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STOMATOLOGIA doroœli i dzieci
pe³ny zakres - równie¿ IMPLANTY

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
GINEKOLOGICZNA
DERMATOLOGICZNA
UROLOGICZNA
PRZECIWPADACZKOWA

ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

CZERWCOWE PROMOCJE
Przy dwóch wype³nieniach wykonywanych podczas

jednej wizyty 10% zni¿ki.  Osoby posiadaj¹ce Kartê
Sta³ego Pacjenta - przy dwóch wype³nieniach

podczas jednej wizyty znieczulenie GRATIS

W ofercie drzwi: suwane, sk³adane
rozwierane, przejœciowe

dawny BESAR

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

200 kolorów

RAL

zapraszamy

pon.-pt. 9-17, sob. 9-14

RADZYMIÑSKA 116RADZYMIÑSKA 116

profiledrewnopodobne50 kolorów

CENTRUM

DRZWI PRZESUWANYCH
PRODUCENT DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

Zupe³nie nietypowy pocz¹tek
mia³a ostatnia sesja Bia³o³êki.
Sala wype³niona by³a po brzegi
uczniami gimnazjów i liceum,
uczestnikami konkursu, któremu
patronowa³ burmistrz Jerzy Smo-
czyñski. Konkurs rozpisa³a Liga
Morska i Rzeczna. Jej nazwê
otrzyma jedno z bia³o³êckich rond,
a konkurs dotyczy³ zagospodaro-
wania ma³ej architektury tego¿.
Prac by³o bardzo wiele, wszyst-
kie niezwykle oryginalne - mo¿na
je by³o ogl¹daæ w przerwie obrad.
Jury sk³adaj¹ce siê z radnych,

XX sesja Bia³o³êki

Rondo z latarni¹ morsk¹
cz³onków Ligi Morskiej i Rzecz-
nej, przedstawicieli biura architek-
tury musia³o mieæ nie lada pro-
blem z dokonaniem wyboru. Przy-
znano a¿ trzy g³ówne nagrody i
siedemnaœcie wyró¿nieñ. £ukasz
Najbauer (makieta ronda),
Krzysztof Cieœlicki (makieta) i
Edwin Tomczak (projekt kompu-
terowy) pop³yn¹ w nagrodê w rejs
po Zalewie Wiœlanym, szlakiem
historycznych bitew morskich.
Gratuluj¹c wszystkim nagrodzo-
nym radny Krzysztof Bucholski,

dokoñczenie na str. 3

ODPADY KOMUNALNE * GRUZ * AZBEST * BATERIE * ODPADY POBUDOWLANE

AKUMULATORY * PRODUKTY  PRZETERM. * ŒWIETLÓWKI * NIEBEZPIECZNE

WYWÓZ ODPWYWÓZ ODPWYWÓZ ODPWYWÓZ ODPWYWÓZ ODPADÓWADÓWADÓWADÓWADÓW
ceny ju¿ od 66666      z³/opró¿ z³/opró¿ z³/opró¿ z³/opró¿ z³/opró¿.

tel./fax 814 08 16

POJEMNIKI 12-240 l  * KONTENERY 4-12 m3

TRESURA
PSÓW

szko³a z licencj¹ - szkolenie typu wojskowego

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

 rasowych
 i nierasowych

”GRANICA”

TRESURA
PSÓW



2 nowa gazeta praska

Stowarzyszenie roztacza opie-
kê nad dzieæmi z mózgowym po-

ra¿eniem dzieciêcym,  uszkodze-
niem centralnego i obwodowego
uk³adu nerwowego, z zespo³em

Downa, rozszczepem krêgos³u-
pa, wadami rozwojowymi, z upo-

œledzeniem umys³owym. Jako
jedna z nielicznych placówek w
stolicy prowadzi kompleksow¹

terapiê dzieci z autyzmem i wcze-
sn¹ diagnostykê neurologiczn¹

dzieci w pierwszych tygodniach
¿ycia. Stowarzyszenie i obie po-
radnie funkcjonuj¹ dziêki kontrak-

tom podpisanym z Narodowym
Funduszem Zdrowia, dziêki

wspó³pracy z Pañstwowym Fun-
duszem Rehabilitacji Osób Niepe-
³nosprawnych, Biurem Polityki

Zdrowotnej Urzêdu Miasta, Biu-
rem Polityki Spo³ecznej Urzêdu

Miasta, z urzêdem dzielnicy Bia-
³o³êka, z Fundacj¹ „Wspólna Dro-
ga”. Nie bez znaczenia jest

wsparcie sponsorów nieinstytu-
cjonalnych. Dziêki temu wsparciu

placówka mo¿e wspó³pracowaæ z
oœmioma lekarzami  ró¿nych spe-
cjalnoœci, z dwunastu rehabilitan-

tami, trzema pielêgniarkami, z
dwoma masa¿ystami, z pedago-

gami specjalnymi, psychologami,
z muzykoterapeutami, terapeut¹
zajêciowym, terapeut¹ zajêæ re-

laksacyjnych.

Kadra medyczna i oœwiatowa

Krasnala ma ogromne doœwiad-
czenie w pracy z dzieæmi z ró¿-
nymi zaburzeniami, wszyscy

ustawicznie siê kszta³c¹ - uczest-
nicz¹ w szkoleniach i kursach, le-

gitymuj¹ siê europejskimi certyfi-
katami. Wielu z nich szkoli per-
sonel innych placówek. Lekarze

konsultanci pracuj¹ na dzieciê-
cych oddzia³ach szpitali i klinik.

Umowa podpisana z jednym ze
szpitali umo¿liwia nieodp³atne
wykonywanie u dzieci badañ la-

boratoryjnych. W poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej k³adzie

siê nacisk na wczesne wspoma-
ganie rozwoju dziecka, w razie
potrzeby udzielanie pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej, logo-
pedycznej, terapeutycznej czy  re-

habilitacyjnej, diagnozuje siê po-
trzeby i zaburzenia rozwojowe
dzieci. Dok³adna diagnoza psy-

chologiczna, pedagogiczna czy
logopedyczna umo¿liwia  wdro¿e-

nie w³aœciwej terapii i usprawnie-
nia dziecka. Po zakoñczonej te-
rapii dziecko uzyskuje opiniê psy-

chologa z ocen¹ mo¿liwoœci funk-
cjonowania w przedszkolu czy

szkole.

 Kolejnym zadaniem jest pro-

wadzenie doradztwa i szkoleñ np.
warsztatów terapeutycznych z

psychologii, logopedii i ró¿nych
rodzajów terapii m.in. dla rodzi-
ców czy nauczycieli. Du¿y nacisk

k³adzie siê na psychoedukacjê
rodziców i opiekunów dzieci -

wszak to oni spêdzaj¹ z nimi naj-
wiêcej czasu. W tej kategorii
mieszcz¹ siê równie¿ grupy

wsparcia. W poradni rehabilitacyj-
nej niepe³nosprawne dzieci mog¹

skorzystaæ z zabiegów fizjotera-
pii, fizykoterapii i laseroterapii,
krioterapii (leczenie zimnem).

Mo¿na tu uzyskaæ porady neuro-
logiczne, ortopedyczne, porady

specjalisty rehabilitacji, porady
pulmonologiczne, pediatryczne -
wszystkie po zbadaniu przez le-

karza odpowiedniej specjalnoœci.

 Placówka oferuje równie¿ in-
dywidualn¹ terapiê psychologicz-

n¹ i pracê z logoped¹ i jako jed-
na z nielicznych w stolicy wcze-

sn¹ diagnostykê, stymulacjê i
kompleksow¹ rehabilitacjê nie-
mowl¹t.

 Wieloœæ zabiegów i sposobów
rehabilitacji jest w obu poradniach
imponuj¹ca - m.in. rehabilitacja

wieloprofilowa  metodami NDT
Bobath, Vojta, PNF, zajêcia w su-

chym basenie, æwiczenia na plat-

formie przystosowanej do rehabi-

litacji sensorycznej SI, æwiczenia
na parapodium (aparat do nauki
chodzenia), laseroterapia œwia-

t³em niewidzialnym i czerwonym,
laseroakupunktura, k¹piel pere-

³kowa i ozonoterapia, masa¿
rêczny metod¹ tradycyjn¹, masa¿
Shantall (dotyk plus ciep³o), aqu-

avibron (masa¿ wodny), reflekso-
terapia, gimnastyka oddechowa,

treningi aktywnoœci, muzykotera-
pia - to tylko niewielka czêœæ za-
biegów. Na szczególn¹ uwagê

zas³uguje terapia psychiatryczna
dla dzieci z obni¿on¹ norm¹ inte-

lektualn¹, upoœledzeniem umy-
s³owym, autyzmem i pokrewnymi
zaburzeniami.

Rezultaty stosowania tych me-

tod nie s¹ widoczne natychmiast.
Proces usprawniania wymaga
czasu i cierpliwoœci. Praca z

dzieæmi jest zindywidualizowana.
Rodzaj terapii dobiera siê nie tyl-

ko pod k¹tem schorzenia, równie
istotne jest dostosowanie jej do
samopoczucia ma³ego pacjenta.

Dzieci bardzo  ró¿nie reaguj¹ na
stosowane techniki, czasem te re-

akcje zale¿¹ nawet od pory dnia,
warunków atmosferycznych, na-
stroju. W leczeniu dzieci auty-

stycznych wykorzystuje siê np.
pioniersk¹ metodê pod nazw¹

program aktywnoœci Knillów, w
której ruch pozwala na odczucie
ró¿norodnych doznañ. Dziêki ak-

tywnoœci ruchowej docieraj¹ do
dzieci informacje dotykowe, uczu-

ciowe, równowa¿ne i optyczne.

 Programy aktywnoœci mog¹
byæ równie¿ stosowane do pracy

z dzieæmi fizycznie upoœledzony-
mi, niewidomymi, niedos³ysz¹cy-
mi. Szczególnie przydatne s¹ jed-

nak w usprawnianiu dzieci auty-
stycznych, z którymi trudno jest

nawi¹zaæ jakikolwiek kontakt. W
sk³ad tej metody wchodzi piêæ
programów. Najwa¿niejsza jest

sesja kontaktu. Mo¿na j¹ potrak-
towaæ jako wprowadzaj¹c¹. Ko-

lejne sesje pozwalaj¹ na uaktyw-
nienie ró¿nych czêœci cia³a. Ka¿-
da z nich s³u¿y  rozwijaniu pew-

nych rodzajów  aktywnoœci. Od-
powiednio dobrana muzyka sy-

gnalizuje pocz¹tek i koniec sesji.
W trakcie terapii dziecku powinien
towarzyszyæ jeden z rodziców.

Wa¿ne jest, by daæ ma³emu pa-
cjentowi tyle czasu ile potrzebu-

je, stworzyæ atmosferê zabawy,
powstrzymywaæ ka¿d¹ aktyw-
noœæ, która powoduje stres lub

napiêcie. Trzeba dostosowaæ pro-
gram do indywidualnych potrzeb

dziecka, maj¹c na wzglêdzie
ograniczenia powodowane przez

rodzaj niepe³nosprawnoœci. Pra-

Ratunek w Krasnalu

Zespó³ Szkó³ nr 34
ul. Mieszka I  nr 7, tel. 679-16-69, 679-54-39

zaprasza

XV Liceum

o profilu ekonomiczno-administracyjnym  3-letnie

Liceum Uzupe³niaj¹ce
dzienne i wieczorowe dla absolwentów ZSZ (nauka bezp³atna)

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 41
oddzia³y wielozawodowe: mechanik pojazdów samochod.,
fryzjer, kucharz ma³ej gastronomii, cukiernik, sprzedawca,
drukarz, blacharz samochodowy, elektryk, piekarz, stolarz.
Nauka w zale¿noœci od zawodu trwa 2 lub 3 lata.Po ukoñczeniu
szko³y absolwenci moga kontynuowaæ naukê w 2-letnim Liceum
Uzupe³niaj¹cym

dojazd autobusem 170, 307, 308

ca metod¹ Knilla z dzieæmi o g³ê-
bokim poziomie zaburzeñ w sfe-

rze umys³owej, emocjonalnej,
spo³ecznej i ruchowej, umo¿liwia

kszta³towanie postrzegania w³a-
snej autonomii, integralnoœci oto-
czenia i wspomaga budowanie

kontaktów z innymi ludŸmi. - Mam
nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo dzieci
autystyczne bêd¹ mog³y korzy-
staæ z poradni z prawdziwego
zdarzenia. Mamy obiecane po-
mieszczenie przy Œreniawitów 12.
Po kapitalnym remoncie powsta-
nie tam tzw. sala poznawania
œwiata. Projektor bêdzie wyœwie-
tla³ ró¿ne krajobrazy, z g³oœników
bêd¹ p³ynê³y dŸwiêki - szum mo-
rza, drzew poruszanych wiatrem,
plusk strumienia. Planujemy
umieszczenie w sali m.in. ³ó¿ka
wodnego i lasera, który bêdzie
emitowa³ wielobarwne œwiat³o.
Oczywiœcie wiele zale¿y od hoj-
noœci sponsorów. Ju¿ uzyskali-
œmy obietnicê administracji osie-
dla Poraje RSM Praga na wyko-
nanie podjazdów, oœwietlenia i
hydrauliki, zaœ administracja osie-
dla Erazma pomo¿e nam w pra-
cach budowlanych typu wyburza-
nie œcian - mówi Gra¿yna Ba³za

vel Betuza, wiceprezes Stowarzy-
szenia Rodziców Dzieci Niepe³no-

sprawnych „Krasnal”, za³o¿yciel-
ka poradni rehabilitacyjnej, muzy-
koterapeutka.

Pacjenci Krasnala i ich rodziny
ju¿ po raz trzeci spotkali siê 19
czerwca na swojej olimpiadzie. W

rozlicznych konkurencjach wziêli
udzia³ wszyscy - rodzice, niepe-

³nosprawne i zdrowe rodzeñstwo,
a nawet babcie i dziadkowie. Nie
zabrak³o wspania³ych atrakcji -

nadmuchiwana zje¿d¿alnia, za-
mek i tor przeszkód. Dla rodziców

- sumo i rodeo. Dla wszystkich
jedzonko z Mc Donalds«a i Tele
Pizzy. Kto wola³ bardziej tradycyj-

ne danie, móg³ skosztowaæ kie-
³basy z grilla. Dla wielbicieli mo-

toryzacji by³y przeja¿d¿ki prawdzi-
wymi harleyami, kto wola³ psi za-
przêg - proszê bardzo. Do wybo-

ru - malamuty, alaskany i samo-
jedy ...

                   El¿bieta Gutowska

Ju¿ osiem lat dzia³a w Bia³o³êce Stowarzyszenie Rodziców

Dzieci Niepe³nosprawnych Krasnal. Ta spontaniczna i oddol-
na inicjatywa przekszta³ci³a siê w powa¿ne przedsiêwziêcie -

powo³ano Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej - Poradniê

Rehabilitacyjn¹ dla Dzieci Krasnal i Specjalistyczn¹ Porad-
niê Psychologiczno -Pedagogiczn¹. Dzia³alnoœæ obu poradni

wykroczy³a poza granice dzielnicy i miasta - na terapiê przy
Pancera 10 przyje¿d¿aj¹ niepe³nosprawne dzieci z ca³ej Pol-

ski. W grudniu ubieg³ego roku zarejestrowano w poradni ty-

siêcznego pacjenta. W Krasnalu wypracowano kilka nowa-
torskich programów terapii zatwierdzonych przez konsultan-

tów krajowych.

Stowarzyszenia

Rodziców Dzieci

Niepe³nosprawnych

„Krasnal”

Poradnia Rehabilitacyjna

Specjalistyczna

Poradnia Psychologiczno

-Pedagogiczna

03-187 Warszawa

ul. Feliksa Pancera 10
tel/fax  670 30 86

P³udy zgarnê³y wszystko - mó-
wiono w kuluarach II Miêdzyna-

rodowego Festiwalu Piosenki Re-
ligijnej w Legionowie, organizowa-

nego od 11 do 13 czerwca stara-
niem Miejskiego Oœrodka Kultury
i Parafii œw. Jana Kantego pod ho-

norowym patronatem ks. biskupa
Kazimierza Romaniuka, ordyna-

riusza warszawsko-praskiego.
Istotnie, a¿ 3 nagrody przypad³y
w udziale grupom chóralnym z

Muzycznej Rodziny AVE, dzia³a-
j¹cej w Parafii Narodzenia NMP

w P³udach.

Dobrze znane od kilku lat
mieszkañcom Bia³o³êki AVETKI

niezmiennie utrzymuj¹ znakomi-
t¹ formê. Potwierdzi³ to wystêp
konkursowy. Publicznoœæ z zapar-

tym tchem s³ucha³a fragmentów
„Akatystu ku czci Bogurodzicy” -

staro¿ytnego hymnu wspólnego
chrzeœcijanom Wschodu i Zacho-
du oraz XIX-wiecznych motetów

eucharystycznych œpiewanych
wielog³osowo a capella. Nic dziw-

nego, ¿e dziewczyny zdoby³y
Grand Prix festiwalu! Z kolei chór
mieszany, czyli AVETKI z AVE

MEN, z popularnymi i ¿ywio³owo
wykonanymi utworami gospel i

negro spirituals, zdaniem jury za-
s³u¿y³y na I nagrodê. Spontanicz-
n¹ reakcjê publicznoœci wywo³ali

natomiast najm³odsi chórzyœci
AVE - chór AVECI¥TKA, laureaci

nagrody specjalnej. Rytmiczny
refren piosenki „Owieczka”: „Cie-
szê siê, cieszê siê, ¿e sam dobry

Jezus kocha mnie” wci¹gn¹³
wszystkich do radosnego œpiewu,

Potrójne laury AVE

„Cuda siê zdarzaj¹”

klaskania, tupania. Dodajmy, ¿e
zespo³y AVE maj¹ na swoim kon-

cie ponad 30 nagród i wyró¿nieñ.
Po pracowitym roku - przypomnij-

my: rowerowa eskapada do Czê-
stochowy, Cecyliada, III edycja
„Betlejem u Avetek”, wydana p³y-

ta CD z kolêdami, „Pasja” z soli-
stami Opery Narodowej, niezli-

czone koncerty, konkursy, festi-
wale... - przygotowuj¹ siê do za-
s³u¿onych wakacji. W tym roku

bêd¹ przede wszystkim p³ywaæ
na kajakach po jeziorach kaszub-

skich i - oczywiœcie - œpiewaæ. W
programie obozów nie zabraknie
bowiem warsztatów muzycznych.

Na wyjazdy zaproszeni s¹ rów-
nie¿ ci, którzy chcieliby spróbo-
waæ swoich si³  w AVE: od 30 lip-

ca do 8 sierpnia dzieci ze szko³y
podstawowej, a od 6 do 20 sierp-

nia m³odzie¿ gimnazjalna, liceal-
na, studencka.

Szczegó³y avetki@wp.pl

6148753.

Tymi s³owami koñczy siê ksi¹¿ka Krystyny Koliñskiej „Zegad³o-
wicz. Podwójny ¿ywot Srebrem pisanego” wydana w 1999 roku.
Piêtnaœcie lat wczeœniej ukaza³a siê znacznie skromniejsza pozy-
cja o tym pisarzu „Emil i Maryla”. Rozszerzona wersja powsta³a
dziêki tropicielskiej pasji autorki, poszukiwaniu rzeczy nieznanych,
dokumentów, a tak¿e reakcji czytelników.

O Emilu Zegad³owiczu i bohaterach innych swoich ksi¹¿ek Kry-
styna Koliñska opowiada³a na spotkaniu w Domu Kultury „Praga”.
Nie wynoszê ich na piedesta³. Nie wydajê s¹dów o moich bohate-

rach. Staram siê ich zrozumieæ. Interesuje mnie psychika. Korze-
nie wielu zachowañ tkwi¹ w dzieciñstwie. Emil, jako ma³e dziecko

zostawiony przez matkê, by³ s³aby, ³atwo ulega³ wp³ywom. Zawsze
musia³ owin¹æ siê jak bluszcz wokó³ kobiet o silnych indywidual-
noœciach, jak np. znana aktorka Stanis³awa Wysocka czy Maryla,

dla której napisa³ wiersze, erotyki pt. „Wrzosy”. Ulega³ tak¿e ide-
om, o ró¿nej orientacji, np. przez pewien czas by³ zafascynowany

komunizmem, w Gorzeniu goœci³ nawet Wandê Wasilewsk¹.

Portret bohaterki ksi¹¿ki „Z³ote ptaki i terroryœci”, Elizy Orzesz-
kowej, autorka nakreœli³a m.in. na podstawie jej pamiêtnika intym-
nego. Poznajemy pisarkê - cz³owieka o szerokich horyzontach i
wyczuciu na krzywdy; kobietê ci¹gle zakochan¹ (im by³a starsza,
tym w m³odszych gustowa³a mê¿czyznach).

Jeden z recenzentów kolejnej ksi¹¿ki, „Parnas w Oborach” , za
najbardziej charakterystyczn¹ cechê pisarstwa Krystyny Koliñskiej
uzna³ pe³en zrozumienia i wspó³czucia sposób, w jaki autorka trak-
tuje swoich bohaterów: jak bliskich znajomych.

Staram siê zrozumieæ bohaterów moich ksi¹¿ek. Pisz¹c o nich
czujê jakbym z nimi rozmawia³a jakbym z nimi rozmawia³a dzieli³a

ich losy. Powieœci czy dramaty s¹ czêsto reporta¿ami pisanymi
jakby z ich w³asnego ¿ycia. Przyk³adem mo¿e byæ Stanis³aw Przy-

byszewski. Odkry³am w jego przypadku niesamowite historie dzie-
dzicznoœci i wewnêtrzne walki toczone z samym sob¹.

Pisz¹c  ksi¹¿kê „Sta-

chu. Jego kobiety. Jego
dzieci” szuka³am odpo-
wiedzi na pytanie, kim

by³: „smutnym szata-
nem”, inspiratorem z³a,

czy „cz³owiekiem o
ewangelicznej dobroci i
go³êbim sercu?”, ofiar¹

dziedzicznoœci czy w³a-
snych zaprogramowa-

nych chuci?

Ksi¹¿ka mia³a 3 wy-
dania i œwietne recen-
zje. „Nie chcê iœæ na
grób potwora, który tyle
z³ego wyrz¹dzi³ mojej
matce” - tak zareago-
wa³a jedna z trojga nie-
œlubnych dzieci Marty
Foerder i Stanis³awa
Przybyszewskiego, któ-
ra prawdê o swym pochodzeniu pozna³a ju¿ jako doros³a osoba
„Nie wiadomo, czy zrobi³ wiêcej z³ego, czy wiêcej dobrego” oceni³
po lekturze pewien filozof dominikanin. Eryka Lipiñskiego ksi¹¿ka
zainspirowa³a do stworzenia portretu (reprodukcja powy¿ej), który
autorka dosta³a w upominku z dedykacj¹  „Stanis³awa Przybyszew-
skiego z £ojewa, Krystynie Koliñskiej z Czêstochowy, Eryk Lipiñ-
ski z Krakowa - w Warszawie 27 styczeñ 1979”.

Krystyna Koliñska nie pisze z myœl¹ o konkretnych adresatach.
Piszê to co mnie interesuje. Pasjonuj¹ mnie zawi³oœci losu ludz-
kiego. Opieram siê na ciekawych, na ogó³ nieznanych Ÿród³ach.

Wtedy nie zastanawiam siê nad odbiorc¹. Potem, ku mojemu ra-
dosnemu zdumieniu,  przychodz¹ listy od ró¿nych wiekiem i za-

wodem czytelników, tak¿e od m³odzie¿y szkolnej.

Uczniowie mówi¹: „Na lekcjach s³yszymy o  Orzeszkowej, Ko-
nopnickiej jako o pomnikowych postaciach; od pani dowiadujemy

siê, ¿e to tacy sami ludzie jak my, borykaj¹cy siê z losem, maj¹cy
zalety i wady”. Pytaj¹ na przyk³ad o Stanis³awê Przybyszewsk¹,
autorkê „Sprawy Dantona”, która za¿ywa³a narkotyki.

Moje ksi¹¿ki maj¹ tak¿e powodzenie u ludzi starszych; na ich
¿yczenie bywam na spotkaniach.

Czy powsta³a sceniczna lub ekranowa wersja Pani ksi¹¿ek, skoro
w recenzjach pisano, ¿e to gotowe scenariusze?

- Mia³am ró¿ne propozycje, ale wszystko siê jakoœ rozp³ywa³o.
Obecnie sytuacja w ruchu wydawniczym jest taka, ¿e za wielki

sukces uchodzi podpisanie umowy z wydawc¹. Nastêpuje to do-
piero wtedy, gdy autor (nawet maj¹cy uznany dorobek) przedstawi
ukoñczon¹ pracê. Zaczyna siê wtedy szukanie sponsora. Ja nie

potrafiê i nie chcê zabiegaæ o sponsora choæ przyda³by siê dla
mojej prawie ukoñczonej ksi¹¿ki pt. „Tajemniczy zawsze - Jerzy

Szaniawski”.

 Bohaterem jest ¿yj¹cy w latach 1886-1970 wybitny dramaturg,
autor m.in. sztuk: „Dwa teatry”, „¯eglarz”, „Adwokat i ró¿e”. Jego
dworek rodzinny w Zegrzynku sp³on¹³ w niewyjaœnionych okolicz-
noœciach. Psychologiczny portret pisarza bêdzie wzbogacony o
fascynuj¹ce materia³y z jego ¿ycia intymnego.

Krystyna Koliñska-Sochaczewska od  30 lat mieszka na Nowej
Pradze. Jest laureatk¹ m.in. nagrody literackiej im. W³adys³awa
Reymonta i nagrody ZAIKSu imienia Karola Ma³cu¿yñskiego; „Z³ote
ptaki i terroryœci” oraz „Podwójny ¿ywot srebrempisanego” zosta³y
og³oszone ksi¹¿kami miesi¹ca.                                                                   K

Twórcy prawego brzegu
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PROJEKTY

TECHNICZNE
wod.-kan.

gaz, co
679-72-53
0601-33-74-99

oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01

TWOJ¥
DRUKARKÊ

 tel. 818-07-11

 0609-439-233

ul. 11 Listopada 62

Okna
PCV pr

om
oc

ja
-3

0%

„KING PLAST”

Odszed³

Jacek Kuroñ
Cz³owiek-Legenda, Wielki Przyjaciel Wszystkich Ludzi,
do koñca walcz¹cy o idea³y solidarnoœci spo³ecznej

Ko³o Unii Wolnoœci Praga Pó³noc

Uroczystoœci pogrzebowe odbêd¹ siê na Cmentarzu Wojskowym
na Pow¹zkach w Alei Zas³u¿onych

w sobotê 26 czerwca o godzinie 14

oferuje drewno
w formie odpadu dla odbiorców hurtowych

i gratis dla odbiorców indywidualnych

z placu firmy

ul. Annopol 18, w godz. 8-15

tel. 811-14-04, 811-84-15, 814-03-08

PHK TRANS-FORMERS WARSZAWA Sp. z o.o.

dokoñczenie ze str. 1

Taki w³aœnie nietypowy tytu³
ma gazetka samorz¹du klas 1-3
szko³y podstawowej nr 275 przy
Hieronima. O gazetce pisaliœmy

jakiœ czas temu. W³aœnie otrzy-
maliœmy czwarty numer z czerw-
ca tego roku. Wrêczyli nam go
osobiœcie m³odzi dziennikarze i
prowadz¹ca samorz¹d Gra¿yna

Papu¿yñska, nauczycielka.

Pierwszym tematem czerwco-
wego wydania obowi¹zkowo mu-
sia³a byæ wiosna. I choæ nie roz-
pieszcza³a nas ciep³em, ciep³o pi-
sali o niej uczniowie - Wiosna za-

czyna siê 21 marca. Wtedy jest
zrównanie dnia z noc¹,  czyli noc
i dzieñ s¹ sobie równe. S³oñce
mocniej grzeje i s¹ cieplejsze dni.
Ptaki przylatuj¹ z ciep³ych krajów

i buduj¹ gniazda,  a zwierzêta bu-
dz¹ siê z zimowego snu. Drzewa
wypuszczaj¹ p¹czki i listki. (...)
Temperatura jest dodatnia.
Wszystko siê zmieni³o! Prawda?

- pyta retorycznie Ola Jadach z
3b. Daniel Górecki z 3d opiewa
urodê wiosny wierszem - Idzie,
idzie wiosna, idzie nam radosna!

Ptaszki przylecia³y, trele zaœpie-
wa³y. Kwiaty zakwitaj¹, ludziom
radoœæ daj¹. Mamom, w zwi¹zku
z ich œwiêtem, poœwiêcono kolej-
ne strony gazetki. Piotrek Klesz-

czewski z 3b napisa³ m.in. - Moja
mama to wysoka i bardzo ³adna
kobieta. Troszczy siê o mnie, szy-
kuje mi jedzenie, (do serca praw-
dziwego mê¿czyzny, jak widaæ

nawet tego ma³ego, trafia siê
przez ¿o³¹dek) kupuje mi ubra-
nia i zabawki. Gdy jestem smut-
ny, przytula mnie i potrafi wys³u-
chaæ. (...) Gdy k³adê siê spaæ,

mama przychodzi do mnie i szep-
cze mi w uszko mi³e s³ówka i ca-
³uje na dobranoc. Ona te¿ uczy
mnie jak pomagaæ ludziom (...)
Nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez

mojej mamusi. Artur Myszkowski
z 3b podszed³ do problemu filo-
zoficznie - Jak mówi¹ poeci,

mama to najpiêkniejsze s³owo
œwiata. Porusza ono serce ka¿-
dego bez wzglêdu na jego wiek,
p³eæ czy kolor skóry. (...) To ona

od pierwszych chwil ¿ycia otoczy-
³a mnie matczyn¹ opiek¹, karmi-
³a mnie i wychowywa³a. W objê-
ciach mojej mamy czujê siê za-
wsze pewnie i bezpiecznie. W

wiosennym wydaniu gazetki nie
sposób by³o pomin¹æ wra¿eñ z I
komunii œw. Martyna Po³aciñska
z 2b tak pisze - Kiedy bawiê siê z
kole¿ankami, odrabiam lekcje lub

ogl¹dam telewizjê czujê Jego
obecnoœæ w moim sercu. Jest ze
mn¹ w smutku i radoœci, w szczê-
œciu i bólu. Dlatego kocham Pana
Jezusa. W gazetce pojawi³y siê

równie¿ zagadnienia bardziej uni-
wersalne - tematyka warszawska
i ekologiczna.

Zapytani o ostatnie dokonania,
mali samorz¹dowcy opowiedzieli
nam o konkursie na plakat eko-

logiczny pod has³em Zielony
œwiat - zdrowy œwiat. Zaintereso-
wanie by³o tak du¿e, ¿e ka¿da z
klas wykonywa³a po kilka prac.

Na pierwszym miejscu znalaz³ siê
plakat Artura Myszkowskiego z
3b. Dorodna rzepa by³a jedno-
czeœnie Ziemi¹ widzian¹ z ko-
smosu. Przedni pomys³. Zapyta-

ni o dokonania typowo uczniow-
skie moi rozmówcy powiedzieli -
W tym roku bêdê mia³ odznakê
wzorowego ucznia, bardzo siê z
tego cieszê (Rafa³ Roman). My

te¿ otrzymamy te odznaki i jeste-
œmy dumni. W przysz³ym roku -
chocia¿ bêdziemy ju¿ w czwartej
klasie - te¿ chcielibyœmy praco-
waæ przy redagowaniu gazetki

(Karolina Molasy, Damian Bielic-
ki). Karolina Falkowska zapre-
zentowa³a nam fragment swojej
roli z przedstawienia, które
uczniowie zaprezentuj¹ na za-

koñczenie roku szkolnego.

Nastêpne wydanie gazetki za-
pewne póŸn¹ jesieni¹ ...

(egu)

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

CENY PRODUCENTA
� raty � rabaty � sprzeda¿  � monta¿

transport i obmiar gratis

PROMOCJA
okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe Dierre, Gerda, Stalmet

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

� Drzwi wewnêtrzne Porta, Interdoor

� Parapety  wewnêtrzne i zewnêtrzne

Poci¹g szczêœcia

Plon XX sesji Rady dzielnicy
Targówek, zwo³anej w trybie pil-
nym 21 czerwca, to 4 uchwa³y,
podjête w ci¹gu 2 godzin obrad.

13 g³osami, przy 4 wstrzymu-
j¹cych siê przyjêto uchwa³ê po-
zytywnie opiniuj¹c¹ zmiany w za-
³¹czniku dzielnicowym do bud¿e-
tu Warszawy na rok 2004. Plan
dochodów zmniejszono o
715.650 z³ i zwiêkszono o
146.400 z³; plan wydatków

Powrót
do Weso³ej

Rondo z latarni¹ morsk¹

zmniejszono o 768.383 z³ i zwiêk-
szono o 199.133 z³. Zmienione
zosta³y tak¿e plany przychodów i
wydatków: œrodków specjalnych
oraz zak³adów bud¿etowych.

G³osami wszystkich obecnych
radnych (21 osób) pozytywnie
zaopiniowano projekt uchwa³y
Rady Warszawy w sprawie sprze-
da¿y lokali u¿ytkowych w domach
wielokondygnacyjnych. Wcze-
œniej projekt pozytywnie zaopinio-
wa³y: komisja gospodarki komu-
nalnej i mieszkaniowej oraz ADK
Bródno.

20 radnych opowiedzia³o siê za
uchwa³¹ pozytywnie opiniuj¹c¹
zadania inwestycyjne wodno-ka-
nalizacyjne, proponowane do re-
alizacji przez MPWiK w roku 2005
na terenie Targówka. Kontynu-
owane bêd¹: budowa kanalizacji
zlewni Elsnerów (II etap, III etap
– pompownia ul. Tu¿ycka, IV etap
– kana³y). Rozpocznie siê budo-
wa kanalizacji zlewni Elsnerów –
etapy V i VI. Rozpocznie siê bu-
dowa wodoci¹gów ul. Woliñskej i
Rzemieœlniczej, Lewinowskiej,
Koszaliñskiej, £odygowej, Jesio-
trowej, Wiernej i Janowieckiej,
£adnej, Okreœlonej. Przewidziano
te¿ budowê spinki wodnej w ul.
Remontowej oraz przebudowê
sieci wodoci¹gowej w ramach za-
dania inwestycyjnego “Budowa ul.
Nowo Trockiej.”

W ostatnim punkcie obrad g³o-
sowaniu poddano wniosek o  od-
wo³anie Jacka Wojciechowicza z
funkcji zastêpcy burmistrza Tar-
gówka, w zwi¹zku ze z³o¿on¹ re-
zygnacj¹ z tej funkcji i objêciem
funkcji burmistrza dzielnicy Weso-
³a. W tajnym g³osowaniu  18 rad-
nych popar³o wniosek, 1 by³ prze-
ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. Na
burmistrza Weso³ej Jacek Wojcie-
chowicz zosta³ wybrany po raz
drugi. Za prace na rzecz dzielni-
cy Targówek podziêkowali mu:
przewodnicz¹cy Rady Maciej
Œwiderski i burmistrz Romuald
Gronkiewicz.

Do protoko³u sesji do³¹czono
podpisany przez radnych wniosek
o umieszczenie w planie inwesty-
cyjnym dla dzielnicy Targówek
zadania inwestycyjnego “Moder-
nizacja boiska do pi³ki no¿nej
wraz z oœwietleniem treningowym
i wiat¹ trenersk¹”.

Na nastêpnej sesji, 28 czerw-
ca, od godz. 11.00 w sali ratusza
przy ul. Kondratowicza, o plano-
wanym przebiegu Trasy Tysi¹c-
lecia, wspólnie z radnymi Targów-
ka, obradowaæ bêd¹ radni Rem-
bertowa, Pragi Po³udnie i Pragi
Pó³noc. Udzia³ wezm¹ przedsta-
wiciele w³adz m.st. Warszawy.
Materia³y przygotowa³ radny Wi-
told Harasim.                           K.

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

jednoczeœnie cz³onek Ligi Mor-
skiej i Rzecznej przypomnia³, ¿e
Bia³o³êka jest najbardziej wodn¹
dzielnic¹ stolicy - a¿ 6 proc. jej ob-
szaru zajmuj¹ rzeki, kana³y i za-
lewy. W przerwie ogl¹daliœmy pra-
ce uczniów - rewelacja. Central-
ne miejsce na rondzie w makie-
cie £ukasza Najbauera zajmuje

latarnia morska. Jak powiedzia³
przewodnicz¹cy rady dzielnicy
Dariusz Ostrowski, architekci wy-
korzystaj¹ makiety uczniów two-
rz¹c swoje projekty zagospoda-
rowania ronda. Pomys³ z latarni¹
morsk¹ bardzo siê podoba³. W
centralnym punkcie ronda wg pro-
jektu Krzysztofa Cieœlickiego na
planie unijnego krêgu z gwiazd
znajdowa³ siê zegar w kszta³cie
bia³ej kopu³y, wskazuj¹cy czasy
we wszystkich stolicach europej-
skich. Wydaje siê, ¿e nie od rze-
czy by³aby kompilacja obu pomy-
s³ów. Z pewnoœci¹ do wykorzysta-
nia jest równie¿ bardzo profesjo-
nalny projekt komputerowy ronda
wykonany przez Edwina Tomcza-
ka. Inne makiety nie odbiega³y

urod¹ i trafnoœci¹ koncepcji od
nagrodzonych.

Po krótkiej przerwie mieszkan-
ka dzielnicy Gra¿yna Taranek ofi-
cjalnie przeprosi³a Dariusza
Ostrowskiego za naruszenie jego
dóbr osobistych jak nakaza³ jej
s¹d (sprawa ¿³obka „Bajka”). Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzenne-
go Warszawy nie zosta³o omówio-
ne przez przedstawiciela Biura
Naczelnego Architekta Miasta.
Jak wynika z pisma skierowane-
go do rady Bia³o³êki pierwszy pro-
jekt zagospodarowania prze-
strzennego stolicy pojawi siê do-
piero we wrzeœniu. Bia³o³êce
znów przybêd¹ nowe nazwy ulic
- Zielony Zagajnik i Cudne Ma-
nowce. Radni pozytywnie zaopi-
niowali podzia³ Bia³o³êki na 11
odrêbnych obszarów - ̄ erañ, Tar-
chomin, Nowodwory, D¹brówka
Szlachecka, Henryków, Chosz-
czówka, Bia³o³êka Dworska, Sza-
mocin, Brzeziny, Grodzisk, Kobia-
³ka. Zastosowano kryteria - histo-
ryczne, geograficzne, b¹dŸ funk-
cjonalne. Cel - wymóg zastoso-
wania jednolitych tablic z nazwa-
mi ulic i tablic informacyjnych dla
ca³ej Warszawy. Przyjêto kolejne
zmiany w bud¿ecie na 2004 rok.
W interpelacjach i wolnych wnio-
skach pojawi³y siê pytania o spo-
rym rozrzucie tematycznym - od
czêstotliwoœci koszenia traw
przez dzielnicê (s¹ œrodki jedynie
na trzykrotne koszenie) i miasto
(jak sugerowali radni bez limitów),
przez egipskie ciemnoœci w Par-
ku Picassa (awarie w zwi¹zku z
budow¹ gimnazjum przy Van Go-
gha), po sprawê nowego liceum
w Bia³o³êce. Lidia Polit optowa³a
za powstaniem nowego liceum na
europejskim poziomie. Zastana-
wiano siê nad sensownoœci¹
funkcjonowania liceum im. Her-
berta (75 miejsce w rankingu war-
szawskich szkó³ œrednich). Bur-
mistrz Lilianna Zientecka przeko-
nywa³a, ¿e miejsce w rankingach
nie zawsze mówi ca³¹ prawdê o
szkole. - To jest bardzo dobra
szko³a i jestem przeciwna jej likwi-
dacji. Byæ mo¿e liceum zostanie
przeniesione do nowego budyn-
ku w kompleksie przy Van Gogha.

Na marginesie tego tematu:
rodzice - s³usznie zreszt¹ - stara-
j¹ siê wybraæ dla swoich dzieci jak
najlepsze gimnazjum czy te¿ li-
ceum. W swoich preferencjach
kieruj¹ siê zarówno opiniami in-
nych, jak i rankingami. Nic wiêc
dziwnego, ¿e poszukuj¹ mo¿liwo-
œci nauki w liceum poza terenem
Bia³o³êki, która na dziœ ma tylko
jedno, stosunkowo „œwie¿e” li-
ceum, w³aœnie im. Herberta.
Mimo up³ywu czasu, bo minê³o
ju¿ parê lat, przyklejone ma ono
etykietkê dawnej szko³y zawodo-
wej, jaka kiedyœ by³o. Nie dysku-
tujemy o poziomie szko³y.  S¹dzi-
my jednak, ¿e lepiej sta³oby siê,
gdyby liceum im. Herberta na w³a-
sn¹ rêkê zdobywa³o sobie pozy-
cjê w rankingach, która póki co nie
jest najmocniejsza, a do ¿ycia
powo³ane zosta³oby nowe liceum
– mo¿e na bazie obiektu szkol-
nego przy Van Gogha. Nowa ka-
dra, nowe warunki, nowa pozycja
startowa w rankingach. Bo prze-
cie¿ tylko w ten sposób mo¿na
przyci¹gn¹æ nowych zdolnych i
twórczych uczniów, którzy potem
stanowi¹ w³aœnie m.in. o opinii
szko³y.                                (egu)

Dom   Kultury  „ ŒWIT”
ul. Wysockiego 11
tel.:  811-01-05 , 811-11-09
www.dkswit.com.pl

LIPIEC

* Si³ownia   pon- pt  godz.
16.00-21.00  do 9 lipca

* Otwarte turnieje szachowe  pt
godz. 17-21.00

* Letnia szkó³ka szachowa     pt.
godz. 15.00-16.30

* Indywidualna nauka gry na
instrumentach: keyboard, piani-
no, gitara

* Kurs tañca latynoamerykañ-
skiego od  26.07

* Warsztaty bêbniarskie do 16
lipca

* Letni kurs samoobrony   do
16 lipca

* Biblioteka  pon., œr., pt. 14-
19, wt., czw. 10-16
SIERPIEÑ
* Si³ownia  od pon. do pt. 9 -

31.08 godz. 14-20
* Szkó³ka bokserska

 pon.,  œr., pt. godz. 17.00-18.30
9-31.08

* Otwarte turnieje szachowe  pt.
w godz. 17-21

* Kurs tañca latynoamerykañ-
skiego

 * Letni kurs samoobrony 9-
31.08

* Letnia szkó³ka szachowa     pt
godz. 15.00-16.30

* Bilardy godz. 10-20
* Klub internetowy godz. 10-.20
* Biblioteka  od  23.08 pon., œr.,

pt. godz. 14-19, wt.- czw. godz.
10-16.

DK ,,Zacisze’’
ul. Blokowa 1, tel 679-84-69
szersza oferta
www.zacisze.waw.pl
Zapraszamy wszystkie dzie-

ci i m³odzie¿ w wieku 6-14 lat
28 czerwca-2 lipca:

-wycieczka do Lasu Kabac-
kiego i na basen w Powsinie,

  -wycieczka do Oœrodka JeŸ-
dzieckiego ,,Bródno’’, trzydnio-
wy pobyt w oœrodku ,,Leœnik’’ 8
km od Augustowa. Ju¿ prowa-
dzimy zapisy!

Lato w
mieœcie

Salon

fryzjersko

kosmetyczny

DONADONADONADONADONATTTTTAAAAA
fryzjerstwo

damsko-mêskie, dzieciêce

koki, fryzury œlubne,

odnowa „JOICO”

kosmetyka profesjonalna:

zabiegi na twarz i cia³o,

makija¿ œlubny i wieczorowy

manicure-pedicure,

tipsy, zdobienie paznokci

u r¹k i nóg

Z t¹ reklam¹

10% rabatu

ul. Kijowska 11
vis a vis Dworca Wschodniego

Serdecznie zapraszamy

pon.– pt. 8-20, sob. 8-16

tel. 818-18-22
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wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

ul. Jagielloñska 1
tel. 818-00-83

bi¿uterii

P.P.H.U. ”SENATOR”

0602 238 622

PRODUCENT MEBLI

KUCHENNYCH

pon.-pt.  11.00-18.40

sob.  10.00-14.00

Zaprasza do sklepu firmowego

na Targówek

ul. Gorzykowska 11

(022) 678-21-92

pon.-pt.  11.00-18.40

sob.  10.00-14.00

W sobotê, 19 czerwca Kana³
¯erañski w pobli¿u przystani Tro-
jan zape³ni³ siê kolorowymi stwo-
rami – ³odziami o smoczych g³o-
wach. Po raz pierwszy w Warsza-
wie odby³y siê tu Wyœcigi £odzi
Smoczych. W ten sposób Bia³o-
³êka œwiêtowa³a 10 lat swojej sa-
morz¹dnoœci.

Organizatorami zawodów by³a
Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³ê-
ka, Ryszard Seruga, wioœlarz,
by³y olimpijczyk, obecnie prezes
firmy Plastex i g³ówny sponsor
regat oraz Parafialny Klub Spor-

towy AGAPE. Honorowy patronat
nad imprez¹ objêli : I ordynariusz
Diecezji Warszawsko-Praskiej, J.
E. ks. biskup Kazimierz Romaniuk
oraz burmistrz Dzielnicy Bia³o³ê-
ka Jerzy Smoczyñski.

Pomys³odawc¹ i inicjatorem
zawodów by³ Parafialny Klub
Sportowy AGAPE, który od roku
z powodzeniem dzia³a wœród m³o-
dzie¿y parafii Najœwiêtszej Maryi
Panny Matki Piêknej Mi³oœci w
Tarchominie oraz Janusz Bujnow-
ski, wspó³za³o¿yciel klubu.

- To mia³a byæ ma³a impreza
kajakarska, promuj¹ca sporty
wodne na Kanale ¯erañskim –
mówi prezes klubu, ksi¹dz An-
drzej Kinowski – tymczasem, w
po³¹czeniu z projektem w³adz
dzielnicy, zmieni³a siê w du¿e,
oryginalne zawody.

Rzeczywiœcie, wyœcigi ³odzi
smoczych to niekonwencjonalne
wydarzenie sportowe. Ta dyscy-
plina jest w Polsce jeszcze ma³o

znana. Wywodzi siê z Chin i po-
noæ ma ju¿ 2300 lat. Legenda
mówi, ¿e 300 lat p.n.e., na sko-
rumpowanym dworze cesarskim
przebywa³ poeta i filozof Qu
Yuan, cz³owiek uczciwy, pragn¹-
cy poprawiaæ los zwyk³ych, bied-
nych ludzi. W wyniku intrygi ce-
sarskich zauszników, Qu Yuan
zosta³ wygnany z dworu. Zrozpa-
czony tu³a³ siê po kraju wiele dni,
a¿ wreszcie przyszed³ nad brzeg
rzeki Mi Lo i rzuci³ siê w jej nurty.
Rybacy, którzy widzieli jego de-
speracki czyn, pospieszyli mu na

pomoc. Bij¹c w bêbny, by odstra-
szyæ ¿ar³oczne ryby i wios³uj¹c
wœciekle, próbowali uratowaæ po-
etê. Niestety, nie uda³o im siê to.
Jednak, na pami¹tkê tej tragedii,
ka¿dego roku urz¹dzali wyœcigi
³odzi. W ten sposób narodzi³ siê
sport, który podbi³ serca nie tyl-
ko Chiñczyków, chocia¿ d³ugo
pozostawa³ wy³¹cznie ich spe-
cjalnoœci¹. 25 lat temu œwiat za-
cz¹³ odkrywaæ ³odzie smocze.

Obecnie dyscyplina ta jest bar-
dzo popularna w Stanach Zjed-
noczonych i Kanadzie oraz w nie-
których krajach Europy. W Pol-
sce znana jest od 1997 r., kiedy
to W³odzimierz Schmidt, d³ugo-
letni dzia³acz sportowy i trener,
zorganizowa³ pierwsze zawody
miêdzynarodowe na Mot³awie w
Gdañsku. Regaty mog³y odbyæ
siê tylko dlatego, ¿e zaproszone
z Niemiec kluby przywioz³y ze
sob¹ dwie ³odzie. Teraz dzia³a w
Polsce kilka klubów, g³ównie na

pó³nocy kraju, zrzeszonych w Pol-
skiej Federacji £odzi Smoczych.

Czym wyt³umaczyæ tak wielkie
zainteresowanie t¹ dyscyplin¹ na
œwiecie? Otó¿ wyœcigi ³odzi smo-
czych to sport, jakiego poszukiwa-
no od dawna. Mog¹ rywalizowaæ
w nim szko³y, firmy, stowarzysze-
nia. W³aœciwie nie ma ograniczeñ
wiekowych. Uprawiaæ tê dyscypli-
nê mo¿e ka¿dy od 12 do 100 lat.
Najstarszy zarejestrowany uczest-
nik zawodów ³odzi smoczych mia³
86 lat.

Jest  to œwietna zabawa, wspa-

nia³a impreza rekreacyjna, godna
polecenia równie¿ dlatego, ¿e nie
wymaga specjalnych treningów
ani przygotowañ. Specjalny jest w
niej natomiast sprzêt – d³ugie, wio-
s³owe ³odzie, na których dziobie
zainstalowana jest g³owa smoka,
a na rufie – ogon. 10-osobowe ³o-
dzie wa¿¹ ok. 180 kg. Istniej¹ rów-
nie¿ wiêksze ³odzie smocze, prze-
znaczone dla 22 wioœlarzy – wte-
dy licz¹ 12,29 m d³ugoœci i wa¿¹
ok. 250 kg .

W sobotnich zawodach na Ka-
nale ̄ erañskim, na dystansie 200
m œciga³y siê ³odzie 10-osobowe,
a œciœlej mówi¹c 12-osobowe,
gdy¿ za³oga sk³ada siê z 10 wio-
œlarzy, sternika oraz dobosza, czy
te¿ “bêbniarza”. Uczestnicy star-
towali w 3 kategoriach:

1/  reprezentacji gimnazjów
2/  reprezentacji parafii
 3/  osad samorz¹dowych
Jeden ze sponsorów imprezy,

klub sportowy “Spójnia” zapewni³
sterników i sêdziów. Nad bezpie-
czeñstwem czuwali ratownicy, któ-
rych motorówka towarzyszy³a ka¿-
demu wyœcigowi. Osad gimnazjów
i parafii zg³osi³o siê tak du¿o, ¿e
trzeba by³o przeprowadziæ elimi-
nacje w tych kategoriach.

Punktualnie o godz. 11 rozpo-
czê³a siê rywalizacja. W pierw-
szym wyœcigu eliminacyjnym wy-
startowa³y reprezentacje Gimna-
zjum nr 3 i Gimnazjum nr 5, nato-
miast w drugich eliminacjach sta-
r³y siê ze sob¹ reprezentacja Gim-
nazjum nr 1 oraz ekipy Parafial-
nego Klubu Sportowego – AGA-
PE I i AGAPE II.

Pomiêdzy wyœcigami, uczestni-
ków zagrzewa³ do walki zespó³
muzyczny Ryszarda Makowskie-
go, którego wszyscy pamiêtamy z
kabaretu OTTO. Napisa³ on  spe-
cjalnie na tê okazjê piosenkê, któ-
ra sta³a siê niejako hymnem im-
prezy:
Smocze ³odzie mkn¹ po wodzie,
smocze ³odzie mkn¹ po wodzie
Popatrz, popatrz, bo nie zdarza
siê to co dzieñ!

Rzeczywiœcie, tak kolorowe,
emocjonuj¹ce widowisko nie zda-
rza siê codziennie. Po gimnazjali-
stach do rywalizacji w 3 wyœcigach
eliminacyjnych stanê³y reprezen-
tacje nastêpuj¹cych praskich pa-
rafii: Grodzisk, Najœwiêtszej Marii
Panny Matki Piêknej Mi³oœci, œw.
Jakuba, Narodzenia Najœwiêtszej

Wejœcie Smoków
Marii Panny, œw. Marka, œw. Flo-
riana, œw. Franciszka, œw. Fausty-
ny i œw. Jadwigi. Do fina³u prze-
sz³y 3 osady: NMP Matki Piêknej
Mi³oœci, Narodzenia NMP i œw.
Franciszka. Trzeba tu nadmieniæ,
¿e za³oga drugiego finalisty sk³a-
da³a siê w wiêkszoœci  (6) z dziew-
cz¹t, œpiewaj¹cych w chórze
“Avetki”. Magda Chor¹¿y i Iza
Markowska powiedzia³y nam, ¿e
w zwyciêstwie pomog³o im poczu-
cie rytmu i zgranie, do jakiego
przyzwyczajone s¹ w chórze.

Przed wyœcigami fina³owymi

czas uczestnikom i zgromadzo-
nym widzom umila³ zespó³ szan-
towy pod intryguj¹c¹ nazw¹ “Mo-
kre Kapoki”. Popularne ¿eglarskie
pieœni, takie, jak “Tawerna pod pi-
jan¹ zgraj¹” czy “Gdzie ta keja”
wprowadzi³y nas w nastrój mor-
skiej przygody. Zaraz jednak roz-
poczê³a siê g³ówna rywalizacja.
W pierwszym finale spotka³y siê
za³ogi Gimnazjum nr 1, Gimna-
zjum nr 3 i Gimnazjum nr 5. Zwy-
ciêzc¹ tego wyœcigu okaza³a siê
dru¿yna Gimnazjum nr 3.

Drugi fina³, rozegrany miêdzy
reprezentacjami parafialnymi oka-
za³ siê bardzo dramatyczny. Oto
p³yn¹ca na torze trzecim ³ódŸ pa-
rafii œw. Franciszka zaczê³a na-
gle niebezpiecznie skrêcaæ i “za-
jecha³a” drogê wios³uj¹cym na
torze drugim “Avetkom”. Mimo
usilnych prób, œw. Franciszkowi
nie uda³o siê wyprostowaæ kursu,
³ódŸ siê przechyli³a i po chwili za-
³oga mia³a okazjê przekonaæ siê,
jak zimna jest woda w Kanale
¯erañskim - na zdjêciu. Na szczê-
œcie nikomu nic siê nie sta³o. Zwy-
ciêzc¹ fina³u zosta³a osada para-
fii NMP Matki Piêknej Mi³oœci  w
sk³adzie: kapitan  Mateusz Zofiñ-
ski, bêbniarz Micha³ Oskroba,
£ukasz Niwiñski, Bartosz Nad-
wodny, £ukasz Kulas, £ukasz
Brzozowski, Przemek Moœcicki,
Marek Maciejewski, Micha³ Maj,
Marcin Maj, Marcin Godlewski.

Kapitan zwyciêskiej za³ogi
zdradzi³ nam, ¿e trenowali od 3
tygodni w soboty i trochê obawiali
siê zgranych dziewcz¹t z parafii
Narodzenia NMP. Micha³ Oskro-
ba zwróci³ uwagê, jak wa¿na jest
w wyœcigach smoczych ³odzi rola
bêbniarza, który wybijaj¹c rytm,
narzuca dru¿ynie tempo. Marek
Maciejewski i Micha³ Maj stwier-
dzili skromnie, ¿e najwa¿niejsza
jest jednak praca pierwszej pary
wios³uj¹cej.

Po tym emocjonuj¹cym wyœci-
gu nast¹pi³ trzeci fina³, w którym
spotka³y siê osady samorz¹dów
dzielnic Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i
Targówka oraz za³oga “Szarych
eminencji” czyli przyjació³ organi-
zatorów. Zwyciê¿y³a reprezenta-
cja samorz¹du Dzielnicy Praga-
Pó³noc. Za³oga dzielnicy Bia³o³ê-
ka z burmistrzem Jerzym Smo-
czyñskim zajê³a drugie miejsce -
na zdjêciu. Osada Targówka upla-
sowa³a siê na miejscu czwartym
za za³og¹ “Szarych eminencji”.

Po wystêpie Formacji Tañca
Hip-hopowego z Domu Kultury
“Praga”, w obecnoœci ksiêdza
dziekana Tadeusza Olaczka na-
st¹pi³o rozdanie nagród i dyplo-
mów. Puchary ufundowali bur-
mistrz Dzielnicy Bia³o³êka Jerzy
Smoczyñski oraz ksi¹dz biskup

Kazimierz Romaniuk. Za³oga
zwyciêskiego Gimnazjum nr 3
otrzyma³a te¿ ³ódŸ ¿aglow¹ typu
“Pessymist”, skonstruowan¹ spe-
cjalnie dla m³odzie¿y. Ksi¹dz dzie-
kan Tadeusz Olaczek oraz bur-
mistrz Jerzy Smoczyñski zostali
honorowymi cz³onkami Parafial-
nego Klubu Sportowego AGAPE.

Podsumowuj¹c Wyœcigi £odzi
Smoczych, burmistrz Jerzy Smo-
czyñski wyrazi³ nadziejê, ¿e bê-
dzie to impreza cykliczna (trzeba
przecie¿ zrewan¿owaæ siê samo-
rz¹dowi Pragi-Pó³noc), promuj¹-
ca sporty wodne i Kana³ ¯erañ-
ski.

- Kana³ ¯erañski to du¿y atut
Bia³o³êki – powiedzia³ burmistrz
Smoczyñski – mamy przystañ
wodn¹ prawie w centrum miasta,
trzeba to wykorzystaæ. Wkrótce
powstanie tu profesjonalny tor
kajakarski.

Pierwsze w Warszawie Wyœci-
gi £odzi Smoczych by³y bardzo
udan¹ imprez¹ integruj¹c¹, w któ-
rej wa¿niejsza od nagród okaza-
³a siê sama rywalizacja i mo¿li-
woœæ poznania nowej formy re-
kreacji.             Joanna Kiwilszo

ATRAKCYJNE
MIESZKANIA

� tereny ogrodzone
� budynki wyposa¿one
       w  instalacjê

- internetow¹
- telewizji kablowej

� tarasy/loggie - gratis
� gara¿e w budynkach

SBM WARDOM
ul. Kochanowskiego 49

tel. 669-71-30, 669-71-49
www.wardom.pl

Raty i terminy do uzgodnienia
NISKIE OP£ATY

EKSPLOATACYJNE!

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

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy

• nerwice,  przemêczenie,  brak odpornoœci na stres

GROTA SOLNO-JODOWA

Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15

SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

SUPERPROMOCJA  LETNIA
od 21 czerwca do 31 sierpnia

do 40%
taniej

Administracja Osiedla „Generalska”

og³asza konkurs ofert

na wynajem lokalu u¿ytkowego

przy ul. Zamiejskiej 17 o powierzchni 64 m2.
Wadium wynosi 1.000 z³.

Szczegó³owe informacje tel. 678-11-07 Celina Grzelak.
Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 30 czerwca 2004 r.

w biurze administracji
ul.  Zamiejska 3 kl. IV w sekretariacie.

RSM „Praga” zastrzega sobie prawo swobodnego
wyboru oferty, nieprzyjêcia ¿adnej z ofert l

ub uniewa¿nienia konkursu bez podawania przyczyn.

OFERTA WAKACYJNA:
� p³ywalnia - lipiec do 15 sierpnia

- nauka p³ywania (kursy przyspieszone)

- p³ywanie rekreacyjne

-  p³ywanie rodzinne

- si³ownia - do 31 lipca

� oœrodek letni - lipiec, sierpieñ

- basenik dla dzieci ze zje¿d¿alni¹

- urz¹dzenia zabawowe na terenie

- grill i pla¿owanie

- imprezy okolicznoœciowe

Uwaga:
zapraszamy

grupy lata w mieœcie

(rezerwowanie p³ywalni)

wstêp na oœrodek letni

 bezp³atny

Obiekt posiada w³asn¹ ochronê.

Na miejscu bar i kawiarnia, sklep nurkowy.

tel. 619-27-59, 818-83-81
fax 619-88-08

„Namys³owska” sp. z o.o.
ul. Namys³owska 8

www.naka.waw.pl
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Od paŸdziernika 2003 r. w kamienicy artystycz-
nej przy ul. Bia³ostockiej 22 dzia³a galeria Fundacji
Artbarbakan, zwana Mellin¹ Sztuki. Piwnice zas³u-
¿onej praskiej kamienicy œwietnie nadaj¹ siê do pre-
zentacji sztuki wspó³czesnej. Mellina Sztuki nazw¹
nawi¹zuje do praskich klimatów, ale równie¿ do swo-
bodnego ¿ycia artystycznej bohemy. Niezale¿noœæ
i unikanie utartych schematów s¹ nadrzêdn¹ zasa-
d¹ twórców Fundacji Artbarbakan, artystów mala-
rzy - na zdjêciu od lewej Jerzego Lassoty i Miro-
s³awa D³ugosza- Mirona. Oni zawsze byli nieza-
le¿ni, nawet w trudnych czasach PRL.

A wszystko zaczê³o siê we wczesnych latach 60.
Pañstwo stara³o siê wtedy kontrolowaæ wszystkie
formy ¿ycia spo³ecznego. Wszelkie inicjatywy, je-
¿eli nie mieœci³y siê w ramach wyznaczonych przez
partiê komunistyczn¹, by³y têpione. Ludzie kultury
równie¿ musieli poddaæ siê rygorom, dzia³aæ w ofi-
cjalnych organizacjach i zwi¹zkach.

I oto znalaz³a siê grupa m³odych, niepokornych
malarzy, którzy nie chcieli byæ sterowani, pragnêli
byæ niezale¿ni. Zaczêli wystawiaæ swoje prace na
murach Barbakanu. Kupczyñski, Smolarek, Naliwaj-
ko, Kotliñski-Rao, D¹browski-Naldek, Lassota, Sza-
jewska, Mieliwodzki, Popielarczyk i inni. Z jednej
strony baszty realiœci, z drugiej - abstrakcjoniœci.
By³y wœród nich spory - abstrakcjoniœci œmiali siê,
¿e u realistów straszy duch Van Gogha. £¹czy³a
ich jednak niezale¿na postawa artysty, chêæ wyj-
œcia ze swoimi pracami do ludzi. Oni nie nale¿eli do
Zwi¹zku Plastyków, obce im by³y „uk³ady”, dziêki
którym uznani twórcy otrzymywali stypendia, miesz-
kania i pracownie. Niewa¿ny by³ te¿ dyplom Aka-
demii.

Te niezale¿ne wystawy na murach Barbakanu w
latach 1962-1967 nadawa³y trochê kolorytu szarej,
komunistycznej rzeczywistoœci, zbli¿a³y siermiê¿n¹
Warszawê do kolorowych stolic zachodniej Europy.
Zwiedza³y je t³umy ludzi. Widocznie jednak dra¿ni-
³y komunistyczne w³adze. Niezale¿ni malarze byli
niebezpieczni, bo pokazywali to, co dla socjalistycz-
nego pañstwa by³o niewygodne. Pewnego dnia, w
1967 r. pojawi³y siê pod Barbakanem milicyjne sa-
mochody; w ten sposób artyœci  zostali wyrzuceni
ze Starówki.

Po likwidacji Barbakanu wiêkszoœæ wystawiaj¹-
cych tam artystów wyemigrowa³a na Zachód. Reszta
spotyka³a siê w Œwinoujœciu i tam wystawia³a swo-
je prace. W 1969 r. Jerzy Lassota, Miros³aw D³u-
gosz-Miron i Kazimierz D¹browski - Naldek za³o¿yli
Warszawsk¹ Grupê Malarzy Niezale¿nych. Spoty-
kali siê co tydzieñ w wynajêtej warszawskiej pra-
cowni Jerzego Lassoty, dyskutowali, organizowali
nawet spektakle teatralne. Miron tak wspomina te
czasy :

Myœleliœmy o sztuce, nie o polityce czy o cha³tu-
rach. I chocia¿ by³o nam trudniej, nie chcieliœmy byæ
w Zwi¹zku. W Warszawie by³ wtedy 1 sklep z farba-
mi i przyborami malarskimi, ale ¿eby tam kupowaæ
trzeba by³o mieæ legitymacjê zwi¹zkow¹. Mieliœmy
œwiadomoœæ, ¿e nie ma dla nas sklepów, galerii, a
mimo to ceniliœmy sobie nasz¹ niezale¿noœæ.

Pierwsza po³owa lat 70. to czas podró¿y po kra-
jach Europy, czas indywidualnych wystaw i poszu-
kiwañ. Nawi¹zuj¹ wtedy kontakty w Szwecji, w Niem-
czech i we W³oszech. W 1974 r. zorganizowano
pierwsz¹ wystawê zbiorow¹ Niezale¿nych w Mün-
ster, a nastêpnie w Darmstadt. W 1976 r. Niezale¿-
ni wracaj¹ do kraju i maj¹ zbiorow¹ wystawê w Ga-
lerii Wola w Warszawie. W nastêpnych latach czê-
sto prezentuj¹ swoje prace w krajach skandynaw-
skich i w Niemczech. W 1981 r. Naldek otwiera Ga-
leriê „Kontakt” w Warszawie. W listopadzie pod tak¹
sam¹ nazw¹ Niezale¿ni otwieraj¹ wystawê w Mu-
zeum Woli, zapraszaj¹c do udzia³u w niej pozna-
nych wczeœniej artystów europejskich. Ekspozycjê
tê przerywa wprowadzenie stanu wojennego. W³a-
œciwie by³a to najd³u¿sza wystawa, bo artyœci mogli
odebraæ swoje obrazy dopiero w kwietniu nastêp-
nego roku.

20-lecie istnienia grupy Niezale¿ni œwiêtuj¹ po-
kazem w Szczecinie. Kontynuuj¹c ideê „sztuka bez
granic” organizuj¹ w Galerii EL w Elbl¹gu wystawê
„Kontakt II”, w której bior¹ udzia³ równie¿ artyœci z
innych krajów. „Kontakt III” odby³ siê w 1990 r. w
Kaliningradzie. W lutym 1994 r. zgin¹³ w Hamburgu
Kazimierz D¹browski-Naldek. Pozosta³y po nim
m.in. interesuj¹ce pejza¿e Pragi i Targówka - na
zdjêciu. W 1997 r. w Kassel odby³a siê, w ramach

Niezale¿noœæ w kolorze

programu kulturalnego miasta wystawa Warszaw-
skiej Grupy Niezale¿ni’69 „Documenta X”, prezen-
tuj¹ca prace Lassoty, Mirona i poœmiertnie Naldka.

Po powrocie z Kassel, wakacyjna Warszawa wy-
dawa³a siê przyjacio³om pusta. Postanowili j¹ o¿y-
wiæ. Zrodzi³ siê wtedy pomys³ letnich, plenerowych
prezentacji malarstwa na Starówce, jak w latach 60.
Jerzy Lassota i Miron zainteresowali projektem prof.
Janusza Durko i Andrzeja So³tana z Muzeum Hi-
storycznego m. st. Warszawy, pozyskali sponsorów
i w ten sposób w 1998 r. powsta³a Fundacja Artbar-
bakan. Zrodzi³a siê z potrzeby organizowania la-
tem przegl¹dów i pokazów promuj¹cych polsk¹ sztu-
kê wspó³czesn¹. Artbarbakan 98 mia³ na celu przy-
pomnienie polskiej publicznoœci, warszawiakom i tu-
rystom, odwiedzaj¹cym latem Stare Miasto, pierw-
szych, niezale¿nych wystaw na murach Barbaka-
nu. Mia³a to byæ impreza jednorazowa. Przerodzi³a
siê jednak w coroczny, cykliczny, plenerowy prze-
gl¹d sztuki. Fundacja Artbarbakan piêciokrotnie w
okresie lata realizowa³a program promocji sztuki w
kilkunastu miejscach wystawowych stolicy.

Od 2003 roku Fundacja ma swoj¹ sta³¹ siedzibê
- Mellinê Sztuki, przy ul. Bia³ostockiej 22 - mo¿e
wiêc przez ca³y rok prezentowaæ ró¿norodn¹ twór-
czoœæ artystyczn¹.

- Mellina doskonale oddaje charakter wysta-
wianych tu prac - mówi Jerzy Lassota - ten twór-
czy ba³agan, ró¿norodnoœæ form i gatunków œwiad-
czy o tym, ¿e nie selekcjonujemy dzie³ wed³ug ja-
kichœ kryteriów. Cenimy indywidualnoœæ, chcemy
wystawiaæ ciekawych artystów. Umo¿liwiamy kon-
takt artysty z odbiorc¹, kolekcjonerem. Nie sprze-
dajemy obrazów na si³ê. Du¿ym nieporozumieniem
jest rozpatrywanie obrazu w kategoriach „sprzeda
siê, czy siê nie sprzeda”. Za obrazem kryje siê coœ
bardzo cennego - to doœwiadczenia i prze¿ycia jego
twórcy. Obraz po¿yje trochê d³u¿ej ni¿ artysta, to
kawa³ek ¿ycia cz³owieka.

- Jest k³opot z m³odymi artystami - dodaje Miron
- namaluj¹ jeden dobry obraz i zaraz bior¹ siê za

zapraszamy do placówek IV Oddzia³u Centrum PKO BP S.A.

IV Oddzia³, Warszawa ul. Targowa 42, tel. 670-11-55
XXII Oddzia³, Warszawa ul. Kijowska 11, tel. 619-90-98
XXIII Oddzia³, Warszawa ul. Piotra Skargi 61, tel. 678-33-30
XL Oddzia³, Warszawa ul. Krasnobrodzka 11, tel. 675-02-78
XLI Oddzia³, Warszawa ul. G³êbocka 15, tel. 675-97-97
XLIX Oddzia³, Warszawa ul. Modliñska 8, tel. 811-54-69
LI Oddzia³, Warszawa ul. Œwiatowida 47, tel. 819-03-50
LV Oddzia³, Warszawa ul. Targowa 68, tel. 619-20-61
LIX Oddzia³, Warszawa ul. Modliñska 310/312, tel. 819-05-85
LXV Oddzia³, Warszawa ul. Ksi¹¿kowa 9b, tel. 466-51-02
I Oddzia³ w Markach ul. Promienna 4b, tel. 771-30-10
II Oddzia³ w Markach ul. Pi³sudskiego 1, tel. 771-34-66

reklamê. A przecie¿ z malarstwa
mo¿na prze¿yæ i byæ wiernym swo-
im idea³om. Nie ma co liczyæ na to,
¿e siê zrobi maj¹tek, ale nie ma
sensu traciæ czasu na cha³turê, le-
piej ten czas spo¿ytkowaæ na ma-
lowanie. Teraz ju¿ mo¿na bez k³o-
potu kupiæ farby, wiêcej zale¿y od
nas samych.

- Trzeba mieæ szacunek dla sa-
mego siebie i dla swojej pracy -
zwraca uwagê Jerzy Lassota - my
potrzebujemy zapachu farby, pie-
ni¹dze nie s¹ najwa¿niejsze. Dro-
ga, któr¹ siê idzie, niezale¿noœæ, to
jest kwestia wyboru. Najtrudniejsze jest pierwsze
30 lat...

Od 35 lat Warszawska Grupa Malarzy Niezale¿-
ni’69 zachowuje swoj¹ odrêbnoœæ. Kiedyœ niezale¿ni
od partyjnej kontroli, uk³adów, teraz od komercji. Id¹
w³asn¹ drog¹. Promuj¹ wspó³czesn¹ sztukê polsk¹.
W zwi¹zku z tym, 15 lipca rozpocznie siê Artbarba-
kan 2004. Planowane s¹ dwie du¿e wystawy: na
murach Barbakanu i w Mellinie. W ramach wspó-
³pracy z Mazowieckim Centrum Kultury projektowa-
na jest wystawa prac malarzy z Mazowsza.

Obecne Stare Miasto nie jest podobne do tego z

Twórcy prawego brzegu

lat 60. Przyzwyczailiœmy siê do obecnoœci artystów
i studentów, wystawiaj¹cych swoje prace i pami¹tki
dla turystów. Jednak dziêki inicjatywie Jerzego Las-
soty i Miros³awa D³ugosza - Mirona na mury Barba-
kanu powróci³a prawdziwa sztuka. Prawdziwa sztu-
ka zawita³a te¿ na Pragê. Na szczêœcie jest to sztu-
ka, która nie szokuje, nie stara siê wywo³aæ skan-
dalu, jak to teraz jest modne. Jest to sztuka nieza-
le¿na. Dzia³alnoœæ Fundacji Artbarbakan udowod-
ni³a, ¿e niezale¿noœæ zawsze by³a w sztuce warto-
œci¹ najwa¿niejsz¹.

Joanna KiwilszoJerzy  Lassota - Fatum - olej  2002 r.

Miros³aw D³ugosz - Miron „Pasja” olej 2000 r.
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NAUKA
ANGIELSKI, doœwiadczony lek-
tor skutecznie metod¹ konwer-
sacji, literacki, potoczny 676-
73-65
CHEMIA, fizyka, matematyka
0698-402-521
JÊZ. polski korepetycje, egzami-
ny, poprawki 322-60-32, 0691-
082-071
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
PRYWATNA Szko³a Muzyczna I
i II stopnia im. L. Ró¿yckiego w
Warszawie og³asza nabór na
rok szkolny 2004/2005, tel.
0603-924-606 ul. Brechta 14

ZDROWIE I URODA
ANALIZY lekarskie, badania do
pracy, zaœwiadczenia lekarskie,
ksi¹¿eczki zdrowia, badania na
prawo jazdy oraz zaœwiadczenia
kwalifikacyjne, okresowe badania
pracowników w firmach z dojaz-
dem tel. 619-59-50, Targowa 15
lok. 72 naprzeciwko Kijowskiej
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105-
672.
MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, kardiolog, gastrolog, gine-
kolog, laryngolog, chirurg, ortope-
da, dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), urolog (stulejki, wêdzide-
³ka) psychiatra - akupunktura, in-
ternista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergotera-
peuta. Panieñska 4,  619-52-31
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdro-
wia i objawach chorobowych, do-
bór najskuteczniejszych prepara-
tów wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A, tel. 679-30-60, 0502-
813-252
PRODUKTY, suplementy Herba-
life bezp³atna dostawa 614-98-12
lub 0692-410-824

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 614-80-68
szybko-tanio-solidnie

mini og³oszenia
US£UGI

AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne  619-95-86
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 618-
66-68, ul. Z¹bkowska 16.
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
CZYSZCZÊ, piorê dywany, mycie
okien i verticale 670-08-56, 0605-
726-258
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
ELEKTROINSTALACJE 0502-
148-467
ELEKTRYCZNE i hydrauliczne
solidnie 24 h Janusz Niedzió³ka
0506-313-694, 337-62-68
EKSPRESOWE dorabianie klu-
czy, kodowanie kluczy z immobi-
lizerem, monta¿ zamków drzwio-
wych, awaryjne otwieranie zam-
ków, sprzeda¿ zamków, k³ódek,
akcesoriów do kluczy. Wyrób pie-
cz¹tek w ci¹gu 1 godz. Targowa
71A. lok. 11, tel. 618-31-21, 0506-
179-661
KLIMATYZACJA, monta¿, kon-
serwacja 0508-160-907, 811-81-
29
KUŒNIERSKIE, krawieckie 679-
30-64
MALOWANIE - g³adŸ gipsowa,
drobne roboty remontowe 678-
34-12, 0507-981-399
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA, renowacja futer, ko-
¿uchów, skór (równie¿ mebli i ta-
picerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹b-
kowska 16.
NAPRAWA pralek, lodówek
gwarancja 670-39-34, 0502-253-
670
NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy 614-83-83. Codziennie.
Rachunki
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25
NAPRAWA pralki, zmywarki.
Tanio, solidnie, gwarancja 679-
00-57
NAPRAWA pralek szybko, ta-
nio, dojazd gratis 670-31-87,
0502-383-213
NAPRAWY RTV, telewizory, ma-
gnetowidy. Gwarancja 744-00-00,
619-31-99
PRANIE  pierza i puchu (podusz-
ki, jaœki), szycie ko³der ul. Kono-
packa 21, czynne 9-17 tel. 619-
10-67

SZEWC - naprawa,  618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
SZEWSKIE Tarchomin ul. Pan-
cera 12 czynne 11-19 tel. 0600-
793-375
TAPICERSTWO 811-59-46,
0609-806-695
TEKSANA - krawieckie popraw-
ki, skracanie, zwê¿anie, wszy-
wanie suwaków Tarchomin, ul.
Œwiatowida 49 (pasa¿, paw. 33)
TRANS BAGA¯ - przeprowadz-
ki, przewozy dostawczymi 676-
60-69

INNE
KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw - z³o-
to, elektronika, samochód. Ko-
rzystne warunki, ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-
48
KOCIÊTA brytyjskie 0501-038-
013 www.sawana.republika.pl
KREDYTY: gotówkowe, hipotecz-
ne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501-
550-975
KWATERY PRACOWNICZE ZA-
CISZE 678-95-72, 0888-573-332
WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-
dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-
ki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.

DAM  PRACÊ
ZAPRASZAMY do wspó³pracy
(konsultantka Avonu) 0501-102-
921, 679-72-68 po 20

POSZUKUJÊ PRACY
ROZNIOSÊ ulotki, rozklejê plaka-
ty 0693-363-352

NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Tar-
gówka, Tarchomina  kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070 , 8110491  (9-19),
601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñ-
ska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solid-
nie! Tanio! e-mail:alfa@alfamiesz-
kania.pl
DO wynajêcia 2-pokojowe 37 m2

K³opotowskiego 842-31-00
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy o
pow. 52m2 przy ul.Modliñskiej
tel.811 15 52
DO wynajêcia dom 110 m2  ul. Mo-
dliñska  - 614-44-35
GARA¯ murowany Œwiatowida
róg Mehoffera 614-82-36, 0603-
124-148
KUPIÊ dzia³kê budowlan¹ 814-
71-04 po 17
WYNAJMÊ 2-pokojowe 47 m2 I
piêtro na osiedlu strze¿onym Tar-
chomin 0600-93-89-47

KUPIÊ
MEBLE, obrazy, porcelanê, pla-
tery, zegary, medale, monety,
pocztówki i znaczki 610-33-84,
0601-235-118

SPRZEDAM
BEZPOŒREDNIO dzia³kê budow-
lan¹ 1600 m2 blisko Modliñskiej
0602-109-743
BEZPOŒREDNIO Bia³o³êka
Dworska 880 m2, media, ³adne
drzewa 0609-573-417
DZIA£KÊ budowlan¹ Bia³o³êka
Marcelin 2195 m2 pr¹d na dzia-
³ce, gaz, woda w ulicy 0503-312-
438
NOTARIALNIE du¿y gara¿ muro-
wany ul. Wo³omiñska 0603-616-
682
SAMOCHÓD UNO, ma³y prze-
bieg 0507-037-736

ODDAM

2-MIESIÊCZNE

KOTKI 814-17-26

 Miar¹ rozwoju ka¿dej jed-
nostki samorz¹du terytorialne-
go jest jej bud¿et. Dlatego z tak¹
wnikliwoœci¹ staram siê analizo-
waæ na ³amach NGP kolumny
tabel i zawarte w nich dane, któ-
re stanowi¹ dzielnicowy za³¹cz-
nik Pragi Pó³noc do bud¿etu
m.st. Warszawy. Rada Miasta
uchwali³a ten wiekopomny do-
kument 24 marca br. Co z nie-
go wynika dla Pragi Pó³noc?

Po stronie dochodowej staje
siê jasne, ¿e dzielnica nadal tra-
ci swoj¹ samodzielnoœæ jako
jednostka samorz¹du terytorial-
nego i coraz bardziej przecho-
dzi na garnuszek miasta. W bu-
d¿ecie Pragi Pó³noc dochody
w³asne wynosz¹ 34 mln z³o-
tych, dotacje z miasta - 103 mln
z³otych. W sumie bud¿et po
stronie przychodów i wydatków
na 2004 rok ma siê zamkn¹æ
kwot¹ 137 mln z³otych. W po-
równaniu z bud¿etem ubieg³o-
rocznym, który na koniec 2003
zamkn¹³ siê kwot¹ 110 mln z³o-
tych, mo¿na by siê spodziewaæ
istotnego prze³omu. Nic bar-
dziej mylnego.

W tegorocznym bud¿ecie
umieszczono bowiem nowe za-
dania (placówki oœwiatowe za-
rz¹dzane do tej pory przez po-
wiat warszawski), których wy-
datki przekraczaj¹ planowany
wzrost dochodów. Bêdzie to
summa summarum - moim zda-
niem - bud¿et regresu. Prawo-
brze¿na Warszawa nie cieszy
bowiem siê zainteresowaniem
prezydenta Kaczyñskiego. In-
westycje ogólnomiejskie po tej
stronie Wis³y mo¿na nazwaæ
symbolicznymi.

Fatalnie tak¿e wygl¹daj¹ in-
westycje w dzielnicowym za-
³¹czniku na Pradze Pó³noc.

Oto przedsiêwziêcia, które
maj¹ byæ zakoñczone w tym
roku:

1. Dokoñczenie wykonania
studni oligoceñskiej na rogu £o-
chowskiej i Siedleckiej - 500 tys.
z³. ( to temat, który pojawia³ siê
ju¿ w bud¿ecie w roku ubie-
g³ym).

2. Zakoñczenie modernizacji
ulicy Kawêczyñskiej – 2, 13 mln
z³ (temat tak¿e ubieg³oroczny).

3. Modernizacja budynku
urzêdu dzielnicy przy K³opotow-
skiego zwi¹zana z organizacj¹
WOM – 1 054 894 z³ (te¿ ze-
sz³oroczne),

4. Budowa hali gimnastycz-
nej przy SP 30 – 660 tys.z³ (in-
westycja rozpoczêta w 2002
roku  - wreszcie zakoñczona).
Ca³kowity koszt ponad 6, 5 mln
z³ - okres trwania prawie trzy
lata.

Planuje siê rozpoczêcie lub
kontynuowanie nastêpuj¹cych
przedsiêwziêæ:

1. Wykonanie studni oligo-
ceñskiej na rogu Kowelskiej i
Strzeleckiej – symboliczne 50
tys. z³. Ca³a inwestycja ma
kosztowaæ jeszcze 775 tys. z³.

2. Modernizacja ulicy Borow-
skiego – symboliczne 80 tys. z³.
Ca³a inwestycja ma kosztowaæ
jeszcze 600 tys. z³.

3. Przebudowa Letniej, Lê-
borskiej i Stolarskiej – symbo-
liczne 100 tys. z³. Ca³a inwesty-
cja ma kosztowaæ jeszcze 1,8
mln z³.

4. Rewitalizacja ulicy Z¹b-
kowskiej 1 mln z³. Ca³a inwesty-
cja ma kosztowaæ jeszcze 5,
205 mln z³ ( mo¿e wreszcie za-
koñczy siê remont Z¹bkowskiej
11),

5. Dalsza modernizacja urzê-
du dzielnicy przy K³opotowskie-
go wraz z wdro¿eniem Zintegro-
wanego Systemu Zarz¹dzania
kolejne 1, 880 mln z³. Ca³a in-
westycja ma kosztowaæ jeszcze
600 tys. z³.

6. Budowa hali sportowej
przy SP 127 Kowieñska 12/20
– 500 tys. z³. Ca³a inwestycja
ma kosztowaæ jeszcze 6 mln z³.

7. Nadbudowa budynku Ze-
spo³u Szkó³ przy ulicy Jagielloñ-
skiej 7 – 300 tys. z³. Ca³a inwe-
stycja ma kosztowaæ jeszcze 3
mln z³.

8. Budowa hali gimnastycz-
nej przy VIII LO im W³adys³awa
IV – 300 tys. z³. Ca³a inwesty-
cja ma kosztowaæ jeszcze 7,2
mln z³.

Planowane s¹ tak¿e prace
studyjne:

1. Opracowanie koncepcji za-
gospodarowania ulicy Ratuszo-
wej  za 300 tys. z³,

2. Budowa budynków komu-
nalno–socjalnych przy ulicy Ja-
gielloñskiej – prace przygoto-
wawcze za 500 tys. z³.

Ca³e wiêc dzia³ania inwesty-
cyjne to przygotowanie doku-
mentacji i projektów, których
szanse realizacji widzê po 2006
roku, czyli po zakoñczeniu
obecnej kadencji samorz¹du,
pod warunkiem, ¿e przysz³e
w³adze zechc¹ je kontynuowaæ.

Dziwi mnie w tym wszystkim
jedno: rozk³adanie planowa-
nych inwestycji na wiele lat.
Dobre inwestycje to szybkie in-
westycje. Mniej kosztuj¹ i szyb-
szy z nich po¿ytek dla miesz-
kañców.

A tak na marginesie. Wiêk-
szoœæ z tych inwestycji by³a za-
pisana w wieloletnim planie in-
westycyjnym nie istniej¹cej ju¿
Gminy Warszawa Centrum z
wyj¹tkiem olbrzymich œrodków
wpisanych na modernizacjê bu-
dynku przy K³opotowskiego.
Mo¿e to i dobrze, ¿e te remon-
ty siê odbêd¹, bo urzêdnicy pra-
cuj¹cy w komfortowych warun-
kach bêd¹ jeszcze bardziej
uprzejmi dla mieszkañców, a
siedziba w³odarzy Pragi Pó³noc
nabierze wiêkszego splendoru.
Sam bêd¹c dyrektorem Zarz¹-
du Pragi Pó³noc w latach 2001
– 2002 nigdy na te remonty nie
mog³em siê zdecydowaæ wol¹c
wydawaæ œrodki na przedsiê-
wziêcia bardziej potrzebne
mieszkañcom Pragi.

PS I. Nadal nieœmia³o przy-
pominam siê w sprawie siedzi-
by stra¿y miejskiej na Pradze.

PS II.  Czy w tym roku wresz-
cie zakoñczy siê  remont kamie-
nicy przy Z¹bkowskiej 11?

PS III. Czy w tym roku zosta-
nie rzeczywiœcie oddana do
u¿ytku nowa studnia oligoceñ-
ska na rogu  £ochowskiej i Sie-
dleckiej, której powstania by³em
inicjatorem?

PS IV. Panie burmistrzu So-
snowski, proszê wiêksze zaan-
ga¿owanie w sprawy kupców
Bazaru Ró¿yckiego i najemców
lokali u¿ytkowych na Pradze
Pó³noc.

Ireneusz Tondera

Radny

Województwa Mazowieckiego

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 w³aœcicieli i uzytkowników wieczystych nieru-

chomoœci usytuowanych wzd³u¿
planowanych inwestycji, ¿e wyda³ nastêpuj¹ce decyzje o

pozwoleniu na budowê:
1. decyzja nr 372/2004 z dnia 14 maja 2004 r. na budowê

przewodu wodoci¹gowego w ulicy Pionierów na odcinku od
ulicy Majorki do wysokoœci dzia³ki nr ew. 59/3 z obrêbu 4-05-
05;

2. decyzja nr 371/2004 z dnia 14 maja 2004 r. na budowê
przewodu wodoci¹gowego w ulicy Zio³owej na odcinku od
ulicy Walig6ry do ulicy ¯yrardowskiej;

3. decyzja nr 309/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. na budo-
wê przewodu wodoci¹gowego w ulicy Cytadeli na odcinku od
ulicy Bohaterów do posesji nr 4 dz. ew. 45/1 ;

4. decyzja nr 320/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. na budo-
wê przewodu wodoci¹gowego w ulicy Ciupagi na odcinku od
ulicy Zegarynki do wysokoœci Zak³adu Karnego.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-
nane po up³ywie 14-tu dni od publicznego og³oszenia w pra-
sie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka, ul. Modliñska 197- parter, naprzeciwko windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
wzd³u¿ planowanej inwestycji przys³uguje prawo wniesienia
odwo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za po-
œrednictwem 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 za³¹czni-
ka (ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. -Dz. U. 86, poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ w/w decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o-
³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 1970, 03-122
Warszawa, tel. 67-67-670, pok. 301 w godzinach pracy Urzê-
du.

Jak siê dzieje na Pradze

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-
du m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Wydzia³u Infra-
struktury dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania po-
zwolenia na budowê przewodu wodoci¹gowego w ulicy
Zegarynki na odcinku od ulicy Pionierów do ulicy Ciupa-
gi.

Pouczenie:
Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê z ak-
tami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrzezeñ w termi-
nie 14 dni od dnia og³oszenia niniejszego zawiadomienia, w
Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, pok. 306, 03-122 Warszawa, tel. +22/
6767670 fax. +22/6767670 wew. 231.
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Kolejnym tematem porusza-
nym na konferencji „Uczeñ
zdolny w gimnazjum publicz-
nym - teoria i rzeczywistoœæ”,
zorganizowanej w bia³o³êckim
gimnazjum nr 2 im. Charlesa de
Gaulle’a, by³y specyficzne po-
trzeby uczniów uzdolnionych.

O potrzebach emocjonalno-
spo³ecznych zdolnych uczniów
mówi³a Barbara £uczak-Okrasiñ-
ska, psycholog i pedagog ZPPP-
P, doradca metodyczny ds. po-
mocy psychologiczno-pedago-
gicznej dzielnicy Bia³o³êka. By
wykorzystaæ potencja³ drzemi¹cy
w dzieciach  uzdolnionych nale-
¿y wspieraæ je na wielu p³aszczy-
znach, a w szczególnoœci zadbaæ
o ich potrzeby emocjonalno-spo-
³eczne. Zdolnoœci intelektualne
nie determinuj¹ bowiem osi¹ga-
nia sukcesów w procesie dydak-
tycznym.

Czynnikiem wspieraj¹cym inte-
lekt jest inteligencja emocjonal-
na - u dzieci zdolnych najczêœciej
intelekt wykracza ponad normê,
a rozwój emocjonalny pozostaje
na poziomie adekwatnym do wie-
ku dziecka. Taki stan powoduje
dysonans i mo¿e wp³ywaæ na
mniejsz¹ efektywnoœæ funkcjono-
wania w roli ucznia i w innych ro-
lach ¿yciowych. Dziecko uzdol-
nione mo¿e mieæ tendencjê do
izolowania siê od rówieœników i
jednoczeœnie mo¿e temu towa-
rzyszyæ poczucie osamotnienia.
Dominacja potrzeby poznania
nad innymi potrzebami sprawia,
¿e dziecko koncentruje siê na in-
dywidualnym kontakcie z autory-
tetem b¹dŸ ze Ÿród³ami informa-
cji. Zdolny uczeñ mo¿e równie¿
stawiaæ przed sob¹ zadania prze-
kraczaj¹ce jego mo¿liwoœci, jed-
noczeœnie oczekiwania otoczenia
wobec niego mog¹ byæ zbyt wy-
sokie. Stosunkowo czêsta jest u
dzieci zdolnych potrzeba domina-
cji i rywalizacji, nadmiernego kry-
tycyzmu i sk³onnoœci do ocenia-
nia. Aktywnoœæ poznawcza po-
ci¹ga za sob¹ znacznie mniejsz¹
umiejêtnoœæ podporz¹dkowania
siê innym. - Droga osób zdolnych
to na ogó³ pod¹¿anie nowymi
œcie¿kami, nieprzetartym szla-
kiem. Jest to zadanie pasjonuj¹-
ce, ale tak jak w przypadku pierw-
szych odkrywców mo¿e pojawiaæ
siê niepewnoœæ towarzysz¹ca
pionierom. Umiejêtnoœæ zdoby-
wania informacji to wymóg i ko-
niecznoœæ naszych czasów, to
przyjemnoœæ dla zdolnego od-
biorcy i jego otoczenia. Jest jed-
nak cena, jak¹ zdolny uczeñ  z
ochot¹ i czêsto niedostrzegalnie
dla siebie  p³aci - zbyt d³ugi czas
poœwiêcany na czynnoœci po-
znawcze i brak kontaktu z rówie-

Potrzeby ucznia zdolnego
œnikami - mówi³a Barbara £uczak
- Okrasiñska.

 Samotnoœæ to stan odczuwa-
ny przez uzdolnione dzieci nie-
mal nagminnie. Deklaruj¹, ¿e ko-
ledzy korzystaj¹ chêtnie z ich
pomocy w zadaniach intelektual-
nych, ale jeœli chodzi o udzia³ w
zabawie i spotkaniach towarzy-
skich - nie s¹ mile widziani. Spo-
³eczne trudnoœci adaptacyjne w
okresie doros³oœci maj¹ czêsto
swoje pod³o¿e w³aœnie w wieku
dzieciêcym. Oczekiwanie otocze-
nia, ¿e dziecko uzdolnione bêdzie
odnosiæ same sukcesy doprowa-
dza do sporych napiêæ emocjo-
nalnych i zachowañ rywalizacyj-
nych w stosunku do rówieœników.
Kolejn¹ konsekwencj¹ nadmier-
nych oczekiwañ jest sk³onnoœæ
do permanentnego oceniania sie-
bie i innych, a to poci¹ga za sob¹
utratê sympatii otoczenia, co wo-
bec odczuwania przez dzieci
uzdolnione silnego pragnienia
kontaktu spo³ecznego mo¿e siê
staæ powodem prze¿ywania co
najmniej rozterek. By zniwelowaæ
w procesie poznawania towarzy-
sz¹ce mu stany napiêcia, niepo-
koju, stresu nale¿y uczyæ dzieci
zdolne jak radziæ sobie w trud-

Start pod wiatr
Zbieranie kwiatów i uk³adanie

z nich kompozycji, malowanie na
sztalugach i na asfalcie, quiz o
Targówku, Warszawie i Europie,
pokaz tañców, rozgrywki pi³ki
no¿nej, dyskoteka, grill – taki bo-
gaty program mia³o “Powitanie
lata”, zorganizowane 16 czerw-
ca przez Katolickie Stowarzysze-
nie Niepe³nosprawnych przy pa-
rafii œw. Marii Magdaleny na
Bródnie. Uczestniczy³o w nim ok.
150 podopiecznych z 6 stowarzy-
szeñ i fundacji, zajmuj¹cych siê
m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹ oraz
Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy OPS Targówka. Nie od-
straszy³ ich silny wiatr ani prze-
lotny deszcz. Ruch, gwar,
uœmiechniête twarze i aktywnoœæ
we wszystkich konkurencjach
œwiadczy³y, ¿e wszyscy dobrze
siê bawi¹. Podoba³y siê tañce
szkockie i greckie w wykonaniu
grupy z parafii œw. Marii Magda-
leny.

Szczególny powód do radoœci
mieli kibice Legii: zawodnik tej
dru¿yny, Tomasz Jarzêbowski
sêdziowa³ rozgrywki pi³karskie, a
potem rozdawa³ koszulki z klubo-
wym logo i autografy. Jestem bar-

dzo szczêœliwy, ¿e tu przyby³em.
To moje pierwsze spotkanie z

osobami niepe³nosprawnymi. Je-
stem pozytywnie zaskoczony: to
bardzo mili ludzie. Spotykaj¹c siê

z m³odzie¿¹, zwykle s³yszê docin-
ki, gdy gra nam nie idzie. Tu w

rozmowie emanuje dobroæ. Za-
skoczy³o mnie, ¿e wielu ch³opców
potrafi kopaæ pi³kê; tym bardziej,

¿e mieli utrudnione warunki – nie-
równ¹ powierzchniê boiska. Na-

biegali siê, bardzo prze¿ywali
grê. Mogê tu przyjechaæ jeszcze

nie raz – zadeklarowa³ pi³karz
To pierwsza taka impreza u

nas. Bardzo siê z niej cieszymy.

Chodzi³o o to, by ludzie z ró¿nych
grup, z ró¿nymi rodzajami niepe-
³nosprawnoœci mogli siê spotkaæ,

by poznali siê bli¿ej i – co najwa¿-
niejsze – wspaniale siê bawili.

Uwa¿am to spotkanie za bardzo
potrzebne i po¿yteczne, zarów-
no dla niepe³nosprawnych, jak i

ich rodziców oraz terapeutów –
powiedzia³ nam goœæ i gospodarz
w jednej osobie, proboszcz pa-
rafii œw. Marii Magdaleny, Andrzej
Dybek.

Takie imprezy powinny siê od-
bywaæ jak najczêœciej – uwa¿a
matka niepe³nosprawnej dziew-
czynki z fundacji “Revita”. Muzy-
koterapia, taniec, gry ruchowe i
sportowe to najciekawsze zajê-
cia dla m³odzie¿y zdrowej, a tym
bardziej – niepe³nosprawnej. Oni
uwielbiaj¹ ruch, uwielbiaj¹ muzy-
kê. Zachowanie sprawnoœci jest
niezmiernie wa¿ne dla ich ¿ycia.

Zdaniem Gra¿yny Belicy, na-
czelnika wydzia³u pomocy spo-
³ecznej i zdrowia Urzêdu Dzielni-
cy Targówek, frekwencja na “Po-
witaniu lata” œwiadczy, jak bardzo
potrzebne by³o to spotkanie. W³a-
dze samorz¹dowe staraj¹ siê
wspieraæ organizacje dzia³aj¹ce
na rzecz osób niepe³nospraw-
nych. Finansowe wsparcie przez
dzielnicê jest coraz trudniejsze;
zastêpca burmistrza Robert Ra-
dzik skierowa³ list do zak³adów
funkcjonuj¹cych na Targówku.

Bawiliœmy siê dobrze – podsu-
mowa³a Ligia Szczepaniak, pre-
zes Katolickiego Stowarzyszenia
Niepe³nosprawnych. – Cieszymy

siê z goœci, którzy znaleŸli czas,
by zobaczyæ, jak potrafi¹ spêdzaæ

czas uczestnicy zajêæ z oœrodków
organizacji pozarz¹dowych, za³o-
¿onych przez rodziców. Bardzo

dziêkujemy sponsorom: ks. An-

drzejowi Dybkowi i ks. Dariuszo-
wi Franczakowi oraz naszym s¹-

siadom: Carrefour Targówek, Pie-
karni “Szwedka”, “PelcowiŸnie”,
“Naszej Legii”, “Zielonej Budce”,

Paw³owi M. Hurtownia Artyku³ów
Spo¿ywczych i Mro¿onek.

Osoby i instytucje, które chcia-
³yby nawi¹zaæ kontakt i wesprzeæ
dzia³ania na rzecz m³odzie¿y nie-
pe³nosprawnej, Katolickie Stowa-
rzyszenie Niepe³nosprawnych na
Bródnie zaprasza do swej siedzi-
by przy ul. Echa Leœne 2, tel/fax
675 95 65;

Bank PKO SA VI o/W-wa, ul.
œw. Hieronima 4, nr konta
87124010821111000003873320.

                                             K.

Zd¹¿yæ przed rakiem
W tym roku  Szpital Bielañski, jako jeden z piêciu oœrodków

w Warszawie, wygra³ konkurs na realizacjê „Programu badañ
przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grube-
go”,  finansowanego przez ministerstwo zdrowia.

Program adresowany jest  do osób w wieku 50-65 lat, które
nie maj¹ objawów  sugeruj¹cych istnienie raka jelita grubego,
osób w wieku 40-65, u których krewnych pierwszego stopnia
(rodziców, rodzeñstwa) rozpoznano raka jelita grubego oraz
osób w wieku 25-65 lat, które obci¹¿one s¹ du¿ym ryzykiem
zachorowania na raka jelita grubego,  potwierdzonym wynika-
mi badañ  genetycznych.

Osoby, które same zg³osz¹ siê  do nas, jak równie¿ te, które
s¹  kierowane przez lekarzy dostan¹ do wype³nienia specjaln¹
ankietê. Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w biurze
zorganizowanym  w szpitalnej  pracowni endoskopowej, która
znajduje siê w Szpitalu Bielañskim, pawilon H  (pok. 309, II
piêtro), tel. 569 01 65. Mo¿na je tak¿e uzyskaæ w  Dziale Us³ug
Medycznych i Marketingu (pawilon H,  pok. 110, I piêtro) tel.
569 02 53.

Badania wykonywane s¹ w pi¹tki w godz. 14-18 oraz w so-
boty w godz. 8-16.  Pacjent uczestnicz¹cy w  programie otrzy-
muje od nas instrukcjê przygotowania siê do badania.

Zachêcamy Pañstwa do wziêcia w nim udzia³u. Osoby, co
do których ankiety wska¿¹, ¿e nie spe³niaj¹  kryteriów kwalifi-
kacyjnych do  programu, zapraszamy na konsultacjê gastro-
enterologiczn¹.

       Barbara Lis - Udrycka

nych sytuacjach, jak efektywnie
przezwyciê¿aæ stres, rozwijaæ w
nich umiejêtnoœæ bycia asertyw-
nym.

 Zapewnienie i podtrzymywa-
nie potrzeby kontaktu z rówieœni-
kami mo¿e byæ lekarstwem na
wiele niepokojów uczniów uzdol-
nionych. Wielka w tym procesie
jest rola rodziców. Warto, by pro-
ponuj¹c swojemu dziecku ency-
klopedie, atlasy, ³amig³ówki, gry
dydaktyczne pamiêtali o natural-
nej dla ka¿dego potrzebie bez-
pieczeñstwa, mi³oœci, ciep³a. Na-
uczyciele zachêcaj¹cy do dosko-
nalenia intelektualnego nie po-
winni marginalizowaæ rozwijania
umiejêtnoœci nawi¹zywania pozy-
tywnych relacji rówieœniczych,
uczenia tolerancji, wskazywanie
w³aœciwych wzorców. To oczywi-
œcie sytuacja idealna. Nie zawsze
mo¿na zapewniæ dziecku taki ro-
dzaj m¹drego wsparcia ze stro-
ny rodziców i nauczycieli. Pomoc-
ne mog¹ byæ placówki psycholo-
giczno-pedagogiczne, w których
tworzy siê ma³e grupy rówieœni-
cze (swoiste grupy wsparcia)
zrzeszaj¹ce bardzo zdolne dzie-
ci, grupy realizuj¹ce program po-
mocy emocjonalno-spo³ecznej,

komunikacji spo³ecznej i rozwija-
nia twórczego myœlenia. Wcho-
dz¹c w relacje z podobnymi so-
bie dziecko uczy siê jak pokony-
waæ egocentryzm, jak unikaæ
kompleksu gwiazdy, jak ustrzec
siê przed izolacj¹ od grupy rówie-
œniczej. Wspó³zawodnictwo opar-
te na zdrowych zasadach, wspó-
³praca, realizacja zadañ wymaga-
j¹cych wspólnego wysi³ku, rów-
nie¿ praca z rodzicami dzieci
zdolnych  - wszystko pod kierun-
kiem specjalistów. Te formy
wsparcia s¹ oferowane w Specja-
listycznej Poradni ds. Terapii Psy-
chologiczno-Pedagogicznej przy
Marywilskiej 58. - Mam przyjem-
noœæ pracowaæ w tej placówce.
Wspólnie z Ew¹ Regwelsk¹ pro-
wadzê zajêcia rozwijaj¹ce umie-
jêtnoœæ komunikacji spo³ecznej i
twórczego myœlenia. Zajêcia dla
dzieci zdolnych odbywaj¹ siê po
uprzednich rozmowach i bada-
niach kwalifikacyjnych. Dzieci s¹
czêsto zg³aszane przez szko³ê
lub rodziców, mog¹ te¿ zg³aszaæ
siê same - powiedzia³a na zakoñ-
czenie Barbara £uczak-Okrasiñ-
ska.

                           Notowa³a E.G.

Pod ka¿dym wzglêdem pogod-
ny, z urozmaiconym programem
artystycznym, od wczesnego po-
po³udnia do pó³nocy - taki by³ V
Festyn Rodzinny, zorganizowany
przez Radê Osiedla Targówek
Przemys³owy 19 czerwca, trady-
cyjnie na boisku SP nr 58 przy ul.
Mieszka I 7. Publicznoœæ siê zmie-
nia³a, zgodnie z rytmem ¿ycia ro-
dzinnego, zainteresowañ mu-
zycznych i wieku uczestników.

Wczesne popo³udnie nale¿a³o
do najm³odszych. Pod okiem
stra¿ników miejskich z referatu
profilaktyki rozwi¹zywali krzy¿ów-
ki, rysowali prace na konkurs,
wystawiali buzie do malowania.

Od przewodnika psa Nero dzieci
mog³y siê dowiedzieæ, jak trzeba
siê zachowaæ w towarzystwie
zwierz¹t, by czuæ siê bezpiecznie.
Nagrodzeni w konkursach otrzy-
mywali ksi¹¿eczki na temat bez-
piecznych wakacji.

Tradycyjnie, mo¿na by³o wejœæ
do kabiny jednego z trzech wo-
zów stra¿y po¿arnej z JRG nr 15
z ul. M³odzieñczej. Wielu malu-
chów chcia³o sobie zrobiæ zdjêcie
przy samochodzie. St. aspirant
S³awomir Palaszek ostrzega³
mamy, ¿e mo¿e to byæ pierwszy
krok do wybrania zawodu stra¿a-
ka, a kandydatom do tej s³u¿by

stawiane s¹ wysokie wymagania:
zdrowie w bardzo dobrym stanie,
œrednie wykszta³cenie, prawo jaz-
dy kategorii C oraz test sprawno-
œci fizycznej i najtrudniejszy - test
u psychologa. Na szczêœcie, bie-
¿¹cy rok jest dla stra¿y po¿arnej
spokojny - ma o po³owê wezwañ
mniej ni¿ w poprzednim.

Czêœæ artystyczn¹ zainauguro-
wa³ zespó³ szkolny placówki, na
terenie której odbywa³ siê festyn.
Drug¹ turê rozpocz¹³ program
autorski zespo³u „Kadabra”, któ-
ry po raz pierwszy zawita³ w te
strony. Blues, spokojny jazz z ele-
mentami muzyki latynoamerykañ-
skiej, prezentowali: Magda Bor-
kowska (œpiew, teksty), Waldek
Bary³o i Piotr Ruciñski (gitarzyœci),
Tomek Go³êbiowski (perkusja). W
pe³nym sk³adzie, z kontrabasist¹
Micha³em Owczynnikowem „Ka-
dabra” zaprosi³a 25 czerwca do
Traffic Klubu i 27 czerwca do Jazz
Cafe.

W kolejnej ods³onie do aktyw-
noœci ruchowej i umys³owej za-
chêca³ znany z poprzednich fe-
stynów Zejman i Garkumpel. Pio-
senki szantowe i pytania konkur-
sowe na estradzie przybli¿y³y
wszystkim troski, ale tak¿e rado-
œci morskich podró¿y. Kolejn¹
godzinê przeznaczono dla fanów
hip-hopa - wyst¹pi³ m³odzie¿owy
zespó³ RHB. Wieczorow¹ por¹
zab³ys³a gwiazda zespó³ 36,6.
Dyskotekê prowadzi³ dj Barthez.

Zabawa trwa³a do pó³nocy, bez
incydentów. Nad porz¹dkiem czu-
wali sami mieszkañcy.

Rodzinnie na Mieszka I

dokoñczenie na str. 8
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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

 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

KORPORACJA PRAWNIKÓW

I BROKERÓW FINANSOWYCH

 00-515 Warszawa, ul. ¯urawia 26/10

♦♦♦♦♦      bezp³atne badanie s³uchu
♦♦♦♦♦      zakup i  serwis aparatów s³uchowych

♦♦♦♦♦      indywidualne wk³adki do uszu
♦♦♦♦♦      baterie i  œrodki pielêgnacyjne

poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16

czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

APARATY S£UCHOWE

Firma „FONEM”

APARATY S£UCHOWE

Firma „FONEM”

618-88-84

ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna

Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne
ul. D¹browszczaków 5A

618-88-84tel.

Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

zaprasza sklep MALWA
ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI
♦♦♦♦♦      oprawa obrazów
♦♦♦♦♦      lustra
♦♦♦♦♦      szlifowanie szk³a
♦♦♦♦♦      szklenie okien

przy pl. Hallera
tel./fax 619-72-08

pon.- pt. 9-18,  sob. 9-
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Jak zwykle, nie zabrak³o s³od-
kiego poczêstunku, a potem
smakowitoœci z grilla.

V Festyn Rodzinny na Targów-
ku Przemys³owym nie by³ form¹
obchodów X-lecia samorz¹du w
stolicy. To nasz kolejny rodzinny
ma³y festyn, z rozg³osem tylko na
Targówku - powiedzia³ nam Ro-
bert Sobiecki, wiceprzewodnicz¹-
cy Rady Osiedla - Informacjê o
nim próbowaliœmy podaæ szerzej,
ale wszêdzie spotkaliœmy siê z
pytaniem o pieni¹dze. Z ich po-
zyskaniem sami mamy coraz wiê-
cej problemów. Tym razem bar-
dzo pomog³a nam komisja ds. sa-
morz¹du i inicjatyw lokalnych
Rady Dzielnicy Targówek. Dziê-
ki temu mogliœmy postawiæ sce-
nê i zap³aciæ honorarium jedne-
mu z zespo³ów. Dostaliœmy te¿
wsparcie od zak³adu Gebotech-
nika, firmy Procter & Gamble oraz
drobnych okolicznych sklepów:
Ireny WoŸniak, pana Kwiatkow-
skiego, pani Seku³y.

Rada Osiedla obawia siê, ¿e
w tej kadencji nie uda siê utrzy-
maæ dobrej passy z poprzednich
lat. Ustrój Warszawy skupia ca³¹
w³adze w rêkach prezydenta; sa-
morz¹dy dzielnic nie maj¹ nic do
powiedzenia w sprawach finan-
sów np. na remonty czy konser-
wacjê dróg i ulic na swoim tere-
nie. Mimo wszystko, Rada Osie-
dla pod przewodnictwem Hanny
Neræ, bêdzie kontynuowaæ pracê
na rzecz lokalnej spo³ecznoœci,
czekaj¹c na zaplanowan¹ w Wie-

Rodzinnie na Mieszka I
dokoñczenie ze str. 7

zajmujemy siê równie¿

projektowaniem i wykonawstwem instalacji
elektrycznych

oraz wystrojem wnêrz

METART rok. za³. 1976

PRODUCENT SPRZÊTU OŒWIETLENIOWEGO
wed³ug projektów w³asnych i  zleceniodawcy

HURHURHURHURHURT - DETT - DETT - DETT - DETT - DETALALALALAL

ul. Wileñska 13 lok. 43

biuro Wileñska 9 lok. 60 tel. 619-62-77,  0691-325-912
fax 618-71-68

loletnim Planie Inwestycyjnym
rewitalizacjê Targówka Przemy-
s³owego. W 2005 roku projekt ma
wykonaæ firma Holding Wars.
Przewidywany jest m.in. remont
fortu i powstanie filii DK „Zacisze”.

W okresie od poprzedniego fe-
stynu w Szkole Podstawowej nr
58 wykonany zosta³ remont sali
gimnastycznej z zapleczem, wy-

mieniono czêœæ okien, na parte-
rze pomalowano korytarze. Na
elewacjê budynku nie ma pieniê-
dzy. Po okresie niepewnoœci wia-
domo ju¿, ¿e szko³a bêdzie funk-
cjonowaæ nadal, a nawet prowa-
dziæ od wrzeœnia now¹ formê
kszta³cenia - liceum uzupe³niaj¹-
ce dla doros³ych. Zainteresowa-
nie jest du¿e.

W ocenie wiceburmistrza Ma-
cieja Danko, który od 14 lat ob-
serwuje dzia³anie samorz¹dów
lokalnych, zwanych w poprzed-
nim ustroju jednostkami pomoc-
niczymi, w³aœnie na Targówku
Przemys³owym dzia³a najlepsza
Rada Osiedla. Obserwacje
dziennikarzy NGP potwierdzaj¹
tê opiniê.                                          K.


