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TrzeŸwieæ
œwiadomie
W paŸdzierniku minie rok odk¹d w Szpitalu Praskim funkcjonuje Oddzia³ Leczenia Alkoholowego Zespo³u Abstynencyjnego. Jak bardzo potrzebny by³ tego typu oddzia³ po tej
stronie Wis³y udowodni³o ¿ycie.
60 proc. pacjentów oddzia³u, po
wstêpnej - trwaj¹cej oko³o dziesiêciu dni terapii - podejmuje dalsze
leczenie w poradniach lub placówkach zamkniêtych. Z pewnoœci¹
mo¿na to uznaæ za sukces lekarzy i osobisty sukces pacjentów w
walce z chorob¹ alkoholow¹. Decyzja o podjêciu leczenia jest zale¿na wy³¹cznie od osoby, która
zg³asza siê na oddzia³. Musi byæ
decyzj¹ œwiadom¹, podjêt¹ samodzielnie w stanie trzeŸwoœci. Ka¿dy z przysz³ych pacjentów zgadza
siê na ostre zasady, które tu obowi¹zuj¹, podpisuj¹c regulamin.

Ka¿dy równie¿ jest poddawany intensywnemu leczeniu objawów
somatycznych, jak choæby nawadnianiu organizmu, uzupe³nianiu
elektrolitów, witamin z grupy B i leczeniu psychiatrycznemu, które
najogólniej rzecz ujmuj¹c polega
na podawaniu leków uspokajaj¹cych i neuroleptyków.
Oddzia³ sk³ada siê z tzw. czêœci ostrej wyposa¿onej, w trzy ³ó¿ka przeznaczone dla osób w ciê¿kim stanie – pobudzonych, agresywnych, w ró¿nych fazach delidokoñczenie na str. 2

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


czynne 9-20
sobota 9-14

bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka

protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych

XXIII sesja Bia³o³êki

Oœwiata najwa¿niejsza
Stosunkowo niedu¿y program
sesji nie zwiastowa³ d³ugich i burzliwych obrad. Sta³o siê inaczej. Pocz¹tek by³ podnios³y, bowiem
przed obliczem rady sk³adali œlubowanie bia³o³êccy baka³arze, którzy otrzymali stopieñ nauczyciela
mianowanego. W atmosferê uroczystoœci wprowadzi³a zebranych
burmistrz Lilianna Zientecka, w
rocie œlubowania odczytanej przez
burmistrza Jerzego Smoczyñskiego znalaz³y siê m.in. s³owa o wychowywaniu m³odzie¿y w duchu
mi³oœci ojczyzny i tradycji narodowej.
Po przerwie i krótkiej dyskusji
nad zapisami uchwa³y przeg³osowano przekszta³cenie organizacyjno – prawne Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu i co za tym idzie - zmiany w statucie placówki. Wedle nowych rozwi¹zañ oœrodek stanie siê
jednostk¹ bud¿etow¹ (dotychczas
by³ zak³adem bud¿etowym) co
umo¿liwi korzystanie z hal sportowych i ponoszenie kosztów eksploatacyjnych przez wszystkich
u¿ytkowników – szko³y podstawowe 344, 342 i gimnazjum 3. Miêdzy 8 a 18 oœrodek by³ wykorzystywany wy³¹cznie przez uczniów
tych szkó³, nie by³o wiêc mo¿liwo-

œci komercyjnego wykorzystania
pomieszczeñ i BOS zacz¹³ traciæ
p³ynnoœæ finansow¹.
Gor¹c¹ dyskusjê wywo³a³ punkt
dotycz¹cy skierowania do Rady
Warszawy wniosku o powo³anie
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych przy Van Gogha 1. W zespole mia³yby siê znaleŸæ gimnazjum
nr 122 im. Charlesa de Gaulle’a
(obecna siedziba przy Porajów 3)
i CV liceum ogólnokszta³c¹ce im.
Zbigniewa Herberta, mieszcz¹ce
dokoñczenie na str. 2

Targi
mieszkaniowe
Ju¿ niebawem, 9-10 paŸdziernika odbêd¹ siê targi „Twoje
Mieszkanie” tabelaofert.pl
W hali Warszawianki zaprezentuje swoj¹ ofertê ponad stu
deweloperów, spó³dzielni mieszkaniowych, agencji nieruchomoœci i banków. Dla wszystkich, którzy planuj¹ zakup mieszkania,
domu, czy apartamentu oraz dla
dokoñczenie na str. 2

e-mail: lecznica_demeter@op.pl

STOMATOLOGIA doroœli i dzieci pe³ny zakres równie¿ IMPLANTY
oferujemy karty gwarancyjne i karty sta³ego pacjenta
PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
GINEKOLOGICZNA
DERMATOLOGICZNA
UROLOGICZNA
PRZECIWPADACZKOWA
ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

PROMOCJA PA•DZIERNIKOWA

SK£AD FABRYCZNY
POD£OGOWE

1

LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA
ul. Targowa 2, tel. 618-40-50
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98
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 œluby, chrzty, komunie, reporta¿e
 sesje zdjêciowe, portrety, akty
 zdjêcia techniczne, reprodukcje
ul. Jagielloñska 3, tel. 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 436-58-35/37
DO KOÑCA ROKU JEDNA POZA 55 Z£

Stomatologia dla
ca³ej rodziny
Dlaczego nasz gabinet nazywany jest przez pacjentów rodzinnym?
To proste - lecz¹ siê u nas ca³e rodziny.
Zapewniamy mi³¹ i przyjazn¹ atmosferê, co zapobiega uczuciu
lêku przed leczeniem, nasz zespó³ to m³odzi lekarze, stale doskonal¹cy sw¹ wiedzê i umiejêtnoœci, stosujemy doskona³e znieczulenia, dla dzieci s¹ to smakowe ¿ele znieczulaj¹ce.
dokoñczenie na str. 5

konsultacje ortodontyczne 40% zni¿ki
przegl¹dy stomatologiczne bezp³atnie

Jêzyk migowy
– t³umaczony
Ze znakomit¹ inicjatyw¹ dla g³uchoniemych mieszkañców Bia³o³êki wyst¹pi³ radny Marek Fronczek. Ju¿ od 17 wrzeœnia w ka¿dy pi¹tek w godz. 14-16 w bia³o³êckim wydziale obs³ugi mieszkañców dy¿uruje t³umacz jêzyka migowego. Maria Ochmañska,
szefowa Fundacji Inwalidów S³uchu, a prywatnie – s¹siadka radnego – podjê³a siê tej pracy zupe³nie spo³ecznie, wiedz¹c, jak
wielkie przeszkody spotykaj¹ inwalidzi tego rodzaju w za³atwianiu swoich spraw. Nie doœæ na tym – prawdopodobnie od stycznia
przysz³ego roku zainteresowani pracownicy bêd¹ mogli nauczyæ
siê tego jêzyka. Gratulujemy i pomys³u, i wykonania.

Poznaj swojego dzielnicowego
Od tego numeru NGP bêdziemy Pañstwu przypominaæ gdzie i
kiedy mo¿na spotkaæ swojego dzielnicowego. Warto wiedzieæ,
kto czuwa nad naszym bezpieczeñstwem. Na co dzieñ mo¿na
zg³aszaæ te sprawy, które wynikaj¹ nagle, natomiast na dy¿urach zg³aszaæ te zjawiska, które obserwujemy z niepokojem
przez d³u¿szy czas - czytaj strona 7.

2

nowa gazeta praska

TrzeŸwieæ œwiadomie
dokoñczenie ze str. 1

rium. Czêœæ druga oddzia³u to
dwanaœcie ³ó¿ek dla pacjentów w
l¿ejszym stanie. – Czêsto bywa
tak, ¿e ciê¿sza faza zespo³u abstynencyjnego pojawia siê ju¿ w
trakcie pobytu na oddziale. Pacjenci musz¹ spe³niæ podstawowy
warunek – powinni byæ trzeŸwi,
kiedy zg³aszaj¹ siê do nas. Nie jest
potrzebne skierowanie od lekarza
pierwszego kontaktu. Statystycznie zg³asza siê do nas wiêcej mê¿czyzn, co nie oznacza, ¿e choroba alkoholowa w mniejszym stopniu dotyka kobiet. Badania polskie
i œwiatowe wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e ten problem dotyczy w równym stopniu obu p³ci. Kobiety po
prostu skuteczniej siê maskuj¹ informuje dr Ryszard Feldman,
ordynator Oddzia³u Leczenia Alkoholowego Zespo³u Abstynencyjnego. – Kobiety znacznie ³atwiej
uzale¿niaj¹ siê od alkoholu i
znacznie trudniej zerwaæ im z na³ogiem. Wstydz¹ siê alkoholizmu i
kamufluj¹ problem – dodaje dr El¿bieta Mianowicz, zastêpca ordynatora OLAZA, odpowiedzialna za
terapiê.
Integralnym elementem terapii
jest program motywacyjno – edukacyjny, odbywaj¹cy siê pod kierunkiem psychologów. Podczas
pobytu na oddziale pacjenci
uczestnicz¹ dwukrotnie w ci¹gu
dnia w grupach terapeutycznych,
korzystaj¹ z trzech indywidualnych
spotkañ z psychologiem. Raz w tygodniu odbywa siê mityng. – Nies³ychanie istotne jest spotkanie z
rodzinami pacjentów. Rodzina powinna byæ dla wychodz¹cego z
choroby alkoholowej najwa¿niejszym Ÿród³em motywacji zewnêtrznej, a ta rodzina jest chora,

Zapraszamy dzieci na
- strzy¿enie
(w specjalistycznym foteliku)
- przek³uwanie uszu
s³odka niespodzianka gratis!
Masz dosyæ popalonych,
zniszczonych w³osów?
Zapraszamy na trwa³¹,
styling, koloryzacjê
Zapewniamy fachow¹ obs³ugê,
kosmetyki wysokiej jakoœci
i œrodki zabezpieczaj¹ce

manicure, pedicure
kosmetyka twarzy i cia³a
masa¿e bañk¹ chiñsk¹

Z t¹ reklam¹
10% rabatu
Salon fryzjersko-kosmetyczny

DONATA
ul. Kijowska 11
vis a vis
Dworca Wschodniego
Serdecznie zapraszamy
pon.-pt. 8-20, sob. 8-16
tel.

818-18-22

bowiem jest wspó³uzale¿niona.
Nieœwiadomie lub œwiadomie z
ró¿nych powodów u³atwia choremu picie – dla œwiêtego spokoju,
ze wstydu przed dalsz¹ rodzin¹
czy s¹siadami. Rola psychologów
polega m.in. na uœwiadomieniu koalkoholizmu i pokazaniu jak nale¿y postêpowaæ z chorym – mówi
Karolina Dziêgielewska, psycholog. – Sami chorzy w okresie trzeŸwienia musz¹ siê nauczyæ wyczuwania sygna³ów ostrzegaj¹cych
przed zbli¿aniem siê zerwania z
abstynencj¹, do trzeŸwienia nie
wystarczy nie piæ, trzeba uzyskaæ
samoœwiadomoœæ, ¿e nie ma innej drogi ni¿ zerwanie z na³ogiem
– dodaje dr El¿bieta Mianowicz. –
Osoby uzale¿nione od alkoholu
najczêœciej trac¹ kontrolê nad
swoim ¿yciem, zdarza siê, ¿e nie
dociera do nich fakt, i¿ to ju¿ jest
na³óg. Wœród intelektualistów i artystów – znam wiele takich przypadków – zdarzaj¹ siê osoby, które pomimo uzale¿nienia dobrze
wykonuj¹ swoje funkcje zawodowe. To s³u¿y im jako argument, ¿e
wszystko jest w porz¹dku i nie ma
problemu. S¹ w b³êdzie – mówi dr
Ryszard Feldman.
Powszechnie funkcjonuj¹c¹ dla
oddzia³ów typu OLAZA nazw¹ jest
oddzia³ detoksykacyjny. Doktor
Feldman, toksykolog kliniczny
uwa¿a, ¿e nazewnictwo jest wyj¹tkowo niefortunne, bowiem trudno za detoksykacjê uznaæ dostarczenie organizmowi tego, co utraci³ w wyniku d³ugotrwa³ego picia.
- Nie odtruwamy z alkoholu, leczymy zespó³ abstynencyjny. To stanowi pocz¹tek leczenia choroby
alkoholowej. Przypuszczam, ¿e
potoczne rozumienie procedur
typu podawanie kroplówek jako
detoks u³atwi³o nieodpowiedzialnym ludziom oferowanie us³ug w
domu chorego. W prasie jest mnóstwo og³oszeñ tej treœci. Zdarza
siê i tak, ¿e zg³asza siê do nas
rodzina osoby uzale¿nionej oczekuj¹c, ¿e przyjmiemy pacjenta na
trzy dni i uporamy siê w ten sposób z jego problemem.
Powstanie Oddzia³u Leczenia
Alkoholowego Zespo³u Abstynencyjnego by³o mo¿liwe dziêki zaanga¿owaniu Doroty Safjan, wiceprezydent stolicy. Biuro Polityki
Spo³ecznej Urzêdu Miasta patronuje przedsiêwziêciu i wspiera je
finansowo. W planach jest powstanie dziennego oddzia³u leczenia

AUTO-PARTNER
Specjalistyczny serwis
samochodów francuskich
i innych
- diagnostyka, geometria
- zawieszenie, hamulce
- uk³ady kierownicze
Peugeot, Renault, Citroen
Z¹bki ul. Klamrowa 2
tel.424-96-00,050978472

www.auto-partner.pl

Targi mieszkaniowe
dokoñczenie ze str. 1

tych którzy chcê finansowaæ ten zakup kredytem jest to wspania³a
okazja by siê zapoznaæ z pe³n¹ ofert¹ rynkow¹. Targi mieszkaniowe
to nie tylko miejsce w którym mo¿na siê dowiedzieæ, kto, co i gdzie
buduje, ale mo¿na tam jeszcze obejrzeæ plany mieszkañ, makiety
osiedli, a tak¿e porozmawiaæ z deweloperem o tym jak buduje, jaka
bêdzie infrastruktura osiedla, czy planuje plac zabaw oraz wiele istotnych szczegó³ów. Dla wiêkszej wygody zwiedzaj¹cych organizator serwis www.tabelaofert.pl przygotowa³ kawiarenkê internetow¹,
punkty porad prawnych, kredytowych, architektonicznych i wyposa¿enia wnêtrz, a tak¿e ponad 200 stronicowy Katalog Mieszkañ zawieraj¹cy szczegó³owe (w³¹cznie z planami mieszkañ!) informacje o realizowanych w Warszawie inwestycjach. Katalog ka¿dy uczestnik targów otrzyma gratis. Na tych targach pojawi siê te¿ nowy uk³ad stoisk
tzw. Aleja Targowa - rozwi¹zanie dziêki, któremu nikt nie bêdzie na
targach b³¹dzi³ i ka¿dy bêdzie mia³ pewnoœæ, ¿e odwiedzi³ wszystkich
wystawców. Podsumowuj¹c, je¿eli szukasz nowego lokum te targi naprawdê warto odwiedziæ.

zespo³u abstynencyjnego. I to –
jak mówi Ryszard Feldman - nie
dlatego, ¿e na Pradze pije siê wiêcej. – Chcia³bym odmitologizowaæ
twierdzenie, ¿e Praga jest zag³êbiem alkoholowym. Niczym nie
ró¿ni siê od innych dzielnic Warszawy. Do czasu powstania oddzia³u by³a jedynie w tyle jeœli chodzi o leczenie choroby alkoholowej.
Notowa³a
El¿bieta Gutowska

Osoby uzale¿nione
od alkoholu i pragn¹ce
podj¹æ leczenie mog¹
dzwoniæ pod nr tel. 619-66-54
i 619-08-97 lub zg³osiæ siê do
Izby Przyjêæ Szpitala
Praskiego.
Warunkiem rozpoczêcia
terapii jest trzeŸwoœæ.

SKLEPY ZOOLOGICZNE

DISKUS ZOO
AKWARYSTYKA S£ODKOWODNA

SPECJALIZACJA - PALETKI
KARMA DLA ZWIERZ¥T
Realizujemy indywidualne zamówienia z zakresu akwarystyki s³odkowodnej, pe³ny serwis akwarystyczny, akwaria w
dowolnym wymiarze.
Dowóz akwarii gratis
Mo¿liwoœæ dowozu równie¿
karmy dla psów i kotów w workach 15 kg.

SUPER CENY, RABATY!!!
ul.Mickiewicza 23 839-03-70
ul.Radzymiñska 153 679-19-00
telefon dy¿urny 0601-38-48-58

zapraszamy:
pn.-pt. 11-19 sob. 11-16
www.diskus-zoo.com.pl
diskus-zoo@diskus-zoo.com.pl

SKUPUJEMY

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

Z£OM I MAKULATURÊ

ANNA ROMANIUK, ZBIGNIEW ROMANIUK S.C.

bardzo wysokie ceny
powyŸej 5 ton - odbieramy
w³asnym transportem BEZP£ATNIE!
ul. Hutnicza 1/3 czynna 7-15

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

dokoñczenie ze str. 1

siê w zrujnowanym budynku nale¿¹cym do tarchomiñskiej Polfy.
Gdyby Rada Warszawy przychyli³a siê do tego wniosku ju¿ w roku
szkolnym 2005/2006 liceum dzia³a³oby w nowoczesnym budynku,
maj¹c bliski dostêp do szeroko
pojêtej kultury (w budynku przy
Van Gogha znajdzie siê równie¿
aneks kulturalny z sal¹ widowiskow¹, biblioteka). We fragmencie budynku przewidzianym dla szko³y
jest 36 pomieszczeñ lekcyjnych i
sala gimnastyczna sk³adaj¹ca siê
z trzech czêœci. Gimnazjum nr 2
ma dziœ 16 klas, zaœ liceum 7.
Wydaje siê wiêc, ¿e to idealne rozwi¹zanie dla obu szkó³ – nie wszyscy radni byli tego zdania. Wed³ug
Lidii Polit liceum powinno byæ przeniesione do budynku przy P³u¿nickiej, w którym dziœ mieœci siê gimnazjum nr 1. Docelowo ma znaleŸæ siedzibê przy Ostródzkiej i ma
to nast¹piæ w roku szkolnym 2007/
2008. Radna niepokoi³a siê, ¿e wyremontowany du¿ym nak³adem
œrodków budynek przy P³u¿nickiej
pozostanie pusty. Lidia Polit by³a
zdania, ¿e przy Van Gogha powinno powstaæ zupe³nie nowe bia³o³êckie liceum. By³oby to z korzyœci¹ dla m³odzie¿y, która codziennie musi poœwiêcaæ minimum godzinê na dojazd do liceów w centrum miasta. Radna pyta³a równie¿
o zasadnoœæ takiego oto rozwi¹zania, ¿e w liceum im. Herberta

skiej s¹ wykorzystywane w sporz¹dzaniu comiesiêcznych map bezpieczeñstwa. Ju¿ od nastêpnego
miesi¹ca na ³amach naszej gazety rozpoczniemy cykliczne publikacje na temat „Bezpiecznego Osiedla” w Dzielnicy Targówek, która
jako pierwsza zadeklarowa³a chêæ
wspó³pracy.
Niebawem te¿ w siedzibie ka¿dej administracji pojawi¹ siê
skrzynki „Bezpiecznego Osiedla”,
do których mo¿na bêdzie anonimowo wrzucaæ pisemne informacje.
Niezale¿nie przy ka¿dej radzie

Nasi Czytelnicy z Targówka mog¹ zg³aszaæ wszelkie uwagi
na temat zagro¿eñ w rejonie miejsca zamieszkania,
pomys³y na poprawê bezpieczeñstwa bezpoœrednio na
telefon Delegatury BBiZK 675-24-69,
na adres e-mail: ichodakowska@targowek.waw.pl
lub za poœrednictwem naszej redakcji.
blemy nurtuj¹ce mieszkañców,
wskazywane zagro¿enia i omawiane sposoby eliminowania zjawisk
patologicznych.
Spektrum zainteresowania grup
jest bardzo szerokie: od przestêpstw kryminalnych, poprzez
walkê z osiedlowymi chuliganami,
zagadnienia bezpieczeñstwa w
ruchu drogowym, do osiedlowej
infrastruktury i dba³oœci o czystoœæ
terenu. Na terenie ka¿dej dzielnicy co miesi¹c realizowanych jest
kilkanaœcie, a nawet kilkadziesi¹t
spraw. Przeprowadzane s¹ wizje
lokalne w terenie, w czasie których
grupa potwierdza b¹dŸ wyklucza
potrzebê interwencji czy np. instalacji nowych znaków drogowych
lub spowalniaczy ruchu ko³owego.
Wszystkie informacje w po³¹czeniu z danymi policji i stra¿y miej-

porady prawne  opiniowanie umów

 sprawy s¹dowe

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

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

Oœwiata najwa¿niejsza

Bezpieczne osiedle
Pod takim has³em na terenie
Warszawy realizowany jest program poprawy stanu bezpieczeñstwa, koordynowany przez poszczególne Delegatury Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego.
Ka¿dego miesi¹ca na roboczych spotkaniach zbieraj¹ siê grupy osiedlowe, w sk³ad których
wchodz¹ przedstawiciele rad osiedli, administracji domów komunalnych, wspólnot mieszkañców, policji, stra¿y miejskiej i w³adz samorz¹dowych. Zg³aszane s¹ tam pro-

ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)

osiedla, ADK i wiêkszoœci wspólnot mieszkañców dzia³a pe³nomocnik wspó³pracuj¹cy z grup¹
osiedlow¹, do którego równie¿
mo¿na siê zwracaæ w sprawach
bezpieczeñstwa.

pobiera nauki 150 uczniów spoza
Warszawy. Czêœæ wniosku, w którym radna apelowa³a o powstanie
nowego liceum popar³o wielu zebranych. Takiej zgody nie by³o
natomiast, jeœli chodzi o lokalizacjê liceum Herberta przy P³u¿nickiej. Piotr Oracz (PiS) apelowa³, by
skoncentrowaæ siê na razie na
zapewnieniu warunków do funkcjonowania tego liceum, które ju¿
jest w dzielnicy. Przypomnia³, ¿e
pod rz¹dami starej ustawy warszawskiej liceum znajdowa³o siê
w gestii powiatu. Nowa ustawa
sprawi³a, ¿e jak powiedzia³ radny
– Mo¿emy siê wykazaæ jako dobrzy gospodarze i zadbaæ o nasze
jedyne liceum. Przyjdzie czas na
rozwa¿enie czy potrzebne bêdzie
kolejne liceum. Wszyscy wiemy,
¿e sieæ liceów w stolicy jest doœæ
gêsta i jest w czym wybieraæ.
Krzysztof Bucholski (PO) pow¹tpiewa³, by budynek przy P³u¿nickiej d³ugo pozosta³ pusty – Mo¿na tam stworzyæ choæby przedszkole, mieszkañcy Bia³o³êki bêd¹
nam wdziêczni. A jeœli chodzi o liceum Herberta bardzo chcia³bym
siê dowiedzieæ, co ono mo¿e zrobiæ z m³odego cz³owieka. W odpowiedzi Beata Sapiejewska, pedagog z Herberta, absolwentka
tego¿ poinformowa³a, ¿e spoœród
jej tegorocznych 27 maturzystów
26 zdecydowa³o siê na dalsz¹ naukê na poziomie akademickim! 50
proc. uczniów dosta³o siê na pañstwowe studia. Lilianna Zientecka
zwróci³a uwagê na fakt, i¿ rady
pedagogiczne obu szkó³ – gimnazjum nr 2 i liceum nr CV chc¹ powo³ania zespo³u szkó³ ogólnokszta³c¹cych przy Van Gogha.
Przewodnicz¹cy Dariusz Ostrowski przypomnia³, ¿e powo³anie zespo³u jest rozwi¹zaniem skutkuj¹cym ju¿ w przysz³ym roku szkolnym, zaœ rozwi¹zanie z przeniesieniem liceum na P³u¿nick¹ niebezpiecznie odwlecze problem w
czasie. Tymczasem Zak³ady Farmaceutyczne Polfa przymierzaj¹
siê do zbycia nieruchomoœci, któr¹ u¿ytkuje liceum Herberta. Doœæ
mêtnie i anemicznie zabrzmia³
g³os jednego z mieszkañców osiedla Erazma – zebrani chyba nie do
koñca wiedzieli co ma na myœli i
do czego zmierza.
Burmistrz Jerzy Smoczyñski
wspomnia³, ¿e dyskusja na temat
liceów w Bia³o³êce trwa od dawna
– mówiono o tym wielokrotnie, kiedy jeszcze Bia³o³êka by³a gmin¹.
– Ja nie mam w¹tpliwoœci, ¿e w
naszej dzielnicy powinny byæ dwa
licea. Dziœ jest nas 70 tys., za piêæ
lat bêdzie nas 120 tys. Ostatecznie uchwa³a zosta³a przyjêta siedmioma g³osami, przy szeœciu

GEODETA ∝ & Ω

wstrzymuj¹cych siê i piêciu przeciw.
W interpelacjach pojawi³o siê
sporo kwestii – na czêœæ z nich
radni od razu uzyskali odpowiedŸ,
jak choæby w sprawie niebezpiecznego zag³êbienia w ulicy Topolowej. Jak powiedzia³ burmistrz Tadeusz Semetkowski, naprawa zostanie wykonana w ramach gwarancji. Jeœli chodzi o mierne oœwietlenie Œwiatowida na odcinku od
skrzy¿owania z Æmielowsk¹ do
skrzy¿owania z Mehoffera sprawa
zostanie przekazana do powiatu,
jako ¿e jest to droga powiatowa.
Andrzej Opolski (SLD) upomnia³
siê o sprawozdania z wizyt i rewizyt zaprzyjaŸnionych z Bia³o³êk¹
dzielnic Budapesztu i Berlina. Jerzy Smoczyñski poinformowa³, ¿e
zdaje z nich sprawê prezydentowi
stolicy i nic nie stoi na przeszkodzie, by w te materia³y mieli równie¿ wgl¹d radni. Nawi¹zuj¹c do
sk¹pych zasobów komunalnych
dzielnicy Lidia Polit wypomnia³a
burmistrz Liliannie Zienteckiej, ¿e
jej matka otrzyma³a mieszkanie
komunalne z pominiêciem d³ugiej
kolejki oczekuj¹cych i zg³osi³a
wniosek formalny o zbadanie tej
sprawy przez komisjê rewizyjn¹.
Lilianna Zientecka, choæ mocno
wzburzona, spokojnie odpowiedzia³a, ¿e jej 75-letnia matka otrzyma³a 19-metrow¹ kawalerkê, których by³ nadmiar i nie by³o na nie
chêtnych. I takim oto nieprzyjemnym akcentem zakoñczy³a siê sesja poœwiêcona edukacji i oœwiacie.
(egu)
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 676

20 17
676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul
tel. 618-96-52

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9
tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

TWOJ¥
DRUKARKÊ

MGR IN¯. KRYSTYNA KACZMARCZYK
- tyczenia, pomiary, niwelacja
- mapy prawne, rozgraniczenia
- regulacja stanów prawnych terenów pod drogami
bezp³atne porady we wtorek, czwartek godz. 17.30 – 21.00

ul. Grochowska 92 lok 3 W-wa tel. 879-84-27
tel/fax 879-86-58, tel. kom. 0-501-193-176

www.geodeta.waw.pl

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01
oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

nowa gazeta praska

Trele Morele
Tym razem z racji przeci¹gaj¹cego siê remontu w Urzêdzie
Dzielnicy Praga Pó³noc, sesjê
rady zwo³ano w auli VIII LO im.
W³adys³awa IV przy Jagielloñskiej 38.
Porz¹dek obrad przewidywa³
kolejn¹ - ju¿ ósm¹ w tym roku korektê bud¿etu. W ostatniej
chwili wprowadzono do porz¹dku
obrad projekt uchwa³y w sprawie
nawi¹zania kontaktów z samorz¹dowcami jednej z dzielnic Wilna.
Uchwa³a ta jest typowym przyk³adem improwizacji w radzie.
Radni bowiem nie wiedzieli, czy
chc¹ nawi¹zywaæ kontakty ze
swoimi kolegami radnymi, czy
maj¹ to byæ oficjalne kontakty
pomiêdzy samorz¹dem Pragi Pó³noc i Wilna, czy te¿ jednej z jego
dzielnic. Nikt bowiem na sali nie
wiedzia³, czy w mieœcie Wilno
funkcjonuj¹ samorz¹dowe dzielnice. W rezultacie uchwa³ê przyjêto w wersji pierwotnej. A tak - a
propos - mam nadziejê, ¿e nawi¹zanie kontaktów z samorz¹dowcami z Wilna nie bêdzie siê
odbywa³o za publiczne pieni¹dze.
D³u¿sz¹ debatê,k któr¹ próbowano zakoñczyæ wnioskami o
przerwanie dyskusji (co siê jednak nie uda³o, z racji i¿ debata dotyczy³a spraw bud¿etu) by³ kolejny projekt jego korekty. Nikt nie
kwestionowa³ zwiêkszenia wydatków na dop³aty do wspólnot
mieszkaniowych i zwiêkszenia
wydatków na pomoc spo³eczn¹ w
zwi¹zku z nowym zadaniem OPS,
którym jest wyp³ata zasi³ków rodzinnych.
Kontrowersje wzbudzi³y zamiary zwiêkszenia wydatków na administracjê. Radna SLD Maria

GABINET DENTYSTYCZNY
lek. stom. E. Schmidt

ul. Jagielloñska 3





czynny: pon. œr. pt. 15-19
TANIO I PROFESJONALNIE
wype³nienia œwiet³outwardz. od 50 z³
leczenie kana³owe od 100 z³
korony porcelanowe od 300 z³
protezy ruchome od 350 z³

tel. 619-99-99, 818-44-77

Tondera stwierdzi³a, ¿e praktycznie na ka¿dej kolejnej sesji od
czerwca tego roku wydatki na administracjê wzrastaj¹. Polemizowa³ z ni¹ wiceburmistrz Sipiera,
który z ¿alem stwierdzi³, i¿ nie
ka¿da propozycja dzielnicy znajduje w tym zakresie uznanie Rady
Miasta. Prawdziwa debata wywi¹za³a siê jednak w zwi¹zku z zamiarem powiêkszenia dotacji o
100 000 z³ dla domu kultury na
przeprowadzenie jesieni¹ tego
roku w Parku Praskim imprezy
kulinarnej pod nazw¹ “Pierwszy
królewski festiwal gotowania” której ozdob¹ ma byæ Maciej Kuroñ.
Ach, jakie pada³y argumenty na
temat wy¿szoœci flaków nad pyzami w kontekœcie kolejnego zamiaru bicia rekordu Guinnessa. W
czasie tej zaciek³ej debaty radny
Jakubowski wrêczy³ swojej kole¿ance klubowej Jarzêbskiej
szampanopodobn¹ butelkê z niealkoholowym napojem “trele morele”. Pobudek tej spontanicznoœci wiêkszoœæ radnych jak i ni¿ej
pisz¹ca nie potrafi³a poj¹æ. W rezultacie dotacjê przyznano,
uchwalaj¹c uchwa³ê w wersji pierwotnej, po czym po serii pytañ
radnych opozycji typu “dlaczego
na Pradze nic siê nie dzieje” sesjê zamkniêto, aby zd¹¿yæ na uroczystoœæ sk³adania wieñcy pod
Pomnikiem Koœciuszkowca.
DCh



Drzwi antyw³amaniowe Dierre, Gerda, Stalmet

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


Drzwi wewnêtrzne Porta, Interdoor



Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne
 raty 

CENY PRODUCENTA
rabaty  sprzeda¿ 
transport i obmiar gratis

MAR-MET

tel./fax

PROMOCJA
okna 25%
drzwi 5%
monta¿

Radzymiñska 116
679-23-41, 0600-925-147

„KOMPSAT” KOMPUTERY I TV SAT
 autoryzowany punkt sprzeda¿y CYFRY+, monta¿ anten

satelitarnych i telewizji naziemnej
 projektowanie i wykonanie instalacji RTV i SAT
 sprzeda¿ tunerów cyfrowych i podzespo³ów do budowy

sieci RTV i SAT
 naprawa, modernizacja, zestawy komputerowe

na zamówienie, sprzeda¿ czêœci

 zestawy do regeneracji tuszy do drukarek, skup zu¿ytych

cartridgy i tonerów

ul. Remiszewska 1/10A (wejœcie od ul. Gorzykowskiej)
pon.-pt. 10-18, sob. 9-14
tel. 744-02-00 e-mail: kompsat@aster.pl

JEŒLI
√ szukasz sensu ¿ycia
√ masz problem, z którym sobie nie radzisz
√ pragniesz uzdrowienia
przyjdŸ na poniedzia³kowe
wieczory z Chrystusem
rozpoczêcie 4 paŸdziernika o godz. 18.30
dolny koœció³ œw. Marii Magdaleny
ko³o pêtli Bródno Podgrodzie
dojazd autobusami 500, 506, 524, 169, 104

3

wyrównywanie szans
Od tradycyjnego, uroczystego
przeciêcia wstêgi rozpoczê³a
dzia³alnoœæ nowa œwietlica socjoterapeutyczna przy ul. Krasnobrodzkiej 11 na Targówku. Gospodyni¹ uroczystoœci by³a dyrektor
Centrum Pomocy Spo³ecznej –
Alicja Witoszyñska.
W przemówieniach wielokrotnie podkreœlano fakt, ¿e jej powstanie to efekt podjêcia partnerskiej odpowiedzialnoœci za los
dzieci zarówno przez w³adze
dzielnicy jak i kierownictwo spó³dzielni mieszkaniowej „Bródno”,
zw³aszcza osiedla „Podgrodzie”.
Placówka gwarantuje dzieciom
ciekawe formy spêdzania czasu
wolnego, otacza wychowanków
ciep³em i bezpieczeñstwem. Mo¿na tu odrobiæ lekcje i uzyskaæ korepetycje. Oprócz tego œwietlica
realizuje programy psychologiczno-pedagogiczne ukierunkowane
na szeroko rozumiane wyrównanie szans na odpowiedzialne ¿ycie w spo³eczeñstwie poprzez ³agodzenie niedostatków wychowawczych, niwelowanie zaburzeñ
zachowania, promowanie zdrowego trybu ¿ycia i rozwój zainteresowañ i uzdolnieñ.

Pracownicy œwietlicy prowadz¹
pracê opiekuñczo-wychowawcz¹,
korekcyjno-wyrównawcz¹ i profilaktyczno-terapeutyczn¹ w miejscu zamieszkania dzieci, pomagaj¹ im w usamodzielnieniu.
Zatrudniony w placówce psycholog pomaga nie tylko dzieciom, ale równie¿ ich rodzicom.
Wychowawcy zapraszaj¹ na
zajêcia dzieci w wieku 6-16 lat,
od poniedzia³ku do pi¹tku w
godz. 13-19, a w soboty w godz.
14-18. Przyjmuj¹ tak¿e zg³oszenia telefoniczne pod nr tel. 49860-01.
Do wakacji œwietlica dzia³a³a na
bazie niewielkiego lokalu przy ul.
Majowej 5, gdzie dziœ mieœci siê
punkt informacyjno-konsultacyjny
dla narkomanów i ich rodzin. Specjaliœci z zakresu uzale¿nieñ
przyjmuj¹ od poniedzia³ku do œrody w godz. 16-20 oraz w czwartki
i pi¹tki w godz. 10-14, udzielaj¹
te¿ porad pod nr telefonu 674-4844. Mo¿na tu uzyskaæ pomoc w
podjêciu terapii indywidualnej i
grupowej, porady prawne i wsparcie psychiczne. Placówka wspó³pracuje z Mazowieckim Stowarzyszeniem Powrót z „U”.
A

Serce na d³oni
Pamiêæ o wielkich wydarzeniach historycznych, niedawna
tragedia w Bies³anie i relaks w
tañcu; emeryci i m³odzie¿ – tak
ró¿ne elementy uda³o siê po³¹czyæ na spotkaniu, które 18 wrzeœnia zorganizowali wspólnie Stowarzyszenie Pomocy i Wsparcia
“Lepszy los – Lepszy Œwiat”, bia³o³êcki Oœrodek Pomocy Spo³ecznej i dzia³aj¹cy przy OPS Klub
Wolontariusza oraz Stowarzyszenie “Agape” przy parafii Najœwiêtszej Marii Panny Piêknej Mi³oœci.
W holu SP nr 314 przy ul. Porajów 3 zasiedli przy sto³ach goœcie: kombatanci i podopieczni
OPS, a w g³êbi, za kurtyn¹, m³o-

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.)
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia, ¿e w dniu 14 wrzeœnia 2004r. zosta³a wydana z
upowa¿nienia Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy
Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.
st. Warszawie S.A. Decyzja Nr 773/2004 o pozwoleniu na
budowê hermetyzacji komory zbiorczej oczyszczalni œcieków “CZAJKA”, o: powierzchnia przekrytej hermetyczn¹
pokryw¹ – 324,34 m2, powierzchnia ³¹cznej pomostów –
171,07 m2 w tym powierzchnia istniej¹cego pomostu – 25,92
m2 i pow. projektowanego pomostu – 145,15 m2 , na dzia³ce
nr ew. 9 z obrêbu 4-02-11 przy ulicy Czajka w Warszawie
Dzielnicy Bia³o³eka,
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14-tu dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciwko windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).
Stronom w postêpowaniu przys³uguje prawo wniesienia odwo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia.
Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w wysokoœci 5,0 z³ od podania i po 50 gr od ka¿dego za³¹cznika
(ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000r. – Dz. U. 86, poz. 960).
Strony w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ w/w decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 Warszawa, tel. 51-03-192,
pok. 301 w godzinach pracy Urzêdu.

dzi wykonawcy programu s³ownomuzycznego z I klasy licealnej.
Dzieñ 1 wrzeœnia 1939 roku,
wojnê i okupacjê, Powstanie
Warszawskie przypomnia³y
wszystkim wiersze, piosenki, informacje oraz roznoszone w koszyczkach upominki. Po przerwie
nastrój siê zmieni³, dziêki piosenkom w wykonaniu Wiktora i Bartka, o mi³oœci od pierwszego wejrzenia, wêdrowaniu i podobnych
przyjemnoœciach. Wiersze Lilly
Chabrowskiej podzia³a³y na wyobraŸniê kolorami “Zorzy” i smakiem “Wina czerwonego”. Po kolejnych piosenkach Sylwii, Alicji i
Ewy przyszed³ czas na konkurs
taneczny o Bia³¹ Ró¿ê. Z grupy,
tañcz¹cej najpierw w przedsionku, potem przy sto³ach, w parach,
krêgach i korowodzie – do rywalizacji stanê³y 4 pary. Publicznoœæ
g³osowa³a oklaskami, o wyniku
zadecydowa³a m³odzie¿: wygra³y wszystkie pary. Nagrodê –
piêknie oprawiony wiersz “Bia³a
ró¿a”, z dedykacj¹, wrêczy³a autorka, Lilla Chabrowska.
Przy zgaszonych œwiat³ach, w
blasku œwiec trzymanych w rêkach, w skupieniu wys³uchano
wiersza Lilly – o matce ¿o³nierza
walcz¹cego w Iraku. Liryczna piosenka o matce w wykonaniu Wiktora poprzedzi³a wi¹zankê piosenek Krzysztofa Krawczyka, która
jednych nastroi³a do œpiewania,
innych do tañca Smakowite okaza³y siê nie tylko dania artystyczne; 82-letnia pani Chyliñska oceni³a to, co by³o na sto³ach, s³owami: “Ciasto –jak swojej roboty”
By³o to czwarte spotkanie taneczne Stowarzyszenia, które kilka lat temu utworzyli: Lilla Chabrowska i Marek Fr¹czak, radny
Bia³o³êki.Wspó³pracuj¹c z OPS,
Klubem Wolontariusza i zastêpc¹ burmistrza, Liliann¹ Zienteck¹,
Stowarzyszenie pomaga ludziom
w trudnych sytuacjach ¿yciowych,
np. tym, którzy potrzebuj¹ ubrañ,
sprzêtu domowego, mebli, œrodków dla chorych. Dla uczniów,
wskazanych przez nauczycieli,
dzia³acze Stowarzyszenia organizuj¹ nieodp³atne korepetycje; dla
podopiecznych OPS – poetyckomuzyczne spotkania. Wspó³pracuj¹ ze Stowarzyszeniem “Aga-

pe” przy organizacji wyœcigów ³odzi smoczych. W tej konkurencji
25 wrzeœnia rywalizowa³y na Kanale ¯erañskim dru¿yny 8 dzielnic. Na przysz³y rok Stowarzyszenie “Lepszy œwiat – lepszy los”
przygotowuje akcjê pod nazw¹
“Moda na ka¿d¹ kieszeñ”. Nie
zabraknie te¿ atrakcji dla amatorów wyœcigów na ³y¿wach i deskorolkach.
Za³o¿ycieli Stowarzyszenia
“Lepszy œwiat – lepszy los” ³¹cz¹
pasje artystyczne i pasja pomagania ludziom. “Zawód nie jest
wa¿ny w tym dzia³aniu. Nie potrzeba pieniêdzy. Trzeba mieæ
serce otwarte na krzywdy i chêæ
pomagania ludziom” – mówi pani
Lilla, przed laty boleœnie doœwiadczona przez los: zapad³a w
œpi¹czkê na 13 dni. Teraz pisze
wiersze, maluje, rzeŸbi, haftuje i
uczy. Wkrótce uka¿e siê tomik jej
poezji, zatytu³owany “Listy do siebie”.
Pan Marek wspiera Stowarzyszenie sw¹ energi¹, pomys³ami i
piêknym œpiewem. Jak przysta³o
na emerytowanego wojskowego,
na niektóre pytania odpowiada ...
tajemniczym uœmiechem.
Osoby, zainteresowane wspó³prac¹, mog¹ siê kontaktowaæ
ze Stowarzyszeniem “Lepszy
œwiat – lepszy los” telefonicznie – nr 676 82 58 lub osobiœcie
przy ul. Cio³kosza 2/38 w Bia³o³êce we wtorki w godzinach
dy¿uru od 12 do 17.
K.

PROFESJONALNA
MYJNIA
RÊCZNA
•
•
•
•
•
•

mycie nadwozia
mycie i konserwacja silników
kosmetyka wnêtrz
konserwacja skóry
pranie tapicerki i dywanów
przygotowanie samochodu do
sprzeda¿y

Strony www - II Wojna Œwiatowa
Nie brakuje wœród nas pasjonatów historii II Wojny Œwiatowej.
Œmia³o bêd¹ mogli uznaæ za swoj¹ doskona³¹ witrynê
www.dws.xip.pl - kompendium wiedzy o tym rozdziale historii nowo¿ytnej. Kampania wrzeœniowa krok po kroku, œródziemnomorski teatr dzia³añ wojennych, kampania w Afryce Pó³nocnej, znacz¹ce postaci i bitwy, bardzo wiele szczegó³owych informacji o
lotnictwie i marynarce - w³¹czaj¹c w to wa¿niejsze batalie. Strona
godna polecenia.(egu)

SUPERDENTYSTA
Protezy
natychmiastowe

S
NEW

To komplet protez ca³kowitych lub czêœciowych, które zak³ada
siê w tym samym dniu w którym zosta³y usuniête zêby.
JAKIE S¥ PLUSY?
- Pacjent nie pokazuje siê publicznie bez kompletu uzêbienia,
co szczególnie istotne gdy trzeba usun¹æ zêby z przodu.
- Mo¿na ³atwiej skopiowaæ kszta³t i kolor zêbów, poniewa¿ w
momencie produkcji protez zêby ci¹gle s¹ w jamie ustnej.
- Protezy natychmiastowe tamuj¹ krwawienie i przyspieszaj¹
gojenie.
- Pacjent szybciej siê do nich przyzwyczaja.
- Pacjent szybciej zaczyna prawid³owo mówiæ.
MINUSY.
- Koszt
- Wymagaj¹ podœcielenia lub wymiany po okresie gojenia tj.
po 6-8 tygodniach
Iloœæ wizyt potrzebna do ich wykonania od 2 do 4.
Wykonujê równie¿ protezy nylonowe oraz protezy z miêkkim
podniebieniem.

Artur Pietrzyk

róg P³udowskiej

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

tel./fax 670-39-67

676-59-56, 0608-519-073

ul. Œwiderska 115
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20
sob. 8-18
Faktury VAT

Myœliborska 104 (z ty³u apteki)
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rozœpiewana knajpka

Twórcy prawego brzegu

Galeria Nizio – sztuka i emocje
Przyzwyczailiœmy siê ju¿ do
ciekawych, artystycznych miejsc
na Pradze. Jednak ci¹gle odkrywamy coœ nowego w praskim artystycznym pejza¿u. W starej kamienicy przy In¿ynierskiej 3 mieœci siê kilka pracowni plastycznych, fotograficznych i filmowych.
Wœród nich jest miejsce szczególne.
To Galeria Nizio. Za³o¿ona w
kwietniu 2003 roku przez Miros³awa Nizio, absolwenta Wydzia³u Architektury Wnêtrz Fashion
Institute of Technology w Nowym
Jorku oraz Akademii Sztuk Piêknych Warszawie, jest miejscem
wa¿nych artystycznych wydarzeñ: wernisa¿y, kameralnych
spotkañ, koncertów a nawet imprez dla dzieci.

Miros³aw Nizio - (na zdjêciu po
œrodku), w³aœciciel, g³ówny projektant i dyrektor artystyczny Galerii oraz studia projektowego Design International Studio, 13 lat
spêdzi³ w Stanach Zjednoczonych. Zrealizowa³ tam wiele presti¿owych projektów, m. in. dla
Merrill Lynch, Goldman Sachs,
Knight Security, BMW, Mercedes
Benz, Kenneth Cole, Oskar de la
Renta. Po powrocie do Polski zaj¹³ siê projektowaniem salonów
samochodowych – Jaguara i
Land Rovera, willi i pomieszczeñ
prywatnych oraz biurowych. W
jego pracowni powsta³ równie¿
projekt sta³ej ekspozycji w By³ym
Obozie Zag³ady w Be³¿cu.
Miros³aw Nizio jest te¿ cenionym rzeŸbiarzem, autorem projektu Chealse Sculpture Park.
Jego rzeŸby towarzysz¹ nowoczesnej architekturze Warszawy,
m. in. przy ulicy Stawki czy w budynku Ilmetu przy Rondzie ONZ.
Galeria Nizio prowadzi bogat¹ dzia³alnoœæ wystawiennicz¹.

G³ównym jej celem jest promocja artystów m³odego pokolenia.
Równolegle do wspó³czesnej
sztuki polskiej Galeria chce prezentowaæ wybranych twórców
zagranicznych. Nizio Gallery
wspó³pracowa³a z wieloma uznanymi ju¿ artystami, Waldemarem
Mazurkiem, Romanem Pietrzakiem, Markiem Su³kiem, El¿biet¹ Baneck¹ czy Leszkiem Bartkiewiczem oraz instytucjami popularyzuj¹cymi kulturê i sztukê,
m. in. z Teatrem Academia, Stowarzyszeniem Studnia O, czy Instytutem Francuskim.
Z wielu ciekawych wystaw,
które odby³y siê w Galerii Nizio
mo¿na wymieniæ wystawê malarstwa Rafa³a Borcza i rzeŸby Marioli Wawrzusiak, zatytu³owan¹
“Psi Odjazd” z czerwca 2003.
Rafa³ Borcz maluje wilki a Mariola Wawrzusiak rzeŸbi w metalu
psy. W listopadzie 2003 r. odby³a siê wystawa rzeŸby Andrzeja
Sieka pt. “Teatr Natury”. Bardzo
interesuj¹ca by³a te¿ wystawa
ceramiki artystycznej Anity
Szprych i Macieja Kasperskiego.
Galeria Nizio organizuje te¿
imprezy dla praskich dzieci. W
grudniu 2003 z okazji Miko³ajek
zaproszono wychowanków Ogniska przy ul. Œrodkowej na widowisko narracyjne na podstawie
“Baœni z Tysi¹ca i Jednej Nocy”.
Swoj¹ dzia³alnoœci¹ Galeria Nizio przyczynia siê do budowania
praskiej to¿samoœci lokalnej, czego dowodem by³ te¿ udzia³ w festiwalu “S¹siedzi dla s¹siadów”.
Jednak nie chodzi tylko o spo³ecznoœæ lokaln¹. Galeria stara
siê popularyzowaæ Pragê, ukazywaæ goœciom wyj¹tkowe walory
tej dzielnicy, jak podczas niedawnych “Praskich Spotkañ z Kultur¹”, kiedy to po wernisa¿u m³odych artystów, na dziedziñcu
przy Galerii, odby³ siê w niepowtarzalnej atmosferze koncert
muzyki jazzowej. Dziêki takim
wydarzeniom zmienia siê wizerunek Pragi.
Miros³aw Nizio wybra³ budynek przy In¿ynierskiej na pracowniê, poniewa¿ spodoba³ mu siê
klimat i specyfika tego miejsca
oraz przestrzeñ starej kamienicy.
- Coraz wiêcej artystów osie-

Chwa³a bohaterom
Zatrzymali nawa³nicê hitlerowsk¹ pod M³aw¹ w pierwszych
dniach wrzeœnia 1939 roku.
Przez zaskoczonego oporem najeŸdŸcê zostali nazwani ¯elazn¹
Dywizj¹. Po 2-dniowym pobycie
w twierdzy Modlin ruszyli na pomoc Warszawie. Zajêli pozycje
obronne na Targówku, na Bródnie przy Cmentarzu Bródnowskim i na Targówku Przemys³owym. Bronili stolicy od 13 wrzeœnia do kapitulacji 27 wrzeœnia.
Skomplikowali niemieckie plany
opanowania miasta. Tak w historii zapisa³a siê XX Dywizja Piechoty Wojska Polskiego
Pamiêæ o bohaterstwie ludzi,
o wydarzeniach zwi¹zanych z 65.
rocznic¹ Wrzeœnia i 60. rocznic¹
wybuchu Powstania Warszawskiego uczczono 23 wrzeœnia w
koœciele pw. œw. W³odzimierza
na Bródnie, podczas uroczystej
mszy œwiêtej z udzia³em bp. Kazimierza Romaniuka. Uczestniczyli w niej kombatanci, a wœród
nich ostatni ¿yj¹cy ¿o³nierze XX
Dywizji Piechoty WP: Sergiusz
Grudkowski, mieszkaniec Bród-

na i Stanis³aw Œlesicki, a tak¿e
burmistrz M³awy, przedstawiciele samorz¹du Targówka i m³odzie¿ szkolna. Pierwszy burmistrz Targówka, Bogdan Soporowski, podziêkowa³ za uhonorowanie i uczczenie pamiêci bohaterów Wrzeœnia oraz mê¿czyzn,
wywiezionych z Pragi po 3-dniowych walkach Powstania Warszawskiego w tej czêœci miasta.
Te represje najbardziej dotknê³y
mieszkañców Targówka i Grochowa, gdzie do wywo¿onych
dobrowolnie do³¹czy³ proboszcz
miejscowej parafii. Mê¿czyŸni,
przewa¿nie kolejarze i tramwajarze, zostali wywiezieni na roboty
przymusowe do Niemiec. Pracowali tam do koñca wojny. Nie
wszyscy powrócili do domu.
Uroczystoœæ by³a ¿yw¹ lekcj¹
historii dla m³odzie¿y z Targowka, która przyby³a do œwi¹tyni ze
sztandarami swoich szkó³.
Wspomnienia Sergiusza Grudkowskiego i Stanis³awa Œlesickiego opublikujemy w jednym z
nastêpnych numerów NGP.
K

dla siê na Pradze, bariery prze³amuj¹ siê - mówi Miros³aw Nizio - obecnie brakuje ju¿ wolnych
lokali na pracownie.
Od kilku miesiêcy nazwisko
Nizio nie jest kojarzone wy³¹cznie z Prag¹, lecz na sta³e wpisa³o siê w kulturaln¹ panoramê stolicy. Miros³aw Nizio w zespole z

mo¿na bêdzie us³yszeæ ich g³osy, a nawet zadawaæ im pytania.
Poznamy wiêc ich prze¿ycia prawie w bezpoœrednim kontakcie.
Tym niekonwencjonalnym formom przekazu towarzyszyæ bêdzie wystawa eksponatów, gromadzonych do tej pory w Muzeum Historycznym. W tradycyj-

w³oska
trattoria

MILANO
ul. Wyszogrodzka 5
przy parku Bródnowskim

tel. 675-61-31
Wspania³a atmosfera, niezapomniane wnêtrze sprawiaj¹, ¿e jest to wymarzone miejsce do odpoczynku przy
dobrej muzyce, w³oskich smako³ykach oraz piwku tak
dla buisnesmenów jak i studentów.
Muzyka na ¿ywo piêæ dni w tygodniu: piosenka ¿eglarska, stary polski rock, muzyka lat 70. 80, country,
jazz.
Mo¿na tu zorganiozowaæ rewelacyjne imieniny,
chrzciny i inne.
Promocyjne przyjêcia do koñca paŸdziernika. Zamów
ju¿ dziœ. Alkohole mo¿na wnieœæ w³asne.
Menu za jedyne 50 z³: marynowana pierœ kurczaka
w sosie kaparowym z ziemniaczkami opiekanymi z rozmarynem i czosnkiem, pó³miski wêdlin staropolskich,
œledziki w oleju tymiankowym, sa³atka grecka, tatarek z jajeczkiem przepiórczym lub carpaccio w³oskie,
marynaty, kawa/herbata.

grafikiem Jaros³awem K³aputem
i scenografem Dariuszem Kunowskim wygra³ konkurs na projekt ekspozycji sta³ej w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Projekt ten zosta³ wybrany spoœród
12 prac wyeksponowanych w Pa³acu Kultury i Nauki. Jury, sk³adaj¹ce siê z historyków sztuki i
scenografów, pod przewodnictwem prof. Wies³awa Chrzanowskiego by³o jednomyœlne.
Muzeum zosta³o otwarte przy
ul. Przyokopowej 28, 1 sierpnia
w 60 rocznicê wybuchu Powstania, tylko z fragmentem ekspozycji.
- Jest to ogromny projekt i bêdzie realizowany etapami – mówi
Miros³aw Nizio – 2 paŸdziernika
nast¹pi otwarcie dalszej czêœci,
a ca³oœæ udostêpniona bêdzie do
31 stycznia 2005 roku.
To nie bêdzie zwyk³e muzeum,
z tradycyjnymi gablotami i eksponatami za szyb¹. Miros³aw Nizio
postawi³ na zmys³y. Poprzez
wzrok, s³uch, zapach i dotyk bêdziemy mogli wczuæ siê w atmosferê powstañczej stolicy. Wizualizacje, projekcje, przekazy telefoniczne i komputerowe uwiarygodni¹ czas powstañczych walk.
Przygotowana przez pracowniê Miros³awa Nizio ekspozycja
bêdzie sk³adaæ siê z trzech poziomów: parteru, piêtra i antresoli. Poœrodku pierwszej sali zobaczymy wysoki na 11 metrów monument, wykonany ze staliwa.
Umieszczone na nim litery symbolizowaæ bêd¹ 63 dni Powstania. Z tego monumentu bêd¹ wydobywa³y siê dŸwiêki – przyk³adaj¹c do niego ucho us³yszymy
odg³osy walcz¹cej Warszawy,
dotykaj¹c go, odczujemy ciep³o i
bicie serca.
Dalej, na œcianie eksponowane bêd¹ portrety piêciu powstañców. Podnosz¹c s³uchawki
umieszczonych tam telefonów,

nych ju¿ gablotach pokazane
bêd¹ opaski powstañcze oraz
broñ. Na antresoli znajdowaæ siê
bêdzie makieta zburzonej Starówki oraz nadaj¹ca powstañcze
komunikaty replika radiostacji
“B³yskawica”.
Kana³y piwniczne zostan¹
przeistoczone w kana³y, którymi
60 lat temu przechodzili ¿o³nierze AK. Teraz zwiedzaj¹cy bêd¹
mogli do nich zejœæ. Z góry dochodziæ bêd¹ do nich odg³osy
walcz¹cej Warszawy i naradzaj¹cych siê esesmanów. To pozwoli sobie uœwiadomiæ grozê
sytuacji.
Bêdzie te¿ urz¹dzona oddzielna sala dla dzieci, które zwiedzaæ
j¹ bêd¹ z opiekunk¹. Poprzez
specjalne projekcje i zabawy
dzieci dowiedz¹ siê, co siê faktycznie sta³o 60 lat temu w Warszawie. Na zewn¹trz, w parku,
granitowa œciana z wygrawerowanymi nazwiskami przypomni
nam o tych, którzy zginêli.
- Te wszystkie szczególne elementy wystawy, formy nietypowe, bardzo rzeŸbiarskie, bardzo
scenograficzne, pozwol¹ ludziom
poczuæ klimat walcz¹cej stolicy,
lepiej zrozumieæ jej mieszkañców
- mówi Miros³aw Nizio – Sama
tylko ekspozycja zbiorów by³aby
za p³ytka. Ludzie chc¹ odczuæ
dotyk, zapach, us³yszeæ dŸwiêk.
Niekonwencjonalna forma wystawy pozwoli na bardzo emocjonalne przekazanie informacji o Powstaniu.
Dziêki projektowi Miros³awa
Nizio, wchodz¹c do Muzeum Powstania Warszawskiego, po prostu przeniesiemy siê do stolicy z
sierpnia 1944 roku. Projekt ekspozycji w Muzeum, jak równie¿
rzeŸby Miros³awa Nizio oraz
dzia³alnoœæ jego Galerii to sztuka emocjonalna, sztuka zw i¹zana z ¿yciem wielkiego miasta.
Joanna Kiwilszo

Zak³ad optyczny OMAZ
poleca - du¿y wybór opraw
- soczewki okularowe renomowanych firm
- soczewki kontaktowe oraz œrodki pielêgnacyjne
- komputerowo-okulistyczne badanie wzroku
ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW
ul. Kondratowicza 18, tel. 332-03-07
czynne pn.- pt 10-19, sob. 10-14
okuliœci: wt. 14.30-17.30, czw. 15.30-18.30

Kondratowicza 8, tel. 326-53-68
czynne pn.-pt. 8.30-16.30

We wrzeœniu przy zakupie kompletnej pary okularów
BADANIE WZROKU GRATIS

Uczestnicy wycieczki - emeryci z osiedla Jagielloñska – sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie kierownictwu osiedla Tadeuszowi Kapelusiakowi, Jadwidze Krawczyk
i Annie ¯ó³towskiej za zorganizowanie bardzo ciekawej wycieczki do Radzymina, Loretto i Kamieñczyka. Marzymy aby takich
wycieczek by³o wiêcej.
W imieniu wdziêcznych emerytów
Henryka Szkoda z mê¿em
i Kazimiera Chojnowska

TRESURA
PSÓW
rasowych i nierasowych
”GRANICA”

szko³a z licencj¹
- szkolenie typu wojskowego

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

17 wrzeœnia, przed Miejscem Pamiêci p³k Antoniego W³adys³awa ¯urawskiego - komendanta praskiego - 6-XXVI Obwodu Armii
Krajowej i Jego ¿o³nierzy, odby³a siê uroczystoœæ na Skwerze jego
imienia u zbiegu ulic In¿ynierskiej i 11 Listopada.
Uroczystoœæ, której wiod¹cym organizatorem by³o praskie Œrodowisko Zwi¹zku Powstañców Warszawskich, odbywa³a siê w 60
rocznicê wymuszonego rozwi¹zania oddzia³ów Armii Krajowej w
wyniku objêcia w³adzy, przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, po wyzwoleniu Pragi, 14 wrzeœnia 1944 r.
Uczestniczyli cz³onkowie kierownictwa urzêdów dzielnic, cz³onkowie praskich organizacji kombatanckich, m³odzie¿ szkó³ ponadpodstawowych wraz ze swymi pocztami sztandarowymi oraz mieszkañcy Pragi. Uroczystoœci towarzyszy³a Orkiestra Reprezentacyjna
Wojski L¹dowych pod batut¹ kpt. Artura Czereszewskiego.
Asystê wojskow¹ wystawi³a Komenda Garnizonu Warszawa.
Z okolicznoœciowym przemówieniem wyst¹pi³ prezes Œrodowiska
Zwi¹zku Powstañców Warszawskich p³k w st. spocz. Bohdan Zawolski. G³ównym akcentem tego wyst¹pienia by³a dzia³alnoœæ praskiego Obwodu Armii Krajowej po przerwaniu walk na Pradze oraz
dylematy komendanta Obwodu po zdobyciu Pragi przez wojska front
wschodniego.
Uroczystoœæ zakoñczono Apelem Poleg³ych i z³o¿eniem kwiatów.
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Stomatologia dla
ca³ej rodziny
dokoñczenie ze str. 1

U¿ywamy najnowszych
materia³ów i systemów, m.in.
system nowej generacji do leczenia kana³owego (stosowany m.in. w Stanach Zjednoczonych) - umo¿liwiaj¹cy
nam leczenie trudnych przypadków, czêsto ratujemy
zêby, które inni lekarze spisali
ju¿ na straty - w naszej placówce usuniêcie zêba to naprawdê ostatecznoœæ.
Z powodzeniem wszczepiamy implanty w ró¿nych systemach, co daje nam pewn¹ elastycznoœæ w dostosowaniu siê
do mo¿liwoœci finansowych pacjenta.
W dziedzinie protetyki stawiamy na jakoœæ i funkcjonalnoœæ
uzupe³nieñ, zadowolenie pacjentów jest dla nas najwa¿niejsze.

ATRAKCYJNE
MIESZKANIA
TARCHOMIN
OSIEDLE DÊBINA
realizacja III kw. 2005 r.

od 2.750 z³/m2
BEMOWO ul.Wolfkego
realizacja II kw. 2005 r.

od 3.250 z³/m2
CENY STA£E GWARANTOWANE
 tereny ogrodzone
 budynki wyposa¿one
w instalacjê
- internetow¹
- telewizji kablowej
 tarasy/loggie - gratis
 gara¿e w budynkach
Raty i terminy do uzgodnienia
NISKIE OP£ATY
EKSPLOATACYJNE!

SBM WARDOM
ul. Kochanowskiego 49
tel. 669-71-30, 669-71-49
www.wardom.pl

Ortodontycznie lecz¹ siê u
nas z powodzeniem dzieci i
doroœli.
Z myœl¹ o naszych najm³odszych pacjentach wprowadziliœmy system profilaktyki przeciwpróchniczej, dzieci leczone
s¹ przez panie-ciocie, maj¹ce

doœwiadczenie z najm³odszymi
pacjentami oraz wiele cierpliwoœci, a ¿eby czu³y siê zrelaksowane maj¹ mo¿liwoœæ obejrzenia swojej ulubionej bajki podczas leczenia. Na ¿yczenie
ma³ych pacjentów zak³adamy
wype³nienia w ulubionym kolorze dziecka.
O zadowoleniu naszych ma³ych pacjentów œwiadcz¹ liczne
rysunki i laurki, przynoszone do
gabinetu.
Jeœli jeszcze Pañstwo nie
zdecydowali siê czy i dlaczego
warto nas odwiedziæ, myœlê, ¿e
te kilka zdañ pomo¿e podj¹æ
decyzjê.
Zapraszamy od poniedzia³ku
do soboty:

ul. Odkryta

44W

wejœcie od ul.Œwiatowida
naprzeciw pêtli autobusowej
Nowodwory

889-70-80
889-70-81

KORPORACJA PRAWNIKÓW
I BROKERÓW FINANSOWYCH
00-515 Warszawa, ul. ¯urawia 26/10
Kompleksowa obs³uga prawno - finansowa podmiotów gospodarczych, w systemie abonamentowym:
 konsultacje i doradztwo prawne,
 weryfikacja zawieranych umów,
 rozstrzyganie sporów w postêpowaniu przeds¹dowym (negocjacje, ugody),
 reprezentacja przed organami administracji i innymi urzêdami,
 opatrywanie dokumentów asygnat¹ prewencyjn¹,
 prowadzenie windykacji pozas¹dowej,
 zastêpstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych,
 monitorowanie egzekucji komorniczych,
 ochrona prawna dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w krajach Unii Europejskiej
Konsultant na teren Pragi Pó³noc, Bia³o³êki i Targówka Piotr
Pilipczuk 0504-008-424
Zainteresowani ofert¹ informacje mog¹ równie¿ uzyskaæ w redakcji Nowej Gazety Praskiej tel/fax 618-00-80 lub 618-24-34
w godz. pracy redakcji

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

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13

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

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

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

ul. Targowa

33

Z okazji pierwszych urodzin w okresie
od 1 do 16 paŸdziernika CENY PROMOCYJNE

8 PA•DZIERNIKA WSTÊP WOLNY
Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15
SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH
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mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI - korepetycje doje¿d¿am 678-03-55, 0504-821980
ANGIELSKI 670-39-78
ANGIELSKI student UW Tanio
614-90-31, 0602-349-715.
ANGIELSKI - studentka UW, dojazd 0504-323-823
ANGIELSKI studentka UW Tarchomin 0607-841-992.
ANGIELSKI dla dzieci i m³odzie¿y,student UW, ceny konkurencyjne 0600-973-322
ANGIELSKI doœwiadczony lektor skutecznie metod¹ konwersacji literacki, potoczny tel. 67673-65 Tarchomin
ANGIELSKI nowa nauka, matura 0609-631-186
ANGIELSKI doœwiadczenie dojazd tanio 466-28-95
CHEMIA - korepetycje gimnazjum, liceum doje¿d¿am 0604759-299
HISTORIA korepetycje 674-7828
JÊZ. polski nauka wypracowañ
egzaminy, mgr. z praktyk¹ 32260-32
LEKCJE muzyki (dojazd) tel.
614-28-11; 0695-756-832
LOGOPEDA, usuwanie wad
wymowy, terapia dysleksji,
dysgrafii z wykorzystaniem
metody Dennisona, terapia j¹kania tel. 819-00-60, 0604293-620.
MATEMATYKA studentka UW
888-720-156
MATEMATYKA, chemia korepetycje 0603-545-518
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
NAUCZYCIELKA szko³y muzycznej fortepian, œpiew 670-3189, 0502-935-459
NAUKA jazdy „GEOTEX” kursy
- doszkalanie szkolimy w ma³ych
grupach. Ul. Szanajcy 5, tel. 49839-02; 0507-745-926 www.geotex.waw.pl
NIEMIECKI, rosyjski studentka
lingwistyki stosowanej UW 0504905-200, 889-76-38
NIEMIECKI - nauczyciel 88904-00
NIEMIECKI nauczycielka 67675-40
NIEMIECKI tel. 678-13-89,
0880-300-211
NIEMIECKI nauczycielka LO
ka¿dy poziom matura 0604-843877, 889-09-08
Niemieckie studentka 466-2986, 0507-049-803
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602105-672.

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

KOLAGEN naturalny dla odnowy biologicznej cia³a. Mo¿liwa wspó³praca tel. 0692-410824.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog, ginekolog, laryngolog, chirurg, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra - akupunktura, internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4, tel.
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. 679-3060, 0502-813-252
SPRZÊT rehabilitacyjno-medyczny, materace ortopedyczne
Targowa 59, tel./fax 818-77-68
(raty)
US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86
ANTENY, domofony, elektroinstalacje 497-51-66, 0503-719178
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 61866-68, ul. Z¹bkowska 16.
CEROWANIE artystyczne, poprawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków
ul. Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 642 96 16
DACHY I daszki 0604-321-201
ELEKTROINSTALACJE 0502148-467
KRAWIECKIE, kuœnierskie
679-30-64
NAPRAWA MASZYN DO SZYCIA dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA, renowacja futer, ko¿uchów, skór (równie¿ mebli i tapicerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.
NAPRAWA pralek, lodówek
gwarancja 670-39-34, 0502253-670
NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy Rachunki. 614-83-83,
0609-025-469 Oryginalne czêœci
NAPRAWA pralki, lodówki,
szybko, solidnie, gwarancja
679-00-57, 0501-587-257
NAPRAWA lodówek, zamra¿arek u klienta, doœwiadczenie, solidnie 811-73-69
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25
NAPRAWA pralek automatycznych 670-31-87
NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm Philips, Sony,
Daewoo i innych. Gwarancja.
Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00
tel. 614-97-57

ul. Atutowa 3

NAPRAWA telewizorów, monitorów 0604-972-969, 311-07-54

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

NAPRAWY RTV, telewizory, magnetowidy. Gwarancja tel. 74400-00, 619-31-99

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

PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki), szycie ko³der ul. Kono-

packa 21, czynne 9-17 tel. 61910-67
REMONT komleksowo, glazura,
hydraulika 614-49-34 lub 0506091-379
PRZEPROWADZKI, przewozy
dostawczym TRANS BAGA¯
676-60-69
SZEWC - naprawa, 618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
US£UGI elektryczne i hydrauliczne solidnie 24 h Janusz Niedzió³ka 0506-313-694, 337-6268
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bransolety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw z³oto, elektronika, samochód.
Korzystne warunki, ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe, leasing. Domy z bali ul.
Miñska 69 pokój 41, tel. 870-2783, 0501-550-975
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
DAM PRACÊ
DO nowo otwieranego zak³adu
na Tarchominie zatrudniê fryzjerki damsko-mêskie.Tel. 0502641-445
NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Targówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8110491 (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solidnie! Tanio! e-mail:alfa@alfamieszkania.pl
DO wynajêcia 37 m2, 2-pokojowe, K³opotowskiego 842-31-00
SPRZEDAM bezpoœrednio piêkne mieszkanie 56 m2 1/5 p. os.
zamkniête ul. Korzona r. bud.
1996, tel. 678-00-60, 0602-441708
SPRZEDAM plac 910 m2 Marki
675-76-57, 0602-284-378
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18,
831-36-48
SPRZEDAM
NOTARIALNIE du¿y gara¿ murowany ul. Wo³omiñska 0603616-682
2

PAWILON 50 m Praga P³d.
0606-219-551

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA
wesela, chrzciny, imieniny,
jubileusze
sala do 45 osób
domowa atmosfera
profesjonalna obs³uga
przyjmujemy zamówienia na
dania garma¿eryjne
organizujemy przyjêcia
u klienta w domu, ogrodzie
tel. 678-96-24, 0692-600-178
www.centrumzacisze2J.prv.pl

W ostatnich dniach Powstania
W 60 rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego Pan Prezydent Kaczyñski uroczyœcie
otworzy³ siedzibê muzeum Powstania Warszawskiego. Godny
to fakt i wart odnotowania. Nie
bêdê przypomina³, ¿e tak naprawdê otwarto jedynie ma³y jego fragment, a reszta bêdzie ukoñczona dopiero za rok.
Idea wszak¿e by³a s³uszna i
wszystkie wycieczki przyje¿d¿aj¹ce do Warszawy mog¹ mieæ w
programie nowy punkt. Mieszkañcy Warszawy, bowiem z regu³y nie
odwiedzaj¹ swoich muzeów. Wolimy ogl¹daæ te w innych miastach
wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e te
warszawskie mamy zawsze na
miejscu i kiedyœ odwiedzimy je na
pewno.
Panie Prezydencie, ja osobiœcie jako wnuk powstañca warszawskiego, którego praktycznie
ca³a rodzina wyginê³a w dniach
pacyfikacji Woli w sierpniu 1944
roku do idei muzeum powstania
jako instytucji mam stosunek ambiwalenny. Bli¿sze memu sercu
s¹ pomniki Powstañców Warszawy, Bohaterów Warszawy oraz
Polegli Niepokonani upamiêtniaj¹ce ludzi a nie wydarzenia. Jako
historyk poddajê w w¹tpliwoœæ decyzjê, która doprowadzi³a do
œmierci dwustu tysiêcy ludzi w
wiêkszoœci cywilów. Decyzja o
wybuchu Powstania by³a decyzj¹

polityczn¹, a jej skutki dalekosiê¿ne. Jak zwykle w wa¿nych chwilach zostaliœmy sami.
Rosjanie nie pomogli dywizji
Berlinga, a brygada Sosabowskiego wkrótce l¹dowa³a pod Arnheim.
W Powstaniu zgin¹³ kwiat polskiej m³odej inteligencji, co fatalnie zawa¿y³o na pierwszych latach powojennych w Polsce. Mam
œwiadomoœæ, ¿e tezy, które stawiam nie s¹ aktualnie cool.
Mogê mieæ jednak w tym
wszystkim swoje zdanie.
Nawi¹zuj¹ jednak do samej idei
budowy Muzeum. Nasi przodkowie byli bardziej pragmatyczni. II
Rzeczpospolita odziedziczy³a tak¿e w spadku tradycje powstañ
narodowych i ¿yj¹cych uczestników powstania 1863 roku. Idea
pamiêci dla tych ludzi by³a tak¿e
¿ywa w spo³eczeñstwie. Lecz
chyba naród by³ bardziej pragmatyczny. Nie powsta³o, bowiem
¿adne muzeum Powstania 1863
roku lecz stworzono Dom Weterana Powstania 1863, który mieœci³ siê w do dziœ istniej¹cym budynku na rogu ulic Floriañskiej i
Jagielloñskiej. Weterani powstania mieszkaj¹cy w nim bodaj do
1935 roku byli ¿yw¹ histori¹ i legend¹ tamtych lat.
Panie Prezydencie szanowni
Czytelnicy a mo¿e by powróciæ do

Smoki na ¯eraniu
Ju¿ po raz drugi, na Kanale
¯erañskim, odby³y siê 25 wrzeœnia Wyœcigi £odzi Smoczych.
Organizatorami sobotniej imprezy by³ Parafialny Klub Sportowy
AGAPE przy parafii Najœwiêtszej
Maryi Panny Matki Piêknej Mi³oœci w Tarchominie, Klub Sportowy “Spójnia” oraz Ryszard Seruga, prezes firmy Plastex, producent ³odzi i kajaków.
Zawody sponsorowa³a firma
Taurus, producent polskich mebli oraz Oœrodek Szkolenia Œredniego Personelu dla Organizacji
Lotniczych. Honorowy patronat
nad imprez¹ obj¹³ Prezydent
Warszawy Lech Kaczyñski.
S¹dz¹c po patronacie, sobotnie wyœcigi powinny byæ imprez¹
ogólno-warszawsk¹, promuj¹c¹
stolicê. Zaproszenia rozes³ane
zosta³y do w³adz wszystkich sto³ecznych dzielnic, do Urzêdu Miasta, do Rady Warszawy oraz do
w³adz Zegrza i Nieporêtu. Odpowiedzia³y tylko cztery samorz¹dy:
Pragi Pó³noc, Bia³o³êki, Mokotowa i Wawra. Na szczêœcie dopisa³a m³odzie¿. I to z myœl¹ o niej
w³aœnie organizowane s¹ takie
imprezy, mimo braku zainteresowania ze strony centralnych
w³adz miasta. Ta obojêtnoœæ dziwi tym bardziej, ¿e smocze ³odzie
wyj¹tkowo nadaj¹ siê do rozpowszechnienia jako œwietna impreza rekreacyjna i integracyjna.
Zawody rozegrano w dwóch
kategoriach: osad samorz¹dowych i osad parafialnych. Dwa
wyœcigi eliminacyjne dru¿yn samorz¹dowych wy³oni³y finalistów:
Bia³o³êkê i Pragê Pó³noc. W
pierwszym wyœcigu eliminacyjnym za³óg parafialnych wystartowa³y reprezentacje parafii Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, Najœwiêtszej Maryi Panny
Matki Piêknej Mi³oœci i œw. Franciszka. Do fina³u przesz³a osada
parafii NMP Matki Piêknej Mi³oœci. W drugim wyœcigu eliminacyjnym za³oga tzw. Szarych Eminencji zwyciê¿y³a osadê parafii
œw. Piotra i Paw³a z Nowego
Dworu. Organizatorzy zdecydo-

wali siê rozegraæ dodatkowy wyœcig eliminacyjny osad parafialnych, z którego wy³oniono jeszcze jednego finalistê- parafiê œw.
Franciszka.
Po eliminacjach, za³ogi Wawra i Mokotowa walczy³y o 3 miejsce; zwyciêzc¹ okaza³ siê Mokotów. Wreszcie przysz³a pora na
finaly. W finale samorz¹dowców
spotka³y siê osady dzielnic Bi³o³êki i Pragi Pó³noc. Zwyciê¿y³a,
podobnie jak w czerwcu, PragaPó³noc.
Drugi fina³, rozegrany miêdzy
reprezentacjami parafialnymi a
za³og¹ Szarych Eminencji mia³
dramatyczny przebieg. Osada
parafii NMP Matki Piêknej Mi³oœci zboczy³a z kursu i “zajecha³a” drogê za³odze œw. Franciszka. W wyniku tego zamieszania,
pierwsza do mety dop³ynê³a za³oga Szarych Eminencji.
Uczestnikom zawodów wrêczono dyplomy, a zwyciêzcom
puchary ufundowane przez Lecha Kaczyñskiego. Po zakoñczeniu sportowych emocji, przedstawiciel sponsora imprezy Oœrodka Szkolenia Œredniego Personelu dla Organizacji Lotniczych,
Wojciech S³owik, wrêczy³ cz³onkom Klubu AGAPE 10 pi³ek futbolowych oraz zaprasza³ m³odzie¿ na lotnisko Bemowo do
Aeroklubu Warszawskiego, gdzie
mo¿na uczyæ siê pilota¿u i trenowaæ skoki ze spadochronem.
Burmistrz Jerzy Smoczyñski,
w rozmowie dla Nowej Gazety
Praskiej przyzna³, ¿e rewan¿
siê Bia³o³êce nie uda³ – Praga
Pó³noc utrzyma³a swój tytu³
zwyciêzcy. Jednak by³ zadowolony z imprezy. Stwierdzi³, ¿e
nie nagrody s¹ najwa¿niejsze,
lecz dobra zabawa. Zapowiedzia³ te¿ zorganizowanie w
przysz³ym roku podobnej imprezy na znacznie wiêksz¹ skalê, co bêdzie wi¹za³o siê z budow¹ profesjonalnego toru kajakowego na Kanale ¯erañskim.
Joanna Kiwilszo

tej idei i wnieœæ si³ami Miasta i
mieszkañców Warszawy Dom
Weterana Powstania Warszawskiego 1944 roku.
S¹ to moje w³asne przemyœlenia nie konsultowane z organizacjami kombatanckimi. Jednak
znam wiele osób z tego œrodowiska bêd¹cych podopiecznymi
oœrodków pomocy spo³ecznej bez
rodzin bêd¹cych niekiedy w bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej.
Warto rozwa¿yæ ten pomys³.
Mogê równie¿ wskazaæ potencjaln¹ lokalizacjê Domu Weterana na Pradze vis a vis Szpitala
Praskiego po pó³nocnej stronie
Alei Solidarnoœci na pograniczu
Parku Praskiego sk¹d widaæ by
by³o panoramê Starego Miasta.
Ta koncepcja architektoniczna
by³aby na dodatek realizacj¹ wizji zabudowy wjazdu na Pragê,
która powsta³a za czasów Prezydenta Stefana Starzyñskiego.
Ireneusz Tondera
Radny
Województwa Mazowieckiego

O wyp³atach 203
W ostatnim felietonie, który
zamieœci³em w NGP pozwoli³em
pochwaliæ sobie dyrekcjê
NSZPOZ z siedzib¹ przy Jagielloñskiej 34, pisz¹c miêdzy innymi „Dodaæ mo¿na jeszcze tylko, ¿e NSZPOZ z siedzib¹ przy
Jagielloñskiej 34 jako jedna z nielicznych placówek nie ma zad³u¿enia i zrealizowa³a wobec swoich pracowników zobowi¹zania
wynikaj¹ce z tzw. ustawy 203
(chodzi o dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego).
Po tym artykule do redakcji
gazety zadzwonili pracownicy placówki, twierdz¹c, ¿e z tymi wyp³atami to nie do koñca tak.
Pomimo chêci spotkanie - nie
zg³osili siê na dy¿ur. Pozwoli³em
wiêc sobie ponownie zg³êbiæ temat. Z informacji któr¹ ponownie
otrzyma³em od dyrektor NSZPOZ wynika, i¿ na prze³omie lat
2001/2002 dosz³o do jednorazowego - wynikaj¹cego z przedmiotowej ustawy - zwiêkszenia podstawy wyp³aty dla pracowników
NSZPOZ z siedzib¹ przy Jagielloñskiej 34 co zdaniem pani dyrektor wyczerpuje realizacjê ustawy.
Ireneusz Tondera

Hufiec ZHP
Warszawa Praga Pó³noc
zaprasza na wystawê pt.
Z dziejów
pó³nocnopraskiego
harcerstwa
w Urzêdzie Dzielnicy
Warszawa-Targówek
w dniach 4-21 paŸdziernika
w godzinach otwarcia urzêdu.
Organizuje j¹ Izba Tradycji i
Pamiêci, a zawiera zdjêcia, dokumenty i materia³y przedstawiaj¹ce harcerzy poczynaj¹c od lat
60., a koñcz¹c na czasach wspó³czesnych. Mo¿emy obejrzeæ ró¿ne egzemplarze sprzêtu ³¹cznoœci, ekwipunku kwatermistrzowskiego, elementy umundurowania
oraz pionierki obozowej. Zbiory
s¹ stale uzupe³niane nad czym
czuwa dh. hm. Wit Jozenas, który jest organizatorem wystawy.
Zapraszamy wszystkich sympatyków harcerstwa.
CZUWAJ!
phm. Piotr Celmer-Domañski
z-ca komendanta hufca

tel. 0-503-60-71-41

nowa gazeta praska

7

Wybrze¿e

Gdañ-

Most Œl¹sko-D¹browski

Most
ski

BellisiW i s ³m
a a

organizujemy:
skie
- wesela
Obiady firmowe
- catering
najtaniej w Warszawie
- przyjêcia okolicznoœciowe DOWÓZ GRATIS!!!
Warszawa ul. Wybrze¿e Helskie 1/5
tel. 818 99 29, www.bellisima.com.pl

MOTO-KOR

HURTOWNIA CZÊŒCI SAMOCHODOWYCH

Dla
- orginalne czêœci zamienne DAEWOO KOR sta³
ZY ych
- mechanika pojazdowa: Lanos,
k
ST
NE lien
Matiz, Nubira, Espero
RA tów
BA
T
ul. Danusi 6, 03-259 Warszawa, tel. 675-76-57 Y!

konsultacja
ortodontyczna

e-mail: moto-kor@moto-kor.com.pl www.moto-kor.com.pl

Galeria na Suwalskiej
“Galeria u Bibliotekarek” rozpoczê³a 23 wrzeœnia dzia³alnoœæ
przy ul. Suwalskiej 11, w pomieszczeniach Biblioteki dla
dzieci i Wypo¿yczalni dla doros³ych. Sta³¹ ekspozycjê zainaugurowa³y “Barwy œwiata” – prace Krystyny Bachanek i m³odych
wychowanków z jej pracowni. Ich
grafiki stanowi¹ wiêkszoœæ ilustracji w ksi¹¿eczce, któr¹ zapre-

ba mand¿urska, z ga³¹zki zakupionej na Wielkanoc.
Laureatami nagrody prezydenta zostali tak¿e: Marzena Grodek
oraz Anna i Ryszard Kuczyñscy ogród na zdjêciu.
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy z oryginaln¹ grafik¹ oraz
nagrody – krzewy do upiêkszenia
swych ogrodów. Zdjêcia najciekawszych obiektów pokazano na
wystawie w sali DK “Zacisze”.
W pierwszej czêœci spotkania
uczestnicy konkursu i goœcie
obejrzeli wystêp ³otewskiego zespo³u “Kotri skulpturas”, ³¹cz¹cego teatr i akrobatykê, ruch i muzykê. Po og³oszeniu wyników
wszyscy skupili siê przy stole,
smakuj¹c sa³atki, ciasta, owoce i
soki przygotowane przez El¿bietê i Jacka Cieœlaków.
Za sponsorowanie nagród

BEZP£ATNA

tel./fax 675-41-22, tel. kom. 0-602-284-378

Pamiêtaj¹ o ogrodach
Iglaki jonizuj¹ powietrze, s¹
bardzo dobre dla cz³owieka i
wdziêczne – zapewnia Marianna
Zalewska, która wraz z mê¿em
Marianem odebra³a 26 wrzeœnia
w Domu Kultury “Zacisze” nagrodê burmistrza Targówka Romualda Gronkiewicza w VI edycji konkursu na najpiêkniejszy ogród tej
dzielnicy oraz nagrodê Prezydenta Warszawy. W ogrodzie pp. Zalewskich przy ul. Rajmunda roœnie
ok. stu iglaków. Najwiêcej jest ja³owców, w rogu - zgodnie z zasadami feng shui – stoi œwierk k³uj¹cy. Ogród zmienia szaty trzy
razy w roku. Zaczyna siê od tulipanów, narcyzów, szafirków, irysów. Keria japonica (z³otlin ¿ó³ty)
zakwita setkami malutkich pomponików. Potem zaczyna kwitn¹æ
ró¿owy suchodrzew chiñski, po
nim rododendrony. Teraz w ogrodzie jest du¿o z³ocieni: astry alpejskie, chryzantemy w ró¿nych
kolorach, z³ocieñ koreañski, ró¿e.
To, o czym z pasj¹ mówi pani Marianna, na zdjêciach uwiecznia
pan Marian – wyj¹tkowy mê¿czyzna, którego zadziwia ka¿dy kwiatek i który co 5 dni kosi trawê w
ogrodzie.
W konkursie, organizowanym
przez Radê Osiedla Zacisze pod
patronatem burmistrza i przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy, wziê³o udzia³ a¿ 90 uczestników. Z
ocen¹ ich (nie tylko zielonych) dokonañ bardzo du¿o pracy mia³o
jury w sk³adzie: Anna Kuczyñska
(przewodnicz¹ca), Ewa Trzcianowska, Janina Wiêckowska,
Agata Polkowska, Jolanta Szymczak, Danuta Kubat, Teresa Rudnik. Komisja wyró¿ni³a 43 ogrody
m.in. za czystoœæ i porz¹dek, niepowtarzalne kompozycje kwiatowe i oryginalne aran¿acje ca³ego
ogrodu.
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Maciej Œwiderski przyzna³ nagrodê Jadwidze i Tomaszowi
Roszkowskim z ul. Czarna Droga, Rada Osiedla – Wies³awie i
Cezaremu Smó³ko z ul. Rajmunda.
Fundator nagrody specjalnej,
Dariusz Klimaszewski, radny
Rady Warszawy, powiedzia³ nam,
¿e wybraæ laureata by³o mu o wiele trudniej ni¿ kilka lat temu. Zdecydowa³ pomys³ i kolor – ró¿ne
odcienie zieleni. Nagrodzony
ogród jak obraz nale¿y do Bogumi³y i Mieczys³awa Tkaczyków z
ul. Blokowej.
Wœród laureatów nagrody prezydenta w ogólnowarszawskim
konkursie „Warszawa w kwiatach”
znaleŸli siê Barbara i Waldemar
Bo¿ek z ul. Tarnogórskiej. Ogród
zaczêli urz¹dzaæ 3 lata temu. Najpierw posadzili niskie krzewy i
drzewa, potem wy¿sze. Zadbali o
dobr¹ ziemiê, podsypywan¹ leœnym torfem.W ogrodzie pracuj¹
kilka godzin w ka¿d¹ sobotê. Z tarasu maj¹ widok na tuje, rododendrony, azalie, a przede wszystkim
ró¿e, z przewag¹ koloru ³ososiowego. Spe³ni³o siê marzenie pani
Barbary o magnolii: ju¿ jest, kwitnie fioletowo. W wazonie zakwit³a, a potem ukorzeni³a siê wierz-
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przewodnicz¹ca komisji konkursowej podziêkowa³a dyrektorowi
PGR Bródno Waldemarowi Rolewskiemu i Jadwidze Kêsik oraz
Suberhobby market budowlany
OBI; za rekwizyty do dekoracji –
El¿biecie Habiera i kwiaciarni Tuberoza; za pomoc w dekoracji
Andrzejowi Kubatowi; za wspó³pracê przy organizacji konkursu
– pracownikom Urzêdu Dzielnicy,
szczególnie wydzia³u obs³ugi zarz¹du i ochrony œrodowiska; Andrzejowi Polakowi –Drukarnia
przy ul. Gilarskiej 39/41 oraz pani
dyrektor Bo¿ennie Dydek i pracownikom DK “Zacisze”.
Osoby, które 26 wrzeœnia nie
odebra³y nagród, proszone s¹ o
kontakt w ci¹gu najbli¿szego tygodnia z Ann¹ Kuczyñsk¹, tel.
0601 20 19 35.
K

zentowano na spotkaniu, “Moje
bajkowe marzenia”. S¹ to, wydane przez Stowarzyszenie Krêgów Wszêdobylskich, bajki i baœnie nades³ane na II Miêdzynarodowy Konkurs na Bajkê lub
Baœñ S³owiañsk¹ w 2003 roku.
Autorzy ilustracji otrzymali dyplomy, ksi¹¿ki i maskotki. By³y w tym
gronie 7-letnia Ania Makarewicz
i 11-letnia Paulina Królak.
Artyst¹ trzeba siê zaopiekowaæ, doradziæ mu; w pocz¹tkowych dzia³aniach artystycznych
jest nieœmia³y – z takim przekonaniem Krystyna Bachanek
przez 24 lata prowadzi³a zajêcia
w pracowni w Szkole Podstawowej nr 67 przy ul. Bartniczej.

Szukam
przyjaciela

OG£OSZENIA DO NASZEJ GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246
Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424
oraz biura og³oszeñ: „Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla
tel./fax 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 676-54-37, 0606-969-280;

nych, niektórzy s¹ studentami
ASP.
W czerwcu br. pracownia zosta³a zamkniêta. Mimo to pani
Krystyna interesuje siê rozwojem
artystycznym uczestników swych
zajêæ, nie chce traciæ z nimi kontaktu. Wielu rodziców pyta o mo¿-

liwoœæ kontynuowania tej pracy. Nasuwa siê te¿ pytanie, czy
nie szkoda, po tylu latach, likwidowaæ zas³u¿on¹ dla kultury
Targówka lokaln¹ miniszkó³kê
artystyczn¹? Co w zamian?
K

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
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Odbywa³y sie tam warsztaty dla
dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e nauczycieli oraz malarzy amatorów.
W zajêciach bra³o udzia³ ok. 60
osób rocznie, w tym tak¿e dzieci
ze swymi rodzicami. Wspólne
plenery ³¹czy³y dzia³ania artystyczne z wypoczynkiem. O poziomie powsta³ych w pracowni
obrazów i grafik œwiadczy ok. 30
nagród, zdobywanych rocznie w
konkursach dzielnicowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, a nawet miêdzynarodowych. Wielu
wychowanków pani Krystyny
uczêszcza teraz do szkó³ plastycznych lub innych artystycz-

Kochani, Ga³gana pozna³am
kilka miesiêcy. By³ g³odny i chory. Kilka miesiêcy intensywnego
leczenia, codziennego karmienia i troskliwej opieki kilku osób
sprawi³y, ¿e Ga³gan, zmieni³ siê
nie do poznania! Jest teraz piêknym, zdrowym psem, który swoj¹ uœmiechniêt¹ mordk¹ okazuje bez przerwy wdziêcznoœæ za
uratowanie ¿ycia, przywrócenie
mu chêci do ¿ycia i odzyskania
wiary w ludzi. Kto nie chcia³by
zaprzyjaŸniæ siê z tak cudownym, ³agodnym i wdziêcznym
psem?
Ewa Gontarek
751-33-80, 0-501-147-350
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