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bezp³

- to has³o inwestora Turret Poland. Mog¹ siê o tym przekonaæ
ci, którzy ju¿ mieszkaj¹ na
Osiedlu „Zielone Zacisze” przy
zbiegu ulic Œw. Wincentego i
Kondratowicza.
Osiedle jest unikalnym w Polsce za³o¿eniem o charakterze
kondominium - niemal samowystarczalnym „miasteczkiem w
mieœcie”. Na 5-hektarowej dzia³ce zbudowane zostan¹ jedynie
trzy budynki, maj¹ce ³¹cznie
ponad 900 mieszkañ.
W ubieg³ym roku zosta³ oddany do u¿ytku I etap budowy,
w maju kolejny w listopadzie
rozpoczê³y siê prace przy trzecim etapie.
dokoñczenie na str. 5

UWAGA!

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

Bia³o³êcka konferencja „Integracja w gimnazjum - idea i rzeczywistoœæ” zgromadzi³a w gimnazjum nr 3 przy Strumykowej bardzo wiele osób zainteresowanych miejscem w szkole
integracyjnej uczniów niepe³nosprawnych i o szczególnych
potrzebach edukacyjnych. Nasza gazeta by³a jednym z nielicznych patronem medialnym.
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Nikt nie jest zupe³nie
sprawny
Gimnazjum nr 3 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Jana Paw³a II jest szko³¹ bardzo nowoczesn¹, ca³kowicie przystosowan¹ do potrzeb uczniów niepe³nosprawnych. Otwieraj¹c
konferencjê dyrektor Ma³gorzata Wiœniewska przypomnia³a,
¿e przedsiêwziêcie ma miejsce
w roku szczególnym - Europejskim Roku Osób Niepe³nosprawnych. Trzydzieœcioro
dzieci niepe³nosprawnych w tak
du¿ej placówce to wyzwanie dla
kadry pedagogicznej. Jak powiedzia³a dyrektor Wiœniewska
przez cztery lata funkcjonowania szko³y uda³o siê zebraæ sporo doœwiadczeñ, którymi teraz
warto podzieliæ siê z zaproszonymi na konferencjê przedstawicielami szkó³ i przedszkoli z
innych dzielnic stolicy, a tak¿e
placówek z ma³ych miast - m.in.
Ciechanowa, ¯yrardowa i Radomia.
Burmistrz Jerzy Smoczyñski,
zawsze uczestnicz¹cy we
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wszelkich przedsiêwziêciach
zwi¹zanych z oœwiat¹, powiedzia³ rzecz znamienn¹ - Nie ma
cz³owieka pe³nosprawnego do
koñca. Alicja Ziarnik z Biura
Edukacji m.st. Warszawy zwróci³a uwagê, ¿e szko³y powinny
byæ kompleksowo przygotowane na przyjêcie uczniów niepe³nosprawnych - tak¹ szko³¹ jest
wg niej w³aœnie gimnazjum nr
3. Niepokoiæ mog¹ dzia³ania
pozorne, forsowane w niektórych szko³ach - przyjmowanie
dzieci bez orzeczeñ lekarskich,
tworzenie klas integracyjnych
niejako na si³ê, by utrzymaæ wysoki poziom zatrudnienia. Dorota ¯yro z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno
- Pedagogicznej wypunktowa³a najistotniejsze cechy szko³y
integracyjnej - bliskoœæ placówki, brak podzia³u uczniów na kategorie - lepsi, gorsi, niepe³nosprawni, zdrowi, anga¿owanie
wszystkich uczniów na równi w
dokoñczenie na str. 5

DEMETER

E.Z. Cierpisz
LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA
ul. Targowa 2, tel. 618-40-50
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98
STOMATOLOGIA DOROŒLI I
- pe³ny zakres
MEDYCYNA PRACY
LEKARZE SPECJALIŒCI
ANALIZY, USG, EKG

DZIECI

POMOCJA ŒWI¥TECZNA
IMPLANTY, usuwanie kamienia nazêbnego,
MASA¯ leczniczy krêgos³upa
Konkurs plastyczny dla DZIECI - atrakcyjne NAGRODY
szczegó³y w Lecznicy oraz na str. 4

Mieszkañcy
chc¹ wspó³pracowaæ
To znaczy, mo¿na mieæ tak¹
nadziejê. Pod koniec listopada w
bia³o³êckim ratuszu odby³o siê
pierwsze Bia³o³êckie Forum Inicjatyw Obywatelskich. Honorowy
patronat obj¹³ burmistrz Jerzy
Smoczyñski, a pomys³odawc¹ i
organizatorem by³ radny i przewodnicz¹cy komisji polityki spo³ecznej i ochrony zdrowia Piotr
Oracz, przy oczywistym wspó³udziale Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Bia³o³êki. Celem tego przedsiêwziêcia by³o wzajemne poznanie siê organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie
dzielnicy, nawi¹zanie kontaktów
tak, by wspó³praca sta³a siê komplementarna. Bardzo istotne te¿
– patrz¹c z perspektywy przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
– sta³a siê wymiana informacji co
do mo¿liwoœci korzystania z funduszy pomocowych UE w tym zakresie. Tu szczególne znaczenie
ma wiedza i znajomoœæ obowi¹zuj¹cych przepisów: kto i w jaki
sposób mo¿e korzystaæ zarówno
ze œrodków unijnych, jak i dotacji
i subwencji z innych Ÿróde³.
W forum uczestniczy³o 19 organizacji o ró¿nym charakterze
dzia³alnoœci. Dlatego bardzo wa¿na by³a sama ich prezentacja. Oto
one: TPD oddzia³ Bia³o³êka, Stowarzyszenie Monar, Krasnal –
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych, Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej,
Stowarzyszenie “Nasza Choszczówka”, Stowarzyszenie “Grupa
Tratwa” – Œwietlica “Akwarium”,
Bia³o³êckie Stowarzyszenie “Na-

sze Szko³y”, Stowarzyszenie “Akcja Przyjazna Ulica”, Stowarzyszenie Mieszkañców Osiedla Stefanika, Towarzystwo Przyjació³
Oœwiaty, Parafialny Klub Sportowy “Agape”, Fundacja Œwiat na
tak”, Muzyczna Rodzina AVE Parafii Narodzenia NMP. Fundacja
Naszym Dzieciom, Fundacja
Warszawskiego Chóru Ch³opiêcego, Instytut na rzecz Edukacji
Kulturalnej, Mazowieckie Towarzystwo “Powrót z U”, Fundacja
“Dzieci Niczyje”, Stowarzyszenie
Studio Animacji. Jak widaæ, tych
organizacji jest sporo. Zgodnie z
reklam¹ “du¿y mo¿e wiêcej” warto ich starania i dzia³ania zespoliæ, tym bardziej, ¿e w gruncie rzedokoñczenie na str. 8
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Burmistrz lubi DU¯E
Mimo przykrych doœwiadczeñ, nie zrezygnowaliœmy z
zamiaru uzyskania od w³adzy
samorz¹dowej odpowiedzi na
pytania wa¿ne dla lokalnej spo³ecznoœci. Ponowiliœmy próbê
zbli¿enia siê do Pana Burmistrza, nieczu³ego dot¹d na proœby prasy lokalnej. Zaczailiœmy
siê niedaleko ratusza, gdzie
odbywa³a siê impreza, zaszczycona patronatem tej Osoby.
Nasz fotograf otrzyma³ zadanie
udokumentowaæ zbli¿enie wys³annika NGP i w³adzy.
Byliœmy pewni, ¿e przyjdzie,
by zaskarbiæ sobie sympatiê doros³ych i m³odzie¿y – elektoratu na kolejne kadencje. Nie
wziêliœmy jednak pod uwagê
mo¿liwoœci, jakie daje wspó³czesna technika w postaci patronatu wirtualnego.
Zrodzi³o siê brzydkie podejrzenie o niechêtny stosunek do
spo³ecznoœci lokalnej i prasy.
Musimy jednak przyznaæ siê do
b³êdu: oblicze Pana Burmistrza
mo¿na by³o obejrzeæ wieczo-

rem w telewizji regionalnej.
Otworzy³ siê tak¿e dla ogólnopolskiego dziennika przy okazji
oprowadzania po Pradze francuskiego ministra. Wniosek prosty: nasz Bohater lubi tylko
du¿e; ma³e Mu nie odpowiadaj¹, wiêc na ich pytania nie odpowiada.
W andrzejkowy wieczór sprawê wyjaœni³a nam wró¿ka. Chêæ
zaistnienia tylko w tym krêgu
nale¿y t³umaczyæ ambicjami bycia VIPem z pierwszych stron
du¿ych gazet : ministrem, premierem, a mo¿e nawet wy¿ej..
Niechêæ do udzielania odpowiedzi na pytania prasy lokalnej
wynika z braku wiary, ¿e mo¿e
ona pomóc w osi¹gniêciu za³o¿onego celu. Wyrok przyjmujemy z pokor¹, b³êdu w rozumowaniu prostowaæ nam nie wypada.
Redakcja

wymiana
butli str.
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Inni czy tacy sami?
I Praskie Forum “Dzieci
spoza” zgromadzi³o dzia³aczy
organizacji pozarz¹dowych,
instytucji, pedagogów ze
szkó³ i przedszkoli oraz
uczniów SP nr 45 przy ul. Jagielloñskiej 7, w której odbywa³o siê spotkanie.
Wszyscy z du¿ym zainteresowaniem wys³uchali opowieœci
Rafa³a Paw³owskiego, studenta
III roku psychologii na Uniwersytecie Warszawskim: chorowa³ na
dzieciêce pora¿enie mózgowe,
uczy³ siê w szkole specjalnej, potem w integracyjnej. Szkolne ¿ycie nie by³o dla niego ³atwe. W
przezwyciê¿aniu trudnoœci pomo-

g³o wsparcie mamy, potem dyrektora liceum Ruy Barbosa. Rafa³
nazywa siebie osob¹ sprawn¹
inaczej. Podkreœla, jak wa¿na jest
tolerancja otoczenia. Ludzie boj¹
siê niepe³nosprawnych, wol¹ ich
nie widzieæ. Oni zaœ nie s¹ niepe³nosprawni, dopóki nie czuj¹
siê niepe³nosprawnymi.
Do elity osób niepe³nosprawnych nale¿y tak¿e niewidoma
Karolina Perdek, studentka Akademii Muzycznej, która na forum
wyst¹pi³a z koncertem piosenek
“Chcê biec do ludzi”
Trudno jest okreœliæ rozmiary
zjawiska niepe³nosprawnoœci
dzieci i m³odzie¿y – stwierdzi³
Witold Gajewski, dyrektor OPS
Praga Pó³noc. W Polsce 40 -

60% dzieci w wieku szkolnym
ma nieprawid³owoœci w stanie
zdrowia i rozwoju; 4,5 – 5%populacji dzieci podlegaj¹cych obowi¹zkowi szkolnemu jest niezdolnych do nauczania w szko³ach w
systemie normalnym. Mo¿na
przyj¹æ, ¿e podobny odsetek
dzieci specjalnej troski jest na
Pradze Pó³noc.
Pomaga im Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej i ró¿ne organizacje,
np. Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Problemami Emocjonalnymi “SPOZA”, organizator I
Praskiego Forum. Stowarzyszenie istnieje od 5 lat, od czerwca
ma Oœrodek Terapeutyczno-Edukacyjny przy ul. Targowej 66 m.
dokoñczenie na str. 4

STUDIO FOTOGRAFII
CYFROWEJ
• œluby, chrzty, komunie
• portrety dzieci, sesje zdjêciowe
• reprodukcje, zdjêcia techniczne
• zdjêcia do dokumentów w 3 minuty
Przyjmujemy zamówienia œwi¹teczne!

Warszawa, ul. Jagielloñska 3, tel. 818 99 50
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RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-17, sobota 9-13
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Ulice Pragi

Wileñska
Ulica Wileñska jest ulic¹ d³ug¹, biegn¹c¹ równolegle do ruchliwej al. Solidarnoœci. Historyczne uwarunkowania, w jakich
nastêpowa³ jej rozwój, sprawi³y,
¿e ulicê mo¿emy podzieliæ na
dwie czêœci o zauwa¿alnych do
dzisiaj ró¿nicach w charakterze.
Pierwsza czêœæ to odcinek od
ul. Targowej do ul. Konopackiej.
Tu w³aœnie Wileñska ma prawdziwie wielkomiejsk¹ zabudowê
sprzed wieku. Gdyby odnowiæ i
przywróciæ dekoracje stoj¹cym tu
rzêdem po nieparzystej stronie

zdobi¹ go np. portyki rodem ze
œwi¹tyñ staro¿ytnych Greków i
Rzymian. Za budynkami biurowymi wznosz¹ siê mieszkalne
bloki kolejarskie z lat 30.
W³aœnie kolej mia³a niezwykle
silny wp³yw na rozwój ulicy. Naprzeciw wylotu ulicy Zaokopowej
na ulicê Wileñsk¹ usytuowany
by³ Dworzec Petersburski. Linia
Kolei Petersburskiej zosta³a oddana do u¿ytku jeszcze w 1861
roku, choæ sam dworzec przy ulicy Wileñskiej uruchomiono rok
póŸniej. Tu przybywali goœcie

kamienicom, by³aby to jedna z
³adniejszych ulic i to nie tylko
Pragi. Szczególn¹ urod¹, pomimo usuniêcia czêœci wystroju,
wyró¿niaj¹ siê fasady kamienic
nr 9 i nr 13. Podobnych domów
nie powstydzi³aby siê ¿adna ze
œródmiejskich ulic. Na rogu Targowej i Wileñskiej wznosi siê
opuszczona od lat kamienica,
która znajdowa³a siê po wojnie
w gestii radzieckiej. Podobno
swoje lokale mia³o tu mieæ
NKWD. Obecnie niszczeje, a
otaczaj¹ce j¹ drewniane daszki,
maj¹ce chroniæ przechodniów,
same s¹ ju¿ mocno nadwerê¿one przez czas. Podobno dom jest
ju¿ we w³adaniu prywatnego inwestora, który, miejmy nadziejê,
przywróci go do dawnej œwietnoœci.
Po przeciwnej stronie znajduj¹ siê monumentalne gmachy kolejarskie, wzniesione wedle projektu profesora Mariana Lalewicza w latach 1928-31 na pomieszczenia Dyrekcji Okrêgowej
Kolei Pañstwowych. Zespó³
gmachów powsta³ w stylu nawi¹zuj¹cym do klasycyzmu, st¹d

przyje¿d¿aj¹cy ze sto³ecznego
wówczas Petersburga. Piêtrowy
budynek o architekturze typowej
dla ówczesnych dworców zaprojektowa³ Narcyz Zborzewski.
Pod koniec XIX wieku w jednym
z pomieszczeñ dworcowych zorganizowano niewielk¹ kaplicê
prawos³awn¹. Fronton budynku
skierowany by³ na ulicê Wileñsk¹, dok³adnie na wysokoœci dzisiejszej uliczki Zaokopowej. Tu
podró¿ni przesiadali siê do doro¿ek lub do tramwaju. By³ to
pierwszy praski dworzec, który
jednak¿e sp³on¹³ w 1915 roku,
kiedy to wojska carskie, uciekaj¹c przed armi¹ niemieck¹,
zniszczy³y m.in. mosty i czêœæ infrastruktury kolejowej. Dworca
nie odbudowano, w okresie miêdzywojennym na jego miejscu
powsta³ wspomniany zespó³ budynków kolejarskich. Prowizoryczny Dworzec Wileñski, gdy¿
tak¹ now¹ nazwê otrzyma³, istnia³ a¿ do 2002 r., kiedy to ukoñczono nowoczesny gmach po³¹czony z centrum handlowym.
S¹siedztwo dworca nobilitowa³o ulicê Wileñsk¹, czego efek-
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Kondratowicza 45
tel./fax 332-00-85
pon.-pt. 10-19, sob. 10-14
TRANSPORT GRATIS
na terenie W-wy przy zakupie
powy¿ej 1000 z³

XERO
ul. Okrzei 23
tel. 670-15-56

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

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

KREDYTY
BANKOWE
l kredyt 1.000-20.000 z³
l do 5.000 bez porêczyciela

i zgody wspó³ma³¿onka
oraz osoby samotne,
emeryci i renciœci
do 12.000 bez porêczycieli
l dla ma³¿eñstw
kredyty mieszkaniowe,
samochodowe, gospodarcze
w ofecie ró¿ne banki
ul. Z¹bkowska 38A lok. 2
tel. 670-15-88, 818-09-52
ul. Kondratowicza 37 lok. 209
tel. 614-15-70 , tel/fax 614-15-58

tem s¹ wspomniane okaza³e kamienice sprzed 100 lat mieszcz¹ce w parterach liczne sklepy.
Dobrodziejstwem by³o te¿ to, ¿e
ju¿ w 1904 roku œrodkowa czêœæ
ulicy korzysta³a z kolejowego
oœwietlenia elektrycznego, podczas gdy warszawskie ulice
oœwietla³y jeszcze latarnie gazowe.
Druga czêœæ ulicy Wileñskiej,
od Konopackiej do Szwedzkiej,
jest ju¿ inna. Zreszt¹ linia ulicy
nie przechodzi p³ynnie przez
skrzy¿owanie z Konopack¹, lecz
na styku obu odcinków bieg Wileñskiej ma charakterystyczny
uskok. Ta czêœæ Wileñskiej, która jest teraz przed nami, stanowi³a ulicê powsta³ej w 1861 roku
osady Nowa Praga, za³o¿onej
przez Ksawerego Konopackiego. Bieg Wileñskiej wyznacza³
granicê nowo powsta³ej dzielnicy, oddzielaj¹c j¹ od terenów kolejowych. Ta czêœæ ulicy sta³a siê
czêœci¹ miasta dopiero z chwil¹
przy³¹czenia Nowej Pragi do
Warszawy w 1891 roku.
Tak¿e tu ca³¹ parzyst¹ pierzejê zajmowa³y zabudowania kolejowe (zachowa³y siê one czêœciowo na rogu ulic Wileñskiej i
Kosmowskiej) oraz bocznice.
Domy mieszkalne znajdowa³y
siê po stronie nieparzystej, ale
by³y znacznie mniej okaza³e od
tych z pierwszego odcinka ulicy.
Nie tworzy³y równie¿ zwartej pierzei. Czêœæ posesji nale¿a³a te¿
do kolejarzy. Dziœ przewa¿aj¹ tu
wspó³czesne domy, wzniesione
w ci¹gu kilku ostatnich lat. Dom
nr 37 rozebrano ok. 1990 r., a w
1999 wysadzono w powietrze
dwupiêtrow¹ kamienicê przy Wileñskiej 35. Na odcinku pomiêdzy Œrodkow¹ a Czynszow¹
przetrwa³a tylko 4-piêtrowa kamienica M. Kahana przy Wileñskiej 43, projektowana przez
Henryka Goldberga. Zbudowano
j¹ w latach 1935-36. Widoczna
jest ona na naszym zdjêciu. Bystre oko dostrze¿e na jej bocznej œcianie œlady po dachu stoj¹cego niegdyœ obok drewniaka
nr 41. Na posesjach nr 45 i 47
znajduj¹ siê nowe domy o dopasowanych do historycznego otoczenia formach.
We wnêce parteru domu nr 47
umieszczony jest g³az z wyrytym
napisem “Tu le¿y Rozalia Zamoyska umar³a R. P. 1795”. Jest
to najstarsza pami¹tka na Nowej
Pradze, ale równie¿ doœæ tajemnicza. Ju¿ od koñca XIX wieku
pojawia³y siê w prasie warszawskiej artyku³y na temat tego nagrobka. WyobraŸniê pobudza³o
magnackie nazwisko oraz po³o¿enie grobu na pustkowiu (zabu-

dowania pojawi³y siê tu dopiero
w czasach Konopackiego). Wed³ug dawnych opowieœci Rozalia Zamoyska zosta³a tu zamordowana przez rabusia. Pocz¹tkowo istnieæ tu mia³a mogi³a
szlachcianki, ale z czasem rodzina przenios³a jej cia³o do grobowców rodzinnych. Franciszek
Galiñski w “Gawêdach o Warszawie” z 1937 roku podaje, i¿
g³az z krzy¿em, otoczony drewnianym p³otkiem, znajdowa³ siê
pierwotnie przed piêtrowym domem przy Wileñskiej 33 na rogu
z Konopack¹. Mogi³ê przesuniêto przed 1934 r., gdy to w dawnym jej miejscu postanowiono
zbudowaæ naro¿n¹ stacjê benzynow¹.
Przy Wileñskiej 59 stoi dom
Pierwszej Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorów i Sublokatorów
w Warszawie. Jego fasada zosta³a cofniêta w czêœci œrodkowej, aby utworzyæ niewielki zieleniec od strony ulicy. Powsta³ on
w latach 1924-26.
Neogotycka fasada ozdabia
dawny Dom Pracy dla Ch³opców
im. Jadwigi i Wac³awa Mañkowskich przy Wileñskiej 69. Powsta³
on w latach 1899-1901 wed³ug
projektu W³adys³awa Adolfa Koz³owskiego i Apoloniusza Nieniewskiego. By³a to instytucja
maj¹ca opiekowaæ siê ubogimi
ch³opcami, dbaæ o ich wychowanie i wykszta³cenie. Dom powsta³
jako fundacja ziemian, ma³¿onków Mañkowskich, maj¹cych
swój maj¹tek w Moji na Podolu.
Uroczyste oddanie do u¿ytku
mia³o miejsce 18 maja 1901 roku
W holu domu umieszczono tablicê z pami¹tkowym napisem:
“Dom ten pracy dla nieletnich
ch³opców zbudowany i uposa¿ony zosta³ przez Wac³awostwa
Mañkowskich z Moji, w tym celu,
aby m³ode polskie pokolenie, od
zarania ¿ycia swego, oswaja³o
siê z modlitw¹ i prac¹, i wyrasta³o na bogobojnych, uczciwych i
po¿ytecznych cz³onków spo³eczeñstwa. Bo¿e b³ogos³aw tym
zamiarom”. Ta bia³a, marmurowa tablica szczêœliwie zachowa³a siê do dziœ i miejmy nadziejê,
¿e przetrwa odbywaj¹cy siê w³aœnie remont zabytkowego gmachu. Opiekê nad Domem Mañkowskich przejmuj¹ w 1917 roku
ksiê¿a Marianie i prowadz¹ go
do czasów stalinowskich.
Z Domem Mañkowskich s¹siaduje koœció³ p.w. Matki Boskiej z Lourdes. We wrzeœniu
1934 roku przyst¹piono do
wznoszenia œwi¹tyni u zbiegu
ulic Wileñskiej i Szwedzkiej. Powsta³ niewielki koœció³ wed³ug
projektu Stanis³awa Mancewi-

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

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA
ul. Targowa 33
Rezerwacja pod numerem telefonu (22) 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8 00-2000
sob. od godz. 800 do 1500

!

PROMOCJA ŒWI¥TECZNA
1-24 grudnia
karnet w prezencie pod choinkê

!

cza, który uroczyœcie poœwiêci³
30 czerwca 1935 r. kardyna³
Aleksander Kakowski. Ksiê¿a
Marianie sprowadzili jeszcze w
1930 roku figurê Matki Boskiej z
Lourdes, która sta³a siê patronk¹ koœcio³a, a od 1951 roku tak¿e nowo utworzonej parafii. Z
biegiem lat ma³a œwi¹tynia przesta³a wystarczaæ, wiêc na s¹siedniej dzia³ce podjêto trud
wzniesienia nowoczesnego koœcio³a. Jego konsekracja odby³a siê 7 paŸdziernika 1992 roku.
W nowym koœciele, do którego
g³ówne wejœcie prowadzi od strony ulicy Równej, umieszczono w
prezbiterium wspomnian¹ statuê
Maryi, a tak¿e pochodz¹ce z dotychczasowej œwi¹tyni stacje
Drogi Krzy¿owej. W koœciele
znajduje siê te¿ popiersie i tablica upamiêtniaj¹ce ksiêdza W³adys³awa £ysika, zas³u¿onego
duszpasterza, organizatora okupacyjnych obiadów dla potrzebu-

j¹cych. Codziennie przychodzi³y tu tysi¹ce ludzi, dla których
czêsto by³a to jedyna szansa na
godziwy posi³ek, po prostu szansa na prze¿ycie. Ksi¹dz £ysik by³
te¿ twórc¹ Dni Chorych w tutejszym koœciele, kiedy to potrzebuj¹cy zanosili swe proœby do
Matki z Lourdes. To on zapocz¹tkowa³ d³ug¹ drogê uwieñczon¹
ustanowieniem nowopraskiego
koœcio³a Diecezjalnym Sanktuarium Chorych w 1999 r. Stary
koœció³ ca³kowicie przebudowano na pomieszczenia biurowe.
Zmianom uleg³ te¿ wygl¹d elewacji. Zbyt pochopnie zlikwidowano charakterystyczny schodkowy szczyt od strony ul.
Szwedzkiej, gdzie umieszczone
by³o g³ówne wejœcie. Obecnie
tylko naro¿na figura Matki Boskiej przypomina o tym, ¿e by³
to kiedyœ obiekt sakralny.
Micha³ Pilich

Pomyœl o SOBIE
W okresie przedœwi¹tecznym
czêsto brakuje czasu na zadbanie o w³asny wygl¹d i zapisanie
siê w odpowiednim terminie do
kosmetyczki. Kiedy ju¿ wszystko
jest gotowe na Œwiêta ze zdziwieniem zauwa¿amy po³amane paznokcie, rozdrapane z nerwów
spowodowanych zakupami,
krostki na skórze, a wrastaj¹cy
paznokieæ na nodze utrudnia
chodzenie. Je¿eli jesteœ zorganizowana i przewiduj¹ca, ju¿ teraz
powinnaœ zamówiæ wizytê w gabinecie kosmetycznym, aby unikn¹æ takich niespodzianek i dobrze
siê czuæ przy œwi¹tecznym stole.
W gabinecie MIDERM czekaj¹
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Biuro
Rachunkowe

674-34-12
0606-353-393

 Drzwi

antyw³amaniowe
Dierre, Gerda, Stalmet
 Okna PCV i AL
Foris, Rehau,
3 i 5-komorowe
 Drzwi wewnêtrzne
Porta, Interdoor
 Parapety wewnêtrzne

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

MAR-MET

dzianki w postaci dodatkowych,
darmowych us³ug do zamówionego zabiegu. Nowoœci¹ w pielêgnacji paznokci jest specjalna
od¿ywka która utwardza p³ytki paznokciowe tak mocno, ze staj¹ siê
nie do odró¿nienia od tipsów!
Wzory na tipsach bêd¹ w okresie
œwi¹tecznym wykonywane przez
mistrzyniê w zdobieniu paznokci
i utwardzane specjalnym, nie do
zdarcia utrwalaczem.
Ka¿dy pedikiur bêdzie zakoñczony specjalnym masa¿em likwiduj¹cym zmêczenie nóg, który
jest znany tylko specjalistce z naszego gabinetu, warto spróbowaæ.
Podczas zabiegu kosmetycznego oczyszczania skóry bêdzie
mo¿na dodatkowo bezp³atnie
ufarbowaæ rzêsy.
Wiemy, ile k³opotu naszym
klientkom sprawiaj¹ widoczne
zmarszczki w okolicach oczu.
Od grudnia bêdzie mo¿na poddaæ siê w gabinecie kosmetycznym zabiegowi, który w znacznym
stopniu sp³yca widoczne bruzdy i
zapobiega powstawaniu nowych.
Ka¿dy zabieg kosmetyczny
mo¿e byæ prezentem pod choinkê dla spracowanej przygotowaniami œwi¹tecznymi Mamy, Babci, ¯ony.

Mo¿na kupiæ u nas w Midermie talon upowa¿niaj¹cy do
bezp³atnego zabiegu dla okaziciela. W niejednym przypadku bêdzie to wspania³a
niespodzianka dla kochanej
osoby i z pewnoœci¹ bardziej
przydatna ni¿ jeszcze jedna
para kapci.
Wszystkim naszym klientom
Wspania³oœci Œwi¹tecznych
i Do Siego Roku!
MIDERM
D¹browszczaków 5A
Tel. 0601-748-238
lub 619-3481 wew. 171

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

TWOJ¥
DRUKARKÊ

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01
oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji
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Po zdrowie do „Zdrowia”
Wype³niam swoje zobowi¹zanie, z³o¿one w poprzednich artyku³ach, ¿e bêdê systematycznie
pisaæ o swoich wspó³pracownikach i o dzia³aniu Gabinetu. Pozwoli to Pañstwu wykorzystaæ mo¿liwoœci
poprawy swojego zdrowia, kondycji i wygl¹du.
Metody leczenia
- zabiegi stosowane u nas s¹
bardzo przyjazne dla pacjentów i
klientów.
Gabinet zgodnie z zapotrzebowaniem naszych klientów rozszerzy³ us³ugi kosmetyczne dotycz¹ce twarzy i ca³ego cia³a oraz dotycz¹cych nadwagi, oty³oœci i modelowania sylwetki. Odchudzanie
polega przede wszystkim na k¹pieli w zio³ach i masa¿ach.
Przypominam, ¿e Gabinet wykonuje zabiegi jak k¹piele sanatoryjne, masa¿e wodne, biostymulacjê magnetyczn¹, masa¿e
rêczne w pe³nym zakresie, lampy podczerwieni likwiduj¹ce stany zapalne wszystkiego rodzaju.
Zabiegi te w zasadzie pomagaj¹
we wszystkich schorzeniach, poprawie kondycji i wygl¹du.
W Gabinecie przyjmuj¹ bioenergoterapeuci Zbigniew O¿arski wybitny specjalista od bezp³odnoœci i Cristian Fiemann,
cz³owiek o niewyobra¿alnej energii, bardzo skuteczny przy schorzeniach nowotworowych (wspomaganie leczenia) oraz innych
powa¿nych schorzeniach.

Wiedza mieszkañców o mo¿liwoœci uzyskania u nas pomocy
jest niedostateczna, dlatego organizujemy szkolenie.
GABINET ODNOWY
BIOLOGICZNEJ „ZDROWIE”
ul. Bia³ostocka 9,
tel. 670-45-68
zaprasza na szkolenie

13 grudnia
którego tematem bêdzie:
niezbêdna wiedza praktyczna
dla ka¿dej kobiety
na co dzieñ, jak zadbaæ
o swoje zdrowie i wygl¹d.
Wyk³adowcy - specjaliœci z
du¿¹ praktyk¹, wiedz¹ i dobrymi
efektami. Program szkolenia:
Godz. 10.00-11.30 - bioenergoterapia, bóle, stany zapalne, stresy, guzy, torbiele itd. - mgr Zbigniew O¿arski.
11.30-12.30 - wszystko o masa¿ach - mgr Krzysztof Sêkalski.
12.30-13.30 - zabiegi kosmetyczne dla twarzy i ca³ego cia³a - dyplomowana kosmetyczka Patrycja Pytel.
13.30-14.30 - fizykoterapia, urz¹dzenia i dzia³anie, efekty dla pacjenta - dr Bogna Muszyñska.
14.30-16.00 - pokazy zabiegów.
16.00 - rozdanie zaœwiadczeñ
uczestnikom kursu.
Szczegó³owe informacje
bezpoœrednio w Gabinecie lub
telefonicznie, tel. 670-45-68.
Iloœæ miejsc ograniczona.
In¿. Cecylia Trzciñska

sp. z o.o.

wymiana butli 11 kg

dostawa do Klienta GRATIS

propan-butan

nowo otwarta

tel. 675-34-51

Ksi¹¿ki na grudzieñ
Bernard Weber - Œcis³a tajemnica. Warszawa, Muza S.A.,
2003. 34,90.
Para dziennikarzy prowadzi
œledztwo w sprawie tajemniczej
œmierci s³awnego neurochirurga.
Doktor Fincher zmar³ wkrótce potem, gdy sta³ siê mistrzem œwiata
w szachach i pokona³ w tej grze
najlepszy komputer. Piêkna narzeczona doktora przyznaje siê
do zbrodni, ale to nie ona jest winna. Œwietnie siê czyta.
Olivia Goldsmith - Kumpelki z
paki. Œwiat ksi¹¿ki, 2003, 24 z³
Jennifer bierze na siebie winê za
malwersacje swojego szefa. Jest
przekonana, ¿e kara bêdzie niewielka, tymczasem l¹duje w wiêzieniu z kilkuletnim wyrokiem.
Znajomi o niej zapominaj¹, a adwokat - unika. Okazuje siê jednak,
¿e nawet z tak tragicznej sytuacji
jest wyjœcie. Albo szansa na zemstê.
Mark Childress - Wariatka z Alabamy. Poznañ: Zyska i S-ka,
2003. 39,Niezwyk³a powieœæ obyczajowa,
której akcja toczy siê w Ameryce
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lat szeœædziesi¹tych. Jej bohaterami s¹ nastoletni sierota Peejoe
i jego ciotka Lucille, która chce
zrobiæ karierê w Hollywood. Na
podstawie tej ksi¹¿ki powsta³ film
z Melanie Griffith w roli g³ównej.
Catherine Coulter - Cel. Warszawa: Œwiat Ksi¹¿ki, 2003. 24,90
Wci¹gaj¹ca powieœæ sensacyjna.
Zmêczony nag³¹ popularnoœci¹
sêdzia Ramsey Hurt wyje¿d¿a na
pustkowie. Kiedy jest ju¿ pewien,
¿e nikt nie zak³óci jego spokoju,
znajduje w lesie dziewczynkê.
Ma³¹, œmiertelnie przera¿on¹ i pobit¹. Jej tropem do samotnej chaty w górach trafiaj¹ nieoczekiwani, uzbrojeni goœcie.
Andreas Staikos - „Niebezpieczne zwi¹zki kulinarne”.
Warszawa: Œwiat Ksi¹¿ki, 2003.
24,90
Dwaj mê¿czyŸni kochaj¹ tê sam¹
kobietê. Aby zdobyæ jej serce
przygotowuj¹ coraz to nowe niespodzianki kulinarne. Lekka lektura plus smakowite, greckie przepisy.
Ludmi³a Milc

zaprasza

Plac Hallera 5, tel. 818-51-07
] tu znajdziesz atrakcyjny prezent dla ka¿dego
] ogromny wybór artyku³ów dekoracyjnych i u¿ytkowych
] bardzo niskie ceny
]oferujemy równie¿ fachowe doradztwo w aran¿acji wnêtrz

warto wiedzieæ

modrzew

Pachn¹ce choinki s¹ ju¿ w sprzeda¿y. Mo¿emy kupiæ œwierki i jod³y
albo przystroiæ mieszkanie ga³êziami sosny. Nie da siê tylko zrobiæ
choinki z modrzewia, bo to jedyne drzewo iglaste, które na zimê gubi
ig³y. Dlaczego tak jest? Podania ludowe wi¹¿¹ ten fakt z duszami
osób zmar³ych. Owe dusze mieszkaj¹ w³aœnie w modrzewiowych ga³êziach, a bywa ¿e s¹ postrachem przechodz¹cych obok ludzi. Dzieje
siê to w³aœnie zazwyczaj, gdy opadaj¹ ig³y.
Ale nie jest to tylko nawiedzone drzewo. Dawniej wierzono, ¿e przynosi szczêœcie œwie¿o zawartym ma³¿eñstwom. Dlatego nowy dom
pañstwa m³odych ubierano jego zielonymi ga³¹zkami. Wplatano je
równie¿ w wieñce do¿ynkowe, ¿eby nie zapomnieæ, ¿e kiedyœ najlepsze plony osi¹gano z pól po³o¿onych w wykarczowanych lasach modrzewiowych. Drewno przydatne by³o nie tylko w magii. S³u¿y³o jako
twardy i trwa³y materia³ do budowy domów, dworów, koœcio³ów, a nawet statków. ¯ywicê u¿ywano do produkcji leków i terpentyny.
Drzewo to nale¿y do rodziny sosnowatych i ¿yje do 500 lat. Gubienie igie³ nie œwiadczy bynajmniej o jego delikatnoœci. Modrzew jest
odporny na mróz, a niektóre jego gatunki rosn¹ te¿ na Syberii.
Ludmi³a Milc

Bielizna
dzienna i nocna
50% biustonosze
gorsety
TANIEJ

body

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

Niebanalny Prezent Œwi¹teczny!
Je¿eli z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia chcesz sprawiæ
MAMIE, SIOSTRZE, CÓRCE, PRZYJACIÓ£CE, ¯ONIE
niebanalny, naprawdê wyj¹tkowy prezent, bêd¹cy wyrazem
szczególnej troski o jej zdrowie i ¿ycie podaruj JEJ:

KUPON
na kompleksowe badanie w Poradni Chorób Piersi
oraz MAMMOGRAFIÊ i/lub USG PIERSI
Zadzwoñ: (22) 433-79-49 Reszt¹ my siê zajmiemy.
www.medisystem.pl
*Czy wiesz, ¿e statystycznie, co pi¹ta (!) osoba czytaj¹ca to og³oszenie zna prawdopodobnie
kobietê, u której rozwija siê guz piersi, a o którym nikt jeszcze nie wie!

PODARUJ JEJ ¯YCIE POD CHOINKÊ !

Chcesz zd¹¿yæ z ¿yczeniami na czas
i sprawiæ bliskiej osobie radoœæ?
Zapoznaj siê z szerok¹ ofert¹
jedynych i niepowtarzalnych kartek
œwi¹teczno-noworocznych
a wybrana przez Ciebie kartka
zostanie przes³ana poczt¹ do osoby,
która byæ mo¿e na ni¹ czeka...
do wszystkich urzêdów pocztowych
na terenie Pragi
zaprasza

zapraszamy do placówek IV Oddzia³u Centrum PKO BP S.A.
IV Oddzia³, Warszawa ul. Targowa 42, tel. 670-11-55
XXII Oddzia³, Warszawa ul. Kijowska 11, tel. 619-90-98
XXIII Oddzia³, Warszawa ul. Piotra Skargi 61, tel. 678-33-30
XL Oddzia³, Warszawa ul. Krasnobrodzka 11, tel. 675-02-78
XLI Oddzia³, Warszawa ul. G³êbocka 15, tel. 675-97-97
XLIX Oddzia³, Warszawa ul. Modliñska 8, tel. 811-54-69
LI Oddzia³, Warszawa ul. Œwiatowida 47, tel. 819-03-50
LV Oddzia³, Warszawa ul. Targowa 68, tel. 619-20-61
LIX Oddzia³, Warszawa ul. Modliñska 310/312, tel. 819-05-85
I Oddzia³ w Markach ul. Promienna 4b, tel. 771-30-10
II Oddzia³ w Markach ul. Pi³sudskiego 1, tel. 771-34-66
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T-PLAND

Inni czy tacy
sami?
dokoñczenie ze str. 1

23. Prowadzone s¹ tu zajêcia z
dzieæmi i rodzicami, konsultacje
psychologiczne i szkolenia dla
wolontariuszy. Pomoc terapeutyczn¹ mog¹ uzyskaæ dzieci i
m³odzie¿ od 5 do 16 lat – nieœmia³e, lêkliwe, zagubione, niepewne w kontaktach z innymi, odrzucone przez rówieœników, ³atwo popadaj¹ce w konflikty, nadpobudliwe i agresywne. Fachow¹
pomoc i wsparcie otrzymuj¹ tak¿e ich rodzice.
W tym roku realizowany jest
projekt “Dzieci spoza”, konkurs

✔ Plandeki
wyrób
✔ Stela¿e samochodowe
naprawa
✔ Namioty
reklama
✔ Bannery
P³ochociñska 29

choæ s¹ uczniowie poruszaj¹cy
siê na wózkach. Nauczanie indywidualne w domu, na ni¿szych
szczeblach, nie daje pe³nego wykszta³cenia np. w zakresie chemii i biologii.
W szkole zawodowej jest ju¿
za póŸno na to, by wyrównaæ braki edukacyjne – uwa¿a Ewa Mielczarska-Syskowska z Zespo³u
Szkó³ Specjalnych im. Marii
Grzegorzewskiej. Ta placówka
przygotowuje do pracy w zawodach, na które aktualnie jest zapotrzebowanie. Absolwenci czuj¹, ¿e s¹ gorzej traktowani. Dziec-

e-mail: t-pland1@wp.pl
www.t-pland.w.pl

tel./fax 811-60-83
0602-307-058

SKLEP ZOOLOGICZNY
ul. K. Darwina 3A (przy Rondzie Starzyñskiego)
tel. 618-53-67
zapraszamy pon.-pt. 11-19, sob. 9-16
AKWARYSTYKA S£ODKOWODNA
AKWARIA • AKCESORIA • ROŒLINY
PTAKI • GADY • GRYZONIE
KARMY I ART. DLA ZWIERZ¥T
ART. WÊDKARSKIE • ROBAKI • ZANETY

atrakcyjne ceny

•

bezp³atne porady

Dekor Styl

dla szkó³ “Otwórz drzwi”, szkolenie dla grona pedagogicznego w
zakresie pomocy osobom niepe³nosprawnym, a tak¿e dla pracowników socjalnych – poinformowa³a Agnieszka ¯arnecka,
prezes Stowarzyszenia. W programie “Dzieci spoza” bra³o
udzia³ 310 uczniów z 12 klas I –
IV. Celem eksperymentu by³o
zwiêkszenie poziomu akceptacji
dla osób niepe³nosprawnych. Egzamin z tolerancji dzieci zda³y na
pi¹tkê.
Na potrzebê wczesnej diagnozy i interwencji oraz wsparcia
psychologicznego dla rodziców
dzieci niepe³nosprawnych, a tak¿e szkolenia nauczycieli zwróci³a uwagê Anna Strumiñska z
Fundacji Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym “Hipoterapia”.
Grupa robocza wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych postuluje
utworzenie centralnego rejestru
osób niepe³nosprawnych, Za niezbêdne uwa¿a praktyczne wdro¿enie zasady, ¿e za uczniem niepe³nosprawnym id¹ do szko³y
pieni¹dze.
“Smutne to: by coœ dobrego
zrobiæ dla dzieci, trzeba ³amaæ
prawo” stwierdzi³ Wies³aw W³odarski, dyrektor L LO im. Ruy
Barbosa. Ustawa o szkolnictwie
nak³ada na szko³y podstawowe
i gimnazja obowi¹zek dowo¿enia
uczniów niepe³nosprawnych.
Uczniowie liceów musz¹ sobie
radziæ sami. Jeœli w liceum nie ma
klasy integracyjnej, nie ma tak¿e
nauczyciela wspomagaj¹cego,

Konkurs
Lecznica Demeter zaprasza
wszystkie dzieci do konkursu
plastycznego pt. Lubiê swojego dentystê.
Prace mo¿na wykonaæ w dowolnej technice, musz¹ byæ jednak podpisane przez rodziców,
¿e wyra¿aj¹ zgodê na ujawnienie danych dziecka. Prace nie
bêd¹ zwracane, a naj³adniejsze
mog¹ byæ wystawione w Lecznicy.
Sk³adanie prac do 24 grudnia w Lecznicach przy ul. Targowej 2 i ul. Bia³ostockiej 7.
Zakoñczenie konkursu 30
grudnia - nagrody - to dba³oœæ o zdrowe zêby. Realizacja w najbli¿szych miesi¹cach.

ko niepe³nosprawne powinno
mieæ w szkole wsparcie w sferze
funkcjonowania spo³ecznego, by
umia³o zachowaæ siê asertywnie.
Bardzo wa¿na jest diagnoza psychoterapeutyczna – tylko z ni¹
dziecko ma szansê wyrównaæ
braki.
Zdaniem Anny Florek, dyrektor przedszkola integracyjnego
na Bielanach, kierunek dzia³añ
wobec dzieci niepe³nosprawnych
powinien byæ nastêpuj¹cy: wychowaæ do samodzielnoœci;

uczyæ rozpoznawania swoich
potrzeb i niedostatków, a nastêpnie zapewniæ mo¿liwoœæ zaspokojenia potrzeb; sprawiæ, by niepe³nosprawny sam umia³ okreœliæ
rodzaj potrzebnej mu pomocy;
sprecyzowaæ, co jest pomoc¹, a
co zablokowaniem samodzielnoœci.
Swoj¹ cegie³kê do forum do³o¿yli uczniowie SP nr 45, wykonuj¹c rysunki na temat “Jesteœmy
inni – jesteœmy tacy sami”. W czasie przerwy w obradach mo¿na
by³o oddaæ g³os na najlepsze
spoœród 60 eksponowanych
prac. Zwyciê¿y³ „Œwiat tolerancji”
Oli Okoñskiej, II miejscem podzielili siê Piotr B³achnio i Daniel
Mutryn - praca na zdjêciu.

PASSIFLORA
sklep
zielarsko-medyczny







TOMASZ ABRAMCZYK

ul. Z¹bkowska

18
róg Brzeskiej

pn.- pt. 10-19, sob. 9-15
tel. 670 03 09

zio³a sypkie i fix
herbaty, przyprawy
UWAGA!
preparaty odchudzaj¹ce
z og³oszeniem
zio³a na przeziêbienie
RABAT 5%
kosmetyki
zestawy œwi¹teczne i upominkowe

Ju¿ za miesi¹c Stowarzyszenie „SPOZA” zapowiada nastêpn¹ konferencjê o tej samej tematyce. Mo¿e tam dowiemy siê dlaczego na Pradze Pó³noc nie ma
przedszkola integracyjnego ani
sto³ówki integracyjnej. Na pierwszym forum odpowiedŸ nie pad³a, byæ mo¿e dlatego, ¿e nie
przyby³ patron imprezy, burmistrz
Robert Sosnowski ani jego zastêpca, Zdzis³aw Sipiera.
K.

poleca






Zapraszamy
pon.- pt. 11-19, sob. 10-14

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

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

wiêcej
ni¿
mieszkanie
dokoñczenie ze str. 1

Znajd¹ siê w nim 343 mieszkania o bardzo
zró¿nicowanej powierzchni od 38 do 100 m2. Bêd¹

200 z³ od osoby
bogate menu
muzyka na ¿ywo

Wyszogrodzka 5, tel. 675-61-31

Nikt nie jest
zupe³nie sprawny
dokoñczenie ze str. 1

¿ycie szko³y, dostosowywanie wyzwañ i wymagañ do mo¿liwoœci uczniów, odrzucenie modelu
ucznia niesprawnego. Tym celom ma s³u¿yæ nowoczesna metodyka nauczania oparta na analizie potrzeb uczniów, wspieraniu rozwoju osobowego ka¿dego ucznia indywidualnie, k³adzeniu
wiêkszego nacisku na wychowanie w grupie. Nowoczesna metodyka nauczania wybiera zamiast
wyk³adu grupowe uczenie siê, zamiast dyskusji
prowadzonej przez nauczyciela dyskusjê prowadzon¹ przez uczniów, zamiast oceny pracy przez
nauczyciela - samoocenê. Dr Danuta Al-Khamisy z Wydzia³u Pedagogicznego UW poinformowa³a o wynikach w³asnych badañ dotycz¹cych
specyfiki kszta³cenia przysz³ych nauczycieli klas
integracyjnych. 66 proc. nauczycieli nie czuje siê
przygotowanych do pracy w klasach integracyjnych m.in. ze wzglêdu na brak wiedzy o niepe³nosprawnoœci, zbyt du¿e wymagania stawiane
nauczycielom w procesie nauczania integracyjnego, brak cierpliwoœci, napiêcia emocjonalne towarzysz¹ce pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi. Spoœród blisko 40 proc. nauczycieli, którzy
s¹ gotowi podj¹æ pracê w klasach integracyjnych
zdecydowana wiêkszoœæ wskazuje jako g³ówn¹
przyczynê chêæ niesienia pomocy. Urszula
Skrzypczak z CMPPP zwróci³a uwagê na nies³ychanie istotny czynnik procesu integracji w
szko³ach - realizacjê potrzeb pozaedukacyjnych
uczniów - poznanie nowych kolegów, uczenie siê
tolerancji i empatii, asertywnoœæ i praca w grupie, wsparcie rówieœników, akceptacja, a nie
wspó³czucie. Nies³ychanie cenne by³y uwagi
matek dzieci niepe³nosprawnych. Wanda Jasiuk,
mama Ma³gosi bardzo chwali³a kadrê nauczycielsk¹ szko³y. By³y to pochwa³y zupe³nie zas³u¿one - chwilê póŸniej z wielkim zaanga¿owaniem opowiada³a o swej pracy Joanna Has - Kalita, jedna z nauczycielek. Na przyk³adzie ch³opca z zespo³em nadpobudliwoœci ADHD krok po
kroku przedstawia³a metody tej pracy. Wanda
Jasiuk chwali³a równie¿ stopieñ zniesienia barier architektonicznych w szkole, mo¿liwoœæ skorzystania z obozu socjoterapeutycznego - Ma³gosia w tym roku by³a na takim obozie. Wed³ug
Wandy Jasiuk s³abym ogniwem integracji bywaj¹ sami uczniowie - nie zawsze umiej¹ sprostaæ
sytuacji i nowym wyzwaniom. Jolanta ¯ejmo,
mama Wojtka podzieli³a siê z zebranymi kilkoma refleksjami, spoœród których bodaj najwa¿niejsze by³o stwierdzenie - (...) uwa¿am, ¿e integracja jest najlepsz¹ rzecz¹ jaka mu siê w ¿yciu
przytrafi³a. Bardzo ceni sobie kontakt z rówieœnikami, nie choruje, wzmocni³ siê fizycznie (...).
Jest otwarty na œwiat i ludzi, nie unika towarzystwa, chêtnie bierze udzia³ w ¿yciu klasy i szko³y. Burmistrz Lilianna Zientecka przypomnia³a
m.in., ¿e spoœród piêciu bia³o³êckich przedszkoli dwa prowadz¹ oddzia³y integracyjne, spoœród
jedenastu szkó³ podstawowych dwie maj¹ klasy
integracyjne. Jedno gimnazjum - gospodarz konferencji - na piêæ ma klasy integracyjne. £¹cznie
w trzydziestu klasach integracyjnych zdobywa
wiedzê 140 niepe³nosprawnych dzieci.
A na piêtrze odbywa³y siê warsztaty terapeutyczne dla uczniów. Piêkne by³y malowane maski, które mia³y pokazaæ, jakie oczekiwania maj¹
wobec siebie i innych dzieci uczestnicz¹ce w
warsztatach „Polubiæ siebie”. „Barwy uczuæ” to
kolory i odpowiadaj¹ce im subiektywne uczucia.
Wszyscy œwietnie siê bawili siê podczas wystêpu Artura Barcisia. Jedliœmy pyszne ciasta przygotowane przez uczennice z „trzeciej e”, kupiliœmy przepiêknego ma³ego Jezusa w ¿³obku wykonanego przez g³ucho-niewidome dzieci z Lasek. To by³ bardzo d³ugi i interesuj¹cy dzieñ w
Gimnazjum nr 3 ...
El¿bieta Gutowska

tu mieszkania dwu-, trzy-, cztero- i piêciopokojowe.
W budynku znajd¹ siê równie¿ lokale us³ugowe. Zakoñczenie budowy przewidziane jest na lato 2005
roku. Wykonawc¹ jest Budimex Dromex - wartoœæ
kontraktu 38 mln z³.

W³aœnie 4 grudnia w³adaniem kielni przy wmurowaniu aktu erekcyjnego mogli pochwaliæ siê
zaproszeni goœcie i dyrektor generalny Firmy
Turret Polska Sp. z o.o. - Jacek Zabojszcz - na
zdjêciu.
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BAL SYLWESTROWY
cena 390 z³ od pary
Organizujemy: wesela, komunie,
przyjêcia okolicznoœciowe
HOTEL I DOM WESELNY - Stara Mi³osna
ul. Szosa Lubelska 20
tel. 612-93-98, 783-48-49, 0508-128-892

„Rok Sosnowskiego” - echa
Nawi¹zuj¹c do artyku³u w Nowej Gazecie Praskiej Nr 22/171
z dnia 26 listopada 2003 r. „Rok
Burmistrza Sosnowskiego”
chcia³bym podzieliæ s³uszne
spostrze¿enia redakcji.
Trudno wymagaæ od burmistrza Sosnowskiego samodzielnych dzia³añ w dzielnicy PragaPó³noc kiedy ta sama osoba
zajmuj¹c stanowisko kierownika administracji w by³ej gminie
Targówek w latach 1998-2002
nigdy ¿adnej inicjatywy nie wykazywa³a. Jedyny wypadek kiedy t¹ inicjatywê wykazywa³ to
je¿eli chodzi³o o zatrudnienie
swojego cz³owieka w by³ej gminie Targówek i jak dowiadujemy siê z gazety nadal tak¹ inicjatywê wykazuje. Tylko nasuwa siê pytanie jak to siê ma do
deklarowanej polityki pana
Leszka Kaczyñskiego o zmniejszaniu przyrostu administracji w
Warszawie.
Odnoœnie rankingu dzielnic i

Do wynajêcia tanio!
Powierzchnie biurowe
i magazynowe
Targówek Przemys³owy
- obiekt chroniony
- miejsca parkingowe
- dostêp do internetu,
telefonu, faxu.

El-Investmen Sp. z o.o.
tel. 679-74-85, fax 678-80-25
ul. Ksiê¿nej Anny 24
e-mail: biuro@elemis.pl

5 miejsca Dzielnicy Praga-Pó³noc to chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e
jest to zas³uga poprzedniego
zarz¹du Gminy Centrum PragaPó³noc, który konsekwentnie
realizowa³ za³o¿one cele na co
z³o¿y³o siê dzisiejsze dobre
miejsce Pragi-Pó³noc. Trudno
wymagaæ od burmistrza wizji
rozwoju Pragi-Pó³noc je¿eli nie
zna tej dzielnicy tak pod wzglêdem urbanistycznym jak i potrzeb ludzkich.
Nie mam s³ów oburzenia czytaj¹c artyku³ „Rok burmistrza
Sosnowskiego” dziennikarz nie
móg³ dostaæ siê przed oblicze
dostojnego. Pan burmistrz w
tym przypadku wykaza³ siê delikatnie mówi¹c arogancj¹ - „co
mi tu bêd¹ media...”.
S³usznie redakcja gazety
przypomina, ¿e to z naszych podatków s¹ op³acani „w³odarze”
Warszawy. Wszyscy mamy prawo wiedzieæ jak dana osoba wype³nia podstawowe powierzone
jej zadania i czy na zajmowane
stanowiska siê nadaje.
Na koniec dla przypomnienia
uwaga generalna dla panów
burmistrzów - mniej zadufania
w sobie i pychy, wiêcej pokory i
z wiêksz¹ uwag¹ ws³uchiwaæ
siê w g³os spo³eczeñstwa, którego noœnikiem s¹ dziennikarze.
Leszek Wysocki
radny Targówka
kadencji 1994-2002

Bal Sylwestrowy
w Hotelu Arkadia
Orkiestra, bogate menu
Zacisze, ul. Radzymiñska 182
tel. 678-50-55 www.hotelarkadia.pl
Cena 290 z³ - dla grup rabat

wypo¿yczalnia filmów

VIDEO i DVD

równie¿ filmy
tylko dla doros³ych

przy

s

ec
têpn

eny

ul. P. Skargi 54 (1piêtro)
DH GOLD BOX wejœcie od Witebskiej

nowoœci 2 x w tygodniu

678-96-06, 0501-366-921
Zarz¹dzanie
nieruchomoœciami
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
W£AŒCICIELE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 zapraszamy do wspó³pracy z nasz¹ firm¹ w zakresie
zarz¹dzania nieruchomoœciami
 na ¿yczenie przesy³amy folder i dok³adne informacje
o naszej firmie i ofercie
tel. (22) 622-85-02, fax 625-55-88 kom. 0501-217-637
e-mail: fredyk@budner.pl

mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI i konwersacje
udzieli absolwentka Brunel
University (Anglia) 0606-45-0693
ANGIELSKI studentka anglistyki
UW dzieci, m³odzie¿ 0504-323823
CHEMIA ka¿dy zakres uczy solidnie doktor, egzaminy na Akademiê Medyczn¹, korepetycje poprawki 25 z³/h 619-59-50, Targowa 15 lok. 72 lub tel. 872-48-94
Falenica
LEKCJE muzyki (dojazd) tel. 61428-11
JÊZ. niemiecki 88-90-400
Jêzyk polski, nauczycielka jêz.
polskiego nauka pisania wypracowania, egzaminy 3226032, 0691-082-071
KOREPETYCJE matematyka,
chemia 675-42-66
MATEMATYKA, chemia podstawowa, gimnazjum 675-45-66
MATEMATYKA, chemia nauczycielka z dojazdem, tanio 888-1542, 0603-545-518
MATEMATYKA studentka UW
0505-159-940
NIEMKA konwersacje Tarchomin
0504-288-273
NIEMIECKI nauczyciel 676-75-40

ZDROWIE I URODA
ANALIZY lekarskie krwi, moczu,
ka³u podstawowe po 10 z³ oraz specjalistyczne. Badania wstêpne do
pracy, zaœwiadczenia lekarskie,
ksi¹¿eczki zdrowia. Badania dla kierowców, na prawo jazdy, zaœwiadczenie kwalifikacyjne. Badania
okresowe pracowników w firmach,
ca³oœciowo. 619-59-50, Targowa
15 lok. 72 naprzeciwko Kijowskiej,
www.lekarze.mazowsze.pl

APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, ginekolog, laryngolog, chirurg, ortopeda, dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra akupunktura, internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4, 619-52-31
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdrowia i objawach chorobowych, dobór najskuteczniejszych preparatów wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A, tel. 679-30-60, 0502813-252

Tuwim wci¹¿ popularny
26 listopada w DK „Œwit” odby³o siê rozstrzygniêcie Miêdzyszkolnego Turnieju Jednego Wiersza „Tuwimalia”. Konkurs zorganizowany zosta³ przez Publiczne Gimnazjum nr 1 i Wydzia³ Kultury Urzêdu Dzielnicy Targówek
z okazji 50 rocznicy œmierci Juliana Tuwima. Wziê³o w nim
udzia³ ponad 200 uczniów z
17 szkó³ Targówka. Zg³oszeni
do turnieju uczniowie przygotowali pod opiek¹ swoich nauczycieli interpretacjê jednego wiersza
poety.
Turniejowe zmagania odbywa³y siê w Publicznym Gimnazjum
nr 1 w dniach 17-18 listopada. jury
ocenia³o wystêpy w czterech kategoriach:
1. recytacja w klasach I - III (I
miejsce - Katarzyna Wierzejska z
SP 114, II miejce - Joanna Kwiatkowska z SP nr 52, III miejsce Magda Piórkowska z SP 114)
2. inscenizacja w klasach I - III
(trzy równorzêdne nagrody otrzy-

ma³y zespo³y: „Iskierki” z SP 52,
„Sylaba” z SP 42 i klasy III z SP
114)
3. recytacja w klasach IV - VI
(zwyciê¿y³a Maria Szafirska z SP
84, II miejce - Maciej Pawliszewski z SP 84, III miejsce - Marta
Liszewska i Katarzyna Werner z
SP nr 315)
4. recytacja w klasach gimnazjalnych (I miejsca nie przyznano, II zajê³a Sandra Sieradzka z
PG nr 1, III - Rafa³ Grochowski PG nr 2).
W uroczystoœci uczestniczy³y i
nagrody wrêcza³y: naczelnik Wydzia³u Oœwiaty - El¿bieta Kawêcka, naczelnik Wydzia³u Kultury Ewa Leniewska i dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 - Gra¿yna
Cyngot.
Pomys³odawcami turnieju by³y
Renata Grygrowska i Ewa Jaszczur - nauczycielki bibliotekarki z
Publicznego Gimnazjum nr 1, które zorganizowa³y i poprowadzi³y
imprezê.

ZAWIADOMIENIE
Prezydent m. st. Warszawy dzia³aj¹c na podstawie art. 35
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197 wywieszone zosta³y
w dniach 2.12.2003 r. -23.12.2003 r. wykazy zawieraj¹ce informacje o nieruchomoœciach przeznaczonych do dzier¿awy w trybie bezprzetargowym, po³o¿onych w Warszawie przy:
Lp.

po łożenie

1. ul. Piechocka

2. ul. Nagodziców
3. ul. Światowida

powierzchnia
301 m2
300 m2
270 m2
314 m2
2
70 m
2
3.990m

okres
dzierżawy
3 lata

3 lata
3 lata

Bli¿szych informacji na temat w/w nieruchomoœci udziela
Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomoœciami, Geodezji
i Katastru Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka
pok. 227 albo 206, tel. 676-76-70 wew. 412 i 174.

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

022

435 42 23

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

ZDROWO wyszczupleæ, niskokaloryczna od¿ywka Cambridge
619-74-93
ZIO£OWE œwiece Indian Hopi
0504-008-424
US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86
A PRANIE dywanów, wyk³adzin,
tapicerki. Fachowo, tanio dojazd
gratis 619-40-13
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 61866-68, ul. Z¹bkowska 16.
BAWE£NIANE biustonosze, gorsety, kostiumy pla¿owe - na miarê Grochowska 173/175 tel. 81061-63
„BIEL” PRALNIA dywanów, futrzaków, 9,90 m2 619-40-13
CZYSZCZÊ, piorê - dywany,
wyk³adziny, tapicerka 670-08-56;
818-23-53

CEROWANIE artystyczne, poprawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DEZYNSEKCJA, deratyzacja,
œrodki atestowane, skuteczna,
bezwonna, nieplami¹ca 679-7949
ELEKTRYK -solidny - 616-09-71
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i 0607- 598527.

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

Sklep zoologiczny

YORK
ul. Trocka 11

(naprzeciwko bazarku)
oferuje szeroki asortyment
artyku³ów dla zwierz¹t
mo¿liwoœæ dowozu
karm na telefon
najni¿sze ceny w okolicy!
tel.

678-12-02

czynne codziennie 8-20

ZESPÓ£ MUZYCZNY
UNISON
wesela, bankiety, przyjêcia
muzyka trzech pokoleñ
0501-150-906
818-85-02
Na 120-lecie Cmentarza
Bródnowskiego w 2004 roku
Oddzia³ Bródno Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy przygotowuje wydanie specjalne
monografii cmentarza. Zwraca siê z proœb¹ do osób, odwiedzaj¹cych cmentarz (i nie
tylko) o przekazywanie wszelkich materia³ów o osobach
tutaj pochowanych, wraz ze
zdjêciami, które mog¹ byæ wykorzystane przy opracowywaniu monografii.
Na te materia³y oczekujemy w siedzibie oddzia³u, w
Klubie “Junona”, ul. Bazyliañska 1 (tel. 811 99 56) lub
w czasie dy¿urów w ka¿d¹
œrodê w godz. 13.00 – 15.00,
a tak¿e e-mail: monografia@
poczta.fm

ELEKTROINSTALACJE 0502148-467
KRAWIECKIE, kuœnierskie 67930-64
KSIÊGOWA KPiR, rycza³t oraz
wyprowadzania zaleg³oœci tel.
619-65-55
NAPRAWA, wyrób i sprzeda¿
bi¿uterii, czyszczenie bi¿uterii
z³otej gratis 818-00-83
Naprawa MAGNETOWIDÓW,
RTV, CD, monitorów PC oraz pilotów - wszystkie typy. Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2
w godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00
tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-8267 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA telewizorów, monitorów 761-21-95, 0604-972-969
NAPRAWA, renowacja futer, ko¿uchów, skór (równie¿ mebli i tapicerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.
Naprawa pralek, lodówek gwarancja 670-39-34, 857-38-97
NAPRAWA pralek, lodówek ca³y
tydzieñ: Polar, Whirlpool, Indesit,
Ardo, Candy. Gwarancja roczna
614-83-83.
NAPRAWA pralek: Whirlpool,
Ardo, Polar, Indesti, Candy - Bia³o³êka 676-52-25
PRALKI, lodówki szybko, tanio
solidnie 679-00-57, 0501-587-257
NAPRAWA pralek 670-31-87
PRANIE dywanów i tapicerki
0501-75-88-73
REMONT glazurnik, murarz, hydraulik 614-49-34 lub 0506-091379
SZEWC - naprawa, 618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
TAPICERSTWO 811-59-46,
0609-806-695
TAPICERSKIE 675-99-19
TRANS BAGA¯ - przeprowadzki,
przewozy dostawczymi 676-6069
PRANIE dywanów i wyk³adzin z
maszynowym trzepaniem u Klienta technologi¹ USA 679-79-49
SZEWSKIE Tarchomin ul. Pancera 12 czynne 11-19 tel. 0600793-375
US£UGI elektryczne i hydrauliczne, awarie 24 h, solidnie Janusz
Niedzió³ka 0506-313-694, 33762-68
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bransolety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.
NIERUCHOMOŒCI
WYNAJMÊ budynek gospodarczy o pow. 85 m2 wysokoœæ 2,5
metra 811-41-15
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw - z³oto, elektronika, samochód. Korzystne warunki, ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-8148
KREDYTY gotówkowe i gospodarcze, leasing, windykacja d³ugów z dzia³alnoœci gospodarczej,
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 87027-83, 810-10-01 do 9 wew. 433
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
SPRZEDAM
DREWNO kominkowe brzoza z
transportem 0505-034-387

PRZYJÊCIA
BANKIETY
 wesela  jubileusze
 imieniny  chrzciny
do 50 osób

Sylwester 250 z³ z parê
bogate menu
atrakcyjne ceny
przyjmujemy zamówienia na
potrawy wigilijno-œwi¹teczne

tel. 678-96-24 w g. 8-16
0692-600-178
www.centrumzacisze.prv.pl
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Jak powstaje bud¿et (cz.III)
ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

♦ oprawa obrazów
♦ lustra
♦ szlifowanie szk³a
♦ szklenie okien

ul. Brechta 9
(przy pl. Hallera)

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

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

Pracownia
PROTETYCZNA
Tarchomin II

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

Dom Kultury
„Praga”
ul. D¹browszczaków 2
tel. 618 41 51
zaprasza
10.12 (œroda), g. 13 „Praga to
te¿ stolica” - dyskusja panelowa pn. „Bazar Ró¿yckiego
wczoraj, dziœ i jutro”
15.12 (poniedzia³ek), g. 17 „Œpiewamy kolêdy” wieczór dla
seniorów
16.12 (wtorek), g. 18 „Praskie
spotkania z Gwiazd¹” - ks. Kazimierz Orzechowski, Gra¿yna
Skowron-Matkowska - œpiew,
Jerzy WoŸniak - gospodarz wieczoru
17.12 (œroda), g. 18 „Praskie
Recitale”- Anna Karkowska skrzypce przy fortepianie - Katarzyna Karkowska
WSTÊP WOLNY

Korekty œwiadcz¹ o myœleniu
Uchwa³a bud¿etowa jednostki samorz¹du terytorialnego, w naszym przypadku dzielnicy okreœla:
- dochody jako prognozowane wielkoœci (w momencie opracowania bud¿etu na nastêpny rok ich wielkoœci mo¿na
tylko zak³adaæ, bo nie wiadomo np. jak
wykonana zostanie sprzeda¿ nieruchomoœci ),
- wydatki jako wielkoœci limitowane,
których nie mo¿na przekroczyæ.
Dochody powinny byæ policzone prawid³owo i terminowo realizowane. Wydatki nale¿y dokonywaæ zgodnie z planem, przestrzegaj¹c zasady celowoœci,
oszczêdnoœci, gospodarnoœci. Ustawa o finansach publicznych nak³ada obowi¹zek
realizowania dochodów i wydatków zgodnie z harmonogramem czasowym. Zarz¹dy dzielnic opracowuj¹ harmonogramy kwartalne dochodów i wydatków, a
nastêpnie przekazuj¹ je do Skarbnika
Miasta. Wprowadzenie harmonogramu
ma na celu zwiêkszenie dyscypliny wykonywania wydatków i dochodów bud¿etowych.

damski-mêski

}

baleyage 60-130 z³
trwa³a 60-100 z³

gratis
strzy¿enie
i modelowanie

strzy¿enie dzieci
kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

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

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

Organ opiniodawczy
Tym razem spóŸnialscy nie
zd¹¿yli: 24 listopada radni Targówka pod przewodnictwem Sylwii Góralskiej, w ekspresowym
tempie zaopiniowali projekty
uchwa³ Rady m.st. Warszawy,
okreœlaj¹cych stawki podatkowe
na rok 2004. Za pozytywn¹ opini¹ na temat wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci (m. in.
od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej 0,62 z³ od 1 m kw.; od budynków mieszkalnych 0,51 z³ od
m kw., od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej 17,31 z³ od
m kw.; od budowli 2% ich wartoœci) g³osowa³o 17 radnych, 2
wstrzyma³o siê od g³osu. 18 radnych popar³o, 1 wstrzyma³ siê od
g³osu, opiniuj¹c pozytywnie wysokoœæ stawek podatkowych od
œrodków transportowych. S¹ one
zró¿nicowane w zale¿noœci od
masy pojazdów, np. samochody
ciê¿arowe od 3,5 do 5,5 t - 620

DORADZTWO PODATKOWE
BIURO RACHUNKOWE
„BIUSEK”
Rok za³. 1992

HENRYK NIKONOWICZ
doradca podatkowy
Pe³ny zakres us³ug.
ZUS (elektronicznie), kadry.
Sporz¹dzanie zeznañ
rocznych.
Odwo³ania, zaleg³oœci, inne.
03-480 Warszawa
ul. Burdziñskiego 9 m 18
tel./fax (0-22) 618-45-45

0605-052-435

z³, powy¿ej 9, a poni¿ej 12 t - 1241
z³; ci¹gniki od 3,5 t i poni¿ej 12 t 1447 z³, powy¿ej 36 t - 1830 z³.
Dla pojazdów posiadaj¹cych
urz¹dzenia, które maj¹ wp³yw na
ochronê œrodowiska, stawki podatku s¹ proporcjonalnie ni¿sze:
620 z³, 984 z³, 1343 z³.
Pozytywna by³a tak¿e opinia
radnych (15 - za, 2 - wstrz., 1
przeciw) w sprawie stawek podatku na rok 2004 od posiadania
psów, wysokoœci 30 z³ od ka¿dego psa. Zgodnie z ustaw¹ o podatkach i op³atach lokalnych, podatku tego nie p³ac¹ osoby powy¿ej 65. roku ¿ycia, prowadz¹ce
samodzielnie gospodarstwo domowe – od jednego psa; nie pobiera siê podatku od posiadania
psów bêd¹cych pomoc¹ dla osób
niepe³nosprawnych oraz utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po 2 psy na ka¿de gospodarstwo.
K.

Uchwalony przez radê dzielnicy bud¿et w ci¹gu
roku ulega zmianom. Te zmiany s¹ popularnie
okreœlane jako korekty bud¿etu. Liczba korekt nie
wynika z b³êdów przy opracowywaniu bud¿etu, ale
wi¹¿e siê np. po stronie dochodów z tym, ¿e planowany udzia³ w podatku dochodowym od osób
fizycznych po rozliczeniu roku kalendarzowego
przez urzêdy skarbowe podlega korekcie, ulegaj¹
zmianie planowane subwencje i dotacje (co jest niezale¿ne od jednostki samorz¹du) lub, ¿e zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze powoduj¹ przeszacowanie lub niedoszacowanie dochodów z maj¹tku dzielnicy.
Po stronie wydatków korekty bud¿etu mog¹ byæ
zwi¹zane np. z tym, ¿e w wyniku oszczêdnych
wydatków pojawiaj¹ siê œrodki, dziêki którym bêdzie mo¿na zrealizowaæ nowe zadania.
Konstruowany zawsze w IV kwartale roku kalendarzowego bud¿et opiera siê na za³o¿eniach,
które po kilku miesi¹cach mog¹ ulec zmianie.
Sztywne trzymanie siê ustalonych wielkoœci mo¿e
spowodowaæ wiele problemów. Przyk³ad takiej sytuacji mieliœmy niedawno: ostatnia d³uga, mroŸna
i œnie¿na zima spowodowa³a, ¿e nale¿a³o zwiêkszyæ œrodki na czyszczenie i odœnie¿anie ulic warszawskich. Niskie temperatury by³y powodem wielu
awarii, a wiêc zwiêkszyæ nale¿a³o œrodki na wydatki remontowe. Zadañ takich b¹dŸ podobnych
nie sposób przewidzieæ.
Ka¿de zwiêkszenie wydatków w bud¿ecie powinno byæ uzasadnione. Nale¿y wskazaæ Ÿród³o pokrycia tych wydatków, tzn.okresliæ, sk¹d wzi¹æ œrodki na zwiêkszone dochody lub zmniejszenie innych wydatków.
W ci¹gu roku mo¿na dokonywaæ przeniesieñ wydatków pomiêdzy paragrafami w rozdziale np. w
Dziale Oœwiata i Wychowanie, rozdzia³ szko³y podstawowe – w wyniku awarii w budynku szko³y
nale¿y wykonaæ pilne prace remontowe. Œrodki
planowane na remonty w szko³ach s¹ niewystarczaj¹ce. Po dokonaniu analizy pozosta³ych wydatków w szko³ach mo¿na zmniejszyæ wydatki na
zakup materia³ów i œrodki te przesun¹æ na pokrycie wydatków remontowych. W Dziale Edukacyjna
Opieka Wychowawcza umieszczone s¹ wydatki rozdzia³u œwietlice szkolne i rozdzia³u - przedszkola.
W obu tych rozdzia³ach wystêpuj¹ wydatki na energiê tzn. op³aty za dostawê energii elektrycznej,
cieplnej, gazu, wody. W IV kwartale roku kalendarzowego okaza³o siê np., ¿e w przedszkolach nie
wystarczy œrodków na powy¿sze op³aty w grudniu. Natomiast w œwietlicach szkolnych nie bêd¹
wydatkowane wszystkie planowane œrodki. W takim przypadku mo¿na dokonaæ przesuniêcia pomiêdzy rozdzia³ami.
Zarz¹dy dzielnic mog¹ - podejmuj¹c uchwa³y wnioskowaæ do Prezydenta Warszawy o dokonanie omówionych powy¿ej zmian. Prezydent zarz¹dzeniem uchwala wnioskowane przez dzielnice
zmiany.
Przesuniêcie œrodków pomiêdzy dzia³ami w
dzielnicy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez
radê dzielnicy uchwala Rada Warszawy.
Ustawa o finansach publicznych przewiduje w
bud¿ecie jednostek samorz¹du terytorialnego tworzenie rezerwy celowej i rezerwy ogólnej. Rezerwy celowe nie mog¹ przekroczyæ 5% wydatków, a
rezerwa ogólna 1% wydatków. Taka rezerwa mo¿e
byæ utworzona w bud¿ecie m.st. Warszawy.
Dysponentem rezerwy jest zarz¹d jednostek samorz¹du terytorialnego (w naszym przypadku –
dzielnicy) i mo¿e zgodnie z potrzebami przesuwaæ
te œrodki na pokrycie niezbêdnych wydatków. Dzielnica jako jednostka pomocnicza w swoim za³¹czniku do uchwa³y bud¿etowej nie ma utworzonych
rezerw.
Magdalena Kloss-Kowalska

Parafialny Dom Opieki Samarytanin
oferuje opiekê sta³¹ lub czasow¹
nad osobami starszymi, równie¿
le¿¹cymi i z chorob¹ Alzheimera.
Zapewniamy ca³odobow¹ opiekê pielêgniarsk¹ i lekarsk¹.
4 posi³ki dziennie (wszelkie diety), pokoje 1-2 osobowe z
³azienkami. Zapewniamy odpoczynek, organizacjê czasu
wolnego, opiekê kap³ana. Mo¿liwa jest fizykoterapia i
masa¿e. Odp³atnoœæ za pobyt ustalana jest od mo¿liwoœci Seniora.
informacje ul. Modliñska 205a, tel. 814-39-13, 814-21-22
www.domyopieki.pl
e-mail: samarytanin@domyopieki.pl
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PLAN DY¯URÓW RADNYCH
RADY DZIELNICY BIA£O£ÊKA M.ST. WARSZAWY
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Bia³o³êka - Dariusz Ostrowski
przyjmuje interesantów w poniedzia³ki w godz. 16.00-18.00
w siedzibie Urzêdu Gminy przy ul. Modliñskiej 197.
Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka - Jerzy Smoczyñski
przyjmuje w poniedzia³ki w godz. 15.00-18.00 przy ul. Modliñskiej 197.
Zastêpcy Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka przyjmuj¹:
Liliana Zientecka w poniedzia³ki w godz. 15.00-18.00
Tadeusz Semetkowski w poniedzia³ki w godz. 15.00-18.00
przy ul. Modliñskiej 197.
Lokal Administracji Osiedla „Poraje”, ul. Porajów 2
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy wtorek miesi¹ca
Anna WoŸniakowska w godz. 18.00 - 19.00
Maria Szewczak w godz. 18.30 - 19.30
Krzysztof Je¿ w godz. 18.00 - 19.00

Szko³a Podstawowa Nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15
Dy¿ury odbywaj¹ siê:
Stefan Zawadzki w pierwszy wtorek miesi¹ca w godz. 18.00-19.00
Anna Dziewulska w drugi poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 18.00-19.00

Szko³a Podstawowa Nr 314, ul. Porajów 3
Dy¿ury odbywaj¹ siê:
Agnieszka Dudkiewicz w pierwszy czwartek miesi¹ca w godz. 18.00-19.00
Ewa Ko³aczyk w pierwszy czwartek miesi¹ca w godz. 18.00-19.00

Szko³a Podstawowa Nr 118, ul. Leszczynowa 5
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy czwartek miesi¹ca:
Ewa Ko³aczyk w godz. 19.00- 20.00
Anna WoŸniakowska w godz. 17.30-18.30
Krzysztof Je¿ w godz. 18.00-19.00

Klub „Arkona”, ul. Nagodziców 3
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy czwartek miesi¹ca:
Anna WoŸniakowska w godz. 19.00-20.00
Maria Szewczak w godz. 18.30-19.30

Szko³a Podstawowa Nr 154, ul. Leœnej Polanki 63/65
Dy¿ury odbywaj¹: - w pierwsz¹ œrodê miesi¹ca w godz.19.15 - 20.15 - Marek Fronczak
- w trzeci czwartek miesi¹ca w godz. 18.00-19.00 - Maciej M³odkowski

Gimnazjum Gminy Warszawa-Bia³o³êka Nr 3, ul. Strumykowa 21
Dy¿ury odbywaj¹ siê:
Tomasz Paster w pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 18.00-19.00
Krzysztof Bucholski w pierwszy wtorek miesi¹ca w godz. 18.00-19.00
Marek Fronczak w pierwsz¹ œrodê miesi¹ca w godz. 18.00-19.00
Andrzej Opolski w pierwszy czwartek miesi¹ca w godz. 18.00-19.00
Andrzej Oszmian w drugi poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 18.30-19.30

Szko³a Podstawowa Nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10
Dy¿ury odbywaj¹ siê w drugi poniedzia³ek miesi¹ca w godz. 18.00 - 19.00
Marianna Czarnecka

Szko³a Podstawowa Nr 112, ul. Berensona 31
Dy¿ury odbywaj¹ siê:
- w drugi wtorek miesi¹ca w godz. 19.00 - 20.00 - Stefan Sosnowski
- w czwarty wtorek miesi¹ca w godz. 19.00 - 20.00 - Henryk Rêbelski

Lokal Spó³dzielni Mieszkaniowej „¯erañ”, ul. Kowalczyka 3
Dy¿ury odbywaj¹ siê w ostatni czwartek miesi¹ca w godz. 19.00 - 20.00
Teresa Maciejewska

Lokal Rady Osiedla, ul. Marywilska 52
Dy¿ury odbywaj¹ siê w drugi czwartek miesi¹ca w godz. 19.00- 20.00
Teresa Maciejewska

Biuro „Prawa i Sprawiedliwoœci”, ul. Œwiderska 129, tel. 670-31-34
Dy¿ury odbywaj¹ siê:
Piotr Oracz - w trzeci czwartek miesi¹ca w godz. 18.00-19.00
Pawe³ Stañczyk - w pierwszy i trzeci wtorek miesi¹ca w godz. 19.00-20.00

Szko³a Podstawowa Nr 257, ul. Podró¿nicza 11
Dy¿ury odbywaj¹ siê w pierwszy czwartek miesi¹ca w godz. 18.00-19.00
Lidia Polit

Szko³a Podstawowa Nr 110, ul. Bohaterów 41
Dy¿ury odbywaj¹ siê w ostatni wtorek miesi¹ca w godz. 18.00-19.00
Lidia Polit
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Mieszkañcy
chc¹ wspó³pracowaæ
dokoñczenie ze str.1

czy ich cele s¹ podobne i nie warto dublowaæ dzia³añ indywidualnych.
Du¿¹ rolê podczas tego spotkania mia³a dyrektor El¿bieta
Rêbelska, szefowa Bia³o³êckiego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej,
gdy¿ nie tylko ma w tej dziedzinie
wykszta³cenie, ale i doœwiadczenia dzia³alnoœci. Przypomnia³a, ¿e
celem spotkania jest przede
wszystkim aktywizacja lokalnej
spo³ecznoœci, co powinno przynieœæ w efekcie tworzenie klubów
wolontariusza, orientacja i wspó³praca w potrzebach lokalnej spo³ecznoœci w zakresie pomocy
spo³ecznej ró¿nych rodzajów,
umiejêtnoœæ korzystania z rozmaitych form pomocy, pochodz¹cej
z ró¿nych Ÿróde³. Przypomnia³a
te¿, ¿e nad wyraz istotne w tego
rodzaju dzia³alnoœci jest pobudzanie aktywnoœci samych mieszkañców. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej na Bia³o³êce przeprowadza³ tego typu eksperymenty,
m.in. w rejonie ulic Wittiga-Poraje- Œwiderska (budynek komunalny nr 41). Chodzi³o o porównanie
potrzeb mieszkañców wielkich

blokowisk z jednopiêtrowym domem przy Œwiderskiej. Chodzi³o
o ujawnienie codziennych problemów i wy³onienie osób, które by³yby zainteresowane udzia³em w
pracy na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Okaza³o siê, wbrew powszechnemu mniemaniu o obojêtnoœci mieszkañców, ¿e na spotkania przyszli ludzie o okreœlonych koncepcjach dzia³ania, takich jak np. zagospodarowanie
terenu wokó³ domów, budowie
placów zabaw czy boisk dla dzieci, a nawet postawieniu koszy na
œmieci. Zdobyte w ten sposób informacje nie tylko pozwalaj¹ na
wy³onienie osób, którym nieobce
s¹ sprawy najbli¿szego otoczenia, ale tak¿e wyodrêbnienie
spraw, które wymagaj¹ za³atwienia. Równie¿ w wyniku tych dzia³añ przy oœrodku pomocy spo³ecznej powsta³ klub wolontariusza, który ma za zadanie pomaganie innym - dobrowolnie, bezp³atnie i bezinteresownie – powiedzia³a El¿bieta Rêbelska. – Taka
wspó³praca z pracownikami socjalnymi przynosi korzyœci obu
stronom. Pracownik socjalny staje siê kreatorem dzia³añ, które

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29

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

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

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

Œwiêta za pasem
Zbli¿aj¹ siê najpiêkniejsze œwiêta w roku - Bo¿e Narodzenie. Nie
dla ka¿dego bêd¹ zasobne i szczêœliwe. Nie wszyscy spêdz¹ je w
gronie rodziny. Instytucje i organizacje pomocowe w Bia³o³êce, na
Pradze Pó³noc i na Targówku przygotowuj¹ dla najbiedniejszych i
potrzebuj¹cych wiele imprez. Przyjrzyjmy siê niektórym.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Bia³o³êka - 12 grudnia Dzieñ Wolontariusza w sali konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka - œwiêto
tych, którzy na co dzieñ pracuj¹ dla najbardziej potrzebuj¹cych; 15.12
- Gwiazdka dla 260 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych
(organizowana wspólnie z TPD w sali konferencyjnej ratusza), bêdzie
program artystyczny, coœ dla podniebienia i paczki o wartoœci 30 z³
dla ka¿dego dziecka; 23.12 - Wigilia dla 250 osób, klientów OPS organizowana wspólnie z wydzia³em pomocy spo³ecznej i zdrowia w
sali sportowej gimnazjum przy Strumykowej; na pocz¹tku stycznia
2004 roku - Gwiazdka dla bia³o³êckich seniorów - bêdzie poczêstunek i paczka ¿ywnoœciowa dla ka¿dego.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Praga Pó³noc - 18 grudnia w Urzêdzie Dzielnicy Wigilia dla najubo¿szych organizowana wspólnie z burmistrzem Robertem Sosnowskim i pó³nocnopraskim PCK - wieczerza
dla 100 osób i paczki ¿ywnoœciowe; 19.12 - Gwiazdka dla 50 seniorów przy Jagielloñskiej 56; 23.12 - Wigilia dla 80 podopiecznych OPS
w domu dziennego pobytu na Brzeskiej; Wigilia w Domu Samotnej
Matki przy Szymanowskiego 4 - wieczerza i paczuszki dla najm³odszych.
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Praga Pó³noc - 6.12 w Liceum
im. W³adys³awa IV odby³a siê Gwiazdka dla 300 najbiedniejszych praskich dzieci - po raz pierwszy w tym roku we „W³adku” goœci³y niepe³nosprawne dzieci z bia³o³êckiego „Krasnala”; 12.12 - wigilijne spotkanie dla przyjació³ praskich dzieci - sponsorów, wolontariuszy, darczyñców; 18.12 - Wigilia dla dzieci z ogniska TPD przy Wileñskiej 7,
19.12 - dwie Wigilie - dla dzieci z ognisk przy Kêpnej 4 i Bia³ostockiej;
22.12 - Wigilia dla dzieci z ogniska TPD przy Wileñskiej 57. Wszêdzie
wspólne kolêdowanie, paczuszki i wieczerza.
Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej - 6.12 tysi¹c dzieci z Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka bawi³o siê wspólnie ze Œw. Miko³ajem
w Bazylice przy Kawêczyñskiej - ka¿dy dosta³ paczkê, by³a te¿ wspólna
wieczerza; w jad³odajni „Go³¹bek” przy Szaserów na wieczerzy wigilijnej spotkaj¹ siê najbardziej potrzebuj¹cy pra¿anie - dla wszystkich
przygotowano paczki ¿ywnoœciowe.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej na Targówku - najbardziej potrzebuj¹ce rodziny otrzymaj¹ zasi³ek na do¿ywienie; w Œrodowiskowym
Domu Samopomocy przy Wincentego 85 spotka siê na wigilijnej wieczerzy 60 podopiecznych OPS, mniej wiêcej tyle samo przy Suwalskiej 11, zaœ w siedzibie OPS przy Chodeckiej zasi¹dzie do wigilijnej
wieczerzy 80 osób; dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców Targówka przygotowano 300 paczek ¿ywnoœciowych; dzieci - ju¿ tradycyjnie - otrzymaj¹ paczuszki na balu karnawa³owym.
Notowa³a egu

spe³niaj¹ wolontariusze. To
znacznie zwiêksza skutecznoœæ
dzia³ania.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Bia³o³êka realizuje liczne programy, do których mog¹ w³¹czyæ siê
inne organizacje: tworzone s¹
grupy samopomocowe, zjednoczone jednym problemem, np.
bezrobociem czy kalectwem.
Grupy pozwalaj¹ na nawi¹zanie
nowych znajomoœci, wspóln¹ organizacjê czasu wolnego, ale te¿
na dotarcie do osób chorych, samotnych, nie opuszczaj¹cych
mieszkania. Dla nich zreszt¹
przewidziane s¹ tak¿e inne formy
pomocy. Pomoc¹ nie tylko OPS,
ale i grup wsparcia objêci s¹ bezrobotni (zw³aszcza kobiety) oraz
osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Od 1 grudnia dzia³a przy OPS
punkt informacji obywatelskiej,
gdzie ka¿dy mieszkaniec mo¿e
dowiedzieæ siê, jakie ma prawa,
uzyskaæ informacje o lokalnych
instytucjach spo³ecznych oraz
zakresie ich zainteresowañ, uzyskaæ pomoc w za³atwieniu swoich spraw, np. przez pisanie podañ.
Forum Inicjatyw Obywatelskich
odby³o siê na Bia³o³êce po raz
pierwszy, ale – jak zapewnia jego
organizator i pomys³odawca Piotr
Oracz – nie po raz ostatni. Brawo! Jesteœmy za ka¿dym dzia³aniem, które pomo¿e mieszkañcom i zbli¿y ich do siebie.
(T)
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Miko³aj pamiêta o dzieciach!
Ostatni miesi¹c roku - grudzieñ,
zdecydowanej wiêkszoœci z nas
kojarzy siê ze Œwiêtami Bo¿ego
Narodzenia, wigili¹, miko³ajkami,
a co za tym idzie, prezentami i
upominkami. Na Miko³aja czekaj¹ szczególnie dzieci i to z myœl¹
o nich wybieramy siê na d³ugie,
œwi¹teczne zakupy do sklepów z
zabawkami i akcesoriami dzieciêcymi. Chcemy jak najlepiej dla naszych pociech, chcemy zobaczyæ
uœmiech na ich twarzach.
Zapewne ju¿ dziœ zastanawiaj¹ siê pañstwo, czym obdarowaæ
swoje dziecko w tym roku?
Specjaliœci z Kliniki Stomatologicznej DENTIS w trosce o zdrowie Pañstwa pociech i w ramach
miko³ajkowego prezentu postanowili „podarowaæ” ka¿demu ma³emu pacjentowi, który zg³osi siê do
nas w grudniu, bezp³atn¹ fluoryzacjê i dok³adne badanie jamy
ustnej. Ka¿dego dnia, do koñca
grudnia, nasza Klinika zaprasza dzieci na BEZP£ATNE zabiegi lakierowania z¹bków, czyli zabezpieczenie przed tworzeniem siê zmian prowadz¹cych
do próchnicy. Ka¿demu dziecku,
które zg³osi siê do Kliniki DENTIS,
nasi specjaliœci wykonaj¹ równie¿
szczegó³owy przegl¹d jamy ustnej i udziel¹ fachowej porady odnoœnie ewentualnego leczenia.
03-769 Warszawa
ul. Boruty 2a
pn.-pt. 1000 - 1800
sob. 1000 - 1500
tel. (022) 618 41 25

ATRAKCYJNE CENY
tkaniny firanowe, ubraniowe
tapicerskie, dekoracyjne
NIEPOWTARZALNE
koñcówki
kolekcji
narzuty, obrusy, dodatki
¿ a l u z j e, r o l e t y
US£UGI SZYCIA

Kolorowy, specjalnie zaprojektowany z myœl¹ o najm³odszych,
gabinet zapewne bêdzie przyjaznym miejscem dla naszych pociech. Pomyœlmy o tym, ¿eby
wraz z miko³ajkowym prezentem,
podarowaæ w tym roku naszym
dzieciom zdrowy uœmiech.
Zapraszamy najm³odszych
wraz z rodzicami na bezp³atne,

grudniowe zabiegi i konsultacje z lekarzami pedodontami do
Kliniki Stomatologicznej DENTIS przy ul. Kondratowicza 18
(antresola).
Na pañstwa zapisy czekamy
od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach 8-20 i w soboty pod
numerem telefonu 332-02-24.

CENTRUM
DRZWI PRZESUWANYCH
PRODUCENT
DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

KONKURS
4 pierwsze osoby, które odpowiedz¹ na poni¿ej podane pytania otrzymaj¹ zestawy prezentów, które pokazujemy na zdjêciu ufundowane przez firmê AVON
1. jakie has³o widnieje przy logo Avonu
2. w jakiej akcji promuj¹cej zdrowie bierze Avon
Czekamy na odpowiedŸ pod nr tel. 618-00-80
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RAL
zapraszamy
pon.-pt. 9-17, sob. 9-14

RADZYMIÑSKA
RADZYMIÑSKA 116
116

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

OG£OSZENIA DO NASZEJ GAZETY PRZYJMUJ¥
* redakcja
ul. ks I. K³opotowskiego 15 lok. 2, tel. 618-00-80, 618-24-38
pon. w godz. 14-18, od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
* „Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla tel./fax 670-33-33
* nasi przedstawiciele: Piotr - 0504-008-424
Jerzy - 0603-910-246
Maciej - 0605-037-515

infolinia firmy AVON
0801-353-303
www.avon.com.pl nowa gazeta praska
nastêpna gazeta uka¿e siê wyj¹tkowo 22 grudnia

oka¿ serce
Ju¿ po raz czwarty przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia rowerzyœci
z Klubu Rowerowego „TRYBIK” prowadz¹ zbiórkê zabawek i odzie¿y (w dobrym stanie) dla dzieci z Domu Samotnej Matki „Bajka” w
Bia³o³êce. Do akcji dol¹czy³ siê Carrefour Wileñska - przeka¿e s³odycze i napoje. Do 18 grudnia w godz. 8-16 dary mo¿na sk³adaæ w
pokoju nauczycielskim przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej przy ul. Jagielloñskiej 7.
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