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IMPLANTY - dlaczego, dla kogo i za ile?
œluby, chrzty, komunie, reporta¿e
sesje zdjêciowe, portrety, akty
zdjêcia techniczne, reprodukcje

ul. Jagielloñska 3, tel. 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 436-58-35/37

Czêsto pacjentowi brakuje pojedynczego zêba, a nie chce nosiæ uzupe³nienia wyjmowanego
- miniprotezy, czy te¿ szlifowaæ
2 s¹siednich czasem zupe³nie

partament Spraw Socjalnych i Rekonwersji Kadr MON, Wojskowe
Centrum Aktywizacji Zawodowej
oraz Stowarzyszenie Niepe³nosprawni dla Œrodowiska EKON.
Targi stanowi³y znakomit¹ okazjê do zapoznania siê z ofertami
pracy z ro¿nych dziedzin gospodarki. Wziê³o w nich udzia³ 75 firm

zdrowych zêbów, rezygnuje wiêc
z uzupe³nienia luki.
Tak¿e w przypadku, kiedy za
ma³o jest filarów do zastosowania mostu, a pacjent nie chce nosiæ protezy, nie musi to oznaczaæ
rezygnacji z uzupe³nienia protetycznego.
Miêdzy innymi w³aœnie dla
tych pacjentów s¹ IMPLANTY.
Implant to tytanowy element w
kszta³cie œruby, zastêpuj¹cy korzeñ zêba, na którym odbudowuje siê brakuj¹cy z¹b lub ca³e grupy zêbów, wykonuj¹c mosty.
Implantów nie nale¿y siê baæ
– ich zastosowanie nie powoduje wiêcej problemów ni¿ usuniêcie zêba, a ca³kowity koszt wsta-

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 5

Targi Pracy Bia³o³êka 2005
Oficjalnie mamy dziœ ponad
19% bezrobocie. Na tym tle Warszawa wypada nie najgorzej. Stopa bezrobocia w stolicy wynosi³a
na koniec lutego 2005 r. 6,6%. Na

SPECJALISTYCZNY
GABINET
STOMATOLOGICZNY
lekarz stomatolog

PIOTR ROZBICKI
• przyjazna atmosfera
• najwy¿sza jakoœæ
• nowoczesna protetyka
e
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• klimatyzacja
• konkurencyjne ceny
Zapraszamy:
pon., wt., œr., czw. 16-20 pt. 9-13
ul. Œwiderska 102
róg Æmielowskiej

tel. 670-34-00

koniec marca 2005 r. w Urzêdzie
Pracy m. st. Warszawy zarejestrowanych by³o 65.537 osób, w tym
32.679 kobiet. Wœród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejsz¹ grupê - 39.720, to jest 60%,
stanowi¹ osoby d³ugotrwale bezrobotne oraz osoby powy¿ej 50
roku ¿ycia (28%). Jednak bezrobocie dotyka te¿ ludzi m³odych.
W rejestrze pozostaj¹ 7463 osoby, które nie ukoñczy³y 25 roku
¿ycia.
W tym roku w stolicy przygotowano projekt zapobiegaj¹cy bezrobociu o nazwie Plan Dzia³ania na
Rzecz Zatrudnienia w Warszawie
na rok 2005. W ramach tego projektu 14 kwietnia w Bia³o³êckim
Oœrodku Sportu przy ulicy Strumykowej 21 odby³y siê Targi Pracy
Bia³o³êka 2005. G³ównymi organizatorami imprezy by³y : Urz¹d
Dzielnicy Warszawa Bia³o³êka,
Urz¹d Pracy m. st. Warszawy, De-

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych

Tygiel na Targówku
“Tworzy siê z dniem 1 maja
1975 roku przedsiêbiorstwo pañstwowe pod nazw¹ “Teatr na Targówku” w Warszawie” – takie zarz¹dzenie wyda³ 30 kwietnia prezydent miasta sto³ecznego Warszawy. Dyrektorem i kierownikiem
artystycznym zosta³ Marian Jonkajtys, kierownikiem muzycznym
W³odzimierz Korcz, kierownikiem
baletu Henryka Komorowska, dyrygentem Czes³aw Majewski.
To by³ pierwszy w Warszawie
teatr muzyczno-estradowy –
wspomina Andrzej Brzeski, od 1
wrzeœnia 1975 roku aktor teatru
na Ko³owej – Marian Jonkajtys
jako jedyny dyrektor w Warszawie pos³u¿y³ siê nie tylko zawodowymi aktorami, absolwentami

szkó³ teatralnych; miesza³ ich z
amatorami i ludŸmi z ulicy, z krêgu estrady. Na przyk³ad Grzegorza Markowskiego, znanego teraz
wokalistê “Perfektu”, odkry³ w koœciele w Józefowie. To by³ teatr,
gdzie przemieszani byli aktorzy,
piosenkarze estradowi, ludzie,
którzy po³knêli bakcyla teatru czy
œpiewania, ale nie byli do koñca
uformowani. Przygotowywa³o siê
spektakle, a jednoczeœnie ca³y
czas odbywa³o siê szkolenie. Absolwenci szkó³ teatralnych, aktorzy dramatyczni nie znali sztuki
estradowej, rewiowego tañca –
trzeba by³o poprawiæ emisjê g³osu, prowadziæ zajêcia taneczne,
ruchowe. Aktorów estradowych
dokoñczenie na str. 2
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Targi Pracy Bia³o³êka 2005
dokoñczenie ze str.1

i instytucji, które zg³osi³y ponad 5
tys. ofert pracy. Najwiêcej oferowa³y bran¿e mundurowe, m. in.
Stra¿ Graniczna - 1325 ofert, oraz
Komenda Sto³eczna Policji - 400
ofert. Ponad 400 ofert pracy zaproponowa³o tak¿e przedsiêbiorstwo handlu detalicznego AHOLD,
a 300 Polskie Centrum Marketingowe. Sporo propozycji mia³y tak¿e przedsiêbiorstwa budowlane
Budomax i J. W. Construction Holding S.A. Pracê w us³ugach hotelarskich oferowa³o Przedsiêbiorstwo Us³ug Hotelarskich i Turystycznych oraz Hotel Hyatt.
Czêœæ targowych propozycji
adresowana by³a do konkretnych
grup spo³ecznych. I tak Fundacja
„Bez Wzglêdu Na Niepogodê”,
która prowadzi na terenie Warszawy M³odzie¿ow¹ Agencjê Pracy, przedstawi³a oferty pracy dla
m³odzie¿y. Telefoniczna Agencja
Informacyjna TAI, œwiadcz¹ca
us³ugi dla przedsiêbiorstw w zakresie informacji gospodarczej i
baz danych oraz monitoringu
mediów, w pierwszej kolejnoœci
zatrudnia osoby niepe³nosprawne. Oferowa³a 4 miejsca pracy.
Na bia³o³êckich targach swoje
oferty przedstawia³y nie tylko polskie firmy. Wœród zagranicznych
wystawców zaprezentowa³a siê
Francuska Izba Przemys³owoHandlowa (CCIFP), zrzeszaj¹ca
ponad 270 firm z kapita³em zarówno francuskim, jak i polskim. Oczywiœcie warunkiem zg³oszenia swojej kandydatury do tej firmy jest
znajomoœæ jêzyka francuskiego.
Wreszcie zupe³nie nietypowa
oferta pracy. Jak powiedzia³ dyrektor Biura Polityki Spo³ecznej
Urzêdu m. st. Warszawy Pawe³
Wypych, po raz pierwszy prezentowane by³o stoisko, w którym
praca przychodzi do domu. Zgodnie bowiem z now¹ ustaw¹ o pomocy spo³ecznej jest mo¿liwoœæ
prowadzenia profesjonalnej, zawodowej rodziny zastêpczej, czyli
rodzinnego domu dziecka.
Na targach prezentowa³y siê
równie¿ warszawskie kluby pracy, które œwiadcz¹ nieodp³atnie
us³ugi i pomoc wszystkim osobom
bezrobotnym i poszukuj¹cym zatrudnienia. Mo¿na tu uzyskaæ poradê indywidualn¹ lub wzi¹æ
udzia³ w zajêciach grupowych.
Mo¿na nieodp³atnie korzystaæ z
prasy, telefonu i faksu, internetu,
komputera, drukarki i ksero. Pracownicy klubu pomog¹ napisaæ
CV i list motywacyjny, przeprowadz¹ analizê predyspozycji zawodowych, pomog¹ przygotowaæ siê
do rozmowy kwalifikacyjnej. Kluby prowadz¹ te¿ warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. W Bia³o³êce Klub Pracy mieœci siê przy

ul. Milenijnej 2a. Inne praskie klubu to Klub Pracy Praga-Pó³noc,
przy ul. Œnie¿nej 3 oraz Klub Pracy Targówek, przy ul. Œw. Wincentego 85.
Targi trwa³y od godz. 10 do 15.
Du¿a iloœæ ofert, bezpoœrednia
mo¿liwoœæ porozmawiania z wieloma pracodawcami spowodowa³y, ¿e zainteresowanie by³o
ogromne. Aby u³atwiæ bezrobotnym udzia³ w imprezie, na czas
targów uruchomiono bezp³atny
transport. Mimo ogromnej iloœci
ludzi, stoiska by³y tak rozmieszczone, ¿e dostêp do nich by³ ³atwy. Sprawnie dzia³a³a informacja.
Po zwiedzeniu stoisk zainteresowani zapraszani byli do wziêcia
udzia³u w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy.
Burmistrz Jerzy Smoczyñski
podkreœli³, ¿e targi maj¹ du¿e
znaczenie dla Bia³o³êki, która jest
dzielnic¹ rozwijaj¹c¹ siê, której
ci¹gle przybywa mieszkañców.
Chodzi o to, aby byli to mieszkañcy aktywni. Sens takich imprez
polega równie¿ na tym, aby bezrobotni wyszli z domu, zorientowali siê w mo¿liwoœciach i sposobach poszukiwania zatrudnienia.
Organizatorzy zgodnie stwierdzili, ¿e je¿eli z tych 5 tysiêcy proponowanych ofert pracy 1 tysi¹c
zostanie w³aœciwie wykorzystany,
to ju¿ mo¿na mówiæ o sukcesie
targów.

Najwa¿niejsza jednak ocena
imprezy nale¿y do osób najbardziej zainteresowanych, czyli do
osób poszukuj¹cych pracy. Hanna Machul, mgr biologii, niegdyœ
pracownik s³u¿by zdrowia, bezrobotna od kilku lat, mimo wysokich
kwalifikacji, uczêszcza regularnie
do Klubu Pracy Bia³o³êka. Na targach pracowa³a jako wolontariuszka. W³aœnie w klubie dowiedzia³a siê o takiej mo¿liwoœci.
-Od strony organizacyjnej targi
oceniam bardzo pozytywnie. Natomiast, jeœli chodzi o mo¿liwoœci
pracy, powtarza³y siê oferty z poprzednich targów, tzn. du¿o by³o
ofert pracy w ochronie, stra¿y miejskiej, policji. Du¿o by³o, i to cieszy,
propozycji dla niepe³nosprawnych.
Niestety, wyraŸnie brak by³o ofert
dla osób z wy¿szym wykszta³ceniem, w œrednim wieku, po d³ugiej
przerwie w pracy.
Nie by³o ¿adnych ofert zatrudnienia w sektorze pañstwowym,
np. w s³u¿bie zdrowia, szkolnictwie, administracji czy w pañstwowych s³u¿bach kontroli. I jeszcze
jedno spostrze¿enie. Prezentuj¹ce siê firmy na ogó³ poszukuj¹
ludzi na konkretne stanowiska,
ju¿ przygotowanych, nie proponuj¹c im szkolenia w firmie. Widaæ
z tego, ¿e nie chc¹ inwestowaæ w
pracownika.
Targi Pracy Bia³o³êka 2005 mia³y s³u¿yæ przede wszystkim promo-

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

GIE£DY SOBOTNIO-NIEDZIELNE
„DLA DZIECKA DOMU I RODZINY”

cji zatrudnienia, zwalczaniu negatywnych skutków bezrobocia
wœród mieszkañców Warszawy i
woj. mazowieckiego oraz propagowaniu aktywnych metod poszukiwania pracy. By³o to miejsce konfrontacji oferty rynkowej z oczekiwaniami i potrzebami osób, poszukuj¹cych zatrudnienia. Miejmy nadziejê, ¿e konfrontacji z pozytywnym efektem. Joanna Kiwilszo

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ANNA ROMANIUK, ZBIGNIEW ROMANIUK S.C.
ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)
porady prawne  opiniowanie umów

tel./fax 670 13 11, tel. 424 56 38; www.kancelaria-romaniuk.pl
Zapraszamy w godz. 9 00-1700

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!

Tygiel na Targówku
dokoñczenie ze str. 1

trzeba by³o uczyæ dramatu, dialogu. Dwa lata, które spêdzi³em
w tym teatrze, wspominam niebywale sympatycznie. To by³ tygiel.
Strasznie du¿o tam siê dzia³o.
Uda³o mi siê zagraæ g³ówn¹ rolê
w sztuce Leonarda Gershe „Motyle s¹ wolne” (na zdjêciu poni¿ej
Andrzej Brzeski z Aleksandr¹
Koncewicz). To by³a polska prapremiera tej sztuki, z piosenkami
Agnieszki Osieckiej i Seweryna
Krajewskiego.

odbywaj¹ siê w oœrodku „Namys³owska”
w godzinach 8-15 (wjazd samochodami od 7 do 8)

Rynkun. Po przejœciu na emeryturê pani Danuta stoi na stra¿y
archiwum i utrwala historiê Teatru
na Targówku, który od 1988 roku
nosi nazwê “Rampa”. Z pierwszego okresu swej pracy najsympatyczniej wspomina dyrektora Mariana Jonkajtysa i Krystynê Micha³owsk¹ – g³ówn¹ ksiêgow¹,
potem zastêpcê dyrektora, a tak¿e Jana Krzy¿anowskiego, dyrektora od 1981 roku. Dziêki nim
wiem, co to jest teatr, co to jest
sztuka. Na pierwszym planie jest

ZAPRASZAMY !

Pamiêæ o wielkim Papie¿u
Nowe pomniki, nadawanie
imienia Jana Paw³a II szko³om,
uczelniom i szlakom turystycznym
– takie propozycje uczczenia
Jego pamiêci zg³aszane s¹ po
œmierci Papie¿a. Nasza redakcja
chce utrwaliæ wspomnienia o spotkaniach Ojca Œwiêtego z wiernymi na Pradze podczas pielgrzymek; o miejscach, które odwiedzi³ w tej czêœci Warszawy; o
obiektach, które poœwiêci³. Na
naszych ³amach relacjonowana
by³a msza œwiêta na stadionie Xlecia w czerwcu 1983 roku; msza
œwiêta i homilia w Bazylice Naj-

Kwietniowy kalejdoskop
Kwiecieñ plecieñ, wiadomo, przeplata trochê zimy, trochê lata. M¹ci
w g³owach biednym roœlinom wywabiaj¹c je z ziemi ciep³em s³oñca,
by wcale nierzadko mroziæ je lodowatym wiatrem lub ulewnym deszczem. Niby wiosna, ale nie do koñca. Dlatego nasi przodkowie nazywali go “³¿ykwiat”, bo – wed³ug “Encyklopedii Staropolskiej” - “kwiatami obe³giwa”.
W ogóle pocz¹tkowo obowi¹zywa³y ³aciñskie nazwy 12 miesiêcy, przyjête razem z chrzeœcijañstwem. Warto podkreœliæ, ¿e Polacy zrezygnowali z nich doœæ szybko, nadaj¹c miesi¹com w³asne “imiona”.
W kwietniu zakwitaj¹ prymule. Te ró¿owe, ¿ó³te, bia³e lub purpurowe,
mocno pachn¹ce kwiatki naprawdê nazywaj¹ siê pierwiosnki. “Primula” to ich ³aciñska (botaniczna) nazwa. Te kupowane w doniczkach s¹ jednoroczne, choæ mo¿na spróbowaæ przesadziæ je do gruntu. Ogrodowe s¹ bylinami, czyli mo¿emy cieszyæ siê ich widokiem
przez wiele lat. Pierwiosnki rosn¹ niemal w ca³ej Europie. Ale s¹ nie
tylko piêkn¹ ozdob¹. Napar z pierwiosnka lekarskiego jest polecany
jako lek wykrztuœny, a jego omsza³e listki zawieraj¹ witaminê C.
Pojawiaj¹ siê ju¿ pracowite pszczó³ki. Te niedu¿e, br¹zowo-¿ó³te owady zbieraj¹ z kwiatów zarówno nektar jak i py³ek. Nektar spijaj¹ jêzykiem, który powsta³ z przekszta³conej dolnej wargi. Py³ek kwiatowy
zbieraj¹ do “koszyczków”. Owe koszyki znajduj¹ siê na nogach razem z gêstymi w³oskami, spe³niaj¹cymi funkcjê grzebyków, zagarniaj¹cych py³ek.
Jedyna pszczo³¹, która ich nie posiada jest królowa. No, ale ona przecie¿ nie jest od pracy. Rz¹dzi ulem i zapewnia mu potomstwo. Królowa sk³ada prawie 700 tysiêcy jaj w ci¹gu swojego krótkiego 5-letniego ¿ycia.
Rodzina pszczo³owatych na ca³ym œwiecie liczy sobie a¿ 20 tys. gatunków, w Polsce jest ich oko³o 500.
Ludmi³a Milc

œwiêtszego Serca Jezusowego
przy ul. Kawêczyñskiej 8 czerwca 1991 roku, na rozpoczêcie II
Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego, a tak¿e spotkanie przed Katedr¹ Prask¹, poœwiêcenie kamienia wêgielnego pod diecezjalne
Wy¿sze Seminarium Duchowne
na Tarchominie oraz Gimnazjum
Jana Paw³a II na Tarchominie i
homiliê 13 czerwca 1999 roku.
Zachêcamy Czytelników do
przypomnienia sobie tych wydarzeñ, opisania zwi¹zanych z nimi
odczuæ i przes³ania do redakcji.
Trwa³ym, choæ g³êboko ukrytym
œladem zwi¹zków Jana Paw³a II z
Prag¹ jest pob³ogos³awiony przez
Niego kamieñ wêgielny pod ratusz
gminy Targówek (zaszczyt taki
rzadko spotyka obiekty “cywilne”).
Fakt ten zapisany jest akcie erekcyjnym. Dokument wmurowany
zosta³ u zbiegu ulic Kondratowicza
i Œw. Wincentego 14 czerwca
1996 roku. W³aœnie wtedy, w roku
400-lecia sto³ecznoœci Warszawy
rozpoczê³a siê budowa siedziby
w³adz gminy i urzêdu. Fundamenty pod budowê i akt erekcyjny poœwiêci³ ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. bp Kazimierz
Romaniuk, który 7 maja by³ w Watykanie uczestnikiem audiencji
specjalnej Jego Œwi¹tobliwoœci dla
w³adz Warszawy
15 listopada 1999 roku Rada
Dzielnicy Praga Pó³noc jednomyœlnie nada³a Ojcu Œwiêtemu
tytu³ Honorowego Pra¿anina. Tytu³, wraz z wotum dziêkczynnym
w postaci symbolicznego klucza
do wrót Pragi, zosta³ przekazany
Papie¿owi podczas audiencji w
Watykanie delegacji w³adz praskich.
Uczestników tych wydarzeñ
prosimy o relacje.
redakcja Nowej Gazety Praskiej

 sprawy s¹dowe

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

“Motyle...” mia³y 142 spektakle.
Inne pozycje z tego czasu równie¿ cieszy³y siê powodzeniem,
np. “Ksi¹¿ê i ¿ebrak” – 189 spektakli, “O zachowaniu przy stole” –
100 (na zdjêciu po prawej: na
pierwszym planie Andrzej Zaorski, w œrodku na pod³odze Grzegorz Markowski), “Toast weselny”
– 67, “Miejsce dla gwiazdy” – 175.
Wœród twórców i wykonawców
byli m.in.: W³odzimierz Korcz i
Czes³aw Majewski (opracowanie
muzyczne), Xymena Zaniewska
(scenografia), Adrianna Godlewska, Alicja Majewska, S³awa Przybylska, Danuta Rinn, Anna German, Grzegorz Markowski, Bogdan Czy¿ewski.
Od pocz¹tku 1977 roku sprawami organizacji widowni, a potem koordynacj¹ pracy artystycznej ca³ego zespo³u, licz¹cego do
120 osób, zajmowa³a siê Danuta

aktor, ale tak¿e widz, bez którego nie by³oby teatru. W pierwszych latach Teatr na Targówku
dawa³ 3-5, potem 8–12 premier
rocznie. Trzeba by³o pracowaæ po
14 – 16 godzin. Po dziesiêciu la-

DK „Zacisze” (ul. Blokowa1 tel. 679-84-69) zaprasza
- 23 kwietnia o godz. 10 rozpocznie siê otwarte spotkanie teatralne
dla dzieci od 6 do 13 lat. Uczestnicy bêd¹ mogli zaprezentowaæ
swoje role, a nawet spektakle, a tak¿e poznaæ nowe formy teatralne: teatr formy i teatr cienia. W œwiat teatru cieni wprowadzi dzieci
Ma³gorzata Sienkiewicz. Bêd¹ zadania aktorskie z pantomimy i gestu, potem mo¿liwoœæ dzia³ania w roli re¿ysera i krytyka. Zajêcia teatru formy poprowadzi Adam Wolny. Pod kierunkiem tego lalkarza,
terapeuty dzieci stworz¹ ca³¹ rodzinê tajemniczych postaci z papieru,
sznurka i taœmy. Œwiêto zakoñczy siê happeningiem i papierowym
korowodem ulicami Zacisza.
-Do 13 maja mo¿na ogl¹daæ wystawê pod nazw¹ „Tkane, nitk¹ czarowane”, przygotowan¹ przez pracowniê tkactwa artystycznego, prowadzon¹ przez Teresê Szczepañsk¹. W dni powszednie wystawa
czynna jest w godzinach 10-19, w sobotê i niedzielê w czasie imprez.

tach pracy pani Danuta po raz
pierwszy zobaczy³a przed teatrem ogromny t³um ludzi, którzy
chcieli kupiæ bilety. Wykupiono je
na dwa tygodnie przed spektaklem. By³a frekwencja, byli widzowie – tak¹ satysfakcjê mia³a pani
Danuta, gdy dyrektorem by³ Andrzej Strzelecki (1987 – 1996).
Z opowieœci wiem, ¿e gmach
przy ul. Ko³owej budowany by³
jako stacja metra, które mia³o
powstaæ po praskiej stronie miasta. To, co jest dziœ widowni¹ i
sal¹ koncertow¹ – to by³y zejœcia
do stacji metra – przypomina Danuta Rynkun. Z powodu kurzawki, z metra zrezygnowano, a od
lat 50. w budynku by³ Dom Kultury. Staraniem Jana Krzy¿anowskiego, od 1973 roku dyrektora
wydzia³u kultury i sztuki Urzêdu
m.st. Warszawy, gmach przekazany zosta³ Sto³ecznej Estradzie
Pod t¹ firm¹ w roku 1974 na
Ko³owej zagrano: “Kto chce piosenkê”, “Gdzie lepiej ni¿ tu”, “Musicale, musicale”, “Gdy wróci³y
go³êbie”, “Kolory jesieni”.
Z pocz¹tku nam, aktorom, wydawa³o siê, ¿e do Teatru na Targówku bêdziemy jeŸdziæ przez pó³
miasta. Nie by³o tak Ÿle – wspomina Andrzej Brzeski. – Wymyœlono
autobus, który dowozi³ prawie pod
teatr. Choæ ulica Ko³owa by³a ciemna, nikt nie ba³ siê dojœæ do przy-

stanku na ul. œw. Wincentego. Okoliczny “element” wiedzia³, ¿e jesteœmy aktorami; przyj¹³ zasadê “nie
ruszamy ich”. Myœlê, ¿e i dla nich
teatr by³ czymœ fajnym. Publicznoœæ mieliœmy bardzo ró¿n¹. Przychodzili nie tylko intelektualiœci. Powstaj¹ce osiedle otoczy³o teatr.
Przyby³o zupe³nie nowych widzów,
z blokowiska. W tamtym czasie wychowywa³a siê nowa publicznoœæ.
Danuta Rynkun pracuje nad
now¹ ksi¹¿k¹ o Teatrze Rampa na
Targówku. Czynione s¹ starania,
by ukaza³a siê ona w roku, gdy placówka obchodzi swe 30-lecie.
K.
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XXIX sesja Bia³o³êki

Sprawy wznios³e i codzienne
Kolejna sesja Bia³o³êki rozpoczê³a siê od uchwa³y, któr¹
uczczono pamiêæ zmar³ego Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II i upamiêtniono jego pierwsz¹ pielgrzymkê
do Ojczyzny. Minuta ciszy by³a dla
radnych chwil¹ refleksji.
W celu zatwierdzenia zmian w
bud¿ecie na 2005 rok zebra³y siê
odpowiednie komisje. Po przerwie przewodnicz¹cy Dariusz
Ostrowski zarekomendowa³ broszurkê z w³asn¹ twórczoœci¹
uczniów gimnazjum 124 - œrodki
zebrane z jej sprzeda¿y gimnazjaliœci wykorzystaj¹ na zakup
sztandaru dla szko³y. Sk¹d zmiany w bud¿ecie? Otó¿ Rada Warszawy nie zdecydowa³a jeszcze
o rozdysponowaniu bonusa za
inwestycje wzorowo wykonane
przez Bia³o³êkê w 2004 roku
(przypominamy, ¿e maj¹ to byæ 4
mln z³). W zwi¹zku z tym pewne
inwestycje musz¹ byæ na razie
wstrzymane. Jak poinformowa³
wiceburmistrz Tadeusz Semetkowski na razie zamiast bonusa
dotar³y do dzielnicy pieni¹dze ze
œrodków specjalnych - ponad 800
tys. z³. Zostan¹ wykorzystane na
budowê ulic - Sprawnej (od Aluzyjnej do Odkrytej), Myœliborskiej
- Ceramicznej, Czo³owej - Bohaterów, na projekt ulicy Kowalczyka i parking przy szkole 231.
El¿bieta Rêbelska, dyrektor
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
przedstawi³a sprawozdanie z
dzia³alnoœci placówki w 2004
roku. O przedsiêwziêciach oœrodka bêdziemy pisaæ w jednym z
kolejnych wydañ NGP.
D³ugotrwa³¹ i gor¹c¹ dyskusjê
wywo³a³a sprawa bezprzetargowej sprzeda¿y dotychczasowym
najemcom mieszkañ w budynku
komunalnym i gruntu przy Weneckiej 23. Sprzeciw radnych wywo³uj¹ zapisy, w myœl których
najemcom zajmuj¹cym lokal d³u¿ej ni¿ dziesiêæ lat przys³uguje 80procentowa bonifikata, jeœli chodzi o zakup lokali i taka¿ przy zakupie przypisanego do nieruchomoœci gruntu. W przypadku Weneckiej jest to 760-metrowa dzia³ka budowlana o doskona³ej lokalizacji (w pobli¿u Trasy Toruñskiej). Jako ¿e trzy lokale w budynku zajmuj¹ dwie rodziny spokrewnione ze sob¹ i jedna obca
w stosunku do pozosta³ych, interes na przysz³oœæ wydaje siê kokosowy - tak uwa¿aj¹ radni i zapewne siê nie myl¹. Po piêciu latach dotychczasowi w³aœciciele
bêd¹ mogli zbyæ nieruchomoœæ za
odpowiednio du¿e pieni¹dze.
Burmistrz Jerzy Smoczyñski równie¿ nie jest zachwycony takimi
prezentami - przepis dotyczy ca³ej Warszawy - ale prawo jest prawem, wiêc ostatecznie uchwa³a
zosta³a przyjêta dwunastoma g³osami za, przy piêciu wstrzymuj¹cych siê i dwu przeciwnych. Formalnoœci¹ by³o przyjêcie uchwa³y o przeniesieniu do nowej siedziby Zespo³u Placówek Pomocy
Psychologiczno - Pedagogicznej
- z Marywilskiej 58 na Marywilsk¹
44. Formalnoœci¹ nie by³o z pewnoœci¹ odwo³anie ze stanowiska
burmistrz Lilianny Zienteckiej
(PiS), która zosta³a awansowana
przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego na stanowisko dyrektora
Biura Edukacji. Powo³ano komisjê skrutacyjn¹ - g³osowanie w
takich przypadkach jest imienne i
tajne. Radni - jak zapewniali - z
¿alem rozstaj¹ siê z burmistrz
Zienteck¹, zaœ ta stwierdzi³a, ¿e
nie sposób by³o nie podj¹æ takiego wyzwania i zapewni³a, ¿e Bia³o³êka bêdzie w niej mia³a oddanego rzecznika w sto³ecznych
strukturach. Burmistrz Jerzy Smoczyñski podarowa³ by³ej ju¿ pani

burmistrz d³ugopis z wizerunkiem
Bia³o³êki, by - jak powiedzia³ - Nie
zapomnia³a o nas i podpisywa³a
dobre pieni¹dze dla Bia³o³êki.
Zarz¹d nie znosi pró¿ni, nie mo¿e
pracowaæ dwuosobowo, natychmiast powo³ano wiêc na stanowisko wiceburmistrza Dariusza
Ostrowskiego - znów w trybie tajnym i imiennym. Zebra³ czternaœcie g³osów za, czterech radnych
wstrzyma³o siê od g³osu, jeden
by³ przeciw. W trybie ekspresowym, jednog³oœnie odwo³ano Dariusza Ostrowskiego ze stanowiska przewodnicz¹cego, zaœ na
jego miejsce powo³ano Paw³a
Stañczyka (PiS). Zebra³ trzynaœcie g³osów za i gratulacje, od
razu sprawnie poprowadzi³ obrady.
Bardzo obszerny by³ pakiet
zapytañ i interpelacji. Na te z poprzedniej sesji radni otrzymali
odpowiedzi na piœmie. By³o pytanie dotycz¹ce opóŸnieñ w wyp³atach diet radnych, które to opóŸnienia dotyczy³y wy³¹cznie Bia³o³êki i jak sugerowa³a jedna z radnych wynik³y z zaniedbañ urzêdników dzielnicy. Z takim stanowiskiem nie zgodzi³a siê osoba odpowiedzialna - urzêdnicy Bia³o³êki
niczego nie zaniedbali, po prostu
dnia 8 kwietnia (dzieñ pogrzebu
Jana Paw³a II) banki by³y nieczynne. Radny Stefan Sosnowski
(PiS) po raz enty atakowa³ zarz¹d
za zaniedbania dotycz¹ce rzeki
D³ugiej. Rzeka zaczê³a wylewaæ
i - wed³ug radnego - nieomal nie
dosz³o do dramatu, a w³adze
dzielnicy nie robi³y nic. Burmistrz
Jerzy Smoczyñski - po raz kolejny - ze zniecierpliwieniem apelowa³, by radny zapozna³ siê z regulaminem i przypomnia³, ¿e w³aœciwym adresatem pretensji powinien byæ wiceprezydent Stasiak, szef obrony cywilnej. Pomimo, i¿ burmistrz Jerzy Smoczyñski nie ma prawa podnosiæ alarmu w sprawie rzeki D³ugiej monitoruje na bie¿¹co wszelkie doniesienia. Pytano równie¿ o stan
wa³u wiœlanego, a konkretnie o
jego modernizacjê i kostkê Bauma, któr¹ mia³ byæ wyk³adany. Jak
powiedzia³ burmistrz Semetkowski ze wzglêdu na wzrost wartoœci euro (kredyt zosta³ wziêty w
tej walucie) nast¹pi³o niedomkniêcie bud¿etu, sytuacja nieco siê
poprawia - strata siê zmniejsza.
Postawiono zarzut, ¿e Bia³o³êcki
Oœrodek Sportu sta³ siê przedsiêwziêciem komercyjnym i w nieznacznym tylko stopniu s³u¿y
mieszkañcom dzielnicy. Bywa i
tak, ¿e bialo³êczanie je¿d¿¹ na

powa¿nego zagro¿enia terminów,
opóŸnienia s¹ drobne i dotycz¹
raczej wyposa¿enia - choæby w
sprzêt elektroniczny, czy te¿ w
drobne elementy wykoñczeniowe. Trwaj¹ prace przy nawierzchniach boisk, dojazdach i parkingach. Jeœli chodzi o Most Pó³nocny w 70 proc. wykorzystano ju¿
œrodki na wykup gruntów pod trasê mostu, miasto zwiêkszy œrodki na ten cel do wymaganego poziomu. Wp³ynê³y ju¿ prace konkursowe na projekt mostu. 20
kwietnia (dziœ) zostanie og³oszony wynik konkursu. Wykonanie
projektu zostanie powierzone firmie, która wygra, b¹dŸ w drodze
przetargu innej firmie. Fizycznie
prace przy moœcie rozpoczn¹ siê
w 2007, a pe³n¹ par¹ budowa ruszy w 2008, na który to rok miasto przewidzia³o na ten cel bardzo znacz¹ce œrodki.
El¿bieta Gutowska

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 676

20 17
676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Dla kreatywnych i dyspozycyjnych na stanowisko

AGENTA NIERUCHOMOŒCI
Proponujemy atrakcyjn¹ podstawê, bardzo
wysok¹ prowizjê oraz bardzo dobre warunki pracy
fax 629-86-82 e-mail: meritum@meritum.waw.pl

czyli jak oddano pieni¹dze do miasta
Radni podejmuj¹ ró¿ne uchwa³y. Czasem postronny obserwator jest nimi zdziwiony, ale z regu³y s¹ to decyzje roszczeniowe,
w ró¿ny sposób usi³uj¹ce wydobyæ œrodki na potrzeby mieszkañców. To jednak, co dzia³o siê na
ostatniej sesji na Pradze Pó³noc
mog³o zadziwiæ najbardziej zaprawionych w boju obserwatorów.
Zarz¹d tej dzielnicy zaproponowa³ radnym ni mniej ni wiêcej tylko oddanie do bud¿etu miasta
sto³ecznego Warszawy kwoty
ponad 2 000 000 (s³ownie dwa miliony z³otych ). Co najdziwniejsze,
rz¹dz¹ca Prag¹ Pó³noc koalicja
radnych PiS i PO wniosek ten pozytywnie przeg³osowa³a.
Jako to mo¿liwe? Prawda jest
prozaiczna. Po ubieg³orocznej decyzji Rady Warszawy o przekszta-

³ceniu dotychczasowych zarz¹dów nieruchomoœci komunalnych
z zak³adów bud¿etowych w zarz¹dy gospodarowania nieruchomoœciami funkcjonuj¹ce jako jednostki bud¿etowe, powsta³a koniecznoœæ zamkniêcia rachunków dotychczasowych ZNK, a posiadane
przez nie œrodki obrotowe sta³y siê
dochodami dzielnic.
W przypadku Pragi Pó³noc z
racji du¿ej iloœci zasobów komunalnych i du¿ej iloœci œrodków, którymi ZNK dysponowa³, kwota
œrodków obrotowych wynios³a prawie trzy miliony z³otych. Czêœæ z
nich przeznaczono na potrzeby
oœwiaty oraz Zarz¹du Portu Praskiego i Terenów Publicznych.
Na wykorzystanie ponad 2 milionów z³otych nie starczy³o zarz¹dowi dzielnicy pomys³ów.

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

Niecodzienne wiadomoœci sportowe
Nie wierzy³em, ¿e doczekam
siê takich scen, które œmia³o mo¿na nazwaæ sensacj¹. Mo¿e to
nawet zakrawaæ na jakieœ ¿arty,
¿e piszê nie o podniesieniu siê poziomu ¿ycia, o poprawie stosunków rodzinnych, ale o… kibicach.
Prawie trzy tygodnie temu, w
czasie meczu pierwszej ligi pomiêdzy Lechem Poznañ a Pogoni¹ Szczecin na boisko wtargn¹³
kibic. Mecz zosta³ przerwany. Nie
by³ to jednak ani wariat jakiœ, ani
chuligan, ale ch³opak, który swoim zachowaniem wyrazi³ protest,

PRACA OD ZARAZ

XXX sesja Pragi Pó³noc

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

WESELA
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
679-36-30
0603-956-654

Targówek, w tamtejszym DOSiR
jest taniej. Burmistrz Tadeusz
Semetkowski uzna³, ¿e nie jest to
os¹d zbyt sprawiedliwy. Furtka od
strony pobliskiego osiedla jest
otwarta i z boiska mo¿na korzystaæ. Zwróci³ uwagê, ¿e w³aœciwymi adresatami wszelkich uwag
by³yby struktury ogólnomiejskie Biuro Sportu i Biuro Edukacji.
Burmistrz Jerzy Smoczyñski przypomnia³, ¿e obiekt obs³uguje trzy
szko³y - 344, 342 i gimnazjum
123, co równie¿ ogranicza mieszkañcom Bia³o³êki dostêp do
Oœrodka Sportu. Z drobniejszych
spraw zwrócono uwagê, ¿e nawierzchnia kortów tenisowych w
Parku Picassa porasta mchem.
Pytano o przed³u¿aj¹ce siê prace budowlane w gimnazjum i liceum przy Van Gogha i o ewentualnoœæ p³acenia przez wykonawcê karnych odsetek. Tadeusz
Semetkowski nie widzi na razie

MERITUM NIERUCHOMOŒCI

¿e ca³y ten piknik, ta gra, ten mecz
to coœ œmiesznego, coœ tak ma³oznacz¹cego, gdy w tym samym
czasie umiera³ cz³owiek. A nie by³
to zwyk³y cz³owiek.
Tydzieñ póŸniej, w Bazylice
NSJ odby³a siê msza za sportowców. Kazanie wyg³osi³ ksi¹dz
Krzysztof Jakubowski, salezjanin.
Ksi¹dz zwróci³ uwagê na coœ bardzo istotnego, ¿e w czasie tamtego meczu nie pi³karze, nie sêdziowie, nie delegaci PZPN, ani
trenerzy czy nawet nie duszpasterze klubowi, ale niespodziewanie
to w³aœnie kibice zareagowali w³aœciwie – czêœæ z nich modli³a siê,
czêœæ opuœci³a stadion, czêœæ
g³oœno domaga³a siê przerwania
meczu. Tym razem przyk³ad przyszed³ z do³u.
Wiem, dziœ ka¿dy powie, ¿e tydzieñ póŸniej paranoiczni bandyci, którzy uwa¿aj¹, ¿e trwa jakaœ
wojna, i ¿e musi trwaæ, znów niszczyli obiekty stadionowe swoich,
podobno ukochanych, dru¿yn.
Kto jednak wtedy przyszed³
pod koœció³ œwiêtej Anny, kto œpiewa³ “Barkê”, kto podawa³ rêkê? Z
pewnoœci¹ nie bandyci. Przyszli
wtedy ci, którzy chcieli, przyszli

nie zmuszani, przyszli bo pragnêli, przyszli ci odwa¿ni (co mo¿e
byæ bardziej œmia³ego od pojednania siê z wrogiem?). Zanim jednak dojdzie do normalnoœci, której tak nam wszystkim na stadionach brakuje, up³ynie jeszcze
sporo wody w Wiœle. Te pragnienia musz¹ byæ poparte g³êbszym
przemyœleniem i prac¹, to zupe³nie jak w mi³oœci – mi³oœæ zapominaj¹ca o rozumie, to mi³oœæ…
g³upia.
Doceniam wielki wysi³ek.
Chcieæ to móc, lub jak mawia³
Papie¿ – dla chc¹cego nic trudnego. Dlatego kibice, którzy pojednaliœcie siê dla Papie¿a, zróbcie krok dalej! Kibice na Pradze, i
Polonii i Legii, których jest przecie¿ tak wielu, nie jednajcie siê
tylko z okazji œmierci Papie¿a. Nie
lêkajcie siê!
Ostatnio pyta³em ch³opców z
podstawówki, fanów Legii, czy
podaliby rêkê ch³opakom z Polonii. Pewnie, ¿e tak – odpowiedzieli
chórem – przecie¿ mamy takich
ch³opaków w szkole, i jest ok! To
jest w³aœnie przysz³oœæ. To s¹
w³aœnie kibice.
Adam Praski

Pomys³ mia³a natomiast opozycja. W imieniu radnych SLD
radna Maria Tondera zaproponowa³a przeznaczenie tej kwoty na
likwidacjê zagro¿eñ budowlanych
na terenie dzielnicy. Przypomnijmy, ¿e przez d³ugie lata takie
œrodki na terenie Pragi istnia³y,
poprawiaj¹c stan techniczny zasobów komunalnych. Radna namawia³a, aby nie oddawaæ tych
dwóch milionów do miasta, bo nie
wiadomo czy w przypadku pojawienia siê pilnych potrzeb miasto
ponownie nam przyzna jakieœ
dodatkowe kwoty, je¿eli dziœ sami
z w³asnej woli pozbawiamy siê
œrodków.
Warto przypomnieæ, ¿e na poprzedniej sesji rady opozycja
wnioskowa³a o wyst¹pienie o dodatkowe œrodki do miasta w³aœnie
na likwidacjê zagro¿eñ budowlanych.
Zarówno poprzednio, jak i tym
razem rz¹dz¹ca koalicja pozosta³a g³ucha na te apele. Z kronikarskiego obowi¹zku zanotowaliœmy,
i¿ za ostatecznym wnioskiem o
pozostawienie dodatkowych
œrodków w dzielnicy g³osowali

radni SLD Zbigniew Johne, Jan
Kisiel, Ewa Kowalik, Danuta
Kubiak, Maria Tondera, Mieczys³aw Wojdyga. Pod wnioskiem
podpisa³a siê równie¿ radna
Anna Jurczyñska.
Przeciw wnioskowi g³osowali
radni PiS: Zbigniew Cierpisz,
Ewa Elsner, Jadwiga Jeznak,
W³odzimierz Jeznak, Ryszard
Kêdzierski, El¿bieta Kowalska,
Barbara Leoniak, Pawe³ Lisiecki, Danuta Mrozowska, Andrzej
Siborenko oraz Alicja D¹browska i Hanna Jarzêbska z PO.
Radni nie zrzeszeni wstrzymali
siê od g³osu.
Kolejny punkt porz¹dku obrad
o wniesienie do Rady Miasta projektu uchwa³y, w wyniku której na
ulicy Z¹bkowskiej w okresie Dni
Pragi mo¿na by by³o handlowaæ
piwem, nie wzbudzi³ ju¿ takich
kontrowersji. Opozycja wstrzyma³a siê od g³osu. Z powodu braku
zapytañ prowadz¹cy w tym momencie sesjê wiceprzewodnicz¹cy Zbigniew Cierpisz, sam chyba
zaskoczony zaistnia³¹ sytuacj¹,
szybko zakoñczy³ sesjê.
DCh.

SUPERDENTYSTA
S
NEW
dla nosz¹cych protezy zêbowe

Z³ota rada

Dobrze zrobione protezy – nawet gdy nie ma jednego zêba –
powinny byæ wygodne i nie wypadaæ.
Ale z ro¿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 lub przestanie pomagaæ, to proszê
protezy wyrzuciæ do œmieci i odwiedziæ mój gabinet.
Wyko³ujê 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)
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ZAPRASZAMY NA JAGIELLOÑSK¥
Firma ANER
Jagielloñska 3 (w podwórzu)

•GLAZURA •SANITARIATY
•GRES •FACHOWE PORADY
•RABATY
•TRANSPORT GRATIS
Pon.-pt. 9.30-18.30 sob. 9-14
Tel/fax 818-00-73

DarTuz

SKLEP HALINKA

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

TAPETY POKOJOWE,
KUCHENNE, £AZIENKOWE
Krajowe i z importu (Francja, W³ochy,
Niemcy Anglia, Hiszpania)

OKLEINY SAMPRZYLEPNE, CERATY

ul. Jagielloñska 11
tel. 818-50-56, pn.-pt. 10-18 sob. 10-14

Najwiêkszy wybór tapet w Warszawie!
SprawdŸ nasze ceny!

ul. Jagielloñska 2, tel./fax: 619-70-63
Zapraszamy w godzinach: pon-pt 11-18, 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

Nowootwarty butik „Trendy Praga”
oferuje
Oryginalne markowe kreacje: Blumarine, Armani,
Versace, Anna Molinari, Cavalli, G.F. Ferre, Gucci,
Chloe, Escada, Max Mara, Alessandro dell’ agua,
Lolita Lempicka, Exte... i wiele innych.
-pojedyñcze egzemplarze czêsto z pokazów mody
-zawsze okazyjne ceny!
-bardzo atrakcyjny second hand
ul. Jagielloñska 1, czynne: pn.-pt. 11-18 sob. 11-15

BITRAM

KOMPUTERY, PROGRAMY, SERWIS

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

Jagielloñska 12
(róg Kêpnej)
tel. 619-72-33

Bielizna
dzienna i nocna
50% biustonosze
gorsety
TANIEJ

body

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

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

Kompleksowe
wyposa¿enie
³azienek
Meble ³azienkowe
na indywidualne zamówienie

Transport garatis
ul. Jagielloñska 6
pn. -pt. 10-18 sob. 10-14

tel./fax 818-53-12

Pracownia jubilerska
koncesja 0865

wczasy, obozy,
wycieczki, pielgrzymki
Majowe hity! Mazury - domki, Ba³tyk od 30z³
W³ochy, Chorwacja, Praga, Pary¿, Turcja, Egipt
Tunezja od 849 z³/tydzieñ
Przeboje lata: Bu³garia, Grecja, Turcja, Chorwacja
Apartamenty-Ko³obrzeg, Chorwacja, Hiszpania

ul. Jagielloñska 16
tel./fax 818-26-95
e-mail: biuro@sun-line.pl
www.sun-line.pl

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

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie

ul. Jagielloñska 2, tel. 818-63-08
e-mail: sklep@grast-mtb.pl
REKLAMA NA 1 STRONIE

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

US£UGI GRAWERSKIE
Ryszard Biernacki
ul. Jagielloñska 2
tel. 670-06-05, kom. 0692-938-215

Grawerowanie rêczne i maszynowe

ul. Jagielloñska 3, tel. 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 436-58-35/37

ul. Jagielloñska 11, pon-pt 8-16, tel. 618-19-16

REKLAMA NA 1 STRONIE

Arteria w Fabryce Trzciny
Co to jest arteria? Ka¿dy to
wie – wa¿na droga komunikacyjna, g³ówna ulica miasta lub naczynie krwionoœne, przez które
p³ynie krew z serca do narz¹dów
cia³a. Ale Arteria to równie¿
Przestrzeñ Wymiany Dzia³añ –
organizacja za³o¿ona przez
czworo m³odych ludzi, aktorów:
Agatê Buzek, Annê Gajewsk¹,
Kacpra Kuszewskiego i re¿ysera, Micha³a Sieczkowskiego.
Arteria powsta³a w lipcu 2004
r. z niechêci do sztywnych ram
instytucji kulturalnych i z potrzeby, jak mówi Agata Buzek, udowodnienia sobie i innym, ¿e
mo¿na samodzielnie stworzyæ
coœ od podstaw, kierowaæ swoim ¿yciem zawodowym. Zespó³
inicjuje, realizuje i wspiera pomys³y m³odych artystów z ró¿nych
dziedzin sztuki.
Twórcy Arterii traktuj¹ sztukê
jako przestrzeñ wymiany myœli.
Dlatego interesuj¹ ich projekty,
które przekraczaj¹ granice: kultur, krajów i potocznych wyobra¿eñ o sztuce, projekty interdyscyplinarne. Ró¿ne punkty widzenia s¹ mile widziane. Zasad¹ jest zderzanie pogl¹dów, aby
szukaæ tego, co ³¹czy wszystkich
twórców.
Pierwsze przedsiêwziêcie Arterii to spektakl realizowany w
Teatrze Nowym Praga w Fabryce Trzciny przy ul. Otwockiej.
Jest to polska prapremiera sztu-

ki francuskiego pisarza Bernarda Marie Koltesa “Sallinger”.
Warto pokrótce przedstawiæ
sylwetkê autora. Urodzi³ siê w
1948 r. w Metz. Zanim zainteresowa³ siê teatrem studiowa³ muzykê i dziennikarstwo. Mia³ niewiele ponad 20 lat, kiedy za³o¿y³ swoj¹ pierwsz¹ grupê teatraln¹, “Le Theatre du Quai”, dla której sam pisa³ sztuki i sam je re¿yserowa³. W 1976 napisa³ monolog “La Nuit juste avant les
forets” (Noc tu¿ przed lasami),
który nastêpnie pokaza³ na Festiwalu Off w Awignonie. Sztuka
ta okaza³a siê prze³omowa w
jego twórczoœci, przynios³a mu
œwiatowy rozg³os i uznanie krytyki.

Przez nastêpne 10 lat du¿o
podró¿owa³. Odwiedzi³ Stany
Zjednoczone, Amerykê Po³udniow¹ i Afrykê. W 1979 r. pozna³ Patrice’a Chereau, re¿ysera teatralnego i filmowego, twórcê takich filmów, jak “Królowa
Margot” i “Intymnoœæ”. To on wystawi³ w 1983 r. “Combat de negre et de chiens” (Walka czarnucha z psami) i kolejne sztuki
Koltesa. Rok 1987 to pocz¹tek
d³ugotrwa³ej choroby artysty. Po
podró¿y do Lizbony i Gwatemali
jego stan siê pogarsza. Artysta
umiera na AIDS, w Pary¿u w
kwietniu 1989 r.
Dramat “Sallinger” powsta³ w
1977 r. i nawi¹zuje do twórczoœci amerykañskiego pisarza J. D.

Salingera. Koltes przez trzy miesi¹ce przygl¹da³ siê pracy zespo³u aktorów nad tekstem Salingera i w wyniku tej obserwacji
powsta³a sztuka. Jest to historia
rodziny Glassów, pary aktorów i
ich dzieci, z których najstarszy
syn pope³ni³ samobójstwo.
Sztuka wymyka siê jednoznacznej interpretacji. Dominuj¹
w niej trzy tematy: rodzina, miejsce artysty w œwiecie i wojna, zarówno w skali mikro, czyli wojna,
jak¹ ka¿dy toczy w sobie, jak i w
skali makro, czyli konflikt spo³eczeñstw. Ca³y czas pojawia siê
najwa¿niejsze pytanie: kim jest
aktor, czy potrafi przebiæ siê przez
w³asne aktorstwo?
Przedstawienie jest przedsiêwziêciem miêdzynarodowym.
Re¿yseruje Micha³ Sieczkowski.
Graj¹: Agata Buzek. Ewa Da³kowska, Anna Gajewska, Katarzyna Godlewska, Pawe³ Koœlik,
Kacper Kuszewski, Lech Potocki, Pawe³ Prokopczuk. Scenografka Magali Murbach i re¿yserka dŸwiêku Diane Lapalus pochodz¹ z Francji, natomiast projektanci kostiumów – Radana i
Pavel Ivancic – z Czech. Spektakl powstaje we wspó³pracy z
Instytutem Francuskim w Warszawie.
Premiera odbêdzie siê 26
kwietnia w Teatrze Nowym w Fabryce Trzciny.
Joanna Kiwilszo

Scena ze spektaklu „Na pe³nym morzu”,
wyró¿nionego I nagrod¹ w kategorii m³odzie¿owej
Spektakl “Na pe³nym morzu” w
wykonaniu zespo³u “Persefona”
z gimnazjum nr 144 oczarowa³
nie tylko jury XI Miêdzyszkolnego Konkursu Zespo³ów Teatralnych “Maska 2005”, które przyzna³o mu I miejsce oraz wyró¿nienie dla zespo³u za wspania³¹
interpretacjê tekstu S³awomira
Mro¿ka. Jestem pod wra¿eniem
– powiedzia³ Marek Fr¹ckowiak
podczas uroczystoœci og³oszenia
wyników 12 kwietnia w Domu
Kultury “Œwit”. Aktor teatru “Rampa” pochwali³ za nowatorskie,
niebanalne odczytanie trudnego
autora, a wykonawcom ¿yczy³, by
ich zabawa w teatr sta³a siê kiedyœ profesj¹. “Próby trwa³y pó³

roku, codziennie po 2 – 3 godziny” – powiedzia³a Jowita Januchta, opiekunka zespo³u. Obsada
od pocz¹tku by³a taka sama. Aktorów dobierano, uwzglêdniaj¹c
indywidualne predyspozycje.
Wypadli dobrze, bo grali – po
czêœci – siebie. G³ówni wykonawcy: Marcin Pawluk, Marcin
Ratyñski, Marcin Adamczyk i
Adrian Ró¿ycki otrzymali wyró¿nienia indywidualne.
I nagrodê w tej kategorii (klasy gimnazjalne i licealne) jury
przyzna³o tak¿e kabaretowi “Pinezka” z gimnazjum nr 142 za
przedstawienie “To my Polacy”,
a wyró¿nienia za kreacje aktorskie: Jackowi Michalskiemu, Do-
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ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

♦ oprawa obrazów
♦ lustra
♦ szlifowanie szk³a
♦ szklenie okien

ul. Brechta 9
przy pl. Hallera

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

Rozliczamy PIT-y - 30 z³otych

Zacisze luksus wœród willi








cena tylko 3350 z³/m 2
kameralny, chroniony budynek
tnie
osta
gara¿ podziemny
nia
szka
w³asnoœæ hipoteczna
mie
gratis mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz
gratis udzia³ w gruncie
gratis balkony

ul. Bogumiñska 12

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

Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczno-Ortodontyczny

damski-mêski

}

baleyage 60-130 z³
trwa³a 60-100 z³

gratis
strzy¿enie
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)

TERAKOTA GRESY
SANITARIATY WANNY
KLEJE FUGI

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

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

IMPLANTY - dlaczego, dla kogo i za ile?
dokoñczenie ze str. 1

wienia implantu w naszym gabinecie to 2,5 - 3 tys. PLN.
W gabinecie Perfekt-Dent implantologi¹ zajmuje siê chirurg
klinicysta z odpowiednim doœwiadczeniem i to on rozwieje
Pañstwa w¹tpliwoœci w tym temacie.

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

“Maska”z Mro¿kiem
minice Kasce, Adrianowi Nidzgorskiemu, Olkowi Konaszewskiemu i Izie Dybowskiej.
Laureatem II nagrody w tej kategorii zosta³ “Punkt” z XIII LO za
“Pokolenia”, III- zespó³ “Bêdzie
dobrze” z gimnazjum nr 145 za
“Archeologiê uczuæ, czyli w poszukiwaniu zaginionych wartoœci”
oraz “Teatr nieMY” z gimnazjum
nr 143 za przedstawienie “Kopciuszek prawie pó³ wieku póŸniej”
W kategorii m³odzie¿owej w
tegorocznym konkursie wziê³o
udzia³ 105 wykonawców z 5 gimnazjów i 2 liceów ogólnokszta³c¹cych
W kategorii dzieci starsze (klasy IV – VI) zaprezentowa³y siê
zespo³y z 4 szkó³ podstawowych
(108 uczestników). I miejsce
przypad³o zespo³owi “Jêdrzejowe zakamarki” z SP nr 114 za
przedstawienie “Prawdziwa historia narodzin Ateny, czyli jak to
by³o naprawdê”; II – “Chochlikom” z SP nr 28 za “Przygodê
drewnianego pajacyka”; III – “Izydorowi” z SP nr 84 za “90-lecie
naszej szko³y”.
W 15 zespo³ach uczniów z
klas I – III wyst¹pi³o 140 dzieci.
Jury najlepiej oceni³o “Bajkê o
Jasiu i Ma³gosi” zespo³u “Pinokio” z SP nr 28. II miejsce przyzna³o za “Kopciuszka” zespo³owi “Ciasteczka” z SP nr 275 oraz

za “Brzydkie kacz¹tko” w wykonaniu zespo³u “Ma³e Conieco” z
SP nr 277; III – za “Czerwone
kapturki” zespo³owi “Iskierki” z
SP nr 52.
Najtrudniejsz¹ dla jurorów kategori¹ okazali siê najm³odsi wykonawcy: 168 przedszkolaków i
uczniów “zerówek”, z 7 placówek. Przyznano po dwa miejsca:
I (“Nie ma tego z³ego” – zespó³
“Pi¹tka” z Przedszkola nr 95 i
“Kopciuszek z zerówki” – zespó³
“Kropeczki” z SP nr 114); II (“Urodziny kota D¿inksa” – zespó³
“Motylki” z Przedszkola nr 123 i
“Brzydkie kacz¹tko” – zespó³
“S³oneczka” z Przedszkola nr
90); III (“Bal u króla Stasia” –zespó³ “Syrenki” z Przedszkola nr
94 i “Dyngusiarze przyszli” – zespó³ “Pere³ki” z Przedszkola nr
157).
Dlaczego jury da³o tak du¿o
podwójnych najwy¿szych lokat?
Poziom by³ wysoki i wyrównany,
zarówno pod wzglêdem repertuaru, jak i wykonania – wyjaœnia
przewodnicz¹ca jury, Jolanta
Starowicz-Grabowska – Gdy trafi³ siê gorszy scenariusz – fantastyczne by³o wykonanie lub scenografia b¹dŸ kostiumy. W ka¿dym przedstawieniu tak coœ nas
ujê³o, ¿e mieliœmy olbrzymie dylematy w ocenie. Postanowiliœmy
nikomu nie zrobiæ krzywdy; tak

podzieliæ miejsca i punkty,
by praca ka¿dego dziecka
zosta³a dostrze¿ona i uznana.
Podobnie do swej pracy
w jury podszed³ Marek Almert, tancerz z wieloletnim
sta¿em w Teatrze Wielkim:
uznanie nale¿y siê tak¿e zespo³om, które nie zajê³y
punktowanych miejsc; nale¿y siê wszystkim dzieciom
za udzia³ w konkursie.
W kilku przypadkach jury pochwali³o dobry scenariusz, ciekawe rozwi¹zanie sceniczne. Przyzna³o te¿ 54 indywidualne wyró¿nienia za wyrazist¹ grê aktorsk¹.
Przewodnicz¹ca jury wi¹¿e to z
faktem, ¿e w tegorocznej edycji
konkursu objawi³o siê du¿o m³odych, uzdolnionych wykonaw-

Je¿eli chcieliby Pañstwo wstawiæ brakuj¹ce zêby, a nie wiedz¹
na jakie rozwi¹zanie siê zdecydowaæ, zapraszamy do naszego
gabinetu. Ka¿demu pacjentowi
proponujemy kilka metod leczenia i pomagamy w wyborze najlepszego.
Na wszystkie us³ugi dajemy
gwarancjê.
Zapraszamy Perfekt–DENT
ul. Odkryta 44 – wejœcie od
ul. Œwiatowida naprzeciw pêtli
autobusowej NOWODWORY
www.perfektdent.pl
Tel. 889-70-80

889-70-81

KREDYT
KONSOLIDACYJNY
Do kredytu
mo¿esz otrzymaæ
bezp³atn¹
kartê kredytow¹
VISA ELECTRON

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

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

CENTRUM
CENTRUM MYCIA
MYCIA
SAMOCHODÓW
SAMOCHODÓW

ców, a ci, co wystêpowali w poprzednich latach – udoskonalili
swe umiejêtnoœci. Pracê dziesiêciu lat od pocz¹tku konkursu “Maska” widaæ te¿ wœród nauczycieli: maj¹ wiêcej doœwiadczeñ, wyci¹gaj¹ wnioski – dojrzeli do robienia teatru w szkole.
K.

Z.P.U.H. Edyta

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

myjnia rêczna:
- mycie karoserii
- mycie silników
- czyszczenie wnêtrz
- pranie tapicerki

Centrum opon:
- wulkanizacja
- sprzeda¿, monta¿
- naprawa
- akumulatory

W-wa Tarchomin ul. Œwiderska 115 tel./fax 670-39-67
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mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI, doœwiadczony lektor
skutecznie uczy mówiæ w³asn¹
metod¹ konwersacji (literacki, potoczny) 676-73-65, Tarchomin
JÊZ. polski - doœwiadczona nauczycielka 322-60-32, 0691-082071
MATEMATYKA studentka UW
0888-720-156
NIEMIECKI dla pocz¹tkuj¹cych
Tarchomin 0502-281-949
WWW.abcgitary.pl 448-11-66
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
MEDICA - lekarze wszystkich
specjalnoœci, analizy - pe³ny zakres, RTG, USG, EKG, audiometria, szczepienie przeciwko grypie.Nowoczesna diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
OBERON ul. Z¹bkowska 44
tel.619-40-23, 619-26-14
US£UGI
ADMINISTROWANIE i zarz¹dzanie wspólnotami mieszkaniowymi
ceny konkurencyjne ul. Cio³ka 35
paw. 88, tel. 836-02-10
BIURO matrymonialne „Ty i Ja”
818-81-37, 0502-879-561
BIURO rachunkowe, rozliczenia
roczne PIT, pe³na obs³uga firm,
kredyty bankowe, wyprowadzanie
zaleg³oœci, dojazd do klienta, rabaty, tel. 674-43-50, 0601-584-911
CEROWANIE artystyczne, poprawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
CZYSZCZÊ, piorê dywany, mycie
okien i ¿aluzji 670-08-56, 0605726-258
DACHY, daszki us³ugi blacharsko-dekarskie 0604-321-201
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 642 96 16
DOMOFONY, naprawa, instalacja, modernizacja, konserwacje
0502-978-535
DORADZTWO finansowe, kredyty gotówkowe bez BiK-u 506-596450
ELEKTROINSTALATORSTWO pomiary - tanio 0501-228-140
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756 52 83 i 0698 916 118
GLAZURNIK, hydraulik, 614-4934, 0606-091-379
KAZUS II S.C. ekspresowe dorabianie kluczy, immobilizery kodowanie, monta¿ zamków, awaryjne otwieranie zamków, piecz¹tki
w 1 godz., ostrzenie, baterie,
zamki, k³ódki. ul. Targowa 71A
lok.11, tel. 618-31-21, kom.
0506-179-661

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

KRAWIECKIE, kuœnierskie 67930-64
NAPRAWA drukarek HP, regeneracja cartridge, tusze, taœmy, dostawa 0889-698-888, 0695-944899
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek: ARDO, Polar,

Whirlpool, Indesit, Candy,
Ariston tel. 614-83-83; 0609025-469
Naprawa pralek, lodówek gwarancja 670-39-34, 0502253-670
NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO,
CD firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.0015.30, 17.00-21.00 tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA telewizorów, monitorów 0604-972-969, 311-07-54
OPIEKA nad grobami w Warszawie 818-57-87, 0501-285-683

PRALKI, lodówki, szybko, tanio, solidnie 679-00-57, 0501587-257
PARKING strze¿ony, tani abonament ul. Trocka 12
PRANIE dywanów i wyk³adzin
0602-34-03-98
UK£ADANIE, sprzeda¿ kostki brukowej 608-041-365, 771-22-00
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bransolety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.
ZAK£AD Œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów, drzwi
dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel 679-60-81,
0604-460-142
SPRZEDAM
ROWER górski trek ulepszony +
du¿o akcesoriów 3500 z³ do negocjacji 676-73-65 Tarchomin
SPRZEDAM ³awki z blachy kwasoodpornej tel. 0604-460-142

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
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
GASTRONOMIA

KOMUNIE, wesela, chrzciny,
imieniny, catering, tanio,dobra
kuchnia wolne terminy 678-9624, 0692-600-178, www.centrumzacisze2j.prv.pl
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

DZIA£KÊ rekreacyjno budowlan¹ 1000 m2 Œlê¿any sprzedam
0608-779-601
NOTARIALNIE du¿y gara¿ murowany ul. Wo³omiñska 0505307-360, 0602-219-012
SPRZEDAM dzia³ki tanie za Bia³o³êk¹-agencja BB 679-42-17
SPRZEDAM mieszkanie 60m2
ul. Krasnobrodzka 19 parter tel.
423-89-79

Jeszcze zd¹¿ysz przekazaæ
1% podatku dla ZHP!
W imieniu wszystkich zuchów,
harcerzy i instruktorów Komenda
Hufca Warszawa Praga Pó³noc
bardzo dziêkuje darczyñcom, którzy postanowili w tym roku przekazaæ 1% swojego podatku na
rzecz naszego hufca i jego jednostek organizacyjnych (dru¿yn,
szczepów, krêgów, klubów itp.).
Mamy nadziejê, ¿e osoby, które
jeszcze nie z³o¿y³y rozliczenia podatkowego za rok 2004, postanowi¹ przekazaæ 1% podatku na nasze stowarzyszenie posiadaj¹ce
status organizacji po¿ytku publicznego. Podatku, który i tak jesteœmy zobowi¹zani jako podatnicy zap³aciæ.
Hufiec praski skupia œrodowiska dzia³aj¹ce na terenie Bia³o³êki, Targówka, Pragi Pó³noc i
Marek. Od wielu lat obecni jesteœmy wœród naszej spo³ecznoœci
lokalnej, podejmujemy szereg
dzia³añ na rzecz naszych gmin i
dzielnic. Harcerstwo pe³ni wa¿n¹
rolê w wychowaniu dzieci i m³odzie¿y. Jest partnerem zarówno
dla rodziców jak i dla szkó³. Wykszta³ca postawy obywatelskie
nie ulegaj¹ce patologiom spo³ecznym. Upowszechnia wiedzê
i umiejêtnoœci dotycz¹ce kultury,
to¿samoœci narodowej, ochrony
przyrody i zdrowia. Harcerki i harcerze praskiego hufca zdobywaj¹ uprawnienia m.in. turystyczne,
ratownicze, ³¹cznoœciowe. Bior¹

udzia³ w organizacji fina³ów
WOŒP, kwestach dla innych potrzebuj¹cych. Komenda Hufca od
wielu lat organizuje dla zuchów i
harcerzy wypoczynek letni i zimowy, którego oferta cenowa jest na
rynku bardzo atrakcyjna. Instruktorzy swoj¹ dzia³alnoœæ prowadz¹
ca³kowicie spo³ecznie. Wszystkie
zebrane fundusze przeznaczone
zostan¹ na dzia³alnoœæ statutow¹,
w szczególnoœci na program i organizacjê prowadzonych dzia³añ.
Szanowni Pañstwo, dziêki dokonanym wp³atom wspomo¿ecie
lokaln¹ dzia³alnoœæ harcersk¹. Zebrane fundusze podnios¹ jakoœæ
prowadzonych dzia³añ, zbiórek,
rajdów, zimowisk czy obozów. 1%
to wk³ad w rozwój Pañstwa dzieci
i inwestycja w ich przysz³oœæ.
Dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie Komendy Hufca
w Warszawie, ul. Blokowa 3 (budynek OSiR-u Dzielnicy Targówek)
w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê w
godzinach 18.30 – 20.30.
Szczegó³owe informacje oraz druk
polecenia przelewu dostêpne s¹
na stronie internetowej hufca:

warszawapragapn@zhp.org.pl
ZHP Komenda Hufca W-wa Praga Pó³noc
33 1240 1082 1111 0010 0518 0654
hm. Grzegorz Chwi³oc - Fi³oc
Komendant Hufca ZHP
Warszawa Praga Pó³noc

Klub Muzyczny KuŸnia ul. Z¹bkowska 42
zaprasza na:
naukê œpiewu i gry na instrumentach: gitara klasyczna
i elektryczna, akordeon, instrumenty klawiszowe, perkusja.
Lekcja 45 min = 20 z³ lub 25z³ (w zale¿noœci od instrumentu)
Bli¿sze informacje pod nr tel. 501-274-757 lub w klubie.
Klub czynny od poniedzia³ku do soboty.
Od czwartku do soboty muzyka na ¿ywo!
Czwartek - szlagiery Starej Warszawy.
Pi¹tek-sobota- przeboje lat 60 i 90.
(w dniach 20-28 kwietnia ze wzglêdu na obrady Rady osiedla muzyka na ¿ywo jest odwo³ana).

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

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy
o przyst¹pieniu do sporz¹dzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wysockiego-Odrow¹Ÿa
Na podstawie art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z póŸñ. zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê
miasta sto³ecznego Warszawy uchwa³y Nr XL VI/1160/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 3
marca 2005r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wysockiego-Odrow¹Ÿa obejmuj¹cego obszar wyznaczony przez:
- od pó³nocy: przed³u¿enie pó³nocnej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Annopol Centrum okreœlonej w uchwale nr XLVII/672/98 Rady Gminy WarszawaBia³o³êka z dnia 29 maja 1998r. na odcinku od wschodniej granicy linii kolejowej WarszawaLegionowo do zachodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Annopol Centrum,
- od wschodu: zachodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Annopol Centrum i jej przed³u¿enie; wschodnia linia rozgraniczaj¹ca ul. Wysockiego na odcinku przed³u¿enia zachodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Annopol Centrum do potudniowo-wschodniej granicy istniej¹cego ogrodzenia cmentarza ¯ydowskiego; poludniowo-wschodnia granica istniej¹cego ogrodzenia cmentarza ¯ydowskiego na
odcinku od wschodniej linii rozgraniczaj¹cej ul. Wysockiego do pó³nocno-wschodniej linii rozgraniczaj¹cej ul. Biruty; pó³nocno-wschodnia linia rozgraniczaj¹ca ul. Biruty na odcinku od po³udniowo-wschodniej granicy ogrodzenia cmentarza ¯ydowskiego do wschodniej linii rozgraniczaj¹cej projektowanej ul. Œw. Wincentego na odcinku od pó³nocno-wschodniej linii rozgraniczaj¹cej ul. Biruty do wschodniej granicy linii kolejowej Warszawa-Legionowo,
- od po³udniowego zachodu: wschodnia granica linii kolejowej Warszawa-Legionowo wraz z
przystankiem Warszawa-Praga na odcinku od wschodniej linii rozgraniczaj¹cej projektowanej
ul. Œw. Wincentego do przed³u¿enia pó³nocnej granicy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Annopol Centrum.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionego planu miejscowego. Wnioski
nale¿y sk³adaæ na piœmie do Biura Naczelnego Architekta Miasta, PKiN, plac Defilad l, 00-901
Warszawa, skr. poczt. 44, lub w kancelarii Biura Naczelnego Architekta Miasta, piêtro XIII (z
zaznaczeniem „wniosek do planu rejonu ulic Wysockiego-Odrow¹Ÿa „) w terminie do 18 maja
2005 roku.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

nowa gazeta praska

Ratunek dla cierpi¹cych
XXI wiek, czasy wygody, postêpu technicznego, produkuj¹
coraz bardziej chore i zdeformowane krêgos³upy, ju¿ nawet u
dzieci i m³odzie¿y. Tymczasem coraz trudniej jest uzyskaæ skuteczn¹ pomoc w przychodniach. Na ¿yczenie naszych czytelników publikujemy materia³ o oœrodku NATURMED, w którym wiele osób znalaz³o fachow¹ pomoc.
Nie wszyscy zdaj¹ sobie spra- dla lekarzy. Nie by³oby wtedy tylu
wê, jak wiele dolegliwoœci mo¿e naci¹gaczy, ludzi czyni¹cych wiemieæ swoj¹ przyczynê w krêgo- le krzywdy brakiem swej fachowos³upie. Nale¿¹ do nich np. bóle i œci.
zawroty g³owy, dusznoœci, ucisk
Piszemy o krêgos³upie, bo krêw klatce piersiowej, drêtwienie gos³up pe³ni rolê zawiadowcy
r¹k, nóg, bóle barku, niektóre aryt- wszystkich funkcji w organizmie.
mia serca, nerwice, bezsennoœæ, Ca³a psychika, stresów, nasze
bóle objawiaj¹ce siê tak, jak przy problemy osobiste, zawodowe –
chorobie nerek... Przy tego typu kumuluj¹ siê w krêgos³upie, daobjawach zawsze nale¿y prze- j¹c bóle nie tylko samego krêgoprowadziæ badania lekarskie, by s³upa. Ponad 70% impotencji i
upewniæ siê, czy nie istniej¹ wska- bezp³odnoœci te¿ ma swe przyzania do specjalistycznego lecze- czyny w krêgos³upie – a wówczas
nia medycznego. Jeœli takich nie zabiegi krêgarskie s¹ rewelacyjma – wówczas najlepszym spo- n¹ metod¹!
sobem jest medyczna chiroprakChiropraktyka medyczna zatyka – potocznie nazywana krê- wsze powinna traktowaæ pacjengarstwem.
ta bardzo indywidualnie, bo ta
Zdecydowanie warto wybraæ sama dolegliwoœæ, objaw bólu –
metodê manualnego leczenia u ka¿dego wystêpuje z innej przyrównie¿ w przypadku bólu pleców, czyny i inaczej trzeba wykonywaæ
tzw. rwy kulszowej, zapalenia ko- zabieg. Podobnie zreszt¹ jest z
rzonków, oraz wszelkich zmian diet¹. Nie ma jednej dla wszystdyskopatycznych, w których ucisk kich, podobnie z gimnastyk¹ – nie
na nerw parali¿uje jakikolwiek mo¿e byæ uk³adów æwiczeñ takich
ruch, w ka¿dej pozycji daj¹c samych dla ka¿dego.
ogromny ból.
Przedstawiamy czytelnikom
W takich schorzeniach nie ma oœrodek medyczny “NATURMED”
najmniejszego sensu ³ykanie le- – istniej¹cy ju¿ prawie 18 lat, poków przeciwbólowych, bo one po wo³any do przyjmowania pacjenprostu niczego nie ustawiaj¹, nie tów przez ówczesnego ministra
lecz¹, a przyczyna bólu pozosta- zdrowia, maj¹cy swój numer
je. Mo¿emy jedynie zniszczyæ ZOZ-u. Wszystkie metody tu stosobie ¿o³¹dek, w¹trobê czy naba- sowane s¹ naturalne, bez leków
wiæ siê wysokiego ciœnienia, bo chemicznych. Pacjenci przyskutki uboczne leków s¹ czêsto je¿d¿aj¹ z najdalszych miast Polzastraszaj¹ce.
ski.
Chiropraktyka, czyli krêgarstwo
Dziœ prezentujemy mgr An– to jedna z najcenniejszych me- drzeja Bednarczyka, psychologa,
tod usprawniania krêgos³upa, ist- masa¿ystê, rehabilitanta – krêganiej¹ca w zapisach medycznych rza, czyli chiropraktyka. Do niego
od XVIII wieku. Ju¿ wówczas lu- przysy³ani s¹ pacjenci ze szpitadzie zajmowali siê manualnymi li, od lekarzy z prywatnych gabimetodami, tyle tylko, ¿e intuicyj- netów, polecany jest przez tych,
nie, a obecnie jest to dziedzina którzy ju¿ tu byli. Bardzo du¿o
mocno poparta wiedz¹ medycz- osób ze schorzeniami krêgos³un¹.
pa uniknê³o wrêcz operacji chirurZaczyna siê powa¿nie dysku- gicznych. A przecie¿ ka¿dy z nas
towaæ nad mo¿liwoœci¹ wprowa- boi siê nie tylko samej operacji,
dzenia tych metod w nauczaniu ale i skutków – nie zawsze oczena akademiach medycznych lub kiwanych. Warto wiêc by czytelchoæby szkoleñ podyplomowych nicy dowiedzieli siê, ¿e w “NATURMEDZIE” mog¹ liczyæ na fachow¹ pomoc.
 Drzwi antyw³amaniowe
Mgr Andrzej Bednarczyk przy
 Okna PCV i AL
ka¿dym zabiegu, wykonuje sto Drzwi wewnêtrzne
sowny do wieku, p³ci i przyczyn
PROMOCJA
 Parapety
bólu masa¿ ortopedyczny, masa¿
okna 25%
chiropraktyczny czaszkowo –
CENY PRODUCENTA
drzwi 5%
krzy¿owy, masa¿ ró¿nymi rodza• raty • rabaty • sprzeda¿ • monta¿
jami i wielkoœciami baniek, stymutransport i obmiar gratis
lacjê specjalnymi podk³adkami,
zastêpuj¹cymi akupunkturê – a
wszystko po to, by ca³y krêgoRadzymiñska 116
s³up, plecy od czaszki po poœladtel./fax 679-23-41
ki rozgrzaæ, rozluŸniæ, poprawiæ

MAR-MET

0600-925-147

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 Modliñskiej 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
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 pta-

ków. 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
J.W
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TELEFONY, DOMOFONY, FAKSY
- centrale telefoniczne (sprzeda¿, monta¿)
- gniazdka, przewody
- osprzêt kat. 5
- materia³y instalacyjne
- naprawa, instalacje, monta¿

BELPOL

ul. Targowa 41 tel./fax 670-06-58
(wejœcie od ul. Kêpnej)

Aleja KEN 83 tel. 85-55-788

Z pracy policji
Potr¹cony policjant
ukrwienie, ¿eby móc na zakoñczenie takiego zabiegu, dok³adnie i bezpiecznie ustawiæ krêgos³up.
Poniewa¿ s¹ choroby, przy których nie wolno wykonywaæ takiego zabiegu, Pan Andrzej zawsze
zapoznaje siê z badaniami lub
robi szczegó³owy wywiad.
Najlepiej opisuj¹ jego dzia³ania
pacjenci. Przytaczamy krótkie
fragmenty tych wypowiedzi:
“.... zdecydowa³am siê na zabiegi u Pana Andrzeja, bo mam
za sob¹ wielu lekarzy, kilka lat ³ykania leków, sanatoria. ¯adna z
dotychczasowych metod zupe³nie
mi nie pomog³a. Dosz³o do tego,
¿e ¿y³am wiecznie z bólem – ruszaj¹c siê jak kaleka. Pan Andrzej
dokona³ w moim odczuciu niemal
cudu. Naprawdê nie wierzy³am,
¿e bez leków, zastrzyków mo¿na
bêdzie wyprowadziæ mnie z bólu
trwaj¹cego prawie 6 lat.
Bo¿ena T. lat 39 z Warszawy
“... mia³em szumy w uszach,
ko³atanie serca – choæ EKG by³o
zawsze prawid³owe – od lat drêtwia³y mi rêce a¿ do palców. Bra³em najró¿niejsze leki i zabiegi.
Bez efektu. Pan Bednarczyk zlikwidowa³ mi te wszystkie dolegliwoœci, ale najbardziej by³em zdumiony, ¿e ust¹pi³y ci¹g³e, na nic
nie reaguj¹ce zaparcia.”
Zbigniew W. lat 56 z B³onia
“... koledzy z pracy wnieœli mnie
na krzeœle do Pana Bednarczyka, tak koszmarnie mnie z³ama³o! Bra³em zastrzyki przez 12 dni
– bez efektu. Pan Andrzej
usprawni³ mnie tak, ¿e po pierwszym zabiegu wyszed³em na w³asnych nogach. Dziœ jestem ju¿ w
pe³ni sprawny... To po prostu rewelacja!...”
Bogdan T. lat 41 z Sochaczewa
“... przyjecha³am tu z namowy
znajomej – przyznam – ¿e bez
przekonania. Teraz w ka¿dej gazecie, wszêdzie jakiœ “cudotwórca”, najlepszy i najm¹drzejszy.
Ale cierpienie by³o silniejsze od
moich rozumowañ na ten temat.
Po pierwszej wizycie poczu³am
siê zdecydowanie lepiej. Nastêpne zabiegi zupe³nie zlikwidowa³y
moje cierpienia. Zaczê³am chodziæ do pracy, dos³ownie – chodziæ – bo trzy przystanki tramwajowe szybkim marszem przechodzi³am bez najmniejszego bólu.
Wszyscy byli zdumieni, po moim
prawie czteromiesiêcznym zwolnieniu...”
Anna Z. lat 39 z Warszawy
“... to chyba opatrznoœæ tak
chcia³a, bym tu przyszed³. Dowiedzia³em siê o tej przychodni od
mojego ksiêdza spowiednika.
Bardzo cierpia³em, chodzi³em
prawie rok z lask¹, a Pan Bednarczyk po trzecim zabiegu zaproponowa³, bym zacz¹³ chodziæ
samodzielnie. Czu³em siê trochê
niepewnie, ale tylko przez kilka
dni. Dziœ jestem zupe³nie sprawny, przyje¿d¿am tu raz w miesi¹cu, by nie dopuœciæ do nawrotu
moich problemów. Nie u¿ywam
¿adnych leków przeciwbólowych,
¿adnych maœci. To po prostu niesamowite...”
Wac³aw J. lat 69 O¿arów
“... myœla³em, ¿e Ÿle s³yszê, kiedy ortopeda w szpitalu, po zbadaniu mnie i obejrzeniu RTG po-

wiedzia³ “tylko krêgarz”. Zapisa³
mi adres “NATURMEDU” i poleci³ pana mgr Bednarczyka. Jecha³em wiêc z przekonaniem, choæ
ca³e ¿ycie by³em sceptyczny, jeœli chodzi o manualne metody. To,
co mnie tu spotka³o, przeros³o
nawet najœmielsze oczekiwania.
Jestem zachwycony!...”
Waldemar W. lat 52 (elektronik)
“... najpierw dyskopatiê leczono mi œrodkami przeciwbólowymi,
potem laser, masa¿e, fizykoterapia. Skutek ¿aden i decyzja: leczymy operacyjnie. Nie mia³am
wyjœcia, bo z trudem siê porusza³am. Minê³y dwa lata, problemy
powróci³y. Niektóre z jeszcze
wiêkszym nasileniem. Propozycja
– kolejna operacja. Powiedzia³am
sobie – O nie!. Dopiero po 3 miesi¹cach od operacji dowiedzia³am
siê od rodziny z Warszawy o panu
Bednarczyku. Tym razem wybra³am “Naturmed”. Tego co tu prze¿y³a, nie da siê wyraziæ s³owami.
On ma po prostu talent. Prze¿y³am szok kiedy w rozmowie z pacjentem w poczekalni dowiedzia³am siê, ¿e mój rozmówca jest
lekarzem chirurgiem ze szpitala
w £owiczu. A ja? – Dziêki panu
Bednarczykowi nie pokrojono
mnie po raz drugi.
Wdziêczna Anna Zarzycka
z Gliwic lat 48
Nie tylko w bólu, cierpieniu
przyje¿d¿aj¹ tu ludzie, ale równie¿
ci œwiadomi roli krêgos³upa, dbaj¹cy o swoje zdrowie – chc¹, by
zrobiæ im “przegl¹d chiropraktyczny”. Tak samo jak robi siê przegl¹d u dentysty, kontrolê cholesterolu czy poziom cukru, badania
cytologiczne czy mammograficzne.
Warto wiêc potraktowaæ ten
artyku³ jako wa¿n¹ informacjê o
mo¿liwoœciach przedstawionego
oœrodka medycznego.

NATURMED
Ursus-Go³¹bki
ul. Koronacyjna 15]
informacja i zapisy: 9-19

tel.(22) 662 49 07;
0-604-092-007

Dzielnicowi w s³u¿bie ponadnormatywnej dostali do patrolowania m.in. rejon skrzy¿owania
ul. ul. Z¹bkowskiej i Tarchomiñskiej. W sobotê s³u¿bê pe³nili od
14.30 i nie potrafi¹ powiedzieæ,
który raz tego dnia przechodzili na
drug¹ stronê ulicy, gdy dosz³o do
nieszczêœcia. By³o po godz. 16,
gdy id¹c niespiesznym, patrolowym krokiem Z¹bkowsk¹ w kierunku Targowej, zbli¿ali siê do
przejœcia dla pieszych na Tarchomiñskiej. Poniewa¿ mieli zielone
œwiat³o, nie przyspieszaj¹c ani nie
zwalniaj¹c kroku weszli na jezdniê. W tym samym momencie kieruj¹cy ciemnozielonym chryslerem skrêca³ z Z¹bkowskiej i wpad³ na policjantów. Potr¹cony
st.sier¿. Marek Kuch upad³ kilka
metrów dalej. Samochód zatrzyma³ siê tu¿ obok. Szybko okaza³o siê, ¿e prowadz¹cy go Adam
C. (lat 28) nie ma prawa jazdy, a
w wydychanym powietrzu stwierdzono prawie 2 promile alkoholu.
Nasz kolega z ogólnymi pot³uczeniami trafi³ do szpitala, jego ¿yciu
nie zagra¿a niebezpieczeñstwo.

Nie dajmy siê oszukiwaæ!
Pani Danuta K, mimo swoich 82
lat, jest wyj¹tkowo “na czasie”. I
dlatego nie by³a zdziwiona, gdy
zadzwoni³a do niej nastoletnia kuzynka prosz¹c o kupienie kart do³adowuj¹cych komórkê, które odbierze wieczorem, podczas wizyty. Gdy po zakupach w pobliskim
kiosku starsza pani wróci³a z kartami, znów zatelefonowa³a kuzynka. Z ¿alem stwierdzi³a, ¿e jej wizyta trochê siê opóŸni i gdyby ciocia mog³a podaæ jej przez telefon
ten kod, te cyferki, to bêdzie bardzo wdziêczna, a pieni¹dze odda
jak tylko siê zobacz¹. Gdy by³o ju¿
po wszystkim, pani¹ Danutê drêczyæ zaczê³y pewne w¹tpliwoœci.
I g³os kuzynki jakby nie ten i proœba taka jakby niecodzienna. Po
sprawdzeniach sta³o siê jasne, ¿e
pani Danuta bezpowrotnie straci³a nie tylko 100 z³, ale i zaufanie
do telefonicznych rozmówców.
Du¿o wiêcej pieniêdzy straci³a
“przez telefon” inna mieszkanka
Pragi. Na telefoniczn¹ proœbê
“córki” pani Czes³awa H. przygotowa³a a¿ 10 000 z³! Niepokój pani
Czes³awy wzbudzi³ co prawda
zupe³nie inny g³os kobiety podszywaj¹cej siê pod córkê, ale roz-

Bezp³atne kursy internetu
W marcu w Oœrodku Edukacji
Kulturalnej przy Al. Stanów Zjednoczonych 40 w Warszawie UPC
i chello otworzy³o kolejne pracownie internetowe z bezp³atnym dostêpem do szerokopasmowego Internetu chello. W nowo powsta³ej
pracowni UPC i chello zorganizuje bezp³atne kursy dla dzieci w
wieku od 8-14 lat.
Pracownie powstaj¹ w ramach
ogólnopolskiego projektu o nazwie
Têczowy Internet, który jest czêœci¹ Têczowej Akademii UPC programu edukacyjnego dla dzieci, którego celem jest upowszechnianie dostêpu do internetu i znajomoœæ obs³ugi komputera.
Zajêcia w nowych pracowniach
rozpoczynaja siê od kursu „Podstawy Internetu”. W czasie tych
niekonwencjonalnych lekcji dzieci naucz¹ siê tak¿e jak obs³ugiwaæ
przegl¹darki internetowe i pocztê

elektroniczn¹, korzystaæ z multimediów oraz wyszukiwaæ niezbêdne informacje w sieci. Jedna edycja kursu trwa dwa tygodnie, zajêcia s¹ prowadzone dla dwóch grup
jednoczeœnie.
Zapraszamy do zapisywania siê
na bezp³atne kursy „Podstaw internetu”: tel. 673 60 63 w godz.
12 do 17 lub osobiœcie w Oœrodku Edukacji Kulturalnej.

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

mówczyni przekonywa³a, ¿e to
sprawa chorego gard³a i ¿e z tego
powodu po pieni¹dze przyjdzie
przyjació³ka. Policjanci z Pragi
Pó³noc maj¹ teraz niez³y orzech
do zgryzienia. Dlatego te¿ zwracamy siê z serdeczn¹ proœb¹ do
wszystkich, którzy mog¹ przyczyniæ siê do zatrzymania sprawców
o przekazywanie informacji (tak¿e anonimowo) pod nr telefonów:
603-75-30, 603-75-55, 619-1049. Za pomoc z góry dziêkujemy!

Uwaga na znaki firmowe
Sprzedawa³ dresy i skarpetki,
policjanci zabrali mu kamerê
Policjanci z Sekcji do Walki z
Przestêpczoœci¹ Gospodarcz¹
pó³nocnopraskiej Komendy Policji zainteresowali siê podróbkami
znaków firmowych na sprzedawanej odzie¿y sportowej. Po nitce do
k³êbka, czyli do samochodu pe³nego skarpetek, funkcjonariusze
dochodzili kilka dni i nocy. Owocem ciê¿kiej pracy by³o zatrzymanie do kontroli drogowej samochodu hurtownika, w którym znaleziono prawie 2000 par skarpet,
50 koszulek, dresy i spodnie sportowe o wartoœci ponad 20 000 z³
z zastrze¿onymi znakami firmowymi wiod¹cych firm sportowych.
W³aœcicielowi tych przedmiotów,
S³awomirowi P. (lat 25), gro¿¹ dotkliwe kary finansowe, na poczet
których dokonaliœmy tymczasowego zajêcia mienia ruchomego
- kamery cyfrowej.

Napad na bank na Zaciszu
Oko³o godz. 9.30 policjantów na
Pradze Pó³noc zaalarmowa³a informacja o napadzie z broni¹ na
bank przy ul. Radzymiñskiej. W
oka mgnieniu pod placówkê “na
kogutach” podje¿d¿a³y kolejne radiowozy. Dziêki sprawnemu systemowi dowodzenia, w newralgicznych punktach natychmiast
powsta³y policyjne blokady, w powietrze poderwany zosta³ œmig³owiec, na miejsce skierowany zosta³ pies tropi¹cy, a pozosta³e radiowozy penetrowa³y mo¿liwe drogi ucieczki. Po chwili zszokowani
œwiadkowie relacjonowali przebieg
zdarzenia. Pod pawilon handlowy,
w którym mieœci siê filia banku
podjecha³ stary, jasnoniebieski
volkswagen golf , wysz³o z niego
dwóch mê¿czyzn w kominiarkach
i weszli do pawilonu. Trzeci, równie¿ zamaskowany pozosta³ za
kierownic¹, nie gasz¹c silnika. Nie
przebieraj¹c w s³owach mê¿czyŸni oznajmili, ¿e to jest napad, gro¿¹c pistoletem za¿¹dali wydania
pieniêdzy. Gdy obs³uga z wahaniem wykonywa³a polecenia w
ruch poszed³ piêciokilogramowy
m³ot i siekiera, którymi sprawcy
rozbili szybê w okienku kasowym
i wyszarpnêli pieni¹dze. Samochód ruszy³ z piskiem opon w kierunku Targówka Fabrycznego i na
razie s³uch o nim zagin¹³. Policjanci z Pragi Pó³noc prowadz¹ intensywne œledztwo, na pewno pomo¿e im wiele œladów pozostawionych na miejscu zdarzenia.
Wszystkie osoby mog¹ce pomóc w ustaleniu sprawców napadu proszone s¹ o kontakt z Policj¹ pod numerami telefonów:
Sekcja Kryminalna KRP W-wa
VI 603-84-62,
oficer dy¿urny ca³odobowo
603-75-55, 619-10-49,
ca³odobowo, bezp³atnie i anonimowo 0-800-120-148
Komisarz Robert Nesseldt
oficer prasowy VI KRP

8

nowa gazeta praska

Œw. Joanna, ks. Bosko i praskie
podwórka, czyli si³a jednostki
Œwiêta Joanna D’Arc by³a XVwieczn¹ pastereczk¹. Niewiele
posiada³a oprócz swych wizji.
Wydawa³o siê, ¿e jest w beznadziejnej sytuacji. Z jednej strony
objawia³a siê jej Matka Bo¿a, która nakazywa³a broniæ Francji
przed Anglikami i kolaborantami
nie sam¹ modlitw¹, ale z mieczem w rêku, a z drugiej niedowierzaj¹cy jej i zupe³nie zrezygnowani rodacy czekaj¹cy na przyjœcie cudu.
Wspominam o tej historii w kontekœcie stosunków miêdzyludzkich, a szczególnie ma³ej wagi
przyk³adanej do wychowania praskich nastolatków. Ludzie na
samo wspomnienie o m³odzie¿y
dostawali (i dostaj¹) gêsiej skórki. Nie jest moim zadaniem w tym
artykule szukanie winnych takiego stanu, a wrêcz przeciwnie
chcia³em pokazaæ, ¿e coœ idzie w
dobrym kierunku. Na Pradze powsta³y oœrodki sportowe i organizacje oferuj¹ce du¿¹ rozmaitoœæ
zajêæ rekreacyjnych i sportowych.
Powróæmy na chwilê do historii: król, rycerze zostaj¹ przekonani do walki - œw. Joanna wlewa
w ludzi nadziejê, porywa t³umy,
stawia cel i pragnie go realizowaæ.
Gromadzi ludzi, którzy chc¹ zmiany, którzy chc¹ walczyæ, którzy
czuj¹ siê wspó³odpowiedzialni cecha chrzeœcijanina. Dziewica
Orleañska jecha³a na koniu na
czele wojska, ³¹cz¹c ludzi i wskazuj¹c im drogê. Ludzie, o których
chcê teraz napisaæ te¿ po³¹czy³a
modlitwa ale i... pi³ka no¿na. O
kim mowa? Na Pradze jest o niej
coraz g³oœniej - o Salezjañskiej
Lidze Szóstek Pi³karskich (SL6P)
organizowanej dla dzieci i m³odzie¿y przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji
Sportowej (SL SALOS) dzia³aj¹ce od po³owy lat 90 przy Bazylice Najœwiêtszego Serca Jezusowego na Szmulkach.
Na razie z dobrym skutkiem do zakoñczonych na jesieni 2004
r. rozgrywek, trwaj¹cych dwa miesi¹ce zg³osi³o siê 26 dru¿yn, czyli
prawie 260 ch³opców i dziewcz¹t
- wynik ten mo¿na uznaæ za rewelacyjny. W 108 meczach strzelono 682 bramki, co daje œredni¹
ponad 6 bramek na mecz. SALOS, korzystaj¹c z ideologii ksiêdza Bosko chce wychowywaæ dobrych chrzeœcijan i dobrych obywateli, szczególnie le¿y im na
sercu ta m³odzie¿ uboga i trudna. Za cel stawiaj¹ sobie wychowywanie przede wszystkim za
pomoc¹ sportu (oprócz pi³ki no¿nej s¹ te¿ inne dyscypliny). Zbieraj¹ dzieci i m³odzie¿ z ulic, organizuj¹ im zajêcia, ale i delikatne
ukazuj¹ zasady fair play, dobre
zachowanie, istotê wzrastania w
przyjaŸni.

SL6P to tak¿e opracowywane
na bie¿¹co gazetki opisuj¹ce ligê,
informacje zamieszczane na stronie internetowej www.salos.waw.pl, og³oszenia w gazetce parafialnej, a tak¿e imprezy
okolicznoœciowe (np. op³atek Bo¿onarodzeniowy) podtrzymuj¹ce
atmosferê i dodaj¹ce profesjonalizmu. Wspania³ym akcentem na
zakoñczenie rozgrywek by³a wizyta gracza Legii Warszawa Tomasza Soko³owskiego, który wrêcza³ nagrody i gratulowa³ najlepszym, ¿ycz¹c, by byli jeszcze lepsi.
Joanna D’Arc osi¹ga swój cel,
Francuzi odzyskuj¹ koronê królewsk¹, nastêpnie swoje ziemie.
Joanna zostaje kanonizowana w
1919 roku. Jej historia mo¿e byæ
przyk³adem jak wiele zale¿y od
ka¿dego z nas. Wiosn¹ odbêdzie
siê kolejny turniej pi³karski wszelkie informacje s¹ do uzyskania w Oratorium Bazyliki (Tel/fax:
670 11 99). ) Jak dowiedzia³em
siê od szefa ca³ego przedsiêwziêcia, Beaty Dziwirek, mo¿liwoœci
jest o wiele wiêcej. Ksi¹dz Bosko
powiedzia³: „Potrzebujê pomocników. S¹ takie sprawy, których
ksiê¿a i klerycy nie mog¹ siê podejmowaæ, natomiast wy je wykonacie”, dlatego potrzeba opiekunów, trenerów, chc¹cych tworzyæ
gazetki, stronê internetow¹, potrzeba ludzi do rozmawiania z
dzieæmi, do pracowania z nimi, po
prostu do zainteresowania siê losem dzieci, potrzeba ka¿dego potrzeba wspó³odpowiedzialnoœci. ¯eby dowiedzieæ siê czegoœ
wiêcej o SALOS, do rozmowy
zaprosi³em w³aœnie Beatê Dziwirek, prezes SALOS. M³oda, doœwiadczona, stanowcza, i wci¹¿
uœmiechniêta. Ka¿dy by chcia³
mieæ takiego szefa.
- SALOS ma w swej nazwie
„organizacja sportowa”. Czy
mo¿emy mówiæ o SALOS jak o
klubie?
- Jest wiele zasadniczych ró¿nic pomiêdzy SALOS a klubami
sportowymi. G³ównym za³o¿eniem naszej dzia³alnoœci jest
kszta³towanie charakteru m³odych ludzi, poprzez zorganizowane zajêcia sportowe i rekreacyjne zgodnie z wartoœciami chrzeœcijañskimi. Dlatego nie wyniki
sportowe, ale normy moralne s¹
g³ównym wyznacznikiem do korzystania z naszej oferty. Dzieci i
m³odzie¿ musz¹ dostosowywaæ
siê do wyznaczanych przez SALOS obowi¹zuj¹cych zasad zachowania. Drugim bardzo dla nas
wa¿nym za³o¿eniem jest czyniæ
sport dostêpnym dla wszystkich
zainteresowanych dzieci, dlatego
nie zasobnoœæ portfela rodziców
ma umo¿liwiaæ dzieciom profesjonalne uprawianie sportu. Mamy
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ambicje, aby warunki, w jakich
dzieci -cz³onkowie stowarzyszenia trenuj¹, by³y na bardzo wysokim poziomie. Pod tym wzglêdem
myœlê, ¿e propozycja, jak¹ daje
SALOS jest nawet bogatsza ni¿
niejednego klubu sportowego
dzia³aj¹cego na terenie Pragi.
- Kim s¹ ludzie pracuj¹cy
jako kadra w organizacji?
- Dysponujemy niewielkim zespo³em wspó³pracowników, jednak¿e s¹ to osoby o nienagannej
moralnoœci i wysokich kwalifikacjach. Wœród naszej kadry mamy
wieloletnich pedagogów, wysokiej
klasy trenerów oraz wychowawców. Wszyscy s¹ szalenie zaanga¿owani w pracê z dzieæmi i pracuj¹ w wiêkszoœci spo³ecznie.
Ci¹gle poszukujemy nowych
osób, które mog³yby podzieliæ siê
swoim doœwiadczeniem i chcia³y
przynajmniej 2 godziny tygodniowo poœwiêciæ na wolontariat z
dzieæmi i m³odzie¿¹. Jednak¿e nie
wystarczy jedynie mieæ uprawnienia do pracy z dzieæmi, chcemy
pracowaæ jedynie z zaanga¿owanymi i uczciwymi ludŸmi.
- Jak wygl¹da finansowa
strona SALOS?
- Finansowa strona organizacji
wygl¹da Ÿle. Nie mówiê tego, aby
siê ¿aliæ, a jedynie zasygnalizowaæ pewne problemy. Nie opie-

ramy siê na portfelu rodziców,
chcemy zaœ zagwarantowaæ wysok¹ jakoœæ us³ug. Ka¿dorazowe
dzia³anie stowarzyszenia, takie
jak np. wyjazd dzieci na obóz
sportowy zimowy lub letni (sale,
hale, boiska), udzia³ ch³opców w
zawodach i turniejach wymaga
niesamowitych wrêcz ewolucji,
aby zebraæ odpowiedni¹ iloœæ
gotówki, umo¿liwiaj¹cej im
uczestnictwo w zajêciach. Zwykle
do ostatniej chwili nie wiemy czy
dru¿yna bêdzie mog³a wyjechaæ
na zawody czy nie. Ostatnio musieliœmy zrezygnowaæ z wyjazdu
na rozgrywki pi³karskie w Sieradzu.
Przed nami problem zorganizowania oko³o 8000 z³otych sfinansowania udzia³u w Œwiatowych
Igrzyskach Olimpijskich M³odzie¿y, które odbywaj¹ siê w Warszawie na prze³omie kwietnia i maja.
I pomimo to, ¿e w³aœnie 2 dru¿yny z SALOS z Pragi Pó³noc (koszykarze i pi³karze) zakwalifikowa³y siê do igrzysk i reprezentowa³yby ca³¹ Warszawê, to nie
wiemy czy staæ nas bêdzie na
uczestnictwo.
- Jakimi osi¹gniêciami mo¿e
pochwaliæ siê SALOS?
- To, co cieszy mnie najbardziej
jako prezesa Stowarzyszenia to
zaufanie, które zyskaliœmy zarów-

Bezp³atne konsultacje
Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga Pó³noc organizuje 24 kwietnia w przychodni przy
ul. D¹browszczaków 5a w godz. 10-16 Bia³¹ Niedzielê
Zapraszamy na bezp³atne konsultacje specjalistów: chirurga naczyniowego (badanie dopplerem), diabetologa, gastrologa, ginekologa, kardiologa, pulmonologa, urologa oraz na badania profilaktyczne: cytologia - kobiety w wieku 35- 59 lat, spirometria - osoby w
wieku 40-65 lat, badania poziomu cholesterolu we krwi u osób w
wieku 35-55 lat w godz. 8-12 (badanie na czczo).
Badania wspó³finansuje Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawa i NFZ

Teatralne zag³êbie(2)
Zgodnie z zapowiedzi¹ prezentujemy dziœ kolejne teatry dzia³aj¹ce w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury. Kompania Teatralna MAMRO
jest jedn¹ ze stosunkowo niedawno powsta³ych grup teatralnych.
Swoje si³y zjednoczy³y w tym
przedsiêwziêciu - Teatr Pora¿ka,
Teatr S³owa i œwie¿a krew - ludzie,
którzy do³¹czyli do MAMRO. Zespo³em opiekuje siê Grzegorz
Reszka - postaæ niezwykle barwna. Absolwent szko³y muzycznej I
stopnia im. W. Kurpiñskiego w
Warszawie i Wydzia³u Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej PWSFTiT w £odzi, dyplomowany mechanik lotniczy, który w
swojej karierze by³ m.in. instruktorem teatralnym w Centrum Kultury Teatralnej Teatru Ochota. Jest
dramaturgiem, aktorem i sprawuje artystyczn¹ pieczê nad Kompani¹ Teatraln¹ MAMRO.
Kompania rozpoczê³a dzia³alnoœæ we wrzeœniu 2004, a ju¿ w
paŸdzierniku teatr zaprezentowa³
premierê spektaklu „Sceny z ¯ycia wziête” na kanwie opowiadañ
Ephraima Kishona, Janusza Osêki i Kornela Makuszyñskiego. Za
to przedstawienie Kompania otrzyma³a nagrodê specjaln¹ jury na
Maratonie Teatralnym Zielonka
2004. Aktorzy Kompanii Teatralnej
MAMRO to w wiêkszoœci studenci
warszawskich uczelni, ale równie¿
maturzyœci i osoby pracuj¹ce. W
sk³ad zespo³u wchodz¹ Daria Bojkowska, Kamila Brodowska,
Agnieszka Ludwiniak, Gra¿yna
Nowak, Katarzyna Pieciuk, Iwona
Wy¿ga, Agnieszka Zalewska, Jakub „¯aba” Jankowski, Pawe³ Mitrowski, Tomasz Mitrowski, £ukasz
Szymerski, Marcin Turek, £ukasz
¯ó³kowski. Najbli¿sza premiera to
ju¿ w tym miesi¹cu spektakl „Epopeja” wed³ug scenariusza Grzegorza Reszki, na grudzieñ planowane jest premierowe przedstawie-

nie „Czego nie widaæ” Michaela
Frayna.
Teatry, które wesz³y w sk³ad
Kompanii MAMRO, a raczej Teatr
S³owa, zdobywa³ wiele nagród m.in. Grand Prix festiwalu „Wawrzyn ’98” za sztuki „Absurd” i „Sceny z ¿ycia wziête”, nagroda dla
najlepszego zespo³u teatralnego
na festiwalu „Wawrzyn ’99”, Grand
Prix festiwalu „Garderoba Bia³o³êki
`99” za spektakle „Sceny z ¿ycia
wziête” i „Sztuka o ma³o co teatralna”, Grand Prix III Festiwalu Teatrów Amatorskich „Garderoba
Bia³o³êki 2001” za spektakl „Muzeum”, Grand Prix V Maratonu Teatralnego Zielonka 2002 za spektakl „Bolero”, drugie miejsce na festiwalu „Wyjœcie z cienia” 2003 za
spektakl „Bolero”, pierwsza nagroda na festiwalu „Galimatias” 2004
w Teresinie za ten sam spektakl,
nagroda specjalna jury - ju¿ dla
Kompanii Teatralnej MAMRO - za
„Sceny z ¯ycia wziête” na VII Maratonie Teatralnym Zielonka 2004.
W zajêciach Teatru Dzieciêcego „Stonka” z wielkim entuzjazmem uczestnicz¹ m³odzi ludzie
w wieku od 7 do 12 lat. Pó³toragodzinne próby do przedstawieñ odbywaj¹ siê niemal jak na deskach
profesjonalnego teatru. Najm³odsi aktorzy ucz¹ siê ruchu scenicznego, interpretacji piosenek, æwicz¹ dykcjê, rozwijaj¹ wyobraŸniê
sceniczn¹, ucz¹ siê prze³amywaæ
tremê i wreszcie przygotowuj¹
przedstawienie, które jest zwieñczeniem szlifowania aktorskiego
warsztatu. Zespó³ „Stonki” tworz¹
m.in. Hania Nykowska, Natalia
Lejda, Ola Kucek, Julia Motyka,
Anna Rachwa³, Joanna Rachwa³,
Ola Fila, Klara Stêpkowska, Ola
Kucek, Julia Motyka, Daniela
Orzechowska, Marcin Pasierbski,
Bartek Biskup, Jakub Milewski,
Karol Kreczmarski.
(egu)

no wœród dzieci jak i ich rodziców
oraz organizacji, które wspieraj¹
nasze dzia³ania wiedz¹c, ¿e œrodki, którymi dysponujemy s¹ wydawane gospodarnie i zgodnie z
celem. Jeœli chodzi o dzia³ania,
którymi mo¿emy siê poszczyciæ to
zorganizowana i wypromowana
przez nasze Stowarzyszenie Liga
6-ek Pi³karskich. Dwa razy do
roku, w okresie wiosny i jesieni,
grupa oko³o 250 zawodników,
ch³opców i dziewcz¹t, rozgrywa
mecze ligowe. Sukcesem z pewnoœci¹ jest te¿ wygrana naszych
koszykarzy - dru¿yny Shmoolky
SALOS - w rozgrywkach WNBA wtajemniczeni bêd¹ wiedzieli o co
chodzi.
- Czy s¹ jakieœ elementy, w których SALOS odczuwa deficyt, czego lub kogo potrzebuje?
- Trudno jest odpowiedzieæ na
tak postawione pytanie, poniewa¿
jestem osob¹, która chcia³aby ci¹gle wiêcej i lepiej. Chcia³abym,
¿eby dzieci mog³y jeŸdziæ na fantastyczne wyjazdy narciarskie,
rajdy piesze i rowerowe, chcia³abym stworzyæ wiêksz¹ grupê koszykarzy i zagwarantowaæ im

mo¿liwoœæ zgrupowañ i treningów
- poniewa¿ mocno w nich wierzê,
chcia³abym móc choæ niewielkie
pieni¹dze p³aciæ systematycznie
naszym trenerom. Ci¹gle borykamy siê z brakiem pieniêdzy i ludzi. Zdajê sobie sprawê, ¿e ludzie
najpierw musz¹ zarabiaæ na ¿ycie (a tego SALOS im nie zagwarantuje), potem zajmuj¹ siê domem. Ale z serca namawiam,
gdy¿ zamiast obejrzeæ kolejny,
1000 odcinek serialu, mo¿na zrobiæ coœ dobrego dla innych. Satysfakcja z takiej pracy jest przeogromna. Gdyby uda³o mi siê zachêciæ sponsorów lub trenerów do
wspó³pracy z SALOS to by³oby
wspaniale.
- A na co mog¹ liczyæ osoby,
które chc¹ wspó³pracowaæ z
SALOS?
- Osoby, które chc¹ wspó³pracowaæ z SALOS mog¹ liczyæ na
du¿¹ iloœæ pracy (œmiech). Zarz¹d
bardzo dba oto, aby kadra stale
podnosi³a swoje kwalifikacje, ponadto jesteœmy jak jedna rodzina:
wspieramy siê, wspólnie pracujemy i dbamy o dobre imiê Stowarzyszenia.
Adam Praski

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
promocja zdrowia!
Masz problem ze s³uchem

NFZ

√ wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
√ 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

MEBLOWY

SALON FIRMOWY

PRODUCENT MEBLI

MEBLE WYPOCZYNKOWE I NIE TYLKO

CENY FABRYCZNE!
DU¯Y
WYBÓR
600 m2
EKSPOZYCJI

ul. Suchodolska 2 (róg Kinowej) tel. 813-29-25
pon.-pt. 11-19, sob. 10-15 www.pyka.pl

