
nowa gazeta praska 1

be
zp
³a
tn
ie

Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

nr 25 (347) 6 grudnia 2006 roku

ISSN 1234-6365

www.ngp.pl

Nak³ad 25.000 egz.
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ul. Jagielloñska 3, tel. 022 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 022 436-58-35/37
ul. Myœliborska 98G lok. 5, tel. 022 747-16-85

� œluby, chrzty, komunie, reporta¿e

� sesje zdjêciowe, portrety, akty

� zdjêcia techniczne, reprodukcje

www.foto-kobus.pl

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 12

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

dokoñczenie na str. 6

ŒCIENNE      POD£OGOWE

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34

Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY

Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:

 komunikacyjnych, maj¹tkowych, osobowych, na ¿ycie

dla osób fizycznych i dla firm.

Proponujemy:

Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ!

Nowe atrakcyjne pakiety i zni¿ki
dla wybranych marek samochodów.

Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach.

PRZEDSTAWICIELSTWO

ul. Wysockiego 10
03-371 Warszawa

tel. (22) 675 55 58, fax (22) 675 92 66
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00 - 19:00

sobota w godzinach 10:00 - 15:00
www.warta.pl

Zapraszamy równie¿ do nowo otwartego

Punktu Obs³ugi Klienta w MARKACH
ul. Pi³sudskiego 143 B, tel/fax (022) 771-23-85

czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11:00 - 18:00
naprzeciwko supermarketu „MARCPOL”

Rada i Zarz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Wydzia³ Kultury

zapraszaj¹

17 grudnia o godz. 19.00
do Koœcio³a

NMP  Matki Piêknej Mi³oœci

przy ul. Myœliborska 100

na koncert kolêd w wykonaniu:

Haliny Fr¹ckowiak
Alicji Majewskiej

Ma³gorzaty Pietrzak
W³odzimierza Korcza
Zbigniewa Wodeckiego

Skutkiem decyzji finanso-
wej, zainspirowanej przez
administracjê osiedla Pod-
grodzie Spó³dzielni Mieszka-
niowej Bródno, podjêtej przez
wiêkszoœæ mieszkañców bu-
dynku przy Krasnobrodzkiej
12 w 1997 roku, jest dzisiej-
szy konflikt wokó³ stacji ba-

Komórkowa koœæ niezgody
zowej telefonii komórkowej
umieszczonej na dachu owe-
go budynku. Operator p³aci
za u¿ytkowanie dachu,
mieszkañcy twierdz¹, ¿e go-
dzili siê jedynie na antenê, nie
zaœ na stacjê bazow¹, czêœæ
z nich obawia siê o swoje
zdrowie. Obawy dotycz¹

szkodliwego dla zdrowia nie-
jonizuj¹cego promieniowania
pól elektromagnetycznych.

Mieszkañcy Krasnobrodz-
kiej 12 twierdz¹, ¿e w ci¹gu
ostatnich kilku lat wielu spo-
œród nich skar¿y siê na ró¿-
nego rodzaju dolegliwoœci
neurologiczne, kilka osób
zmar³o na nowotwory. Od
czasu, kiedy na dachu, obok
anteny, pojawi³a siê stacja
bazowa, wœród mieszkañców

Dzisiejsza szko³a przypomina pole walki. Prze¿ywanie
i wyœmiewanie, szarpanie i bicie jest na porz¹dku dzien-
nym. Zwykle grupa prowodyrów, maj¹cych tzw. cechy
przywódcze i pos³uch w klasie, znajduje sobie „ofiarê”,
tj. dziecko, które w jakiœ sposób ró¿ni siê od innych. Mo¿e
jest gorzej ubrane, Ÿle siê uczy lub uczy siê za dobrze, co
przecie¿ nie jest w modzie. Czasem ma jakiœ defekt fi-
zyczny, albo jest nieœmia³e. A czasem po prostu nie chce
robiæ tego, co nakazuje przywódca, np. paliæ papierosów
przy œmietniku lub w toalecie.

Stop agresji
w szkole!

Wtedy takie dziecko „nie
ma ¿ycia”. Ma³o wybredne
przezwiska i g³upie kawa³y to
najmniej groŸne konsekwen-
cje odstawania. Najgorsze
jest odrzucenie, odizolowa-
nie. Prawo zachowania stad-
nego powoduje, ¿e ma³o kto

przeciwstawia siê grupie, bo
boi siê losu kolejnej ofiary. A
ci, którzy maj¹ odwagê po-
wiedzieæ „nie”, p³ac¹
ogromn¹ cenê – objawiaj¹c¹
siê nerwic¹, strachem przed
pójœciem do szko³y i brakiem

dokoñczenie na str. 6

Na scenie Domu Kultury
„Zacisze” swoje mo¿liwoœci i
umiejêtnoœci pokazali zawod-
nicy w 5 kategoriach wieko-
wych: 2 w rock`n`rollu spor-
towym (6 – 12 lat i 13 -17 lat),
3 w boogie woogie (juniorzy,
seniorzy œrednio zaawanso-
wani oraz seniorzy klasa mi-
strzowska). W ubiorach m³od-
szych zawodników wiêcej
by³o ró¿norodnych barw i bla-
sków, u starszych – dostojnej
czerni. Wystêpom par towa-
rzyszy³y ¿ywe, wrêcz og³u-

Wiêcej ni¿ taniec

szaj¹ce reakcje publicznoœci:

oklaski, okrzyki, dŸwiêk rogu.

Wiele osób utrwala³o popisy

taneczne na zdjêciach. Wi-

downiê wype³ni³a kibicuj¹ca

Impreza siê rozwija. W IX edycji Otwartych Mistrzostw
Warszawy w BoogieWoogie, wzbogaconych o Debiuty -
Turniej Rock`n`Rolla Sportowego, wyst¹pili zawodnicy z
5 krajów: Litwy, Rosji, £otwy, Ukrainy i Polski. Ocenia³o
miêdzynarodowe jury. Tradycyjnie, imprezê poprowadzi³
Robert Kulesza. „Z tañca mo¿na dowiedzieæ siê o sobie,
o swoich mo¿liwoœciach” – powiedzia³ 2 grudnia.

dokoñczenie na str. 2

Czy wiesz, ¿e oko³o 500
milionów ludzi na ca³ym œwie-
cie ma ubytek s³uchu? To jed-
no z najbardziej powszech-
nych schorzeñ i jedno z naj-
bardziej niezrozumianych.
Szacuje siê, ¿e oko³o 10%
populacji niedos³yszy. Jesz-

Niedos³yszysz?
Mo¿na temu zaradziæ!

cze 15-20 lat temu aparaty
s³uchowe by³y du¿e, uci¹¿liwe
i poprawia³y s³yszenie w ogra-
niczonym stopniu. Ale dzisiej-
sze rozwi¹zania s¹ ma³e, w
pe³ni zautomatyzowane, dys-
kretne i bardzo skuteczne. Co
wiêcej, s¹ one dofinansowy-

wane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia i Powiatowe

Centra Pomocy Rodzinie!

Zbiórka Œwi¹teczna dla DZIECI
z domów opieki spo³ecznej na Bia³o³êce

9, 16 i 23 grudnia (soboty) – w godz. 9–14

Szko³a Podstawowa Nr 342, ul. Strumykowa 21A

Zbieramy : odzie¿, obuwie, zabawki, ksi¹¿ki, s³odycze,
¿ywnoœæ d³ugoterminow¹ ziemiop³ody (nie zbieramy
pieniêdzy i przedmiotów o du¿ej wartoœci).

Zbiórkê prowadz¹ Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych
PERES, Fundacja Pomocy Rodzinie „CZ£OWIEK W POTRZE-
BIE”, Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 342
im. Jana Marcina Szancera,  Akcja Pomó¿ Dzieciom Prze-
trwaæ Zimê. Szefem Sztabu Akcji jest Sebastian Suwa³a.

Warto wybraæ
Miœka!

czytaj na str. 12
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Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a
tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
Bazar ul. Namys³owska paw. 15

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS!

www.zpuhedyta.strona.pl

O szczegó³y zapytaj w Oddziale:
18 Oddzia³ w Warszawie ul. Jagielloñska 55  03-301 Warszawa tel. (0-22) 510 15 81 do 82

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

Masz problem z aparatem s³uchowym?

(piszczy, gwi¿d¿e, dudni, nie dzia³a itp)

PrzyjdŸ po fachow¹ poradê.

Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych

i baterii w Warszawie

Wiêcej ni¿ taniec
zawodnikom m³odzie¿, cz³on-
kowie rodzin i sympatycy.
Najm³odszy z nich, Dawidek
(rok i 9 miesiêcy), przyby³ z
rodzicami i babci¹ Wand¹, by
kibicowaæ Grzegorzowi Heru-
biñskiemu i jego partnerce
Marcie – oni maj¹ w sobie
„coœ”; gdy wychodz¹ na par-
kiet – szalej¹. Babcia ma na-
dziejê, ¿e w przysz³oœci Da-
wid te¿ bêdzie chcia³ tañczyæ.

dokoñczenie ze str. 1 Dyrektorka DK „Zacisze”
dzieli siê refleksj¹: w tañcu
jest rywalizacja – trzeba po-
gratulowaæ zwyciêzcom; naj-
wa¿niejsze jest jednak to, ¿e
wszyscy uczestnicy maj¹ za-
interesowanie, które bêdzie
im w ¿yciu procentowaæ.
Przez taniec poznaj¹  nowych
ludzi, mog¹ siê zaprzyjaŸniæ,
wyje¿d¿aj¹ do innych krajów.
Dom Kultury „Zacisze” jest
otwarty na kontakty ze-

wnêtrzne. Dwa lata temu pani
dyrektor rozmawia³a z dyrek-
tork¹ teatru „Katri” z Rygi,
przy szkole sportowej. W
efekcie, goœcie z tej placówki
wyst¹pili w „Zaciszu”, a w za-
mian zaprosili gospodarzy do
siebie. Kilkunastoosobowy
zespó³ tañca boogie woogie
by³ goœciem honorowym pod-
czas spartakiady w Rydze,
wyst¹pi³ te¿ w najwiêkszym
teatrze w tym mieœcie. Dobre
kontakty zainspirowa³y u³o¿e-
nie programu „Wymiana”, na
który uda³o siê pozyskaæ
œrodki z Unii Europejskiej. W
czasie ferii zimowych m³odzi
tancerze z Rygi przyjad¹ do
Warszawy i wspólnie z kole-
gami z „Zacisza” stworz¹
spektakl. Jaki on bêdzie, za-
le¿y wy³¹cznie od pomys³ów
m³odzie¿y. W ubieg³ym roku
taki spektakl powsta³ we

wspó³pracy z goœæmi z Litwy,
teraz bêdzie z £otw¹. „Roz-
szerza siê kr¹g ludzi, którzy
chc¹ wspó³pracowaæ. To, co

w tej dziedzinie robi¹ doroœli,
bardzo dobrze wp³ywa na
m³odzie¿” – mówi Bo¿enna
Dydek.                               K.

OTWARTE MISTRZOSTWA W BOOGIE WOOGIE

JUNIORZY: 1. Grzegorz Cherubiñski, Martyna Majerska (Klub
ATG Warszawa); 2. Bart³omiej Gorczycki, Marcelina Sroczyñ-
ska (Opus Twist Che³m); 3. Daniel Mazurek, Marta Marcinek
(Opus Twist Che³m)
B1: 1. Maciej Kie³basa, Iga Janas (Klub Kick Pionki); 2. Ivan
Katrunov, Zanochkina Zanna (Club „Elvis”, Kharkov, Ukra-
ina); 3. Wojtek Zembrzuski, Aneta Zembrzuska (Boogie Rock
Warszawa)
B2: 1. Micha³ Oblaciñski, Katarzyna Dybowska (Klub ATG
Warszawa); 2. Damian Piorun, Katarzyna Su³ek (Klub Kick
Pionki); 3. Grzegorz Bañka, Justyna Batorowicz (Boogie Rock
Warszawa)

TURNIEJ ROCK’N’ROLLA SPORTOWEGO

POCZ¥TKUJ¥CY: 1. Nikita Prohorov, Diana Lotina
(Rock’n’roll Club „Jump”, Ryga, £otwa); 2. Petrov Alek-
sandr, Slyuschenkova Mariya (Detskoe Salto Kaliningrad);
3. Muminova Oriena, Sysoev Il’ya (Klub Jantar Kaliningrad)

JUNIORZY: 1. Arvis Betkers, Tatevika Paronjana ( R o c -
k’n’Roll Club „Kengurroks”, Ryga, £otwa); 2. Rybakov Nikita,
Terent’eva (ValentinaKlub Jantar Kaliningrad); 3. Tomas Pe-
trauskas (Monika Kargelyte Klub ,,Elvis”, Siauliai, Litva)

Promocja!Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

Wszystkim Mieszkañcom, którzy w wyborach samorz¹do-

wych 2006 oddali na mnie swój g³os serdecznie dziêkujê. To
dziêki Waszemu zaufaniu zosta³em radnym dzielnicy Bia³o-

³êka i temu zaufaniu chcê sprostaæ. Otrzyma³em 845 g³osów.

W szczególnoœci chcê podziêkowaæ Mieszkañcom Chosz-
czówki i okolic, gdzie tylko w jednym punkcie wyborczym otrzy-

ma³em 507 g³osów.

Te wyniki tym bardziej zobowi¹zuj¹ mnie to do rzetelnej i pe-

³nej poœwiêcenia pracy na rzecz lokalnej spo³ecznoœci, a  tak¿e
na rzecz ca³ej dzielnicy. To chcê niniejszym zadeklarowaæ.

Krzysztof Pelc

Salon Odnowy Biologicznej „DIANA”

ul. Fioletowa 16 róg Rolanda (Zacisze)
tel. 022 353 03 80

zapraszamy w godz. 9.00-20.00, sob. 9.00-16.00.

Oferuje: ♦♦♦♦♦ fryzjerstwo

♦♦♦♦♦ zabiegi kosmetyczne ♦♦♦♦♦  makija¿ ♦♦♦♦♦ manicure

♦♦♦♦♦  pedicure ♦♦♦♦♦ solarium ♦♦♦♦♦ masa¿ tybetañski

♦♦♦♦♦  klasyczny ♦♦♦♦♦ bioenergoterapiê

Dziêkujê za zaufanie
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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

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Nie trzeba mieszkaæ w
Œródmieœciu czy jeŸdziæ a¿
na Poln¹, by móc odnaleŸæ
prawdziwie polski smak i
œwie¿oœæ wyrobów gospodar-
skich – bez œladu chemii, we-
d³ug starych receptur z Pod-
karpacia, Wielkopolski, Su-
walszczyzny a nawet kresów:
wileñszczyzny czy ziem tatar-
skich.

Specjalnie dla mieszkañ-
ców tych okolic: Tarchomina,
Bia³o³êki a nawet Legionowa
otwarto na ul. Œwiderskiej
100/20 (tel. 022 670-37-93)
kolejny ze znakomitej sieci
sklepów „Specja³ Wiejski”. To
po drodze: przy ratuszu bia-
³o³êckim skrêca siê w ul.
Œwiatowida, potem w lewo
przy Leader Price; wejœcie od
ul. Æmielowskiej, ³atwo trafiæ.

Sklep dzia³a ju¿ od dwóch
lat i ma grono sta³ych klien-
tów. Oferta poszerzana jest
ci¹gle o coraz to nowe pro-
dukty znalezione w ró¿nych
zak¹tkach Polski. Coraz
wiêkszym zainteresowaniem
kupuj¹cych ciesz¹ siê wyro-
by pierwszej w naszym kra-

ju masarni ekologicznej,
pasieki i mleczarni oraz

przetwórni warzyw i owo-

ców, które tak¿e posiadaj¹
certyfikaty œwiadcz¹ce o

zachowaniu procedur eko-

logicznych!.

Nigdzie w Warszawie nie
dostanie siê takiej rozmaito-
œci wêdlin wêdzonych nie-
spiesznie w dymie olchowym
czy dêbowym (specjalna se-
ria szynek, polêdwic itp) albo
w specjalnej mieszance
dymu z dobranych drzew
owocowych. Tu s¹ pyszne
sery koryciñskie i sprowadza-
ne a¿ z Wi¿ajn: bia³e, z zio³a-
mi, wêdzone. Tu s¹ czysto
owcze oscypki, œwie¿utki
bundz, sery kozie. Tu zio³a-
mi pachnie szynka z najlep-
szego miêsa obtaczana w
dzikim tymianku, br¹zowi siê
kie³basa z dzika, czosnkowa
czy polska surowa. Tu s¹ pa-
rówki bez paskudnych dodat-
ków – gwarantowanie czysto
miêsne a gryczana kaszanka
i salceson prosto z gospodar-
nych Kujaw. Czysto orkiszo-
wy chleb albo ten na zakwa-
sie, z pieca chlebowego
moszczonego tatarakiem.

W „Specjale Wiejskim”
mo¿na dostaæ najwiêcej wy-
robów odznaczanych presti-
¿owymi nagrodami na krajo-
wych i miêdzynarodowych
targach ¿ywnoœci bez chemii;
certyfikaty i badania labora-
toryjne do obejrzenia na miej-
scu. S¹ te¿ i nowoœci: znako-
mite miody pasieczne; najlep-
sze - z maliny leœnej, z mnisz-
ka lekarskiego i mieszany:
kwiat lipy, koniczyna bia³a i
nostrzyk.

Z nowoœci warto spróbo-

waæ jaj specjalnej odmiany
kur zielononó¿ek kuropatwia-

nych z czystej Doliny Baryczy

– ich wyj¹tkowe w³aœciwoœci
potwierdzaj¹ specjaliœci a ich

wyj¹tkowy smak ka¿dy mo¿e

sprawdziæ sam. Jest te¿ olej
rydzowy o wyj¹tkowych wa-

lorach prozdrowotnych i zna-
komitym smaku; do sa³atek,

zimnych sosów, do kraszenia.

Na jesienne wieczory przy-
da siê konfitura z p³atków lub
owoców ró¿y, czy pigwy,
œwie¿utka pascha do kawy a
przed przeziêbieniem uchro-
ni¹ soki owocowe – t³oczone
na zimno ze œwie¿ych owo-
ców o szczególnych w³aœci-
woœciach, pochodz¹cych z
górskich sadów. Soki te nie
s¹ dos³adzane cukrem, nie
zawieraj¹ dodatków chemicz-
nych, poddano je tylko proce-
sowi pasteryzacji. To nieoce-
niony, unikalny magazyn
œwie¿ych witamin i natural-
nych mikroelementów.

W ostatnim okresie nasz¹
ofertê poszerzyliœmy o pro-
dukty z Wielkopolski, w tym
Wielkopolskie kie³basy suro-
we, rogale œw. Marcina i ¿ur
z Konina.

P³ac¹c za swoje zakupy
w „Specjale Wiejskim” p³a-

cisz za zdrowe po¿ywie-

nie, a nie za sztuczne do-

Tarchomin,
ul. Œwiderska 100/20

(wejœcie od ul. Æmielowskiej),
tel.: 022 670 37 93

pon.-pt. 10 - 19,  sob. 8 - 15

 ¯oliborz,
ul. Feliñskiego 52
(przy pl. Wilsona)

pon.-pt.  8 – 20,  sob. 8 - 15

Kabaty,
ul. W¹wozowa 36 paw.28

(teren bazarku),

tel.: 022 648 32 72
pon.-pt.  8 – 20,  sob. 8 - 15

Œródmieœcie,
ul. Polna 13 paw. 48

(bazar Polna),

tel.: 022 825 67 86 w.135
pon.-pt. 11 – 19,  sob. 9 - 16

S³u¿ew,
ul. Wa³brzyska 11, lok. 2,

(CH Land),
tel.: 022 549 90 08

pon.-pt.  10 – 20,  sob. 10 - 18

Saska Kêpa
ul. Zwyciêzców 23

www.specjalwiejski.pl

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
Radoœæ, ul. Patriotów 213 lok. B
(vis a vis stacji kolejowej) tel. 022 615-65-37

- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA
KANCELARIA PRAWNA

LEGIS MEDIA

Prawnik przyjazny ludziom

POMOC PRAWNA

W PE£NYM ZAKRESIE

ul. Kondratowicza 37 lok. 202

tel. 022 884 84 00, 502 535 361

e-mail: legismedia@legismedia.pl

SPECJA£ WIEJSKI -
blisko Ciebie!

datki, wodê i konserwanty.
Naprawdê warto!

Zapraszamy do naszych
sklepików w Warszawie:

Ponad dwudziestu miesz-
kañców przyby³o 27 listopada
do urzêdu Targówka, by zoba-
czyæ, jak zaczyna pracê rada
dzielnicy nowej kadencji.

Rzut oka na uk³ad miejsc
pokaza³, ¿e bêdzie inaczej ni¿
poprzednio: zamiast prawie
okr¹g³ego sto³u, przy którym
rajcy mogli patrzeæ sobie w
oczy - rzêdy sto³ów, ustawio-
ne jeden za drugim, daj¹ce
mo¿liwoœæ tylko patrzenia na
plecy kole¿anek i kolegów.

Po odegraniu hymnu pañ-
stwowego  zabra³ g³os, reprezen-
tuj¹cy prezydenta m.st. Warsza-
wy burmistrz Romuald Gronkie-
wicz, który powita³ radnych,
mieszkañców i urzêdników dziel-
nicy ... Mokotów. Prowadzenie
obrad powierzy³ radnemu - se-
niorowi, Zbigniewowi Poczesne-
mu. Obecnoœæ 25, czyli wszyst-
kich wybranych na tê kadencjê
radnych, oznacza³a, ¿e rada
mo¿e podejmowaæ uchwa³y.

Przewodnicz¹ca dzielnico-
wej Komisji Wyborczej, Justy-
na Skalska-Stadejek poinfor-
mowa³a, ¿e w wyborach samo-
rz¹dowych na terenie Targów-
ka frekwencja wynios³a 47%
(w I okrêgu - ponad 50%), g³o-
sowa³y 46 894 osoby, oddano
43 845 wa¿nych g³osów. Pro-
gu wyborczego (5%) nie prze-
kroczy³y: LPR, Warszawskie
Porozumienie Samorz¹dowe
„Nasze Miasto”.

Po 10  mandatów  w radzie
uzyska³y komitety wyborcze:

Prawo i Sprawiedliwoœæ (14
554 g³osy) i  Platforma Oby-
watelska (13 571 g³osów); 3 -
„Mieszkañcy Bródna-Targów-
ka-Zacisza” (6315 g³osów); 2
- „Lewica i Demokraci” (6804
g³osy).

Radnymi z listy PiS zostali:
Tomasz Cichocki, Maciej Dan-
ko, Maciej Jankiewicz,
Agnieszka Kaczmarska, Jan
Mamaj, Anna Moczulska, Ja-
nina Paszkowska, Jerzy Ra-
czyñski, Urszula Suzdalcew,
Krzysztof Zalewski; PO: Kami-
la Kardas, Anna Kuczyñska,
Jêdrzej Kunowski, Aneta Li-
siecka, Krzysztof Miszewski,
Joanna Mroczek, Zbigniew
Poczesny, Wies³aw Rabo-
szuk, Bartosz Szajkowski,
Danuta Winnicka; „Mieszkañ-
cy B-T-Z”: Jacek Duczmal, Ali-
cja Sadowska, Iwona Wuja-
styk; LiD: Witold Harasim, Se-
bastian Koz³owski.

Po wrêczeniu radnym za-
œwiadczeñ o wyborze, odby³a
siê ceremonia œlubowania.
Rotê odczyta³a najm³odsza
radna, Aneta Lisiecka, a ka¿-
dy radny potwierdzi³ s³owem
„Œlubujê”. Mo¿na by³o dodaæ:
„Tak mi dopomó¿ Bóg”. Uczy-
ni³o tak 18 radnych.

Zbigniew  Poczesny  zachê-
ci³ cz³onków rady do zapozna-
nia siê z materia³ami, które
otrzymali „w teczuszkach”.
Ho³duj¹c zasadzie: „Znacie?
Znamy! No to pos³uchajcie” -
odczyta³ fragmenty ustaw o

samorz¹dzie gminy i o ustro-
ju m.st. Warszawy.

Bezpoœrednio po tym poin-
formowa³, ¿e 14 radnych z³o-
¿y³o wniosek formalny o prze-
rwanie obrad do 4 grudnia. W
g³osowaniu popar³o ten wnio-
sek 24 radnych.

 Nie dokonano, przewidzia-
nego w porz¹dku obrad, wybo-
ru przewodnicz¹cego rady. Na
dogadanie siê w tej sprawie
radni dali sobie jeszcze tydzieñ.
Rozczarowani byli ci, którzy
przyszli na sesjê z nadziej¹, ¿e
25 radnym Targówka uda siê
to, co uda³o siê 60-osobowej
Radzie Warszawy. 27 listopa-
da jej przewodnicz¹cym zosta³
Lech Jaworski z PO.

W drugiej czêœci sesji, 4
grudnia, przerw by³o bez liku.
Miêdzy nimi radni dokonali wy-
boru przewodnicz¹cego. Zbi-
gniew Poczesny (PO) dosta³
15 g³osów, pokonuj¹c Macie-
ja Danko (PiS) - 10 g³osów.

Dziêkuj¹c za mandat zaufa-
nia, Zbigniew Poczesny po-
wiedzia³: Musimy tworzyæ

 Pierwsz¹ sesjê rady dziel-
nicy Praga Pó³noc, 27 listopa-
da, otworzy³ w imieniu prezy-
denta burmistrz Artur Mar-
czewski i przekaza³ prowadze-
nie obrad radnemu seniorowi,
którym okaza³ siê, podobnie
jak cztery lata temu, Janusz
Kazimierz Baranowski wybra-
ny z list PiS. Aby formalno-
œciom sta³o siê zadoœæ, prze-
wodnicz¹ca Dzielnicowej Ko-
misji Wyborczej poinformowa-
³a o wynikach wyborów do rady
dzielnicy i wrêczy³a radnym za-
œwiadczenia o wyborze. Na-
stêpnie obecni na sali radni
z³o¿yli œlubowanie. W pierw-
szej sesji nie wzi¹³ udzia³u
wybrany z list Praskiej Wspól-
noty Samorz¹dowej Tadeusz
Szewczyk i on jako jedyny z³o-
¿y œlubowanie na sesji kolej-
nej. W dalszej kolejnoœci radni

Targówek

Bia³o³êka

Praga Pó³noc

Poszukiwanie koalicji

mieli dokonaæ wyboru prze-
wodnicz¹cego rady dzielnicy,
jednak na wniosek radnego
Paw³a Lisieckiego z PiS sesja
zosta³a przerwana do 5 grud-
nia. Tego dnia NGP jest ju¿ w
drukarni, relacjê zamieœcimy
w nastêpnym wydaniu.   DCH

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- zadbaj o uœmiech na œwiêta
- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

jedn¹ rodzinê, na sali i poza
ni¹. Dzia³amy dla mieszkañ-
ców - to nasze podstawowe
prawo i obowi¹zek.

Do wyboru na wiceprzewod-
nicz¹cych klub PiS zg³osi³ Ma-
cieja Danko i Macieja Jankie-
wicza; PO - Jêdrzeja Kunow-
skiego, LiD - Sebastiana Ko-
z³owskiego. W wyniku tajnego
g³osowania funkcjê wiceprze-
wodnicz¹cych powierzono:
Maciejowi Jankiewiczowi, Jê-
drzejowi Kunowskiemu i Seba-
stianowi Koz³owskiemu, którzy
otrzymali po 15 g³osów.

Z wyników g³osowañ mo¿-
na wnioskowaæ, ¿e powsta³a
koalicja radnych Platformy
Obywatelskiej, Lewicy i De-
mokratów oraz Mieszkañców
Bródna -Targówka-Zacisza.

Trudniej zgadn¹æ, jaka ko-
alicja sprawi³a, ¿e na za-
szczytny obowi¹zek pracy w
prezydium rady Dzielnicy Tar-
gówek nie zas³u¿y³a ¿adna z
11 pañ radnych.

Nastêpna sesja odbêdzie
siê 11 grudnia o godz. 16.    K.

Przypominamy, ¿e w re-

dakcji Nowej Gazety

Praskiej przy ulicy K³o-
potowskiego 15 lok. 2

(tel. 022 618 00 80) jest
nadal dostêpna ksi¹¿ka

„Warszawska Praga.

Przewodnik” autorstwa
Micha³a Pilicha.

Pierwsz¹ w nowej kadencji sesjê rady dzielnicy  rozpocz¹³
Jerzy Smoczyñski. Podziêkowa³ komisji wyborczej i wszyst-
kim, którzy pracowali przy wyborach i przekaza³ prowadzenie
radnemu seniorowi Andrzejowi Opolskiemu. Radni wybrani 12
listopada z³o¿yli œlubowanie. Interesuj¹ce, ¿e wiêkszoœæ z nich,
nawet przedstawiciele Lewicy i Demokratów, koñczyli s³owami
„Tak mi dopomó¿ Bóg”. Po œlubowaniu pad³ wniosek o prze-
niesienie dalszej czêœci sesji na 4 grudnia.

Druga czêœæ sesji rozpoczê³a siê od ukonstytuowania komi-
sji skrutacyjnej. W tajnym g³osowaniu dokonano wyboru prze-
wodnicz¹cego rady dzielnicy. Wybór by³ doœæ prosty, bowiem
kandydat by³ tylko jeden – Pawe³ Tyburc z Platformy Obywa-
telskiej. Za jego wyborem na funkcjê przewodnicz¹cego rady
zag³osowali wszyscy radni. Nowo wybrany przewodnicz¹cy
przej¹³ prowadzenie sesji, podziêkowa³ za zaufanie wyborcom,
którzy na niego g³osowali (otrzyma³ najwiêksz¹ iloœæ g³osów –
1356) i zadeklarowa³ pracê dla dobra mieszkañców. Radni
wybrali równie¿ wiceprzewodnicz¹cego rady. Zosta³ nim Krzysz-
tof Nalbert z Lewicy i Demokratów.

      Na te najwa¿niejsze wybory – burmistrza i jego zastêpców bê-
dziemy musieli poczekaæ do nastêpnej sesji. Bêdzie gor¹co.      (egu)

Zgodnie z ustaw¹ o ustroju m.st. Warszawy, pierwsz¹
sesjê - w imieniu pe³ni¹cego funkcjê prezydenta miasta Ka-
zimierza Marcinkiewicza - zwo³ali koñcz¹cy urzêdowanie
burmistrzowie dzielnic. Po z³o¿eniu œlubowania nowo wy-
branych radnych wszystkie sesje zosta³y przerwane do
czasu objêcia urzêdu przez nowego prezydenta Warszawy.
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Zespó³ Szkó³ nr 34 im. Mieszka I
ul. Mieszka I nr 7 Warszawa - Targówek

Ukoñczy³eœ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹, chcesz dalej
kontynuowaæ naukê, aby zdobyæ maturê.

Proponujemy Ci:
- 2-letnie Liceum Uzupe³niaj¹ce w formie wieczorowej (3 razy
w tygodniu) dla doros³ych

Przyjmowanie dokumentów do 9 lutego 2007 r.
tel. 022 679-16-69,  022 679-54-39
Dojazd autobusami: 170, 307, 140

Komórkowa koœæ niezgody
narasta psychoza strachu -
Na raka zmar³y ju¿ w naszej

klatce cztery osoby, takiego
¿niwa nie by³o nigdy przed-
tem. Mamy straszne bóle g³o-
wy, k³opoty z zasypianiem,
pojawiaj¹ siê inne problemy

zdrowotne - mówi¹ miesz-
kañcy. Obawiaj¹ siê równie¿
o stan budynku - Stacja ba-
zowa to ogromne, ciê¿kie
szafy stalowe, które - naszym

zdaniem - nadmiernie obci¹-
¿aj¹ strop. Proszê spojrzeæ
na pêkniêcia. Zanim te szafy
zosta³y umieszczone na da-
chu, pojawi³y siê tam specjal-

ne belki wzmacniaj¹ce kon-
strukcjê. Jak widaæ, na nie-
wiele siê to zda³o.

Nikt nie odwa¿y siê dysku-
towaæ z tez¹, ¿e niejonizuj¹-
ce promieniowanie elektroma-
gnetyczne wywiera nieko-
rzystny wp³yw na organizm
cz³owieka. Jak twierdz¹
obroñcy telefonii komórkowej,
polskie normy emisji pól elek-
tromagnetycznych s¹  bardziej
rygorystyczne ni¿ normy euro-
pejskie. Krytycy twierdz¹, ¿e
jest dok³adnie odwrotnie. We-
d³ug obroñców pole emitowa-
ne przez stacje bazowe tele-
fonii komórkowej wynosi od 7
do 100 watów, czyli tyle, ile
emituje jedna ¿arówka. Kryty-
cy, opieraj¹c siê na niezale¿-
nych raportach badaj¹cych
oddzia³ywania stacji bazo-
wych na œrodowisko twierdz¹,
¿e poziom emisji oscyluje w
granicach od 10 tys. do 20 tys.
wat, czasem nawet wiêcej.
Tego w³aœnie obawiaj¹ siê
mieszkañcy Krasnobrodzkiej
12. Doœæ powszechny jest
pogl¹d, ¿e pod pozorem okre-
sowych konserwacji - co dwa,
trzy miesi¹ce - dok³ada siê do
stacji bazowych kolejne sza-
fy, zwiêkszaj¹c moc.

Warto spojrzeæ na problem
w perspektywie europejskiej.
W 2001 r. ukaza³y siê wydaw-
nictwa Parlamentu Europej-
skiego - „Pole elektromagne-
tyczne a zdrowie”, a tak¿e
„Psychologiczne i œrodowi-
skowe skutki niejonizuj¹cego
promieniowania elektroma-
gnetycznego”. Dokumenty

niebagatelne, ze wzglêdu na
próbê zmiany stereotypu pa-
trzenia na zagro¿enia tzw.
elektroska¿eniami i okreœlaj¹-
ce jasno, ¿e telefonia komór-
kowa zagra¿a naszemu zdro-
wiu. Dokumenty Parlamentu
Europejskiego zosta³y przy-
gotowane przez Dyrekcjê
Naukow¹ STOA (Scientific
and Technological Options
Assessment), która jest wy-
specjalizowan¹ placówk¹
naukow¹, organem dorad-
czym i opiniotwórczym parla-
mentu UE. STOA jest insty-
tucj¹ niezale¿n¹ od przemy-
s³u, wiêc materia³ przedsta-
wiony w dokumentach jest
oparty na aktualnej wiedzy, a
tym samym wiarygodny. Za-
sadnicz¹ przyczyn¹ kontro-
wersji w pogl¹dzie na szko-
dliwe dzia³anie pól elektroma-
gnetycznych, wytwarzanych
przez Ÿród³a techniczne, jest
sprzecznoœæ interesów miê-
dzy lobby przemys³owym a
zwolennikami ochrony œrodo-
wiska i zdrowia ludzi przed
emisj¹ pól elektromagnetycz-
nych. Najostrzejsze kontro-
wersje dotycz¹ poziomów
pól, przy których wystêpuj¹
szkodliwe oddzia³ywania.
Poza dyskusj¹ jest fakt, i¿
pola ponadnormatywne
mog¹ dzia³aæ szkodliwie.
£atwo siê domyœliæ, ¿e w in-
teresie przemys³u s¹ wiêksze
wartoœci dopuszczalne pól
elektromagnetycznych, bo-
wiem bez nich niemo¿liwe
by³oby zastosowanie nowo-
czesnych urz¹dzeñ radio-
elektronicznych. Pola elektro-
magnetyczne s¹ doskona³ym
noœnikiem informacji. Nasze
otoczenie jest nimi nasycone.
Dla pañstw wysoko uprzemy-
s³owionych wi¹¿e siê to z gi-
gantycznymi wp³ywami finan-
sowymi. Roczny œwiatowy
dochód z samej tylko telefo-
nii komórkowej zbli¿a siê ju¿
do trzech bilionów dolarów. W
tej sytuacji nikt nie zaprz¹ta
sobie g³owy drug¹ stron¹
medalu. Wed³ug naukowców
badaj¹cych zagadnienie, nie-
jonizuj¹ce promieniowanie
elektromagnetyczne penetru-
je organizm ludzki modyfiku-
j¹c funkcje i struktury uk³adów
biologicznych. Naukowcy nie
neguj¹ potrzeby rozwoju no-
wych technologii. Broni¹c
œrodowiska i zdrowia ludzi,
d¹¿¹ jedynie do zminimalizo-
wania zagro¿eñ przez zmniej-
szenie dopuszczalnych po-
ziomów natê¿enia pól elektro-
magnetycznych. W doku-
mentach Parlamentu Euro-
pejskiego, zaleca siê, by war-
toœci pól elektromagnetycz-
nych, w miejscach przebywa-

nia ludzi, nie przekracza³y 10
nW/cm2. Wedle badaczy pol-
ska norma przekracza tê war-
toœæ tysi¹ckrotnie. Jeszcze
bardziej rygorystyczne s¹ za-
lecenia rezolucji Buergerfo-
rum Elektrosmog z 1999.
Dokument okreœla, ¿e poziom
emisji pól elektromagnetycz-
nych, w miejscach wypoczyn-
ku ludzi, nie powinien prze-
kraczaæ 0,01 µW/m2. W tym
przypadku polska norma jest
10 milionów razy wy¿sza.
Tymczasem polskie przepisy
s¹ permanentnie liberalizo-
wane. W 1998 minister œro-
dowiska zwiêkszy³ poziomy
norm czterokrotnie, znosz¹c
tzw. II strefê ochronn¹, usta-
lon¹ w 1980  i utrzyma³ te
poziomy w rozporz¹dzeniu z
2003. Nastêpny kroki ku libe-
ralizacji przepisów to pismo
ministra œrodowiska z dnia
08.05.2002 do wojewodów,
zalecaj¹ce wydawanie ze-
zwoleñ na inwestycje radio-
komunikacyjne, w tym telefo-
nii komórkowej, bez zapisów
w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzenne-
go, jeœli pola elektromagne-
tyczne emitowane przez owe
inwestycje nie przekraczaj¹
norm w terenie dostêpnym
dla ludzi. Jak ³atwo siê domy-
œliæ, wszystkie one s¹ stan-
dardowe i norm nie przekra-
czaj¹ - krytycy twierdz¹, ¿e
normy dostosowano w³aœnie
do nich. Oczywiœcie nie ozna-
cza to, ¿e owe inwestycje nie
stanowi¹ zagro¿enia dla œro-
dowiska naturalnego i dla lu-
dzi. Wed³ug krytyków liberal-
nych przepisów minister œro-
dowiska uzna³ przyjêt¹ arbi-
tralnie normê 0,1 W/m2. za
gwarantuj¹c¹ brak szkodli-
wych oddzia³ywañ pól elek-
tromagnetycznych na zdro-
wie ludzi. Oznacza to, ¿e we
wszystkich procedurach
zwi¹zanych z budow¹ i eks-
ploatacj¹ Ÿróde³ promienio-
wania elektromagnetycznego
G³ówny Inspektor Sanitarny,
podleg³e mu s³u¿by, w³adze
administracyjne, eksperci
oceniaj¹cy oddzia³ywania pól
i ekipy dokonuj¹ce ich pomia-
rów, traktuj¹ brzegow¹ war-
toœæ dopuszczaln¹ 0,1 W/m2

jako kryterium braku zagro¿e-
nia dla œrodowiska i zdrowia

ludzi, co wed³ug krytyków jest
nieuprawnione i powoduje, ¿e
Polska jest rajem m.in. dla
operatorów telefonii komórko-
wej. Tymczasem norma dla
¿ywych organizmów to pro-
mieniowanie na poziomie t³a
naturalnego, które dla mikro-
fal jest 100 miliardów razy ni¿-
sze ni¿ przewiduje polska
norma. Wszelkie  przekrocze-
nia tego poziomu nale¿y trak-
towaæ jako anomaliê. Doku-
menty Parlamentu Europej-
skiego sugeruj¹ koniecznoœæ
szczególnej ochrony dzieci i
m³odzie¿y przed promienio-
waniem mikrofalowym telefo-
nii komórkowej. Wiele krajów
wyda³o zalecenia dla szkó³ i
rodziców, aby dzieci do lat 16.
nie u¿ywa³y telefonów komór-
kowych. W naszym kraju nie
dostrzega siê na szersz¹ ska-
lê tego problemu. Stacje ba-
zowe s¹ budowane w pobli-
¿u szkó³, szpitali i w osiedlach
mieszkaniowych. Jeœli chodzi
o stan zdrowia osób miesz-
kaj¹cych w bezpoœredniej bli-
skoœci stacji bazowych tele-
fonii komórkowej trudno jest
jednoznacznie okreœliæ, jaki
wp³yw na ten stan wywiera
emitowane przez stacje pole
elektromagnetyczne. Brakuje
wiarygodnych badañ.

Czy dzieciêce bóle g³owy,
os³abienie, zaburzenia snu,
stany lêkowe, trudnoœci w
skupieniu uwagi i trudnoœci w
uczeniu siê maj¹ zwi¹zek z
wszechobecn¹ emisj¹ niejo-
nizuj¹cych pól elektromagne-
tycznych? Czy objawy nerwi-
cy wegetatywnej, depresji,
nadciœnienia têtniczego, cho-
roby niedokrwiennej serca,
nowotworów, stwierdzane u
tak wielu 30 - 40-latków mog¹
byæ równie¿ pok³osiem obec-
noœci owych pól? Czy te¿ po
prostu jest to cena, jak¹ p³a-
cimy wszyscy za rozwój cy-
wilizacyjny, tempo ¿ycia i
zwi¹zany z tym permanentny
stres? Odpowiedzi na razie
nie znamy.

Powróæmy jednak do pro-
blemu mieszkañców Krasno-
brodzkiej 12. Niezadowoleni z
obecnoœci stacji bazowej
zbierali podpisy pod petycj¹ o
likwidacjê tej¿e. Zebrali zbyt
ma³o. Z ankiety przeprowa-
dzonej przez pracowników
administracji osiedla Podgro-
dzie wynika³o, ¿e wiêkszoœci
mieszkañców stacja nie prze-
szkadza. Z naszej rozmowy z
kierownictwem administracji
Podgrodzia wynika, ¿e pro-
blem jest. Decyzja o umiesz-
czeniu stacji bazowej podjêta
w 1997 skutkuje równie¿ wy-
miernymi korzyœciami finan-
sowymi, w których partycy-
puj¹ wszyscy lokatorzy. Œrod-
ki te s¹ przeznaczane m.in. na
remonty. Wed³ug kierownic-
twa administracji urz¹dzenie
jest umieszczone na dachu
zgodnie z prawem budowla-
nym, co potwierdza równie¿
wydzia³ architektury Urzêdu
Dzielnicy Targówek. Moc sta-
cji bazowej jest rokrocznie
mierzona. Pochodzenie pêk-
niêæ œcian i stropu zbada w
najbli¿szym czasie niezale¿-
ny rzeczoznawca z Politech-
niki Warszawskiej. Do tema-
tu powrócimy, kiedy znane
bêd¹ ustalenia pokontrolne.

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 022 814-29-21

0501-719-046

� 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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

Tel. 407-84-27,
kom. 0601-160-938

Cz³onkowie Ko³a Nr 5 PZERiI i zaproszeni goœcie
œwiêtowali Dzieñ Seniora w DK Zacisze.

Uroczystoœæ przebiega³a w mi³ej, rodzinnej atmosferze. By³y
wyró¿nienia (dyplomy i s³odycze) ufundowane przez Zarz¹d Ko³a.

Anna Kuczyñska - przewodnicz¹ca zarz¹du, dziêkowa³a
wszystkim aktywnym cz³onkom za pracê na rzecz integracji i
uaktywniania ¿ycia ludzi „trzeciego wieku”.

Najwiêkszym zaanga¿owaniem wykaza³y siê: U.Kuchar-
ska, W. Wilczyñska, T. Rudnik, A. Ka¿mierczak.

Uroczystoœæ uœwietni³ koncert w wykonaniu zespo³u ADIT.
Piosenki o Warszawie w wykonaniu artystów amatorów, przy-
wo³a³y wspomnienia i zachêca³y do wspólnego œpiewania.
Uroczystoœæ uwieñczy³ wielki, pyszny tort.

Ko³o liczy 89 cz³onków i czeka z otwartymi ramionami na
nowych. Informacje udzielane s¹ pod nr tel. 22 678 52 30 lub
w ka¿d¹ œrodê w godzinach 13 - 15 w sekretariacie zarz¹du
przy ul. Blokowej 3 (przy Oœrodku Sportu i Rekreacji).

Dziêkujê za g³os
Wszystkim swoim Wyborcom pragnê podziêkowaæ

za zaufanie i poparcie mojej kandydatury w Wyborach
Samorz¹dowych.

Jestem otwarta na Pañstwa uwagi, pomys³y i wnioski.
Postaram siê nie zawieœæ.

 Z powa¿aniem Anna Kuczyñska

Dzieñ Seniora
na Zaciszu

„Co mo¿na z tym zrobiæ” -
takie przes³anie towarzyszy-
³o Humanitarnym Wolontariu-
szom podczas Europejskiej
Trasy Koœcio³a Scjentologii, o
której pisaliœmy w poprzed-
nim numerze NGP. W Polsce,
przez kilka miesiêcy Wolon-
tariusze udzielali pomocy i
porad, m.in. osobom ze
schronisk dla bezdomnych.
Prace tê bêd¹ kontynuowaæ
Humanitarni Wolontariusze,
którzy w tym czasie ukoñczyli
kursy duchowych us³ug.

Pierwsz¹ w Polsce, w pe³ni
wykszta³con¹ Humanitarn¹
Wolontariuszk¹ Scjentologii,
zosta³a Hanna Garbarska. Kil-
ku Wolontariuszy otrzyma³o
œwiadectwa ukoñczenia kur-
sów 25 listopada, na uroczy-
stoœci otwarcia Krajowego
Centrum Humanitarnych Wo-
lontariuszy przy ul. Wareckiej
11 lok. 22. Wszyscy zaintere-
sowani mog¹ tu bli¿ej zapo-
znaæ siê z dzia³aniami, podej-
mowanymi przez Humanitar-
nych Wolontariuszy w ró¿nych
krajach, dotkniêtych klêskami
¿ywio³owymi, katastrofami,
takimi jak wybuchy wulkanów
(Kongo, 2002 r.), po¿ary w
Kalifornii  (2003 i 2005 r.) i w
australijskim buszu (2002 r.),
huragany na Florydzie (2004
r.) i w Gwatemali (2005 r.),
trzêsienia ziemi w Japonii
(2004 r.) i w Pakistanie (2005
r.), a tak¿e po atakach terro-
rystycznych w Nowym Jorku i
Londynie (2005 r.).

Kursy, prowadzone w  war-
szawskim Centrum, obejmuj¹
m.in. nastêpuj¹ce tematy: Jak
rozwi¹zywaæ konflikty; Roz-
wi¹zania trudnoœci w nauce;

Wolontariusze na
Wareckiej

Udoskonalanie komunikacji;
Rozwi¹zanie problemu nar-
kotyków; Podstawy p.r.; Spo-
soby na pracê; Œwiat potrze-
buje zmiany. „Sami sobie po-
magamy, chodz¹c na te kur-
sy, rozwijaj¹ce duchowoœæ” -
powiedzia³a podczas inaugu-
racji pani El¿bieta.

W zrozumieniu idei i dzie³a
L. Rona Hubbarda, za³o¿ycie-
la Scjentologii, pomo¿e napisa-
nia przez niego „Droga do
szczêœcia - Poradnik lepszego
¿ycia”. Ten niereligijny kodeks
moralny zawiera 21 przykazañ:
1. Dbaj o siebie. 2. B¹dŸ
wstrzemiêŸliwy. 3. Nie b¹dŸ
rozwi¹z³y. 4. Kochaj dzieci i
pomagaj im. 5. Powa¿aj swo-
ich rodziców. 6. Dawaj dobry
przyk³ad. 7. Staraj siê ¿yæ w
zgodzie z prawd¹. 8. Nie mor-
duj. 9. Nie rób niczego, co jest
nielegalne. 10. Popieraj rz¹d,
utworzony i funkcjonuj¹cy w in-
teresie wszystkich ludzi. 11. Nie
krzywdŸ cz³owieka dobrej woli.
12. Chroñ i ulepszaj twoje oto-
czenie. 13. Nie kradnij. 14.
B¹dŸ godny zaufania. 15. Wy-
pe³niaj swoje zobowi¹zania.
16. B¹dŸ pracowity. 17. B¹dŸ
kompetentny. 18. Szanuj prze-
konania religijne innych. 19. Nie
czyñ drugiemu, co tobie niemi-
³e. 20. Staraj siê traktowaæ in-
nych tak, jak sam chcia³byœ byæ
przez nich traktowany. 21. Roz-
kwitaj i prosperuj.

Ksi¹¿kê mo¿na otrzymaæ i
porozmawiaæ o niej w Krajowym
Centrum Humanitarnych Wo-
lontariuszy w Polsce od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz. 18 -
22, ul. Warecka 11, lok. 22. Kon-
takt telefoniczny: 604 571 992,
www.humanitarnywolontariusz.pl.  K.
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Szanowni Pañstwo,
Serdecznie dziêkujê

ponad 5 300 osobom,
które odda³y na mnie swój g³os.

To najwiêksze poparcie
na liœcie PiS.

Nie zawiodê Pañstwa zaufania.
Czy w koalicji, czy w opozycji -
wszystkich mieszkañców stolicy

bêdê reprezentowaæ godnie
i skutecznie.

Maciej Maciejowski

Zima to najlepszy czas na
gor¹c¹, aromatyczn¹ herbat-
kê. A takiej najlepiej napiæ siê,
siedz¹c w wygodnym, wikli-
nowym fotelu. Gdzie? Na Ja-
gielloñskiej 58. Tam za
espresso lub kubek jednej ze
121 rodzajów herbat zap³aci-
my tylko 4 z³. Ale „Herbacia-
ne ogrody” nie s¹ jedynie
przytuln¹ kawiarenk¹. To
przede wszystkim specjali-
styczny sklep, w którym mo-
¿emy kupiæ dowoln¹ iloœæ
kawy i herbaty. A jest w czym
wybieraæ! Nowoœci¹ jest
kawa z cynamonem, marce-
panem a nawet z ...ostrym
chilli. Jest te¿ „Pomarañcza
po³udnia”, czyli arabica o za-

pachu pomarañczy. „Sencha
kolêdników” to z kolei zielo-
na herbata z czekolad¹ i czer-
wonym pieprzem. Dostanie-
my a¿ 5 rodzajów earl greya
(z ró¿¹ lub jaœminem). Jest
„Dobra nocka”, zio³owa mie-
szanka na sen z kwiatem
srebrnej lipy i melisy. Migda-
³owy rooibos, kardamon i cu-
kier kandyzowany na wagê...

Ka¿dy z tych niezwyk³ych
napojów bêdzie mi³ym upo-
minkiem pod choinkê.
Zw³aszcza ¿e w³aœciciele ele-
gancko nam je zapakuj¹.
Mo¿emy tak¿e zamówiæ
œwi¹teczny kosz, a w nim ze-
staw tematyczny: afrykañsk¹
kawê z kubkiem w zebry lub
tygrysy. Albo rêcznie malo-
wan¹ fili¿ankê z bia³¹ her-
bat¹. Na Jagielloñskiej 58
kupimy te¿ bombki, kominki

Zima w herbacianym ogrodzie

aromaterapeutyczne razem z
olejkami, serwetki na wigilij-
ny stó³ oraz chiñskie ciastecz-
ka z wró¿b¹ na Nowy Rok.

Trafionym prezentem bêd¹
piêkne œwiece (ju¿ od 3 z³),
ozdobione kaw¹, cynamonem
lub zatopione w ³upinie koko-
sa. Warto równie¿ zwróciæ

uwagê na anio³ki z masy sol-
nej i te ubrane w szkock¹ kra-
tê. Takie rêkodzie³o jest dziœ
bardzo modne. Zapraszamy!

Jagielloñska 58, tel.
022 670-41-24

Dojazd autobusami 101,
144, 192, 176, 135, tramwa-

jem 6. W weekendy linia za-
bytkowa T. Dla zmotoryzowa-
nych parking.

Od 18 do 22 grudnia „Her-
baciane ogrody” bêd¹ czyn-
ne w godz. 10-20, w sobotê
23.XII w godz. 9-16, w nie-
dzielê 24.XII w godz. 10-15.
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technologie bezpieczeñstwa

www.suskiplus.pl

SPRZEDA¯ ♦♦♦♦♦ MONTA¯ ♦♦♦♦♦ SERWIS 24 GODZ.
DRZWI ANTYW£AMANIOWE ♦♦♦♦♦ OKNA ♦♦♦♦♦ ZAMKI

AUTORYZOWANY PUNKT
HANDLOWO-US£UGOWY
Warszawa ul. Dobra 17

tel./fax (022) 826 01 68
kom. 0601 062 773

Wyj¹tkowa

odpornoœæ

na w³amania,

certyfikaty Klasy C

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE

- tkaniny od 2 z³ za mb

- nadprodukcja - koñcówki kolekcji odzie¿y

- super jakoœæ

- niskie ceny

Warszawa ul. Targowa 1

(wejœcie od ul. Zamoyskiego)

tel. 022 618 64 19
czynne od pon-pn w godz. 9-18, sobota w godz. 9-14

wiary w siebie. Niektórzy tego
nie wytrzymuj¹. Przyk³adem
s¹ ostatnie wypadki samo-
bójstw gimnazjalistów z
Gdañska i W³oc³awka.

Szko³a nie radzi sobie z fal¹

agresji. Nauczyciele twierdz¹,
¿e nie maj¹ mo¿liwoœci ani

praw, aby karaæ winowajców.
Sprawców wykroczeñ nawet

nie wymienia siê imiennie np.

na zebraniu rodziców czy
apelu. Rodzice udaj¹, ¿e o

niczym nie wiedz¹.

Ostatnio, po tragicznych
wydarzeniach w Gdañsku i
W³oc³awku bezwzglêdn¹ woj-
nê szkolnej agresji wypowie-
dzia³ minister Roman Gier-
tych. Przedstawi³ on program
„Zero tolerancji dla przemo-
cy w szkole”. W walce z agre-
sywnymi zachowaniami
wœród m³odych ma tak¿e po-
móc ustanowienie „godziny
bezpieczeñstwa dla nielet-
nich”, co, niestety, nieodpar-
cie kojarzy siê z godzin¹ po-
licyjn¹. Czy pomys³y MEN
poprawi¹ sytuacjê i zapo-
biegn¹ kolejnym tragediom?

Na pewno wprowadzenie
wiêkszej dyscypliny w pol-
skich szko³ach nie zaszkodzi,
ale chyba te¿ nie rozwi¹¿e
problemu. Sprawy zasz³y ju¿
za daleko. Kary, kontrole i
godzina policyjna nie nadro-
bi¹ braków w wychowaniu i
przestrzeganiu elementar-
nych norm spo³ecznych. Je-
¿eli rodzina nie wpoi³a dziec-
ku pewnych wzorców zacho-
wañ, to nag³e restrykcje, bez
pokazania tych wzorców nie-
wiele pomog¹. Okazuje siê
jednak, ¿e s¹ ludzie, którzy
ju¿ od kilku lat staraj¹ siê
walczyæ z agresj¹ nie repre-
sjami, lecz poprzez uczenie
alternatywnych zachowañ.

W Oœrodku Pomocy Spo-

³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka
powsta³, pod kierunkiem Edy-

ty Mañk, Lokalny Program Pro-

filaktyki Uzale¿nieñ. Jednym z
zadañ programu jest ograni-

czenie rozmiaru problemo-
wych zachowañ dzieci i m³o-

dzie¿y, poprzez prowadzenie

ró¿nych zajêæ pozalekcyjnych
i kó³ek zainteresowañ. Czêœci¹

Programu Profilaktyki Uzale¿-
nieñ jest równie¿ Program Za-

stêpowania Agresji „ART”.

Podstaw¹ tego programu
jest metoda amerykañskiego
pedagoga Arnolda Goldste-
ina „Trening Zastêpowania
Agresji TZA”. Powsta³a w la-
tach 70-tych metoda, roz-
przestrzeni³a siê szybko w
Europie; w Polsce znana jest
od lat 90-tych. Twórca meto-
dy uzna³, ¿e dzieci zachowuj¹
siê agresywnie, poniewa¿ nie
maj¹ utrwalonych pewnych
umiejêtnoœci spo³ecznych,
np. umiejêtnoœci odmawiania,

proszenia o pomoc, podejmo-
wania decyzji. Nie znaj¹c od-
powiednich wzorców, w sytu-
acjach trudnych reaguj¹
agresj¹. Goldstein pomyœla³,
¿e mo¿na nauczyæ te dzieci
nie agresywnych zachowañ.

TZA polega w³aœnie na
uczeniu pozytywnych zacho-
wañ poprzez modelowe
przedstawienie zachowañ
po¿¹danych i ich „trenowa-
nie” podczas odgrywanych
scenek sytuacyjnych. Naby-
wanie danej umiejêtnoœci
prospo³ecznej u³atwiaj¹ „kro-
ki”, wed³ug których uczniowie
postêpuj¹ odtwarzaj¹c role.

Program Zastêpowania
Agresji „ART” metod¹ TZA
realizowany jest od 2003 r. w
Szkole Podstawowej nr 154
przy ul. Leœnej Polanki 63/65.
Panie pedagog, Joanna Ka-
raziñska i Beata Ignaczak
prowadz¹ zajêcia z ART-u w
klasach IV-tych i V-tych. S¹
to zajêcia pozalekcyjne, do-
browolne. Dzieci uczêszczaj¹
na nie za zgod¹ rodziców.

- Nie mo¿emy do tych zajêæ
przymusiæ – mówi Joanna Ka-

raziñska – mo¿emy tylko za-
sugerowaæ rodzicom, ¿e dziec-

ko powinno na nie uczêszczaæ

dla w³asnego dobra.

Na zajêciach æwiczy siê
podstawowe umiejêtnoœci
prospo³eczne, takie jak: pro-
szenie o pomoc, udzielanie
wskazówek, wyra¿anie swo-
ich uczuæ, radzenie sobie z
czyimœ gniewem, radzenie
sobie ze strachem, praktyko-
wanie samokontroli, obrona
w³asnych praw, reagowanie
na z³oœliwoœæ, unikanie bójek,
przezwyciê¿anie wstydu, ra-
dzenie sobie z odrzuceniem,
reakcja na namawianie, ra-
dzenie sobie z presj¹ grupy.

Trening odbywa siê wed³ug
tych samych, wczeœniej usta-
lonych zasad. Po powitaniu
grupy nastêpuje zapoznanie
siê z umiejêtnoœci¹, która ma
byæ tego dnia trenowana.
Dzieci same j¹ definiuj¹, a
potem podaj¹ przyk³ady z
¿ycia. Dalej odczytuj¹ „kroki”,
które pomog¹ im odegraæ
role. G³ównym punktem za-
jêæ jest odgrywanie scenki,
ilustruj¹cej dan¹ umiejêtnoœæ.

Wybrani uczniowie – akto-

rzy - wychodz¹ z trenerem,
który re¿yseruje scenkê. Pozo-

stali z drugim trenerem dziel¹

siê na oceniaj¹cych poszcze-
gólnych aktorów. Po kilku mi-

nutach przygotowañ aktorzy
przychodz¹ i przedstawiaj¹

scenkê. W pewnym momencie

re¿yser zatrzymuje tok dialogu,
mówi¹c: „stop klatka”. Pierw-

szy aktor analizuje wtedy „kro-
ki”, z których ostatni brzmi:

„Wybierz najlepszy sposób i

zastosuj go” i jest zarazem
generaln¹ zasad¹ treningu.

Po wymienieniu wszystkich
kroków re¿yser wznawia ak-
cjê, scenka dobiega koñca.
Teraz nastêpuje omawianie
scenki, ocena gry aktorów,
uwagi obserwuj¹cych. Wi-
dzowie mówi¹, co podoba³o
im siê w grze kolegów, co zro-
biliby inaczej itd.

Uczestniczy³am w zajê-
ciach trenuj¹cych umiejêtnoœæ

„radzenia sobie z presj¹ gru-

py”. Bra³o w nich udzia³ sied-
mioro dzieci z klasy V: Asia,

Eliza, Patrycja, Marek, Prze-
mek, Patryk i Mariusz. Wszy-

scy wraz z trenerkami, Joann¹

Karaziñsk¹ i Beat¹ Ignaczak
usiedli w krêgu. Dla rozrusza-

nia trenerka zainicjowa³a grê

„Pawe³ i Gawe³”. Nastêpnie
uczniowie zajêli siê zdefinio-
waniem umiejêtnoœci, poda-

wali przyk³ady z w³asnych do-
œwiadczeñ. Do odegrania wy-

brali sytuacjê, w której grupa
uczniów namawia kolegê do
przeszkadzania na lekcji pani

od jêzyka polskiego.

Pierwszym aktorem zosta³
Patryk i to on musia³ sobie
poradziæ z namowami dru-
gich aktorów, Przemka i Ma-
riusza. Po kilku zdaniach Jo-
anna Karaziñska zatrzyma³a
akcjê. Patryk odczyta³ „kroki”:

1. Zastanów siê, co grupa
chce ¿ebyœ zrobi³ i dlaczego.

2. Zdecyduj, co ty chcesz
zrobiæ

3. Zdecyduj, w jaki sposób
poinformowaæ grupê o tym,
co chcesz zrobiæ.

4. Powiedz grupie, co zde-
cydowa³eœ.

Patryk zdecydowa³ siê od-

mówiæ kolegom, choæ oni nie

ust¹pili tak ³atwo. Wreszcie
uda³o mu siê powiedzieæ

„nie”. Po odegraniu scenki

wypowiadali siê obserwato-
rzy. Dziewczynki zarzuci³y

Patrykowi, ¿e nie by³ doœæ
zdecydowany, powinien od-

mówiæ od razu. Jednak jego

wahania by³y bardzo prawdzi-
we, nie tak ³atwo jest siê prze-

ciwstawiæ presji grupy. Na
koñcu zajêæ dzieci dosta³y

pracê domow¹, raporty, któ-

re trzeba wype³niæ po zasto-
sowaniu trenowanej umiejêt-

noœci w rzeczywistym ¿yciu.

No w³aœnie. Sytuacje æwi-

czone w ramach programu
„ART” s¹ sztuczne, wymyœlo-

ne na potrzeby treningu. Wia-

domo, ¿e ¿ycie jest trudniej-
sze i nieprzewidywalne.

Prawdziwe zdarzenia rozgry-
waj¹ siê czêsto w b³yskawicz-

nym tempie, i w nieprzyja-

znych okolicznoœciach, nie
ma czasu na zastanawianie

siê i analizowanie „kroków”. A
jednak coœ na pewno zosta-

nie po tych zajêciach. Uczest-

nik treningów w problemowej
sytuacji mo¿e skojarzyæ sobie

podobne, æwiczone zdarzenie

i zamiast od razu wdaæ siê w
bójkê lub zareagowaæ gnie-

wem, pomyœli, ¿e mo¿na by
tê sytuacjê „rozegraæ” inaczej.

Œwiadcz¹ o tym wypowie-
dzi uczniów w raportach.
Pisz¹ oni, ¿e nauczyli siê pa-
nowaæ nad emocjami, pozna-
waæ swoje uczucia. Jedna
dziewczynka napisa³a, ¿e
zajêcia pomog³y jej „wyjœæ
ca³o” z trudnej sytuacji.

Mo¿na dyskutowaæ o sku-
tecznoœci programu „ART”, ale
jedno jest pewne, dobrze jest,
¿e ktoœ próbuje przeciwdzia³aæ
fali szkolnej agresji. Program
Zastêpowania Agresji „ART”
jest jedn¹ z propozycji uzdro-
wienia sytuacji w szkole. Do-
brze jest, ¿e drêczeni ucznio-
wie oraz czêsto zdesperowani
rodzice maj¹ siê do kogo zwró-
ciæ o pomoc. Bia³o³êccy peda-
godzy szkolni zostali przeszko-
leni w kierunku programu i na-
wet, je¿eli nie prowadz¹ zajêæ
takich, jak w szkole przy Le-
œnej Polanki, to zawsze s³u¿¹
porad¹ indywidualn¹. Program
Zastêpowania Agresji „ART” to
krok w stronê bezpiecznej i
przyjaznej dla uczniów szko³y.

Joanna Kiwilszo

Stop agresji w szkole!
dokoñczenie ze str. 1

Warszawa – Bródno,

ul. Kondratowicza 37,

tel. 022 353-06-20

Warszawa – Wawer,

ul. Br. Czecha 39,

tel. 022 353-42-50

Warszawa – Mokotów,
ul. J. D¹browskiego 16,

tel. 022 498-75-40

Warszawa – Wola,

ul. Leszno 17,

tel. 022 862-99-90

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10-17.30

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 353-06-20
www.fonikon.pl

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Narodowy Fundusz Zdrowia

Niedos³yszysz?
Mo¿na temu zaradziæ!

Niektóre osoby rodz¹ siê z
uszkodzonym s³uchem, pod-
czas gdy u innych przyczyn¹
mo¿e byæ choroba ucha lub
ha³aœliwe otoczenie w pracy.
Jednak wiêkszoœæ ubytków
s³uchu u doros³ych wynika z
naturalnego procesu starzenia
siê – przez lata fragmenty de-
likatnych mechanizmów mog¹
siê uszkodziæ lub po prostu
zu¿yæ. Bez wzglêdu na przy-
czynê, g³ównym problemem
nie jest z regu³y sam ubytek,
lecz brak wiedzy o mo¿liwej do
uzyskania pomocy.

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ i s¹ indywidual-
ne u ka¿dej osoby. Wiêk-
szoœæ z nich mo¿e zostaæ
skorygowana dziêki noszeniu
aparatów s³uchowych. Lep-
sze s³yszenie oznacza popra-
wê jakoœci ¿ycia zarówno sa-
mego zainteresowanego jak
i jego najbli¿szych. Typowym
przyk³adem jest bardzo g³o-
œne ogl¹danie telewizji przez
osoby niedos³ysz¹ce, które
powoduje mniejszy komfort
s³yszenia przez innych. Wy-
bór konkretnego typu apara-
tu w znacznej mierze zale¿y
od rodzaju ubytku s³uchu, ale
tak¿e od osobistych preferen-
cji pacjenta i jego trybu ¿ycia.
W ka¿dym przypadku specja-
lista zaproponuje najlepsze
rozwi¹zanie i pomo¿e doko-
naæ najlepszego wyboru.

„W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zaintere-
sowanie pacjentów naszymi
us³ugami. Noszenie nowo-
czesnego, miniaturowego
aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat
temu, a jako najczêstsze przy-
czyny dyskomfortu pacjenci
wskazuj¹ trudnoœci w komu-
nikowaniu siê z rodzin¹ i zna-
jomymi. Nowoczesne techno-
logie nie ominê³y aparatów
s³uchowych, które wyposa¿o-
ne s¹ w bardzo szybkie pro-
cesory potrafi¹ce czyniæ z

dŸwiêkiem prawdziwe cuda” –
mówi Marek Zgutka, dyplo-
mowany audioprotetyk z firmy
FONIKON, która specjalizuje
siê w niesieniu pomocy oso-
bom niedos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ pracownicy gabinetu
audioprotetycznego firmy
FONIKON mieszcz¹cego siê
przy ulicy Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnow-
skiego) zapraszaj¹ na bez-
p³atne badania s³uchu. Poza
zbadaniem s³uchu pacjenci
mog¹ tak¿e nieodp³atnie za-
siêgn¹æ fachowej porady i
przymierzyæ aparat s³uchowy.
Przy zakupie pomocy s³ucho-
wych istnieje mo¿liwoœæ sko-
rzystania z refundacji Narodo-
wego Funduszu Zdrowia oraz
dofinansowania przez Powia-
towe Centra Pomocy Rodzi-
nie. Gabinet czynny jest co-
dziennie od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 10.00 –
17.30, tel. 022 353-06-20.

Zapraszamy do naszych
oddzia³ów:

dokoñczenie ze str. 1
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PORADY PRAWNE

PISMA PROCESOWE

REPREZENTACJA

W S¥DACH I URZÊDACH

JU¯ OD 40 Z£OTYCH

KANCELARIA PRAWNA

TEL. (022) 747 12 47, 0506 117 148

Bia³o³eka, ul. Aluzyjna 23 F

SPRAWY:

- CYWILNE, KARNE, ZUS, US

- PRACOWNICZE,SPADKOWE

- ROZWODOWE, LIMENTACYJNE

- ADMINISTRACYJNE, EGZEKUCYJNE

- KSIEGI WIECZYSTE, HIPOTEKI

Podczas mszy o godz. 18
do grona chóru Avetki uroczy-
œcie zosta³y przyjête nowe
osoby: Gabrysia Janiec, Tosia
Pawlak, Paulinka Dybus, Syl-
wia Plona oraz Janek Pe-
³czyñski. Zgodnie z tradycj¹
AVE nowicjusze przeszli przez
œrodek koœcio³a w uroczystej
procesji przy œpiewie „Jubila-
te Deo”, z³o¿yli przyrzeczenia
odpowiedzialnego udzia³u w
przedsiêwziêciach chóru, a ks.
proboszcz Miros³aw Bielawski
na³o¿y³ im stroje koncertowe.

Natomiast o godz. 19 odby³
siê przegl¹d chórów, zespo-
³ów i solistów, wykonuj¹cych
muzykê sakraln¹ i dzia³aj¹-
cych przy parafiach dekanatu
tarchomiñskiego. Co roku Ce-
cyliadzie towarzyszy inna myœl
przewodnia, w tym wykonywa-
no utwory inspirowane Bibli¹,
a koncert mia³ formu³ê wie-
czornego nabo¿eñstwa chrze-
œcijan - nieszporów. Znakomi-
cie zaprezentowa³a siê Scho-
la Shema z Parafii œw. £uka-
sza, któr¹ tworzy kilka m³o-
dych osób. Przy wtórze gitary
w œwietnym stylu zaœpiewali

Psalite Sapienter
W niedzielny wieczór 19 listopada, trzy dni przed litur-

gicznym wspomnieniem  œw. Cecylii - patronki muzyki, od-
by³a siê w Parafii Narodzenia NMP w P³udach IV Cecyliada,
organizowana przez Fundacjê AVE we wspó³pracy z Biu-
rem Muzyki i Teatru m.st. Warszawy oraz Urzêdem Marsza-
³kowskim Województwa Mazowieckiego. Honorowy patro-
nat obj¹³ burmistrz dzielnicy Bia³o³êka Jerzy Smoczyñski.

samodzielnie zaaran¿owane
wielog³osowo utwory medyta-
cyjne. Grupa wyró¿nia siê doj-
rza³oœci¹ brzmienia i auten-
tyczn¹ radoœci¹. Bardzo cie-
kawie zabrzmia³y tak¿e inter-
pretacje psalmów przygoto-
wane przez Scholê z Parafii
NMP Matki Piêknej Mi³oœci,
dysponuj¹cej bogatym instru-
mentarium. G³êboki baryton
Jerzego Sznajdera, œpiewaka
Teatru Wielkiego, zwi¹zanego
z parafi¹ w P³udach, œwietnie
brzmia³ w arii z opery Xerkses

Haendla oraz „Ave Maria”
Cacciniego. Z kolei wœród licz-
nych, poprawnie wykonanych
chóralnych prezentacji gospo-
darzy konkursu - chórów Ave-
ci¹tka, Avetki i Ave Men - za-
pada³y w pamiêæ piêkne par-

tie solowe i wokalizy Marty
Ferfet, licealistki, uczennicy
szko³y muzycznej II stopnia.

Warto dodaæ, ¿e w ramach
projektu Cecyliada, Fundacja
AVE realizowa³a w bie¿¹cym
roku cykle warsztatów wokal-
nych, adresowanych do dzieci i
m³odzie¿y. Szef imprezy i pre-
zes Fundacji AVE Bart³omiej
W³odkowski: „Od czterech lat
staramy siê, aby Cecyliada mia-
³a charakter autentycznego
œwiêta wszystkich, którzy muzy-
kuj¹ i s¹ zwi¹zani z Bia³o³êk¹.
Cieszymy siê, ¿e pojawiaj¹ siê
nowe grupy, jednak trzeba po-
wiedzieæ, ¿e wci¹¿ jeszcze na-
sza dzielnica pozostaje mu-
zyczn¹ pustyni¹ w przestrzeni
amatorskiego ruchu artystycz-
nego. Zachêcamy wiêc wszyst-
kich, zw³aszcza nowych miesz-
kañców, do wspólnego muzyko-
wania, które niezwykle uboga-
ca i... relaksuje. Fundacja AVE
prowadzi chóry, które wykonuj¹
muzykê wszystkich epok, a tak-
¿e - kilka razy do roku - organi-
zuje warsztaty wokalne ze spe-
cjalistami poszczególnych ga-
tunków muzycznych”.

Ale na Cecyliadzie nie tylko
muzyka oddzia³ywa³a na
uczestników. Na pocz¹tku w
uroczystej procesji z kadzid³a-
mi wniesiono Pismo Œwiête,
które umieszczono obok wiel-
kiej ikony z twarz¹ Jezusa, pod
koniec spotkania Aveci¹tka,
Avetki i Ave Men wywo³ali
prawdziwy deszcz... S³owa
Bo¿ego. Po finale - wspólnym
wykonaniu przez œpiewaków i
widzów utworu „Cichy zapada
zmrok”, ka¿dy wraca³ wiêc do
domu z biblijnym, przeznaczo-
nym dla siebie cytatem oraz z
upominkami, wœród których

Chór seniora GOLD OLD
AVE, dzia³aj¹cy przy Bród-
nowskim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku i Fundacji AVE -
zupe³nie odmieniony! Przy-
najmniej wizualnie. Wszystko
za spraw¹ nowych strojów,
zaprojektowanych i uszytych
dziêki wsparciu finansowe-
mu, uzyskanemu przez Fun-
dacjê AVE w ramach progra-
mu operacyjnego Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Rozwój Inicja-
tyw Lokalnych”.

Stroje nawi¹zuj¹ do ubioru
akademickiego, wszak wszy-
scy chórzyœci s¹ jednocze-
œnie s³uchaczami Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. W chó-
rze, który wykonuje muzyk¹
powa¿n¹ i rozrywkow¹ na 3
g³osy mieszane, œpiewa po-
nad 30 osób - emerytów i ren-
cistów. Niedawno chór
uczestniczy³ w warsztatach
wokalnych, prowadzonych
przez prof. Krzysztofa Kusiel-
Moroza z AMiFC w Warsza-
wie w ramach programu „Wo-
kalia III wieku”, realizowane-

Nowe Goldy
go przez Fundacjê AVE we
wspó³pracy z Biurem Muzyki
i Teatru m.st. Warszawy. Ak-
tualnie trwa cykl koncertów,
promuj¹cych nowy repertuar,
przygotowany podczas
warsztatów.

- Nowe stroje koncertowe
to nie tylko promocja zespo-
³u GOLD OLD AVE, ale
przede wszystkim aktywne-
go, zaanga¿owanego spo-
³ecznie stylu ¿ycia wœród se-
niorów. Nasi chórzyœci s¹
ludŸmi otwartymi, pe³nymi

pasji, pozytywnie zainspiro-
wanymi i skutecznie inspiru-
j¹cymi innych. Do takiej po-
stawy chcemy zachêcaæ
wszystkie babcie i dziadków
po 60., takie te¿ przes³anie
niesiemy podczas koncertów
- mówi dyrygent chóru i pre-
zes Fundacji AVE Bart³omiej
W³odkowski.

Wszyscy, którzy chcieliby
œpiewaæ w GOLD OLD AVE, a
tak¿e anga¿owaæ siê w cha-
rakterze wolontariuszy w reali-
zacjê festiwali, konkursów,
przegl¹dów muzycznych,
warsztatów, mog¹ do³¹czyæ do
grupy w ka¿d¹ œrodê o godz.
9.30 w Domu Kultury „Œwit”.

Dlatego potrzebni
mu s¹ pomocnicy.

W Rosji œwiêtemu
Miko³ajowi, zwanemu
te¿ „Dziadkiem Mro-
zem” towarzyszy
wdziêczna Œnie¿ynka.
W Holandii - Czarny
Piotr, zwany tak od sa-
dzy, która zostaje mu
na twarzy, kiedy prze-
ciska siê przez komin.
W Szwecji wyrêcza go
„Gwiazdkowy cz³owieczek”,
ubrany w zielony p³aszczyk,
spiczast¹ czapkê i saboty.

Nie wolno zapominaæ o re-
niferach. Pochodz¹ one z ro-
dziny jeleniowatych, a sam-
ce potrafi¹ wa¿yæ do 300 kilo.
Nic dziwnego, ¿e  mog¹ po-
ci¹gn¹æ sanie pe³ne prezen-
tów. Bardzo gêsta sierœæ
chroni je przed ch³odem.
Zim¹ jedz¹ porosty i ga³¹zki
drzew, a latem trawê, liœcie,
zio³a, mech i grzyby.

Sk¹d taka popularnoœæ œw.
Miko³aja i dlaczego w³aœnie
on kojarzy siê nam ze œwiê-
tami? Otó¿ Miko³aj, biskup z
Miry (obecnie Turcja) cieszy³
siê wielkim powa¿aniem tam-
tejszych mieszkañców. Po
œmierci swoich rodziców roz-
da³ ca³y maj¹tek potrzebuj¹-
cym, ocali³ rybaków w czasie
burzy, a wszystkie dobre
uczynki niezmiernie zacho-

Œwiêty Miko³aj

wywa³ w tajemnicy. St¹d te¿
dzisiejsza legenda, jak póŸn¹
noc¹, nie widziany przez ni-
kogo, wœlizguje siê do domów
i zostawia podarunki. Nie bez
kozery równie¿ przedstawia-
my go jako cz³owieka s³usz-

Œwiêty Miko³aj ma bardzo du¿o pracy. Patronuje mary-
narzom, cieœlom okrêtowym, producentom oliwy i sprze-
dawcom wina. Sprawuje pieczê nad uczniami, pannami
na wydaniu i aptekarzami. Ba, nawet piekarze i rzeŸnicy
s¹ pod jego opiek¹. Jeœli w ci¹gu roku ma tyle zajêæ, co
dopiero mówiæ o grudniu!

W galerii Konferencyjnej w
Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó-
³noc przy ul. Ks. K³opotow-
skiego 15 mo¿na ogl¹daæ wy-
stawê prac konkursowych III
edycji Galerii Plakatu ams pt.
„B¹dŸ m¹dry, czytaj prasê”.

Galeria Plakatu ams po-
wsta³a w 2004 r. Jej celem
jest poprawa wizerunku re-
klamy zewnêtrznej w Polsce
oraz rozbudzenie spo³eczne-
go zainteresowania plaka-
tem. G³ówn¹ form¹ dzia³ania
galerii s¹ otwarte konkursy na
plakat o tematyce spo³ecznej
i kulturalnej. Do tej pory od-
by³o siê piêæ edycji konkursu:

2004 - Promocja piêkna
Polski, zaproszenie do swo-
jego regionu

2004 - Wezwanie do po-
wstrzymania wandalizmu: Zo-
staw mury, popatrz w chmury

2005 - Plakat spo³eczny, za-
chêcaj¹cy do czytania prasy

2005 - Uœwiadomienie nie-

Plakat w Galerii Konferencyjnej
równoœci statusu osób niepe-
³nosprawnych: Wszyscy je-
dziemy na jednym wózku

2006 - Promocja „œwiêta pla-
katu”: 20 Miêdzynarodowe
Biennale Plakatu w Warszawie.

Obecna wystawa prezen-
tuje prace z III edycji konkur-
su w ramach akcji promocji
czytelnictwa prasy. Wysta-
wione prace nawi¹zuj¹ do
bogatych tradycji polskiego
plakatu, operuj¹c oszczêdny-
mi, prostymi œrodkami.

Tomasz Sobiak przedstawi³
trzy symboliczne siedz¹ce
sylwetki. Dwie skrajne maj¹
g³owy jakby nie swoje, uwiê-
zione - jedna w s³uchawkach,
druga w okienku telewizora.
Tylko œrodkowa postaæ ma
woln¹, w³asn¹ g³owê. Ten
cz³owiek czyta gazetê.

Karolina Podoska wykorzy-
sta³a w swoim projekcie ob-
raz mistrza Matejki „Bitwa pod
Grunwaldem”. W³o¿y³a gaze-

tê w rêce Wielkiego Ksiêcia
Witolda, który czyta prasê
wœród bitewnego zgie³ku. Jak
widaæ, autorom prac nie bra-
kuje poczucia humoru.

Te i wiele innych ciekawych
plakatów mo¿na ogl¹daæ w
Galerii Konferencyjnej do 15
grudnia w poniedzia³ek od
godz.10 do 18 oraz od wtor-
ku do pi¹tku w godz. 8-16.

Joanna Kiwilszo

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

znalaz³y siê koszulki z logo
Cecyliady i materia³y promocyj-
ne Urzêdu m.st. Warszawy. Nie
oby³o siê bez ¿artów, ¿e oto ju¿
widaæ efekty nowej funkcji pre-
zesa AVE, który zosta³ wybra-
ny radnym Dzielnicy Bia³o³ê-
ka..., a up³ywaj¹ca w rodzinnej
atmosferze Cecyliada sta³a siê
tak¿e okazj¹ do gratulacji i
¿yczeñ dla nowego radnego.

W malowniczych wnêtrzach dawnej szwalni przy ul. Lu-
belskiej 30/32 na Pradze odbêd¹ siê 9 i 10 grudnia (sobota-
niedziela) Warsztaty Sztuk Ró¿nych na które zapraszamy
dzieci i m³odzie¿ w wieku 10-15 lat.

W ramach warsztatów siêgniemy do nowo¿ytnej tradycji:
edukacji poprzez obcowanie ze sztuk¹ i kreowanie sztuki.

Uczestnicy warsztatów tworzyæ bêd¹ wspólne dzie³o - in-
teraktywn¹ opowieœæ - wykorzystuj¹c ró¿ne dziedziny sztu-
ki: teatr, sztuki plastyczne, muzykê, fotografiê, multimedia.

Zapewniamy wszystkie materia³y, opiekê prowadz¹cych
i - rzecz jasna - œwietn¹ zabawê! Udzia³ bezp³atny - prosi-
my o wczeœniejsz¹ rezerwacjê miejsc.

Informacje i zapisy: tel. (22) 357 84 94, ul. Polna 11
lok. 9, stowarzyszenie@stowarzyszenie.edu.pl

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Urzêdu Mia-
sta Sto³ecznego Warszawy. Organizatorem jest Stowarzy-
szenie Edukacja i Nauka www.stowarzyszenie.edu.pl

nej tuszy; wed³ug wspó³cze-
snych badañ naukowców, Mi-
ko³aj z Miry mia³ ok. 170 cm
wzrostu i by³ raczej krêpy.

Co prawda minê³y ju¿ cza-
sy, kiedy na po³udniu Polski
pasterze budowali mu o³tarze
i sk³adali na nich dary 6 grud-
nia. Ale do dziœ, w Rzymie, jest
kilkadziesi¹t koœcio³ów pod
wezwaniem œw. Miko³aja. U
nas jego kult jest szczególnie
rozpowszechniony na Pomo-
rzu (koœcio³y w Gdañsku i El-
bl¹gu) oraz w Wielkopolsce.

Ludmi³a Milc



nowa gazeta praska 9

ZAPRASZAMY do CENTRUM

OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33

w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o...

Okularach z bazaru
Co najmniej po³owa spo³eczeñstwa u¿ywa okularów. Bez

okularów nie da siê w pe³ni sprawnie funkcjonowaæ. Kupu-
j¹c sobie okulary nale¿y zastanowiæ siê, jakie okulary nale-
¿y wybraæ, aby by³y dobre. Ostatnio dostêpnych jest bardzo
du¿o okularów gotowych, które mo¿na kupiæ na bazarach.
Zapewne kupuj¹c te okulary ma³o kto wie, jak ich u¿ywaæ.

Postaramy siê to Pañstwu wyjaœniæ. Niew¹tpliw¹ zalet¹
tych okularów jest wyj¹tkowo niska cena od 5 do 20 z³ oraz
³atwa dostêpnoœæ, bo mo¿na je kupiæ przy okazji kupowania
produktów potrzebnych na obiad. Unika siê uci¹¿liwoœci zdo-
bywania recepty, wizyty u okulisty itd. Za 5 z³ mo¿na byæ
szczêœliwym, bo wyda³o siê ma³o i widzi siê lepiej. Czy na
pewno...? Wydaliœmy ma³o. Jak za tak¹ cenê, oprawki s¹
zazwyczaj najni¿szej jakoœci. Na ogó³ s¹ podatne na z³a-
mania (s³aby metal i stop), maj¹ s³abiusieñkie pow³oki na-
œladuj¹ce prawdziwe z³oto. Ludzie kupuj¹c te okulary czê-
sto myœl¹, ¿e mog¹ wymieniæ ich z³e szk³a i wykorzystaæ ich
oprawy ponownie. Okazuje siê jadnak w wiêkszoœci przy-
padków, ¿e oprawki s¹ nierozkrêcalne. Szk³a s¹ wmonto-
wane na sta³e i nie da siê ich wyj¹æ bez zniszczenia oprawy.

Jak rozpoznaæ okulary bazarowe? Na ogó³ widaæ to na
pierwszy rzut oka. Najczêœciej wzory oprawek s¹ tandetnie
kopiowane z modeli firm renomowanych. Niejednokrotnie ele-
gancka pani myœli, ¿e osoba po drugiej stronie okularów nie
rozpozna, ¿e jej okulary pochodz¹ z bazaru. Soczewki w tych
okularach wykonane s¹ z pleksi. S¹ one miêkkie i bardzo
³atwo siê rysuj¹. Z czasem nieuchronnie pokrywaj¹ siê pajê-
czynk¹ pêkniêæ. Przed kupieniem sprawdŸmy, czy okulary
nie le¿a³y zbyt d³ugo i nie ma ju¿ na nich „pajêczynki”.

   Bardzo wa¿nym parametrem w okularach dobrze wy-
konanych jest prawid³owy rozstaw œrodków optycznych.
Jest to cecha indywidualna ka¿dego cz³owieka. Okulary
bazarowe robione s¹ na przypadkowy rozmiar. Sprzedaj¹-

cy i kupuj¹cy nie s¹ w stanie okreœliæ rozstawu. Skut-

kiem d³u¿szego u¿ywania takich okularów mo¿e byæ dal-
sze zepsucie wzroku.

Podobne okulary (o zgrozo!) sprzedawane s¹ w aptekach.
Czy aptekarze nie wiedz¹, ¿e udostêpniaj¹c ludziom takie oku-
lary, mog¹ wyrz¹dziæ im krzywdê? Czy aptekarz jest w stanie
prawid³owo pouczyæ kupuj¹cego, jak powinno siê korzystaæ z
takich okularów? Czy aptekarz chcia³by byæ optykiem? Prze-
cie¿ apteki powinny byæ miejscem, gdzie kupuje siê zdrowie.
Dlaczego aptekarze to robi¹? Aptekarze, wstydŸcie siê!

Kiedy takich okularów mo¿na u¿ywaæ? Na Zachodzie rów-
nie¿ sprzedawane s¹ okulary tzw. jednorazowe. Jednak¿e
nale¿y wiedzieæ: kiedy i jak mo¿na ich u¿ywaæ. Na przyk³ad,
kiedy cz³owiek jest na lotnisku, a jego samolot wkrótce ma
odlecieæ i zorientowa³ siê, ¿e zapomnia³ okularów. Wtedy
u¿ywaj¹c krótko tanich okularów nic mu nie grozi. Jedynie
tak mo¿na u¿ywaæ takich okularów: KRÓTKOTRWALE!

   Je¿li kupujesz okulary na bazarze lub w aptece pamiê-
taj, ¿e s¹ to okulary, z których mo¿esz korzystaæ tylko chwi-
lowo. Jak najprêdzej zdejmijcie Pañstwo te okulary z nosa,
gdy nie s¹ koniecznie potrzebne. Okulary ³¹cznie z bada-
niem wzroku mo¿na wykonaæ w zak³adach optycznych.

W OPTOKANIE:
* na wizyty nie potrzeba siê zapisywaæ,
* na gotowe okulary czeka siê nieca³e pó³ godziny,
* lekarz-okulista (nie aptekarz!) s³u¿y Pañstwu non-stop

w godzinach otwarcia zak³adu.

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

Imprezy grudniowe, zawsze o godz. 18, wstêp wolny:
6 XII (œr.) – Autorski recital Jana Zabieglika - dziennikarza
¯ycia Warszawy „Ze œpiewnika Zabieglika”, przy fortepianie –
Marian Sza³kowski, prowadzenie – Ryszard Makowski.
W programie piosenki stanu wojennego i okolic. Recital zo-
stanie zarejestrowany przez I Program Polskiego Radia.
12 XII (wt.) –„Promocja m³odych talentów” - Miros³awa
Florczak, Aleksandra Or³owska, Aleksander Przeradowski,
Micha³ Zió³kowski. Koncert klasy œpiewu solowego prof. Ja-
dwigi Skoczylas (ZPSM im. Fr. Chopina w Warszawie).
13 XII (œr.) – „Promocja m³odych talentów” - Koncert
uczniów sekcji instrumentów dêtych ZPSM nr 4 im. K. Szy-
manowskiego w Warszawie.
14 XII (czw.) –„Promocja m³odych talentów” - „Wieczór
kolêd i nie tylko” - Koncert uczniów klasy wiolonczeli prof.
Marii Walasek i klasy fortepianu prof. Ma³gorzaty Wdziêkoñ-
skiej (OSM I st. im. St. Moniuszki w Warszawie).
18 XII (pon.) – „Zabawa z Miko³ajem” - weso³e zabawy przy
choince.
8 grudnia 2006 – koniec stycznia 2007 - Wystawa malar-
stwa i rysunku MA£GORZATY CZERNIK

S¹ jeszcze wolne miejsca w pracowniach:
1) „warsztaty rysunku i malarstwa” dla m³odzie¿y i doros³ych:
poniedzia³ki godz. 18 lub pi¹tki godz. 16;
2) zajêcia z linorytu i suchej ig³y dla m³odzie¿y i doros³ych:
poniedzia³ki godz. 16 lub soboty godz. 10;
3) zajêcia plastyczne dla doros³ych: œrody godz. 11;
4) zajêcia graficzne dla dzieci od 9 lat: poniedzia³ki godz. 15;
5) zabawy z ig³¹ czyli „Ga³gankowy œwiat”: pi¹tki godz. 16;
6) malowanie na tkaninach technik¹ batik: czwartki godz. 18;
7) jêz. angielski dla dzieci II i III klasa: poniedzia³ki i œrody godz. 18;
8) szkó³ka szachowa od 7 lat: czwartki godz. 15;
9) warsztaty naukowe pn. „Eksperymenty szalonych naukow-
ców” dla dzieci 8-9 lat: czwartki godz. 18;
10) warsztaty dla doros³ych pn. „Taniec, zdrowie, sukces” 4
grupy po 1,5 godz. 2 razy w tygodniu (od poniedzia³ku do
czwartku w godz. od 9 do 10.30 do wyboru);
11) Zespó³ Wokalny „TONIKA” dla doros³ych: œrody godz. 18.

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

Budynek Urzêdu Dzielnicy
Praga Pó³noc, przy ul. ks. I.
K³opotowskiego 15, otrzyma³
nagrodê g³ówn¹ w kategorii
obiektów u¿ytecznoœci pu-
blicznej w trzeciej edycji kon-
kursu architektonicznego
„Warszawa bez barier”.

Konkurs organizowany jest
przez pe³nomocnika Prezy-
denta Miasta Sto³ecznego

Warszawa bez barier!
Warszawy ds. programu
„Warszawa bez barier” oraz
Stowarzyszenie Przyjació³ In-
tegracji pod honorowym pa-
tronatem p.f. Prezydenta Mia-
sta Sto³ecznego Warszawy.
Wrêczenie nagród odby³o siê
podczas Wielkiej Gali Integra-
cji, organizowanej z okazji
Œwiatowego Dnia Osób Nie-
pe³nosprawnych.             bbj

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl

tel. (022) 679 84 69, 743 87 10

6 grudnia (œroda) godz. 16 - Toporowski Duo - koncert
akordeonowy, kabaret „Pora na Seniora”. Spotkanie klubo-
wiczów z Ko³a Seniora. Wstêp wolny.

10 grudnia (niedziela) godz. 17 - „Zielono mi” - Wysta-
wa malarstwa trzech artystek: Moniki Kabat, Aleksandry Gry-
glewicz, Krystyny Rafalskiej oraz koncert legendy polskiej
estrady - Andrzeja D¹browskiego z zespo³em Zbigi-Band.
Wstêp wolny. Wystawa czynna bêdzie do 8 stycznia.

11-17 grudnia (poniedzia³ek-niedziela) - Wystawa pra-
cowni DK „Zacisze” w Centrum Handlowym Targówek. Eks-
pozycja i sprzeda¿ prac z pracowni: malarstwa i rysunku,
witra¿u, sekcji „ga³gankowy œwiat” i „zabawa z nitk¹”. Za-
praszamy na nasze stoisko.

12 grudnia (wtorek) godz.17 - Warsztaty literackie - pro-
wadzi Zbigniew Jerzyna (poeta i dramaturg). Spotkanie ad-
resowane do pisz¹cych poetów-amatorów. Wstêp wolny.

13 grudnia (œroda) godz. 16 - „Œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia na œwiecie” - prelekcja z udzia³em Krzysztofa Dworczy-
ka (podró¿nik).  Wstêp wolny.

19 grudnia (wtorek), godz. 17 - Pastora³ki w wykonaniu
aktora Wojciecha Siemiona. Zaprasza Grupa Poetyckie Ry-
mowanie. Wstêp wolny.

20 grudnia (œroda) godz. 16 - Wigilia Sybiraków, Senio-
rów i Przyjació³ Domu Kultury „Zacisze”. Koncert Chóru „Za-
ciszu” oraz wspólne kolêdowanie. Wstêp wolny.

31 grudnia (niedziela) godz. 20 - Bal Sylwestrowy. Za-
proszenia w cenie 320 z³. Od pary do nabycia w kawiaren-
ce DK „Zacisze” w godz. 16-19.

Absolwentki SP 73 na Mistrzostwach Œwiata
W dniach 6-12 listopada w

Niemczech (Naunhof, Lipsk)
odby³y siê II Mistrzostwa Œwia-
ta grupy A w unihokeju kobiet
do lat dziewiêtnastu. A¿ trzy
absolwentki Szko³y Podsta-
wowej z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi nr 73 z Pragi Pó³noc
reprezentowa³y polskie barwy
na tych zawodach.

Obecne licealistki Ma³go-
rzata Pazio, Ma³gorzata Ra-

szyñska oraz Justyna Adam-
ska kilka lat temu opuœci³y
mury SP 73. To w³aœnie w tej
szkole rozpoczê³y karierê
sportow¹ pod okiem trenera i
nauczyciela wychowania fi-
zycznego Jaros³awa S³ockie-
go. Wówczas jako reprezen-
tacja szko³y zdoby³y pierwsze
miejsca w Warszawskiej Lidze
Unihokeja i Warszawskiej
Olimpiadzie M³odzie¿y oraz
drugie miejsce w Mazowiec-
kich Igrzyskach M³odzie¿y
Szkolnej. Jako gimnazjalistki

nadal uczêszcza³y na treningi
do SP 73. Trener J. S³ocki
poprowadzi³ dru¿ynê dziew-
cz¹t do kolejnych zwyciêstw w
Warszawskiej Olimpiadzie
M³odzie¿y oraz Mazowieckich
Igrzyskach M³odzie¿y Szkol-
nej. Dwa lata temu M. Pazio,
M. Raszyñska, J. Adamska
zosta³y powo³ane do kadry
narodowej juniorek, gdzie tre-
nuj¹ z Augustyniakiem. Obec-
nie reprezentuj¹ barwy klubo-
we UKS Baza Królewo. W
ubieg³ym roku szkolnym zdo-
by³y Mistrzostwo Polski.

Ukoronowaniem pracy
dziewcz¹t by³ ich udzia³ w te-
gorocznych Mistrzostwach
Œwiata. Polki rozegra³y zwyciê-
sko trzy pierwsze mecze z
£otw¹ (7:4),z Rosj¹ (12:5) i
Wêgrami (5:1). Pierwsz¹ pora¿-
kê ponieœliœmy ze Szwecj¹
(1:13). Jak siê okaza³o graliœmy
z najlepszymi, bowiem dru¿yna
Szwecji zdoby³a Mistrzostwo
Œwiata. Szans¹ na walkê o
medal by³ mecz z Czeszkami.
Niestety i tu zabrak³o si³ na zwy-
ciêstwo (1:7). Na szczêœcie
dziewczyny pokaza³y wolê wal-
ki w meczu z Norwegi¹ (4:3),
dziêki czemu Polki zosta³y pi¹t¹
dru¿yn¹ Mistrzostw Œwiata. To
wielki sukces naszej dru¿yny.

Szczególnie gratulujemy M.
Pazio, M. Raszyñskiej oraz J.
Adamskiej. Na uwagê zas³u-
guje fakt, ¿e dziewczêta przez
pierwsze lata swojej kariery
trenowa³y w bardzo ma³ej sali
gimnastycznej b¹dŸ na koryta-
rzu szkolnym SP 73 przy ulicy
Bia³ostockiej. Mimo s³abego
zaplecza sportowego szko³a z
roku na rok odnosi coraz wiêk-
sze sukcesy sportowe. Tylko w
ubieg³ym roku szkolnym za-
równo dru¿yna dziewcz¹t jak i
ch³opców by³a niepokonana w
rozgrywkach unihokeja: Mi-
strzostwach Dzielnicy Pragi
Pó³noc, Warszawskiej Olim-
piadzie M³odzie¿y, Mazowiec-

kich Igrzyskach M³o-
dzie¿y Szkolnej, Mi-
strzostwach Polski.
Poza tym dru¿yna
dziewcz¹t zdoby³a
pierwsze, a ch³opców
drugie miejsca w
Warszawskiej Lidze
Unihokeja oraz Miê-
dzynarodowym Festi-
walu Unihokeja o Pu-
char Ba³tyku.

 A¿ trudno uwierzyæ, ¿e
szko³a tak mocno stawiaj¹ca
na sportowe zainteresowania
dzieci boryka siê z problema-
mi wybudowania hali sporto-
wej. Ze wzglêdu na nieuregu-
lowane stosunki w³asnoœciowe
szko³a nie ma mo¿liwoœci zbu-
dowania hali sportowej, która
umo¿liwi³aby kontynuowanie
absolwentom trenowanie uni-
hokeja nadal na terenie naszej
dzielnicy. ¯adne bowiem gim-
nazjum na Pradze Pó³noc nie
prowadzi klas o takim profilu.
Sportowcy koñcz¹cy SP 73,
aby mieæ mo¿liwoœæ trenowa-
nia unihokeja uczêszczaj¹ do
gimnazjum na Pradze Po³ud-
nie i w ten sposób rozstaj¹ siê
ze swoj¹ dzielnic¹. Dyrekcja
szko³y wys³a³a odpowiednie
pismo do burmistrza dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy
z proœb¹ o rozpatrzenie mo¿li-
woœci ustawienia na boisku
szkolnym obiektu tymczaso-
wego - hali o lekkiej konstruk-
cji lub balonu. W takim obiek-
cie, ogrzewanym, oœwietlo-

nym, o odpowiedniej na-
wierzchni uczniowie mogliby
trenowaæ. W odpowiedzi na to
pismo burmistrz dzielnicy infor-
muje, ¿e taka hala by³aby jed-
norazowym wydatkiem, przy
ograniczonej jej trwa³oœci. Za-
rz¹d dzielnicy nie otrzyma³ z
Biura Edukacji Urzêdu m.st.
Warszawy ¿adnej oficjalnej in-
formacji dotycz¹cej sfinanso-
wania oraz utrzymania tej in-
westycji. Ponadto wyst¹pi³ do
dyrektora Biura Gospodarki
Nieruchomoœciami Urzêdu
m.st. Warszawy o podjêcie
wszelkich dzia³añ, które umo¿-
liwi¹ uregulowanie stanu praw-
nego boiska i w konsekwencji
pozwol¹ na rozpoczêcie budo-
wy hali na terenie szko³y. Jak
d³ugo ten proces bêdzie trwa³,
nie wiadomo. Wiadomo jedno
szko³a z tak bogatymi sukce-
sami zas³uguje na trenowanie
w odpowiedniej do tego hali
sportowej. Czeka na to ca³a
szko³a, dyrekcja, nauczyciele,
trenerzy, rodzice, a przede
wszystkim dzieci.

Anna Cybulska

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9
tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Instytucja finansowa poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO w Warszawie
     Oferujemy: - pracê na umowê zlecenie,
                        - motywacyjny system wynagrodzeñ.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
tel. (022) 698 68 08 w godz.9-17, 697 08 08 20
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mini og³oszenia
NAUKA

AA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, rosyjski - grupy, indywi-
dualnie 0606-744-724
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
FRANCUSKI, tanio, dojazd
0600-612-175
JÊZYK niemiecki, korepe-
tycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
MATEMATYKA, chemia,
nauczycielka 0669-367-550
MATEMATYKA ka¿dy po-
ziom 0669-367-550
NIEMIECKI 0501-215-687
NIEMIECKI 0669-367-550
REEDUKACJA, egzamin
gimnazjalny, 1 raz w tygodniu
w 2 godz. Przygotowanie z hi-
storii, historii sztuki, biologii,
polskiego 0502-392-352

ZDROWIE I URODA
CHIRURG - wizyty domowe,
esperal 022 329-67-94,
0608-514-789
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), dermatoskopia, ba-
danie znamion barwnikowych,
profilaktyczne badanie zna-
mion, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, interni-
sta - badania profilaktyczne,
wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
0501-758-873 pranie
dywanów
„ALKO” - przeprowadzki,
meblowozy, us³ugi transpor-
towe 90gr/km 0694-977-485
ANTENY RTV, C+, P, N,
monta¿ tel. 0509-610-850
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
FILTRY wodne - monta¿
serwis 0502-778-365
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñ-
ska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA, pralki, lodówki,
gwarancja 022 670-39-34,
0502-253-670
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Na-
mys³owska 12

POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PORADY prawne, pozwy,
wnioski i inne pisma proce-
sowe 0508-267-010
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ari-
ston, Candy, Elektrolux, Zero-
watt, Zanussi. 022 614-83-83
PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki 670-08-56,
605-726-258
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
RACHUNKOWOŒÆ, informa-
tyka „TIVOLI” Anin - pe³ny za-
kres us³ug, solidnie, odbiór do-
kumentów - (022) 815-83-65,
0604-531-130
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny -
tanio, równie¿ u klienta w domu.
022 679-81-06, 0692-600-178

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

KUPIÊ
KSI¥¯KI skupujê 0501-285-268
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48

SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie -
szczeniêta sprzedam, ho-
dowla tel. 0606-344-485

NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl

POSZUKUJÊ pokoju do wyna-
jêcia za niewygórowan¹ op³at¹
dla dwojga oferuj¹c pomoc
0661-496-488

WYNAJMÊ kawalerkê 40m2

wyposa¿ona na Tarchominie
0692-575-706

ZAMIENIÊ mieszkanie 60m2

(III piêtro - Targówek) na
mniejsze oko³o 40m2 (te¿ piê-
tro) 022 678-42-55

KURSY

KURS na operatora wózka
wid³owego - szybko, tanio,
tel. 0501-610-723

Radzymiñska 116

tel./fax 022 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

�Drzwi antyw³amaniowe
�Okna PCV i AL
�Drzwi wewnêtrzne
�Parapety

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

022 818-89-68

0602-616-877
www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin

Klub „Arkona”
022 811-15-43

Co to ja mia³em pisaæ? Na
razie nie pamiêtam, ale s³y-
sza³em, jak kiedyœ do lekarza
przyszed³ pacjent i powie-
dzia³, ¿e ma sklerozê. Na co
doktor pyta: od kiedy? Ale co
od kiedy, pyta sklerotyk. Aha,
ju¿ wiem. Chodzi³o mi o to, ¿e
u zwierz¹t, w tym kotów, mog¹
wystêpowaæ powa¿ne choro-
by uk³adu nerwowego, a
zw³aszcza mózgu. Tak jak u
byd³a wystêpuje BSE (g¹b-
czasta encefalopatia) u owiec
trzêsawka (scrapie), tak u ko-
tów domowych, a tak¿e kotów
dzikich pochodz¹cych z ogro-
dów zoologicznych zdiagno-
zowano kilkadziesi¹t przypad-
ków g¹bczastej encefalopatii.
Do tej pory etiologia zwyrod-
nieñ mózgu u ludzi i zwierz¹t
nie jest do koñca poznana.
Zak³ada siê istnienie prionu -
zarazka pozbawionego kwa-
sów nukleinowych, sk³adaj¹-

G¹bczasta encefalopatia kotów
cego siê z prostego bia³ka, za
to opornego na dzia³anie si³
obronnych ssaków i czynni-
ków fizykochemicznych. Prio-
nu nie da siê zlikwidowaæ ani
temperatur¹, ani konserwan-
tami. Nie posiadamy odpo-
wiednich przeciwcia³. S³o-
wem, je¿eli to coœ znajdzie siê
w nas czy zwierzêtach, ska-
zani jesteœmy na chorobê.
Choroba ujawnia w krajach o
najwy¿szym rozwoju produk-
cji rolnej. Prawdopodobieñ-
stwo wzrasta, gdy dla byd³a i
owiec dodaje siê m¹czki miê-
sno-kostne, wyprodukowane
z odpadów poubojowych tego
samego gatunku. Jak to na-
prawdê jest - nie wiadomo.

Ecefalopatie rozpoczynaj¹
siê od d³ugiego okresu utaje-
nia. U kotów jest to okres co
najmniej czterech lat. Rozwój
choroby od wyst¹pienia obja-
wów jest powolny, niestety
konsekwentny w swojej de-
strukcji. Pierwsze objawy to
zmiany w zachowaniu i tem-
peramencie zwierzêcia. Naj-
czêœciej obserwowane s¹ za-
chowania agresywne w sto-
sunku do w³aœcicieli i innych
zwierz¹t. W czêœci przypad-
ków jest na odwrót - lêkliwoœæ,
chowanie siê, unikanie kon-
taktów, nadwra¿liwoœæ na
œwiat³o i dŸwiêki, a tak¿e do-
tyk. Z czasem pojawiaj¹ siê
objawy zaburzeñ koordynacji

ruchowej, pora¿enia koñczyn
tylnych i doœæ charaktery-
styczne, zbyt wysokie ich pod-
noszenie. Z czasem do³¹-
czaj¹ objawy wyniszczenia,
wynikaj¹ce z braku apetytu i
zanik w³aœciwych dla kotów
zachowañ-czyli zaniechania
celebrowanej godzinami toa-
lety. Choroba jest œmiertelna.
Wszelakie dzia³ania lekarzy
weterynarii nie przynosz¹ po-
prawy.

Chorobê diagnozuje siê na
podstawie badañ histopatolo-
gicznych. W rozpoznaniu za-
wsze bierze siê pod uwagê
wœciekliznê, poniewa¿ wyso-
ki odsetek encefalopatii do
z³udzenia j¹ przypomina. Je-
¿eli kot by³ szczepiony, dia-
gnozujemy encefalopatiê, ale
dlaczego - do koñca nie wia-
domo.

Przedstawienia Teatralne

dla dzieci w Studio Animacji

ul. Œwiatowida 18
9 grudnia godz. 11 i 12
Pantomima dla dzieci

16 grudnia godz. 11 i 12
O misiu, który chcia³

zostaæ ba³wankiem

Rezerwacja tel. 811-60-14
www.studioanimacji.pl

sponsor;
m.st. Warszawa

Jak to na jubileuszu by³o...
10 lat minê³o jak jeden

dzieñ... 25 listopada 2006 r.
Teatr RAJ dzia³aj¹cy przy
parafii Œw. Marka Ewange-
listy na Targówku œwiêtowa³
jubileusz dziesiêciolecia
swojej dzia³alnoœci W prze-
ci¹gu ostatniej dekady po-
nad 20 tysiêcy widzów obej-
rza³o w RAJ-u 137 przedsta-
wieñ w wykonaniu prawie
dwusetki dzieci!

Na pocz¹tku uroczystoœci
wszyscy obecni uczcili chwil¹
ciszy i modlitw¹ pamiêæ tra-
gicznie zmar³ych górników z
Rudy Œl¹skiej. W³aœciwa
czêœæ obchodów rozpoczê³a
siê chwil¹ refleksji i wspo-
mnieñ przywo³anych dziêki
multimedialnej prezentacji
zdjêæ ze wszystkich 31 pre-
mier. Nastêpnie obejrzeliœmy
scenkê pt. „Rodzinka (lub ina-
czej Normalni)”, w ca³oœci
przygotowan¹ przez grupê
najstarsz¹, pod kierownic-
twem Moniki Oliszewskiej. To
krótkie przedstawienie w po-
mys³owy i dowcipny sposób
pokazuje problemy, z którymi
boryka siê wiêkszoœæ wspó-
³czesnych rodzin. Krótko hi-
storiê Teatru przybli¿yli wi-
dzom Hanna Korzeniowska
(siódmy rok w teatrze) oraz
by³y uczestnik teatru - Maciej
Piliszek. G³ównym punktem
programu by³o przedstawienie
pt. „Bajka o szczêœciu” wg
scenariusza Izabeli Degór-
skiej w re¿yserii Teresy Tymo-
siewicz - Muszel, z muzyk¹
Hanny Matusik. To wbrew po-
zorom opowieœæ nie tylko dla
dzieci. Tak¿e i doros³ych œwiat
kusi tandetnymi gad¿etami,
które nie daj¹ szczêœcia, a
czasem wrêcz stanowi¹ jego
zaprzeczenie. Oryginalna

scenografia i kostiumy zosta-
³y zaprojektowane przez Ali-
cjê Dobrowolsk¹, a uszyte
przez Teresê ¯ak (szyje je
spo³ecznie ju¿ od 10 lat). Cha-
rakteryzacj¹ zajê³y siê: Aneta
G³owienka, Magdalena G³o-
wienka i Joanna Rudowska.
Aktorów uczesa³a Marzena
Ptaszek. Przedstawienia za-
koñczy³a wspólnie zaœpiewa-
na przez ok. 50 m³odych ak-
torów piosenka autorstwa Ur-
szuli Muszel.

W czasie krótkich przerw
mogliœmy obejrzeæ pokaz
œwiate³ które przygotowa³ Se-
bastian Kozio³, uczeñ pierw-
szej klasy liceum ogólnokszta-
³c¹cego - operator œwiat³a i
dŸwiêku od 5 lat w Teatrze i
prawdziwy mistrz tego typu
seansów.

Po czêœci artystycznej przy-
szed³ czas na podziêkowania
dla wszystkich, którzy od wielu
lat wspieraj¹ Teatr RAJ, w tym
honorowych goœci, którymi byli
proboszczowie parafii Œw. Mar-
ka Ewangelisty: ks. Szczepan
Stalpiñski, ks. Krzysztof Wali-
góra i ks. Wac³aw Madej. To
dziêki nim Teatr rozpocz¹³
swoj¹ dzia³alnoœæ w budynku
parafialnym, rozwija³ siê i prê¿-
nie dzia³a nadal.

Z-ca burmistrza dzielnicy
Targówek Maciej Danko, na-
czelnik Wydzia³u Oœwiaty El¿-
bieta Kawêcka i ks. proboszcz
Wac³aw Madej wyró¿nili kie-
rownika i re¿ysera, twórcê Te-
atru RAJ Teresê Tymosiewicz-
Muszel, za 10 lat pracy wycho-
wawczej z dzieæmi i m³odzie¿¹,
zaanga¿owanie w pracê spo-
³eczn¹ i integracjê spo³eczno-
œci Targówka.

Za wieloletnie kreatywne
dzia³anie wyró¿niono nagro-

dami aktorów RAJu: Rafa³a
Adamczuka, Joannê i Ma³go-
rzatê Bo¿ym, Mariê G³owien-
ka, Paw³a G³ówkê, Annê GoŸ-
dziewicz, Hannê Korze-
niowsk¹, Katarzynê Mar-
kowsk¹, Macieja Piliszka,
Ma³gorzatê Rudowsk¹ i Da-
niela Skrzypczyñskiego. Lista
osób, które otrzyma³y nagro-
dy za pomoc i spo³eczne za-
anga¿owanie w prace Teatru
tak¿e nie jest krótka: Agata
Adamczuk, Leokadia Bo¿ym,
£ukasz Fabijañski, Aneta G³o-
wienka, Urszula i Les³aw Go-
lañscy, Tomasz GoŸdziewicz,
Gra¿yna Hulak, Marek Ko-
rzan, Sebastian Kozio³, Anna
Markowska, Jadwiga Olêdz-
ka, Monika Oliszewska, Jolan-
ta Rudowska, Barbara Witow-
ska oraz Teresa i Andrzej ̄ ak.

Alina Ma³ko og³osi³a wyniki
konkursu plastycznego „Moja
ulubiona rola”, a Agnieszka
Zieliñska - literackiego, zaty-
tu³owanego „Moja przygoda z
Teatrem RAJ”.

Uroczystoœæ zakoñczy³ po-
czêstunek uœwietniony urodzi-
nowym tortem. Rozmawiaj¹c
i wspominaj¹c, goœcie podzi-
wiali zaprezentowane na wy-
stawie stroje z przedstawieñ,
kroniki teatru i kroniki z wyjaz-
dów kolonijnych. Na stoisku
„Promocja” mo¿na by³o za-
opatrzyæ siê w koszulkê, ku-
bek z logo teatru, folder lub
ksi¹¿eczkê - zbiór wypowiedzi
uczestników teatru w ramach
konkursu literackiego „Moja
przygoda z Teatrem RAJ”.

Wraz z wszystkimi widzami
Teatru ¿yczê mu kolejnych
okr¹g³ych jubileuszy.

Joanna Rudowska

Zapraszamy do obejrze-

nia strony www.raj.art.pl

Przyznajemy siê do niedopatrzenia. Do Rady Dziel-

nicy Bia³o³êka wybrano z ramienia PiS dwojga imion

Annê Mariann¹  WoŸniakowsk¹ i Marka Jerzego Sztor-

ca. W poprzednim wydaniu podaliœmy ich pojedyncze

imiona. Przepraszamy.

Sprostowanie
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ul. Œwiatowida 47 lok. 16
Tarchomin (w pasa¿u obok Dental Club)

tel. (022) 424 99 99, 497 78 84
www.almonis.pl

       Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych

Jaskinia Solna „Almonis”

STREFA ZDROWIA I RELAKSU

- JASKINIA SOLNA WZMACNIA I OCZYSZCZA ORGANIZM

-  MASA¯E POLINEZYJSKIE (m.in. Ma-uri)

- MASA¯E KLASYCZNE I LECZNICZE (m.in. limfatyczny)

- RELAKS Z JOG¥

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

Masz problem ze s³uchem
√√√√√
√√√√√
√√√√√

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
skonsultujemy z laryngologiem
dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy
œwiatowych producentów: Siemens, Phonak, Rion

                            Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26

Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30

022 618-88-84

www.fonem.waw.pl

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

przegl¹d techniczny oraz porady
œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
wk³adki uszne

RATY!RATY!

Prosto z mostu

Ostatni felieton w NGP za-
koñczy³em zdaniem, które
pozwolê sobie przypomnieæ.
„Ka¿dy Czytelnik zadaje so-
bie zapewne pytanie, kto za-
tem bêdzie rz¹dzi³ Warszaw¹
i dzielnicami w stolicy. Mo¿li-
we s¹ ró¿ne konfiguracje. Tak
naprawdê zdecyduj¹ o tym
wybory prezydenta Warsza-
wy 26 listopada, bowiem ró¿-

Kto z kim, kto przeciw komu?
nego rodzaju koalicje bêd¹
siê budowa³y wokó³ zwyciêz-
cy tego pojedynku”.

Wygra³a w Warszawie
Hanna Gronkiewicz-Waltz,
choæ jej zwyciêstwo nie by³o
bezapelacyjne. W wielu dziel-
nicach, w tym na Pradze Pó-
³noc i Targówku wygra³ Kazi-
mierz Marcinkiewicz. Jednak
w tej rywalizacji drugie miej-
sce nic nie daje i by³y Pan
Premier zosta³ by³ym Panem
Prezydentem Warszawy.

Decyzja, jaka konfiguracja
polityczna wy³oni siê w War-
szawie nie jest spraw¹ bez
znaczenia. PO sz³a do wybo-
rów w Warszawie pod ha-
s³em: odsun¹æ PiS od w³adzy
- co mo¿e im siê udaæ. Lewi-
ca walczy³a o podkreœlenie,
¿e jest trzeci¹ si³¹ polityczn¹
w kraju - co jej siê uda³o. PiS
broni³ zajêtych cztery lata
temu pozycji i poleg³. Wybo-
ry warszawskie zosta³y
znacznie nag³oœnione przez
media centralne w kontek-
œcie, ¿e kto je wygra, jest zwy-
ciêzc¹ wyborów samorz¹do-
wych w kraju. Dlatego teraz
wszyscy przygl¹daj¹ siê, ja-
kie sojusze bêd¹ zawierane
w ich wyniku. Z góry nale¿y
odrzuciæ wariant instytucjo-
nalnej wspó³pracy w radzie
miasta PiS i Lewicy z racji
jego bezsensownoœci. Oœro-
dek w³adzy bowiem koncen-
truje siê w rêkach prezyden-
ta Warszawy. Mo¿liwe s¹ zatem
dwie konfiguracje - wspó³praca
PO i Lewicy, b¹dŸ PO i PiS. Pi-
szê wspó³praca, bowiem jest to
najogólniejsza formu³a, która
przychodzi mi do g³owy. Ow-
szem, wspó³praca mo¿e od-
bywaæ siê na bazie sformali-
zowanej, w postaci umowy
koalicyjnej lub byæ realizowa-
na w formie luŸniejszej po-
przez wspólne popieranie
okreœlonych projektów.
Pierwsze g³osowanie w Ra-
dzie Warszawy nad wyborem
przewodnicz¹cego od razu
sta³o siê polem konfrontacji
pomiêdzy PO, które zg³osi³o
na tê funkcjê Lecha Jawor-
skiego a PiS, które wskaza³o
Olgê Johan. Radni Lewicy i
Demokratów po krótkim za-
stanowieniu zdecydowali siê
poprzeæ kandydata PO. Za-
pewne jest to jakiœ sygna³

polityczny, lecz zapewne nie
przes¹dzenie sprawy.

Rozgrywaj¹cym w tej grze
jest PO, a fakt, ¿e prezydent
Warszawy jest z tej samej
partii, znacznie j¹ wzmacnia
we wszystkich negocjacjach
i dotyczy to nie tylko pozio-
mu miasta, ale i dzielnic;
wszelka w³adza na ka¿dym
szczeblu samorz¹du pocho-
dzi bowiem od niego. Prezy-
dent jest jedynym praco-
dawc¹ dla ponad 5-tysiêcznej
armii miejskich urzêdników.
Prezydent mo¿e, ale nie musi
podzieliæ siê swoimi preroga-
tywami z burmistrzami i za-
rz¹dami dzielnic oraz kierow-
nikami innych jednostek or-
ganizacyjnych, których jest
prze³o¿onym. Taki system w
mieœcie wprowadzi³ Lech
Kaczyñski i teraz mo¿e siê on
zemœciæ na ludziach z jego
formacji, jeszcze zasiadaj¹-
cych w urzêdniczych fote-
lach. Pytanie, kto z kim, kto
przeciw komu - pozostaje na
razie bez odpowiedzi. Najbli¿-
sze sesje Rady Warszawy i
pierwsze nominacje pani pre-
zydent, która oficjalnie objê-
³a swój urz¹d w sobotê, po-
winny wiêcej wyjaœniæ.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

Najbardziej k³opotliwym
spadkiem, jaki pozostawili
swojej nastêpczyni Lech Ka-
czyñski, Miros³aw Kochalski
i Kazimierz Marcinkiewicz,
jest bizantyjsko rozbudowana
administracja. Wielokrotnie
pisa³em o ogromnym wzro-
œcie wydatków na biurokracjê
w sto³ecznym ratuszu.

G³ówn¹ tego przyczyn¹
by³o znaczne zwiêkszenie
liczby stanowisk kierowni-
czych, przy jednoczesnym
spadku liczby pracowników
merytorycznych, tych, którzy
faktycznie zajmuj¹ siê ob-
s³ug¹ obywateli. To jeszcze
nie wszystko: najwiêkszy
przyrost kadry kierowniczej
mo¿na by³o zaobserwowaæ

w, ogólnie rzecz nazywaj¹c,
specjalnoœciach ogólnych. To
znaczy takich, które nie wy-
maga³y specjalnych kwalifi-
kacji. Przybywa³o wiêc w ra-
tuszu i w urzêdach dzielnic
naczelników wydzia³ów orga-
nizacyjnych, naczelników wy-
dzia³ów koordynacji, naczel-
ników wydzia³ów kadr, na-
czelników wydzia³ów analiz i
temu podobnych.

Wysokop³atnych stanowisk
kierowniczych jest obecnie w
warszawskim ratuszu kilka-
krotnie wiêcej ni¿ przed re-
form¹ administracyjn¹ z 2002
roku, która upraszczaj¹c
ustrój miasta z czteroszcze-
blowego (dzielnice, gminy,
miasto i powiat) do dwusz-

Spadek po PiS w Warszawie
czeblowego (dzielnice i mia-
sto) mia³a wprost przeciwne
cele. Kaczyñski tymczasem
rozbudowa³ hierarchiê urzêd-
nicz¹ od stanowiska naczel-
nika wydzia³u w górê. Prawo
takiego zró¿nicowania nie
przewidywa³o. Formalnie,
wed³ug umów o pracê, takie
samo stanowisko maj¹ wiêc
zarówno naczelnik dwuoso-
bowego wydzia³u spraw spo-
³ecznych dla ma³ej dzielnicy,
jak i Naczelny Architekt Mia-
sta. Brak ró¿nicy w p³acach
zasadniczych Kaczyñski nad-
rabia³ ogromnymi nagrodami,
które tak bulwersowa³y opiniê
publiczn¹.

Tracili na tym mieszkañcy
Warszawy, zarówno jako po-
datnicy, których pieni¹dze
by³y marnowane, jak i jako
obywatele, których marnowa-
ny by³ czas, gdy przychodzili
do urzêdu za³atwiæ swoj¹
sprawê. Zyskiwali dzia³acze
PiS oraz ich krewni i znajo-
mi, którzy uzyskiwali atrak-
cyjn¹ pracê.

Teraz dowiadujemy siê, ¿e
Kazimierz Marcinkiewicz
przed odejœciem zawar³ ze
zwi¹zkami zawodowymi

umowê, gwarantuj¹c¹ utrzy-
manie zatrudnienia pracowni-
kom Zak³adów Gospodaro-
wania Nieruchomoœciami.
Reforma zak³adów, zwanych
powszechnie ZGoN-ami, by³a
jedn¹ ze sztandarowych
klêsk prezydentury Lecha
Kaczyñskiego. Mia³a same
z³e strony z wyj¹tkiem jednej:
zapobiega³a zwolnieniom
pracowników tzw. administra-
cji. Administracje domów ko-
munalnych by³y nieefektyw-
ne, krytykowane przez loka-
torów i wspólnoty. Ten stan
Kaczyñski utrwali³, a Marcin-
kiewicz usankcjonowa³.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

022 425-57-49, 0-504-189-097

e-mail: biuro@multipodlogi.pl
ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej

pawilon nr 8

www.multipodlogi.pl

PARKIETY

MULTI-S

ul. Bohuszewiczówny 13 (wjazd od Kondratowicza)

tel. 022 678-82-27, 0501-772-753 (dojazd do Klienta)

STYLIZACJA PAZNOKCI:  manicure • pedicure

• tipsy-¿el • solarium • peeling kawitacyjny

KOSMETYKA TWARZY:  depilacja woskiem

• ultradŸwiêki - leczenie tr¹dziku • makija¿

                              bañki chiñskie • leczniczy

• izometryczny-odchudzajacy • relaksacyjny

• masa¿ kamieniami • reflektoryczny

MASA¯:

Dolnoœl¹skie miasteczko
Cieplice w 1976 r. administra-
cyjnie sta³o siê czêœci¹ Jele-
niej Góry. Od wieków przy-
je¿d¿aj¹ tutaj kuracjusze le-
czyæ choroby stawów, nerek
i reumatyzm. Œci¹ga ich tu
rozbudowana baza sanatoryj-
na i a¿ siedem rodzajów wód,
które mo¿na - z zalecenia le-
karza - piæ lub braæ w nich
k¹piel. A co warto robiæ po
zabiegach? Jeœli znudzi nas
spacer w za³o¿onym w 1819
r. przyjemnym Parku Zdrojo-
wym i obejrzymy Muzeum

Przyrodnicze
z bogatymi
zbiorami pta-
ków i egzo-
tycznych mo-
tyli mo¿emy

udaæ siê na poszukiwanie uli-
cy Jagielloñskiej.

Warszawska ul. Jagiel-
loñska nazywa³a siê ju¿

Szeroka, Petersburska i

Stalingradzka. Cieplicka,
dawno temu, zosta³a po-

dzielona na dwie czêœci. Za-
chodni fragment drogi nosi³

nazwê DER SAND, ze

wzglêdu na piaszczyste
ongiœ w tym miejscu pod³o-

¿e. Wschodni odcinek do
1945 r. by³ ALTESTRASSE

NACH HIRSCHBERG -

Star¹ Ulic¹ do Jeleniej Góry.

Po³o¿ona wzd³u¿ rzeki Ka-

miennej Jagielloñska nie jest

najpiêkniejsz¹ wizytówk¹

miasta. Turyœci powinni raczej

udaæ siê na odnowiony œlicz-

ny plac Piastowski. Niemniej

warto zobaczyæ katolicko -

ewangelicki cmentarz para-

fialny, istniej¹cy od XIX wie-

ku. Spoczywaj¹ tutaj najzna-

mienitsi ciepliczanie. Mo¿na

m.in. podziwiaæ zabytkowy

grobowiec rodziny Fullerów,

w³aœcicieli fabryki maszyn

papierniczych i darczyñców

Muzeum Przyrodniczego.

Wart odwiedzin jest równie¿

zbudowany w XVIII stuleciu
barokowy pa³acyk R?mischa

NGP w podró¿y

Ul. Jagielloñska (Cieplice)
(ul. Jagielloñska 2). Widocz-

ny na zdjêciu pa³ac to obec-
nie  hotel uzdrowiskowy „Ma-

rysieñka Sobieska”. Dlaczego

w³aœnie Marysieñka? Bo ¿ona
Jana III Sobieskiego w³aœnie

tutaj, w Cieplicach, zwanych
dawniej Ciep³owodami, leczy-

³a swoje dolegliwoœci. A mia-

³a ich bez liku; historycy wspo-
minaj¹ o chorobie wenerycz-

nej, reumatyzmie, zepsutych

zêbach i dolegliwoœciach prze-

wodu pokarmowego.

Ludmi³a Milc

SYLWESTER
NA BRÓDNIE - TANIO!

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654
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„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla
tel./fax 022 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280;

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a
tel./fax 022 610-52-60

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29
tel./fax 022 728-52-06

Informacje  o wspó³pracy:  0602-315-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii i alergologii

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2
tel. 670-15-88, 818-09-52

ul. Targowa 66 paw. 2 (Pasa¿ Wileñski)
tel. 618-25-49, tel./fax 618-22-47

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE
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DO 5 TYSIÊCY Z£ NA OŒWIADCZENIE

Weso³ych Œwi¹t

DobryKredyt
NA ŒWIÊTA SPECJALNA
OFERTA OD MIKO£AJA

DobryKredyt

Akcja Wybierz Miœka ma
na celu adopcjê bezdomnych
zwierz¹t. Rozpoczê³a siê w
tym roku sesj¹ zdjêciow¹, na
której gwiazdy pozowa³y z
psami i kotami  ze schronisk.
Fotografie Katarzyny Do-
wbor, Andrzeja Chyry, Artura
Barcisia, Ma³gorzaty Braunek
i Katarzyny Cichopek z³o¿y³y
siê na wystawê, która by³a
prezentowana w warszaw-
skich autobusach i na sta-
cjach metra. O Miœkach, któ-
re mieszkaj¹ w schroniskach
i o tym, czy warto je wybie-
raæ, NGP rozmawia z p. Na-
tali¹ Lateck¹ z Fundacji VIVA!
Akcja dla zwierz¹t.

Pani Natalio, kto wymy-
œli³ akcjê „Wybierz Miœka”
i sk¹d taki pomys³?

Akcjê wymyœli³am sama i
wziê³o siê z buntu wobec fak-
tu, ¿e tyle m¹drych i serdecz-
nych zwierz¹t siedzi za-
mkniêtych w ciasnych klat-
kach i nikt o nich nie wie.
Chcia³am pokazaæ te zwie-
rzêta w œwietle reflektorów i
w objêciach ludzi sukcesu,
tak ¿eby szczêœliwy los udzie-
li³ siê równie¿ im. Ta kampa-
nia jest te¿ wyzwaniem wo-
bec osób, które chc¹c pod-
kreœliæ swój presti¿, kupuj¹
rasowego psa za kilka tysiê-
cy. Naprawdê CZYMŒ jest
podzielenie siê swoim do-
mem ze znajd¹. Wiele razy
odwiedza³am schroniska i nie
przekonuje mnie argument
„jest tam tak smutno, ¿e tego

nie wytrzymam, wiêc tam nie
pójdê”. Ludzie, nie jesteœmy
z cukru! Je¿eli jest gdzieœ Ÿle,
to chodŸmy tam i sprawmy,
¿eby by³o lepiej.

Niektórzy boj¹ siê zwie-
rz¹t ze schroniska. Uwa-
¿aj¹, ¿e s¹ niebezpieczne.
Co azyle - z pomoc¹ wolon-
tariuszy - robi¹, ¿eby te po-
ranione przez ¿ycie zwie-
rzaki zamieniæ w domo-
wych ulubieñców?

 To prawda, ¿e zadanie „re-
socjalizacji” zwierz¹t schroni-
skowych nale¿y g³ównie do
wolontariuszy. To godziny
spêdzone z psami w kojcach,

czasami zbli¿anie
siê centymetr po
centymetrze z wy-
ci¹gniêt¹ rêk¹,
wreszcie spacery i
uczenie chodzenia
na smyczy. Pamiê-
tam suczkê Jagnê,
która po zapiêciu
obro¿y robi³a piru-
ety i czepia³a siê
drzew. Po miesi¹cu
przekonywania ju¿
chodzi³a na d³ugie
spacery i znalaz³a
dom. Trzeba mieæ
cierpliwoœæ i serce -
dwie rzeczy, któ-
rych te zwierzêta
zaznaj¹ po raz
pierwszy w ¿yciu.

Podobno z wy-
staw¹ wi¹¿e siê

jakaœ niezwyk³a historia z
dobrym koñcem?

Jeden z psów wystêpuj¹-
cych na zdjêciach, po kilku
miesi¹cach spêdzonych w
schronisku, zosta³ dostrze¿o-
ny na zdjêciu przez dawne-
go pana i zabrany z powro-
tem do domu.

Czy wszystkie gwiazdy
wziê³y udzia³ w akcji za
darmo?

Oczywiœcie, wszystkie
gwiazdy wyst¹pi³y ca³kowicie
charytatywnie. Wspaniale
by³o pracowaæ z tymi osoba-
mi. Przekona³am siê o tym,
¿e ludzie chc¹ dzieliæ siê z
innymi, trzeba im tylko daæ ku
temu sposobnoœæ.

Co dalej z „Wybierz Miœka”?
Od pocz¹tku grudnia w sa-

lonach EMPiK w ca³ej Polsce

bêdzie mo¿na kupiæ kalen-
darz Wybierz Miœka ze zdjê-
ciami gwiazd i zwierz¹t, a w
dniach 7-21 grudnia przy ka¿-
dym zakupie dostaæ zak³ad-
kê kampanii. Dochód z kalen-
darza przeznaczymy na fun-
dusz sterylizacji. Myœlimy o
sesjach z kolejnymi gwiazda-
mi... i chcemy za pomoc¹

kampanii zbieraæ pieni¹dze
na ten fundusz. Zamierzamy
rozpocz¹æ „pracê u podstaw”
i robiæ akcje sterylizacji su-
czek na wsi - bez tego schro-
niska bêd¹ zawsze pêka³y w
szwach. Mieszkañcy wsi czê-
sto skar¿¹ siê, ¿e nie staæ ich
na zabieg, a jednoczeœnie
pozbywanie siê kolejnych
miotów szczeni¹t jest dla nich
ciê¿kim prze¿yciem. Bêdzie-

Warto wybraæ Miœka!
my rozmawiaæ z gminami,
¿eby przy³¹czy³y siê do akcji
- w zakresie finansowania i
informacji. Ale to dopiero w
przysz³ym roku.
Rozmawia³a Ludmi³a Milc

Wiêcej informacji o akcji na
stronie www.wybierzmiska.pl

 Tam równie¿ zdjêcia zwie-
rzaków do adopcji

Fundacja AVE zaprasza
chóry, zespo³y muzyczne, so-
listów i grupy teatralne z przed-
szkoli, szkó³, uczelni, parafii
wszystkich wyznañ chrzeœci-
jañskich, centrów kultury i or-
ganizacji pozarz¹dowych do

VI Betlejem u Avetek
udzia³u w VI Ogól-
nopolskim Teatral-
no-Muzycznym
Festiwalu BETLE-
JEM U AVETEK.
Konkurs jest jedn¹
z najwiêkszych
bo¿onarodzenio-
wych imprez w
kraju, co roku sku-
pia ponad 2500
osób od przedszkolaków po se-
niorów. Prezentacje ocenia pro-
fesjonalne jury, na laureatów
czekaj¹ atrakcyjne nagrody. W
tym roku przes³uchania w gru-
pie teatralnej odbêd¹ siê w Bia-
³o³êckim Oœrodku Kultury w dn.
13-14 stycznia, a w muzycznej
20-21 stycznia w Domu Kultury
„Œwit”. Regulamin i karta zg³o-
szenia dostêpne s¹ na stronie

www.ave tk i . a l l e l u ja .p l .
Szczegó³owe informacje tel.
0-22 6148753, 0600495790,
avetki@wp.pl.

Z kolei 10 i 17 grudnia o godz.
14 w Domu Kulktury „Œwit” od-
bêd¹ siê prezentacje chórów w
ramach II mazowieckiego festi-
walu adwentowego DO BETLE-
JEM Z AVETKAMI.  Wstêp na
wszystkie imprezy wolny.


