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Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka
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ul. Targowa 2, tel. 618-40-50
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94
ul. Potocka 14, tel. 833-43-43
 STOMATOLOGIA dla doros³ych i dzieci
w pe³nym zakresie - równie¿ IMPLANTY.

 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE m.in.:

• ginekologia • neurologia • chorób p³uc
• dermatologia • okulistyka • medycyna pracy

 BADANIA LABORATORYJNE - PE£EN ZAKRES
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Niedos³yszysz?
Mo¿na temu zaradziæ!

ul. Jagielloñska 3, tel. 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 436-58-35/37

Oda do Brukseli
Mi³e panie i panowie bardzo mili, czytaj¹cy „Now¹
Gazetê Prask¹”- dziœ zapraszamy Was na spacer po
Brukseli.
Stolica Belgii, jednego z najmniejszych pañstw europejskich, ma prawie milion mieszkañców, w tym ok. 60 tysiêcy
Polaków. Najwczeœniejsza
wzmianka o tym mieœcie znajduje siê w pochodz¹cym z VII
wieku manuskrypcie biskupa
z Combrai: „Broucsella czyli
osada na bagnach.” Jako
pocz¹tek Brukseli historycy
przyjmuj¹ za³o¿enie twierdzy
Lotara I, jednego z wnuków
Karola Wielkiego. W latach
30. XV wieku Bruksela zosta³a stolic¹ Burgundii – administracyjnym i kulturalnym centrum, s³yn¹cym ze wspania-

³ych rezydencji oraz handlu
wyrobami rzemieœlniczymi.
W po³udniowej czêœci Belgii mieszkaj¹ Flamandowie,
zwi¹zani z kultur¹ niderlandzk¹ i niemieck¹; na po³udniu - Walonowie, francuskojêzyczni Belgowie, kulturowo
bardziej zbli¿eni do Francji. W
latach 1970-94 wniesiono poprawki do konstytucji, tworz¹c
pañstwo federalne z 3 odrêbnymi regionami: flamandzk¹
pó³noc¹, waloñskim po³udniem i 2-jêzyczn¹ Bruksel¹.
Dlatego m.in. nazwy ulic na tabliczkach na murach domów
zobaczymy napisane w
dwóch jêzykach.
Miasto nie dozna³o zniszczeñ wojennych. Podczas
spaceru mo¿na podziwiaæ zadokoñczenie na str. 2

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20

sobota 9-14
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych

Czy wiesz, ¿e oko³o 500 milionów ludzi na ca³ym œwiecie
ma ubytek s³uchu? To jedno z

Rondo do remontu
Rondo Starzyñskiego to jeden z newralgicznych punktów stolicy. Jest ono wa¿nym
elementem ci¹gu ulic Starzyñskiego – Most Gdañski –S³omiñskiego, który w uk³adzie
komunikacyjnym miasta pe³ni
funkcjê drogi g³ównej. To pó³nocny odcinek Œródmiejskiej
Obwodnicy. Rondo stanowi
te¿ podstawowy wêze³ na
skrzy¿owaniu Obwodnicy z
ulic¹ Jagielloñsk¹, która z kolei znajduje siê w ci¹gu drogi
g³ównej wylotowej z miasta w
kierunku pó³nocnym.
Wraz z rozwojem pó³nocnych
dzielnic Warszawy, Bia³o³êki i
Targówka, a szczególnie z rozbudow¹ osiedla Tarchomin,
znacznie zwiêkszy³ siê ruch
pojazdów na ulicy Modliñskiej i
Jagielloñskiej oraz Starzyñskiego. W godzinach szczytu, rano
i po po³udniu, przy wjeŸdzie na
rondo powstaj¹ gigantyczne
korki. Sytuacjê pogarsza fakt,
¿e s¹ to trasy ruchu tranzytowego du¿ych samochodów dostawczych, ze wzglêdu na usytuowane tam centra handlowe i
obiekty przemys³owe.
Jak podaj¹ Ÿród³a Zarz¹du
Dróg Miejskich, obci¹¿enie

ruchem Ronda Starzyñskiego
osi¹ga w godzinach szczytu
poziom 6 tysiêcy pojazdów na
godzinê! Obserwuje siê te¿
du¿¹ iloœæ kolizji samochodowych oraz wypadków z udzia³em pieszych, którzy korzystaj¹ z przejœæ przez jezdniê
bez sygnalizacji œwietlnej.
W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹, konieczna by³a pilna modernizacja, dostosowuj¹ca rondo do
wymogów drogi g³ównej ruchu
przyspieszonego. Niezbêdne
dokoñczenie na str. 2

SPECJALISTYCZNY
GABINET
STOMATOLOGICZNY
lekarz stomatolog

najbardziej powszechnych
schorzeñ i jedno z najbardziej
niezrozumianych. Szacuje siê,
¿e oko³o 10% populacji niedos³yszy. Jeszcze 15-20 lat temu
aparaty s³uchowe by³y du¿e,
uci¹¿liwe i poprawia³y s³yszenie w ograniczonym stopniu.
Ale dzisiejsze rozwi¹zania s¹
ma³e, w pe³ni zautomatyzowane, dyskretne i bardzo skuteczne. Co wiêcej, s¹ one dofinansowywane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia i Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie!
dokoñczenie na str. 7

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

tel./fax 610-52-60
05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29

tel./fax728-52-06
Informacje o wspó³pracy: 0602-351-911

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

PIOTR ROZBICKI
• przyjazna atmosfera
• najwy¿sza jakoœæ
• nowoczesna protetyka
• RTG
ne
p³at
• bezboleœnie bez
¹
l dy
• klimatyzacja przeg
• konkurencyjne ceny
Zapraszamy:
pon., wt., œr., czw. 16-20
pt. 9-13
ul. Œwiderska 102
róg Æmielowskiej

tel. 670-34-00

Promocja!

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

W rytmie boogie woogie
- czytaj na str. 3

PANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE

POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Targówek siê doczeka³!
1 grudnia uroczyœcie oddana zostanie do u¿ytku
ca³a ju¿ ulica Œw. Wincentego, od ul. Malborskiej nosz¹ca nazwê G³êbockiej.
Przypomnijmy, jak powstawa³a ta niezwykle wa¿na dla
mieszkañców ulica.

Prace zwi¹zane z realizacj¹
inwestycji rozpoczê³y siê w
1999 r. wykonaniem „Kompleksowej koncepcji budowy
ul. Nowo Wincentego na odcinku ul. Kondratowicza – Trasa Toruñska”. Warto tu dodaæ,
dokoñczenie na str. 9

Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:
komunikacyjne, maj¹tkowe, osobowe, na ¿ycie dla osób
fizycznych i dla firm.
Proponujemy:
Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ.
Nowe atrakcyjne pakiety i zni¿ki dla wybranych marek
samochodów.
Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach.
PRZEDSTAWICIELSTWO
Warszawa Targówek
ul. Wysockiego 10
03-371 Warszawa
tel. (22) 675 55 58, fax (22) 675 92 66
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00 - 20:00
sobota w godzinach 10:00 - 15:00

www.warta.pl

2 nowa gazeta praska

Oda do Brukseli
dokoñczenie ze str. 1

bytki architektoniczne z ró¿nych epok i stylów. Wszyscy
turyœci spotykaj¹ siê na Grand
Place, jednym z najpiêkniejszych zabytków architektury
barokowej na œwiecie. Góruje nad nim ratusz z pocz¹tku
XV wieku, z gotyck¹ fasad¹ i
wysmuk³¹ wie¿¹. W lata parzyste, w sierpniu, brukowany
plac us³any jest milionami
kwiatów, z których uk³ada siê
historyczne scenki. Kwietny
dywan ma 1860 m kw.
Nie mo¿na omin¹æ klejnotu
architektury klasycystycznej
XVIII w. – Palais Royal – oficjalnej rezydencji belgijskiego
monarchy. Od koñca lipca do
pocz¹tku wrzeœnia rezydencja
jest otwarta dla zwiedzaj¹cych.
Przed pa³acem rozci¹ga siê
Park de Bruxelles, gdzie z okazji narodowego œwiêta Belgii 21
lipca, w rocznicê uzyskania niepodleg³oœci w 1831 roku, odbywaj¹ siê wojskowe defilady.
Nawet podczas najkrótszej
wizyty w Brukseli warto odwiedziæ Manneken Pis. Sk¹d
wzi¹³ siê pomys³ wykonania
figurki siusiaj¹cego ch³opca,
nie wiadomo. Jedna z legend
g³osi, jakoby w XII wieku syn
ksiêcia zosta³ przy³apany na
siusianiu pod drzewem w czasie bitwy; jego postaæ zosta³a
uwieczniona w br¹zie jako
symbol narodowej odwagi.

Z nowoczesnych budowli
nie sposób pomin¹æ gmachu
Parlamentu Europejskiego.
Tu obraduje Rada Europy,
zbieraj¹ siê komisje, pracuj¹
eurodeputowani i dziennikarze. 13 korespondentów (w
tym 6 kobiet) relacjonuje wydarzenia i przekazuje opinie
dla polskich odbiorców.
Rafa³ Rudnicki, korespondent Radia Zet i krakowskiego „Dziennika Polskiego”, najwiêcej czasu spêdza w Komisji Europejskiej, na konferencjach prasowych rzeczników lub realizuj¹c w³asne tematy. Odwiedza te¿ Radê Mi-

Rondo do remontu
dokoñczenie ze str. 1

nistrów i Parlament Europejski, gdzie o temat prasowy
jest znacznie trudniej. Ocenia,
¿e wnioski o dotacje z Polski
s¹ spóŸnione i Ÿle przygotowane; odes³ane do poprawki
– wracaj¹ w nie lepszej formie. Jako najbardziej aktywnego spoœród 54 pos³ów z
Polski Rafa³ wymienia Ryszarda Czarneckiego, który
ma na swym koncie najwiêcej
wyg³oszonych wyst¹pieñ. W
opinii dziennikarza, Bruksela
trochê siê przestraszy³a rz¹du Kazimierza Marcinkiewicza; opiniê popsu³a mu prasa
zachodnia, rozdmuchuj¹c
m.in. sprawê zakazu zorganizowania parady równoœci.
Wybrani na 5-letni¹ kadencjê
pos³owie do Parlamentu Europejskiego spêdzaj¹ w Brukseli
dwa tygodnie w miesi¹cu:
uczestnicz¹ w posiedzeniach
komisji parlamentarnych i w
spotkaniach ugrupowañ politycznych; jeden tydzieñ - w
Strasburgu, gdzie odbywaj¹ siê
sesje plenarne. Przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego
wybierany jest na pó³ kadencji;
po tym terminie mo¿e byæ zatwierdzony na kolejne 2,5 roku.
Pawe³ Piskorski nale¿y do
ugrupowania PPE-DE (Chrzeœcijañscy Demokraci i Europejscy Demokraci), licz¹cego
267 osób. Jest cz³onkiem komisji spraw zagranicznych
oraz zastêpc¹ przewodnicz¹cego komisji handlu zagranicznego do kontaktów z
NATO. Tygodniowo musi zapoznaæ siê z dokumentami licz¹cymi do tysi¹ca stron. Zanim nast¹pi g³osowanie, wraz
z innymi deputowanymi
uczestniczy w ¿mudnej pracy
nad projektami uchwa³, rezolucji i innych dokumentów.
W sali plenarnej parlamentarzyœci przemawiaj¹ ze swoich miejsc . Wyst¹pienia maj¹
œciœle okreœlony czas: 1 minuta, w imieniu frakcji – 3 minuty.
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Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka Maciej Pilipczuk. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
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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
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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;

Dotarcie do wszystkich zapewnia system t³umaczeñ. Polskie
wyst¹pienia t³umaczone s¹ na
jêzyki: angielski, francuski i
niemiecki, a z tych – na inne.
Zapytany o gor¹cy dla warszawiaków temat dotacji dla
metra, Pawe³ Piskorski obieca³
to, co mo¿liwe, czyli lobbowanie. Czy wiêcej uda siê komisarzowi ds. rozwoju regionalnego, Danucie Huebner, która
koordynuje wydatki Unii w ramach Funduszu Spójnoœci?

Od powa¿nych tematów
podczas wizyty w Brukseli
mo¿na odpocz¹æ, wêdruj¹c
po ma³ych uliczkach, gdzie co
krok kusz¹ bary, kawiarenki i
witryny sklepów z wyrobami
czekoladowymi i cukierniczymi – specjalnoœci¹ miasta.
Wiele godnych uwagi pami¹tek mo¿na znaleŸæ w XIXwiecznym pasa¿u handlowym
Galeries St-Hubert. W kiosku
z pras¹ mo¿na porozmawiaæ
ze sprzedawc¹ po polsku;
podobnie jest w jadalni hotelu De Boeck´s. W restauracji
z ponad 100-letni¹ tradycj¹,
Chez Leon, warto zakosztowaæ owoców morza, takich jak
mule. Mo¿na zrobiæ sobie
zdjêcie pod portretem Karola
Marksa - uchodŸcy, dla którego Bruksela sta³a siê schronieniem. Amatorów innych
pami¹tek zadowoli figurka
œwiêtego, umieszczona z drugiej strony okna.
Na wycieczkê po Brukseli
nasi Czytelnicy, za poœrednictwem wys³annika NGP, zostali
zaproszeni przez Paw³a Piskorskiego Grupa dziennikarzy
prasy lokalnej z Warszawy i
okolic goœci³a w tym mieœcie
na pocz¹tku listopada. Nad
sprawnym przebiegiem wyprawy czuwa³ Maciej Bia³ecki. K.
fot. MGR-Mariusz
A. Czajewicz-Nowacki

jest usprawnienie ruchu, zlikwidowanie korków, przez co
poprawi¹ siê warunki ¿ycia
mieszkañców, a nowe tereny
inwestycyjne dla dzia³alnoœci
gospodarczej stan¹ siê bardziej dostêpne.
W lipcu tego roku podpisana zosta³a umowa z g³ównymi wykonawcami, konsorcjum
Strabag i przedsiêbiorstwem
Mosty £ódŸ, a na prze³omie
wrzeœnia i paŸdziernika rozpoczê³y siê prace modernizacyjne. Projekt, wykonany w firmie
BAKS Sp. z o.o. przewiduje :
-budowê dwóch estakad na
osi wschód-zachód dla zapewnienia bezkolizyjnego
przejazdu ruchu tranzytowego
w ci¹gu ulicy Starzyñskiego,
-poszerzenie jezdni do 3
pasów ruchu,
-wzmocnienie nawierzchni
do przenoszenia obci¹¿eñ
11,5 T/oœ pojazdu,
-przebudowê skrzy¿owania
z wysp¹ centraln¹ i zapewnienie bezpiecznych przejœæ dla
pieszych,
-budowê zatok autobusowych i przystanków tramwajowych,
-budowê œcie¿ek rowerowych i chodników
-budowê ekranów akustycznych.
Prace potrwaj¹ 21 miesiêcy (koniec inwestycji przewidywany jest na marzec 2007)
i bêd¹ kosztowa³y ponad 86
milionów z³. Projekt finansowany jest w znacznej mierze
(75%) z funduszów unijnych,
w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ZPORR.
Pozosta³e 25% kosztów pokryje m.st. Warszawa z w³asnych œrodków. Zmodernizowane rondo utrzymywane bêdzie przez inwestora, czyli
Zarz¹d Dróg Miejskich.
W wyniku przebudowy i modernizacji ronda, miejmy nadziejê, skoñcz¹ siê uci¹¿liwoœci codziennych podró¿y i
skróci siê czas dojazdu do
centrum, gdy¿ nast¹pi wzrost
przepustowoœci skrzy¿owania. Wraz ze wzrostem noœnoœci nawierzchni poprawi¹ siê
w³aœciwoœci eksploatacyjne,
zwiêkszy siê komfort jazdy.
Wi¹¿e siê z tym polepszenie
jakoœci funkcjonowania transportu publicznego. Dobra organizacja ruchu na rondzie
spowoduje ograniczenie wypadków, równie¿ tych z udzia³em pieszych.

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych
Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Oddzia³ I
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10
tel. 670-29-26, 618-83-60

Oddzia³ II
ul. Wyszogrodzka 1
tel. 674-66-06, 674-19-02

Na razie jednak trzeba siê
liczyæ z pewnymi utrudnieniami. Wszystkich na pewno niepokoj¹ planowane ograniczenia w ruchu i przewidywane
objazdy. Otó¿, jak zapewni³a
nas rzeczniczka prasowa Zarz¹du Dróg Miejskich, Urszula Nelken, przez ca³y okres
budowy rondo nie zostanie zamkniête. Prace ca³y czas prowadzone bêd¹ „pod ruchem”
i sukcesywnie, wraz z postêpem robót wprowadzana bêdzie tymczasowa organizacja

dobno by³o to konieczne, bo
kolidowa³o z docelow¹ zabudow¹ ronda. 37cenniejszych
drzew zosta³o przesadzonych
w inne miejsce. Za wyciête
drzewa wykonawca inwestycji
nie musia³ p³aciæ kar na rzecz
organizacji ekologicznych,
poniewa¿ przy przebudowie
nie przewiduje siê takich
op³at. Przesadzone drzewa
nie wróc¹ na rondo, natomiast
zostanie zasadzonych 11 nowych drzew oraz 14 tysiêcy
krzewów.

ruchu, np. na dwa tygodnie,
na miesi¹c itd. Dlatego w tej
chwili nie da siê wyczerpuj¹co okreœliæ, jakie objazdy i
ograniczenia bêd¹ zastosowane. Raz bêd¹ to chwilowe
zwê¿enia drogi, innym razem,
specjalnie przygotowane zjazdy boczne. Umowa obliguje
wykonawcê do informowania
na bie¿¹co inwestora o planowanych zmianach w ruchu.
Obecnie ruch jest zachowany bez zmian, tylko przystanek
autobusowy w stronê Targówka i Tarchomina zosta³ przeniesiony. Autobusy, jad¹ce na
Targówek i Bródno zatrzymuj¹
siê za rondem, przy ul. Starzyñskiego, a autobus 518,
jad¹cy na Tarchomin zatrzymuje siê pod wiaduktem kolejowym, przy ul Jagielloñskiej.
Na obecnym etapie przebudowy koñcz¹ siê prace zwi¹zane z przek³adaniem podziemnych mediów, czyli usuwaniem kolizji instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej,
biegn¹cych pod jezdni¹. Po
ich zakoñczeniu rozpocznie
siê fundamentowanie pali pod
estakadê.
Zawsze przy tak du¿ej inwestycji niepokój budzi wp³yw
dzia³añ budowlanych na œrodowisko naturalne. Projektowana modernizacja Ronda
Starzyñskiego przebiega w
odleg³oœci ok. 0,5 km na
wschód od obszaru specjalnej
ochrony ptaków Dolina Œrodkowej Wis³y, znajduj¹cego siê
w sieci NATURA 2000, a obejmuj¹cego koryto Wis³y i strefê przykorytow¹ po praskiej
stronie. Projektowana inwestycja niby nie przecina wspomnianego wy¿ej obszaru, ale
mo¿e mieæ negatywny wp³yw
na jego œrodowisko.
Ju¿ wyciêto 310 drzew, które ros³y wzd³u¿ torów tramwajowych oraz na poboczach
wjazdu na Most Gdañski. Po-

Eksploatacja estakady oraz
przebudowanego ronda nie
bêd¹ mia³y negatywnego
wp³ywu na œrodowisko wód
podziemnych. Ulice bêd¹ skanalizowane, a œcieki opadowe
- odprowadzane do kanalizacji miejskiej w uk³adzie oczyszczalni œcieków „Czajka”.
Projektowana budowa wêz³a dwupoziomowego przebiega wzd³u¿ osiedli mieszkaniowych, zlokalizowanych od
strony po³udniowej inwestycji.
Dla tych terenów zaprojektowano budowê ekranów akustycznych, a w budynkach zlokalizowanych najbli¿ej projektowanej trasy, przewiduje siê
zastosowanie œrodków indywidualnej ochrony akustycznej
w postaci okien o zwiêkszonej
izolacyjnoœci akustycznej.
W zwi¹zku z popraw¹ warunków ruchu na rondzie i
zwiêkszeniem przepustowoœci skrzy¿owania nast¹pi redukcja spalin i co za tym idzie
poprawa ogólnego stanu powietrza atmosferycznego. Jak
zapewnia Zarz¹d Dróg Miejskich, zaproponowane w projekcie rozwi¹zania i zabezpieczenia nale¿y uznaæ za prawid³owe i spe³niaj¹ce wymogi
obowi¹zuj¹cych przepisów
ochrony œrodowiska. Ich skutecznoœæ w dzia³aniu zale¿eæ
bêdzie od nadzoru w trakcie
realizacji oraz sposobu eksploatacji. Po zakoñczeniu inwestycji przygotowany bêdzie
i wdro¿ony program monitoringu œrodowiska.
Miejmy nadziejê, ¿e modernizacja Ronda Starzyñskiego
przebiegnie bez zak³óceñ, a prace nie bêd¹ zbyt uci¹¿liwe dla
okolicznych mieszkañców i u¿ytkowników skrzy¿owania. Bêdziemy informowaæ Czytelników
o postêpie prac i wprowadzanych ograniczeniach w ruchu.
Joanna Kiwilszo

W rytmie boogie woogie
Na Zaciszu po raz ósmy rozbrzmiewaæ bêd¹ dŸwiêki boogie woogie, a to za spraw¹
„Otwartych Mistrzostw Warszawy w Boogie Woogie”. Impreza rozpocznie siê w sobotê 3 grudnia o godzinie 16.00
w Domu Kultury „Zacisze”.
Startuj¹ce w niej pary walczyæ
bêd¹ o tytu³ Mistrza Warszawy 2005.
Mistrzostwa od pocz¹tku
swego istnienia ciesz¹ siê olbrzymim zainteresowaniem
dzieci, m³odzie¿y, œrodowisk
tanecznych, a tak¿e widzów.
Co stanowi o atrakcyjnoœci
tego tañca? Z pewnoœci¹ widowiskowoœæ, szybkoœæ ruchów, piêkne i barwne stroje,
a przede wszystkim muzyka.

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

Boogie woogie powsta³o w
Stanach Zjednoczonych, w latach 20. XX wieku. Od pocz¹tku
lat 50. taniec ten by³ bardzo popularny tak¿e w Polsce, g³ównie
wœród mi³oœników jazzu, z którego siê wywodzi. W peerelu
przyj¹³ siê w œrodowiskach bikiniarzy, by³ modny na prywatkach. Dziœ boogie odradza siê
na nowo. Nie jest to ³atwy taniec.
Wymaga du¿ej sprawnoœci fizycznej, cierpliwoœci i samodyscypliny. O tym przekona³a siê
m³odzie¿ tañcz¹ca w Klubie Boogie Rock dzia³aj¹cym w Domu
Kultury „Zacisze”. Wielogodzinne próby, liczne wyrzeczenia z
roku na rok przynosz¹ coraz wy¿sze miejsca w mistrzostwach,
wyjazdy krajowe i zagraniczne.
Wszystko wymaga du¿ej porcji
wysi³ku i poœwiecenia sporej iloœci czasu. Wed³ug znawców 2
minuty rock’n’rolla lub boogie to
wydatek energetyczny równy 2
godzinom joggingu.

Jaki poziom zaprezentuje m³odzie¿ w tym roku? Jak przygotuj¹
siê uczestnicy z Polski i z zagranicy? Dowiemy siê ju¿ wkrótce!
Na mistrzostwach zawodnicy
tañczyæ bêd¹ w dwóch rundach:
wolnej i szybkiej. W finale zatañcz¹ najlepsi. Pary bior¹ce
udzia³ w mistrzostwach same
wybieraj¹ muzykê. Nie mog¹
prezentowaæ programów tanecznych. Niedozwolone s¹
równie¿ elementy akrobatyczne.
G³ównym celem konkursu jest
przegl¹d i konfrontacja umiejêtnoœci tanecznych oraz aktualnych trendów i zjawisk. Uczestnicy ceni¹ sobie wysoki poziom,

PRACOWNIA MISTRZOWSKA
rok za³o¿enia 1957, ul. Z¹bkowska 2
poprawki dziewiarskie i krawieckie
tel. 619-26-40, 0607-844-301, pon.-pt. 12-18

Nie przegap okazji, weŸ gotówkê na Œwiêta!
Nie wchodŸ w Nowy Rok ze starymi kredytami-p³aæ jedn¹ mniejsz¹ ratê!
Nie pozwól aby z³odziej zepsu³ Ci Œwiêta-ubezpiecz mieszkanie i samochód!

ul. Kondratowicza 37

KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH

II piêtro, pokój 201

ul. Szymanowskiego 8, tel. 619-19-16, 601-360-110
Oferujemy kredyty gotówkowe, samochodowe, hipoteczne
a tak¿e ubezpieczenia samochodowe, mieszkañ oraz firm.

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

profesjonalizm i mo¿liwoœæ spotkania siê w krêgu mi³oœników
boogie woogie. Co roku do
udzia³u zapraszane s¹ pary z
Warszawy i ca³ej Polski. W poprzednich edycjach udzia³ wziêli
te¿ tancerze z Kaliningradu.
Podczas ostatnich mistrzostw
program prezentowali równie¿
uczestnicy z Moskwy. W tym
roku oczekujemy na pary z Ukrainy. Imprez¹ towarzysz¹c¹ bêdzie turniej rock’n’rolla w kategorii m³odzików.
Startuj¹ce pary oceniaæ bêdzie 5-osobowy miêdzynarodowy sk³ad sêdziowski.
„Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Boogie Woogie” to
impreza o wyj¹tkowej wartoœci
artystycznej, która z roku na rok
przybiera coraz szersze ramy.
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moja stronê
WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

Dawno, dawno temu… (cz.2)
W 21 numerze NGP ukaza³ siê artyku³ przybli¿aj¹cy pra- tych przyporz¹dkowuje siê
dzieje Warszawy. Opisywa³ on œrodowisko przyrodnicze i kulturze ³u¿yckiej (taka termiludzi zamieszkuj¹cych obszar stolicy w epoce kamienia. nologia archeologiczna), tej
samej, której przypisuje siê
Dziœ ci¹g dalszy prahistorii.
Z badañ archeologicznych rz¹t – byd³a, œwiñ, owcy, a tak- mieszkañców s³ynnej osady
wynika, ¿e oko³o 2000 lat przed ¿e dzikich. Taki zestaw koœci obronnej w Biskupinie. Œlady
Chrystusem, na terenie Polski, mo¿e sugerowaæ raczej osia- ³u¿yckiej osady rolniczej odówczesny bogacz móg³ po- d³y tryb ¿ycia (trudno wszak ze kryto na Targówku. Z przeprochwaliæ siê kawa³kiem… br¹zu, œwiniami wêdrowaæ po œwie- wadzonych badañ wynika, ¿e
który z pewnoœci¹ mia³ wartoœæ cie), jednoczeœnie z wykorzy- na polach pracowa³y wo³y, a
podobn¹ dziœ do komputera. To staniem tak¿e zasobów fauny tak¿e stosowano technikê
znak, ¿e w dorzeczu Wis³y i dzikiej. Ci ciekawi osadnicy zdobywania kolejnych pól pod
Odry rozpoczê³a siê epoka br¹- zmar³ych ze swoich rodzin uprawê wypalaj¹c lasy. Ludzu. W dobie mikroprocesorów, grzebali wed³ug ró¿norodnych noœæ wiod³a zdecydowanie
domów ze szk³a, lotów w ko- obyczajów – b¹dŸ wk³adali osiad³y tryb ¿ycia. Oprócz
smos obecnoœæ metali w na- ca³e cia³o do grobu, dostawia- miêsa jedzono zbo¿e, groch,
szym ¿yciu wydaje siê ma³o za- j¹c zmar³emu garnki z jedze- bób i soczewicê, a tak¿e
uwa¿alna. A gdyby dziœ raryta- niem, b¹dŸ palili zw³oki na sto- uzbierane grzyby i orzechy.
sem sta³o siê posiadanie pro- sie i póŸniej wsypywali prochy Znano równie¿ sól. Zmar³ych
palono na stosie. Ich prochy
do jamy w ziemi.
stego, ostrego no¿a…
W czasie, kiedy w MezopoOko³o 1000 roku p.n.e., w umieszczano w specjalnych
tamii obowi¹zywa³ tzw. Kodeks tym samym czasie, kiedy w urnach zwanych popielnicami,
Hammurabiego i s³ynne „oko za Chinach po niebie fruwaj¹ wy- a nastêpnie zakopywano w
oko, z¹b za z¹b”, w Egipcie w myœlne latawce, ludnoœæ ob- ziemi. Wielk¹ nekropoliê sk³amodzie by³y tatua¿e oraz po- szaru Warszawy gospodarczo daj¹c¹ siê z prawie 400 growstawa³y browary, teren dzisiej- i kulturowo prawie dogania bów odkryto na Grochowie.
Adam Praski
szej Warszawy zamieszkiwa³a œredni¹ krajow¹. Osobników
ludnoœæ wci¹¿ zacofana w stosunku do plemion ze Œl¹ska,
Równe szanse – program stypendialny dla studentów
Wielkopolski i Ma³opolski. Co
Miasto Sto³eczne Warszawa otrzyma³o dofinansowanie ze œrodków Eurodecydowa³o o takim statusie?
pejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa na realizacjê projekDostêp do Ÿróde³ br¹zu, których
tu “Równe szanse – program stypendialny dla studentów” na rok akademicpró¿no by szukaæ na terenie
ki 2005/2006 . Zgodnie z Uchwa³¹ Rady m.st. Warszawy nr LVI/1597/
Mazowsza. Br¹z jest to stop
2005 z 11 lipca 2005 roku oraz Uchwa³¹ Rady m.st. Warszawy nr LXI/
miedzi i cyny w stosunku 9:1.
1736/2005 z 28 paŸdziernika 2005 roku do dnia 25 listopada 2005 roku
Otrzymywano z niego ró¿ne
trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium w ramach dzia³ania
przedmioty, stosuj¹c tzw. meto2.2. ZPORR “Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendê na wosk tracony. Ten tajemdialnych” dla studentów wszystkich typów studiów, zamieszka³ych na tereniczy sposób polega³ na wykonach objêtych Lokalnym Uproszczonym Planem Rewitalizacji m.st. Warszananiu z wosku modelu ¿¹danewy, tj. w dzielnicach Œródmieœcie, Wola, Praga Pó³noc i Praga Po³udnie.
go przedmiotu np. no¿a. NaDo ubiegania siê o stypendium uprawnieni s¹ studenci, którzy spe³niaj¹
stêpnie ów model oblepiano
³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
glin¹ i suszono pozostawiaj¹c
- studiuj¹ w pañstwowych i niepañstwowych szko³ach wy¿szych prowadwa otworki. Wreszcie jednym
otworkiem wlewano roztopiony
dzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,
br¹z, podczas gdy drugim
- posiadaj¹ sta³e zameldowanie, wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca br., na
otworkiem wyp³ywa³ stopiony
obszarze wyznaczonym Lokalnym Uproszczonym Programem Rewitalizacji
wosk. Po zastygniêciu rozbijam.st. Warszawy na lata 2005-2013,
no skorupê gliny i oczom uka- pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej, o
zywa³ siê gotowy produkt.
dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobê lub dochodzie osoby ucz¹cej siê
Du¿o jednak wody w Wiœle
nie wy¿szym ni¿ 350 z³ miesiêcznie.
uby³o, zanim narzêdzia wykoPriorytetowo bêd¹ traktowane osoby poni¿ej 25 roku ¿ycia, studenci pierwnane z br¹zu trafi³y na teren
szego roku studiów oraz studenci, którym nie przyznano stypendium socjalWarszawy. Podobnie jest z sanego z innego Ÿród³a.
mochodami – w stolicy ³atwiej
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesiêcy, a jego wysokoœæ to
jest spotkaæ wóz dobrej mar200 z³/m-c. Zak³adany termin realizacji projektu to 1 paŸdziernika 2005 –
ki, za to po wiejskich drogach
30 wrzeœnia 2006. Odpowiedzialni za jego realizacjê s¹ Pe³nomocnik Pre„szusuj¹” jeszcze maluchy i
zydenta m.st. Warszawy ds. realizacji projektu “Równe Szanse” Maciej Jandu¿e fiaty. Akurat w epoce
kiewicz i Kierownik Projektu Monika Niewczas. Informacje i formularz wniobr¹zu by³o odwrotnie.
sku wraz z za³¹cznikami mo¿na znaleŸæ na stronach:
Pierwsze zmiany przynios³a
ludnoœæ zwana trzcinieck¹. Na
www.mbfo.waw.pl i www.warszawa.um.gov.pl
nielicznych odkrytych przez
oraz pod nr tel.: 696-90-15 wew. 117
archeologów osadach znaleWnioski nale¿y sk³adaæ w Miejskim Biurze Finansów Oœwiaty
ziono ozdoby, broñ i naczynia.
m.st. Warszawy, ul. Ho¿a 88 (wejœcie od ul. Wspólnej75/77), w godzinach 8-16.
Odkopano tak¿e koœci zwie-

nowa gazeta praska

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

SPECJA£ WIEJSKI blisko Ciebie!
Nie trzeba mieszkaæ w
Œródmieœciu czy jeŸdziæ a¿ na
Poln¹, by móc odnaleŸæ prawdziwie polski smak i œwie¿oœæ
wyrobów gospodarskich –
bez œladu chemii, wed³ug starych receptur z Podkarpacia,
Wielkopolski, Suwalszczyzny
a nawet kresów: wileñszczyzny czy ziem tatarskich.
Specjalnie dla mieszkañców tych okolic: Tarchomina,
Bia³o³êki a nawet Legionowa
otwarto na ul. Œwiderskiej
100/20 (tel. 022 670-37-93)
kolejny ze znakomitej sieci
sklepów „Specja³ Wiejski”. To
po drodze: przy ratuszu bia³o³êckim skrêca siê w ul.
Œwiatowida, potem w lewo
przy Leader Price; wejœcie od
ul. Æmielowskiej, ³atwo trafiæ.
Sklep dzia³a ju¿ od jakiegoœ
czasu i ma grono sta³ych
klientów. Oferta poszerzana
jest ci¹gle o coraz to nowe
produkty znalezione w ró¿nych zak¹tkach Polski. Coraz
wiêkszym zainteresowaniem
kupuj¹cych ciesz¹ siê wyroby pierwszej w naszym kraju masarni ekologicznej,
pasieki i mleczarni oraz
przetwórni warzyw i owoców, które tak¿e posiadaj¹
certyfikaty œwiadcz¹ce o
zachowaniu procedur ekologicznych !!!.
Nigdzie w Warszawie nie
dostanie siê takiej rozmaitoœci wêdlin wêdzonych niespiesznie w dymie olchowych
czy dêbowym (specjalna seria szynek, polêdwic itp) albo
w specjalnej mieszance dymu
z dobranych drzew owocowych. Tu s¹ pyszne sery koryciñskie i sprowadzane a¿ z
Wi¿ajn: bia³e, z zio³ami, wêdzone. Tu s¹ czysto owcze
oscypki, œwie¿utki bundz,
sery kozie. Tu zio³ami pachnie szynka z najlepszego miêsa obtaczana w dzikim ty-

mianku, br¹zowi siê kie³basa
z dzika, czosnkowa czy polska surowa. Tu s¹ parówki
bez paskudnych dodatków –
gwarantowanie czysto miêsne a gryczana kaszanka i
salceson prosto z gospodarnych Kujaw. Czysto orkiszowy chleb albo ten na zakwasie, z pieca chlebowego
moszczonego tatarakiem.
W „Specjale Wiejskim”
mo¿na dostaæ najwiêcej wyrobów odznaczanych presti¿owymi nagrodami na krajowych
i miêdzynarodowych targach
¿ywnoœci bez chemii; certyfikaty i badania laboratoryjne
do obejrzenia na miejscu. S¹
te¿ i nowoœci: znakomite miody pasieczne; najlepsze - z
maliny leœnej, z mniszka lekarskiego i mieszany: kwiat lipy,
koniczyna bia³a i nostrzyk.
Z nowoœci warto spróbowaæ jaj specjalnej odmiany
kur zielononó¿ek kuropatwianych z czystej Doliny Baryczy
– ich wyj¹tkowe w³aœciwoœci
potwierdzaj¹ specjaliœci a ich
wyj¹tkowy smak ka¿dy mo¿e
sprawdziæ sam. nareszcie jest

tez olej rydzowy o wyj¹tkowych walorach prozdrowotnych i znakomitym smaku; do
sa³atek, zimnych sosów, do
kraszenia.
Na jesienne wieczory przyda siê konfitura z p³atków lub
owoców ró¿y, czy pigwy,
œwie¿utka pascha do kawy a
przed przeziêbieniem uchroni¹ soki owocowe – t³oczone
na zimno ze œwie¿ych owoców o szczególnych w³aœciwoœciach, pochodz¹cych z
górskich sadów. Soki te nie s¹
dos³adzane cukrem, nie zawieraj¹ dodatków chemicznych, poddano je tylko procesowi pasteryzacji. To nieoceniony, unikalny magazyn
œwie¿ych witamin i naturalnych mikroelementów.
P³ac¹c na swoje zakupy w
„Specjale Wiejskim” p³acisz za
zdrowe po¿ywienie, a nie za
sztuczne dodatki, wodê i konserwanty. Naprawdê warto!

Wiêcej informacji
uzyskacie Pañstwo na:
www.specjalwiejski.pl
eGo

UZDROWICIEL JASIENIECKI
SKUTECZNIE POMAGA CHORYM
- nerwice dzieci, m³odzie¿y i doros³ych - regeneracja psychiczna
- deprsesja, bezsennoœæ, z³e samopoczucie, bóle reumatyczne
- choroby ciê¿kie i przewlek³e, schorzenia narz¹dów wewnêtrznych
- regeneracja pooperacyjna i pourazowa
- problemy alkocholowe nikotynowe i inne (komputer, pracoholizm)
- likwidacja stanów chronicznego zmêczenia

EGZORCYZMY
UWALNIANIE LUDZI, DOMÓW, FIRM
OD KL¥TW, UROKÓW I ZAKLÊÆ
W KA¯DYM PRZYPADKU MO¯LIWE DZIA£ANIE NA ODLEG£OŒÆ
MASZ PROBLEMY - ZADZWOÑ

Warszawa Anin, ul. Lucerny 96

0501-742-406,
(022) 423-68-33

www.uzdrowiciel.net
www.euroadres.pl
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STOMATOLOGIA

Inwestycje i bud¿et
Kolejna zwyczajna sesja
rady Bia³o³êki przebiega³a pod
znakiem inwestycji i bud¿etu.
A rozpoczê³a siê od dyskusji
na temat wieloletniego planu
inwestycyjnego miasta w odniesieniu do zadañ dzielnicy w
tym wzglêdzie. Niemal na samym wstêpie dyskusjê wywo³a³ nieprecyzyjny zapis odwo³uj¹cy siê najogólniej do
uchwa³y przeg³osowanej na
paŸdziernikowej sesji, w której
to rada dzielnicy wystêpuje do
miasta o zwiêkszenie œrodków
na inwestycje w 2006r. z 28
mln z³ do ponad 35 mln. Dziesiêciominutowa przerwa zosta³a wykorzystana na doprecyzowanie zapisu. W opinii do wieloletniego planu inwestycyjnego rada Bia³o³êki wnioskuje o
przywrócenie w 2006 pewnych
bardzo istotnych tytu³ów inwestycyjnych - budowy gimnazjum przy Ostródzkiej, modernizacji szko³y podstawowej
przy Berensona, budowy zespo³u boisk sportowych dla
szko³y podstawowej przy Bohaterów. Jeœli chodzi o lata
2007-2008, nale¿y zwiêkszyæ
œrodki na rozbudowê i modernizacjê szko³y podstawowej nr
154. Burmistrz Bia³o³êki na
czas nie otrzyma³ od prezydenta stolicy pe³nomocnictwa
na uregulowanie kwestii prawnych przy budowie drogi od
ulicy Ostródzkiej do projektowanego przedszkola. Inwestycja mia³a byæ realizowana w
tym roku. Przetarg zosta³ uniewa¿niony. W zwi¹zku z tym
rada dzielnicy wyst¹pi³a o
œrodki na to zadanie w przysz³ym roku. W dyskusji pojawi³y siê m.in. pytania o przyczyny wzrostu kosztów inwestycji oœwiatowych - przedszkola i gimnazjum przy
Ostródzkiej, szko³y podstawowej przy Leœnej Polanki. Burmistrz Tadeusz Semetkowski
odpowiada³, ¿e s¹ to koszty

Zamieszkaj
w willowej okolicy
na Zaciszu
BliŸniak
pow. segmentów
113 i 104 m2
plus poddasze
20 i 26 m2
telefony;

(022) 711-09-01
(022) 711-09-02
e-mail: biuro@mirabel.pl
www.mirabel.pl
Mirabel Plus Sp. z o.o.
Mysiad³o, ul. Polna 19F

szacunkowe, liczone na podstawie prognoz cenowych bez
uzgodnionego planu budowy.
Burmistrz wskaza³ na zmieniaj¹ce siê przepisy, na nowy program rodzinny. Do szkó³ powróc¹ sto³ówki z pe³nym zapleczem kuchennym - A ju¿ je
likwidowaliœmy - przypomnia³
Tadeusz Semetkowski. Burmistrz Jerzy Smoczyñski zwróci³ uwagê na specyficzny efekt
demograficzny Bia³o³êki (mówiono o tym równie¿ na poprzedniej sesji) polegaj¹cy na
dynamicznym wzroœcie liczby
ludnoœci dzielnicy i co za tym
idzie rosn¹cej liczbie dzieci w
wieku szkolnym. - Niech samorz¹d Warszawy da siê przekonaæ, ¿e demografia w Bia³o³êce jest bardzo dynamiczna powiedzia³ burmistrz.
Radny Andrzej Opolski niepokoi³ siê niskim poziomem
kwot na inwestycje. Z jego
wyliczeñ wynika³o, ¿e bêdzie
siê na nie przeznaczaæ kilkanaœcie procent bud¿etu. W
odpowiedzi burmistrz Smoczyñski ubolewa³ nad niskim
poziomem kwot na inwestycje,
zwracaj¹c równoczeœnie uwagê na inwestycje ogólnomiejskie realizowane w Bia³o³êce,
choæby kanalizacja Henrykowa Wiœniewa. - Mam nadziejê, ¿e inwestycje ogólnomiejskie bêd¹ w przysz³oœci realizowane i u nas - podsumowa³.
Radny Krzysztof Je¿ niepokoi³
siê nieadekwatnoœci¹ œrodków
na inwestycje do realnych potrzeb inwestycyjnych dzielnicy
- Stary Mokotów nie potrzebuje nowych dróg, my potrzebujemy ich dziesi¹tki kilometrów,
my robimy drogi od podstaw,
miasto musi mieæ tego œwiadomoœæ. Opinia o wieloletnim
planie inwestycyjnym zosta³a
przyjêta szesnastoma g³osami, przy dwóch przeciw i jednym wstrzymuj¹cym siê.
Uchwa³a wyra¿aj¹ca stanowisko na temat drogowych inwestycji ogólnomiejskich w Bia³o³êce zosta³a przyjêta jednog³oœnie. Rada wnosi w owym
stanowisku o przyspieszenie
prac zwi¹zanych z budow¹ trasy Mostu Pó³nocnego, przebudow¹ Modliñskiej od Aluzyjnej
do granic miasta, modernizacj¹
wiaduktu i mostu nad Kana³em
¯erañskim, modernizacj¹ Mehoffera od Ksi¹¿kowej do
skrzy¿owania z Myœliborsk¹ i
koncepcj¹ budowy Traktu Nadwiœlañskiego. W wieloletnim
planie inwestycyjnym 2005 2009 rada dzielnicy widzi budowê trasy Nowo-Wincentego
na odcinkach od Armii Krajowej
do Berensona i od Berensona
do Mostu Pó³nocnego, budowê
Traktu Nadwiœlañskiego, trasê
szybkiego tramwaju lub metra
przebiegaj¹c¹ przez osiedle
Tarchomin, budowê drugiego
pasa ruchu w ulicy P³ochociñskiej wraz z jej modernizacj¹ i
odwodnieniem, modernizacjê
G³êbockiej z budow¹ œcie¿ki rowerowej i chodnika, moderni-

zacjê Mehoffera na odcinkach
Modliñska - tory PKP, Ordonówny - Modliñska i budowê
Marywilskiej od Chlubnej do
Bohaterów.
Jednog³oœnie przyjêto
zmiany w bud¿ecie na 2005
rok, równie¿ jednog³oœnie wyst¹pienie do Rady Warszawy o wspó³finansowanie budowy pierwszego pomnika
przyjaŸni polsko - wêgierskiej.
Sprawa wymaga kilku s³ów
komentarza. Samorz¹d Mniejszoœci Polskiej dzia³aj¹cy w
Gyor na Wêgrzech i Polsko Wêgierskie Towarzystwo Historyczne im. Józefa Pi³sudskiego pragnê³yby postawiæ
pomnik w³aœnie w Gyor. Rada
miasta uchwali³a lokalizacjê
na tamtejszym placu im.
Bema i 300 tys. forintów z komisji kultury. Koszty budowy
wynios¹ 12 mln forintów, st¹d
apel o wspó³finansowanie do
burmistrzów i prezydentów
polskich miast. Kamieñ wêgielny pod pomnik zosta³
wmurowany w koñcu paŸdziernika podczas szóstych
ju¿ Dni Polskich w Gyor, zaœ
uroczystoœæ ods³oniêcia pomnika jest przewidywana na
koniec marca 2006.
Radni byli jednomyœlni i w
kwestii umieszczenia na Rondzie Ligi Morskiej i Rzecznej
kotwicy z by³ego ORP „Warszawa”, a tak¿e uporz¹dkowania nazewnictwa i przebiegu
ulicy Myœliborskiej. Czêœæ ulicy Œwiderskiej na odcinku od
Obrazkowej do Przaœnej
zmieni nazwê na Myœliborsk¹.
Bêdzie bardziej logicznie.
Skoñcz¹ siê poszukiwania,
choæ czêœæ radnych by³a zdania, ¿e po zmianie nazewnictwa nast¹pi przejœciowy ba³agan. Do zasobów mieszkaniowych trafi lokal przy Wiklinowej, zwolniony przez dotychczasowego najemcê.
W interpelacjach i wolnych
wnioskach znalaz³o siê m.in.
podziêkowanie mieszkañców
Aluzyjnej za sprawne dokoñczenie oœwietlenia ulicy, pytanie Lidii Polit o postêpy w organizacji sesji rady dzieci. Burmistrz Dariusz Ostrowski poinformowa³, ¿e przedsiêwziêcie
bêdzie mia³o szerszy charakter. W Bia³o³êce powstaje M³odzie¿owa Rada Dzielnicy, która wydeleguje swych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Radny Piotr Oracz prowadzi ju¿ rozmowy w tej sprawie z dyrektorami gimnazjów.
Krzysztof Bucholski prosi³ radê
o pochylenie siê nad trudn¹ sytuacj¹ bodaj ostatniego wiœlanego rybaka, który mieszka na
wal¹cej siê barce. W blaszanym mieszkaniu na wodzie
zim¹ temperatura zbli¿a siê do
zera, zaœ latem osi¹ga 50 st.
Burmistrz Ostrowski poinformowa³, ¿e nie da siê omin¹æ
formalnych procedur. Rybak
powinien z³o¿yæ podanie o
przydzia³ lokalu do Wydzia³u
Zasobów Lokalowych. (egu)

ul. £adna 23

PROMOCJA

BAR RESTAURACYJNY
tel. 679-36-30
SYL
WESTER 0603-956-654
SYLWESTER

- wype³nienia 60-70 z³
- korony porcelanowe 350 z³
- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3
tel. 619-99-99
818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

wesela
pr
zyjêcia fir
mowe
przyjêcia
firmowe
przyjmujemy zamówienia
na dania wigilijno-œwi¹teczne

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

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






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!
XXXIX sesja Targówka

Nad planami
Porz¹dek dzienny XXXIX
sesji Rady Dzielnicy Targówek
10 listopada by³ wyj¹tkowo
krótki, projekty uchwa³ wczeœniej przedyskutowane i zaakceptowane na posiedzeniach
komisji.
Jednomyœlnie Rada podjê³a uchwa³ê, pozytywnie opiniuj¹c¹ zmianê za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st.
Warszawy na rok 2005.Plan
dochodów zmniejszono o 6
330 060 z³ (dochody ze sprzeda¿y nieruchomoœci) i zwiêkszono o tê sam¹ kwotê (dzia³:
Ró¿ne rozliczenia finansowe).
Z powodu przed³u¿enia procedur przetargowych na budowê p³ywalni krytej przy ul. Balkonowej – kwotê 200 000 z³
przeniesiono na przebudowê
bie¿ni i trybun stadionu OSiR
przy ul. £abiszyñskiej. O 200
000 z³ zwiêkszono œrodki na
budowê ul. Nowo Trockiej, w
zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ wykupu w bie¿¹cym roku 3 dzia³ek.
Przed podjêciem kolejnej
uchwa³y – zaopiniowaniem
projektu II edycji Wieloletniego Programu Inwestycji na
lata 2005-2009 w zakresie
zadañ realizowanych przez
dzielnicê Targówek – radni
wys³uchali szczegó³owych in-

Mechanika - Elektryka
Pojazdowa
Marek Krzemiñski

Naprawy od A do Z
Tanio, solidnie,
szybkie terminy
Mo¿liwoœæ zakupu czêœci
do monta¿u taniej

ul. Modliñska 223
tel. 676-78-66, 503-628-784
czynne w godzinach 9-17

formacji naczelnika Waldemara Mas³owskiego o zmianach
proponowanych przez merytoryczne komisje rady Targówka. Dotyczy to tematów takich,
jak: rozbudowa i modernizacja OSiR; modernizacja obiektów szkolnych, szczególnie
zaplecz kuchennych; oœwietlenie ulic oraz projektowanie
i realizacja poszczególnych
ulic. Dodatkowo wnioskowany
przez radê dzielnicy, a nie
przyjêty przez Radê Warszawy temat, to zagospodarowanie terenu Podgrodzie (œrodki
na prace projektowe, koncepcyjne, realizacyjne).
Na wspólnym posiedzeniu
4 komisji negatywnie zaopiniowany zosta³ przys³any
przez Radê Warszawy projekt
II edycji WPI na lata 20052009 dla Targówka. Dzielnica
zaproponowa³a w³asn¹ wersjê – poinformowa³ Witold Harasim, przewodnicz¹cy komisji inwestycji. Na inwestycje w
roku 2006 Targówek wnioskuje o kwotê 34 806 000 z³.
Projekt uchwa³y by³ przygotowany do g³osowania, gdy
g³os zabra³ Jan Mamaj, który
wyrazi³ zaniepokojenie rosn¹cymi kredytami zaci¹ganymi
przez miasto, a wy¿ demograficzny na Targówku oceni³
jako chwilowy. Zaproponowa³
nowe rozwi¹zania, m.in. rezygnacjê z III etapu budowy domów komunalnych i kupowanie mieszkañ na wolnym rynku. Podwa¿y³ sens budowania przedszkoli i krytej p³ywalni przy ul. Remiszewskiej.
Ze zdziwieniem przyj¹³ tê
wypowiedŸ Andrzej Gapys;
jako niepowa¿n¹ okreœli³ Witold Harasim. Przewodnicz¹cy rady Maciej Œwiderski zachêci³, by zg³oszone postula-

ty radny Mamaj wpisa³ sobie
do programu kampanii samorz¹dowej w 2006 r.
Za uchwa³¹ w wersji przyjêtej wczeœniej przez 4 komisje, opowiedzia³o siê 16
radnych, 1 by³ przeciw, 1
wstrzyma³ siê od g³osu.
Ostatni¹ uchwa³ê, o odwo³aniu Macieja Œwiderskiego ze
sk³adu komisji samorz¹du i
inicjatyw lokalnych oraz powo³aniu go do sk³adu komisji
rozwoju, inwestycji i ochrony
œrodowiska, popar³o 14 radnych, 2 by³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
W „interpelacjach i wnioskach” Henryk Wiel¹dek
zwróci³ uwagê na niszczej¹cy pawilon przy ul. Poborzañskiej, który zosta³ przekazany
do ZOZ; Jan Mamaj zapyta³ o
ró¿ne sprawy dotycz¹ce ZUSOK; Maciej Œwiat³owski poprosi³ o ponowne wyst¹pienie
do Telekomunikacji Polskiej o
przywrócenie punktu obs³ugi
klientów przy ul. Jaros³awskiej; Sylwia Góralska zapyta³a o los liceum przy ul. Bartniczej. Burmistrz Romuald
Gronkiewicz obieca³ przygotowaæ prezentacjê na temat
ZUSOK na jedn¹ z najbli¿szych sesji rady.
K.

PRASKA
AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
Wyk³ady codziennie
rano i wieczorem
Jazdy szkoleniowe ca³y dzieñ

818-89-68,
0602-616-877

Uœmiech dziecka
znaczy tak wiele
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1 ze sprzeda¿y ka¿dego pluszaka IKEA
przeznacza dla UNICEF.
Od 19 listopada do 24 grudnia 2005 1
ze sprzeda¿y
ka¿dego pluszaka (niezale¿nie od jego ceny) IKEA przeznacza dla UNICEF.

W akcji bierze udzia³ 200
sklepów IKEA na ca³ym œwiecie, w tym oczywiœcie 7 polskich sklepów IKEA, w Jankach k. Warszawy, na Targówku, w Gdañsku, Poznaniu, Wroc³awiu, Krakowie i
Katowicach.
1 euro to mo¿e niewiele,
ale dla dzieci w Azji, Afryce oraz Europie to konkretna, wymierna pomoc. Za 1
euro mo¿na zaszczepiæ na
polio jedno dziecko. Ma to
ogromne znaczenie, poniewa¿ dziêki regularnym
szczepieniom jest szansa

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

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

na wyeliminowanie tej groŸnej choroby w ogóle.
1 euro wystarczy na d³ugopisy i zeszyty dla dziesiêciorga
dzieci, a edukacja jest najwa¿niejsz¹ i najbardziej efektywn¹.
D³ugofalow¹ form¹ pomocy
dzieciom. Pieni¹dze pochodz¹ce ze sprzeda¿y pluszaków
w polskich sklepach IKEA bêd¹
przeznaczone na obowi¹zkowe
szczepienia dzieci przeciwko
polio w Afryce.

IKEA ma bardzo dobre
doœwiadczenia z zesz³orocznej wspólnej akcji z
UNICEF. W roku 2004/05
2 euro ze sprzeda¿y ka¿dego misia BRUM trafi³o
na konto organizacji. IKEA
w Polsce sprzeda³a 69 tys.
pluszaków. W ten sposób
pomogliœmy dzieciom,

ofiarom konfliktów zbrojnych w Angoli i Ugandzie.
W asortymencie IKEA znajduje siê oko³o 30 pluszaków,
dla dzieci w ró¿nym wieku, w
cenach od 1,99 do 80 z³. Tulone w ramionach daj¹ poczucie bezpieczeñstwa, a dla doros³ych s¹ pretekstem, by do

g³osu dopuœciæ uczucia i emocje. Dziêki tegorocznej akcji
mamy nadziejê zebraæ dla
dzieci na ca³ym œwiecie jeszcze wiêcej pieniêdzy ni¿ w zesz³ym roku
Uœmiech dziecka znaczy
tak wiele.

Pe³na obs³uga ksiêgowa
Badanie bilansów
Doradztwo podatkowe
Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa

Dwa bieguny
Trzysta osób przyby³o do
Domu Kultury „Œwit” 18 listopada na uroczyste spotkanie
z okazji Dnia Seniora, organizowane co roku przez Oddzia³

wnuki razem”. Dla wczeœniej
urodzonych wyst¹pili artyœci o
kilka pokoleñ m³odsi: uczniowie Gimnazjum im. Jana Paw³a II z ul. Krasiczyñskiej, „Ma-

Rejonowy Targówek Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów. W 12 ko³ach na
Targówku i Bia³o³êce organizacja ta ma 1200 cz³onków. „Mi³oœæ powinna miêdzy nami królowaæ. Chcemy umiliæ ¿ycie
emerytom, rencistom i inwalidom” – powiedzia³ prezes oddzia³u, Remigiusz Sikora.
Spotkanie przebiega³o
zgodnie z programem, przyjêtym w oddziale, „Seniorzy i

zowiacy” i zespó³ tañca irlandzkiego. Gimnazjaliœci
przedstawili, przeplatany piosenkami program oparty na
nauce Patrona swej szko³y; o
tym, co jest w ¿yciu wa¿ne, o
prawdzie, radoœci i dwóch biegunach: mi³oœci i œmierci. Seniorzy nie szczêdzili im braw.
Wszyscy zostali obdarowani s³odkimi upominkami, a osoby zas³u¿one tak¿e dyplomami i kwiatami. Z³ot¹ Honorow¹
Odznakê PZERiI otrzymali
m.in. burmistrzowie: Romuald
Gronkiewicz i Jerzy Smoczyñski oraz Krzysztof £awa i Jolanta Skup z „Semafixu”, gdzie
drukowany jest „Nasz G³os”
Biuletyn OR PZERiI.
Dyrektor DK „Œwit”, Jacek
Bia³ek przekaza³ seniorom
dobr¹ nowinê: jest mo¿liwoœæ
otwarcia drugiej grupy s³uchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
który w paŸdzierniku rozpocz¹³
dzia³anie w tej placówce.
Dodatkow¹ formê obchodów Dnia Seniora zaproponowa³ swoim cz³onkom zarz¹d
ko³a nr 5 – wieczór ze s³odkim
poczêstunkiem i tañcami (na
zdjêciu) w Domu Kultury „Zacisze”. Ko³o liczy 68 osób, teraz zg³osili siê nowi chêtni. K.

tel. 818-99-76, 0602-400-670
www.psaudyt.com.pl

Wytwórnia wódki i sztuki
W samym sercu Pragi, przy
Z¹bkowskiej pojawi³o siê nowe
Ÿród³o wydarzeñ kulturalnych.
To Fundacja na Starej Pradze,
za³o¿ona przez ludzi z pasj¹.
Bez zbêdnych s³ów od razu
przeszli do dzia³ania. Wpierw,
w ostatnie wakacje, zorganizowali cykl spotkañ, spacerów i
prelekcji na temat zabytkowych budowli zatytu³owany

JADEN Sp. z o.o.
ul. Bia³ostocka 24 lokal 115
(wejœcie od ulicy Markowskiej)

03-741 Warszawa
Tel./fax 618-98-88
Tel. kom. 0506-075-981 lub 0506-075-982
SPRZEDA¯ ARTYKU£ÓW:
♦ CERAMIKA ♦ WANNY
♦ ZLEWOZMYWAKI ♦ BATERIE
♦ POMPY ♦ KOT£Y ♦ PIECE GAZOWE
♦ KALORYFERY ♦ FARBY ♦ KLEJE
AUTORYZACJA FIRM:
♦ JUNKERS ♦ CERSANIT
♦ KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR
US£UGI HYDRAULICZNE:
♦ WODA ♦ CENTRALNE OGRZEWANIE
♦ KANALIZACJA

„Lato na Starej Pradze”. Co
wa¿ne, impreza spotka³a siê z
du¿ym zainteresowaniem
mieszkañców Pragi.
Fundacja powsta³a jako kontynuator dzia³alnoœci Stowarzyszenia „Monopol Warszawski”.
Wspó³pracuje m.in. z ZASPem, Towarzystwem Opieki nad
Zabytkami. Za cel stawia sobie
promocjê Pragi, a w szczególnoœci zabytkowego kompleksu
Warszawskiej Wytwórni Wódki „Koneser”. Zarz¹dzaj¹cy wytwórni¹, korzystaj¹c z nowych
technologii, ograniczyli wykorzystywanie terenu zabytkowej
fabryki do niezbêdnego i przynosz¹cego zyski minimum. Pozosta³y obszar ma szansê staæ
siê scen¹ ró¿nych wydarzeñ
kulturalno-edukacyjnych. Czasem ktoœ wynajmowa³ nie wykorzystywane zabudowania
wytwórni, ale na krótko – wyjaœnia mi Katarzyna Komar-Michalczyk, prezes fundacji –
dziêki dzia³alnoœci fundacji
wzros³o zainteresowanie wœród
artystów, przedsiêbiorców.
£atwiej te¿ o zdobycie funduszy i dotacji ze œrodków unijnych.
Najwiêksz¹ barier¹ dla realizacji planów jest prawo w³asnoœci. WWW „Koneser” ma
status firmy pañstwowej, a to
hamuje jakiekolwiek inwestycje. Ubiegamy siê o prawo
w³asnoœci – t³umaczy mi prezes Komar-Michalczyk – jest

nam obojêtne, czy bêdzie to
darowizna, czy kupno.
Po uzyskaniu praw w³asnoœci zrealizowane zostan¹ bardzo interesuj¹ce projekty. Ju¿
na Pragê przyje¿d¿aj¹ kupcy,
którzy chêtnie w miejscu zabytkowego kompleksu widzieliby jak¹œ konstrukcjê ze szk³a
i betonu. Fundacja chce unikn¹æ takiego smutnego fina³u
doprowadzaj¹c do wykorzystania i zaadaptowania do
wspó³czesnych potrzeb stare,
bezcenne budynki. Konkretne
dzia³ania ju¿ zosta³y poczynione – na terenie wytwórni sw¹
siedzibê ma Teatr Wytwórnia.
Kolejne w planach jest Muzeum Pragi, byæ mo¿e hotel,
albo klub dla m³odzie¿y.
Promocji tego miejsca ma
s³u¿yæ równie¿ nowa oferta
dla pra¿an – „Praska Jesieñ
Kultury”, trwaj¹ca od 22 paŸdziernika do 15 grudnia. W
programie: 26-28 listopada
„Sieciówka”, czyli spotkania
na temat internetu, 1-4 grudnia spektakle teatralne dla
dzieci po³¹czone z warsztatami plastycznymi oraz 15
grudnia sesja „Na prawym
brzegu – dziedzictwo kulturowe warszawskiej Pragi”. Imprezy odbêd¹ siê w budynku
Teatru Wytwórnia na terenie
WWW „Koneser”. Wiêcej
szczegó³ów na stronie
www.monopolwarszawski.pl.
Adam Praski

NOWA ODZIE¯
MARKOWYCH FIRM
koñcówki serii
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ul. Mehoffera 26 paw. 4
TARCHOMIN
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120-lecie W³adys³awa IV
18 i 19 listopada 2005 roku
Gimnazjum i Liceum im. W³adys³awa IV obchodzi³o jubileusz 120 lat istnienia. Do tej
okazji szko³a przygotowywa³a
siê od dawna. Odnowiono salê
poœwiêcon¹ historii, a na œcianach i przy wejœciu pojawi³y siê
nowe gabloty. Wydana zosta³a te¿ specjalna Ksiêga Jubileuszowa 120 – lecia Gimnazjum i Liceum im. W³adys³awa
IV w Warszawie.
Obchody zainaugurowano
18 listopada o godzinie 8 uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ w Katedrze œw. Floriana. PóŸniej
uczniowie udali siê do szko³y,
gdzie czêœæ klas wys³ucha³a
krótkich wyk³adów poœwiêconych historii „W³adka”. O godzinie 11 rozpoczê³a siê czêœæ
oficjalna w auli szko³y. W jej

trakcie mia³y miejsce wyst¹pienia w³adz oœwiatowych oraz
prezentacja multimedialna o
najwa¿niejszych osi¹gniêciach
i wydarzeniach z dziejów Gimnazjum i Liceum.
Gdy uroczystoœci te dobieg³y
koñca, szko³ê we w³adanie
przejêli wychowankowie. Rozpoczê³y siê ostatnie przygotowania do drugiego dnia jubileuszu, zorganizowanego przede
wszystkim dla i przez absolwentów szko³y.
19 listopada uroczystoœci
tak¿e rozpoczê³y siê od mszy
œwiêtej w Katedrze œw. Floriana. Zosta³a ona odprawiona
przez ordynariusza Diecezji
Warszawsko – Praskiej arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia
oraz ksiê¿y absolwentów . Po
zakoñczonej mszy, wychowan-

kowie udali siê do budynku
szko³y. Tam odbywa³a siê rejestracja i uczestnicy zjazdu
otrzymywali specjalnie przygotowane materia³y. O godzinie
17 rozpoczêto czêœæ oficjaln¹
w auli. W jej trakcie przedstawiono rezultaty akcji Pamiêtamy – odwiedzin grobów dawnych nauczycieli szko³y oraz
zosta³y z³o¿one wieñce pod
tablic¹ ich upamiêtniaj¹c¹. Nastêpnie zaprezentowano II tom
Monografii szko³y autorstwa
d³ugoletniego dyrektora Liceum – Henryka Sowiñskiego.
Czêœæ poœwiêcon¹ aspektom
historycznym zakoñczy³a prezentacja dzia³alnoœci Stowarzyszenia Kombatantów i Rodzin
Bitwy Warszawskiej 1920 roku
oraz Stowarzyszenia Przyjació³
Ossowa. Na zakoñczenie czêœci oficjalnej mia³a miejsce
czêœæ artystyczna, w trakcie
której zaprezentowali siê absolwenci – aktorzy. Po jej zakoñczeniu, uczestnicy zjazdu udali siê do klas na spotkania rocznikowe. Jednak na dobre integracja miêdzypokoleniowa rozpoczê³a siê od 20, wraz z Balem W³adys³awiaków. Z czystym sumieniem mo¿na powiedzieæ, ¿e na parkiecie bawi³y

siê wszystkie pokolenia wychowanków. O 22 bal zosta³ na
moment przerwany, a do auli
uroczyœcie wjecha³ wielki urodzinowy tort i odœpiewano tradycyjne „sto lat”.
Warto tu te¿ dodaæ, ¿e w
trakcie ca³ej imprezy uczestnicy mieli zapewnione ciep³e
posi³ki i zimne przek¹ski.
Œwiêtowanie zakoñczono
po pó³nocy wraz z zakoñczeniem balu. I wiele osób ju¿ pyta³o kiedy spotkamy siê nastêpny raz...
Do zobaczenia zatem za 5 lat!
Anna Maria Dyner

MALWA

Bielizna
dzienna
i nocna

biustonosze
50%
gorsety
TANIEJ
body
ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

V Betlejem u Avetek
Fundacja Ave, Chór Avetki, Bia³o³êcki Oœrodek Kultury i
Dom Kultury Œwit serdecznie zapraszaj¹ chóry, zespo³y muzyczne, duety, tercety, kwartety, solistów oraz grupy teatralne do udzia³u w V Ogólnopolskim Ekumenicznym TeatralnoMuzycznym Festiwalu Bo¿onarodzeniowym Betlejem u Avetek. Zapraszamy wykonawców od przedszkolaków po seniorów, z przedszkoli, szkó³, uczelni, domów kultury, towarzystw
artystycznych, parafii wszystkich wyznañ chrzeœcijañskich,
œwietlic… Czêœæ muzyczna odbêdzie siê w dn. 6-7-8 stycznia, teatralna 4-5 lutego. Termin nadsy³ania zg³oszeñ mija 22
grudnia. Zapewniamy atrakcyjne nagrody. Szczegó³y na
www.avetki.alleluja.pl, tel. 0600-495-790, (22) 614-87-53.

TRESURA PSÓW
7 Oddzia³ ul. Kondratowicza 18, tel. 33-11-600, 33-11-609
30 Oddzia³ ul. Ksi¹¿kowa 9 (Tarchomin), tel. 889-49-96, 889-49-99

Moto Flesz

Finaliœci Car of the Year 2006
Do rywalizacji o presti¿owy
tytu³ „Samochód roku 2006”
stanê³o 28 modeli samochodów ró¿nych marek. Spoœród
nich 58 jurorów wy³onilo ju¿
najlepsz¹ siódemkê.
Mimo ¿e fizycznie jest 9 modeli, citroen C1, peugeot 107 i
toyota aygo startuj¹ jako jeden
produkt koncernu PSA. Do fina-

³u zakwalifikowa³y siê: alfa romeo 159, BMW seria 3, citroën
C1/peugeot 107/toyota aygo,
mazda 5, renault clio, toyota
yaris oraz volkswagen passat.
Finaliœci stan¹ w szranki do
ostatecznej rozgrywki na torze
Boscha w Boxbergu (Niemcy),
a zwyciêzcê poznamy ju¿ w listopadzie.

rasowych i nierasowych ”GRANICA”
- tresura grupowa
- tresura indywidualna - treser przyje¿d¿a do miejsca zamieszkania
- tresura stacjonarna - z zakwaterowaniem psa

SKOK Stefczyka przygotowa³a specjaln¹ ofertê kredytow¹ na koniec roku – œwi¹teczn¹ po¿yczkê ekspresow¹, w której formalnoœci
naprawdê ograniczono do
minimum. Wystarczy dowód
osobisty i chwila wolnego
czasu, aby uzyskaæ po¿yczkê do 10 tys. z³. bez porêczycieli. Nie jest wymagane zaœwiadczenie o zarobkach.
Zamiast zaœwiadczenia po¿yczkobiorca sam sk³ada
oœwiadczenie o wysokoœci
uzyskiwanych dochodów. W
przypadku emerytów i rencistów wystarczy ostatni odcinek emerytury lub renty i minimalny dochód w wysokoœci
350 z³ netto.
Najni¿sza kwota po¿yczki
to 500 z³, a sp³atê mo¿na roz³o¿yæ nawet na trzy lata. W
zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê
Œwiêtami, Kasa przygotowa³a dla swoich Cz³onków niespodziankê – sp³ata pierwszej raty mo¿e, na ¿yczenie
klienta, zostaæ odroczona o
trzy miesi¹ce. A zatem zaci¹gaj¹c teraz po¿yczkê, zaczniemy j¹ sp³acaæ dopiero w
2006 roku.

Trwa równie¿ promocja
cz³onkostwa – ka¿dy z Cz³onków, który przekona do zaci¹gniêcia po¿yczki w SKOK
Stefczyka któregoœ ze swoich bliskich, otrzyma bon towarowy o wartoœci 50 z³ (regulamin promocji jest dostêpny w oddzia³ach Kasy).
Jak zostaæ Cz³onkiem
SKOK? Wystarczy przyjœæ do
oddzia³u, zapisaæ siê i wype³niæ deklaracjê. Przy ubieganiu siê o po¿yczkê nie jest
wymagany sta¿ cz³onkowski,
czyli ju¿ w dniu zapisania siê
do Kasy mo¿emy z³o¿yæ
wniosek o po¿yczkê.
Zapraszamy do oddzia³ów
SKOK Stefczyka na Pradze,
Targówku i Tarchominie:
-na Pradze przy ul. Okrzei 34/1
(wejœcie od ul. Targowej),
tel. 741 13 05 do 07,
- na Targówku
przy ul. Kondratowicza 18,
tel. 301 04 00 do 04,
- na Tarchominie
przy ul. Æmielowskiej 15,
tel. 889 02 40 do 42,
codziennie w godzinach
10.00-18.00.

Dalej od narkotyków

Do Betlejem z Avetkami

Firma Goodyear wprowadzi³a na rynek
now¹ oponê zimow¹ o nazwie UltraGrip 7.
W oponie tej zawarto innowacyjne technologie podnosz¹ce bezpieczeñstwo jazdy w
okresie jesienno-zimowym.
Zastosowane przy jej produkcji nowinki
technologiczne, spoœród których wyliczyæ
mo¿na lamele waflowe 3D-Bis, specjalne
¿ywice polimerowe oraz podwójne rowkowanie „V”, potêguj¹
przyczepnoœæ bie¿nika praktycznie w ka¿dych warunkach drogowych. Wed³ug producenta, UltraGrip 7 idealnie sprawdzi podczas jazdy po œniegu, mokrym b³ocie poœniegowym, a nawet
lodzie. Nowa opona dostêpna jest w 30 wersjach i 20 rozmiarach pocz¹wszy od 13, a skoñczywszy na 16 calach.

Tylko 60 minut – tyle trwa rozpatrywanie
wniosku kredytowego w SKOK Stefczyka.

Od 10 grudnia czynny pensjonat dla psów, kotów i œwinek morskich.
50% zni¿ki na pensjonat dla zwierz¹t, które ucz¹ siê w szkole „GRANICA”
w Warszawie ul. Targowa 80 lub w Wo³ominie ul. Rolna 26
0507-257-824, 0507-292-311,
0504-649-287, (022) 424-26-95
Mamy dla psów najnowsz¹ karmê z USA PROFormance
0507-257-824, 0504-649-287

Na terenie Dzielnicy Bia³o³êka by³a prowadzona antynarkotykowa kampania „Bli¿ej siebie - dalej od narkotyków”. Koordynatorem dzia³añ
na terenie Dzielnicy Bia³o³ê-

Czas na zmianê opon

ŒWI¥TECZNA KASA
W SKOK Stefczyka

W kolejne niedziele adwentu 4, 11 i 18 grudnia o
godz. 15 zapraszamy do
Domu Kultury Œwit na festiwal adwentowy Do Betlejem z Avetkami, organizowany przez Chór Avetki,
Fundacjê Ave oraz Biuro
Muzyki i Teatru m.st. Warszawy. Ka¿de spotkanie
bêdzie mia³o formê dwugodzinnego koncertu, podczas
którego chóry z danej kategorii wiekowej – dzieci, m³odzie¿, doroœli, seniorzy bêd¹ rywalizowa³y o Grand
Prix. Wstêp wolny.

ka by³ Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, który jest realizatorem Lokalnego Programu Profilaktyki Uzale¿nieñ na
rok 2005 na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Do udzia³u w kampanii zosta³y poproszone wszystkie
szko³y z terenu dzielnicy: 10
szkó³ podstawowych, 5 gimnazjów i jedno liceum ogólnokszta³c¹ce, a tak¿e organizacje pozarz¹dowe, parafie,
dom dziecka.
W ramach kampanii na terenie dzielnicy Bia³o³êka: rozdysponowano plakaty, ulotki
i informatory, przeprowadzono programy informacyjno edukacyjne skierowane do
rodziców i dzieci, przygotowano koszulki wraz z has³em
promuj¹cym kampaniê na terenie dzielnicy Bia³o³êka a 19
listopada zorganizowano imprezê rodzinno - rekreacyjn¹
z wieloma atrakcjami.

Autoryzowany punkt sprzeda¿y Kompsat

ul. Remiszewska 1 lok. 10A tel. 744-02-00
Konkurs fotograficzny Warszawskie Betlejem
Fundacja Ave i Chór Avetki zapraszaj¹ do udzia³u w warszawskim konkursie fotograficznym Warszawskie Betlejem, adresowanym do wszystkich mi³oœników fotografii – od dzieci po seniorów. Ka¿dy mo¿e przes³aæ 3 zdjêcia wykonane w dowolnej technice (tradycyjne lub cyfrowe), które ukazuj¹ przygotowania do
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a tak¿e sposób ich spêdzania (tradycje, zwyczaje, zdarzenia, obyczaje…) w Warszawie – europejskiej stolicy na pocz¹tku XXI wieku. Fotografia powinna zostaæ
wykonana w grudniu 2006. Termin nadsy³ania prac mija 3 stycznia. Og³oszenie werdyktu profesjonalnego jury, wrêczenie atrakcyjnych nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej (stacjonarnej
i internetowej) odbêdzie siê podczas gali fina³owej V Betlejem u
Avetek - 8 stycznia. Jest te¿ kategoria mini reporta¿u (5 zdjêæ)
oraz fotografii historycznej – na wygrzebane z szuflady stare zdjêcia, ukazuj¹ce sposób spêdzania Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w
Warszawie do roku 1960.
Szczegó³y i kontakt: WARSZAWSKIE BETLEJEM, ul. Podgórna 1 c, 03-157 Warszawa, avetki@wp.pl, www.avetki.alleluja.pl, tel. 0600-495-790, (22) 614-87-53

Artyœci z prawego brzegu

nowa gazeta praska

Coœ wiêcej ni¿ widaæ
Justyna Koœcielna, rocznik 1978, absolwentka akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie, dyplom w 2003 r., zajmuje
wraz z dwiema kole¿ankami pracowniê „Wstêp Wzbroniony” przy ul. 11 Listopada 22
Spotykamy siê w pracowni,
-Chcia³am, ¿eby œwinia na
w starej kamienicy, gdzie kiedyœ moich obrazach nie budzi³a
by³y szwalnie i magazyny odrazy, lecz sympatiê. Otwory
odzie¿owe, a która teraz s³u¿y na g³owy zapraszaj¹ do zabaartystom. Obok jest pracownia wy. Sugeruj¹, ¿e s³owo „œwi„Piêtro Ni¿ej”, a w drugim skrzy- nia” nie jest koniecznie obelg¹.
dle domu ulokowa³ siê Teatr
Justyna Koœcielna nie upraAkademia Romana WoŸniaka. wia malarstwa „zaanga¿owaPodobnie jak na In¿ynierskiej nego”, krytycznego, nie chce
czy Bia³ostockiej, atmosfera jest zmieniaæ œwiata, raczej siê
tu rzeczywiœcie artystyczna.
nim bawi. Przedstawia otaczaW pracowni, któr¹ stworzy³y j¹c¹ nas rzeczywistoœæ, ale
Justyna Koœcielna, Agnieszka ciekawi j¹ zawsze jakiœ temat,
Sandomierz i Karolina Zdunek nie sam widoczek.
panuje „twórczy nie³ad” – wszê-Nie malujê pejza¿y, bo indzie farby, pêdzle, sztalugi; po- teresuje mnie i chcê przedstarozstawiane przy œcianach, wiæ coœ wiêcej, ni¿ widaæ.
susz¹ siê niedawno namalowaMaluje ca³e cykle, a nie pone obrazy. Jest przenikliwie zim- jedyncze obrazy,
no, poniewa¿ pomieszczenie gdy¿ wydaje siê jej to
nie ma ogrzewania. Justyna Ko- ciekawsze. Ma wtedy
œcielna maluje tu od ponad roku. mo¿liwoœæ pe³niejMalarstwo to jej samodzielny szego wyczerpania
wybór, rodzice i bracia zajmuj¹ tematu, pokazania
siê bardziej „przyziemnymi” ró¿nych jego aspeksprawami. Sk¹d wiêc to zainte- tów.
resowanie plastyk¹?
-Van Gogh wielo-Dziadek malowa³ amator- krotnie malowa³ krzesko, w domu zawsze by³o s³o Gauguina, bo nie
du¿o obrazów – mówi Justy- dawa³o mu spokoju.
na Koœcielna – mo¿e st¹d Maluje siê kilka obrawziê³o siê moje przekonanie, zów na jeden temat,
¿e ja te¿ mogê spróbowaæ.
¿eby go szerzej, lePracê dyplomow¹ u prof. piej przedstawiæ –
Jaros³awa Modzelewskiego twierdzi artystka.
robi³a w pracowni Akademii,
Justyna Koœcielna
namalowa³a wielb³¹dy. Potem zainteresowa³a siê
by³y „Szafy”, a w³aœciwie szaf- ilustracj¹ tekstu. Na
ki wspó³lokatorów kolegi, studiach uczestnimieszkaj¹cego w Londynie.
czy³a w zajêciach w
-To by³ taki eksperyment. pracowni ilustracji ksi¹¿kowej.
Kolega przys³a³ mi list z krótk¹ Stwierdzi³a, ¿e mo¿na robiæ
charakterystyk¹ swoich, bar- te¿ du¿e obrazy do tekstu lidzo ró¿nych wspó³lokatorów terackiego. Tak powsta³ cykl
oraz zdjêcia z zawartoœci ich obrazów o Panu Tralaliñskim.
szafek. Mia³am zgadn¹æ, która
-Tekst, a zw³aszcza dynaszafka do kogo nale¿y. Rozwi¹- miczny wiersz, jakim jest Pan
zuj¹c tê zagadkê, pomyœla³am, Tralaliñski Juliana Tuwima, to
¿e warto to przedstawiæ. Nama- dla mnie wyzwanie- mówi malowa³am po prostu jego list.
larka – Od dawna podoba³ mi siê motyw tego
œmiesznego faceta, dyryguj¹cego swoj¹ rodzin¹.
Postanowi³am przedstawiæ w oœmiu obrazach ten
fragment wiersza, w którym pan Tralaliñski ujmuje pa³eczkê i zaczyna dyrygowaæ.
Obrazy s¹ dwukolorowe, czerwono-bia³e, rysowane prost¹ kresk¹, trochê jak rysunki dzieciêce.
Ka¿dy zaopatrzony jest w
rebus, kryj¹cy w sobie
fragment tekstu. Pan Tralaliñski przedstawiony jest
jako doœæ têgi jegomoœæ,
„Szafy” to cykl czterech obra- ze œmiesznymi w¹sikami, czazów, zatytu³owanych „Szafa sami pykaj¹cy fajeczkê. Poza
A,B,C,D”. Ka¿dy przedstawia Tuwimem, Justyna Koœcielna
przedmioty codziennego u¿ytku zrobi³a te¿ ilustracje do opoi artyku³y spo¿ywcze wewn¹trz wiadañ Gombrowicza. Chciakuchennej szafki, w ró¿nej gamie ³aby kiedyœ zilustrowaæ wierkolorów i na odmiennym tle: nie- sze Brzechwy. Jednak od pobieskim, ró¿owym oraz ¿ó³tym.
mys³u do realizacji, jak sama
Nastêpnym cyklem by³y mówi, jest daleka droga i du¿o
„Œwinie”. Du¿e obrazy, przed- pracy. Zwykle robi wiele szkistawiaj¹ce weso³e zwierzêta w ców, zanim znajdzie klucz do
pastelowych kolorach, na gó- w³aœciwego przedstawienia
rze mia³y wyciêcia na g³owy.
tematu.
Na pytanie,
dlaczego wybra³a Pragê,
jako miejsce
pracy, odpowiada, ¿e tu
jest po prostu
tanio i s¹ du¿e
metra¿e.
-Nie da siê
zaprzeczyæ, ¿e
tu na Pradze
jest inny klimat.
Ludzie sobie
pomagaj¹,
znaj¹ siê. Jest
swojsko, dopóki jest ciep³o…
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BUDWIT & KUBACKI S.C.
Warszawa, ul. Jagielloñska 12/67

Dzielnica szczyci siê tym,
¿e osiedlaj¹ siê tu artyœci, ale
o nich nie dba. Ciê¿ko jest malowaæ zgrabia³ymi z zimna rêkami, w nieogrzewanym pomieszczeniu. To jest proza
¿ycia artysty na Pradze…
Mimo to, malarstwo Justyny Koœcielnej jest pogodne,
przyjazne. Krytyk sztuki, Piotr
Sarzyñski powiedzia³ kiedyœ w
„Polityce”, ¿e nadchodzi czas
twórców, którzy nie bêd¹ nas
pouczaæ, ale bêd¹ nas bawiæ.
To chyba pasuje do twórczoœci Justyny Koœcielnej, która
twierdzi, ¿e nie chce umieszczaæ w swoich pracach ¿adnego specjalnego przes³ania.
-Maluj¹c dobrze siê bawiê.
Je¿eli to siê komuœ spodoba,
to œwietnie!
notowa³a Joanna Kiwilszo

tel./fax: 618-31-19, godziny otwarcia: 10-17

WYK£ADZINY DYWANOWE

„AXMINSTER”

• Monta¿ wyk³adzin metod¹ napinania
i podwójnego klejenia
• Dywany na wymiar

ZAPRASZAMY!

Niedos³yszysz?
Mo¿na temu zaradziæ!
dokoñczenie ze str. 1

Niektóre osoby rodz¹ siê z
uszkodzonym s³uchem, podczas gdy u innych przyczyn¹
mo¿e byæ choroba ucha lub
ha³aœliwe otoczenie w pracy.
Jednak wiêkszoœæ ubytków
s³uchu u doros³ych wynika z
naturalnego procesu starzenia
siê – przez lata fragmenty de-

RA

- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny TY
!
- 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

likatnych mechanizmów mog¹
siê uszkodziæ lub po prostu
zu¿yæ. Bez wzglêdu na przyczynê, g³ównym problemem
nie jest z regu³y sam ubytek,
lecz brak wiedzy o mo¿liwej do
uzyskania pomocy.
Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ i s¹ indywidualne u ka¿dej osoby. Wiêkszoœæ
z nich mo¿e zostaæ skorygowana dziêki noszeniu aparatów s³uchowych. Lepsze s³yszenie oznacza poprawê jakoœci ¿ycia zarówno samego
zainteresowanego jak i jego
najbli¿szych. Typowym przyk³adem jest bardzo g³oœne
ogl¹danie telewizji przez oso-

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

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 353-06-20
www.fonikon.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹
refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych
Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

by niedos³ysz¹ce, które powoduje mniejszy komfort s³yszenia przez innych. Wybór
konkretnego typu aparatu w
znacznej mierze zale¿y od rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e od osobistych preferencji
pacjenta i jego trybu ¿ycia. W
ka¿dym przypadku specjalista
zaproponuje najlepsze rozwi¹zanie i pomo¿e dokonaæ
najlepszego wyboru.
W zwi¹zku z trwaj¹c¹ promocj¹ pracownicy gabinetu
audioprotetycznego firmy
FONIKON mieszcz¹cego siê
przy ulicy Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego) zapraszaj¹ na bezp³atne badania s³uchu. Poza
zbadaniem s³uchu pacjenci
mog¹ tak¿e nieodp³atnie zasiêgn¹æ fachowej porady i
przymierzyæ aparat s³uchowy.
Przy zakupie pomocy s³uchowych istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz dofinansowania przez
Powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie. Gabinet czynny
jest codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
10.00 – 17.30, tel. 353-06-20.
Zapraszamy do naszych
oddzia³ów:

Warszawa – Bródno,
ul. Kondratowicza 37,
tel. 353-06-20
Warszawa – Wawer,
ul. Br. Czecha 39,
tel. 353-42-50
Warszawa – Mokotów,
ul. D¹browskiego 16,
tel. 498-75-40
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Ruch we w³aœciwym kierunku

Rok szkolny 2004/2005 okaza³
siê bardzo szczêœliwy i owocny
w sukcesy sportowe dla Szko³y
Podstawowej nr 28. Po raz pierwszy w 38-letniej historii Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y szko³a z Targówka zdoby³a medal w
klasyfikacji koñcowej tej najwa¿niejszej imprezy sportowej.

SP 28 zajê³a 2 miejsce wyprzedzaj¹c wiele renomowanych sportowych szkó³. W wielu konkurencjach na etapie
dzielnicowym szko³a nie ma
sobie równych, a przewaga
nad rywalami zdaje siê powiêkszaæ. Ubieg³y rok przyniós³
równie¿ zapocz¹tkowanie
wspó³pracy z UKS „LA BASKET”, a dok³adnie z sekcjami koszykówki i lekkoatletyki.
Wspó³praca ta jest bardzo korzystna, poniewa¿ pozwala na
fachowe i profesjonalne przygotowanie uczniów w zakresie
wymienionych dyscyplin. Nastêpnie umo¿liwia kontynuowanie sportu ju¿ w klasach sportowych otworzonych w tym
roku w Gimnazjum nr 144 (równie¿ z Targówka). Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu sportowym
szko³y by³a budowa nowoczesnego tartanowego boiska. Poprawa warunków pracy z pewnoœci¹ przyczyni siê do uzyskania jeszcze wy¿szych wy-

sponsor;
m.st. Warszawa

Przedstawienia Teatralne
dla dzieci w Studio Animacji
ul. Œwiatowida 18
26 listopada godz. 11 i 12
Marcelinek
3 grudnia godz. 11 i 12
O misiu, który chcia³
zostaæ ba³wankiem
Rezerwacja tel. 811-60-14
www.studioanimacji.pl

ników, ale to ju¿ w kolejnych latach. Szko³a bra³a równie¿
udzia³ w wielu imprezach nie
zwi¹zanych z rywalizacj¹
WOM – „Czwartki Lekkoatletyczne”, biegi prze³ajowe, turnieje koszykówki i pi³ki no¿nej.
W obecnym roku szkolnym
postanowiono pójœæ jeszcze dalej nie rezygnuj¹c z dotychczasowej dzia³alnoœci. Nauczyciele wraz z dyrekcj¹
szko³y postanowili wprowadziæ program promuj¹cy
sport i aktywnoœæ fizyczn¹,
nie tylko wœród uczniów,
ale tak¿e wœród rodziców i
spo³ecznoœci lokalnej.
Pierwszym krokiem sta³o siê przy³¹czenie (jeszcze w maju) do ogromnej
imprezy „Festiwalu Biegowego” zorganizowanej
przy Maratonie Warszawskim. W dniach 16-18
wrzeœnia SP 28 by³a jedn¹
z 40 szkó³ z ca³ej Polski,
która czynnie bra³a udzia³
w Maratonie Warszawskim.
Udzia³ wymaga³ zorganizowania 30-sto osobowej grupy
uczniów. Grupê stworzyli
uczniowie mniej uzdolnieni
sportowo – tacy, którzy nie reprezentowali szko³y w ¿adnych
zawodach sportowych. Dziêki
temu dzieci te mog³y po raz
pierwszy wzi¹æ czynny udzia³
w imprezie sportowej. Atrakcyjnoœci Festiwalowi (w odczuciu
dzieci) doda³o z pewnoœci¹ pojawienie siê telewizji, wybitnych
osobistoœci sportu oraz bliski
kontakt z maratoñczykami.
Udzia³ uczniów przyczyni³ siê
do powstania w szkole kilkunastoosobowej grupy tanecznej
„cheerleader’s”.
1 paŸdziernika w SP 28 wraz
z Eurobankiem zorganizowa³a
festyn rodzinny skierowany
g³ównie do najm³odszych
uczniów szko³y oraz ich rodziców. Udzia³ mog³y wzi¹æ
wszystkie chêtne rodziny. Warunkiem uczestnictwa w czêœci
konkursowej by³ udzia³ par
(dziecko + rodzic). Czêœæ wystawowa i pokazowa otwarta
by³a dla wszystkich odwiedzaj¹cych. W konkursie udzia³
wziê³o blisko 120 rodzin i wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Organizacja wymaga³a
zaanga¿owania du¿ej grupy
uczniów do przygotowania i obs³ugi stanowisk konkursowych,
wystaw oraz pokazów. Ponownie zaanga¿owani zostali
uczniowie, którzy nie s¹ reprezentantami szko³y. Dzieci te
mog³y wykazaæ siê pracowitoœci¹, odpowiedzialnoœci¹ i pomys³owoœci¹.

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
promocja zdrowia!
Masz problem ze s³uchem

NFZ
NFZ

√ wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
RATY!
√ skonsultujemy z laryngologiem
√ 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!
Przychodnia Specjalistyczna
ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26
Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30

618-88-84

26 paŸdziernika szko³a rozpoczê³a akcjê „Dzieñ z Olimpijczykiem”. Rozpoczê³a, poniewa¿ istnieje plan kontynuowania spotkañ z wybitnymi sportowcami w najbli¿szym czasie.
Pierwszym sportowcem z jakim
mogli spotkaæ siê uczniowie by³
najlepszy polski kulomiot ostatnich lat -Tomasz Majewski.
Dzieci mia³y szansê zadaæ wiele pytañ, otrzymaæ zdjêcia z autografami oraz uœcisn¹æ rêkê
mistrza. Kontakt ze sportowcem
sprawi³, ¿e dzieci zauwa¿y³y w
nim zwyk³ego, pracowitego
cz³owieka, który w m³odoœci niczym siê od nich nie ró¿ni³. Marzenia i d¹¿enie do ich realizacji sprawi³y, ¿e dziœ jest tym kim
chcia³ byæ. Przed ka¿dym stoi
taka sama szansa, trzeba w ni¹
jednak uwierzyæ i pomóc w³asnemu szczêœciu.
Wp³yw aktywnoœci ruchowej
na zdrowie i samopoczucie spo³eczeñstwa nie podlega ju¿ dzisiaj dyskusji. Jednak sytuacja w
Polsce na tle innych pañstw Unii
Europejskiej jest niekorzystna.
W dalszym ci¹gu jesteœmy spo³eczeñstwem ma³o aktywnym i
rzadko podejmuj¹cym dzia³ania
w tym zakresie. Fakt ten jest w
du¿ej mierze spowodowany z³¹
edukacj¹, niepe³nym wykorzystaniem roli i mo¿liwoœci wychowania fizycznego. Dzieci od
pierwszego etapu edukacji
musz¹ byæ uczone tego, ¿e Kultura Fizyczna nie jest zarezerwowana tylko i wy³¹cznie dla ich
sprawniejszych fizycznie kolegów. KF jest tak rozleg³¹ dziedzin¹, ¿e ka¿dy bez wzglêdu na
wiek, p³eæ czy stopieñ sprawnoœci bez trudu mo¿e znaleŸæ sobie w niej miejsce. Oczywiœcie,
to na rodzicach spoczywa obowi¹zek wychowywania dziecka,
tak¿e wyrabiania w nim chêci do
dba³oœci o w³asne cia³o. Niestety obserwuj¹c proces zmian w
Polsce w ostatnich 15 latach
mo¿na ³atwo zauwa¿yæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ rodzin wybra³a na sposób spêdzania wolnego czasu relaksowanie siê w
dynamicznie rozwijaj¹cych siê
centrach handlowych. Taki sposób jest bardzo wygodny, poniewa¿ nie wymaga du¿ego zaanga¿owania w organizacjê ze
strony rodziców, którzy za³atwiaj¹ „swoje” sprawy kupuj¹c w
zamian dziecku jakiœ gad¿et. W
taki oto sposób wszyscy s¹ zadowoleni. Szko³a wiêc jest instytucj¹, która mo¿e, a nawet musi
poprawiaæ b³êdy pope³nione
przez rodziców.
SP 28 jest nowym rodzajem
szko³y. Szko³y, która z jednej
strony wykorzystuje potencja³
skumulowany w odpowiednio
wykwalifikowanej kadrze, znakomitym zapleczu materialnym
oraz zdecydowanym poparciu
dyrekcji, Wydzia³u Oœwiaty i
Wychowania Dzielnicy Targówek i odnosi olbrzymie sukcesy
sportowe. Z drugiej zaœ placówki, która promuje sport i aktywnoœæ ruchow¹ w spo³ecznoœci
lokalnej poprzez organizowanie,
b¹dŸ udzia³ w masowych imprezach rekreacyjno – sportowych.
Cykl imprez promuj¹cych sport
i aktywnoœæ ruchow¹ mia³ na celu
zaanga¿owanie du¿ej czêœci
uczniów, czêsto ma³o aktywnych
fizycznie w organizacjê czasu wolnego. Nie realnym jest, by m³odzie¿ posiad³a wiedzê na temat
wp³ywu aktywnoœci ruchowej na
zdrowie i samopoczucie z telewizji (choæ programów o tej tematyce nie brakuje), czy ze szkolnych
podrêczników. Nauczanie i propagowanie bêdzie mia³o sens tylko
wtedy, gdy m³odzi ludzie znajd¹
siê w œrodku tego ruchu, poczuj¹
ten klimat, zara¿¹ siê jego si³¹ i
zostan¹ w nim do koñca ¿ycia,
przelewaj¹c swe odczucia i doœwiadczenie na kolejne pokolenia.
Tomasz Dworniczuk
Nauczyciel W-F ze SP 28

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE
Kredyt gotówkowy
1. Wysokie kwoty bez zabezpieczeñ nawet do 20.000 z³
2. Minimalny dochód 600 z³ netto (ma³¿eñstwa po 450 z³ netto)
3. Dogodna forma wyp³aty kredytu - ju¿ w ci¹gu 1 dnia

Przy dochodzie 1.400 z³ netto
otrzymasz kredyt do 15.000 z³
bez porêczycieli i zgody wspó³ma³¿onka
Kredyt konsolidacyjny
1. £¹czenie wszystkich kredytów w jeden,
nawet tych zaci¹gniêtych w innych bankach
2. Pozbycie siê zbêdnych zobowi¹zañ
3. Dodatkowa gotówka

Kredyt na Wyposa¿enie
i Remont Domu
„Dom jak Nowy”
- Kredyt na karcie do 60.000 z³
- Odroczenie sp³aty I raty kredytu
nawet do 5 miesiêcy
- D³ugi okres sp³at - do 6 lat
- Minimum formalnoœci bez porêczeñ
i zabezpieczeñ
- Minimalny dochód 1.000 PLN netto

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670-15-88, 818-09-52
ul. Œwiêtokrzyska 20 lok. 420 (IV piêtro), tel. 826-04-18, tel./fax 828-82-48
ul. Batorego 18 lok. 215, tel. 875-91-71, tel./fax 875-91-70

Szko³y, boiska i Agape
Kiedy w 1994 roku oddawano z wielk¹ pomp¹ szko³ê podstawow¹ im. Powstania Warszawskiego w osiedlu Erazma,
od pocz¹tku wiadomo by³o, ¿e
jest ona zbyt ma³a na ówczesn¹ liczbê mieszkañców.
Kiedy zosta³em przewodnicz¹cym Rady Rodziców tej
szko³y, mówi³em, ¿e trzeba
rozpocz¹æ budowê przynajmniej 3 szkó³, aby przy planowanych inwestycjach mieszkaniowych zaspokoiæ potrzeby
oœwiatowe. Mówi³em to przy
ka¿dej okazji i na ka¿dym spotkaniu z burmistrzami i radnymi gminy.
Niestety, nikt z ówczesnych
decydentów nie chcia³ tego
s³uchaæ. Wmawiano mi wtedy,
¿e z uwagi na ni¿ demograficzny w Polsce, nie ma potrzeby
budowania nowych szkó³. Kiedy mówi³em o wy¿u migracyjnym jaki czeka Tarchomin, te¿
mnie nie s³uchano.
Tymczasem w szko³ach tarchomiñskich dzieciaki upychano na tzw. 2,5 zmiany czyli nauka trwa³a do godziny 17.
A wszystko to dlatego, ¿e
Gmina Bia³o³êka przodowa³a
(tak jak niegdyœ Pstrowski) w
biciu rekordów inwestycyjnych
w budowie sypialni. Budowano kolejne osiedla, a o szko³ach tylko mówiono.
Jak widaæ efekty krótkowzrocznej polityki zrównowa¿onego rozwoju (taki dokument powsta³ w ubieg³ym wieku w naszej gminie) odezwa³y
siê samorz¹dowcom mocn¹
czkawk¹.
Teraz ju¿ sami radni i burmistrzowie krzycz¹ o koniecznoœci budowy 3 nowych szkó³.
Tylko teraz jest zbyt ma³o kasy
aby to zrealizowaæ.
Wypada zapytaæ, o czym
szanowni wybrañcy samorz¹du terytorialnego myœleli wtedy, kiedy gmina mog³a samodzielnie realizowaæ zadania
bud¿etowe?
To samo dotyczy stadionu –
boiska pe³nowymiarowego.
Do dzisiaj 60 tysiêczna
dzielnica nie ma takiego obiektu. Nie mo¿na zorganizowaæ
meczu ligowego w ¿adnej kategorii wiekowej, poniewa¿
BOS nie dysponuje odpowiednimi boiskami. Nawet to przy
Strumykowej nie trzyma wymiarów MZPN.
Fakt, ¿e Rada Warszawy likwiduje BOS i oddaje hale i boiska szko³om daje mi wiarê,
nadziejê i pewnoœæ, ¿e liga pi³karska AGAPE w roku 2006
bêdzie rozgrywana na boiskach przy Strumykowej za
symboliczn¹ z³otówkê.
Kontynuuj¹c problem boiska
postanowi³em zbieraæ podpisy
pod petycja do w³adz samorz¹dowych o wygospodarowanie funduszy na inwestycjê

numer 88 na liœcie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka pod znamiennym tytu³em „Park-boisko
przy Picassa termin realizacji
2005-2006”.
T¹ drog¹ zwracam siê do
wszystkich mieszkañców
Tarchomina o wsparcie tej inicjatywy.
To boisko jest tak samo potrzebne jak szko³y. M³odzie¿
musi mieæ miejsce do rozgrywania normalnych meczy ligowych.
Mo¿liwoœci jakie daje m³odzie¿y Parafialny Klub Sportowy AGAPE Bia³o³êka, to organizowanie od 3 lat ligi pi³karskiej, która w tym roku liczy ju¿
40 dru¿yn podzielonych na: I
ligê, 2 grupy II ligi i ligê juniorów. Gra w niej ok. 450 zawodników.
A tak na marginesie. Ile sekcji pi³karskich, tenisowych czy
szachowych dopracowa³ siê
BOS przez 10 lat swojego „ komercyjnego bytu”?
Kiedy ogl¹dam POPiS-y wybrañców narodu, to bardzo delikatnie mówi¹c odechciewa mi
siê wszelkiej dzia³alnoœci na niwie samorz¹dowej.
Dlatego niezmiernie cieszê
siê, ¿e dane mi by³o spotkaæ na
swej drodze ksiê¿y Andrzeja i
Kamila, a tak¿e Artura, Zdzis³awa i Jarka, Janusza, Maæka,
Micha³a i Novaka, Rogera, Darka i Kazika oraz wielu, wielu
wspania³ych m³odych i starszych ludzi, z którymi wspólnie
za³o¿yliœmy klub sportowy.
Klub, który nie maj¹c swojej
hali sportowej i stadionu organizuje imprezy takie jak: igrzyska sportowe, regaty ³odzi
„smoczych”, sp³ywy kajakowe,
obozy sportowe i kolonie, ca³oroczne rozgrywki w tenisa
sto³owego i w pi³kê no¿n¹ a
tak¿e turnieje szachowe.
Jeszcze parê zdañ o klubie.
Terminarz turniejów GP Bia³o³êki w tenisie sto³owym jest
nastêpuj¹cy:
10 grudnia, 14 stycznia, 25
lutego, 18 marca, 8 kwietnia,
13 maja. Zapraszam wszystkich chêtnych do gry w tenisa.
Kategorie s¹ nastêpuj¹ce:
szko³y podstawowe, dziewczêta i ch³opcy oraz kategoria
OPEN. Gramy do 2 przegra-

Z.P.U.H. Edyta

nych meczy, a mecz do 2 wygranych setów w eliminacjach
i 3 wygranych setów w fina³ach. Rozgrywki odbywaj¹ siê
w SP nr 314 od godziny 13.
Zapisy do turnieju od 12.30.
Zapraszam tak¿e na treningi
sekcji tenisa sto³owego w Gimnazjum nr 121 przy ul. P³u¿nickiej (Piekie³ko) we wtorki od 18
i pi¹tki od 17.40.
W listopadzie ruszy szachowe GP Bia³o³êki. Wiêcej informacji na ten temat udzieli trener Maciej Brudziñski tel. 502946-822.
Tradycyjnie zorganizujemy
III Mistrzostwa szkó³ dzielnicy
w szachach, w grudniu 2005
w okolicy Miko³ajek.
Pi³karzy z roczników 1995 i
m³odszych zapraszam do dru¿yny „ORLIKÓW” graj¹cej w lidze MZPN. Kontakt z trenerem
Darek Witkowski tel. 509-747422 lub 466-25-37.
Oczekujê na kontakt z
osobami chêtnymi do zorganizowania sekcji gry w bryd¿a. Istnieje mo¿liwoœæ udostêpnienia sali do gry. Kontakt tel. 507-693-799.
Zwracam siê te¿ z proœb¹
do wszystkich ludzi dobrej
woli, którzy mog¹ wesprzeæ
finansowo nasz klub o wp³aty darowizny na konto naszego klubu: INVEST BANK
Nr 40 1680 1248 0000 3000
0478 1435.
Kwotê darowizny do wysokoœci 350 z³otych mo¿na
bêdzie sobie odpisaæ od podatku przy rozliczeniu PIT-u
w roku 2006.
Jaros³aw Filipowicz

♦
♦
♦
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ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

oprawa obrazów
lustra
szlifowanie szk³a
szklenie okien

ul. Brechta 9
przy pl. Hallera

tel./fax 619-72-08
pn.- pt. 9-18, sob. 9-13

faktury VAT

OKNA I DRZWI

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”
Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

W-wa, ul. Kondratowicza 4 tel./fax 786-41-09
(bazar, pawilon 24)
tel. kom. 508-381-229
pomiar, porada, wycena - gratis! tel. kom. 508-381-228

Targówek siê doczeka³!
dokoñczenie ze str. 1

¿e okreœlenie „Nowo-Wincentego” mia³o zastosowanie wy³¹cznie do prac projektowych.
Ulica nie zmieni³a swojej starej nazwy – nadal jej patronem
jest Œw. Wincenty a Paulo.
We wspomnianej koncepcji
okreœlone zosta³y docelowe linie rozgraniczaj¹ce ulicy, ustalono przebieg jezdni, chodników, œcie¿ki rowerowej dla rozwi¹zañ etapowych i docelowych, sposób odwodnienia ulicy. Ponadto, ze wzglêdu na docelowe usytuowanie skrzy¿owania ul. Œw. Wincentego z ul.
Kondratowicza na Kanale
Bródnowskim, okreœlono sposób i zakres robót mostowych.
W roku 2000, po wy³onieniu
w przetargu nieograniczonym
inwestora zastêpczego, którym
zosta³ Sto³eczny Zarz¹d Rozbudowy Miasta, rozpoczêto opracowywanie projektu budowlano-

NAMYS£OWSKA sp. z o.o.
WARSZAWA,
ul. NAMYS£OWSKA 8
Tel. 619-27-59, 818-83-81
Fax 619-88-08
http:www.naka.waw.pl

BASEN
DLA
KA¯DEGO
PROPONUJE:
- naukê p³ywania dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych
- p³ywanie rekreacyjne
- wynajem basenu
- p³ywanie dla przedszkoli,
szkó³ i uczelni
- saunê i si³owniê
PONADTO:
- æwiczenia w wodzie
zapobiegaj¹ce osteoporozie
- aerobik w wodzie
- naukê p³ywania dla
seniorów
NA MIEJSCU:
- bar, sklep p³ywacki
i p³etwonurkowy
- bezp³atny parking

POSIADAMY W£ASN¥ OCHRONÊ

wykonawczego we wszystkich
wymaganych bran¿ach. Wykonawc¹ prac projektowych by³o
Biuro Projektów „Metroprojekt”.
Dokumentacjê tê, po uzyskaniu wszystkich uzgodnieñ,
zakoñczono w dwóch terminach: do 30 kwietnia 2001 pierwsz¹ czêœæ, któr¹ by³a
przebudowa mostu na Kanale
Bródnowskim wraz z ukszta³towaniem nowego skrzy¿owania ulic Kondratowicza – Œw.
Wincentego oraz do 30 grudnia 2001 - drug¹ czêœæ - budowê nowego odcinka ul. Œw.
Wincentego na odcinku ul.
Kondratowicza – ul. Malborska
wraz z przebudow¹ ul. G³êbockiej na odcinku ul. Malborska
– Trasa Toruñska.
Zró¿nicowane terminy zakoñczenia prac projektowych
pozwoli³y na rozpoczêcie robót
ju¿ we wrzeœniu 2001 r. Najpierw by³a to przebudowa mostu na Kanale Bródnowskim
oraz przebudowa skrzy¿owania ul .Kondratowicza z ul. Œw.
Wincentego. Roboty te zakoñczono 7 czerwca 2002 r. Roboty mostowe prowadzi³a Spó³ka Dromex, a ich koszt na tym
etapie wyniós³ ok. 3,6 mln z³.
W ramach robót zwi¹zanych
z realizacj¹ tej czêœci zadania
inwestycyjnego rozebrano
most pó³nocny na Kanale
Bródnowskim w ci¹gu ul. Kondratowicza oraz wybudowano
nowy most, umo¿liwiaj¹cy budowê dalszego odcinka ul. Œw.
Wincentego oraz przebudowê
skrzy¿owania ul. Kondratowicza z ul. Œw. Wincentego.
Realizacja drugiej czêœci
dokumentacji projektowej
przebiega³a w dwóch etapach.
I etap – budowa nowego
odcinka ulicy pomiêdzy ul.
Kondratowicza a ul. Malborsk¹
wraz z przepompowni¹ wód
deszczowych dla odwodnienia
budowanej ulicy oraz z kana³em zrzutowym w ul. Malborskiej o d³ugoœci 229 m od przepompowni do Kana³u Bródnowskiego wraz z urz¹dzeniami do oczyszczania wód z elementów ropopochodnych, któ-

ry umo¿liwia zrzut wód opadowych z ulicy œw. Wincentego i
G³êbockiej do kana³u.
II etap – przebudowa ul.
G³êbockiej na odcinku ul. Malborska – Trasa Toruñska.
Realizacjê tych etapów rozpoczêto we wrzeœniu 2002 r. i
zakoñczono: I etap - 4 grudnia
2004 r., a II etap zostanie zakoñczony 30 listopada br. Koszt
robót w I etapie wyniós³ oko³o
14 mln z³. W jego ramach wybudowano ulicê na d³ugoœci 680
m z jezdni¹ o szerokoœci 7 m,
chodnikami o szerokoœci po 3 m,
œcie¿k¹ rowerow¹ o szerokoœci
3 m, oœwietleniem i odwodnieniem ulicy oraz przepompowni¹
wód deszczowych. Ponadto wybudowano wraz z sygnalizacj¹
œwietln¹ nowe skrzy¿owanie z
ulic¹ Malborsk¹.
II etap te¿ kosztowa³ oko³o
14 mln z³. W jego ramach wybudowano ulicê d³ugoœci 998
m, w tym na d³ugoœci oko³o
550 m dwie jezdnie o szerokoœci 7 m, na pozosta³ym odcinku - jedn¹ jezdniê szerokoœci 7 m, chodniki o szerokoœci
po 3 m, œcie¿kê rowerow¹ o
szerokoœci 3 m, oœwietlenie i
odwodnienie ulicy. Przebudowano skrzy¿owanie z wjazdem do Centrum Handlowego Targówek.
W ramach ca³ego przedsiêwziêcia inwestycyjnego wybudowano trzy nowe sygnalizacje na skrzy¿owaniach i przebudowano jedn¹. Ca³oœæ robót wykonywa³a Spó³ka Budimex-Dromex.
£¹cznie d³ugoœæ nowo wybudowanego uk³adu komunikacyjnego wynosi 1678 m, w tym oko³o 550 m drogi dwujezdniowej.
Ponadto w ramach robót
zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji prowadzone by³y prace
archeologiczne, z uwagi na to,
¿e czêœæ terenu, przez który
przebiega nowa ulica jest pod
opiek¹ konserwatora zabytków. Dokonano szeregu wykopalisk archeologicznych pochodz¹cych z IX – X w.
Ca³kowity koszt inwestycji
wyniós³ oko³o 31,6 mln z³.

Budowane bez wyobraŸni
Do napisania listu do Waszej
Redakcji sk³oni³ mnie brak wyobraŸni (mam nadziejê, ¿e nie
kwalifikacji) projektanta przebudowy skrzy¿owania Œwiderska/
Porajów na Tarchominie. Dlaczego nie zrobiono ³agodniej-

Konkurs edukacyjny
Dariusz Rosati zaprasza uczniów szkó³ œrednich do
udzia³u w II edycji konkursu edukacyjnego.
Konkurs jest organizowany co roku pocz¹wszy od grudnia 2004
r. i skierowany jest do uczniów szkó³ œrednich z Warszawy i
okolic. Celem konkursu jest zmotywowanie zarówno uczniów
jaki i szkó³ do poszerzania wiedzy o Unii Europejskiej. Polega
on na napisaniu pracy o tematyce zwi¹zanej z Uni¹ Europejsk¹
a nastêpnie przedstawieniu i uargumentowaniu treœci przed
specjalnie powo³an¹ kapitu³¹. Organizatorem konkursu jest
Dariusz Rosati, pose³ do Parlamentu Europejskiego.
Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „UE - moja szansa na lepsze jutro”. Do uczestnictwa zapraszamy 3-osobowe
zespo³y uczniów.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y przesy³aæ prace do 1
grudnia na adres e-mailowy dariusz@rosati.pl z dopiskiem
konkurs UE.
Po tym terminie kapitu³a konkursu oceni nades³ane prace
wybieraj¹c spoœród nich 8 najlepszych prac, których autorzy
zostan¹ zaproszeni do fina³u.
Fina³ bêdzie polega³ na zaprezentowaniu przed kapitu³¹ zawartoœci pracy. Bezpoœrednio po tym etapie nast¹pi uroczyste wrêczenie nagród.
Nagrodami dla szkó³ i uczniów w tegorocznej edycji konkursu bêd¹ komputery, uczniowie dodatkowo otrzymaj¹ aparaty
fotograficzne, oraz encyklopedie wiedzy o UE.
Patronat nad konkursem obj¹³ Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze poselskim w
Warszawie ul. Mokotowska 29 a, tel./fax. (22) 621 52 75

szego ³uku przy skrêcie z ul.
Porajów w Œwidersk¹? Ju¿ teraz widaæ, ¿e skrêcaj¹cy z Porajów w prawo autobus (nawet
nie „przegubowy”) blokuje skrêt
(w lewo) ze Œwiderskiej w Porajów, z kolei stoj¹ce (na œwiat³ach) samochody na pasie skrêtu w lewo ze Œwiderskiej w Porajów zablokuj¹ skrêcaj¹cy z
przeciwnego kierunku autobus.
Powy¿szy przyk³ad œwiadczy
o amatorszczyŸnie i braku (chyba) specjalisty - in¿yniera drogowego. Czy projektant nie mia³
odrobiny wyobraŸni i czy widzia³
na w³asne oczy co wymyœli³?
Fakt ten bulwersuje tym bardziej, ¿e oddane przed kilku laty
rondo Obrazkowa/Myœliborska
nie spe³nia swego zadania.
Autobus „przegubowy” ledwo
siê na nim mieœci, a przecie¿
przeje¿d¿aj¹ one têdy bardzo
czêsto. Trudno tu nawet „wyrobiæ siê” dwu samochodom osobowym. Po co zrobiono pseudowysepkê na œrodku, skoro i
tak ¿eby mog³y przejechaæ
obok siebie dwa samochody
jeden z nich musi na t¹ wysepkê wjechaæ (o poœlizg nietrudno). Czy jest w obu rozwi¹zaniach jakiœ sens? Przecie¿ za
te same pieni¹dze mo¿na by³o
zaprojektowaæ i wybudowaæ
funkcjonalne rozwi¹zania. Czy
têdy nie je¿d¿¹ projektanci takich pomys³ów?....Chyba nie.
(Nazwisko i adres znane redakcji)
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DORADCA PODATKOWY

Katarzyna Fija³
licencja Ministerstwa Finansów
pe³ny zakres us³ug ksiêgowych

ul. Mehoffera 26 paw. 4

676-84-93
0501-139-314
TARCHOMIN
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SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA
zaprasza na:
- domowe wyroby garma¿eryjne
- 30 rodzajów rêcznie robionych
domowych pierogów
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
pn-pt: 10-19
- wina mo³dawskie i gruziñskie
sob 8-14
- ciasta domowe

Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.498-48-04

Ko³o M³odego Mi³oœnika Pragi
Towarzystwo Przyjació³
Pragi dzia³a ju¿ 90 lat. Realizuje swoje wa¿ne cele w doros³ym œrodowisku pra¿an,
ale nie zapomina o najm³odszych mieszkañcach naszej
dzielnicy. Zapewnia wsparcie
i wspó³pracê merytoryczn¹
uczniom, zainteresowanym
przesz³oœci¹ Pragi. Szczególnie dotyczy to Ko³a M³odego
Mi³oœnika Pragi, które dzia³a
od 25 lutego 2003 r. przy
Szkole Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 73
im. Króla Stefana Batorego.
Uczniowie naszej szko³y, która mieœci siê w samym centrum Starej Pragi przy ul. Bia³ostockiej 10/18, wyst¹pili z
pomys³em utworzenia pierwszego w dzielnicy szkolnego
oddzia³u TPP i doprowadzili
do jego realizacji.
Cz³onkowie ko³a poznaj¹
przesz³oœæ swojej Ma³ej Ojczyzny, ucz¹ siê dostrzegaæ œlady
przesz³oœci w najbli¿szym otoczeniu, poszukuj¹ informacji o
dzielnicy w ró¿nych Ÿród³ach.
Uczestnicz¹ w wa¿nych wydarzeniach - np. ods³oniêcie pomnika ks. I. Skorupki czy obchody rocznicowe Rzezi Pragi.
Wêdruj¹ po praskich ulicach,
odnajduj¹ zabytki i ciekawe
detale architektoniczne. Próbuj¹ przygotowaæ ich dokumentacjê. Najciekawsza, jak
dot¹d, praca to „Praskie odboje bramne” wyró¿niona przez
Zamek Królewski. Przygotowywany jest przewodnik po miejscach pamiêci na terenie naszej dzielnicy. Uczniowie zbieraj¹ wywiady z mieszkañcami i
wspomnienia absolwentów naszej szko³y. Najwa¿niejsze zadanie, które postawiliœmy sobie
w tym roku szkolnym, to opracowanie przewodnika - „Œladami Powstania Warszawskiego”.
Chcemy przedstawiæ informa-

STUDIO STYLIZACJI
PAZNOKCI
-EXPERT -GROUP -NAILS

ul. Jagielloñska 2
tel. (022) 353-46-244
0509-109-279, 0600-799-990
- manicure tradycyjny i biologiczny
- przed³u¿anie paznokci
- tipsy
- akryl, ¿el
- french permanentny
- zdobienia artystyczne, 3-D
- utwardzanie naturalnych paznokci
- zabiegi parafinowe d³oni (nawil¿anie,
ujêdrnianie, wybielanie, masa¿)

Zapraszamy
pon.-pt. 9-19, sobota 9-14

KARNETY - PROMOCJE
RABATY
Z tym og³oszeniem 10% rabatu
Obowi¹zuje do 31.12.2005

cje o oddzia³ach powstañczych, które walczy³y w Rejonie 5 - VI/XXVI Obwodu AK, w
samym centrum Pragi. Nie
chcemy, by pada³y pytania: „To
na Pradze te¿ by³o Powstanie
?”. Chcemy, by m³odzi ludzie
wiedzieli - Na Pradze te¿ walczyli i ginêli powstañcy w czasie wielkiej próby.
Dzia³alnoœæ ko³a poma³u
zmienia myœlenie naszych
uczniów. Dzieci mieszkaj¹ce
w zaniedbanych kamienicach
nie wstydz¹ siê podawaæ
swoich adresów i z dum¹ opo-

wiadaj¹ o ciekawych reliktach
przesz³oœci, które znajduj¹ siê
w ich domach czy na podwórkach. Dzieci z nowych bloków
nie mog¹ siê tym pochwaliæ.
Dobrze by³oby, gdyby zabytkowe kamienice przetrwa³y
jak najd³u¿ej.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki
dzia³alnoœci ko³a wyrosn¹
pra¿anie œwiadomi swoich
korzeni oraz odpowiedzialni
za przysz³e losy Pragi.
Ma³gorzata Frydryczak SP 73
Opiekun Ko³a
M³odego Mi³oœnika Pragi

Poczet zas³u¿onych
Zygmunt Broniarek
Olgierd Budrewicz
prof. Marek Drozdowski
Pawe³ Elsztein
Janina Englert
Mieczys³aw Gajda
Andrzej Ga³¹zka
Marzena Grochowska
Miros³awa Jakubowska
prof. Grzegorz Janczewski
Henryk Jaros
Jerzy Je¿ewski
ks. Wies³aw Kania
ks. Miros³aw Mikulski
p³k Czes³aw Lewandowski
Waldemar Marsza³ek
gen. Jerzy Modrzewski
Wies³aw Ochman
Janusz Owsiany
Micha³ Pilich
bp Kazimierz Romaniuk
Agata Rymkiewicz
Henryk Sowiñski
ks. Henryk Stasiak
prof. Jaros³aw Stodulski

Janusz Sujecki
Jan Szczepañski
Tadeusz Szurek
Barbara Œlesicka
Ireneusz Tondera
Krystyna Usarek
Mieczys³aw Wojdyga
p³k Bohdan Zawolski
Jaros³aw Zieliñski

Odeszli
Jolanta Luboradzka-Kallenbrun
Marian Sawa
Dyonizy Szulski
Roman Zieliñski
p³k Antoni ¯urowski

Instytucje i firmy
Diecezja Warszawsko-Praska
Cerkiew Prawos³awna œw. Marii Magdaleny
Gmina Starozakonnych
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Stowarzyszenie Kupców Warszawskich Bazaru Ró¿yckiego
Warszawski Ogród Zoologiczny
Tadeusz Szewczyk
W³adys³aw Kaczorkiewicz
Marek Mieczys³aw Wo³oszyn
Liceum i Gimnazjum im. Króla W³adys³awa IV
Szko³a Podstawowa nr 73
Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Przyjació³ Warszawy
V Oddzia³ Stra¿y Po¿arnej
Komenda Praska Policji
Komenda Stra¿y Miejskiej Praga
Nowa Gazeta Praska
Klub Kombatantów I Dywizji im. Tadeusza Koœciuszki
Chor¹giew Praska ZHP
Szpital Praski
Teatr „Baj”
RSM „Praga”
Ognisko Dziadka Lisieckiego
Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ Praga Pó³noc
Wy¿sza Szko³a Mened¿erska SIG
Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania im.
L. KoŸmiñskiego
Dom Pomocy Spo³ecznej œw. Brata Alberta

10 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI - okazja dla
osób, które pragn¹ nauczyæ
siê mówiæ po angielsku praktycznie, skuteczn¹ metod¹
konwersacji u rutynowanego
lektora 676-73-65 Tarchomin
CHEMIA, matematyka 83932-07, 0695-612-825
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
MATEMATYKA,
chemia
0603-545-518, 889-15-42
NAUCZYCIELKA matematyki udziela korepetycji 889-7354, 0606-724-885
NAUKA GRY - fortepian, keybord 670-31-89, 0502-935-459
NIEMIECKI 0501-215-687
NIEMIECKI, studentka UW,
ka¿dy zakres, tanio, Tarchomin 0507-302-548
JÊZ. POLSKI nauczycielka
322-60-32
REEDUKACJA - dysleksja,
dojazd, 631-93-64
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa 71/10 w podwórzu obok
poczty. 618-83-60, 670-2926, 0602-105-672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra, psycholog, akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4,
tel. 619-52-31
PSYCHOLOG - dzieci i m³odzie¿, 0608-099-452
US£UGI
ALKO przeprowadzki, us³ugi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
ANTENY telewizyjne, radiowe, satelitarne, solidnie,
gwarancja 665-04-89 lub
0601-867-980
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642-96-16
DOMOFONY, naprawa, modernizacja, instalacja, konserwacja 0502-978-535
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
KOMIS meblowy - skup
sprzeda¿, transport, Modliñska 83 tel. 0661-999-913,
676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automatycznych. Gwarancje serwisowe. 614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12
PIERZEMY dywany, wyk³adziny, tapicerkê, profesjonalnie
670-08-56, 0605-726-258
Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
PROMOCJA
Parapety
okna 25%
CENY PRODUCENTA
drzwi 5%

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

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

POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRACOWNIA poprawek krawieckich. Teksana pasa¿
Œwiatowida 49 paw. 33
PRALKI, lodówki, Amica,
Whirpool, Polar itp. solidnie
679-00-57
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki), szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 619-10-67
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
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy.
Ul. Radzymiñska 98, tel 67960-81, 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.
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
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 bankowe bez
porêczycieli do 80 tys. z³
od zaraz tel. 331-16-09,
888-49-99, 889-49-96
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KREDYTY gotówkowe w 15
minut, minimum formalnoœci 617-46-51
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej
tel. 678-81-48.
NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
DO wynajêcia wolna ogrzewana przestrzeñ magazynowa 200 m2 z ramp¹, ochrona
tel. 675-47-99
NOTARIALNIE du¿y gara¿
murowany ul. Wo³omiñska
0505-307-360, 0602-219-012
GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny, imprezy
okolicznoœciowe, catering (obiady domowe z dostaw¹). Tanio,
0692-600-178, 679-81-06
PRACA
KRAWCOWA, cha³upnictwo,
zatrudniê 0605-280-942,
676-75-43

Czy zarz¹dca
powinien umieæ liczyæ?
Znacie Pañstwo na nie odpowiedŸ. Jednak zada³em je
nie bez powodu. Zacz¹³em siê
mianowicie zastanawiaæ, jakie
umiejêtnoœci powinien posiadaæ dobry zarz¹dca i jaki powinien mieæ charakter.
Ogólnie wiadomo, ¿e zarz¹dca powinien mieæ wy¿sze
wykszta³cenie w dowolnej specjalnoœci i licencjê zarz¹dcy
nieruchomoœci, któr¹ mo¿e
uzyskaæ po skoñczeniu kursów
lub studiów podyplomowych i
odbyciu w³aœciwej praktyki.
Jak z powy¿szego opisu
wynika, zarz¹dca powinien nie
tylko umieæ liczyæ.
Poniewa¿ ju¿ wiadomo,
jak¹ wiedz¹ powinien dysponowaæ zarz¹dca, to chcia³bym siê skoncentrowaæ na
jego cechach charakteru,
które pozwol¹ mu pracowaæ
w tym zawodzie.
Zatem zarz¹dca pracuj¹cy dla
wspólnoty mieszkaniowej powinien:
1) mieæ stalowe nerwy bo mo¿e
mu siê trafiæ w³aœciciel lokalu, który za wszystkie swoje niepowodzenia i frustracje obwinia administracjê, a takim przedstawicielem administracji w najbli¿szym
jego otoczeniu jest zarz¹dca,
2) pomimo wielokrotnych
doœwiadczeñ -patrz punkt 1wierzyæ w pozytywne nastawienie ludzi i od pierwszego
kontaktu darzyæ ich zaufaniem
(ze wszystkimi, oczywiœcie,
ograniczeniami wynikaj¹cymi z
doœwiadczenia ¿yciowego),
3) staraæ siê przyjmowaæ punkt
widzenia w³aœcicieli i próbowaæ
rozwi¹zywaæ ich problemy, czêsto
odrzucaj¹c stereotypy o tym, ¿e
coœ jest niemo¿liwe,
4) umieæ odejœæ o w³asnych
si³ach, jeœli wspólnota mieszkaniowa go nie akceptuje.

MAGIEL PRASUJ¥CY I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan, zas³on, fartuchów, koszul

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

Filipiñski uzdrowiciel
CONSTANCIO MANGLAN
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City na
Filipinach.Uznawany za jednego z najlepszych healerów
na Filipinach. Od piêciu lat odwiedza nasz kraj przynosz¹c
nadziejê, pomoc i zdrowie tysi¹com Polaków.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w cie-

le cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale czasami zabieg
trwa o wiele d³u¿ej. Zale¿y to od
stanu chorego. Od tego uzale¿-

nia te¿ wybór techniki. Raz s¹
to manualne manipulacje, kiedy
indziej uzdrawianie duchowe,
praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe
operacje, filipiñski uzdrowiciel
robi na ciele eterycznym, choæ
czêsto pacjenci maj¹ odczucia
jakby grzeba³ im we wnêtrznoœciach lub coœ wyrywa³. S¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ czêsto
wieloletnie schorzenia.
CONSTANCIO skutecznie
pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu
stawów, problemach reumatycznych, zmianach reumatycznych,
chorobach uk³adu nerwowego,
depresji, udarze mózgu, migrenie, chorobie Parkinsona, parali¿u, problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych, bólach
krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
23, 24, 29 i 30 listopada
6, 7, 13 i 14 grudnia
Zapisy i informacje pod numerami telefonu:
(022) 679-22-47,
0605-324-865, 0505-172-054
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

Skoncentrujê siê na punkcie
czwartym, bo to on w³aœnie w
sposób bezwzglêdny weryfikuje umiejêtnoœci i charakter zarz¹dcy. Umieæ przegrywaæ i
odchodziæ z godnoœci¹ to
umiejêtnoœæ rzadka. Ogniskuje siê w niej ca³a wiedza i cechy charakteru zarz¹dcy. Na
dodatek, jeœli umie z takiego
zdarzenia wyci¹gn¹æ wnioski,
to dobrze rokuje jego dalszej
pracy w tym zawodzie.
Mo¿na by pomyœleæ, ¿e gdyby zarz¹dca mia³ wiedzê i dobry charakter, to nigdy taka
sytuacja by mu siê nie przytrafi³a. Jednak niezbadane s¹
wyroki opatrznoœci...
Przy odchodzeniu o w³asnych
si³ach bardzo pomocna jest
umiejêtnoœci¹ liczenia. I tu wystarcza znajomoœæ prostej matematyki. W tym konkretnym przypadku, o którym mówiê, wystarczy umieæ liczyæ do 300 oraz wiedzieæ, ¿e 250 stanowi ponad
83% tej liczby, która okreœla iloœæ
lokali w nieruchomoœci. Jeœli z
tej wiedzy zarz¹dca umia³by skorzystaæ, to ju¿ by wiedzia³, ¿e
ponad 83% w³aœcicieli nieruchomoœci nie chce, ¿eby ich nieruchomoœci¹ zarz¹dza³.
Zatem moje pytanie o umiejêtnoœæ liczenia zadane na pocz¹tku artyku³u nie wydaje siê
wcale pytaniem retorycznym.
Okazuje siê, ¿e istniej¹ zarz¹dcy, którzy sobie z takimi rachunkami nie radz¹.
Koñcz¹c myœlê, ¿e trudno wyobraziæ coœ bardziej godnego

ubolewania, ni¿ obraz cz³owieka, nie umiej¹cego odejœæ o w³asnych si³ach. Takich obyczajowych obrazków mamy w naszej
rzeczywistoœci wiele. Jednym z
nich, doœæ groteskowym, by³ przypadek pos³a Gabriela Janowskiego, który zabarykadowa³ siê w jakimœ biurze. By³ on potraktowany ze wzglêdu na godnoœæ pos³a jak król. Po oderwaniu go
przez ochronê od biurka niesiony by³ pod rêce a¿ na podwórko.
Jeœli chodzi o ni¿sze stanowiska
to sprawy za³atwia siê bardziej po
prostu. Dyrektorów wywozi siê na
taczkach, a pozosta³ych wysy³a
siê w dalsz¹ drogê ¿yciow¹ kopniakiem w pewn¹ czêœæ cia³a.
Ja oczywiœcie jestem takim
praktykom przeciwny. Jeœli ju¿
mia³bym kogoœ siê pozbyæ to bêdê
stosowa³ œrodki zwane przez biurokratów jako uprzykrzaj¹ce ¿ycie.
Pozdrawiam Józef Kaziñski
Zarz¹dca tel. 301-10-02

biuro@euro-profil.dmkhost.net

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

WINDYKACJA
skutecznie, szybko
zgodnie z prawem

022 425 42 23
9.00 - 15.00

www.ster-fs.com
zlecenia od 2000 PLN bez op³at wstêpnych
wynagrodzenie p³atne z odzyskanych kwot
STER Financial Services, ul. Artyleryjska 35, 03-267 Warszawa

Znaki Nadziei
to nazwa konkursu poœwiêconego ludziom niepe³nosprawnym i nieuleczalnie chorym. Celem konkursu jest uwra¿liwienie dzieci i m³odzie¿y na problemy osób chorych i niepe³nosprawnych, szczególnie ich rówieœników.
Regulamin konkursu
1. Formy prac konkursowych: plastyczna – kartka œwi¹teczna dla chorego,
wykonana technik¹ dowoln¹; kartki w okresie Bo¿ego Narodzenia zostan¹ przekazane naszym podopiecznym; dokumentacja akcji „Nieœæ radoœæ dzieciom”
- polegaj¹ca na zorganizowaniu dla dzieci w czasie ferii zimowych ciekawych
zajêæ; literacka – dowolny gatunek literacki „Przy ³ó¿ku chorego…”; Prace
(max. na 3 strony) w formacie A4, wydruk komputerowy lub czytelne pismo.
2. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie: dzieci z przedszkoli - kartka œwi¹teczna dla chorych; szkó³ podstawowych - kartka œwi¹teczna dla
chorych lub praca literacka; gimnazjów - dokumentacja akcji pomocy lub praca literacka; szkó³ œrednich - dokumentacja akcji pomocy lub praca literacka.
3. Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ kartê, zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce dane:
tytu³ pracy, imiê i nazwisko autora (-ów), wiek autora (-ów), nazwê i adres
szko³y, telefon kontaktowy.
4. Prace prosimy przesy³aæ na adres: Hospicjum Domowe ul. Tykociñska
27/35, 03-545 Warszawa w terminie do 04.12.2005r. – kartka œwi¹teczna,
30.02.2006r. - dokumentacja akcji pomocy lub esej (decyduje data stempla
pocztowego).
5. Z jednej szko³y mo¿na przes³aæ maksymalnie: w kategorii kartka œwi¹teczna dla chorych - 15 prac; w kategorii praca literacka – 5 prac;
6. Prace bêd¹ oceniane w nastêpuj¹cych kategoriach: kartka œwi¹teczna przedszkola, klasy I – III SP, klasy IV– VI SP; dokumentacja akcji pomocy gimnazjum, szko³a œrednia; praca literacka - gimnazjum, szko³a œrednia
7. Organizatorzy powo³aj¹ Komisjê Konkursow¹, która wybierze najciekawsze prace i przyzna nagrody (3 prace w ka¿dej kategorii).
8. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi na specjalnie zorganizowanej uroczystoœci w kategorii kartka œwi¹teczna w dniu 15.12.2005r. w kategoriach dokumentacja akcji pomocy oraz esej w dniu 15.03.2006r. (miejsce i godzina zostan¹ podane w póŸniejszym terminie)
Organizator konkursu - Hospicjum Domowe
ul. Tykociñska 27/35, 03 – 545 Warszawa
W przypadku pytañ i w¹tpliwoœci prosimy kontaktowaæ siê z ks. Andrzejem
Dziedziulem lub Magdalen¹ Szydziñsk¹
tel./fax. (0-22) 679 67 00, 679 68 48, 679 68 85
e-mail: hospicjum@marianie.pol.pl

Zacisze luksus wœród willi








ul. Bogumiñska 12

cena tylko 3580 z³/m2 brutto
kameralny, chroniony budynek
tnie
gara¿ podziemny
osta a n i a
z
s k
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

Prosto z mostu

Kwestia skali
Nasz prezydent-elekt Lech
Kaczyñski polecia³ na wakacje na Sycyliê rz¹dowym samolotem Tu-154. Ta przyjemnoœæ kosztuje nas, podatników, sto kilkadziesi¹t tysiêcy
z³otych. Prominentny polityk
PiS, specjalista od œcigania
korupcji, zapewnia, ¿e zna
osobiœcie Lecha Kaczyñskiego i ¿e to bardzo skromny, mi³y
cz³owiek i ¿e to na pewno nie
by³ to jego pomys³, na pewno
przekona³o go do tego Biuro
Ochrony Rz¹du. Prominentny
polityk PO, specjalista od redukcji kosztów administracji,
te¿ broni Kaczyñskiego mówi¹c, ¿e winny jest system,
który pozwala na takie ekstrawagancje prezydentom RP.
Problem w tym, ¿e do tej
pory takich ekstrawagancji nie
by³o. Mamy do czynienia ze
specyficzn¹ sytuacj¹ prezydenta-elekta, pó³prywatnej
osoby, ju¿ korzystaj¹cego ze
œrodków prezydenckich, ale
jeszcze nie maj¹cego prezydenckich przywilejów, praw i
obowi¹zków.
Gdy obejmie urz¹d, bêdzie
pracowa³ 24 godziny na dobê,
gdy¿ w Polsce nie ma wiceprezydentów. Prezydent RP
nie wyje¿d¿a na wakacje za
granicê. Specjalnie dla potrzeb prezydenckiego wypoczynku pañstwo polskie utrzymuje oœrodki wypoczynkowe
m. in. w Juracie i w Wiœle.
Lech Kaczyñski jest trzecim
prezydentem-elektem w III
RP. Lech Wa³êsa w 1990 roku
pomiêdzy dniem wyborów a
dniem zaprzysiê¿enia nie mia³
czasu na urlop. Natomiast
Aleksander Kwaœniewski raz
tylko by³ w sytuacji prezydenta-elekta, w 1995 roku. Rzeczywiœcie, pojecha³ wtedy na
Wyspy Kanaryjskie. Rejsowym samolotem, za który zap³aci³ z w³asnej kieszeni.

damski-mêski
AIR-BRUSH
√ opalanie natryskowe cia³a
√ zdobnictwo artystyczne
paznokci
STYLIZACJA PAZNOKCI
√ TIPSY - ¯EL
√ MANICURE, PEDICURE
PE£NA KOSMETYKA
√ kosmetyka twarzy
√ depilacja woskiem
√ makija¿
√ henna
√ MASA¯ (leczniczy i dzieci)
SOLARIUM Ergoline
ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

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

Koszty wakacji Lecha Kaczyñskiego to kropla w olbrzymiej objêtoœci bud¿etu pañstwa. Tak, jak koszty remontu
gabinetu prezydenta m. st.
Warszawy w 2003 roku by³y
kropl¹ w oœmiomiliardowym
bud¿ecie miasta. Tak, jak
koszty utrzymania osobistej
ochrony; Kaczyñski by³ jedynym prezydentem miasta, który chodzi³ po ulicach z ochroniarzem. I tak dalej.
Zaw³aszczenie miasta
przez PiS, zatrudnianie krewnych i znajomych, które obserwowaliœmy w Warszawie, nied³ugo oka¿e siê tylko skromn¹
wprawk¹ przed tym, co zobaczymy w skali pañstwa. To
znaczy, mo¿emy nie zoba-

czyæ. IV Rzeczpospolita zaczyna siê bowiem od przejêcia przez PiS Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, a co za
tym idzie obsadzenia w³adz
publicznego radia i telewizji
przez ludzi lojalnych wobec
braci Kaczyñskich.
To ju¿ nie jest kwestia smaku. To kwestia skali.
Maciej Bia³ecki
radny woj. mazowieckiego
maciej@bialecki.net.pl

nowa gazeta praska

Czyszczenie bud¿etu
Burmistrz Robert Sosnowski zwyk³ przed radnymi swojej dzielnicy chwaliæ siê corocznie wysokim wykonaniem
bud¿etu, traktuj¹c to jako element swojego kunsztu planistycznego, sprawnoœci s³u¿b
urzêdu, a w szczególnoœci
wydzia³u finansowego. Dziœ
na podstawie materia³ów, które otrzymali radni dzielnicy
pozwolê sobie przybli¿yæ kulisy tych sukcesów.
Analizuj¹c wykonanie dochodów i wydatków za ca³y rok bierze siê pod uwagê nie plan pierwotny, przyjmowany w pocz¹tku roku, ale plan po ostatniej korekcie. W tegorocznym bud¿ecie dzielnicy tych korekt by³o ju¿
szeœæ, a w³aœnie planowana
jest siódma, zmniejszaj¹ca bud¿et per saldo o prawie 6,3 miliona z³otych. Z otrzymanych
bowiem materia³ów wynika, ¿e
w stosunku do ostatnich analiz
bud¿etowych planowane dochody w konkretnych pozycjach
zostaj¹ zmniejszone o ponad
8,6 miliona z³otych, jednoczeœnie pojawiaj¹ siê dodatkowe,
dotychczas nie uwzglêdnione,
dochody na kwotê 2,3 miliona
z³otych. Gdzie zatem przeszacowano, a gdzie nie doszacowano dochody?
Najwiêksze wpadki i wynikaj¹ce z nich ubytki w bud¿ecie to:

Krzysztof Pater radzi

Moja sk³adka w ZUS
W nowym systemie emerytalnym wysokoœæ emerytury
zale¿y od wysokoœci sk³adek
zapisanych na naszym koncie
w ZUS. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
konto w ZUS to rejestr zapisanych od 1999 r. sk³adek,
a dla osób, które by³y ubezpieczone wczeœniej tak¿e zapisany kapita³ pocz¹tkowy,
czyli informacja o tym, ile
uzbieraliœmy na emeryturê w
okresie do 1998 r.
Przepisy zobowi¹zuj¹ ZUS
do informowania o stanie
konta ka¿dej osoby ubezpieczonej. Tak wiêc naszym zadaniem jest sprawdzenie, czy
nie zasz³a jakakolwiek pomy³ka. Je¿eli wszystkie nasze
sk³adki zostan¹ zapisane na
koncie, nasza emerytura bêdzie dok³adnie taka, jak¹ sobie wypracujemy. Jeœli jednak,
z ró¿nych powodów, jakaœ
sk³adka nie zostanie zarejestrowana na koncie osoby
ubezpieczonej, wysokoœæ
przysz³ej emerytury dla tej osoby bêdzie odpowiednio ni¿sza.
Po raz pierwszy informacje o stanie konta w ZUS zosta³y przekazane w koñcu
2003 r. i dotyczy³y sk³adek
wp³aconych w 2002. Tak
du¿e opóŸnienie w przekazywaniu informacji o sk³adkach
by³o konsekwencj¹ b³êdów,
pope³nionych w pocz¹tkowym
okresie wprowadzania reformy systemu emerytalnego.
Potem ZUS przesy³a³ informacje za lata 2003 i 2001. Na

pocz¹tku paŸdziernika 2005
otrzymamy informacje o
sk³adkach wp³aconych w
2004. W koñcu 2005 zostan¹
przekazane informacje za
2000, zaœ w 2006 otrzymamy
informacje o sk³adkach wp³aconych w 2005 i o tych wp³aconych na pocz¹tku reformy,
a wiêc w 1999 r. W kolejnych
latach informacje bêd¹ wysy³ane corocznie, przed koñcem
sierpnia.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e ZUS
przekazuje informacje o
sk³adkach wy³¹cznie osobom, które w danym roku
by³y ubezpieczone. Jeœli w
tym okresie nie podlega³y
ubezpieczeniu spo³ecznemu np. nie pracowa³y i nie pobiera³y zasi³ku - informacje za ten
okres nie s¹ przekazywane.
Zapisy na kontach s¹ dokonywane przez ZUS na podstawie dokumentów przesy³anych
przez p³atników sk³adek m.in.
zg³oszeñ, deklaracji i imiennych raportów miesiêcznych.
Je¿eli sk³adkê op³aca za nas
p³atnik (np. pracodawca), nie
ma znaczenia, czy ju¿ wp³aci³
sk³adki na konto ZUS, czy te¿
jeszcze nie. Wa¿ne jest tylko,
aby w deklaracji, któr¹ sk³ada
do ZUS, nasze sk³adki zosta³y wykazane prawid³owo.
W przypadku, gdy p³atnikiem sk³adek jest sam ubezpieczony, choæby prowadz¹cy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dodatkowym warunkiem jest faktyczna wp³ata sk³adki.
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Podstawowym dokumentem, bardzo pomocnym
przy sprawdzaniu informacji z ZUS, jest raport miesiêczny dla osoby ubezpieczonej, np. na formularzu
ZUS RMUA, który obowi¹zkowo otrzymujemy od naszych
p³atników. Raport ten zawiera te same informacje, które
p³atnik co miesi¹c kieruje do
ZUS. Je¿eli zdarzy³o siê, ¿e informacje na formularzu ZUS
RMUA nie trafi³y do nas albo
trafi³y, ale ju¿ ich nie mamy,
warto poprosiæ p³atnika o ich
ponowne wydanie. To bardzo
wa¿ne, od tego zale¿y przecie¿ wysokoœæ naszej przysz³ej emerytury. Nie warto czekaæ, bo jeœli p³atnik nagle
przestanie istnieæ (np. likwidacja zak³adu pracy) to mamy
problem.
Dodatkowo warto te¿ przechowywaæ tzw. paski, a wiêc
wyszczególnienie sk³adników
wynagrodzenia oraz potr¹ceñ
przekazywanych pracownikom, najczêœciej co miesi¹c
razem z wyp³at¹, a tak¿e informacje podatkowe PIT-11,
przekazywane corocznie
przez pracodawcê. Na nich
bowiem znajduje siê informacja o kwocie sk³adek potr¹conych z wynagrodzenia.
Autor jest wspó³twórc¹ nowego systemu emerytalnego,
od wielu lat zajmuje siê problematyk¹ ubezpieczeñ spo³ecznych, by³ ministrem polityki spo³ecznej

- Ponad 3,5 mln z tytu³ów
op³at za u¿ytkowanie wieczyste,
nabycia prawa w³asnoœci i prawa u¿ytkowania wieczystego
- Do bud¿etu nie wp³ynê³o
tak¿e 1,5 miliona z³otych z tytu³u œwiadczeñ rodzinnych
- Utracono tak¿e subwencjê
wyrównawcz¹ z m.st. Warszawy na kwotê 3, 3 miliona.
Gdzie zatem pojawi³y siê
nie zaplanowane wczeœniej
dochody?
- 1,5 miliona w dziale 700
Gospodarka mieszkaniowa,
za miêdzy innymi wy¿sze ni¿
zaplanowano dochody „z tytu³u zarz¹dzania nieruchomoœciami wspólnymi”. (Od razu
rodzi siê pytanie, czy jest to
skutek ustabilizowania przez
Zarz¹d Gospodarki Nieruchomoœciami liczby zarz¹dzanych
przez nie wspólnot, czy element zawy¿ania kosztów?)
- Prawie 650 000 w dziale
756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych,
gdzie gros przychodów stanowi¹ podatki od nieruchomoœci
(podatek najbardziej sta³y i
najlepiej wyliczalny)
- Prawie 200 000 z³otych
pozyskano likwiduj¹c dotychczasowe œrodki w³asne placówek oœwiatowych, pochodz¹ce g³ównie z wynajmu sal (do
tej pory stanowi³o to dodatkowe pozabud¿etowe dochody
szkó³, które wrzucono do
wspólnego kot³a).
Równolegle z korekt¹ dochodów dokonywana jest tak¿e korekta wydatków. Z przedstawionych propozycji wynika, i¿ dotychczasowe planowane wydatki zostan¹ zmniejszone o 9,9
miliona. Pojawi³y siê jednoczeœnie wydatki wczeœniej nie planowane na kwotê 3,6 miliona.
Per saldo plan wydatków, podobnie jak plan dochodów, zmniejsza siê o 6,3 miliona z³otych.
Gdzie nastêpuj¹ ciêcia?
- Ponad 700 000 w dziale
600 - Transport i ³¹cznoœæ
- Prawie 7 milionów w dziale
700 - Gospodarka mieszkaniowa
- Prawie 2 miliony w dziale
852 - Pomoc spo³eczna
Dodatkowa kwota prawie
3,6 miliona z³otych musi trafiæ
do Dzia³u 801- Oœwiata i wychowanie na nie doszacowane od pocz¹tku roku wynagrodzenia kadry nauczycielskiej
W felietonie z sierpnia br., „Co
siê dzieje z nasz¹ kas¹?”,
analizuj¹c realizacjê bud¿etu
po I po³owie br. roku pisa³em
„Bardzo niepokoi mnie to, ¿e
w placówkach oœwiatowych
wykonanie planu w paragrafach p³acowych osi¹gnê³o
58,5%. W zesz³ym roku wynosi³o 55% i spowodowa³o powa¿ne perturbacje finansowe
placówek w okresie przed
œwi¹tecznym. Najgorsza sytuacja jest w liceach ogólnokszta³c¹cych, gdzie zaanga¿owanie wydatków p³acowych
jest na poziomie 63,9%.”
Dziœ zarz¹d, rzutem na taœmê, próbuje zapobiec nieuchronnej katastrofie niewyp³a-

cenia nauczycielom nale¿nych
im œwiadczeñ, drenuj¹c samodzielne dochody szkó³, tn¹c
wydatki w dzia³ach merytorycznych i jednoczeœnie oddaj¹c
kolejne œrodki do m.st. Warszawy. Takiej polityki nie mo¿na
nazwaæ inaczej ni¿ samobójcz¹
dla tej dzielnicy, dyskredytuj¹c¹
jej s³u¿by finansowe i w³odarzy
z burmistrzem Robertem Sosnowskim na czele, który zapewne po zdjêciu z bud¿etu
tych i byæ mo¿e kolejnych œrodków pochwali siê ponad 95%
jego wykonaniem.
Okazaæ siê jednak mo¿e, i¿
nie jest to ostatnia korekta bud¿etu. Na 6 grudnia zaplanowany zosta³ przetarg na zbycie
dwóch nieruchomoœci u zbiegu
ulic Starzyñskiego i 11 Listopada, w wyniku których dochody
dzielnicy mog¹ siê niespodziewanie powiêkszyæ o prawie 7,7
miliona z³otych. Nie s¹dzê, by
istnia³ plan awaryjny zagospodarowania tych œrodków na
Pradze, prawdopodobnie skoñczy siê kolejnym pomniejszeniem subwencji z m.st. Warszawy dla naszej dzielnicy o tê
kwotê. Jedyne rozs¹dne rozwi¹zanie to podpisanie aktów
notarialnych po 1 stycznia: wtedy œrodki te bêd¹ stanowi³y
dochód roku 2006. A tak a propos - kto rozs¹dny organizuje
takie przetargi pod koniec roku,
gdy plan dochodów i wydatków
winien byæ ju¿ dawno zapiêty
na ostatni guzik?
Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD
PS. Panie Burmistrzu, co siê
dzieje z budynkiem przy 11 Listopada 64. W jednych materia³ach radni znajduj¹ wzmiankê, i¿ zarz¹d próbuje pozyskaæ
œrodki na wyburzenie istniej¹cego pustostanu. W innych
zarz¹d t³umacz¹c przyczyny
niewykonania zaplanowanych
dochodów informuje radnych,
i¿ nieruchomoœæ ta nie zosta³a zbyta z powodu i¿ „lokatorzy oczekuj¹ na wykwaterowanie z budynku komunalnego”.
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
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