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Wolontariusz to osoba, która udziela bezinteresownej pomocy. Dla mnie wolontariat to
dzia³alnoœæ na rzecz innych,
którzy potrzebuj¹ pomocy; to
dostrzeganie innych, a nie tylko skupianie siê na sobie - napisa³ Mateusz z gimnazjum nr
121 w pracy na konkurs “B¹dŸ-

Piknik Nadziei
W ramach akcji Pola Nadziei, 15 maja w Parku Praskim odby³
siê Hospicyjny Piknik Praski. Organizatorami imprezy by³o Stowarzyszenie Hospicjum Domowe i Oœrodek Hospicjum Domowe
oraz Dom Kultury Praga.
Niedzielny Piknik Praski mia³
Stowarzyszenie Hospicjum
Domowe i Oœrodek Hospicjum na celu zebranie funduszy na
Domowe, dwie uzupe³niaj¹ce siê rzecz hospicjum oraz rozpropaorganizacje po¿ytku publicznego gowanie dzia³alnoœci oœrodka.
pe³ni¹ ró¿norodn¹ s³u¿bê, pole- Piknik zorganizowany zosta³ ju¿
gaj¹c¹ na otaczaniu opiek¹ nie- po raz drugi, ale pierwszy raz na
uleczalnie chorych w terminalnym tak du¿¹ skalê i pierwszy raz w
stadium choroby nowotworowej, ramach akcji Pola Nadziei. Impretak by mogli oni w sposób godny zê poprzedzi³o paŸdziernikowe
zakoñczyæ ¿ycie we w³asnym sadzenie ¿onkili i kampania w
domu.
Stowarzyszenie dzia³a na rzecz
Oœrodka Hospicjum Domowe,
tzn. zajmuje siê pozyskiwaniem
œrodków na zakup aparatury,
sprzêtu medycznego i leków, prowadzeniem akcji edukacyjnej
wœród dzieci i m³odzie¿y w szko³ach i w oœrodku.
-Ludzie boj¹ siê tematów dotycz¹cych nieuleczalnie chorych –
mówi prezes Stowarzyszenia, dr
Marta Klimek-Lewandowska –
unikaj¹ rozmów o hospicjach i
umieraniu.
A jest to problem dotycz¹cy nas
wszystkich, dlatego tak wa¿ne
jest oddzia³ywanie na opiniê publiczn¹ i zmianê sposobu myœlenia.

szko³ach na rzecz wolontariatu i
pracy charytatywnej.
W stowarzyszeniu dzia³aj¹ wolontariusze, ludzie o wielkim sercu, ludzie szczególni. Barbara
Kierska, koordynator administracyjny hospicjum twierdzi, ¿e praca wolontariusza nada³a sens jej
¿yciu.
-Uœwiadamiamy ludziom, ¿e
warto pomagaæ nieuleczalnie
chorym – mówi Barbara Kierska.
-Trafi³am do hospicjum w trudnym momencie, kiedy nie wie-

my razem”, organizowany przez
Oœrodek Hospicjum Domowe
przy ul. Tykociñskiej 27/35.
Wyniki konkursu og³oszone
zosta³y podczas “Hospicyjnego
Pikniku Praskiego” 15 maja. Dyrektor Oœrodka, ks. Andrzej Dziedziul podziêkowa³ wszystkim ,
którzy pomagali ludziom starym,
niepe³nosprawnym, chorym.
Akcja pomocy “Mam otwarte
oczy i serce” przybiera³a ró¿norodne formy: zbiórki zabawek i
ksi¹¿ek dla wychowanków przedszkola specjalnego, wykonywania prezentów na zabawê choinkow¹ dla dzieci z domów dziecka, organizowania wieczorów wigilijnych dla osób samotnych, pomocy uczniom maj¹cym problemy z nauk¹, pomocy osobom
starszym i chorym w codziennych
czynnoœciach.
Dla 200 m³odych ochotników
Oœrodek zorganizowa³ w ci¹gu
pó³tora roku 4-godzinne szkolenia ABC pomocy ob³o¿nie chodokoñczenie na str. 2
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ul. Œwiderska 102
róg Æmielowskiej

tel. 670-34-00

Klub Pracy Bia³o³êka
Znalezienie sta³ej pracy to problem, z którym boryka siê du¿a
czêœæ naszego spo³eczeñstwa.
Coraz wiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê ostatnio bardziej
aktywne sposoby poszukiwania
pracy, tzn. uczestnictwo w targach pracy, organizowanych
przez samorz¹dy lub uczelnie. W
numerze 8 NGP z 20 kwietnia. pisaliœmy o targach pracy, które odby³y siê w Bia³o³êckim Oœrodku
Sportu 14 kwietnia. Na targach
swoje stoisko zaprezentowa³y
warszawskie kluby pracy, oferuj¹ce osobom bezrobotnym bardzo praktyczn¹ pomoc.

Kluby powsta³y na mocy zarz¹dzenia Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy z 7 paŸdziernika 2003 r. W oparciu o to zarz¹dzenie Urz¹d Pracy m. st.
Warszawy we wspó³pracy ze sto³ecznymi dzielnicami i oœrodkami
pomocy spo³ecznej stworzy³ sieæ
klubów, obejmuj¹c¹ swoim zasiêgiem wszystkie dzielnice miasta.
Obecnie dzia³a w stolicy 20 klubów pracy, w tym 4 na terenie
Pragi Pó³noc, Bia³o³êki i Targówka. S¹ to:
Klub Pracy Praga Pó³noc ul.
Œnie¿na 3, Klub Pracy Bia³o³êka
dokoñczenie na str. 3

W 70 rocznicê powstania Parafii PNKK w Henrykowie
serdecznie zapraszamy na
dzia³am, co ze sob¹ zrobiæ – dodaje Iga Granda, wolontariuszka
od 3 lat –dziêki hospicjum od¿y³am. Teraz, chocia¿ mam mê¿a,
pracê, te¿ staram siê jak najwiêcej czasu poœwiêciæ chorym.
M³odzie¿ chêtnie garnie siê do
pracy charytatywnej. Na apel stowarzyszenia odpowiedzia³o wiele szkó³. Czêœæ uczniów zajê³a siê
przygotowaniem programu na
piknik, a czêœæ wziê³a udzia³ w
dokoñczenie na str. 2

uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹
o pojednanie i zjednoczenie w Rodzinie Katolickiej

5 czerwca o godzinie 11
w œwi¹tyni PNKK przy ul. Modliñskiej 205a.
Po uroczystoœciach w œwi¹tyni zapraszamy na agapê.
Proboszcz
ks. Tomasz Rybka

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

Eurokoordynatorka na Targówku
Od 1 lipca 2003 roku dzia³a na
Targówku eurokoordynator. Justyna Skalska - Stadejek jest pracownikiem sekretariatu zarz¹du,
funkcjê eurokoordynatora powierzy³ jej burmistrz Romuald Gronkiewicz.
Dzielnica jako jednostka pomocnicza stolicy nie mo¿e siê
ubiegaæ o unijne œrodki strukturalne, mo¿e to robiæ za poœrednictwem w³adz miasta. Jedynym
odstêpstwem od tej regu³y by³a
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL,
jako ¿e kr¹g wnioskodawców by³

bardzo szeroki. Uda³o siê powo³aæ partnerstwo instytucji i organizacji z ró¿nych sektorów (pisaliœmy o tym w ubieg³ym roku),
wniosek uzyska³ dobre oceny, ale
nie zosta³ zakwalifikowany do realizacji. Do Justyny Skalskiej Stadejek mog¹ siê zg³aszaæ stowarzyszenia i np. przedsiêbiorcy,
jeœli maj¹ projekty, w których przewidywana jest wspó³praca z dzielnic¹. Wówczas, po analizie za³o¿eñ, eurokoordynator mo¿e siê
w³¹czyæ w przygotowanie projekdokoñczenie na str. 3

Prezes Rady Parafialnej
Helena Wisiorowska

Przedstawienie „Oskar i Ró¿a”
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Piknik Nadziei
dokoñczenie ze str. 1

konkursach. Pierwszy z nich by³
konkursem literackim na esej, dotycz¹cy cierpienia i pomocy ludziom potrzebuj¹cym, drugi, pt.
“Miej otwarte oczy i serce” dokumentowa³ w formie albumów
dzia³alnoœæ wolontariuszy.
Program pikniku by³ niezmiernie bogaty. O godz. 12 rozpocz¹³
go Zespó³ Tañca Nowoczesnego
HASAO Cheerleaders, prowadzony przez Joannê Kuroczyck¹Jaroszewicz. Po nim wyst¹pi³a
Grupa Fechtunku i Tañca Dawnego LORICA. W dalszej kolejnoœci wystêpowa³y liczne zespo³y cheerleaderek oraz chóry
szkolne. Zespó³ taneczny ze
Szko³y Podstawowej nr 275 zaprezentowa³ pokaz tañców latynoamerykañskich. Nastêpnie wyst¹pi³o Stowarzyszenie Odtwórców Historycznych “Kompania
Bez Ziemi”, nawi¹zuj¹c w odtwarzanych scenkach do czasów
œredniowiecza i do angielskiego
króla Jana (Bez Ziemi).
O godz. 17 nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursów dla szkó³. W
kategorii esej
1 nagrodê zdoby³a Anna Matuszewska z L.O im. Marii Konopnickiej w Legionowie.
2 nagrodê zdoby³ Micha³ Orych
z Zespo³u Szkó³ Spo¿ywczo-Gastronomicznych i Licealnych przy
ul. Komorskiej 17/23.
Wyró¿nienia otrzymali:
Ireneusz Sulowski, Kamil Dziêcio³, Piotr Pawelec, Katarzyna
Praska, Marcin Molik i Marta
Ogórek, wszyscy z Zespo³u
Szkó³ Spo¿ywczo-Gastronomicznych przy ul. Pomorskiej oraz
Joanna Mech z I Liceum Profilowanego przy ul. Górnoœl¹skiej
31.
Wyró¿nienie specjalne przyznane zosta³o dla Szko³y Podstawowej nr 7 im. VII Obwodu “Obro¿a” AK w Legionowie.
W konkursie “Miej otwarte oczy
i serce” nie przyznano nagród, bo
jak powiedzia³ ksi¹dz Andrzej
Dziedziul, dyrektor hospicjum,
ka¿da praca charytatywna by³a
niepowtarzalna, ka¿da pomoc
by³a niezwyk³a. Przyznano wyró¿nienia nastêpuj¹cym szko³om
i uczniom:
- Gimnazjum nr 121 przy ul.
Chêciñskiej 6A – Mateusz Jan
Perga³oski
- Szko³a Podstawowa nr 63 im.
Zawiszy Czarnego – Agata £ukasiewicz, Marta Olczak, Kamil
Komorowski, opiekun: Wanda
Wenerska.
- Szko³a Podstawowa nr 314
im. Przyjació³ Ziemi przy ul. Porajów 2
- uczniowie klas 0-6; opiekunki: Danuta Celej, Renata Dziadulewicz, Iwona Micha³owska-Siemi¹tkowska, Katarzyna Szczerbicka, Jadwiga ¯ulewska.
Szko³a Podstawowa nr 146 ul
Domaniewska 33 – uczniowie:
Justyna Talkowska, Gabriela Ludynia, Agnieszka Stasiak, Marlena Szerszeñ, Karolina Kaniewska, Izabela W¹truch, opiekunMa³gorzata Zawadzka.
Gimnazjum nr 24 ul Kobielska
5, koordynator akcji Renata Radzio, opiekunki - siostra Otylia
Piero¿ek i Mariola Boryn, w akcji
brali udzia³ uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Wszystkim wyró¿nionym wrêczono dyplomy.
Zaraz po rozdaniu nagród
uczniowie z Gimnazjum przy LO
im W³adys³awa IV zaprezentowali spektakl pt. “Oskar i Ró¿a”,
oparty na fragmentach ksi¹¿ki
francuskiego autora Erica-Emmanuela Schmitta. Jest to wzruszaj¹ca opowieœæ o umieraj¹cym
na bia³aczkê ch³opcu i opiekuj¹cej siê nim pani Ró¿y. Ich rozmowy o ¿yciu, cierpieniu, o Bogu s¹
g³êboko m¹dre, przywracaj¹ wiarê w dobroæ cz³owieka. I choæ

ksi¹¿ka koñczy siê œmierci¹ ma³ego Oskara, to jednak pozostawia nadziejê. W³aœnie tak, pogodnie, przedstawili tê historiê
uczniowie. Ola Œcis³y jako Oskar
i Martyna Pokój jako pani Ró¿a
by³y bardzo przekonuj¹ce w tych
niezwyk³ych rozmowach.

beczek z owocami. Obie dzia³aj¹ w Szkolnym Klubie Wolontariusza przy Samorz¹dzie Szkolnym, prowadzonym przez Krystynê Drozdê i Katarzynê Tucholsk¹.
Dochód ze sprzeda¿y wiktua³ów i pami¹tek, z loterii fanto-

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

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

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

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

Parafiada Dekanalna

Zdjêcie z przedstawienia „Oskar i Ró¿a”

-Mamy bardzo du¿o zajêæ w
szkole i teraz nie mo¿emy zostaæ
wolontariuszkami – powiedzia³a
Ola Œcis³y. - Ten spektakl to by³
jedyny sposób, aby w³¹czyæ siê
do akcji na rzecz hospicjum.
Po przedstawieniu teatralnym
wyst¹pi³ zespó³ wokalno-muzyczny “Imo Pectore” czyli “Z g³êbi serca”, dzia³aj¹cy przy parafii Chrystusa Króla na Targówku. Jak powiedzia³y cz³onkinie zespo³u, Patrycja Fedorow i Olga Pawlica,
œpiewaj¹ pieœni koœcielne i bardziej swobodne piosenki z towarzyszeniem gitar i skrzypiec.
Po zespole wokalnym mieliœmy okazjê zobaczyæ wyj¹tkowy
pokaz taneczny. Tañce irlandzkie
zaprezentowa³ zespó³, dzia³aj¹cy od 2002 roku przy Gimnazjum
nr 145 przy ul. Krasiczyñskiej.
Jak powiedzia³a nam póŸniej
Anna Zawadzka, za³o¿ycielka i
opiekunka grupy, autorka wiêkszoœci uk³adów tanecznych, jest
to w tej chwili zespó³ miêdzyszkolny, bo wiêkszoœæ tancerzy to
ju¿ licealiœci. M³odzie¿ prezentowa³a siê stylowo, dziewczêta w
ciemnozielonych sukienkach,
ch³opcy w bordowych koszulach.
Niezwyk³y taniec, do rytmicznej,
nieco tajemniczej muzyki sprawia³ niesamowite wra¿enie.
Niesposób wymieniæ wszystkich uczestników praskiego pikniku. Ka¿dy wystêp by³ ciekawy i
znakomicie przygotowany. Ale to
nie wszystko. Imprezie towarzyszy³y jeszcze dodatkowe atrakcje, takie jak sprzeda¿ przeró¿nych artystycznych przedmiotów,
wykonanych przez dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 275 przy
ul. Hieronima 2. Za niewielk¹
cenê mo¿na by³o nabyæ buteleczki z soli, skarbonki i dzwoneczki
wylepiane z gliny. Rêcznie malowane kubki wystawiali uczniowie
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Herberta.
Przez ca³y czas trwania pikniku sprzedawano tak¿e coœ dla
pokrzepienia cia³a. Oferowano
chleb ze smalcem oraz ciasta
w³asnego wypieku. Kasia Przybysz i Emilka Go³awska z Gimnazjum nr 119 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Weso³ej zachêca³y do kupowania piêknie
wygl¹daj¹cych i smacznych ba-

wej oraz z ca³ej imprezy przeznaczony zostanie na cele Hospicjum. Mimo kapryœnej pogody
Hospicyjny Piknik Praski by³ imprez¹ nadzwyczaj udan¹. Tak
wielka iloœæ m³odych, utalentowanych ludzi, chêtnych do pracy na rzecz nieuleczalnie chorych napawa otuch¹. M³odzie¿
nie jest obojêtna i widzi sens ¿ycia w pomaganiu innym. Widaæ,
¿e tradycyjne wartoœci, takie jak
mi³oœæ, przyjaŸñ, bezinteresowna pomoc s¹ ci¹gle dla niej wa¿Joanna Kiwilszo
ne.

W sobotê, 14 maja, na boisku
Szko³y Podstawowej nr 257 przy
ul. Podró¿niczej 11 odby³y siê I
Igrzyska Dekanatu Tarchomiñskiego i Dzielnicy Bia³o³êka.
G³ównym organizatorem imprezy
by³ Parafialny Klub Sportowy
AGAPE przy parafii Najœwiêtszej
Marii Panny Matki Piêknej Mi³oœci oraz bia³o³êckie parafie. Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³ J. E. Arcybiskup S³awoj Leszek
G³ódŸ, przewodnicz¹cy rady
Dzielnicy Bia³o³êka Pawe³ Stañczyk oraz burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka, Jerzy Smoczyñski.
W zawodach sportowych startowa³y reprezentacje 7 parafii,
równie¿ spoza dekanatu: Najœwiêtszej Marii Panny Matki Piêknej Mi³oœci, œw. Jakuba Aposto³a
w Tarchominie, parafia Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny z
P³ud, parafie z Nowego Dworu
Mazowieckiego, Nieporêtu, Józefowa i Stanis³awowa. By³y to dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, zwi¹zanych z tymi parafiami.
W ramach igrzysk rozegrane
zosta³y zawody sportowe w na-

Oczy i serca
dokoñczenie ze str. 1

rym, prowadzone przez lekarza,
pielêgniarkê, psychologa i duchownego. By³y te¿ æwiczenia z
chorymi, le¿¹cymi w ³ó¿ku. Niedawno zakoñczy³o siê trzecie ju¿
32-godzinne szkolenie dla wolontariuszy (mog¹ nimi byæ tylko osoby pe³noletnie).
Ksi¹dz Andrzej rozwija dzia³alnoœæ charytatywn¹, któr¹ zainteresowa³ siê w macierzystym Grudzi¹dzu. Bêd¹c klerykiem, dwukrotnie pracowa³ jako salowy;
praktykê zdoby³ w hospicjum.
Wczeœnie straci³ ojca. Matka
uwra¿liwia³a go na ¿a³obê, wp³yw
œmierci osoby bliskiej na tych, co
zostaj¹. W Krakowie obserwowa³
rozwój pielêgniarstwa parafialnego, zgodny z wizj¹ kardyna³a Karola Wojty³y – Now¹ WyobraŸni¹ Mi³osierdzia. Na tych filarach
realizuje swoj¹ ideê, by wokó³
Oœrodka Hospicjum Domowe
dzia³a³o kilka grup charytatywnych. Podkreœla, ¿e w pracy hospicyjnej najwa¿niejsza jest osoba chorego. Oprócz pos³ugi medycznej chory potrzebuje, by ktoœ
by³ przy nim. Z osob¹ towarzysz¹c¹ czuje siê lepiej - jej obecnoœæ ³agodzi ból psychiczny, ma
wp³yw na skutecznoœæ leczenia.
Hospicjum dzia³a dobrze, gdy ma
dobrych hospicjantów. Nie wystarcza bycie ksiêdzem czy lekarzem. Trzeba rozumieæ, ¿e ból,
cierpienie, ma te¿ naturê duchow¹. Hospicjant nie mówi: “Nie

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

GIE£DY SOBOTNIO-NIEDZIELNE
„DLA DZIECKA DOMU I RODZINY”
odbywaj¹ siê w oœrodku „Namys³owska”
w godzinach 8-15 (wjazd samochodami od 7 do 8)

ZAPRASZAMY !

martw siê, bêdzie lepiej”; jest przy
chorym, który widzi, ¿e nie jest
pozostawiony samemu sobie.
Znika poczucie odrzucenia, na
pewien czas mog¹ znikn¹æ objawy choroby; one wracaj¹, gdy nie
ma wsparcia duchowego – wtedy mo¿e przyjœæ jeszcze wiêksze
za³amanie.
Ksi¹dz Andrzej wierzy, ¿e ludzie maj¹ w sercach wiele ukrytych darów. W tym widzi szansê,
¿e samotni, porzuceni, cierpi¹cy
znajd¹ nie tylko dobre s³owo, ale
i cz³owieka, który zechce im pomóc. Niektórzy ludzie boj¹ siê lub
krêpuj¹, ale wielu pyta: co mo¿emy zrobiæ, jak pomóc?
Na ten temat wszyscy zainteresowani wiele bêd¹ mogli siê dowiedzieæ podczas festynu charytatywnego na rzecz Oœrodka
Hospicjum Domowe, w Parku
Wiecha 21 maja w godz. 16– 20.
Przy okazji mo¿na bêdzie pos³uchaæ koncertu muzyki latynoamerykañskiej w wykonaniu
Jorge Paw³a Castanedy i Eliseo Pomachamciaro, spotkaæ
Mieczys³awa Gajdê, podziwiaæ
m³odych “Mazowiaków”, tancerzy z Gimnazjum nr 145 (taniec irlandzki), “Etiudê” i
“Czerwone Jagody” (SP nr
277) oraz kabaret z Gimnazjum
nr 142. Przeprowadzona zostanie aukcja na rzecz hospicjum.
W czasie festynu sprzedawany bêd¹ specja³y kuchni domowej. Harcerze z ZHP Hufiec Praga Pó³noc bêd¹ zbieraæ do puszek dary pieniê¿ne. Wszystkie
uzyskane pieni¹dze zostan¹
przekazane na rzecz Hospicjum
Domowego.
Festyn wspieraæ bêdzie organizacyjnie Urz¹d Dzielnicy Targówek. ¯onkile w parku i na plakatach przypomn¹ “Pola Nadziei” –
akcjê wspólnego sadzenia tych
kwiatów w 2003 roku.
Oœrodek Hospicjum Domowe przyjmie do pracy lekarzy i
pielêgniarki. Kontakt telefoniczny nr 679-67-00
K.

stêpuj¹cych konkurencjach: pi³ka
no¿na (w dwóch kategoriach wiekowych), pi³ka siatkowa dziewcz¹t, tenis sto³owy, zapasy, turniej
szachowy, biegi uliczne, rajd ro-

kolega na wakacjach; spodoba³o
mi siê, wiêc gdy póŸniej w koœciele us³ysza³am o kó³ku szachowym
w Klubie AGAPE, zapisa³am siê
bez wahania.

werowy. Mo¿na by³o równie¿
wzi¹æ udzia³ w grach i zabawach
zrêcznoœciowych, takich jak przeci¹ganie liny, bieg z jajkiem, slalom rowerowy, dart-rzutki do tarczy, konkurs rzutów do kosza i
konkurs plastyczny.
Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³y
siê zw³aszcza zapasy oraz biegi
uliczne. Biegi rozegrane zosta³y
w czterech kategoriach wiekowych: do 8 lat, od 8 do 16 lat, seniorów i old-boyów. Zawodnicy
nale¿¹cy do pierwszej kategorii
œcigali siê na dystansie 60 m. Biegi w pozosta³ych kategoriach rozegrane zosta³y na dystansie 1 kilometra.
Dodatkowymi atrakcjami by³y
równie¿ przeja¿d¿ki konne oraz
pokaz sprawnoœci Stra¿y Po¿arnej. Festyn uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ mistrzowie Polski w Ringo, którzy przeprowadzili trening
i pokazowy mecz w tej dyscyplinie. Przez ca³y czas trwania imprezy czynny by³ kiermasz ksi¹¿ek poœwiêconych papie¿owi Janowi Paw³owi II. W przerwach
miêdzy konkurencjami zawodnicy mogli siê posiliæ znakomit¹ grochówk¹ z kot³a lub kie³bask¹ z
grilla. W programie artystycznym
wyst¹pi³ zespó³ “Promyczki”. By³a
te¿ nauka ¿ywio³owych tañców
zespo³owych. Nad ca³oœci¹ czuwa³ prezes Klubu AGAPE, ksi¹dz
Andrzej Kinowski.
W turnieju szachowym, w kategorii juniorów, zwyciê¿y³a Paulina Stê¿ycka, uczennica klasy VI
a Szko³y Podstawowej nr 314 im.
Przyjació³ Ziemi. Powiedzia³a
nam, ¿e w szachy gra od dwóch
lat.
- Zasady gry wyt³umaczy³ mi

- Po prostu lubiê tê grê- doda³a Paulina – bo jest to gra spokojna, przy której trzeba pomyœleæ i
to mnie relaksuje.
Na pytanie, czy by³o trudno
zwyciê¿yæ, Paulina odpowiedzia³a:
- Konkurencja nie by³a mo¿e
zbyt wielka, ale jeden zawodnik
by³ naprawdê mocny, trudno siê
z nim walczy³o.
Sukces tym wiêkszy, ¿e Paulina by³a jedyn¹ dziewczynk¹ w turnieju. Gratulujemy!
I Igrzyska Dekanatu Tarchomiñskiego zakoñczy³a Msza Œw.
w koœciele pod wezwaniem Najœwiêtszej Marii Panny Matki Piêknej Mi³oœci oraz koncert Grzegorza Tomczaka i Zbigniewa £apiñskiego, którzy wykonali kilka piosenek z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. Wtedy równie¿ wrêczono puchary zwyciêzcom.
1 miejsce i 152 punkty zdoby³a
parafia Najœwiêtszej Marii Panny
Matki Piêknej Mi³oœci. 2 miejsce
z 85 punktami wywalczy³a parafia œw. Jakuba Aposto³a, a 3 miejsce i 75 punktów – parafia z P³ud.
Na zakoñczenie Grzegorz
Tomczak i Zbigniew £apiñski wykonali jeszcze raz utwór pt. “Rozmowa” dla laureatów i dla dyrektorek bia³o³êckich szkó³, które
bezinteresownie pomog³y w organizacji I Igrzysk Dekanatu Tarchomiñskiego. Jak powiedzia³ Grzegorz Tomczak w dzisiejszych czasach bezinteresownoœæ jest na
wagê z³ota. Jeszcze cenniejsze
s¹ takie inicjatywy jak sobotnie
zawody i wspania³a praca z m³odzie¿¹ Parafialnego Klubu Sportowego AGAPE.
Joanna Kiwilszo

Na Pradze mamy olimpijczyków!
Na pocz¹tku maja w Warszawie odby³y siê XVI Œwiatowe Igrzyska M³odzie¿y Salezjañskiej. Zjecha³y siê reprezentacje miast z 16
pañstw, m.in. z W³och, Hiszpanii, Rosji, Chorwacji i z ca³ej Polski.
Warszawê reprezentowa³y dwie dru¿yny: koszykarze i zawodnicy
graj¹cy w pi³ce no¿nej piêcioosobowej, trenuj¹cy przy Bazylice na
Szmulkach.
W olimpiadzie udzia³ móg³ wzi¹æ ka¿dy. Jednak droga do uczestnictwa w zawodach by³a bardzo d³uga. Treningi, wyrzeczenia, rozgrywki, eliminacje, to wszystko musieli przejœæ ch³opcy z naszej dzielnicy. Korzyœci jakie odnieœli równowa¿¹ poœwiêcenie. Otrzymali du¿¹
porcjê zabawy, mo¿liwoœæ sportowej rywalizacji poœród rówieœników
prezentuj¹cych inne kultury, a tak¿e wszechobecny pierwiastek religijny. I tak po raz kolejny zadzia³a³ system wychowawczy opracowany przez ks. Bosco.
Na boiskach i w halach AWF, zawodnicy z Pragi, po zaciêtych i
widowiskowych meczach zajêli: koszykarze: 8, a pi³karze: 7 miejsce. Dziœ chodz¹ jak gdyby nigdy nic po Pradze. Tylko uœmiech zdradza, ¿e prze¿yli coœ wielkiego.
Adam Praski

nowa gazeta praska

Eurokoordynatorka na Targówku
dokoñczenie ze str. 1

tu. Jeœli chodzi o programy typu
„M³odzie¿” czy „Wolontariat europejski” aplikuj¹cymi mog¹ byæ nieformalne grupy i osoby fizyczne.
Do Justyny Skalskiej zg³aszali siê
uczniowie z rodzicami i studenci
w kwestiach dotycz¹cych unijnych œrodków stypendialnych. Do moich obowi¹zków nale¿y
równie¿ udzielanie informacji dotycz¹cych funduszy unijnych na
konkretne projekty. Czêsto zg³aszaj¹ siê do mnie przedsiêbiorcy
poszukuj¹cy wiedzy na temat dotacji. Tych odsy³am do Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, która nie tylko udziela informacji, ale równie¿ œwiadczy
bezp³atne us³ugi konsultacyjne
dotycz¹ce przygotowania wniosków aplikacyjnych. Strona internetowa Targówka oferuje odsy³acze do informacji dotycz¹cych
programów unijnych i przypisanych do nich œrodków finansowych. Dotychczas w dzielnicy
uda³o nam siê zg³osiæ jeden wniosek aplikacyjny,(opisany powy¿ej

projekt IW EQUAL przyp. red.) ale
planujemy nastêpne. Obecnie
pracujemy nad projektem rewaloryzacji reliktu œredniowiecznego
grodziska Bródno Stare i jego otoczenia. Zale¿y nam na takim zagospodarowaniu tych terenów,
aby sta³y siê one kompleksem
edukacyjno - rekreacyjnym nie
tylko dla mieszkañców Warszawy,
ale te¿ byæ mo¿e goœci z kraju i
zagranicy. S¹ to przecie¿ jedne z
najstarszych œladów osadnictwa
na terenie dzisiejszej stolicy, a
zarazem jedyne, tak dobrze zachowane. Od paŸdziernika ubieg³ego roku dzia³a specjalnie w tym
celu powo³any zespó³ radnych.
Do wspó³pracy w tym projekcie
uda³o nam siê w³¹czyæ Pañstwowe Muzeum Archeologiczne i
Krajowy Oœrodek Badañ i Dokumentacji Zabytków. Wstêpnie planujemy zg³osiæ ten projekt do finansowania w ramach Mechanizmu EOG, ale przed nami jeszcze d³uga droga, ze wzglêdu na
liczne przeszkody, jak choæby nieuregulowany status gruntów w

MEBLE NA ZAMÓWIENIE
w atrakcyjnych cenach
- kuchenne, biurowe, pokojowe, sypialne
- zabudowy wnek, garderoby
- sprzeda¿: frontów - MDF - lakierowane - PCV
drewno naturalne, blaty kuchenne
- renowacja mebli

ul. Lisia 12 w godz. 10-18, tel. 0502-824-065

Pokochaj - adoptuj
I tylko s³ychaæ skowyt poprzez
nocn¹ ciszê:
- Kto z tej psiej przechowalni
weŸmie mnie do siebie?
Pomyœl:
Jakiœ pies czeka.
Byœ do niego przyszed³.
Ten wiersz Ryszarda Marka
Groñskiego patronuje nowej akcji
Azylu pod Psim Anio³em. “Pokochaj – adoptuj” to kolejny pomys³
fundacji maj¹cy na celu znalezienie domów dla psiaków i kotów ze
schroniska. Przez dwa majowe dni
(21,22.05) azyl w Falenicy bêdzie
têtni³ ¿yciem. W czasie tych “Dni
otwartych” wolontariusze oprowadz¹ wszystkich chêtnych po schronisku, a tak¿e pomog¹ w wyborze
w³aœciwego czworonoga. Warto
zaufaæ ich pomocy, bo to w³aœnie
oni na co dzieñ opiekuj¹ siê bezdomnymi zwierzakami. Wszystkie
problemy medyczne, na miejscu,
wyjaœni lekarz weterynarii. Ale nie
koniec na tym; na odwiedzaj¹cych
w schronisku czekaæ bêd¹ specjalnie zaproszeni goœcie: aktorzy
warszawskiego Teatru Lalka
oraz Ma³gorzata Braunek, Artur
Barciœ, Wojciech Malajkat i Dariusz Kordek.
Organizatorzy zapewnili równie¿ coœ dla cia³a – ka¿dy spróbuje s³odyczy upieczonych przez
wolontariuszy. A bêd¹ to ciasteczka w kszta³cie… piesków. Przygotowane s¹ te¿ pami¹tkowe koszulki. My otwieramy bramê Azylu, Ty
otwórz swoje serce - prosi Funda-

cja po Psim Anio³em. - Zwierzêta,
które zazna³y w ¿yciu opuszczenia i poniewierki, obdarz¹ swoich
opiekunów szczególnie wielk¹
wdziêcznoœci¹ i przywi¹zaniem.
Poka¿my im lepszy œwiat, pomó¿my przywróciæ wiarê w ludzi.
Warto odwiedziæ Falenicê w
tych dniach, bo – byæ mo¿e – jakieœ psie oczy zapadn¹ nam w
serce na zawsze.
21, 22 maja w godz. 12-18
Azyl pod Psim Anio³em,
Falenica ul. Kosodrzewiny 7/9
tel 612-62-97 lub 604-14-78-04,
605-66-82-95
dojazd autobusem 521 lub samochodem z Wa³u Miedzeszyñskiego w ul. Bys³awsk¹, Poezji i Kosodrzewiny.
Wiêkszoœæ przeznaczonych do
adopcji zwierz¹t mo¿na wczeœniej
obejrzeæ na stronie internetowej
schroniska www.psianiol.org.pl

Lasku Bródnowskim. Byæ mo¿e,
zgodnie z pomys³em burmistrza,
uda nam siê sfinansowaæ ze œrodków unijnych budowê basenu i
przychodni rehabilitacyjnej dla
dzieci przy ulicy Balkonowej. W³aœnie zajmujê siê rozpoznawaniem
mo¿liwoœci jego finansowania w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - informuje Justyna
Skalska - Stadejek.
(egu)

MOTO-KOR
oryginalne czêœci zamienne DAEWOO
hurt- detal

MECHANIKA POJAZDOWA
GEOMETRIA KÓ£
wszystkie marki samochodów
konkurencyjne ceny!

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

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA
zaprasza na:
- rêcznie robione domowe pierogi
- potrawy kuchni podlaskiej
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- pieczywo i inne produkty eko
- sery prosto z gór
pn-pt: 10-20
- wypieki
- warzywa i owoce
sob 8-14
- wina, napoje
Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.498-48-04

Godzina obrad
Trzy uchwa³y i stanowisko przyjêli radni Targówka 16 maja na
XXXIII sesji rady, zwo³anej na
wniosek zarz¹du dzielnicy. Podczas godzinnych obrad z³o¿ono
tak¿e kilka interpelacji; odpowiedzi udzielone zostan¹ na piœmie.
Pozytywnie zaopiniowany
przez 4 komisje projekt uchwa³y,
pozytywnie opiniuj¹cej projekt za³¹cznika Dzielnicy Targówek do
bud¿etu Warszawy na rok 2005,
na sesji popar³o 18 radnych, 1
wstrzyma³ siê od g³osu. Plan dochodów zosta³ zmniejszony o
4126750 z³ i zwiêkszony o
5159764 z³; plan wydatków
zmniejszony o 4386920 z³ i zwiêkszony o 5419934 z³. Wprowadzono plan finansowy dochodów w³asnych na rok 2005. Dokonano
zmiany planów finansowych œrodków specjalnych (oœwiata i wychowanie, pomoc spo³eczna,
edukacyjna opieka wychowawcza) oraz zmiany planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej. Zmieniony zosta³
spis zadañ inwestycyjnych do realizacji w r. 2005. Szczegó³owe
dane zawieraj¹ za³¹czniki do
uchwa³y.
Nie wzbudzi³a dyskusji tak¿e
sprawa opinii dotycz¹cej projektu uchwa³y Rady m.st. Warszawy
w sprawie nadania nazw ulicom
na Targówku: œw. Wincentego
(przed³u¿enie istniej¹cej ulicy œw.
Wincentego, nazwa inwestycyjna
“Nowowincentego”) i G³êbocka
(dalszy fragment trasy, od ul.

Malborskiej do Trasy Toruñskiej).
Za uchwa³¹ g³osowali wszyscy
obecni radni, 19 osób.
Odwo³anie Witolda Harasima
ze sk³adu komisji zdrowia i pomocy spo³ecznej oraz powo³anie
tego radnego do komisji oœwiaty,
wychowania i kultury – uchwalono 17 g³osami, przy 1 wstrzymuj¹cym siê.
Taki sam wynik da³o g³osowanie nad Stanowiskiem, w którym
rada zwraca siê do organów m.st.
Warszawy o zabezpieczenie
œrodków finansowych na modernizacjê bie¿ni, trybun i oœwietlenia stadionu przy ul. £abiszyñskiej
20. Od 28 kwietnia przy ul. £abiszyñskiej 20 funkcjonuje boisko
pi³karskie – pierwsza w województwie mazowieckim pe³nowymiarowa p³yta pi³karska ze
sztuczn¹ nawierzchni¹. Modernizacja bie¿ni, trybun i oœwietlenia
jest niezbêdna, by obiekt móg³
byæ wykorzystywany przez pierwszoligowe kluby z ca³ej Polski. K.

Zbadaj siê!
Od 16 maja dzia³a program
profilaktyczny raka gruczo³u
krokowego dla mê¿czyzn w
wieku 50-69 lat, mieszkañców
Warszawy.
Program jest realizowany w
Oœrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Poradni Urologicznej przy ul. Remiszewskiej
12/14 I piêtro.
Zainteresowanych zapraszamy w godzinach 8 -18, telefon
679-01-47

SUPERDENTYSTA
S
W
E
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dla nosz¹cych protezy zêbowe

Z³ota rada

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

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

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

Klub Pracy Bia³o³êka
dokoñczenie ze str. 1

ul. Milenijna 2 A, Klub Pracy Targówek ul. Œw. Wincentego 85,
Klub Pracy Stowarzyszenie
“Otwarte Drzwi” ul. Targowa 82
Kluby pracy œwiadcz¹ nieodp³atnie us³ugi wszystkim osobom
bezrobotnym i poszukuj¹cym zatrudnienia. Mo¿na tu uzyskaæ poradê indywidualn¹ lub wzi¹æ
udzia³ w zajêciach grupowych.
W Bia³o³êce klub pracy mieœci
siê przy ul. Milenijnej 2 A, tu¿ obok
nowej przychodni zdrowia. Nie
obowi¹zuje tu ¿adna rejonizacja.
Wszystkie osoby odwiedzaj¹ce
klub mog¹ korzystaæ z wszelkich
form pomocy w poszukiwaniach
zatrudnienia. Przede wszystkim
mo¿na nieodp³atnie korzystaæ z
prasy. Mo¿na korzystaæ z telefonu, internetu, komputera, wys³aæ
faks, czy zrobiæ fotokopiê.
Osobom po raz pierwszy korzystaj¹cym z komputera, pracownicy klubu pomagaj¹ w obs³udze
sprzêtu, ucz¹, jak pos³ugiwaæ siê
edytorem tekstu, jak poruszaæ siê
po stronach www, pomagaj¹ za³o¿yæ skrzynkê e-mail. Mo¿na tu
poznaæ zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, czyli CV i listu
motywacyjnego. Na miejscu s¹
przygotowane wzory takich pism
dla przyk³adowych zawodów. In-

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

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

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

zaprasza

Plac Hallera 5, tel. 818-51-07
- ogromny wybór artyku³ów dekoracyjnych i u¿ytkowych
- tu znajdziesz atrakcyjny prezent dla ka¿dego
- bardzo niskie ceny
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Galeria Prezentów
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przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

z

SKLEP MEBLOWY
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dywidualne konsultacje doradcy
zawodowego pozwol¹ ka¿demu
przeprowadziæ analizê w³asnych
predyspozycji zawodowych. Klub
oferuje te¿ treningi umiejêtnoœci
psychologicznych, takich jak asertywnoœæ, autoprezentacja, bilans
umiejêtnoœci, czyli profil zawodowy.
W ka¿dy czwartek, w godz.
10.30 – 12.30 przyjmuje prawnik
Magdalena Czernicka, mo¿na
wiêc uzyskaæ poradê w zakresie
prawa pracy. W poniedzia³ki, miêdzy godzin¹ 16 a 18 dy¿uruje psycholog. Mo¿na równie¿ zapisaæ
siê na symulacjê rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby odwiedzaj¹ce bia³o³êcki klub maj¹ mo¿liwoœæ wziêcia
udzia³u w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Zajêcia te
prowadzi liderka klubu, Gra¿yna
Kolasiñska. Warsztaty prowadzone s¹ w formie zajêæ grupowych
z aktywnym udzia³em uczestników. Grupy s¹ niewielkie: 10-12
osób. W czasie zajêæ wykorzystuje siê ró¿ne metody szkoleniowe:
indywidualne prezentacje, dyskusjê, “burzê mózgów”, granie ról,
æwiczenia w parach oraz symulacje rozmowy kwalifikacyjnej z u¿yciem kamery. Taki zarejestrowany zapis analizuje siê póŸniej w
grupie.
Przez Klub Pracy Bia³o³êka
przewija siê ponad 50 osób dziennie. W pierwszym kwartale tego
roku odwiedzi³o go 2928 osób.
Gra¿yna Kolasiñska podkreœla,
¿e klub jest dla wszystkich. Przychodz¹ tu ludzie w ró¿nym wieku, z ró¿nym wykszta³ceniem i doœwiadczeniem. Wszyscy chc¹
znaleŸæ pracê i klub im w tym pomaga, choæ sam nie ma pozwolenia na poœrednictwo pracy. W
ka¿dy czwartek rano natomiast
jest mo¿liwoœæ przejrzenia œwie¿ych ofert z Urzêdu Pracy i rejestracji w urzêdzie.
Klub chêtnie przyjmuje do pracy sta¿ystów i wolontariuszy. Pracuj¹cy obecnie w klubie wolontariusz £ukasz Kiciñski, student socjologii mówi, ¿e praca daje mu
du¿o satysfakcji. Ma nadziejê, ¿e
doœwiadczenie, jakie tu zdobywa,
przyda mu siê w przysz³oœci w poszukiwaniu sta³ego zatrudnienia.
Klub Pracy Bia³o³êka jest
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8 do 16. Telefon: 811-62-64. Adres e-mail :
bialoleka@klubypracy.waw.pl
Joanna Kiwilszo
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ZAPRASZAMY NA JAGIELLOÑSK¥
Biuro Ksiêgowe
„AMICUS” s.c.
- ksiêgi handlowe
- KPIR
- rycza³t, p³ace, ZUS
- rozliczenia roczne

ul. K³opotowskiego 23/25
lokal 18
tel./fax 670-16-26
pn. - pt. 9-15

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

Firma ANER
Jagielloñska 3 (w podwórzu)

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

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

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

ul. Jagielloñska 2, tel./fax: 619-70-63

Transport garatis
ul. Jagielloñska 6

Zapraszamy w godzinach: pon-pt 11-18, sob 10-14
Z T¥ REKLAM¥ RABAT!

pn. -pt. 10-18 sob. 10-14

tel./fax 818-53-12

Pracownia jubilerska

RA

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

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

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

US£UGI GRAWERSKIE
Ryszard Biernacki

Grawerowanie rêczne i maszynowe
ul. Jagielloñska 11, pon-pt 8-16, tel. 618-19-16

ul. Jagielloñska 3
tel. 818-99-50
REKLAMA
NA 1 STRONIE

PolMAX

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

DORADCA PODATKOWY
Ewa Celej-Tarkowska
zaprasza
do nowej siedziby
ul. Jagielloñska 55 lok. 115
- biuro rachunkowe
- doradztwo podatkowe
- obs³uga firm

ul. Jagielloñska 2, tel. 818-63-08
REKLAMA NA 1 STRONIE

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

ul. Jagielloñska 3 tel. 619-70-18 pn.-pt. 9-18, sob. 9-14 www.polmax.pl

WIELKA WIOSENNA PROMOCJA P£YTEK CERAMICZNYCH

„CERAMIKA TRIO”
TYLKO
U NAS
RABAT DO

15%

SALONY SPRZEDA¯Y
ul. Jagielloñska 2
03-721 Warszawa
tel. 619 48 89
tel. 741 35 80-81
fax 741 35 82

ul. Radzymiñska 116
03-574 Warszawa
tel. 678 46 09
fax 679-83 38

godziny otwarcia: pn.-pt. 9-18, sob. 9-14

CZAS TRWANIA PROMOCJI DO 1 LIPCA
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TERAKOTA GRESY
SANITARIATY WANNY
KLEJE FUGI

damski-mêski

}

baleyage 60-130 z³
trwa³a 60-100 z³

gratis
strzy¿enie
i modelowanie

strzy¿enie dzieci
kosmetyki: L`Oreal, Goldwell
ul. Modliñska 264A, tel. 614-81-82
www.glazura.waw.pl
e-mail: glazura@glazura.waw.pl
pon.-pt. 9-18, sob. 10-14

Kwiaciarnia
Szeroki wybór kompozycji
z kwiatów ¿ywych i sztucznych,
wi¹zanki œlubne,
wszelkie wyroby bukieciarskie
oraz szk³o artystyczne i upominki.

ul. £odygowa 16 tel. 743-95-20

Z.P.U.H. Edyta

OKNA, DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”
Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale

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

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
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MYJNIA RÊCZNA:
- mycie karoserii
- mycie silników
- czyszczenie wnêtrz
- pranie tapicerki
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CENTRUM OPON:
- wulkanizacja
- sprzeda¿, monta¿
- wymiana opon
- akumulatory

W-wa Tarchomin, ul. Œwiderska 115 tel./fax 670-39-67
zapraszamy pn.-pt. 8-18, sob. 8-16
Do ka¿dego karnetu 1 wejœcie gratis!

GROTA SOLNO-JODOWA
ŒLUBY
KOMUNIE
CHRZTY
CHRZTY

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

ul. Targowa

33

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
JÊZ. polski - doœwiadczona nauczycielka 322-60-32, 0691-082071
MATEMATYKA studentka UW
0888-720-156
NIEMIECKI dla pocz¹tkuj¹cychm³odzie¿, dzieci, doroœli + korepetycje. 618-34-04, 0501-432211
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog, ginekolog, chirurg, ortopeda, dermatolog - wenerolog (krioterapia),
urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra - akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4, tel. 619-5231
MEDICA - lekarze wszystkich
specjalnoœci, analizy - pe³ny zakres, RTG, USG, EKG, audiometria, szczepienie przeciwko grypie.Nowoczesna diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
OBERON ul. Z¹bkowska 44
tel.619-40-23, 619-26-14
US£UGI
AGENCJA celna Intrastat 510-6338
AUTO na gaz, profesjonalny monta¿, serwis, raty, sekwencyjny
wtrysk od 3000z³ Warszawa Zacisze 679-81-06, 877-16-68
CEROWANIE artystyczne, poprawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DACHY, daszki us³ugi blacharsko-dekarskie 0604-321-201
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 642 96 16
DOMOFONY, naprawa, instalacja, modernizacja, konserwacje
0502-978-535
ELEKTROINSTALATORSTWO pomiary - tanio 0501-228-140
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756 52 83 i 0698 916 118
KRAWCOW¥ na poprawki Tarchomin 889-28-11(20.00-21.00)
KRAWIECKIE poprawki w pasa¿u handlowym Tarchomin-Œwiatowida 49 paw. 33
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA pralek 670-31-87
NAPRAWA pralek automatycznych. Gwarancje serwisowe. tel.

614-83-83; 0609-025-469
NAPRAWA pralek, lodówek,
szybko, solidnie, gwarancja
679-00-57, 0501-587-257
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
OPIEKA nad grobami w Warszawie 818-57-87, 0500-336-607
PRALKI, maszyny do szycia,
AGD, ul Wittinga 2; 614-61-86,
0604-175-983

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11
tel. 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
UK£ADANIE, sprzeda¿ kostki brukowej 608-041-365, 771-22-00
ZAK£AD Œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów, drzwi
dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Radzymiñska 98, tel 679-60-81,
0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bransolety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.
SPRZEDAM
SPRZEDAM dzia³ki z lasem na
osiedlu Nowopol-Micha³ów-Reginów ul. Warszawska, gm. Nieporêt po wyj¹tkowo dogodnych cenach. Informacja: www.nowopol.prv.pl, tel. 0501-191-812
SPRZEDAM gara¿ ul. Namys³owska. Telefon: 0508-653-572, po
16

KUPIÊ
A OBLIGACJE przedwojenne
0502-952-578
MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 83136-48
T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkryta 0601-569-710
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw - z³oto,
elektronika, samochód. Korzystne
warunki, ul. Radzymiñska 148 przy
Bie¿uñskiej tel. 678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501550-975

WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
ZESPÓ£ muzyczny „Ulares” zabawy, wesela, itp. 0501-219-197
GASTRONOMIA

2 minuty rock`n`rolla to wydatek energetyczny równy 2 godzinom joggingu - mówi Pawe³
Krzywina, znawca tego tañca,
prowadz¹cy 14 maja w Domu

i „Dietskij Sad” („debiutanci” i
„m³odziki” w rock`n`rollu). Miêdzy konkursowymi popisami pokaz da³a mistrzowska para z Kaliningradu: £awrenty Serikow i

tów” (Aleksandr Antonczikow i
Darja Owczarenko – I miejsce,
Nikita Swietkow i Maria Fomina
– II), jak i „m³odzików” (Witalij
Uldanow i Wiktoria Goliwets – I

Kultury „Zacisze” Turniej boogie
woogie o puchar burmistrza
Dzielnicy Targówek.
Piêciu sêdziów ocenia³o wystêpy 20 par, rywalizuj¹cych w
boogie woogie oraz 15 – w rock«n«rollu sportowym. Oprócz
tancerzy z Warszawy, Che³ma i
Pionek wyst¹pili goœcie z Kaliningradu, z klubu „Savoy” (juniorzy i seniorzy w boogie woogie)

Maria Kaszniakina (zdjêcie na
stronie 8) – zdobywcy czo³owych miejsc w turnieju o Puchar
Europy w 2003 i 2005 roku. Wystêp zosta³ przyjêty bardzo gor¹co. ¯ywa reakcja publicznoœci
towarzyszy³a tancerzom od pocz¹tku do koñca.
W turnieju rock`n`rolla goœcie
z Kaliningradu okazali siê najlepsi zarówno wœród „debiutan-

miejsce, Aleksandr Bognat i
Maria Woronina – II).
W boogie woogie par dzieciêcych najwy¿sze noty otrzymali:
Daniel Ko³odziej i Inez Gomoñska – jedyna para z klubu Kick
Pionki; II miejsce Adrian Wiktor
i Karolina Kryszczuk z Opus
Twist Che³m. Pary z tego klubu
zwyciê¿y³y w kategorii „juniorzy”: Daniel Mazurek i Marta
Marcinek (I miejsce) oraz Bart³omiej Gorczycki i Marcelina
Sroczyñska (II). Kategoriê „seniorzy” wygra³y pary z ATG Warszawa: Grzegorz Kowalczyk i
Zuzanna Chrzanowska (I miejsce) oraz Andrzej Pajewski i
Magda Pajewska (II).
Czym w tañcu boogie woogie
mo¿na zas³u¿yæ na wysokie
oceny? Sêdzia turnieju, Robert
Kulesza wylicza: program przygotowany przez pary, interpretacja muzyki, technika stóp (kroki, zarówno w czêœci wolnej, jak
i szybkiej, musz¹ byæ stawiane
prawid³owo). Na turnieju pary
losuj¹ muzykê – ka¿da musi zatañczyæ do innego utworu. Ci,
którzy tañcz¹ d³u¿ej, dobrze
znaj¹ muzykê, ale zawsze jest
dreszczyk emocji dla tancerzy i
dla widzów. Niektóre pary lepiej
wygl¹daj¹ patrz¹c sobie w oczy;
inne pokazuj¹ swój kunszt na
zewn¹trz, patrz¹c w oczy publicznoœci i sêdziom. Na artystyczny wyraz danej pary oddzia³uje równie¿ strój – on mo¿e
pomóc, ale liczy siê przede
wszystkim taniec. Oceny osób,
zajmuj¹cych siê boogie woogie
i maj¹cych praktykê w tañcu, nie
w pe³ni pokrywaj¹ siê z odczuciami widzów. Dochodz¹ te¿
emocje. Niektóre pary przyje¿d¿aj¹ ze swoimi kibicami; oni
wywieraj¹ presjê, ale sêdzia nie
zwraca na to uwagi.
Pawe³ Krzywina w rock`n`rollu na pierwszym miejscu stawia
rytm. Zwraca uwagê na to, czy
tancerze krokiem akcentuj¹
mocne uderzenie. Drugi element oceny to technika kroku tanecznego. Ocena jest tym wy¿sza, im wy¿ej para wykonuje
kiki (im wy¿ej kopie nog¹, im
szybciej noga wraca i jest postawiona na pod³ogê). Kolejne

WESELA, komunie, chrzciny i
inne imprezy. Tanio, kameralnie, równie¿ u klienta. WarszawaZacisze 877-16-68, 678-9624
NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Targówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070 , 8110491 (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solidnie! Tanio! e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
DO wynajêcia 2 hale magazynowe 100m2 z biurem i telefonem ul.
Modliñska 342, 608-357-302

NOTARIALNIE du¿y gara¿ murowany ul. Wo³omiñska 0505307-360, 0602-219-012
SPRZEDAM dom Zacisze, segment 170m2, 670000z³., 0603195-714
SPRZEDAM mieszkanie 60m2
ul. Krasnobrodzka 19 parter tel.
423-89-79
ODDAM
KOTKÊ po sterylizacji oddam
bezp³atniedo adopcji dobrym
opiekunom 619-73-69

Nasza ziemia
Nasza Ziemia istnieje od ponad
4 miliardów lat, natomiast “Nasza
ziemia” ma zaledwie dziesiêæ. Ta
warszawska fundacja zosta³a za³o¿ona w 1994 r. przez Mirê Stanis³awsk¹ – Meysztowicz, aby koordynowaæ akcjê “Sprz¹tanie
œwiata”. Szybko siê jednak okaza³o, ¿e samo sprz¹tanie œmieci

Jaki stadion?
Jaki bêdzie Stadion Narodowy,
który chce wybudowaæ prezydent
m.st. Warszawy? Radny Województwa Mazowieckiego, Maciej
Bia³ecki, przypomina obietnicê
Lecha Kaczyñskiego, ¿e w stolicy powstanie obiekt, na którym
by³yby rozgrywane najwa¿niejsze mecze pi³karskich mistrzostw
Europy w 2012 roku. Polska ma
szansê byæ organizatorem
EURO 2012. O wspó³organizacjê, oprócz Warszawy, ubiega siê
12 miast. Najwa¿niejsze mecze
mistrzostw to mecz inauguracyjny i fina³. Oba wymagaj¹ stadionu na co najmniej 55 tys. widzów;
wszelkie imprezy pi³karskie rangi miêdzynarodowej mog¹ siê
odbywaæ na stadionach dla powy¿ej 40 tys. widzów.
Na Stadion Narodowy Warszawa przeznacza dzia³kê o bardzo du¿ej wartoœci, przy ul. £azienkowskiej 1/3, ko³o stadionu
“Legii”.
W og³oszeniu prezydenta m.st.
Warszawy o zamówieniu publicznym na zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych
przy ul. £azienkowskiej 1/3 “przewiduje siê w szczególnoœci: zaprojektowanie, sfinansowanie
oraz zrealizowanie na zasadach
koncesji na roboty budowlane
budowy stadionu pi³karskiego o
powierzchni u¿ytkowej oko³o 70
000 m kw. na co najmniej 35 tys.
miejsc siedz¹cych, wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹, w tym
boiskiem treningowym, parkingami na co najmniej 3 500 miejsc,
uk³adem komunikacyjnym, a tak¿e innymi obiektami us³ugowymi

Warszawa, Kaliningrad, Che³m

o przewa¿aj¹cej funkcji sportowo-rekreacyjnej.”
Czy takie za³o¿enia gwarantuj¹, ¿e w Warszawie mo¿na bêdzie ogl¹daæ rozgrywki pi³karskie
o randze miêdzynarodowej? Po
analizie ca³ego dokumentu Maciej Bia³ecki doszed³ do wniosku,
¿e Lech Kaczyñski œwiadomie
wprowadza w b³¹d opiniê publiczn¹: stadion, który zamierza
zafundowaæ stolicy, bêdzie wybudowanym za ogromne pieni¹dze
O.K.
stadionem ligowym.
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

to za ma³o; trzeba zacz¹æ od
uœwiadomienia ludziom koniecznoœci ca³oœciowego zatroszczenia siê o nasz¹ planetê. I tak “Nasza ziemia” postawi³a na edukacjê ekologiczn¹. W ten sposób
fundacja chce wykszta³ciæ odpowiedzialne i dzia³aj¹ce na rzecz
œrodowiska pokolenia.
Wiêkszoœæ programów skierowana jest co prawda do dzieci i
m³odzie¿y, ale to wcale nie znaczy, ¿e fundacji nie zale¿y na tym,
by do jej przedsiêwziêæ w³¹czali
siê doroœli. Wrêcz przeciwnie,
w³aœnie dzieci maj¹ aktywizowaæ
swoich rodziców i – wcale nierzadko – uczyæ ich ekologicznych
zachowañ. Temu s³u¿y “Sprz¹tanie œwiata”, a tak¿e idea “10 ogrodów na 10-lecie”. Dziêki tej drugiej akcji w ró¿nych miastach Polski ma siê pojawiæ dziesiêæ ogrodów za³o¿onych przy szko³ach.
Wysadzane piêknymi roœlinami
miejsca maj¹ oczywiœcie s³u¿yæ
edukacji, ale przede wszystkim
stanowiæ przyjemne miejsce odpoczynku dla uczniów i nauczycieli. Ogród bêdzie te¿ mi³¹ pami¹tk¹ obchodów jubileuszu 10lecia fundacji. W tej chwili w Warszawie przy szkole podstawowej
nr 26 na ul. Miedzianej powstaje
taki zak¹tek. Wkrótce zakwitn¹
tam niecierpki i rododendrony.
„Nasza ziemia” ma równie¿
inne pomys³y na edukacjê. Kolejnym z nich jest 4EKO. Pod t¹ nieco tajemnicz¹ nazw¹ kryje siê
kontener na odpady, który sk³ada siê z 4 komór: na makulaturê,
plastik, szk³o bia³e i kolorowe.
4EKO nie przypomina tradycyjnego kosza na œmieci. Po pierwsze
jest kolorowy, a po drugie – i najwa¿niejsze – wysokoœci¹ dostosowany jest do wzrostu dzieci. W
kwietniu 2005 r. pierwszy z nich
stan¹³ w szkole podstawowej nr
275 przy ul. Hieronima. Do tej
pory szko³y nie segregowa³y odpadów i musia³y same p³aciæ za
ich wywóz. Teraz œmieci z kontenera MPO odbiera od nas za darmo. W ten sposób oszczêdzamy
- mówi El¿bieta Maj, koordynator
ds. edukacji ekologicznej Dzielnicy Targówek.

Na razie uda³o siê nam wyposa¿yæ w pojemniki do sortowania
œmieci 6 placówek oœwiatowych na
Targówku – dodaje Ewa Smolska
z fundacji. – Ale w planie mamy postawienie ich we wszystkich przedszkolach i szko³ach tej dzielnicy.
Sporo jednak zale¿y od sponsorów, bo koszt takiego przedsiêwziêcia nie jest ma³y. Jednym z
darczyñców jest Miejskie Przedsiêbiorstwo Oczyszczania, które za
darmo rozwozi pojemniki.
Akcja nie ogranicza siê oczywiœcie jedynie do stawiania kontenerów. Uczniowie musz¹ siê przecie¿
dowiedzieæ dlaczego trzeba segregowaæ œmieci i co siê potem z nimi
dzieje. Na razie wiedzê o tym zdobywaj¹ doroœli. Prawie trzydziestu
nauczycieli z wielu szkó³ wziê³o
udzia³ w szkoleniach zorganizowanych organizowanych przez Urz¹d
Dzielnicy Targówek.
Jedn¹ z uczestniczek kursu
by³a Ma³gorzata Gorzelak z
przedszkola przy ul. Korzona.
Dowiedzia³am siê sporo o ochronie wód, powietrza i o tym, jak
broniæ siê przed ha³asem. Najfajniejsze by³y zajêcia praktyczne, w
czasie których poznawa³yœmy
otaczaj¹c¹ nas przyrodê. Niby
proste, to jest d¹b, a to brzoza.
Ale konia z rzêdem temu, co od
razu poka¿e liœæ grabu czy wi¹zu. Podczas warsztatów uczy³yœmy siê te¿ jak wykorzystywaæ
odpady. I w³asnorêcznie zrobi³am
papier czerpany.
To szalenie istotne, ¿ebyœmy
teraz zadbali o w³aœnie tak¹ szeroko rozumian¹ edukacjê ekologiczn¹. Inaczej sami zniszczymy
nasz œwiat -przekonuje El¿bieta
Maj. No w³aœnie, na nas i naszych
dzieciach spoczywa los planety.
Jeœli nie chcemy uton¹æ w górze
œmieci, je¿eli lubimy spacery na
œwie¿ym powietrzu czy k¹piele w
jeziorze pamiêtajmy, ¿e wa¿ne
jest ka¿de dzia³anie na korzyœæ
œrodowiska. Nawet tak z pozoru
drobne jak segregowanie odpadów. Miejmy to na uwadze, ¿eby
ziemia by³a czysta, zielona i pachn¹ca, ¿eby by³a naprawdê nasza.
Ludmi³a Milc

dokoñczenie na str. 8

WESELA, PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE,
WIECZORKI TANECZNE
(œrody, pi¹tki, soboty)

679-36-30
0603-956-654
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Ludzie Pragi

Oœwiecony pra¿anin
To by³ pierwszy dyplom im. Paula Tissandiera za wybitne osi¹- dziewiêædziesi¹t zdjêæ Elszteina
gniêcia w dziedzinie lotnictwa wrêczony przez Miêdzynarodow¹ - reporta¿e, portrety, kwiaty i arFederacjê Lotnicz¹ mieszkañcowi Pragi. Pawe³ Elsztein, pisarz i chitekturê stolicy. W tym samym
dziennikarz prasy lotniczej, nasz redakcyjny kolega, otrzyma³ to roku prace artysty mo¿na by³o
wspania³e wyró¿nienie 6 listopada 2004, w auli g³ównej Uniwer- ogl¹daæ na trzech wystawach
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
zorganizowanych na Pradze
Uroczystoœæ w³aœciwa, na któ- dawc¹ na miêdzynarodowej im- Pó³noc i na Targówku. W kalenrej zabrak³o Paw³a Elszteina, od- prezie lotniczej w Nivelles w Bel- darzach œciennych na rok 2004
by³a siê w Madrycie z udzia³em gii. Wyst¹pi³ tam równie¿ jako i 2005 znalaz³o siê kilkanaœcie
hiszpañskiego króla Juana Car- zawodnik i w kategorii szybow- jego zdjêæ.
losa i tam swoje dyplomy ode- ców zaj¹³ dziewi¹te miejsce.
Pawe³ Elsztein jest odznaczobrali m.in. nagrodzeni w tej sa- Potem jeszcze wielokrotnie ny m.in. Srebrnym i Z³otym Krzymej edycji - Janusz Centka i Je- uczestniczy³ jako sprawozdaw- ¿ami Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerrzy Makula (kapitan PLL LOT) - ca prasowy w zawodach mode- skim Orderu Odrodzenia Polski,
piloci szybowcowi, wielokrotni larskich i lotniczych w kraju i za za dzia³alnoœæ na rzecz dzielnimistrzowie Polski i œwiata.
granic¹. Kolejn¹ jego pasj¹ jest cy otrzyma³ dyplom i medal 350Przy tej okazji nie sposób nie fotografia, niemal w ca³oœci po- lecia nadania praw miejskich
poœwiêciæ choæ kilku s³ów Pa- œwiêcona Pradze. Swoimi wspo- Pradze. Wielokrotnie by³ nagraw³owi Elszteinowi. Rocznik mnieniami podzieli³ siê z czytel- dzany za dzia³alnoœæ publicy1922, rodowity pra¿anin, praw- nikami w ksi¹¿ce „Moja Praga” styczn¹, jest posiadaczem predziwy mi³oœnik lotnictwa, pisarz, wydanej w 2002 roku. Dorobek sti¿owego wyró¿nienia - w 1998
fotografik i dziennikarz. Œmia³o fotograficzny Paw³a Elszteina roku Towarzystwo Przyjació³
mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ wy- jest ogromny. Sto zdjêæ zapre- Pragi nada³o mu tytu³ Pra¿anichowankiem Ligi Obrony Po- zentowa³ w 1997 roku na wysta- na Roku.
wietrznej i Przeciwgazowej. Ju¿ wie „Praskie klimaty” w kinie PraSukcesy i liczne nagrody nie
jako dziesiêciolatek tworzy³ mo- ha, kolejne edycje wystawy mo¿- przewróci³y Paw³owi Elszteinodele samolotów i bra³ udzia³ w na by³o ogl¹daæ w 1998 i 2001. wi w g³owie. Jest skromnym
imprezach modelarskich okrêgu Jego cykl fotografii Starej Pragi cz³owiekiem - z trudnoœci¹ da³
warszawskiego LOPP w trzech zosta³ wyró¿niony w ogólnopol- siê namówiæ na opowiedzenie o
kategoriach - szybowców, wod- skim konkursie „Warszawa na sobie. Jest niezwykle aktywny,
nosamolotów i modeli z napê- dzieñ przed” - czternaœcie zdjêæ móg³by s³u¿yæ za wzór dla du¿o
dem gumowym. Skonstruowa³ eksponowano w Zachêcie. Dzie- m³odszych od siebie. Wci¹¿ praponad 30 ma³ych, lataj¹cych wiêæ zdjêæ autora w 2001 bra³o cuje. Myœli ju¿ o przewodniku po
maszyn. Uzyska³ wyszkolenie udzia³ w wystawie „Praska bo- Pradze bogato ilustrowanym
spadochronowe pierwszego hema i przyjaciele”, zaœ w 2003 w³asnymi zdjêciami i planuje wystopnia. Wspó³pracowa³ przy w Galerii Sztuki Wspó³czesnej danie ksi¹¿ki o ludziach Pragi.
budowie jednego z pierwszych Aktyn na wystawie „Fotografie z
El¿bieta Gutowska
w Polsce modeli z napêdem sil- albumu” mo¿na by³o ogl¹daæ
nikowym konstrukcji Stanis³awa
Weso³owskiego.
Jak bliskie s¹ wiêzi Paw³a
Elszteina z prawobrze¿n¹ Warszaw¹ niech zaœwiadczy ma³y
W siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Tarfragment jego ¿yciorysu. Ukoñgówek przy ul. Kondratowicza 20 w pokoju 229, od dnia
czy³ VI Gimnazjum Miejskie -dziœ
13 maja 2005 r. jest czynny punkt konsultacyjny dla osób
Liceum im. Leopolda Lisa - Kuli
zainteresowanych informacjami o stanie prawnym nieruna Targówku. W czasie okupachomoœci po³o¿onych na terenie dzielnicy Targówek, któcji niemieckiej pracowa³ jako rorymi w³adaj¹ bez tytu³u prawnego. W szczególnoœci osoby
botnik w wytwórni telekomunikazg³aszaj¹ce siê mog¹ uzyskaæ w powy¿szym punkcie koncyjnej przy Grochowskiej i w
sultacyjnym wyczerpuj¹ce wyjaœnienia w zwi¹zku z podjêtywarsztatach kolejowych na
mi przez m. st. Warszawa dzia³aniami zmierzaj¹cymi do ureBródnie.
gulowania stanu prawnego gruntów przejêtych dekretem z
Tu¿ po zakoñczeniu II wojny
dnia 26.10.1945r o w³asnoœci i u¿ytkowaniu gruntów na obœwiatowej Pawe³ Elsztein przyszarze m. st. Warszawy (Dz. U Nr 50, poz. 279).
st¹pi³ do reaktywacji Aeroklubu
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
Warszawskiego, by obj¹æ potem
w godzinach pracy Urzêdu:
funkcjê szefa sekcji m³odzie¿y.
Prowadzi³ teoretyczne kursy
poniedzia³ek 10 -18
szybowcowe w Liceum im. W³awtorek - pi¹tek 8 -16
dys³awa IV i rozpocz¹³ pracê w
czasopismach - Skrzydlata Polska i Skrzyd³a i Motor, w której
to redakcji pracowa³ a¿ do roku
1983, kiedy przeszed³ na emeryturê. Ten fakt w najmniejszym
stopniu nie ograniczy³ aktywnoœci Paw³a Elszteina - od 1984 do
1992 roku pracowa³ jako redakJak ju¿ Pañstwo wiecie, zarz¹- od dotychczasowego zarz¹dcy w
tor naczelny miesiêcznika Astro- dzam Wasz¹ Wspólnota po po- ci¹gu najbli¿szego tygodnia. Dla
nautyka i biuletynu naukowego myœlnym dla mnie wyniku g³oso- Pañstwa bêdzie mia³o to ten doPostêpy Astronautyki, które by³y wania. Wszystkim Pañstwu dziê- bry skutek, ¿e ca³a dokumentawydawane przez Polskie Towa- kujê.
cja Wspólnoty bêdzie przechorzystwo Astronautyczne. WspóW pierwszym trudnym dla wywana w biurze zarz¹dcy, znaj³redagowa³ podrêczniki szkolemnie okresie przejmowania obo- duj¹cym siê przy III klatce w Pañniowe dla modelarzy, pisa³ do
wi¹zków zwi¹zanych z zarz¹- stwa budynku.
prasy technicznej, m³odzie¿owej
Poniewa¿ spotykam siê z liczdzaniem mam wiele zadañ doi dzieciêcej. Mo¿e siê pochwaliæ
datkowych, które muszê godziæ nymi pytaniami w sprawie konta
ponad 500 publikacjami dla ró¿z dzia³alnoœci¹ bie¿¹c¹. Jest to Wspólnoty, na które nale¿y wp³anych czasopism, w wiêkszoœci o
zwi¹zane z koniecznoœci¹ prze- caæ zaliczki na utrzymanie nierutematyce lotniczej. Jest autorem
jêcia ca³ej dokumentacji ksiêgo- chomoœci i media, to informujê,
76 ksi¹¿ek, w przewa¿aj¹cej
wej, technicznej i koresponden- ¿e konto Wspólnoty nie zmieni³o
czêœci poœwiêconych jego uko- cji Wspólnoty. Obecnie zbieram siê i nale¿y wp³acaæ pieni¹dze
chanemu lotnictwu. Pawe³ Elsz- równie¿ podpisy pod nieprzeg³o- tak, jak dotychczas.
tein ju¿ w 1947 roku by³ sprawoz- sowanymi jeszcze uchwa³ami - w
Ze wzglêdu na wy¿ej opisane
tym pod uchwa³¹ o zmianie spo- czynnoœci dodatkowe zwi¹zane
 Drzwi antyw³amaniowe
sobu g³osowania przy podejmo- z przejêciem przeze mnie nieru Okna PCV i AL
 Drzwi wewnêtrzne
wania nastêpnych uchwa³ w try- chomoœci zorganizowanie naPROMOCJA
 Parapety
bie jeden lokal jeden g³os. Aktu- stêpnego zebrania Wspólnoty, na
okna 25%
alnie za t¹ uchwa³¹ g³osowa³o którym mam nadziejê zostanie
CENY PRODUCENTA
drzwi 5%
ok. 40% udzia³ów. Jeœli ktoœ z przyjêty plan gospodarczy na
• raty • rabaty • sprzeda¿ • monta¿
Pañstwa nie g³osowa³ jeszcze 2005 r., bêdzie mo¿liwe na potransport i obmiar gratis
nad t¹ i innymi uchwa³ami, to mo- cz¹tku czerwca. O terminie i pro¿ecie Pañstwo to uczyniæ w go- gramie zebrania zostaniecie
dzinach otwarcia biura, gdzie Pañstwo indywidualnie powiadoRadzymiñska 116
dostêpne s¹ listy do g³osowania. mieni.
tel./fax 679-23-41
Mam nadziejê zakoñczyæ
Józef Kaziñski - zarz¹dca
0600-925-147
przejmowanie spraw Wspólnoty

Zawiadomienie

Mieszkañcy Wspólnoty
Zielone Zacisze 1
ul. Œw. Wincentego 110

MAR-MET

SKUPUJEMY

TELEFONY, DOMOFONY, FAKSY

Z£OM I MAKULATURÊ

- centrale telefoniczne (sprzeda¿, monta¿)
- gniazdka, przewody
- osprzêt kat. 5
- materia³y instalacyjne
- naprawa, instalacje, monta¿

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

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

BELPOL

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

Aleja KEN 83 tel. 85-55-788

Patroni naszych ulic

Ludwik Kondratowicz
“Wlaz³ kotek na p³otek i mruga. £adna to piosenka, nied³uga...” – z pewnoœci¹ ka¿dy zna
ten wierszyk, rzadko kto jednak
wie, ¿e jego autorem jest powa¿ny poeta romantyczny, Ludwik
Kondratowicz (znany te¿ pod
pseudonimem W³adys³aw Syrokomla). Dziœ Syrokomla jest poet¹ niemal zapomnianym, choæ
byæ mo¿e niektórzy znaj¹ go jeszcze jako autora s³ów piêknej “Pieœni wieczornej” (“Po nocnej rosie
p³yñ dŸwiêczny g³osie...”), do której muzykê u³o¿y³ jego serdeczny przyjaciel, Stanis³aw Moniuszko. Przed wojn¹ Syrokomla by³
poet¹ znanym i lubianym do tego
stopnia, ¿e sta³ siê patronem a¿
dwóch ulic na Bródnie: bardzo
du¿ej ulicy Ludwika Kondratowicza oraz niewielkiej uliczki W³adys³awa Syrokomli.
Ludwik Kondratowicz herbu
Syrokomla urodzi³ siê 29 wrzeœnia 1823 roku we wsi Smolhowie na Litwie, która wówczas, w
okresie rozbiorów, by³a wcielona
do cesarstwa rosyjskiego. Syrokomla wiód³ doœæ skromne ¿ycie
– pracowa³ jako kancelista, dzier¿awca niewielkiego maj¹tku,
dziennikarz. O¿eni³ siê z Paulin¹
Mitraszewsk¹ i mieli razem czworo dzieci. Nie ominê³y go jednak
nieszczêœcia dotykaj¹ce wielu
ludzi w tamtej epoce – przez wiele lat powa¿nie chorowa³ na gruŸlicê, jesieni¹ 1852 roku w ci¹gu
jednego tygodnia zmar³o troje
jego dzieci, ocala³ tylko czteroletni syn W³adys³aw. Poeta przeniós³ siê wówczas z ¿on¹ do Wilna,
gdzie wkrótce sta³ siê bohaterem
g³oœnego skandalu towarzyskiego z powodu romansu z aktork¹,
Helen¹ Majewsk¹-Kirkorow¹. Po
pobycie w Warszawie w 1862
roku zosta³ oskar¿ony o udzia³ w
manifestacjach patriotycznych
(by³ nawet przez krótki okres wiêziony w Cytadeli). W³adze carskie
zabroni³y mu powrotu do Wilna,
ostatecznie jednak pozwolono
mu osi¹œæ na rodzinnej Litwie.
Zmar³ rok póŸniej, nie doczekawszy ju¿ wybuchu Powstania
Styczniowego.
Polacy uwa¿aj¹ go za poetê
polskiego, on sam czu³ siê Litwinem – podobnie jak Mickiewicz,
pisa³ o Litwie jako o swojej ojczyŸnie, lecz pisa³ po polsku.
Kim wiêc by³ Kondratowicz? Litwinem czy Polakiem? Na to pytanie wbrew pozorom bardzo
trudno udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi. Okreœlenie “Litwin”
zmienia³o bowiem z czasem swoje znaczenie – co innego znaczy³o dla Mickiewicza czy dla Kondratowicza, a co innego oznacza
dzisiaj. By to wyjaœniæ, trzeba
dok³adniej przyjrzeæ siê przesz³oœci obu narodów – polskiego i litewskiego – oraz ich wzajemnym
powi¹zaniom.
Plemiona litewskie zdo³a³y
podbiæ ogromne obszary Rusi.
Za wschodni¹ granic¹ Polski pojawi³o siê nowe pañstwo – Wielkie Ksiêstwo Litewskie, które w
XIV wieku zawar³o uniê z Polsk¹,
a Litwin Jagie³³o zosta³ polskim
królem. Wbrew swej nazwie Wiel-

kie Ksiêstwo Litewskie by³o pañstwem bia³oruskim. A¿ do XVIII
wieku bia³oruski (wówczas nazywany po prosty “ruski”) by³ tam
jêzykiem urzêdowym. Jedynie
ch³opi mówili ró¿nymi miejscowymi litewskimi gwarami, zw³aszcza
w pó³nocnej prowincji, na ¯mudzi. Z pewnoœci¹ syn króla W³adys³awa Jagie³³y nie mówi³ ju¿ po
litewsku (nie wiemy nawet, czy
tym jêzykiem pos³ugiwa³ siê sam
Jagie³³o!). Z czasem “litewski” zacz¹³ oznaczaæ po prostu “bia³oruski”. Wp³ywy ruskie zahamowa³a dopiero unia z Polsk¹. Aleksander Brückner, wybitny badacz
kultury Polski i Litwy pisa³: “poza
ch³opem wszystko co ¿y³o, mówi³o i pisa³o, myœla³o i czu³o po
polsku.” Pierwsza po polsku zaczê³a mówiæ szlachta i magnateria (ju¿ w XVI wieku), póŸniej
chrzeœcijañskie mieszczañstwo,
a w œrodkowej Litwie nawet ch³opi. Do bycia Litwinami przyznawali siê Tadeusz Koœciuszko,
Adam Mickiewicz, Stanis³aw Moniuszko, Ludwik Kondratowicz –
W³adys³aw Syrokomla, Józef Pi³sudski, Czes³aw Mi³osz...
W XVIII wieku Rzeczpospolita
Obojga Narodów pad³a ofiar¹ zaborczych s¹siadów: Prus, Austrii
i Rosji. Nowym w³adcom nie by³o
jednak ³atwo zapanowaæ nad nowymi poddanymi. Prowadzili wiêc
politykê “dziel i rz¹dŸ”. Tak samo
czyni³a Rosja. Nietrudno by³o wywo³aæ waœnie i nieporozumienia
na tle narodowoœciowym lub religijnym: dawne Wielkie Ksiêstwo
Litewskie kulturowo dzieli³o siê
na trzy regiony – ¯mudŸ (czêœæ
najbardziej wysuniêt¹ na pó³noc,
przez wieki dzik¹ i niedostêpn¹,
gdzie ch³opstwo zachowa³o swoj¹ gwarê ¿mudziñsk¹), Litwê
œrodkow¹ wokó³ Wilna i Nowogrodu (tam przewa¿a³y wp³ywy
polskie, spolonizowali siê nawet
ch³opi) oraz najwiêksz¹ czêœæ po³udniow¹ (dzisiejsz¹ Bia³oruœ,
gdzie ch³opstwo pos³ugiwa³o siê
jêzykiem ruskim i w wiêkszoœci
zachowa³o wiarê prawos³awn¹).
Po upadku Powstania Styczniowego 1863 roku, Rosjanie postanowili doprowadziæ do “odrodzenia narodowoœci litewskiej” wykorzystuj¹c do tego ¿yj¹cych na
¯mudzi ch³opów.
Pierwsza wojna œwiatowa
przynios³a Polsce niepodleg³oœæ.
M³ode pañstwo musia³o jednak
walczyæ o swoje granice. Rozgorza³ te¿ konflikt o Wilno. ¯mudzini proklamowali Wilno stolic¹
swego pañstwa. Pañstwo swoje
nazwali zaœ... Litw¹. Nie mogli siê
z tym pogodziæ mieszkañcy tego
piêknego miasta – zwolennicy
przy³¹czenia do tzw. Republiki Litewskiej mówi¹cy po ¿mudziñsku
stanowili w tym mieœcie zdecydowan¹ mniejszoœæ – oko³o 2% ludnoœci.
Aby odzyskaæ Wileñszczyznê
Polacy posunêli siê do podstêpu
(sytuacja miêdzynarodowa nie
pozwala³a im zrobiæ tego jawnie).
Marsza³ek Józef Pi³sudski zleci³
gen. Lucjanowi ¯eligowskiemu,
dowódcy Litewsko-Bia³oruskiej
Dywizji Piechoty, upozorowaæ

“bunt” i wkroczyæ do Wilna. 9 paŸdziernika 1920 roku oddzia³y gen.
¯eligowskiego wesz³y do miasta.
Proklamowano utworzenie pañstwa, tzw. Litwy Œrodkowej. ¯ywiono jeszcze nadziejê, ¿e pañstwo ¯mudzinów “Litwa Kowieñska”, Bia³oruœ i Litwa Œrodkowa
odbuduj¹ Wielkie Ksiêstwo Litewskie. Do tego jednak nie dosz³o i
20 lutego 1922 Sejm Wileñski
przyj¹³ uchwa³ê o w³¹czeniu Litwy Œrodkowej do Polski. Wilno
sta³o siê stolic¹ województwa.
Dlaczego na Bródnie dwie ulice nosz¹ imiê tego litewskiego
poety pisz¹cego po polsku? Otó¿
w czasie I Wojny Œwiatowej
Niemcy wyzwolili Warszawê
spod rosyjskiej w³adzy. Polacy
mogli czyniæ wszystko to, co by³o
zabronione przez Rosjan: otworzyæ uniwersytet, budowaæ nowe
szko³y, a nawet rozbudowywaæ
miasto. W 1916 roku nast¹pi³o kilkukrotne powiêkszenie obszaru
Warszawy. Miêdzy innymi Bródno i Targówek. 5 listopada 1916
roku cesarzowie Niemiec i Austrii
proklamowali powstanie odrodzonego pañstwa polskiego. Nie
wiadomo jednak by³o, w jakich
granicach pañstwo to bêdzie istnia³o. Dlatego nadaj¹c nazwy nowym ulicom chciano zaakcentowaæ zwi¹zek Polski z Kresami
Wschodnimi. Pojawi³y siê ulice:
Horodelska, Lidzka, Poleska,
Smoleñska, Piñska, Tykociñska,
Olgierda, Witebska, Trocka i wiele, wiele innych. Wœród nich równie¿ Kondratowicza (i Syrokomli) – poety zwi¹zanego przez ca³e
¿ycie z Litw¹.
Wilno zosta³o w 1920 roku odzyskane, jednak ponownie wpad³o w rêce wrogów w wyniku II
Wojny Œwiatowej. Sowieci wygnali z Wilna Polaków, zasiedlaj¹c to miasto ¯mudzinami, Litwinami, Bia³orusinami i Rosjanami.
Dziœ Wilno jest stolic¹ Republiki
Litewskiej. Jest to m³ode pañstwo
i m³ody naród, ci¹gle szukaj¹cy
swoich korzeni. Dlatego te¿ przyjmuj¹ Mickiewicza, Kondratowicza, Ogiñskiego w poczet swoich twórców, skrupulatnie pozbywaj¹c siê jednak wszystkiego co
“nielitewskie” w ich twórczoœci.
T. Paw³owski

W dniu 85. urodzin
Karola Wojty³y
w ho³dzie zmar³emu
Papie¿owi-Polakowi
Teatr RAJ zaprasza
na premierê
przedstawienia

„Drewniana miska”
18 maja,
godz. 19.30
w sali teatralnej Parafii
Œw. Marka Ewangelisty,
ul. Zamiejska 6
Przedstawienia
bêd¹ powtórzone
21 i 22 maja o godz. 19
WSTÊP WOLNY
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Po¿yczka mieszkaniowa
w SKOK Stefczyka

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
promocja zdrowia!

Od roku Cz³onkowie SKOK-u Stefczyka mog¹ ubiegaæ siê o d³ugoterminowy kredyt
mieszkaniowy. Tym samym Kasa wype³ni³a lukê, która wielu Cz³onków marz¹cych o
w³asnym k¹cie zmusza³a do korzystania z ofert bankowych. O nowym kredycie rozmawiamy z kierownikiem oddzia³u na Pradze, Pani¹ Mart¹ Za³og¹.
Pani Marto, jak wygl¹da oferta SKOK-u Stefczyka dla osób,
które chcia³yby uzyskaæ kredyt
na cele mieszkaniowe?
Przede wszystkim pragniemy,
by - wbrew opinii wiêkszej czêœci spo³eczeñstwa, ¿e na sp³acanie kredytu mieszkaniowego staæ
tylko bogatych - nasza oferta by³a
dostêpna dla przeciêtnego Polaka.
No dobrze, dlaczego zatem
kredyty mieszkaniowe w
SKOK Stefczyka s¹ tak atrakcyjne?

kredytu jest bardzo du¿o. Sp³ata
po¿yczki zaci¹gniêtej w innym
banku nale¿y do jednego z nich.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ nabycia wierzytelnoœci wynikaj¹cej z
umowy zawartej przez osobê
trzeci¹ z przedsiêbiorc¹ budowlanym.
Jaka jest maksymalna kwota po¿yczki?
Nie okreœlamy górnej granicy
po¿yczki, ale istotne jest to, ¿e w
chwili obecnej nie jest wymagany w³asny wk³ad na dany cel
mieszkaniowy. Nasze po¿yczki

widualnej sytuacji ekonomicznej
klienta oraz od wybranego okresu sp³aty i wysokoœci po¿yczki.
Ze swej strony staramy siê, ¿eby
iloœæ niezbêdnych do przedstawienia dokumentów by³a ograniczona do minimum, a procedury
nieustannie upraszczamy i
usprawniamy tak, aby zabezpieczyæ interes i satysfakcjê obydwu
stron.
A czy mo¿na zabezpieczyæ
po¿yczkê tylko porêczeniem?
Wprowadzona zosta³a taka
mo¿liwoœæ. Przy kredytach do 5
lat oraz do kwoty 25 tys. z³otych
mo¿na zast¹piæ hipotekê porêczeniem. Dziêki temu uzyskanie
po¿yczki mieszkaniowej jest bar-

dziej osi¹galne dla ka¿dego
klienta.
Wszystkich zainteresowanych pe³n¹ ofert¹ SKOK-u
Stefczyka zapraszamy do oddzia³ów:
- na Pradze przy ul. Okrzei 34
(wejœcie od ul. Targowej), tel.
741-13-05 do 07,
- na Targówku przy ul. Kondratowicza 18, tel. 332-04-00 do
04,
- na Tarchominie przy ul. Æmielowskiej 15, tel. 889-02-40 do
42,
od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach 10-18, a w soboty w
godz inach 8-14.

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

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

Zapraszamy
ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30
03-476 Warszawa, ul. D¹browszczaków 5A
tel.

618-88-84

Zacisze luksus wœród willi







W tej chwili po¿yczka mieszkaniowa w SKOK Stefczyka
przewiduje maksymalny okres
kredytowania do 20 lat. Jednak
przy kredycie do 5 lat mo¿na staraæ siê o zabezpieczenie po¿yczki porêczeniem. Mo¿na j¹ wzi¹æ
nie tylko na zakup nowego
mieszkania czy budowê domu,
ale na wszelkie cele zawi¹zane
z budownictwem czy modernizacj¹ lokalu lub wykup mieszkania.
Domyœlam siê wiêc, ¿e po¿yczk¹ mieszkaniow¹, otrzyman¹ w SKOK Stefczyka mo¿na równie¿ sp³aciæ inn¹, zaci¹gniêt¹ w jakimœ banku.
Mo¿liwoœci okreœlenia celu

przewiduj¹ w 100% kredytowanie inwestycji, co oznacza, ¿e
mo¿emy nabyæ mieszkanie, nie
posiadaj¹c nawet swoich zasobów finansowych.
Jakie jednak trzeba spe³niæ
warunki, aby o trzymaæ taki
kredyt? Domyœlam siê, ¿e nieruchomoœæ musi byæ zabezpieczona hipotek¹.
Rzeczywiœcie, udzielenie po¿yczki mieszkaniowej w naszej
Kasie jest mo¿liwe po przedstawieniu odpowiednich prawnych
zabezpieczeñ, z których podstawowym jest hipoteka ustanowiona na nieruchomoœci. Pozosta³e
zabezpieczenia zale¿¹ od indy-

ul. Bogumiñska 12

cena tylko 3350 z³/m2
kameralny, chroniony budynek
tnie
osta
gara¿ podziemny
nia
szka
w³asnoœæ hipoteczna
mie
gratis mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz
gratis udzia³ w gruncie
gratis balkony

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

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

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

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

Promocja!

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

nowa gazeta praska
nastêpna gazeta 1 czerwca

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿
elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka Maciej Pilipczuk. Druk ODDI Poland spó³ka z o.o. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w tekstach.
Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Materia³y p³atne oznalub TS. Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów
czone s¹ znakiem
sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok.
2 tel./faks 618-00-80, 618-24-38 poniedzia³ek w godz. 14-18 od
wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
e-mail dla tekstów -ngp@ngp.pl
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
OG£OSZENIA DO 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;

Bar „Nad Stawem” zaprasza
Nadesz³a wiosna a i lato ju¿ za
pasem. Któ¿ z nas nie marzy o
relaksie na zielonej trawce lub o
wypadzie do lasu lub nad wodê.
Okazuje siê, ¿e taka wyprawa nie
wymaga specjalnych przygotowañ. Jest w dzielnicy Bia³o³êka
w³aœnie takie miejsce, gdzie jest
las, woda i du¿o miejsca do czynnego wypoczynku. Na rogu ulicy
Modlñskiej i Chlubnej, w barze
“Nad Stawem” znajdziemy te
wszystkie atrakcje w jednym miejscu.
Dwa profesjonalne boiska do
siatkówki pla¿owej zachêcaj¹ do
organizowania meczy a nawet
turniejów. Pod du¿¹ wiat¹ mo¿na
pograæ w bilard i cymbergaja.
Wiata to wspania³e miejsce na
wszelkiego rodzaju imprezy: komunie, osiemnastki, imieniny,
wesela, spotkania integracyjne,
itp. Wieczorami przy ognisku w
niepowtarzalnej atmosferze mo¿na upiec kie³baskê, wypiæ piwo i
pos³uchaæ rechotania ¿ab z po-

NFZ

Masz problem ze s³uchem

bliskiego stawu, a nawet œpiewu
s³owików i innych ptaków. Ca³oœci dope³nia stylowy, drewniany
barek, gdzie amatorzy ryb mog¹
zajadaæ urozmaicone dania, nie
tylko rybne, popijaj¹c dobrym piwem lub mocniejszymi trunkami.
Bardzo dobre po³o¿enie przy ulicy Modliñskiej 342 sprawia, ¿e dotarcie spacerem z pobliskich osiedli lub dojazd autobusami 511,
144, 723 i 801 nie sprawia problemów. Dogodne godziny otwarcia lokalu, codziennie od 12.00 do
20.00, a w pi¹tki, soboty i niedziele “do ostatniego klienta” daj¹
mo¿liwoœæ zjedzenia wczesnego
obiadu, jak równie¿ póŸnej kolacji. Wygodni mog¹ rezerwowaæ
miejsca telefonicznie pod numerami: 0608357302 i 0604211697.
Ja tam by³em, piwo pi³em, ryby
jad³em i wszystkim polecam:

Bar “Nad Stawem”
ul. Modliñska 342
róg Chlubnej

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

Warszawa,
Kaliningrad,
Che³m
dokoñczenie ze str. 6

kryteria to figury taneczne: cenione s¹ po³¹czenia, przejœcia,
obroty, przeskoki (sêdziowie
oceniaj¹, czy s¹ trudne, czy ³atwe) Wa¿na jest tak¿e prezentacja pary: jak zachowuje siê na
scenie, jak siê porusza, k³ania
siê i schodzi, jak wygl¹da w
ca³oœci. Liczy siê interpretacja
muzyki: jak para prze¿ywa muzykê, jak j¹ czuje.
Pierwszy klub rock`n`rolla w
Kaliningradzie powsta³ 15 lat
temu, reprezentowany na turnieju „Dietskij Sad” – 11 lat temu.
Siedem par tanecznych przyjecha³o na Targówek pod opiek¹
Aleksandra Wowniczenki i Marii Kofman, która powiedzia³a
nam, ¿e bardzo lubi tu przyje¿d¿aæ: atmosfera jest przyjazna, a turniej daje okazjê do ciekawych porównañ. M³odzi tancerze z Warszawy wystêpowali
w Kaliningradzie. Pani Maria ma
nadziejê, ¿e wspó³praca bêdzie
siê rozwija³a.
W Warszawie rock`n`roll sportowy rozwija siê i zdobywa sympatyków od 3 lat. Coraz wiêcej
dzieci bawi siê w ten taniec. W
grupie 5 – 6-latków s¹ to raczej
zajêcia rytmiczne, umuzykalniaj¹ce. Specjalizacja w danym kierunku tanecznym nastêpuje nieco póŸniej. Tañczyæ mog¹ zacz¹æ tak¿e 16-latki, ale im wczeœniej, tym lepiej – uwa¿a Pawe³
Krzywina.
Równie¿ zdaniem Roberta
Kuleszy, taniec mo¿na zacz¹æ
w ka¿dym wieku. Dzieci przychodz¹ na zajêcia za namow¹
rodziców, opiekunów; 18-latki –
z wiêksz¹ œwiadomoœci¹ tego,

co chc¹ wynieœæ z zajêæ. Wiêkszoœæ rodzajów tañca, w tym
boogie woogie, przyci¹ga zdecydowanie wiêcej dziewcz¹t ni¿
ch³opców. Mog³oby tañczyæ 4
razy wiêcej par, ale braknie partnerów.
Tê opiniê potwierdza obserwator turnieju, Mieczys³aw Cherubiñski: jego syn Grzegorz tañczy, córka Agnieszka ju¿ nie, z
powodu braku partnera. Pan
Mieczys³aw dopingowa³ tancerzy mocnym dŸwiêkiem tr¹bki.
Obok dŸwiêcza³ dzwoneczek;
nie brak³o g³oœnych okrzyków i
oklasków. W finale doping prawie dorównywa³ si³¹ muzyce.
Wszyscy uczestnicy turnieju
zostali uhonorowani dyplomami,
pucharami i s³odkimi upominkami. Na pami¹tkê dostali te¿ koszulki z logo turnieju boogie woogie. Nagrody wrêczali: zastêpca burmistrza Maciej Danko i dyrektor DK „Zacisze” Bo¿ena Dydek.
K.

