to robiæ jedy- 6), remonty i modernizacje ulic
nie za poœrednictwem w³adz mia- Bia³ostockiej i Kawêczyñskiej. sta. W listopadzie 2004 roku po- W³aœnie rewitalizacja jest naszym
wsta³ Lokalny Program Rewitali- priorytetowym zadaniem realizozacji Pragi Pó³noc. W styczniu wanym przy wsparciu funduszy
tego roku zosta³ uchwalony przez UE. Jest to ogromne i trudne
Radê Miasta Sto³ecznego War- przedsiêwziêcie. Kontynuujemy
szawy Lokalny Uproszczony Pro- to, co rozpoczê³y poprzednie w³agram Rewitalizacji dla ca³ego mia- dze dzielnicy - z tego powodu w

Zdewastowany zieleniec
Zwracam siê z gor¹c¹ proœb¹
o informacjê na temat planów zagospodarowania pozosta³oœci
dawnego ogródka jordanowskiego, zieleñca znajduj¹cego siê u
zbiegu ulic Siedleckiej i Otwockiej,
tu¿ obok Bazyliki przy ul. Kawêczyñskiej 53. Obiekt ten od kilkunastu lat niszczeje. Dziœ w niczym
nie przypomina dawnego zieleñca, który posiada³ piêkne alejki,
³awki, przystrzy¿on¹ trawê, boisko (w zimie lodowisko) i ma³y
„dom kultury”. Na stronie internetowej Dzielnicy Praga Pó³noc jest
wymieniany jako „(...) Bardzo cenny teren w lokalnym œrodowisku
przyrodniczym o charakterze parkowym spe³niaj¹cy funkcje rekreacyjno - wypoczynkowe.” Obecnie teren znajduje siê w op³akanym stanie i prócz bezpañskich
psów nie przyci¹ga ju¿ nikogo. W
s¹siedztwie znajduje siê Bazylika,
chluba tej czêœci Pragi Pó³noc,
nieco dalej Wy¿sza Szko³a Menad¿erska, Fabryka Trzciny. Dooko³a co i rusz powstaj¹ nowe inwestycje prywatne. Kilka lat temu
wiêksza czêœæ terenu Ogródka
zosta³a sprzedana pod budowê
nowoczesnego osiedla „zamkniêtego”, co doprowadzi³o ten teren
do ostatecznej dewastacji. Widaæ
wszyscy uznali go za „ziemiê niczyj¹”. Pragn¹³bym zwróciæ Pañstwa uwagê na ten skrawek terenu, opieka nad którym winna byæ
Pañstwu bliska.
Tyle nasz Czytelnik. Sprawa w
istocie jest nam bardzo bliska. Z
uzyskanych przez nas w delegaturze wydzia³u architektury Urzê-

du Dzielnicy Praga Pó³noc wynika, ¿e terenów jest w³asnoœci¹ Zarz¹du Terenów Publicznych i Portu Praskiego. Dyrektor ZTPiPP Bogus³aw Karczmarczyk powiedzia³
NGP: – Dwukrotnie w ci¹gu roku
remontujemy ogród przy Siedleckiej róg Otwockiej. Ostatnie prace
zosta³y wykonane jesieni¹ 2004
roku. Na odtworzenie zieleñca w
tym roku zosta³ rozpisany przetarg
i znów bêdziemy porz¹dkowaæ teren. Za ka¿dym razem zastanawiam siê jednak, czy ma to sens.
Ogród jest permanentnie niszczony przez grupy wyrostków. M³odzie¿ dewastuje teren, pali ogniska
– w ten sposób zosta³ spalony
drewniany p³ot okalaj¹cy park.
Wiele razy myœla³em ju¿ o jego zlikwidowaniu.
Za ka¿dym razem jednak decydujê o porz¹dkowaniu, które
kosztuje 10 – 15 tys. z³ i s¹ to
przecie¿ pieni¹dze podatników.
Zapytaliœmy czy nie by³oby jakimœ rozwi¹zaniem ogrodzenie terenu i udostêpnienie w okreœlonych godzinach. – To nie jest mo¿liwe, przecie¿ to miejsce powinno
byæ ogólnodostêpne. Poza tym
musielibyœmy wówczas zatrudniæ
kogoœ do ochrony obiektu czy
choæby do zamykania go – powiedzia³ dyrektor Karczmarczyk.
Pozostaje tylko zaapelowaæ do
m³odych ludzi, którzy dewastuj¹
park przy zbiegu ulic Siedleckiej i
Otwockiej. Tak niewiele jest na
Pradze Pó³noc zielonych miejsc,
w których mo¿na wypocz¹æ.
(egu)

pierwszej kolejnoœci bêd¹ remontowane kamienice przy ulicy Z¹bkowskiej. Po zmodernizowanej
kilka miesiêcy temu kamienicy
przy Z¹bkowskiej 11 nastêpnymi
bêd¹ Z¹bkowska 4 i 36 - sporz¹dzany jest wniosek, zbierane wymagane dokumenty - informuje
Marcin Majkowski. Dla naszych
czytelników ze Szmulek, którzy
wielokrotnie narzekali na fatalny
stan tamtejszej substancji mieszkaniowej, mamy bardzo dobr¹
wiadomoœæ. Jak zapewnia Marcin
Majkowski rewitalizacja - w dalszej perspektywie czasowej obejmie i tê czêœæ Pragi Pó³noc.
Drugi projekt bêdzie realizowany przy wspó³pracy z Oœrodkiem
Pomocy Spo³ecznej - integracja
i reintegracja bezrobotnych kobiet samotnie wychowuj¹cych
dzieci. Wy³aniana jest grupa
uczestników projektu. - Coraz
trudniej jest pozyskiwaæ unijne
fundusze na konkretne projekty
ze wzglêdu na spor¹ konkurencjê oraz limity œrodków. Projekty
musz¹ byæ naprawdê doskonale
przygotowane - podkreœla Marcin
Majkowski.
El¿bieta Gutowska

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE,

679-36-30
0603-956-654

ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 510-36-66

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli
meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach
meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta
biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Prosto z mostu

W obronie Placu
Odbudowa Pa³acu Saskiego,
Pa³acu Brühla i s¹siaduj¹cych z
nimi zabytkowych kamienic przy
ul. Królewskiej mia³a byæ sztandarow¹ inwestycj¹ prezydenta
Kaczyñskiego. Jak twierdzi³ zastêpca prezydenta S³awomir
Skrzypek, przygotowana przez
w³adze miasta oferta zabudowy
Placu Pi³sudskiego na targach
nieruchomoœci w Cannes wzbudzi³a ogromne emocje inwestorów z ca³ego œwiata. Wed³ug zapowiedzi Kaczyñskiego, w 2005
roku na Placu mia³y siê ju¿ zacz¹æ
prace budowlane...
Po kilku szumnych konferencjach prasowych, na których od-

tr¹biono kolejny sukces Kaczyñskiego, zorganizowano przetarg,
który w maju tego roku zakoñczy³
siê kompromituj¹c¹ klêsk¹. Choæ
na przygotowanie przetargu wydano z miejskiej kasy kilkaset tysiêcy z³otych, ostatecznie swojej
oferty nie z³o¿y³ ¿aden inwestor.
Po og³oszeniu wyników nieudanego przetargu w³adze miasta zapowiedzia³y: „Jeszcze
przed wakacjami og³osimy dwa
oddzielne przetargi – na odbudowê Pa³acu Saskiego oraz na
sprzeda¿ najprawdopodobniej w
u¿ytkowanie wieczyste dwóch
s¹siednich dzia³ek. Na jednej bêdzie musia³ stan¹æ zrekonstru-

Prezydent ma problem
Mo¿na powiedzieæ wiêcej,
Lech Kaczyñski ma wiele problemów. W swojej kampanii trzy lata
temu obiecywa³ bardzo wiele.
Srogo potêpia³ swoich poprzedników, nie zostawiaj¹c na nich
suchej nitki. Wszystko by³o Ÿle.
Czêœæ warszawiaków, pewnie w
myœl zasady, i¿ w stosunku do
w³adzy nale¿y zawsze byæ w opozycji wskaza³a kandydaturê Lecha Kaczyñskiego: polityka, który rzadko do tej pory by³ na pierwszej linii frontu, kryj¹c siê za plecami Wa³êsy i Buzka. Od czasu
do czasu wychyla³ siê z cienia, by
krytykowaæ swoich promotorów,
za co z miejsca by³ wywalany z
posad. Teraz sam Kaczyñski jest
szefem i skutecznie ogranicza
mo¿liwoœci krytyki, p³yn¹ce z w³asnego œrodowiska, dobieraj¹c sobie ludzi bezwolnych, niekreatywnych, w pe³ni poddaj¹cych siê
jego decyzjom. Sztuk¹ sam¹ w
sobie jest wyszukaæ takich. Tu
prezydent osi¹gn¹³ sukces, lecz
koszty tego ponosi ca³a Warszawa. Mój szanowny kolega z Sejmiku Maciej Bia³ecki w poprzednim numerze NGP raczy³ podsumowaæ strategiê Pana Prezydenta w zakresie budowy Mostu Pó³nocnego. Zgadzam siê z ca³¹
jego analiz¹, dotycz¹c¹ stosunku
do poprzedników i próby wykreowania przez Pana Prezydenta
na tym tle w³asnego wizerunku.
Osobiœcie wysnuwam jednak¿e
inne wnioski. Gdyby Most Pó³nocny by³ tylko jedn¹ jedyn¹ pora¿k¹
Prezydenta Kaczyñskiego, mo¿na by mówiæ o pechu, lecz tych
pora¿ek jest wiêcej:
- nieudane podejœcie do zagospodarowanie Placu Pi³sudskiego
- slimacz¹ca siê rozbudowa I
linii metra i próby zmiany przebie-
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gu II linii metra, by ca³oœæ inwestycji odsun¹æ w czasie
- zastój prac na Trasie Siekierkowskiej
- odwlekana przebudowa ronda Starzyñskiego
- pora¿ka w walce w Waparkiem,
agencjami towarzyskimi, handlem
ulicznym, supermarketami
To tylko niektóre tematy ogólnomiejskie. W ka¿dej z dzielnic
mo¿na by znaleŸæ podobne przyk³ady na mniejsz¹ skalê. Z czego
one wynikaj¹? W³aœnie z negatywnego doboru kadr, braku decyzyjnoœci i skomplikowania wewnêtrznych procedur. Wraz z Panem Prezydentem do samorz¹du
warszawskiego przysz³a znacz¹ca grupa osób, która nigdy z samorz¹dem nie mia³a nic do czynienia. Ekipa z Najwy¿szej Izby
Kontroli, byli dzia³acze Solidarnoœci - to nie s¹ ludzie kreatywni,
raczej podejrzliwi. Ten mechanizm szybko siê rozwin¹³, a gdy
doda siê do tego inercjê urzêdnicz¹ - skutek jest widoczny. Najlepiej nic nie robiæ, wtedy nie
ma podejrzeñ. I to moim zdaniem jest prawdziwa diagnoza
obecnej sytuacji w Warszawie.
Najlepiej centralizowaæ, tworzyæ
papiery, zasady, procedury, wydawaæ nic nie wnosz¹ce zarz¹dzenia (sam burmistrz dzielnicy Praga Pó³noc wyda³ w ci¹gu niespe³na trzech lat grubo ponad 100
zarz¹dzeñ). Niewiele z tego wynika, a procesy inwestycyjne le¿¹.
Pos³u¿ê siê konkretnym przyk³adem z Pragi Pó³noc. W kwietniu
ubieg³ego roku z pomp¹ og³oszono wynik konkursu na budowê
hali sportowej przy Szkole Podstawowej 127 przy Kowieñskiej
12/20. Do dziœ trwa tworzenie
papierów zwi¹zanych z t¹ inwe-

stycj¹. Byæ mo¿e, jak dobrze pójdzie, na jesieni poznamy wykonawcê prac. Pó³tora roku na przygotowanie procesu inwestycyjnego przy szkolnej hali sportowej to
- moim zdaniem - zdecydowanie
za d³ugo. Zaczynaj¹ siê mno¿yæ
zjawiska, które Pan Prezydent
mocno krytykowa³ - aneksowanie
terminów wykonania wynikaj¹cych
z umów. Spoœród niewielu zamierzeñ inwestycyjnych poœlizg z tego
powodu bêd¹ ju¿ mia³y na Pradze
przebudowa ulic Letniej, Stolarskiej i Lêborskiej oraz budowa sali
gimnastycznej przy VIII LO im.
W³adys³awa IV, poniewa¿ wykonawcy nie zd¹¿yli w czasie wynikaj¹cym z pierwotnie podpisanej
umowy wykonaæ dokumentacji.
Pan Prezydent ma œwiadomoœæ, ¿e w pewnym momencie
bêdzie musia³ z³o¿yæ warszawiakom sprawozdanie ze swoich dokonañ. Radnych w stolicy, daj¹cych mu absolutorium mo¿na „
przekonaæ”. W tym ekipa Pana
Prezydenta by³a œwietna, dokonuj¹c kolejnej wolty politycznej i
uzyskuj¹c poparcie od ekipy dotychczas opluwanej. Tego manewru nie uda siê powtórzyæ z
mieszkañcami, którzy nie odczuwaj¹ wielkiej poprawy ¿ycia w
mieœcie zarz¹dzanym przez Kaczyñskiego. Jedynym manewrem, który pozosta³, jest ucieczka do przodu w kierunku po prezydenturê kraju. To najnowsza
strategia i chyba jedyna, która
pozosta³a.
Problem Pana Prezydenta polega na tym, ¿e prowadzona przez
niego gra jest nazbyt czytelna i w
toku walki wyborczej o miano
pierwszego obywatela RP wielokrotnie jego nieudolne zarz¹dzanie miastem bêdzie mu wytykane.
Pozostaje pytanie, bêd¹ce problemem wyborców. Co bêdzie
mniejszym z³em: Kaczyñski pozostaj¹cy do paŸdziernika 2006 roku
prezydentem Warszawy, czy Kaczyñski obejmuj¹cy urz¹d prezydenta RP. Ja nie mam w¹tpliwoœci.
Pozwólmy Lechowi Kaczyñskiemu
do¿yæ swych politycznych dni na
sto³ecznym urzêdzie i rozliczmy
jego czteroletnie dokonania.
Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

owany Pa³ac Brühla. Co do drugiego terenu, okreœlamy tylko kubaturê budynku.”
Odbudowa mia³aby wiêc byæ
sfinansowana z pieniêdzy uzyskanych z szybkiej sprzeda¿y 1,2
hektara terenów przylegaj¹cych
do Placu Pi³sudskiego, na których
przed wojn¹ znajdowa³y siê Pa³ac Brühla i kamienice przy Królewskiej. Jak widaæ, Kaczyñski
postanowi³ za wszelk¹ cenê rozpocz¹æ odbudowê samego Pa³acu Saskiego, by móc pochwaliæ
siê w kampanii wyborczej jakimikolwiek sukcesami.
Prezydent Kaczyñski wprowadza opiniê publiczn¹ w b³¹d. Nieprawd¹ jest twierdzenie, ¿e uda
siê zmusiæ nabywcê dzia³ki do
zbudowania repliki Pa³acu Brühla. Zreszt¹, ewentualny inwestor
nie po to kupi dzia³kê, by na niej
budowaæ pa³ac!
Sprzeda¿ tych nieruchomoœci
prywatnym w³aœcicielom spowoduje utratê publicznej kontroli nad
sposobem ich zabudowy. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu
nie istnieje i obecnie nie trwa nawet procedura jego sporz¹dzania.
To oznacza, ¿e prezydent miasta
nie bêdzie móg³ nowemu w³aœcicielowi nieruchomoœci odmówiæ
wydania decyzji o warunkach zabudowy np. na budynek podobny do s¹siedniego biurowca. Je¿eli nawet odmówi, inwestor wygra z prezydentem w ka¿dym s¹dzie administracyjnym.
Plac Pi³sudskiego to obszar
przestrzeni publicznej, który poprzez obecnoœæ Grobu Nieznanego ¯o³nierza i pamiêæ obecnoœci
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II sta³
siê narodowym sacrum. Uwa¿am,
¿e wokó³ Placu doœæ ju¿ jest zabudowy o charakterze czysto komercyjnym. Kolejne budynki
wznoszone przez prywatnych inwestorów mog¹ zagroziæ charakterowi miejsca, tak wa¿nego
dla wszystkich Polaków.
Chcê powstrzymaæ prezydenta
Kaczyñskiego, dlatego rozpocz¹³em kampaniê zbierania podpisów
pod apelem - protestem przeciwko
wyprzeda¿y nieruchomoœci s¹siaduj¹cych z Placem Pi³sudskiego.
Maciej Bia³ecki
radny woj. mazowieckiego
Stacja obs³ugi samochodów
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markietanki. - Obiegowa opinia,
¿e to kobiety lekkich obyczajów,
jest fa³szywa – zapewni³ nas Piotr
Miros³aw Zalewski, komendant
Stowarzyszenia Regimentów i
Pu³ków Polskich „Arsena³”. – Za

gdy noga wprawia³a w ruch urz¹dzenie garncarskie. Praca odbywa³a siê pod czujnym okiem bia³og³owy, czyli kobiety w nakryciu
g³owy stosownym dla mê¿atki –
toczku z bia³¹ chust¹.
Dla tych, co na turniej przyszli i

Maestrov
Maestrov
takie czyny kobieta by³aby nago
wygnana poza obóz, bez prawa
powrotu. Markietanki prowadzi³y
kantyny obozowe, pra³y, cerowa³y i szy³y walcz¹cym ubrania, a na
linii frontu (np. pod Lipskiem) donosi³y amunicjê. Na bródnowskim
turnieju markietanki nosi³y wodê
mineraln¹, aparaty fotograficzne,
kluczyki do samochodów.
-U nas nie ma kobiet; chodzi o
wiernoœæ historyczn¹, a nie o dominacjê – wyjaœni³ £ukasz
Szczerbiñski ze Stowarzyszenia
Rzymianie Legio XXI Rapax. – W
czasie wojny legioniœci mieli zakaz zawierania zwi¹zku ma³¿eñskiego (nie dotyczy³o to oficerów,
którzy mieli rodziny). Zwyk³y legionista zak³ada³ rodzinê po zakoñczeniu s³u¿by, która mog³a siê
przed³u¿yæ do 25 lat.
Do Stowarzyszenia Studenckiego „Campus” nale¿y wiele
dziewcz¹t, raczej jednak w grupie tanecznej, grupie ratowniczej,
szkole jêzyków obcych ni¿ w towarzystwie historycznym, które
prezentowa³o siê w Parku Bródnowskim.
Mêsk¹ profesjê, w stroju i przy
warsztacie kata reprezentowa³
D¹gos³aw, na co dzieñ rycerz ze
Stowarzyszenia Wojowników i
Rzemieœlników „Czarny W¹¿”. Do
sfotografowania siê w dybach,
obok kata, by³o wielu chêtnych.
Nie brakowa³o pañ przy kramach na jarmarku rzemios³a dawnego. Z m¹ki czêœciowo razowej,
czêœciowo pszennej, hegemonka
Magda miesi³a ciasto na podp³omyki. Œwie¿o upieczone, z miodem, makiem lub powid³ami œliwkowymi, czeka³y na amatorów
tych domowych specja³ów.
Naczynie z gliny mo¿na by³o
ulepiæ w³asnymi rêkami, podczas

z ciekawoœci i z chêci zabawy,
Przemys³aw Szajewski wprowadzi³ do programu zabawy plebejskie. Rzucanie podkowami do
celu czy ko³ek-krêcio³ek by³y w
œredniowieczu grami dla paziów.
Teraz uczestniczy³y w nich ca³e
rodziny, grupy kolegów z podwórka. Zaskakuj¹ce, ¿e 18-latki zdobywa³y tu o 2-3 punkty mniej ni¿

12-latki. Bardzo atrakcyjna okaza³a siê zabawa z trebuszem. Ta
machina oblê¿nicza wyrzuca³a,
na zasadzie katapulty, worek wype³niony gazetami i s³om¹. Kto
poci¹gn¹³ linê z wiêksz¹ si³¹, odrzuca³ ³adunek dalej.
Mia³em duszê na ramieniu, s³uchaj¹c prognozy pogody – wspomina Tomasz Szajewski, prezes
Pierwszego Polskiego Stowarzyszenia Turniejowego „Liga Baronów” – Obozowiska wojskowe, pokazy dynamiczne (konie, musztra,
piechota, samochody z II wojny
œwiatowej) wymagaj¹ dobrej pogody. Do koñca nie by³em pewien,
czy spodoba siê ludziom konwencja Odysei Militarnej. Przekona³y
mnie liczne brawa, które otrzymywa³a ka¿da grupa. Szczególnie
podoba³ siê bardzo dynamiczny,
choæ krótki, pokaz pojazdów z II
wojny œwiatowej.
Organizatorami X Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego o
szablê króla Zygmunta III Wazy
„Bródno 2005”, pod honorowym

patronatem prezydenta Warszawy Lecha Kaczyñskiego, byli:
Urz¹d Dzielnicy Targówek, Dom
Kultury „Œwit” i Pierwsze Polskie
Stowarzyszenie Turniejowe Liga
Baronów; sponsorami: Piekarnia
„Szwedka”, Firma Sto-ispo z ul.
Zabranieckiej, Bud-Klim z ul. Floriañskiej, Sita Polska, Enel-Med
z ul. Gilarskiej, Procter&Gamble,
Perfect, Komenda Hufca ZHP
Praga Pó³noc.
K.

Promocja!

Przy monta¿u instalacji gazowej
pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

Igrzyska na Targówku
dokoñczenie ze str. 1

trochê trudu, poœwiêciæ tê sobotê
by daæ radoœæ swojemu dziecku,
dla którego najgorsza jest izolacja. (...) Nie znajdziemy lepszej
mo¿liwoœci udowodnienia innym,
¿e niepe³nosprawnoœæ, choæ
stwarza pewne ograniczenia, nie
zamyka wszystkich mo¿liwoœci.
Nasze dzieci s¹ tego najlepszym
dowodem.

Rzuty pi³eczk¹ do celu, pi³k¹
do kosza, pi³k¹ do bramki, ró¿nego rodzaju biegi, zawody p³ywackie, tenis sto³owy - do wszystkich tych konkurencji ustawia³y
siê ogromne kolejki. Przy kojcu
samojedów i alaskanów z Fundacji Cze-Ne-Ka przez ca³y czas

miary ciœnienia têtniczego, poziomu cukru we krwi, spirometria pomiar pojemnoœci p³uc. A sponsorzy? Nie sposób ich wszystkich
wymieniæ - m.in. Procter & Gamble, Zak³ady Przemys³u T³uszczowego w Warszawie S.A.,
Centrum Handlowe Targówek,

Naszemu redakcyjnemu Koledze
MIcha³owi Pilichowi
s³onecznej pogody
w podró¿y ¿ycia u boku El¿biety
¿yczy zespó³ NGP
Maestrov

Pi¹tek w rytmie hip-hop
Pi¹tek, 3 czerwca, by³ iœcie hiphopowym dniem. Ta kultura, z
któr¹ uto¿samia siê coraz wiêcej
m³odych ludzi przysz³a z USA.
Jest to kultura ulic i podwórek o
zró¿nicowanym kolorycie i wielu
naœladowcach. Mo¿e rzeczywiœcie nie wymaga ona pok³adów
intelektu, ale z pewnoœci¹ w wielu elementach poczucia rytmu i
sprawnoœci fizycznej w iœcie olimpijskim wydaniu.
Grupa ch³opców z „R.H.B.SQUAD”, czyli popularni b-boye,
zatañczy³a breakdance. Na dzie-

dziñcu posesji Ogniska Wychowawczego im. „Dziadka” Lisieckiego przy Œrodkowej 9 roz³o¿ono dywan. Na tym zwyk³ym dywanie dzia³y siê póŸniej rzeczy najproœciej mówi¹c - niezwyk³e. Z
g³oœników uderzy³ rytm – mocne
basy – bity. Po chwili niesieni zdecydowanym têtnem dŸwiêków
ch³opcy zaczêli swoje nies³ychane ewolucje, obrót na jednej rêce,
mostek, wyskok, podskok, wywijasy, podrygi. Có¿ oni robili ze
swoimi cia³ami! A wszystko to ma
swoj¹ nazwê: turtles, scorpions,

Bezp³atne badania onkologiczne
Szpital Praski al. Solidarnoœci 67 zaprasza na bezp³atne badania
profilaktyki onkologicznej.
1.Program wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego przeznaczony jest dla osób w wieku 50-65 lat. Badania prowadzone s¹
przez Oddzia³ Chirurgii Ogólnej. Informacje i zapisy w godz. 9-14
pod nr tel. 619-14-94
2.Program wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy przeznaczony jest dla kobiet w wieku 30-59 lat. Badania prowadzone s¹
przez Poradniê dla Kobiet. Informacje i zapisy w godz. 9-14 pod nr
tel. 818-50-61 wew. 1232
3.Program wczesnego wykrywania nowotworu gruczo³u krokowego (prostaty) Przeznaczony jest dla mê¿czyzn w wieku 50-69 lat.
Badania prowadzone s¹ przez iddzia³ Urologii. Informacje i zapisy w
godz. 10-13 pod nr tel. 619-15-20
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Na Pradze Pó³noc uczniowie Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 73
od dawna biegaj¹ z kijami do unihokeja. Od
trzech lat istniej¹ tu klasy z rozszerzonym
programem wychowania fizycznego o unihokej. Dru¿yna dziewcz¹t tej szko³y zdoby³a dwukrotnie tytu³ mistrza Warszawy oraz
Mazowsza, a w tym roku w kwietniu po turniejach eliminacyjnych tytu³ Mistrza Polski
M³odziczek! Równie¿ ch³opcy wywalczyli Mistrzostwo Warszawy a w maju br¹zowy medal Mistrzostw Polski M³odzików.
Od 1986 r. istnieje Miêdzynarodowa Federacja Unihokeja, a 10 lat póŸniej powsta³
Polski Zwi¹zek Unihokeja. W Polsce od tego
czasu istnieje liga od seniorów do juniorów
m³odszych, jak równie¿ odbywaj¹ siê turnieje ogólnopolskie i miêdzynarodowe. W Warszawie w unihokeja rywalizuje siê w ramach
Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y organizowanej przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy. Istnieje równie¿ Warszawska Liga Unihokeja.
Dobrze by³oby, gdyby m³odzie¿ mog³a
rozwijaæ talent sportowy równie¿ w szko³ach
ponadpodstawowych. J.S³ocki SP 73

sixstep i w koñcu najtrudniejsze
handspin i brawurowe headspin
(krêcenie siê na… g³owie!). Starsi widzowie byli zdumieni widz¹c
taki „taniec-po³amaniec”. Zdumienie szybko przerodzi³o siê w podziw i zachwyt nad tymi m³odzieñcami, którzy „chyba krêgos³upów
nie maj¹”. M³odsza publika, zdecydowanie najliczniejsza, nie by³a
zaskoczona, niektórzy ju¿ na gor¹co próbowali naœladowaæ tricki. Starszym odradzamy: proszê
nie robiæ tego w domu.
Popis b-boyów z DK Praga to
czêœæ programu imprezy pod
nazw¹ Dzieñ Rodziny. Powsta³a
we wspó³pracy ogniska, OPS
oraz w³aœnie Domu Kultury. - To
ju¿ 3 edycja. Dzielimy siê osi¹gniêciami, wspó³pracujemy, poznajemy nasze dzieci – t³umaczy³a jedna z organizatorek, do której co chwila podbiega³y czymœ
zaaferowane dzieci, sympatycznie zwracaj¹c siê „ciociu” – starsi
wychowankowie opiekuj¹ siê
m³odszymi, to wspania³y widok.
Wrzawê rozochoconej dzieciarni co chwilê wzbogaca³ charakterystyczny dŸwiêk dzwonka. To
nowi goœcie. Podwórze wype³nione po brzegi praskimi dzieæmi.
Ka¿de z dzieci chcia³o zaliczyæ
stanowisko z ró¿nymi konkurencjami, loteriê fantow¹. Nie zabrak³o tradycyjnych wyœcigów w workach, sprawdzianów celnoœci oka
i slalomu z… ksi¹¿k¹ na g³owie.
Kto ze starszych chcia³ siê przekonaæ, czego teraz s³uchaj¹ nastolatkowie powinien by³ udaæ siê na
II Festiwal Hip-Hopowy odbywaj¹cy siê w Parku Praskim. Wydarzenie zorganizowane przez DK
Praga ma rangê ogólnopolsk¹.
Mocne bity, mixy, DJ-eje, schratche, free-style, rytm i sk³adanie
rymów urzek³y publicznoœæ.
Niestety… Dwie imprezy. Jedna skierowana g³ównie do dzieci,
druga do m³odzie¿y, na pierwszej
pokazuje siê, jak mo¿na œwietnie
bawiæ siê bez u¿ywek, na drugiej
ca³a praca idzie na marne… Plastikowe kubeczki wype³nione piwem bez przeszkód znajdowa³y
konsumentów poœród 14-15-latków. Tu organizatorzy, delikatnie
mówi¹c, nie popisali siê.
Adam Praski

gromadzi³ siê t³umek dzieci - tam
w³aœnie baraszkowa³y przeœliczne puchate szczeniaczki, o których mówi³a Magda. Zmêczeni
konkurencjami sportowcy mogli
skorzystaæ z hipoterapii prowadzonej przez Fundacjê Hej Koniku, mo¿na te¿ by³o skorzystaæ
ze stricte medycznych us³ug - po-

Carrefour, Accu Hex, EnelMed,
Hartmann, Calino, Kwapisz, Tele
Pizza. Wielu spoœród nich towarzyszy igrzyskom niemal od
pierwszej edycji.
Za rok spotkamy siê zapewne
na kolejnych Igrzyskach Dzieci i
M³odzie¿y Niepe³nosprawnej.
El¿bieta Gutowska

PCK zaprasza na obóz. Skoñczy³eœ 14 lat? JedŸ z nami. Dwa tygodnie nad Zalewem Sulejowskim w terminie 9-22 lipca Gwarantujemy: naukê pierwszej pomocy, fachow¹ i przyjaŸnie nastawion¹ kadrê, ogniska i dyskoteki, tradycyjne formy wypoczynku czerwonokrzyskiego i wiele innych atrakcji. Dodatkowe informacje i zg³oszenia: biuro Mazowieckiego Zarz¹du Okrêgowego PCK, ul. Mokotowska 14, pokój 208 (II piêtro), tel. 326-12-33

