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Zapraszamy do naszego Przedstawicielstwa

03-463 Warszawa, ul. Jagielloñska 54
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LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA
ul. Targowa 2 , tel. 618-40-50
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98
 STOMATOLOGIA DOROŒLI I DZIECI
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Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Stypendyœci
Targówka
Matematyka czy chemia jest królow¹ nauk? Taki dylemat
pojawi³ siê w rozmowie burmistrza Romualda Gronkiewicza z Krzysztofem Kosiñskim, uczniem III klasy Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego i
Cezarym Kraœkiewiczem, uczniem I klasy Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. p³k. Leopolda Lisa-Kuli.
Okazj¹ do spotkania 19
kwietnia by³o przyznanie przez
Dzielnicê Targówek obu
uczniom stypendiów na wzbogacanie warsztatu edukacyjnego. Zas³u¿yli na to wyró¿nienie
bardzo dobrymi wynikami w
nauce. Pod uwagê brano tak¿e
kryterium dochodów w rodzinie.
Krzysztof osi¹gn¹³ najwy¿sz¹
w szkole œredni¹ ocen 5,33 na
drugi semestr. W ubieg³ym roku
za pracê „Uczeñ, rodzic i nauczyciel w demokratycznej
szkole” zdoby³ mandat pos³a
Krajowego Sejmu Dzieci i M³odzie¿y. Z powodzeniem uczest-

niczy w konkursach matematycznych i jêzyka angielskiego.
Dzia³a w Szkolnym Klubie Europejskim, bierze czynny udzia³
w ¿yciu spo³ecznym szko³y.
Jest wymagaj¹cy wobec nauczycieli. W ich opinii jest wzorem dla innych i dum¹ szko³y.
Z bardzo dobrymi wynikami
ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i
gimnazjum równie¿ Cezary: w
czêœci humanistycznej uzyska³
46 punktów na 50 mo¿liwych a
w czêœci matematyczno-przyrodniczej 43 na 50. W opinii wychowawcy i dyrektora szko³y
dokoñczenie na str. 5

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

pe³ny zakres - równie¿ IMPLANTY

 MEDYCYNA PRACY
 LEKARZE SPECJALIŒCI
 ANALIZY, USG, EKG

PROMOCJA
NOWOCZESNA GINEKOLOGIA - USG, cytologia,
badania hormonalne, elektrokoagulacja (nad¿erki),
antykoncepcja, spirale, prowadzenie ci¹¿y
tel. 619-81-94, 619-68-98 ul. Bia³ostocka 7
FLUORYZACJA ZÊBÓW - cena promocyjna
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Polski Schindler
Zapomniany i niedoceniony - marnie to œwiadczy o
narodzie, który nie czci w³asnych bohaterów. Doczeka³
siê jedynie ma³ego pasa¿u w³asnego imienia w Bia³o³êce, tu¿ obok ulicy Józefa Antalla, którego przyjacielem siê mieni³. Henryk S³awik uratowa³ od zag³ady kilka tysiêcy polskich ¯ydów. Ciszê nad polskim Schindlerem i Wallenbergiem w jednej osobie przerwa³a reporterka El¿bieta Isakiewicz ksi¹¿k¹ „Czerwony o³ówek.
O Polaku, który ocali³ tysi¹ce ¯ydów”.
Spotkanie z autork¹, na co
dzieñ zastêpc¹ redaktora naczelnego Gazety Polskiej, zorganizowane przez Stowarzyszenie
Konar w gimnazjum nr 3 przy
Strumykowej 21 nie zgromadzi³o zbyt licznego audytorium, a
szkoda, bo wdziêczna pamiêæ
nale¿y siê Henrykowi S³awikowi
jak ma³o komu. O napisaniu
ksi¹¿ki zdecydowa³ przypadek.
El¿bieta Isakiewicz przyjê³a zaproszenie szefowej Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko - Izraelskiej, zaintrygowana informacj¹
o cz³owieku, który rzekomo uratowa³ tysi¹ce istnieñ ludzkich. Pocz¹tkowo myœla³am, ¿e to z
pewnoœci¹ przesada albo, ¿e
ktoœ siê pomyli³. Wydawa³o mi
siê niemo¿liwe by œwiat nic nie
wiedzia³ o istnieniu tej miary
cz³owieka - powiedzia³a autorka.
Henryk S³awik urodzi³ siê w ma³ej œl¹skiej wiosce pod Pszczyn¹. Jako bardzo m³ody cz³owiek
wst¹pi³ do Polskiej Partii Socjalistycznej. Bra³ udzia³ w Powstaniach Œl¹skich i szturmie na
Górê œw. Anny. Ca³e swoje doros³e ¿ycie walczy³ o polskoœæ
Œl¹ska, by³ pos³em na Sejm Œl¹ski, d³ugoletnim redaktorem naczelnym Gazety Robotniczej,
organu PPS. Ju¿ przed wybuchem II Wojny Œwiatowej bra³
udzia³ w wiecach antyhitlerowskich, co m.in. spowodowa³o, ¿e
po wybuchu wojny by³ jednym z
bardziej poszukiwanych przez
gestapo. Dlatego w³aœnie wraz
z polskim rz¹dem przedosta³ siê
na Wêgry, sk¹d mia³ trafiæ do Rumunii. Nie chcia³ nara¿aæ na tu³aczkê ¿ony Jadwigi i maleñkiej
córeczki - wys³a³ je do Warszawy, nies³usznie zak³adaj¹c, ¿e
tam bêd¹ bezpieczne. Henryk
S³awik nie trafi³ do Rumunii, pozosta³ na Wêgrzech. Dzia³a³ tam
jako nieoficjalny przedstawiciel
polskiego rz¹du na uchodŸstwie,
nie dysponuj¹c w praktyce ¿adnymi œrodkami finansowymi.
Jego zadaniem by³o organizowanie lewych dokumentów dla
polskich uchodŸców, poœród których 10 proc. stanowili ¯ydzi. Legalizacja ich pobytu na Wêgrzech by³a zabroniona.
W tym momencie warto wspomnieæ o Józefie Antallu, który dostrzeg³ niezwyk³¹ determinacjê
S³awika i jego zdolnoœci organizacyjne. S³awik mia³ problem z
przekonaniem swoich najbli¿szych wspó³pracowników o sensownoœci ratowania ¯ydów, ale
Józef Antall ca³kowicie popar³
jego dzia³ania. Henryk S³awik
uwa¿a³, ¿e bez wzglêdu na wyznanie i przekonania, ka¿dy
uchodŸca z kraju jest Polakiem.
W 1943 roku sytuacja sta³a siê
jeszcze bardziej dramatyczna Niemcy przyst¹pili do likwidacji
gett. Na Wêgry trafia³o coraz
wiêcej uciekinierów pochodzenia ¿ydowskiego i ogromna iloœæ
dzieci, które matki wyrzuca³y z
transportów kieruj¹cych siê do
obozów zag³ady. To by³a jedyna
metoda uchronienia ¿ydowskich

dzieci od komór gazowych. Dla
ponad setki sierot Henryk S³awik wybudowa³ dom pod Budapesztem. Dzieci otrzyma³y aryjskie papiery. W sierociñcu zatrudniono ksiêdza, który w dzieñ
uczy³ ¿ydowskie sieroty modlitw
i obrzêdów katolickich, wieczorem, w pe³nej konspiracji rabin
uczy³ dzieci Starego Testamentu. Dla pe³nego kamufla¿u sierociniec odwiedzi³ Angelo Rotta,
nuncjusz apostolski, wys³annik
papie¿a, co sta³o siê dla ma³ej
mieœciny pod Budapesztem nie
lada wydarzeniem i uciê³o raz na
zawsze wszelkie plotki i niezadowolenie
mieszkañców.
Wszystkie dzieci z tego sierociñca ocala³y, z wieloma z nich roz-

mawia³a El¿bieta Isakiewicz, kilkoro z nich - dziœ ju¿ oczywiœcie
ludzie zaawansowani wiekiem zgodzi³o siê opowiedzieæ na
stronach ksi¹¿ki o swoich prze¿yciach i o niezwyk³ej dobroci i
poœwiêceniu Henryka S³awika.
Wielkim przyjacielem S³awika
by³ Henryk Zimmermann, który
trafi³ do Budapesztu z getta w
Krakowie. Wspó³pracowa³ ze
S³awikiem i po wojnie postawi³
sobie za punkt honoru przywrócenie pamiêci o bohaterze. Nic
nie móg³ zrobiæ w czasach komunizmu, a i potem nie by³o ³atwo ze wzglêdu na ogromne luki
w materia³ach archiwalnych dotycz¹cych S³awika. ¯yj¹cy do
dziœ 92-letni Zimmermann potwierdza, ¿e uratowanych przez
Henryka S³awika ¯ydów mo¿na
liczyæ w tysi¹ce.
Szewach Weiss, do niedawna ambasador Izraela w Polsce,
wielki przyjaciel naszego kraju,
powiedzia³ El¿biecie Isakiewicz,
¿e postaæ S³awika jest wyj¹tkowa i ¿e jego losy mog³yby pos³u¿yæ do zerwania z mitem antysemityzmu Polaków.

wkrótce WOM
na Bia³o³êce
Powo³anie Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców ma na celu ujednolicenie i podniesienie jakoœci obs³ugi mieszkañców Miasta Sto³ecznego Warszawy w zakresie
kierowania wniosków w sprawach
indywidualnych wymagaj¹cych
decyzji administracyjnych oraz w
zakresie obs³ugi korespondencyjnej mieszkañców z Urzêdem Miasta Sto³ecznego Warszawy. Powstanie WOM ma w konsekwencji doprowadziæ do:
* Poprawy obs³ugi w urzêdzie
poprzez skrócenie czasu za³atwiania spraw i kontrolê terminowoœci ich za³atwiania,
* Odci¹¿enia poszczególnych
wydzia³ów merytorycznych dzielnic z funkcji informacyjnych oraz
przejêcie funkcji szeroko rozumianej „obs³ugi obywateli”: od udzielania informacji i wydania druku
do przyjêcia konkretnej sprawy,
* Dostosowania czasu pracy do
potrzeb interesantów,
* Zredukowanie liczby wezwañ
o „uzupe³nienie dokumentów”.
Przy projektowaniu WOM jako
ogóln¹ zasadê przyjêto rozdzielenie urzêdników przyjmuj¹cych
wnioski i rozpatruj¹cych sprawy
w komórkach merytorycznych
(nie bêdzie to dotyczyæ spraw z
zakresu ewidencji ludnoœci i dowodów osobistych). Ponadto:
* Pracownik kontaktuj¹cy siê z
interesantem nie bêdzie mia³
wp³ywu na za³atwian¹ sprawê,
* Pracownik merytorycznie za³atwiaj¹cy sprawê bêdzie kontaktowa³ siê z interesantem jedynie,
je¿eli wymagaæ tego bêdzie charakter i procedura sprawy,
* W zakresie obowi¹zków
WOM pozostawaæ bêdzie formalny nadzór i kontrola za³atwiania
sprawy pod wzglêdem terminowoœci i przestrzegania procedur.
Istotnym prze³omem dla funkcjonowania WOM bêdzie uruchomienie elektronicznego systemu
obs³ugi mieszkañców do wspomagania procesów administracyjnych dotycz¹cych za³atwiania

poszczególnych spraw, a tak¿e
obiegu tych spraw w urzêdzie. W
konsekwencji jego powstania po
wdro¿eniu systemu przez wszystkie komórki organizacyjne nast¹pi zmniejszenie lub ca³kowita eliminacja koniecznoœci pos³ugiwania siê dokumentami papierowymi (upowszechnianie podpisu
elektronicznego) i skrócenie czasu za³atwiania spraw.
W Bia³o³êce stanowiska Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców rozmieszczone s¹ w holu urzêdu na
parterze. Znajduje siê tam równie¿ 6 stanowisk dla spraw zwi¹zanych z ewidencj¹ ludnoœci i dowodami osobistymi. Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców swoje zadania
zaczyna pe³niæ (z dniem otwarcia)
na 12 stanowiskach roboczych
odpowiednio:
* 3 stanowiska dla komunikacji,
* po 2 stanowiska dla architektury i geodezji
* po jednym stanowisku dla
dzia³alnoœci gospodarczej, ochronie œrodowiska, inwestycjach, finansach i sprawach spo³ecznych
oraz punkcie informacyjnym.
Oprócz bezpoœredniej obs³ugi
mieszkañców w Wydziale znajduje siê centrum cperacyjne, do którego bêdzie sp³ywaæ wszelka dokumentacja odbierana od interesantów na poszczególnych stanowiskach w holu. Dokumentacja ta
bêdzie tu segregowana i rozsy³ana do sekretariatów poszczególnych wydzia³ów i delegatur.
Koszt utworzenia wydzia³u w
Dzielnicy Bia³o³êka wyniós³ ponad 102 tys. z³. Istotnymi wydatkami w tej kwocie by³a rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz
zakup i monta¿ rega³ów na potrzeby archiwum.
Planowany ca³kowity koszt (rok
bud¿etowy 2003 i 2004) stworzenia bazy materialnej dla dzia³alnoœci Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców w Dzielnicy Bia³o³êka
wyniesie oko³o 500.000 z³.

Powróæmy jednak do losów
Henryka S³awika. Kiedy 19 marca 1944 roku Niemcy weszli na
Wêgry, S³awik znalaz³ siê na
pierwszym miejscu listy osób
przewidzianych do aresztowania
- obok Zimmermanna i Józefa
Antalla, który zaproponowa³ mu
ucieczkê. Henryk S³awik nie
zgodzi³ siê, chcia³ pozostaæ z
tymi, których ratowa³, uchodŸcami - Polakami i ¯ydami polskiego pochodzenia. Za granicê
przedosta³ siê jedynie Henryk
Zimmermann. Koronnym zarzutem, postawionym S³awikowi
przez Niemców by³o ratowanie
¯ydów, ale i pomoc w przerzucie Polaków do Armii gen. W³adys³awa Andersa. Wraz ze S³awikiem do wiêzienia trafi³ Antall.
Poniewa¿ by³ dyplomat¹ Niemcy musieli mieæ dowód, ¿e ratowa³ ¯ydów. To S³awik mia³ potwierdziæ winê Antalla. Przes³uchiwany i torturowany wzi¹³ ca³¹
winê na siebie, ca³kowicie oczyœci³ z zarzutów wêgierskiego dyplomatê. - W imiê sprawiedliwoœci zaklinam was, wypuœæcie go
(Józefa Antalla, przyp. aut.) - powiedzia³ zmasakrowany i zakrwawiony S³awik podczas przes³uchania konfrontuj¹cego go z
Antallem. W czasie jazdy wiêŸniark¹ z miejsca przes³uchania
mocno zbity przez gestapowców
Antall odszuka³ w ciemnoœciach
d³oñ S³awika i po ³acinie, by nie
zrozumieli niemieccy ¿o³dacy
powiedzia³ - Dziêkujê. Henryk
S³awik odpowiedzia³ równie¿ po
³acinie - Tak p³aci Polska. Ta
opowieœæ znajduje siê w padokoñczenie na str. 7

Prawnicy pomagaj¹
bezp³atnie
Fundacja Academia Iuris zosta³a powo³ana do ¿ycia w kwietniu 2002 roku przez grupê m³odych prawników wspieranych
przez kilku doœwiadczonych
przedstawicieli palestry, m. in.
by³ego prezesa Naczelnej Rady
Adwokackiej mecenasa Macieja Bednarkiewicza. Ide¹ za³o¿ycieli by³o dotarcie z pomoc¹
prawn¹ do tej czêœci spo³eczeñstwa, której jest ona niezbêdna i
jednoczeœnie- z powodu wysokich kosztów - dla niej niedostêpna.
G³ównym celem Fundacji jest
wiêc niesienie pomocy najubo¿szym poprzez organizowanie
bezp³atnej pomocy prawnej, propagowanie etycznych zasad wykonywania zawodu prawnika
oraz upowszechnianie wiedzy o
prawie. W tym celu utworzonych
zosta³o kilkanaœcie punktów w
ró¿nych dzielnicach nieodp³atnej
pomocy prawnej, gdzie wolontariusze udzielaj¹ pomocy osobom, których nie staæ na p³atn¹
poradê w kancelarii. Porady
udzielane s¹ przez studentów i
absolwentów prawa dzia³aj¹cych pod nadzorem adwokatów
i radców prawnych. Inicjatywie
nieodp³atnego poradnictwa
prawnego dla ubogich Fundacji
Academia Iuris patronuj¹ najwybitniejsi polscy prawnicy m.in.
profesor Marek Safjan - prezes

Trybuna³u Konstytucyjnego i
profesor Andrzej Zoll - Rzecznik
Praw Obywatelskich. Zyska³a
ona równie¿ poparcie dziekanów
Okrêgowej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli i Okrêgowej
Izby Radców Prawnych - mec.
Dariusza Œniegockiego.
Ka¿dego tygodnia ponad stu
studentów i absolwentów prawa
zajmuje siê niesieniem pomocy
prawnej najubo¿szym. Tygodniowo jest przyjmowanych oko³o 20-30 nowych spraw, przede
wszystkim z zakresu prawa rodzinnego, spó³dzielczego i spadkowego. Jako ¿e misj¹ Fundacji jest pomoc tym potrzebuj¹cym, których nie staæ na p³atn¹
pomoc prawn¹, wolontariusze
nie udzielaj¹ porad w sprawach
dotycz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej.
Korzystaj¹c z uprzejmoœci redakcji Nowej Gazety Praskiej zachêcamy Pañstwa do wysy³ania na podany ni¿ej adres pytañ
prawnych:
Fundacja Academia Iuris
ul. Hozjusza 2
01-565 Warszawa
mail:
poradyprawne@op.pl
Jednoczeœnie zastrzegamy,
¿e na ³amach Gazety bêdziemy
mogli odpowiadaæ jedynie na
wybrane listy. St¹d zachêcamy
do odwiedzania nas w punkcie
bezp³atnej pomocy prawnej:
Stowarzyszenie
„Otwarte Drzwi”
ul. Targowa 82
poniedzia³ek, wtorek,
czwartek, pi¹tek 17.00-18.30
œroda 15.00-16.30
Adresy innych punktów podamy
w nastêpnym numerze NGP

zapraszaj¹
Dom Kultury
,,Zacisze’’
ul. Blokowa 1
23 kwietnia godz. 12 na
rozstrzygniêcie konkursu recytatorskiego ,,Warszawska Syrenka’’. Uroczystoœæ uœwietni
przedstawienie teatralne pt.
,,Dzieciêce marzenia’’ w wykonaniu zespo³u ,,Pi¹tka’’ z Przedszkola nr 5; 27 kwietnia godz.
17- warsztaty poetyckie prowadzi Zbigniew Jerzyna, wstêp
wolny; 28 kwietnia godz. 16
wieczorek taneczny, wstêp 8 z³;
5 maja godz. 16 spotkanie
Ko³a Sybiraków; 13 maja
godz. 18 premiera przedstawienia pt. ,,Niedokoñczona
opowieœæ’’ w wykonaniu teatrzyku Pinokio z Domu Kultury ,,Zacisze’’, wstêp wolny.

Dom Kultury
„Praga”
ul. D¹browszczaków 2
22.04 godz. 18
Koncert
uczniów Ogólnokszta³c¹cej
Szko³y Muzycznej I st. im. St.
Moniuszki; 26.04 godz. 18 Koncert operetkowy dla Seniorów; 28.04 godz. 18 - Koncert
galowy uczniów Szko³y Muzycznej I st. nr 3 im. J. Zarêbskiego; 29.04 godz. 18 - „Wieczory poetycko-muzyczne” wieczór poœwiêcony twórczoœci
Aleksandra B³oka.
WSTÊP WOLNY
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Dobrodziejstwo szczepionki
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna SZPZLO przy ul.
£ojewskiej na Bródnie wzbogaci³a siê o wagê elektroniczn¹. To
wybrana przez pracowników placówki nagroda za I miejsce w IV
edycji programu „Witaj szko³o Szczepienia dobrodziejstwem
dla dzieci i m³odzie¿y. Zapobieganie odrze, œwince i ró¿yczce”.
Na tak wysok¹ ocenê jury zas³u¿y³o zaanga¿owanie pracowników, którzy podczas kontrolnych
wizyt w przychodni przekonuj¹co informowali rodziców o mo¿liwoœci jednoczesnego uodpornienia dzieci przeciw trzem,
wci¹¿ groŸnym chorobom zakaŸnym wieku dzieciêcego. Odrze,
œwince i ró¿yczce oraz zwi¹zanym z nimi powik³aniom zapobiega szczepionka skojarzona,
tzw. MMR (ang. measlesmumps-rubella).
Wœród 9 przychodni nagrodzonych w tej edycji, znalaz³a siê
tak¿e, na II miejscu w swojej
kategorii, Przychodnia SZPZLO
przy ul. Œreniawitów w Bia³o³êce. Tu nagrod¹ jest zestaw mebelków i urz¹dzeñ k¹cika zabaw
dla ma³ych pacjentów. Do wielu
rodziców trafi³ argument, ¿e kilkudziesiêcioz³otowy wydatek na
szczepionkê chroni nie tylko
przed zagro¿eniem zdrowia
dziecka, ale te¿ pozwala unikn¹æ
kosztów leków i skutków zwolnienia lekarskiego opiekunów.
Liczby s¹ wymowne: w Polsce
szczepienia przeciw odrze wpro-

TWOJ¥
DRUKARKÊ

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

wadzono na masow¹ skalê w
roku 1976.
Spowodowa³o to znacz¹cy
spadek zapadalnoœci na tê chorobê, z 600/100.000 w 1976 r.
do 1/100.000 w roku 2002.
Szczepienia przeciw ró¿yczce
wprowadzono dla dziewczynek
w wieku 13 lat od 1989 roku;
przynios³o to tylko czêœciow¹
poprawê w zachorowalnoœci na
ró¿yczkê, natomiast by³o wysoce skuteczne w eliminacji zespo³u ró¿yczki wrodzonej. W 2003
roku odnotowano 87 336 zachorowañ, w I kwartale br. - 35 453;
w województwie mazowieckim,
odpowiednio: 3.324 i 2219.
Najtrudniejsza sytuacja dotyczy obecnie œwinki, przeciw której szczepienia nie by³y dot¹d
obowi¹zkowe. W Polsce reje-

struje siê prawie 90 000 przypadków zachorowañ (dane z 2003
roku), co stanowi jeden z najwy¿szych wskaŸników w Europie.
W ci¹gu ostatnich 30 lat pozytywne skutki w wielu krajach
przynios³o zastosowanie szczepionek skojarzonych, przeciw
odrze, œwince i ró¿yczce: znacz¹co spad³y zarówno wskaŸniki zapadalnoœci na te trzy zaka¿enia, jak i œmiertelnoœæ w ich
przebiegu.
Od 2004 roku wprowadzono
do kalendarza szczepieñ w Polsce jedn¹ dawkê szczepionki
skojarzonej przeciw odrze, œwince i ró¿yczce, dla dzieci w dru-

gim roku ¿ycia. Utrzymano pojedyncz¹ szczepionkê przeciw
odrze w siódmym roku ¿ycia
Celem programu „Witaj szko³o”, realizowanego przez Polskie
Towarzystwo Oœwiaty Zdrowotnej, Inspekcjê Sanitarn¹ oraz firmê MSD, jest przede wszystkim
zmniejszenie w grupie dzieci w
wieku szkolnym zapadalnoœci na
œwinkê i ró¿yczkê oraz ograniczenie ich powik³añ. Koordynatorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
V edycja programu ruszy³a w
kwietniu.
K

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Wydziale
Oœwiaty i Promocji Zdrowia WSSE, tel. 624 39 91
e-mail: promocjazdrowia@wse.waw.pl

ZAK£AD
TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO
w Warszawie

ul. Ratuszowa 7/9

zaprasza do

STACJI OBS£UGI SAMOCHODÓW - czynnej w godzinach
pon.-pt. 6-19. Naprawiamy samochody osobowe, dostawcze,
ciê¿arowe ró¿nych marek. Telefon- 619-40-18, 698-21-43
SERWISU KLIMATYZACJI - czynnego w godzinach pracy
Stacji Obs³ugi Samochodów.
STACJI PALIW - czynnej w godz. pon.-pt. 6-18, sobota 6-14,
niedziela 8-14 (w soboty i niedziele 1 litr Pb95 i U95 o 3 grosze taniej). Oferujemy ON, U95, Pb95. Telefon 698-21-51.
STACJI KONTROLI POJAZDÓW - czynnej w godz. pon.- pt.
7-20, sobota 8-14. Wykonujemy przegl¹dy rejestracyjne samochodów do 3,5 t, pojazdów TAXI, nauki jazdy, z instalacj¹
gazow¹ oraz z hakami holowniczymi. Telefon 670-18-61.
Oferujemy ponadto podmiotom gospodarczym wynajem d³ugo i krótko terminowy samochodów dostawczych i ciê¿arowych. Telefon 698-21-25.
Zapraszamy Szanownych Pañstwa
do korzystania z naszych us³ug.
www.ztswarszawa.pl

STOP przemocy
16 kwietnia z inicjatywy Urzêdu Dzielnicy Warszawa Targówek, w sali posiedzeñ ratusza
odby³a siê II konferencja podsumowuj¹ca kolejny rok dzia³alnoœci programu “Stop Przemocy
Domowej” i programów profilaktyki uzale¿nieñ. Konferencjê
otworzyli: przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Maciej Œwiderski i burmistrz Romuald Gronkiewicz. Na
sali znaleŸli siê przedstawiciele
organizacji, które w tej dziedzinie
œciœle wspó³pracuj¹: oœrodka pomocy spo³ecznej, policji, stra¿y
miejskiej, s³u¿by zdrowia, oœwiaty i organizacji pozarz¹dowych.
Choæ trudno w to uwierzyæ, ale
to ju¿ cztery lata, odk¹d na Targówku wprowadzono nowatorskie
rozwi¹zania, skutecznie ochraniaj¹ce ofiary przemocy domowej i
ich dzieci. Daleko wyprzedzi³y
one to, co w tym zakresie czyni¹
inne regiony Polski.
Stosowanie przez prokuratorów i sêdziów wobec sprawców
przemocy dozoru policji, rozszerzonego o zakaz zbli¿ania siê do
ofiar nadal szokuje przedstawicieli

wymiaru sprawiedliwoœci z innych
miast, którzy zastosowaliby taki
œrodek zapobiegawczy, gdyby zosta³ wyraŸnie wyartyku³owany w
kodeksie postêpowania karnego.
Tymczasem na Targówku dziêki
nowoczesnej interpretacji art. 275
kpk przez ówczesnego szefa pó³nocnopraskiej prokuratury, zakaz
zbli¿ania zosta³ zastosowany po
raz pierwszy wobec sprawcy
przemocy domowej ju¿ w 2000 r.,
i jak wskazuj¹ doœwiadczenia, jest
to niezwykle skuteczny œrodek nie
tylko zabezpieczaj¹cy tok postêpowania karnego, ale tak¿e radykalnie przerywaj¹cy cierpienie
ofiar i ich dzieci.
Lokalna koalicja przeciw przemocy wypracowa³a kompleksowy
system pomocy dla rodzin zagro¿onych przemoc¹, tworz¹c grupy
wsparcia dla ofiar i dla m³odzie¿y,
grupê terapeutyczn¹ dla sprawców, œwietlice socjoterapeutyczne, punkty konsultacyjno-informacyjne ds. przemocy, uzale¿nieñ od
alkoholu, czy narkotyków. Zbudowanie tego wielokierunkowego
systemu pomocy sta³o siê mo¿li-

we dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, która
do ub. roku w ca³oœci finansowa³a wszystkie te dzia³ania. Od
stycznia w zwi¹zku z nowelizacj¹ Ustawy o pomocy spo³ecznej,
finansowanie przej¹³ oœrodek
pomocy spo³ecznej.
Objêcie rodzin kompleksow¹,
wielokierunkow¹ pomoc¹ przynosi zaskakuj¹ce rezultaty. Mówili o
tym przedstawiciele policji wskazuj¹c, ¿e odsetek spraw, gdzie
ofiary wycofuj¹ siê z udzia³u w
czynnoœciach procesowych systematycznie spada. Jeszcze w
1999 r. a¿ 75% ofiar wycofywa³o
zeznania, bêd¹c pod wp³ywem
nacisków partnerów, którzy czuj¹c siê bezkarni proœb¹, groŸb¹,
albo kolejnym biciem zmuszali je
do takiego dzia³ania. Teraz, gdy
ofiara ma bezpoœredni kontakt z
terapeut¹, uczestniczy w grupach
wsparcia, jest pod opiek¹ pracownika socjalnego i prawnika, a
tak¿e dzielnicowego ten odsetek
wynosi zaledwie 5 %.
W trakcie wyst¹pieñ wielokrot-

Ksi¹¿ki na wiosnê
W pi¹tek 23 kwietnia bêdziemy obchodziæ Œwiatowy Dzieñ
Ksi¹¿ki. Datê te wybrano nieprzypadkowo. Na ten dzieñ przypada rocznica urodzin dwóch wielkich autorów: dramatopisarza Williama Szekspira i amerykañskiego prozaika rosyjskiego
pochodzenia, W³adimira Nabokova. To równie¿ 388 rocznica
œmierci Miguela de Cervantesa, ojca Don Kichota
Œwiêto, pod patronatem Unesco (czyli Organizacji Narodów
Zjednoczonych do spraw Oœwiaty, Nauki i Kultury), obchodzi
siê w wielu krajach. W Hiszpanii osobom zaprzyjaŸnionym darowuje siê wtedy ksi¹¿kê i kwiat ró¿y. U nas jest nieco inaczej.
W zesz³ym roku w kwietniu zorganizowano imprezê „Czytajmy
razem”, bêd¹c¹ czêœci¹ akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”.
„Nowa Gazeta Praska” na Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki przygotowa³a listê nowoœci, po które warto siêgn¹æ.

Dominika Stec „Mê¿czyzna do towarzystwa”. Warszawa: Prószyñski i S-ka,
2004. 26,Dowcipna i lekko napisana
ksi¹¿eczka dla m³odszych
czytelniczek. Jej bohaterk¹
jest dwudziestopiêcioletnia,
trochê zwariowana, samotna
nauczycielka polskiego. Czy
takiej osobie mo¿e zawróciæ
w g³owie czyœcibut, który pojawi³ siê w miasteczku dos³ownie znik¹d? Okazuje siê,
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¿e tak. K³opot tylko z tym, ¿e
nikt nie wie kim ten mê¿czyzna jest naprawdê. Nawet...
on sam.
Hanna Cygler „3 razy R”.
Gdañsk: Wydawnictwo Cztery Strony Œwiata, 2004. 18,Trzy literki R w tytule to trzy
kole¿anki, wspólniczki w jednej firmie: Olga, Lidka i Klaudia. Znaj¹ siê i lubi¹ od lat, jednak przyjaŸñ, która je ³¹czy
zostaje wystawiona na wielka
próbê. Wystarczy, ¿e do Pol-

Niepubliczne
Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 55 dla Doros³ych
zapisy na I/II/III/IV semestr
ul. Podró¿nicza 11
0501-388-417, 614-62-03

ski wróci Miko³aj, by³y kochanek jednej z nich. To obyczajowo-sensacyjna powieœæ,
któr¹ czyta siê jednym tchem.
3. Julie Parsons: „Ty jeszcze nie wiesz”. Warszawa:
Œwiat Ksi¹¿ki, 2004. 24,90
Wci¹gaj¹cy thriller. Rachel,
oskar¿ona o zabicie mê¿a l¹duje w wiêzieniu z do¿ywotnim wyrokiem. Tylko ¿e to nie
ona dokona³a zbrodni. Morderca jest wci¹¿ na wolnoœci,
lecz nawet nie przypuszcza,
¿e wiêŸniarka wyjdzie na
zwolnienie warunkowe i postanowi siê zemœciæ.
Adriana Trigiani „Pula
szczêœcia”. Warszawa: Muza
S.A., 2004. 31,90
Ave Maria ma 35 lat i jest
samotn¹, stara pann¹, prowadz¹c¹ od lat ten sam tryb ¿ycia. Jednak¿e, gdy umiera jej
matka ca³y uporz¹dkowany
œwiat wali siê w gruzy. Wychodz¹ na jaw skrywane, mroczne tajemnice rodzinne, a dodatkowo bohaterka zawsze
uciekaj¹ca od mi³oœci musi teraz stawiæ jej czo³a.
Aleksandra Marinina
„Ukradziony sen”. Warszawa: WAB, 2004. 29,90
Autorka przepracowa³a wiele lat w moskiewskiej milicji.

Wykorzystuj¹c swoje doœwiadczenia zaczê³a pisaæ
ksi¹¿ki. Dziœ jest milionerk¹,
a jej powieœci czyta ca³y œwiat.
W „Ukradzionym œnie” œledztwo toczy siê w sprawie morderstwa m³odej dziewczyny Wiki. Ale ta œmieræ jest dopiero pocz¹tkiem. Œlady siêgaj¹
do starannie zatuszowanego
zabójstwa, które wydarzy³o
siê dawno temu. Jednak takie grzebanie w przesz³oœci
nie mo¿e byæ bezpieczne, bo
ktoœ nadal jest zainteresowany, by prawda nie wysz³a na
jaw.
Robin Pilcher „Zacz¹æ od
nowa”. Katowice: Ksi¹¿nica,
2004. 32,Zacz¹æ do nowa...ba, ³atwo
powiedzieæ! Trudniej zdobyæ
siê na optymizm, gdy rodzinna farma jest obci¹¿ona
ogromnym d³ugiem, a m¹¿
ma romans. Takie jest teraz
¿ycie Liz i nic nie wskazuje na
to, ¿e coœ siê zmieni. A jednak, kiedy do jej domu przeprowadza siê nieco ekscentryczny profesor niemieckiego, okazuje siê, ¿e nie
wszystko stracone. Pogodna
powieœæ obyczajowa.
Mi³ej lektury ¿yczy
Ludmi³a Milc

nie z trosk¹ podnoszono kwestie
zwi¹zane z ograniczeniem œrodków finansowych, których brak
zagra¿a dalszemu funkcjonowaniu niektórych instytucji, np. grupie terapeutycznej dla sprawców
przemocy. Jak podkreœli³ w swym
wyst¹pieniu psycholog Krzysztof
Stañczyk, zdecydowana wiêkszoœæ z 74 skazanych przez s¹d
na terapiê, nie powróci³a do przestêpstwa, a co trzeci odzyska³
pracê. S¹ to tym cenniejsze osi¹gniêcia, i¿ terapeuci w tym roku
nie otrzymuj¹ wynagrodzenia, a
funkcjonowanie grupy to wynik ich
nieprzeciêtnego zaanga¿owania
w pracê lokalnej koalicji. Jest jednak nadzieja, ¿e Biuro Polityki
Spo³ecznej Urzêdu m.st. Warszawy znajdzie jednak œrodki na tê
dzia³alnoœæ.
Kwestiê finansow¹, choæ w nie-

co innym ujêciu przedstawi³ równie¿ dyrektor Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów
Lecznictwa Otwartego na Bródnie
Micha³ Kawecki, udowadniaj¹c,
¿e jedna z³otówka wydana na profilaktykê uzale¿nieñ to sto z³otych
zaoszczêdzone na póŸniejszym
leczeniu pacjenta.
Bardzo interesuj¹ce wyst¹pienia zaprezentowali szkolni pedagodzy i przedstawicielka stra¿y
miejskiej, omawiaj¹c niektóre programy profilaktyczne realizowane
w szko³ach podstawowych i gimnazjach np. “Bez Ryzyka”(profilaktyka HIV/AIDS), “ART” (trening
zastêpowania agresji), czy debata szkolna “Alkohol kradnie wolnoœæ”.
W podsumowaniu Andrzej Morawski z Mazowieckiego Stowadokoñczenie na str. 6

SUPERDENTYSTA

Elastyczne NEWS
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W
moim gabinecie jest co najmniej
od piêciu lat , a w Polsce uchodzi za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
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 przeszka-

dzaj¹ w noszeniu protezy tradycyjnej.
Jednak to co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - to brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹
cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹
uczuleñ.
Zinteresowanych zapraszam
do mojego gabinetu.
Jeœli Pañstwo chc¹ wiedzieæ
wiêcej, to równie¿ na moj¹ stronê www.superdentysta.com.pl
Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka,
chirurgia, ortodoncja, rtg
i naprawa protez.
codziennie 10-13 i 15-20
676 59 56, 0608 519 073
Myœliborska 104
(z ty³u apteki)

 Drzwi antyw³amaniowe Dierre, Gerda, Stalmet
 Okna PCV i AL Rehau 3, 4 i 5-komorowe
 Drzwi wewnêtrzne Porta, Interdoor
 Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne
 raty 

PROMOCJA
okna 25%
drzwi 5%

CENY PRODUCENTA
rabaty  sprzeda¿  monta¿
transport i obmiar gratis

MAR-MET

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

Przy Namys³owskiej 8

Atrakcje dla ma³ych i du¿ych
Wszyscy znamy obiekt basenowo-rekreacyjny przy ul. Namys³owskiej 8. W nieckach krytej p³ywalni najczystsza w stolicy woda, mi³a i kulturalna obs³uga, profesjonalnie wyszkoleni ratownicy. Oferta, jakiej mog¹

ba nigdzie dania europejskie i
azjatyckie nie smakuj¹ tak jak
w³aœnie na Namys³owskiej.
W ostatni¹ sobotê kwietnia
kierownictwo popularnego basenu wprowadzi³o dodatkow¹
atrakcjê. Tym razem dla dzieci!

Malowniczy dmuchany zamek
z bogatej kolekcji urz¹dzeñ rekreacyjnych firmy „Hop Show”
Aleksandra Wypycha. Tytu³em
próby! W s³oneczne dni, w trakcie trwania gie³d, teren basenu
wype³niaj¹ tak¿e inne superatrakcje:
pneumatyczne
zje¿d¿alnie, samochodziki, karuzele, a nawet loterie fantowe
i strzelnice sportowe! Nie zabraknie te¿ - polecanych przez
terapeutów - suchych basenów
dla dzieci z tysi¹cami kolorowych pi³eczek!
Kierownictwo p³ywalni „Namys³owska” ju¿ myœli nad kolejnymi atrakcjami dla ma³ych i
du¿ych! Bêd¹ m. in. Przeja¿d¿ki konne i koncerty znanych
gwiazd. Wkrótce wiêc poinformujemy o nich.
Tekst i foto
W³adys³aw Pop³awski

zapraszamy do placówek IV Oddzia³u Centrum PKO BP S.A.
IV Oddzia³, Warszawa ul. Targowa 42, tel. 670-11-55
XXII Oddzia³, Warszawa ul. Kijowska 11, tel. 619-90-98
XXIII Oddzia³, Warszawa ul. Piotra Skargi 61, tel. 678-33-30
XL Oddzia³, Warszawa ul. Krasnobrodzka 11, tel. 675-02-78
XLI Oddzia³, Warszawa ul. G³êbocka 15, tel. 675-97-97
XLIX Oddzia³, Warszawa ul. Modliñska 8, tel. 811-54-69
LI Oddzia³, Warszawa ul. Œwiatowida 47, tel. 819-03-50
LV Oddzia³, Warszawa ul. Targowa 68, tel. 619-20-61
LIX Oddzia³, Warszawa ul. Modliñska 310/312, tel. 819-05-85
LXV Oddzia³, Warszawa ul. Ksi¹¿kowa 9b, tel. 466-51-02
I Oddzia³ w Markach ul. Promienna 4b, tel. 771-30-10
II Oddzia³ w Markach ul. Pi³sudskiego 1, tel. 771-34-66

pozazdroœciæ inne baseny. A do
tego sauna, si³ownia, popularne p³ywanie rekreacyjne i najtañsze pod s³oñcem bilety! Staæ
na nie dzieci, m³odzie¿ i doros³ych!
Spó³ka „Namys³owska”, zarz¹dzaj¹ca obiektem, z wielkim
powodzeniem wprowadzi³a te¿
sobotnio-niedzielne gie³dy, które równie¿ nie narzekaj¹ na
powodzenie. Funkcjonuj¹ od
godz. 8.00 do zmierzchu. S¹
znakomicie przygotowane i chy-

=+

BIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,
karta, kadry, ZUS, urzêdy
ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201
tel. 814-29-21, 0501-719-046

IV Pi³karski Piknik na Tratwie
17 kwietnia odby³ siê IV Pi³karski Piknik na Tratwie, który jest
jednodniowym turniejem pi³karskim dla dru¿yn parafialnych. W
tym roku rywalizowa³o ze sob¹ 16
dru¿yn parafialnych z ca³ej Diecezji Warszawsko – Praskiej.
Przyjecha³y dru¿yny z Otwocka,
Sulejówka, Halinowa, Stanis³awowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Legionowa, Mrozów oraz z
warszawskich osiedli: Bródna,
Tarchomina, Saskiej Kêpy, Targówka, Marysina, Grochowa.
Pomys³odawcami i organizatorami imprezy jest Stowarzyszenie
“Grupa Tratwa”. W tym roku do
organizacji pikniku w³¹czy³a siê
m³odzie¿ ze Wspólnoty Ruchu
Œwiat³o - ¯ycie z Parafii Œw. Jakuba Ap. w Tarchominie, która od
lat zajmuje siê prac¹ z dzieæmi i
m³odzie¿¹. Poprzez w³asny przyk³ad ¿ycia, oazowicze z Tarchomina staraj¹ siê uczyæ m³odzie¿
stylu ¿ycia wolnego od u¿ywek i
agresji. Od lat aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu Parafii Œw. Jakuba
Ap. w Tarchominie, a od 3 lat na
plebanii prowadz¹ kawiarenkê dla
m³odzie¿y, wyposa¿on¹ w zestaw
kina domowego. Œrodki do stwo-

rzenia tego miejsca m³odzie¿ zdoby³a samodzielnie.
Piknik zosta³ zorganizowany
we wspó³pracy z Bia³o³êckim
Oœrodkiem Sportu, który u¿yczy³
obiekty i Wydzia³em Sportu, Turystyki i Wypoczynku dla Dzielnicy Bia³o³êka, który ufundowa³
czêœæ nagród. Bez dobrej wspó³pracy z Bia³o³êckim Oœrodkiem
Sportu i przychylnoœci Urzêdu

Dzielnicy Bia³o³êka nie uda³oby
siê zorganizowaæ tej imprezy.
Honorowy patronat nad IV Pi³karskim Piknikiem na Tratwie
obj¹³ przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Bia³o³êka Dariusz Ostrowski,
który ufundowa³ puchar dla zwyciêzców.
Po kilkugodzinnej, pe³nej emocji rywalizacji zwyciêzc¹ IV Pi³kar-

skiego Pikniku na Tratwie zosta³a dru¿yna z Sulejówka- na zdjêciu, drugie miejsce zajê³a dru¿yna z Grochowa, trzecie miejsce
przypad³o dru¿ynie z Tarchomina,
gospodarzom imprezy.
Podczas pikniku pamiêtano
tak¿e o dziewczynach, dla których
zorganizowano konkurs na najlepszy doping. W konkursie dla
kibiców zwyciê¿y³a reprezentacja
z Otwocka, drugie miejsce zajê³y
dziewczyny z Tarchomina, trzecie
miejsce - przedstawicielki Halinowa.
Ide¹ imprezy jest propagowanie wœród m³odzie¿y stylu zabawy i spêdzania wolnego czasu,
który jest wolny od u¿ywek i przemocy. Celem jest dowartoœciowanie podwórkowego, amatorskiego
kopania pi³ki poprzez stworzenie
m³odzie¿owym dru¿ynom parafialnym, czy te¿ podwórkowym,
okazji do uczestnictwa w profesjonalnych rozgrywkach pi³karskich
pod okien zawodowych sêdziów
i z cennymi nagrodami. Podczas
ca³ego pikniku atmosferê kibiców
podgrzewali wodzireje, którzy
oprócz puszczania muzyki komentowali sytuacjê na boisku.

50 lat dla duszy
Wypo¿yczalnia Kompletów Ksi¹¿ek przy ul. Radzymiñskiej 50
obchodzi 50 rocznicê powstania.
WKK nie obs³uguje czytelników bezpoœrednio, lecz zaopatruje ich
w ksi¹¿ki poprzez tzw. punkty biblioteczne. Ksiêgozbiór oferowany
przez WKK obejmuje literaturê piêkn¹ dla doros³ych, dzieci i m³odzie¿y oraz ksi¹¿ki popularno-naukowe z ró¿nych dziedzin wiedzy. Ksi¹¿ki
wypo¿yczane s¹ bezp³atnie.
Z WKK mog¹ korzystaæ zak³ady pracy, instytucje opiekuñcze, szpitale, organizacje spo³eczne, szko³y, przedszkola. Instytucje te tworz¹
punkty biblioteczne dla swoich pracowników, podopiecznych itp.
WKK jest czynna w poniedzia³ki, godz. 13- 8 oraz wtorki,
czwartki i pi¹tki, godz. 9-14. Kontakt telefoniczny: 818-75-65.
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Stypendyœci
Targówka

Piêkny
uœmiech
Piêkny uœmiech to symbol
zdrowia i urody. Nie zawsze
zdajemy sobie sprawê, ¿e przyczyn¹ wielu naszych kompleksów mog¹ byæ krzywo ustawione zêby, czy zeszpecona wad¹
zgryzu twarz. Nowoczesna ortodoncja pomaga uporaæ siê z
takimi problemami. Obecnie lekarz ortodonta ma do dyspozycji szeroki wachlarz aparatów
sta³ych i zdejmowanych, dziêki
temu dla ka¿dego pacjenta jest
w stanie wybraæ najlepsz¹ metodê leczenia. Wczeœnie wykryta i wyleczona nieprawid³owoœæ
w ustawieniu zêbów mo¿e zapobiec póŸniejszym problemom
z próchnic¹ czy chorobami
przyzêbia. U dzieci istnieje niezaprzeczalnie wiêcej mo¿liwoœci leczenia (mo¿emy wp³ywaæ
na wzrost koœci szczêk) dlatego tak wa¿ne jest zg³oszenie siê
z dzieckiem w odpowiednim
czasie na konsultacjê ortodontyczn¹, aby ten najw³aœciwszy
do leczenia moment nie zosta³
przegapiony. Poprzez wspó³pracê z ortodont¹ dzieci ucz¹
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jest dobrym uczniem, systematycznym w pracy, kole¿eñskim.
Jego ulubione przedmioty to matematyka i fizyka, a tak¿e historia. Interesuje siê wynalazkami. Lubi te¿ rysowaæ, uczêszcza do kó³ka plastycznego. Zdoby³ II miejsce w konkursie na
exlibris.
Gminnych stypendystów zapytaliœmy o plany na przysz³oœæ.
Krzysztof chcia³by coœ osi¹gn¹æ na gruncie naukowym lub przynajmniej zdobyæ dobr¹ pracê - byæ mo¿e jako farmaceuta, byæ
mo¿e jako chemik. „W tej chwili nie mogê nic powiedzieæ na
pewno. Przede mn¹ jeszcze wiele lat nauki.”. Cezary zamierza studiowaæ na Politechnice Warszawskiej, najchêtniej na
wydziale informatyki lub fizyki - jeszcze nie jest zdecydowany.
Potem chcia³by zdobyæ pracê w jednej z tych dziedzin. To
uwa¿a za najwa¿niejsze.
Obu stypendystom gratulowali burmistrzowie, dyrektorki
szkó³ i rodzice.

siê systematycznoœci i dbania
o zdrowie i higienê w³asnych
zêbów.
Doroœli równie¿ mog¹ poprawiæ ustawienie swoich zêbów,
a jeœli przeszkod¹ jest “metalowy” wygl¹d aparatu, jako alternatywa proponowane s¹ aparaty sta³e - kosmetyczne.
Czêsto pacjentami ortodontycznymi s¹ równie¿ osoby starsze, u których zaplanowane
zosta³o leczenie protetyczne.
Aparat przesuwa u nich zêby
tak, by uzupe³nienia protetyczne by³y stabilne na d³ugie lata.
Konsultacja z ortodont¹ pozwoli
na w³aœciwe planowanie leczenia stomatologicznego zarówno
u dzieci, doros³ych jak i osób
starszych. Wspania³e wyniki
osi¹ga siê kiedy pacjent jest
badany i leczony tak jak w naszym gabinecie - przez zespó³
wielospecjalistyczny – wtedy
ka¿dy element zdrowia jamy
ustnej jest brany pod uwagê:
w³aœciwy zgryz, ochrona przed
próchnic¹, dba³oœæ a przyzêbie
a tak¿e ³adne, prawid³owo wykonane uzupe³nienia protetyczne.
Zapraszamy, oferujemy Pañstwu fachow¹ opiekê stomatologiczn¹ oraz przyjazn¹ atmosferê i rozs¹dne ceny.

Na zdjêciu: od lewej Cezary Kraœkiewicz i Krzysztof Kosiñski.

ul. Odkryta 44
wejœcie od ul. Œwiatowida
naprzeciw pêtli autobusowej
NOWODWORY
tel. 889-70-80

889-70-81

Bielizna
dzienna i nocna

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

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

ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

♦ oprawa obrazów
♦ lustra
♦ szlifowanie szk³a
♦ szklenie okien

ul. Brechta 9
przy pl. Hallera

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

50% biustonosze
gorsety
TANIEJ

body

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

Salezjañska Liga Szóstek Pi³karskich
17-18 kwietnia rozpoczê³a siê
Salezjañska Liga Pi³karskich
Szóstek. Rozgrywki odbywaj¹
siê ju¿ po raz trzeci i ciesz¹ siê
coraz wiêksz¹ popularnoœci¹
zarówno wœród dzieci i m³odzie¿y jak i kibiców mieszkañców
Pragi. Do turnieju wiosennego
zg³osi³o siê 10 dru¿yn w kategorii wiekowej 88-90 (sk³ady po 6
graczy podstawowych i 4 rezerwowych).
Od œrody 21 kwietnia
przyjmowane bêd¹ w Oratorium zg³oszenia dru¿yn szkó³
podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych 3 i 4
oraz 5 i 6 klasa szko³y podstawowej. Zg³oszenia nale¿y

APARATY S£UCHOWE
Firma „FONEM”
♦ bezp³atne badanie s³uchu
♦ zakup i serwis aparatów s³uchowych
♦ indywidualne wk³adki do uszu
♦ baterie i œrodki pielêgnacyjne
ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna
Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne
ul. D¹browszczaków 5A

618-88-84
poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16
tel.

czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

sk³adaæ do 9 maja bezpoœrednio do prezes Beaty Dziwirek lub
w Oratorium œw. J. Bosko u ks.
S³awka lub Piotra Grzeszczuka,

Œ.D.L. 9-0; M.S.S. Praga - FC
Ciamajdy 7-0; OS Tornados Salos (o puchar ligi) 3-1 (po
dogrywce)

karty zg³oszeniowe wraz z regulaminem rozgrywek s¹ do pobrania na stronie internetowej, na
portierni Bazyliki lub w Oratorium. Odprawa kapitanów i opiekunów odbêdzie siê 12 maja o
godz. 18 w Oratorium. Zapraszamy serdecznie wszystkich
sportowców i kibiców na te sportowe zmagania. Ca³y turniej zakoñczy Festyn Rodzinny - 29
maja, na który ju¿ teraz serdecznie wszystkich zapraszamy.
W pierwszej kolejce pad³y wyniki: 17 kwietnia - Gold Time M-e Praga 4-2; OS Tornados Salos 4-4; B³yskawica - Waleczni Harnasie 2-0; FC Szmulki B³yskawica (o puchar ligi) 8-2.
18 kwietnia - FC Szmulki -

Meczem kolejki okrzykniêto
spotkanie pomiêdzy dru¿ynami
OS Tornados - Salos, zawodnikami kolejki zosta³o dwóch wyró¿niaj¹cych siê graczy Ostaszewski £ukasz (OS Tornados)
i Srebnik Marcin (Salos).
Strzelcy bramek:
4-Kamil Gicewicz (Fc Szmulki); 3-Sikora Przemek (M.S.S.
Praga); 2-Jastrzêbski £ukasz,Trêdowski Maciek (Fc Szmulki), Oczko, Ostaszewski £ukasz
(OS. Tornados), Borowski Przemek (Salos); 1-Banaszek Grzegorz, Kmiciñski Mariusz, Maækowiak Konrad, Kowalski Artur
(Gold Time), Jastrzêbski Marcin,
Malaszewski Jacek (M-e Praga),
Choiñski Pawe³, Srebrnik Marcin

(Salos), Czêœcik Micha³, Piêtka
Szymon (B³yskawica), Kamil
Krawczykowski (Fc Szmulki),
Miesiejuk Kuba, Kowalski £ukasz, Wawrzeñczuk £ukasz
(M.S.S. Praga). Bramki samobójcze: Filipowicz (Fc Ciamajdy)
Stowarzyszenie Lokalne Salezjañskiej Organizacji Sportowej
SL SALOS prowadzi ca³oroczn¹
dzia³alnoœæ sportowo-wychowawcz¹ wœród dzieci i m³odzie¿y. SL SALOS prowadzi zajêcia
w takich dyscyplinach sportu jak
tenis sto³owy, pi³ka siatkowa, koszykówka, pi³ka no¿na, aerobik.
Równoczeœnie organizujemy
imprezy o charakterze rekreacyjnym promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia dzieci oraz ca³ych rodzin.
Plan rozgrywek na nastêpny
tydzieñ
24 kwietnia
g. 8.00 - FC Szmulki - FC Ciamajdy; g. 9.00 - M.S.S. Praga Œ.D.L.
25 kwietnia
g. 13.00 - M-e Praga - OS Tornados; g.14.00 — Salos - B³yskawica; g. 15.00 — Gold Teime
- Waleczni Harnasie; g. 16.00
— M.S.S.Praga - FC Ciamajdy
(o puchar ligi); g. 17.00 — Gold
Teime - Œ.D.L. (o puchar ligi)
Organizator: Stowarzyszenie
Lokalne Salezjañskiej Organizacji Sportowej SL SALOS
ul. Kawêczyñska 53
Tel./fax 670 11 99
www. sl-salos.prv.pl
e-mail. salos-bazylika@wp.pl
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STOP przemocy
dokoñczenie ze str. 3

rzyszenia Powrót z “U” zg³osi³
wniosek, aby koordynator dzia³u
uzale¿nieñ oœrodka pomocy spo³ecznej wykorzysta³ wyst¹pienia
uczestników konferencji do stworzenia kompleksowego poradnika
dla mieszkañców z wykazem
miejsc i instytucji nios¹cych pomoc w trudnych ¿yciowych sytuacjach.
Konferencjê zamkn¹³ wiceburmistrz Robert Radzik przypominaj¹c, ¿e minione lata, gdy gminna Komisja Rozwi¹zywania Pro-

blemów Alkoholowych samodzielnie decydowa³a o wydatkowaniu
œrodków z tzw. korkowego, zapisa³y siê najmocniej w rozwoju
dzia³alnoœci profilaktycznej, a dziœ
zamiast rozwoju mo¿liwe jest tylko (i oby siê to nie zmieni³o),
utrzymanie wszystkich ogniw koalicji, albowiem dzielnica dysponuje ledwie po³ow¹ tych œrodków
co niegdyœ.
Z konferencji wychodzi³em
pe³en uznania dla pracuj¹cych tu
profilaktyków i podziwu dla rozmachu dzia³añ na rzecz pomocy

uzale¿nionym i ich rodzinom. Jednak trudno mi zrozumieæ, dlaczego na sali zabrak³o przedstawicieli
Urzêdu Miasta i innych dzielnic,
na teren których mo¿na by przeszczepiaæ targówkowskie doœwiadczenia . Dziwnym równie¿
wyda³o mi siê niezaproszenie do
dyskusji przewodnicz¹cej Dzielnicowej i Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, wszak to konferencja nt.
przeciwdzia³ania uzale¿nieniom...
Obradom przys³uchiwa³ siê
Adalbert.

mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI - nauka, matury
0609-631-186
CHEMIA, fizyka, matematyka
0698-402-521
CHEMIA, matematyka 0888152-084
JÊZYK polski - nauka pisania wypracowañ, egzaminy 322-60-32
MATEMATYKA studentka UW
0505-159-940
MATEMATYKA, statystyka, ekonometria absolwent UW dojazd
676-82-95, 0505-605-048
MATEMATYKA, fizyka 670-39-78

Start w samodzielnoœæ
Jak budowaæ system lokalnego wsparcia dla m³odzie¿y opuszczaj¹cej placówki opiekuñczowychowawcze i rodziny zastêpcze - zastanawiali siê wspólnie
przedstawiciele Biura Polityki
Spo³ecznej Urzêdu m.st. Warszawy, sto³ecznego Urzêdu Pracy,
Warszawskiego Centrum Pomocy rodzinie, Mazowieckiej Komendy OHP, dzielnicowych Oœrodków
Pomocy Spo³ecznej, Domów
Dziecka i organizacji po¿ytku publicznego. Uczestnicy seminarium zgodni byli co do tego, ¿e w
procesie usamodzielniania najwiêkszymi problemami s¹: brak
pracy i brak mieszkañ (gminy
przesta³y budowaæ mieszkania
komunalne). Bardzo wa¿n¹ rolê
spe³niaj¹: opiekun usamodzielnienia, pracownik socjalny, pracownicy oœwiaty. Narzêdzia realizacji procesu to: program usamodzielnienia, system œwiadczeñ i
szeroko rozumiana praca socjalna. W wielu przypadkach funkcjê
opiekuna przejmuj¹ od babæ i
dziadków - pracownicy socjalni.
Ich zdaniem, usamodzielniaj¹cy
siê wychowankowie domów
dziecka i rodzin zastêpczych nie
powinni mieæ specjalnych praw w
dostêpie do pracy; potrzebny jest
program i preferencje dla pracodawców oferuj¹cych miejsca pracy. System stypendialny powinien
zast¹piæ obecne œwiadczenia pieniê¿ne, które s¹ form¹ rozdawnictwa, a nierzadko przyczyn¹ demoralizacji.
„W bud¿ecie na rok 2004 miasto ma œrodki i chêtnie bêdzie je
wydawaæ na wspieranie organizacji pozarz¹dowych, które opracuj¹
merytorycznie dobry program
usamodzielniania wychowanków
domów dziecka i rodzin zastêpczych” - zapewni³ Pawe³ Wypych,
dyrektor Biura Polityki Spo³ecznej. Organizacje mog¹ wystêpowaæ pojedyñczo lub zbiorowo.
Fundacja „Bez Wzglêdu Na
Niepogodê” zainaugurowa³a program „Start w samodzielnoœæ”.
Bêdzie go realizowaæ ze œrodków
PHARE, wspólnie z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.
Od 1990 r. fundacja prowadzi na
terenie Warszawy M³odzie¿ow¹
Agencjê Pracy; wspó³pracuje
m.in. z Urzêdem Pracy m.st. Warszawy, Mazowieck¹ Komend¹
OHP i klubami pracy. Ma siedzibê przy ul. Marii Konopnickiej 6,
tel. 339-06-96, 625-49-97.
„Start w samodzielnoœæ” wart
jest realizacji i promocji” - powiedzia³a nam uczestnicz¹ca w seminarium Magda Jurek ze Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”, w którym podobny program realizowany jest dla osób bezdomnych,
m.in. wychowanków domów
dziecka. Chêtnych jest wiêcej ni¿
miejsc (20), ale nie wszystkim
udaje siê utrzymaæ w rygorach
tutejszego oœrodka. Ci, którzy
przekraczaj¹ regulamin - wypadaj¹ z programu, musz¹ opuœciæ lo-

kal, a pomoc finansowa zostaje
im wstrzymana. Wychowankowie
domów dziecka, nie maj¹cy rodzin, do których mogliby wróciæ,
czêsto nastawieni s¹ roszczeniowo do oferty; s¹ nawet tacy, którzy jej nadu¿ywaj¹. Wœród podopiecznych „Otwartych Drzwi” s¹
tak¿e m³odzi ludzie z lekkim upoœledzeniem intelektualnym - im
pomoc jest bardziej potrzebna.
Poszukuj¹cym pracy Stowarzyszenie zapewni kontakt z Fundacj¹ „Bez Wzglêdu Na Niepogodê”
Na Targówku funkcjonuje 108
rodzin zastêpczych. Wkrótce 21
wychowanków powinno siê usamodzielniæ. Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej przy ul. Chodeckiej
ma dla nich ofertê edukacji lub
pracy. Fachowcy udziel¹ pomocy z dziedziny psychologii, pedagogiki i spraw socjalnych .Planuje siê zorganizowanie grupy
wsparcia dla rodzin zastêpczych.
Czynione bêd¹ starania o pozy-

skanie osób niespokrewnionych
na rodziny zastêpcze, pogotowia
rodzinne oraz rodzinne domy
dziecka. W przysz³oœci OPS zajmowaæ siê bêdzie tak¿e usamodzielniaj¹cymi siê wychowankami
domów dziecka, a biologiczne rodziny przygotowywaæ na powrót
doros³ych dzieci z placówek opiekuñczo-wychowawczych.
W tej dzielnicy m³odzi ludzie
mog¹ znaleŸæ pomoc i wsparcie
m.in. w punktach informacyjnokonsultacyjnych, grupach wsparcia dla ofiar przemocy przy u.
Chodeckiej i Stojanowskiej; œwietlicach socjoterapeutycznych przy
ul. Wêgrowskiej i Majowej (przenosi siê na Krasnobrodzk¹), a tak¿e w Œrodowiskowym Hufcu Pracy. OPS podejmuje wspó³pracê z
M³odzie¿owym Biurem Pracy przy
ul. Królewskiej 27. W maju uka¿e
siê informator z wykazem miejsc
i form pomocy socjalnej na Targówku.
K

K A N C E L A R I A R A D C Ó W P R AW N Y C H
Anna Romaniuk, Zbigniew Romaniuk S.C.
ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)
porady prawne ♦ opiniowanie umów ♦ sprawy s¹dowe
♦ nieruchomoœci
♦ prawo pracy
♦ sprawy mieszkaniowe
♦ odszkodowania
(spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne) ♦ spadki
♦ umowy cywilnoprawne
♦ inne
♦ sprawy gospodarcze
tel.fax 670-13-11 , 424-56-38; www.kancelaria-romaniuk.pl
zapraszamy w godz. 10-17

MATEMATYKA, chemia dojazd
889-15-42, 0603-545-518

„za³oga” z³o¿ona z wolontariuszy
podjê³a swoich licznych goœci w
dwu turach. Dziêki pracy ochotników wszyscy zaproszeni mogli
czuæ siê wyj¹tkowo i uroczyœcie.
W prawdziwie rodzinnej atmosferze chwalono siê dzieæmi, ich postêpami w nauce, w³asnymi umiejêtnoœciami radzenia sobie w trudnych ¿yciowych i materialnych
problemach. A¿ szkoda, ¿e by³o
tak ma³o czasu na wspólne poznanie siê rodzin czy zacieœnienie
kontaktów z ochotnikami, którzy w
poœpiechu roznosili dania. Jednak
cel zosta³ osi¹gniêty. Uczestnicy
kolacji wychodzili bardziej zbudowani i ze œwiadomoœci¹, ¿e jest
ktoœ, komu nie s¹ obojêtni. „Nie
czujê siê biedna, ale obecnie muszê liczyæ na pomoc innych” - powiedzia³a jedna z uczestniczek kolacji. To uœwiadamia, ¿e osoby,
które potrzebuj¹ pomocy znalaz³y
siê w trudnej sytuacji najczêœciej
nie z w³asnej winy. Wa¿ne jest
wiêc, by nie poddawa³y siê i nie
pozostawa³y bierne. Spotkania
takie jak to wielkanocne, pomagaj¹ podtrzymaæ je na duchu.
Oczywiœcie wsparcie duchowe
nie wystarczy. Od ponad dwu lat
sta³ym programem pomocy g³ównie osobom samotnym i chorym
jest akcja „Pomocna torba” prowa-

US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 61866-68, ul. Z¹bkowska 16.

MATEMATYKA 20 z³/45 min nauczyciel, dojazd 466-50-00 lub
0505-837-289

CEROWANIE artystyczne, poprawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811

NAUCZYCIEL niemiecki 676-7540

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 642 96 16

NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885

ELEKTROINSTALACJE 0502148-467

PRYWATNA Szko³a Muzyczna I i
II stopnia im. L. Ró¿yckiego w
Warszawie og³asza nabór na rok
szkolny 2004/2005, tel. 0603924-606 ul. Brechta 14
ZDROWIE I URODA
ANALIZY lekarskie, badania do
pracy, zaœwiadczenia lekarskie,
ksi¹¿eczki zdrowia, badania na
prawo jazdy oraz zaœwiadczenia
kwalifikacyjne, okresowe badania
pracowników w firmach z dojazdem tel. 619-59-50, Targowa 15
lok. 72 naprzeciwko Kijowskiej
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105672.
GABINET psychoterapii, depresje, lêki, problemy wychowawcze
0601-34-37-35
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog, ginekolog, laryngolog, chirurg, ortopeda, dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra - akupunktura, internista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4, 619-52-31

Wielkanoc „U pi³karzy”
W œrodowy, przedœwi¹teczny
wieczór, w barku obok stadionu
DKS Targówek przy uroczyœcie
udekorowanych sto³ach zasiad³y
42 rodziny. Dla wielu spoœród tych
prawie 160 osób by³a to mo¿e jedyna okazja, by poczuæ atmosferê Wielkanocy, porozmawiaæ z
kimœ ¿yczliwym, zjeœæ ciep³y posi³ek.
Czy stworzenie œwi¹tecznego
nastroju mo¿e z³agodziæ materialne troski wielodzietnych rodzin,
dotkniêtych czêsto alkoholizmem
i bezrobociem, osób chorych czy
samotnych? Byæ mo¿e nie, na
pewno jednak niesie im nadziejê.
Poza tym wielkanocna kolacja nie
by³a jednorazow¹ akcj¹ na rzecz
potrzebuj¹cych. Na terenie pó³nocnej Pragi materialn¹ pomoc
stara siê im nieœæ ma³¿eñstwo
Krzysztofa i Marioli Zarêbów razem z cz³onkami Chrzeœcijañskiej
Spo³ecznoœci. Specjalna, œwi¹teczna dystrybucja tzw. pomocnych toreb sta³a siê w³aœnie okazj¹ do zorganizowania kolacji na
Targówku. Co ciekawe, sama kolacja zosta³a ufundowana przez
jedn¹ osobê - Dariusza Klimaszewskiego, który przeznaczy³ na
ten cel swoj¹ dietê radnego m. st.
Warszawy.
W niewielkim barku U Pi³karzy

NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdrowia i objawach chorobowych, dobór najskuteczniejszych preparatów wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A, tel. 679-30-60, 0502813-252

dzona przez Chrzeœcijañsk¹ Spo³ecznoœæ. Czym jest „Pomocna
torba”? To po prostu zestaw ró¿nych nie psuj¹cych siê produktów
spo¿ywczych, takich jak makaron
lub ry¿, olej, konserwy, zupy b³yskawiczne itp. oraz podstawowych
œrodków higienicznych: pasta do
zêbów, myd³o, papier toaletowy.
Wszystko mieœci siê w du¿ej papierowej torbie i da siê skompletowaæ za 30-35 z³otych przy okazji robienia w³asnych zakupów. W
ten sposób ka¿dy mo¿e s³u¿yæ
pomoc¹, a zawartoœæ jego torby
szybko trafi do potrzebuj¹cych.
Wolontariusze z ChS twierdz¹,
¿e ich w³asne k³opoty bledn¹ lub
rozwi¹zuj¹ siê same w czasie, który poœwiêcaj¹ na s³u¿enie bardziej
potrzebuj¹cym. W przysz³ym roku
chcieliby wydaæ du¿o wiêksz¹ kolacjê. Wierz¹ te¿, ¿e wiele osób korzystaj¹cych obecnie ze wsparcia,
za rok sama przy³¹czy siê do organizatorów. Wypada im tego ¿yczyæ.
S³awomir Ksiê¿opolski

Centrum Pomocy
Spo³ecznej przyjmie
meble, sprzêt AGD

618-14-59

KUŒNIERSKIE, krawieckie 67930-64
MALOWANIE - g³adŸ gipsowa,
drobne roboty remontowe 67834-12, 0507-981-399
NAPRAWA telewizorów, by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 81882-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA, renowacja futer, ko¿uchów, skór (równie¿ mebli i tapicerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.
NAPRAWA pralek, lodówek
gwarancja 670-39-34, 0502-253670
NAPRAWA pralek, lodówek ca³y
tydzieñ: Polar, Whirlpool, Indesit,
Ardo, Candy. Gwarancja roczna
614-83-83.

US£UGI elektryczne i hydrauliczne, solidnie, 24h Janusz Niedzió³ka 337-62-68, 0506-313-694
NIERUCHOMOŒCI
KUPIÊ dzia³kê budowlan¹ 81471-04 po 17
DO wynajêcia dom 110 m2 ul.
Modliñska - 614-44-35
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw - z³oto, elektronika, samochód. Korzystne warunki, ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-8148
KREDYTY gotówkowe i gospodarcze, leasing, windykacja d³ugów z dzia³alnoœci gospodarczej,
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 87027-83, 810-10-01 do 9 wew. 433
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
ZARZ¥DZANIE i administrowanie
nieruchomoœciami, licencja tel./
fax 678-64-44, 0693-08-02-07 email: artmiko@wp.pl
DAM PRACÊ
FIRMA wyposa¿aj¹ca hotele w
art. poœcielowe, zas³ony, firany,
obrusu poszukuje osoby do aran¿acji i wystroju wnêtrz. tel. 78303-22, 783-16-44.
FIRMA poszukuje osoby uzdolnionej plastycznie do projektowania i szycia dekoracji z zas³on, firan i gad¿etów reklamowych itp.
tel. 783-03-22, 783-16-44.
WE • udzia³ w badaniu rynku 61492-60
ZAPRASZAMY do wspó³pracy
(konsultantka Avonu) 0501-102921, 679-72-68 po 20

NAPRAWA pralek: Whirlpool,
Ardo, Polar, Indesti, Candy
676-52-25 Bia³o³êka

ZOSTAÑ konsultantk¹ Avonu
676-78-68, 0502-420-248

NAPRAWA pralek szybko, tanio,
dojazd gratis 670-31-87, 0502383-213

OPIEKUNKA z referencjami zaopiekuje sie dzieckiem 67-67-585

NAPRAWY RTV, telewizory, magnetowidy. Gwarancja 744-00-00,
619-31-99
PRANIE dywanów, wyk³adzin
0602-34-08-98
PRALKI, zmywarki, lodówki
szybko, tanio solidnie 679-0057, 0501-587-257
ROZLICZAM Pity 676-78-68,
0502-420-148

POSZUKUJÊ PRACY

PIELÊGNIARKA na emeryturze
zaopiekuje siê osob¹ starsz¹,
chor¹ 466-71-61, 0604-991-549
ZAOPIEKUJÊ siê dzieckiem, starsz¹ osob¹ lub sprz¹tanie 674-9335
KUPIÊ
MEBLE, obrazy, porcelanê, platery, zegary, medale, monety,
pocztówki i znaczki 610-33-84,
0601-235-118

REMONT kompleksowo glazurnik, hydraulik, elektryk 614-4934, 0506-091-379

PRZEDWOJENNE obligacje, listy
zastawne, akcje 0502-952-578

SZEWC - naprawa, 618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.

SPRZEDAM

SZEWSKIE Tarchomin ul. Pancera 12 czynne 11-19 tel. 0600-793375
TAPICERSTWO
0609-806-695

811-59-46,

TEKSANA - krawieckie poprawki, skracanie, zwê¿anie, wszywanie suwaków Tarchomin, ul.
Œwiatowida 49 (pasa¿, paw. 33)
TRANS BAGA¯ - przeprowadzki, przewozy dostawczymi 67660-69

DZIA£KÊ budowlan¹ Bia³o³êka
Marcelin 2195 m2 pr¹d na dzia³ce, gaz, woda w ulicy 0603-312438
DZIA£KÊ rekreacyjn¹ 500 m2
w³asnoœæ hipoteczna zagospodarowana z domkiem 711-06-48,
0601-558-272
NOTARIALNIE du¿y gara¿ murowany ul. Wo³omiñska 0603-616682
PAWILON Tarchomin 15 m 2
0603-483-688

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11
tel. 614-80-68
szybko-tanio-solidnie

US£UGI
KSIÊGOWE
pe³en zakres

ul. Bie¿uñska 1
tel. 678-20-28
0606-398-653
ceny konkurencyjne

nowa gazeta praska

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta
Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Urzêdu
M. St. Warszawy Wydzia³ Infrastruktury dla Dzielnicy Bia³o³êka w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i
wydania pozwolenia na budowê przewodów wodoci¹gowych w nastêpuj¹cych ulicach:
- w ul. Semaforowej (na odc. od ul. Karnickiej do nr
ew. 12/1),
- w ul. Orchowieckiej (na odc. od ul. Mehoffera do dz.
nr ew. 26),
- w ul. Kiersnowskiego (na odc. od lasu do dz. 50/3),
- w ul. Karnickiej (na odc. od ul. Podgórnej do dz. nr
ew. 49/12),
- w ul. Fletniowej na odc. Karnicka – ul. Mehoffera
– etap II
w Warszawie.
POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo w terminie 14
dni od daty publicznego og³oszenia niniejszego zawiadomienia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka zapoznaæ siê ze spraw¹ i z³o¿yæ ewentualne wnioski lub zastrze¿enia w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/676-76-70 w pokoju 305 w godzinach pracy Urzêdu.

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta
Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek
Wydzia³u Infrastruktury dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu
m. st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i wydania pozwolenia na budowê przewodu wodoci¹gowego w ulicy O³ówkowej na odcinku od ulicy Bohaterów do ulicy Parowozowej.
POUCZENIE
Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ
w terminie 21 dni od dnia og³oszenia niniejszego zawiadomienia w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta
Miasta Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka,
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, pok. 306,
03-122 Warszawa, tel. +22/ 676-76-70 fax. +22/67676-70 wew. 231.

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta
Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek
Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy Wydzia³ Infrastruktury dla Dzielnicy Bia³o³êka w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowê sieci kanalizacji ogólnosp³awnej w ul. Modliñskiej na odc. od ul. Œwiatowida do ul. Pomorskiej w
Warszawie.
POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo w terminie 14
dni od daty publicznego og³oszenia niniejszego zawiadomienia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka zapoznaæ siê ze spraw¹ i z³o¿yæ
ewentualne wnioski lub zastrze¿enia w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Bia³o³êka ,
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa, tel.: +22/676 76 70 w pokoju 305 w godzinach pracy Urzêdu.

Polski Schindler
dokoñczenie ze str. 2

miêtnikach Józefa Antalla, które do dziœ nie doczeka³y siê
wydania z prawdziwego zdarzenia.
Jak widaæ, obaj bohaterowie
- S³awik i Antall - nie maj¹ szczêœcia do pamiêci potomnych. Ten
ostatni po wojnie, w komunistycznych Wêgrzech, zosta³ zes³any na prowincjê i pogr¹¿ony
w niebycie, w³aœnie za pomoc
¯ydom. Dzieje Jadwigi, ¿ony
S³awika i jego córki Krystyny s¹
równie dramatyczne. Niemcy
poszukuj¹cy ukrywaj¹cego siê
S³awika odnaleŸli w Warszawie
jego ¿onê. Nie by³a bita ani torturowana, gestapowcy zawieŸli
j¹ w alejê Szucha i oprowadzili
po celach. Patrzy³a na zmasakrowanych wiêŸniów i us³ysza³a, ¿e to samo zrobi¹ z jej mê¿em, jeœli nie powie, gdzie on
jest. Nie powiedzia³a. Dziêki kurierom z Wêgier, którzy docierali do Warszawy otrzyma³a fa³szywe dokumenty i przedosta³a siê do mê¿a. Byli razem w Budapeszcie zaledwie rok. Jadwiga zosta³a aresztowana i trafi³a
do obozu w Ravensbrueck,
ma³a Krysia tu³a³a siê po wêgierskich wioskach ¿ebrz¹c o kromkê chleba. Tam odnalaz³ j¹ Józef Antall i by³ gotów adoptowaæ, gdyby okaza³o siê, ¿e matka równie¿ nie ¿yje. Jadwiga
S³awik jednak prze¿y³a. Po wojnie powróci³a z córk¹ na Œl¹sk.
Wieœæ o mêczeñskiej œmierci
Henryka S³awika wróci³a do
Polski. Rada Narodowa w Katowicach wyst¹pi³a o nadanie
jego imienia którejœ z ulic, ale na
partyjnym zebraniu towarzysze
zdecydowali, ¿e pamiêæ nie na-

le¿y siê S³awikowi. By³ PPSowcem z narodowego i pi³sudczykowskiego od³amu, ratowa³
¯ydów, a w program komunistycznego pañstwa powojennych czasów by³ wpisany antysemityzm.
Do dziœ na Œl¹sku nie ma ulicy imienia Henryka S³awika, nikt
nie postawi³ mu pomnika. W
1992 roku Towarzystwo PolskoWêgierskie wyst¹pi³o o nadanie
jego imienia jednej z warszawskich ulic. Na wysokoœci zadania stanê³a Bia³o³êka. Kiedy
zmar³a Jadwiga S³awik, córka
Krystyna umieœci³a na grobie
matki symboliczn¹ tablicê - Tu
le¿y Henryk S³awik, Sprawiedliwy Wœród Narodów Œwiata. Ten
tytu³ zosta³ mu nadany poœmiertnie podczas pogrzebu,
który zorganizowali w Izraelu
ocaleni przez niego polscy ¯ydzi. Uroczystoœci opatrzone mod³ami i œpiewami kantorów trwa³y wiele godzin. Krystyna S³awik
by³a honorowym i najmilszym
goœciem przekazywanym z r¹k
do r¹k przez wdziêcznych ¯ydów.
El¿bieta Isakiewicz pracowa³a nad ksi¹¿k¹ rok. - Prawdê
mówi¹c nie spa³am, nie jad³am,
nie pi³am, jeŸdzi³am na Wêgry i
do Izraela, grzeba³am w archiwach. Poœwiêci³am siê tej pracy bez reszty. Muszê przyznaæ,
¿e wyrêczy³am historyków. Nie
by³o w Polsce prawie ¿adnych
informacji o S³awiku - nikt o nim
nie s³ysza³ poza Andrzejem
PrzewoŸnikiem. Sk¹d tytu³
„Czerwony o³ówek”? Otó¿ w
czasie przes³uchania, konfrontacji gestapowcy robili notatki.
Na stole le¿a³o kilka o³ówków.

Józef Antall zauwa¿y³, ¿e przy
nazwisku Henryka S³awika jeden z nich zanotowa³ coœ czerwonym o³ówkiem. Okaza³o siê
potem, ¿e by³ to wyrok œmierci mówi autorka. El¿bieta Isakiewicz oczekiwa³a, ¿e jej ksi¹¿ka
bêdzie prze³omem w przywracaniu pamiêci Henryka S³awika.
- Szczerze mówi¹c liczy³am na
wielkie zainteresowanie mediów, nie ze wzglêdu na mnie, a
ze wzglêdu na postaæ bohatera. Tak siê nie sta³o. Owszem,
Gazeta Wyborcza nieco rozpropagowa³a postaæ Henryka
S³awika, mia³am interesuj¹ce
spotkanie ze s³uchaczami w
Radiu Plus, ale to wszystko.
Du¿o wiêkszy odzew znalaz³am
poza krajem - m.in. wywiad dla
BBC i Die Welt. Ksi¹¿ka jest pe³na barwnych i soczystych postaci, jest niemal gotowym scenariuszem. Liczy³am równie¿,
¿e zg³osi siê do mnie jakiœ dokumentalista, by zrobiæ film o
Henryku S³awiku. Tak siê nie
sta³o. Bardzo ceniê sobie kameralne spotkania z czytelnikami w
ró¿nych zak¹tkach kraju. Dziêki nim przetrwa pamiêæ o tym
niezwyk³ym cz³owieku.
El¿bieta Gutowska

PROFESJONALNA
MYJNIA
RÊCZNA
•
•
•
•
•
•

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

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

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

XV Liceum
o profilu ekonomiczno-administracyjnym 3-letnie
Liceum Uzupe³niaj¹ce
dzienne i wieczorowe dla absolwentów ZSZ (nauka bezp³atna)

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 41
oddzia³y wielozawodowe: mechanik pojazdów samochod.,
fryzjer, kucharz ma³ej gastronomii, cukiernik, sprzedawca,
drukarz, blacharz samochodowy, elektryk, piekarz, stolarz.
Nauka w zale¿noœci od zawodu trwa 2 lub 3 lata.Po ukoñczeniu
szko³y absolwenci moga kontynuowaæ naukê w 20-letnim Liceum
Uzupe³niaj¹cym
dojazd autobusem 170, 307, 308

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta
Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek
Wydzia³u Infrastruktury Dzielnicy Bia³o³êka m.st. War szawy w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowê wodoci¹gu DN
100 mm w drodze dojazdowej stanowi¹cej dzia³kê
ew. nr 25/2 do ulicy Ruskowy Bród w Warszawie.
POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê
z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta
Miasta Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka,
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa, tel.:+22/ nr tel. 676-76-70, fax: +22/ nr faxu
811-66-00.

tel./fax 670-39-67
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20
sob. 8-18
Faktury VAT
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Zawiadomienie
o wszczêciu
postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4
w zw. z art.10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postêpowania
administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.)
Prezydent
m.st. Warszawy
zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura
Naczelnego Architekta
Miasta Urzêdu m.st.
Warszawy w Dzielnicy
Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek
Wydzia³u Infrastruktury
Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i wydania
pozwolenia na budowê
wodoci¹gu DN 100 mm
w ulicy Jarzêbinowej w
Warszawie.
POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w ter minie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszego
zawiadomienia, w Delegaturze Biura Naczelnego Ar chitekta Miasta
Urzêdu m.st. Warszawy
w Dzielnicy Bia³o³êka,
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197 03122 Warszawa, tel.: +22/
nr tel. 676-76-70, fax
+22/nr faxu 811-66-00.

Strony www
program telewizyjny
Dziœ coœ dla telewizyjnych maniaków. Koniec z kupowaniem
magazynów z programem telewizyjnym. Student informatyki z
Poznania stworzy³ rewelacyjny program pobieraj¹cy z internetu
„rozk³ad jazdy” wybranej lub wybranych stacji tv. Profesjonalny
wygl¹d, prostota obs³ugi - po prostu genialne. I darmowe. Dostêpne s¹ równie¿ krótkie streszczenia wybranych pozycji z oferty programowej. I legenda - dla doros³ych, za zgod¹ rodziców itd.
Program mo¿na pobraæ ze strony www.icpnet.pl/~pinio.
(egu)

warto wiedzieæ

Jan ¯abiñski
8 kwietnia minê³a 107 rocznica urodzin Jana ¯abiñskiego, dyrektora warszawskiego ZOO. Ogród zoologiczny w stolicy zosta³
otwarty 11 marca 1928 roku. Kierowa³ nim wtedy Wenanty Burdziñski. Niestety zmar³ on wkrótce (w grudniu 1928). Na jego miejsce wybrano ¯abiñskiego, wówczas adiunkta Katedry Zoologii i
Fizjologii Zwierz¹t SGGW.
Nowy dyrektor mia³ wiele planów, ale wszystkie zniweczy³ wrzesieñ 1939 roku. W czasie wojny Jan i jego ¿ona, Antonina przechowywali ch³opców pochodzenia ¿ydowskiego. Za tê dzia³alnoœæ
zostali póŸniej odznaczeni medalem Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata. Sam ¯abiñski w czasie wojny, przez trzy lata wyk³ada³ na tajnych kompletach. By³ te¿ ¿o³nierzem Armii Krajowej i
bra³ udzia³ w Powstaniu Warszawskim. Podczas walk zosta³ ranny i trafi³ do obozu jenieckiego. Do domu wróci³ w listopadzie 1945
roku.
Pocz¹tkowo pracowa³ w Polskim Radio, ale gdy (w 1949 r.)
otwarto ponownie sto³eczny ogród zoologiczny, zosta³ tam dyrektorem. Jednak po roku zrezygnowa³ z tego zajêcia na rzecz pracy
popularno-naukowej. Zacz¹³ pisaæ ksi¹¿ki o zwierzêtach i prowadzi³ audycje radiowe. Interesowa³y go nie tylko dzikie zwierzaki bra³ równie¿ udzia³ w pracach nad ochron¹ polskich ¿ubrów. Jan
¯abiñski jest autorem prawie 60 ksi¹¿ek i oko³o 1500 pogadanek
radiowych o prêgowanych i skrzydlatych. Zmar³ 26 lipca 1974 roku.
Ludmi³a Milc
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Dla zdrowych i chorych
5 maja o godz. 10 odbêdzie
siê uroczystoœæ otwarcia Przychodni Zdrowia przy ul. Milenijnej 4.
Obiekt sk³ada siê z kilku budynków, tworz¹cych zwarty zespó³ od jednej do trzech kondygnacji posiada dwa skrzyd³a:
wiêksze pomieœci przychodniê
dla doros³ych i m³odzie¿y, mniejsze poradniê dzieciêc¹ i czêœæ
poradni dla doros³ych na piêtrze.
Pe³ne podpiwniczenie budynku pozwoli³o, poza lokalizacj¹ zaplecza magazynowego i socjalnego, na swobodne rozprowadzenie instalacji, dogodne rozmieszczenie wentylatorni, kot³owni i innych pomieszczeñ technicznych.
Niezale¿ne wejœcia dla doros³ych, m³odzie¿y, dzieci i personelu oraz po³¹czenie piwnic poradni dzieci chorych i zdrowych
oraz poradni dla doros³ych i m³odzie¿y pozwoli na sprawn¹ obs³ugê komunikacyjn¹ i techniczn¹.

Budynek ma dwupoziomowy
parking: górny przeznaczony dla
pacjentów, dolny dla personelu.
Ró¿nice poziomów w terenie po-

wi¹ otoczenie okr¹g³ego placu
wejœciowego do budynku przychodni zdrowia. Centrum placu
jest d¹b-pomnik przyrody rosn¹-

radnia neurologiczna, poradnia
okulistyczna, poradnia chirurgiczna, poradnia dermatologiczna.
Znajdzie sie tu równie¿ siedziba administracji i dyrekcja zak³adu.
Wy¿ej wymienione poradnie i
zak³ady zostan¹ przeniesione z
przychodni przy ulicy Œwiderskiej
37 (POZ i Rehabilitacja), z Przychodni dla Dzieci przy ulicy Œreniawitów 12 oraz z przychodni
przy ulicy Marywilskiej 44 (specjalistyka, stomatologia i pediatria). Przy ulicy Marywilskiej 44
pozostanie Poradnia Lekarza Rodzinnego w celu u³atwienia dostêpu pacjentom tego rejonu do
lekarza pierwszego kontaktu.

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
konywane bêd¹ schodami i pochylniami dla niepe³nosprawnych.
W górnym poziomie od strony
ul. Milenijnej zlokalizowana jest
wiata przystankowa komunikacji
miejskiej.
Dwa budynki us³ugowe stano-

cy u zbiegu ulic Milenijnej i Produkcyjnej.
W nowej przychodni bêd¹
funkcjonowaæ nastêpuj¹ce poradnie: lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, poradnia dla
dzieci, rehabilitacja, stomatologia, pracownia RTG, medycyna pracy, poradnia kardiologiczna, poradnia ginekologiczna,
poradnia laryngologiczna, po-

pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul
tel. 618-96-52
równie¿

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

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29

tel./fax728-52-06

CENTRUM
DRZWI PRZESUWANYCH
PRODUCENT DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

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

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

KONKURS

Zwierzêta i my
W ofercie drzwi: suwane, sk³adane
rozwierane, przejœciowe
profile
rów
200 kolo
drewno
podobn
RAL
e
50 kol
orów
zapraszamy
pon.-pt. 9-17, sob. 9-14

RADZYMIÑSKA 116
116
RADZYMIÑSKA
dawny BESAR
tel. 679-29-19, 0601-99-14-85
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Zapraszamy nauczycieli i dzieci do udzia³u w konkursie plastycznym, którego ide¹ jest szerzenie humanitarnego stosunku do zwierz¹t i szacunku dla przyrody. Konkurs zakoñczy siê uroczystym wrêczeniem nagród, wernisa¿em wyró¿nionych prac i ich aukcj¹ na rzecz
bezdomnych zwierz¹t.
Organizatorzy: Fundacja Azylu pod Psim Anio³em ul.Baletowa 30
tel. 643 21 40 www.psianiol.org.pl
Polskie Towarzystwo Humanitarne FAUNA ul. Górnoœl¹ska 20 tel.
0501 090 309 www.fauna.most.org.pl
Tematy konkursowe:
podjêcia konkursowych problemów. Niech dobre idee znajd¹ wyZwierzê nie jest rzecz¹
Zaprojektuj wzór nadruku na ko- raz w piêknej formie. Rozwiniêcie
szulkê, który bêdzie przypomina³ tematów znajd¹ Pañstwo na nainnym, ¿eby byli ¿yczliwi dla zwie- szych stronach internetowych.
Regulamin konkursu:
rz¹t.
* Uczestnikami mog¹ byæ
Mój przyjaciel.
Przedstaw swoje szczêœliwe uczniowie szkó³ podstawowych i
chwile spêdzone razem ze zwie- gimnazjów.
* Dzie³a mog¹ byæ wykonane w
rzêtami.
„Jakiœ pies czeka, byœ po nie- dowolnej technice, jako: malarstwo, rysunek, grafika, komiks na
go przyszed³.”
Sk¹d bior¹ siê bezdomne zwie- jednej planszy, plakat, rzeŸba.
* Format nie mo¿e przekraczaæ
rzêta? Jak one siê czuj¹? Co mowymiarów
50x70 cm.
¿emy dla nich zrobiæ? (temat mo¿* Prace musz¹ byæ odpowiedna zrealizowaæ przez projekt plakatu zachêcaj¹cego do przygar- nio utrwalone i zabezpieczone do
niêcia bezdomnego psa lub kota.) transportu (nie zrolowane).
* Na odwrocie ka¿dej pracy naZwierzêta ratuj¹, lecz¹, brole¿y podaæ tytu³ i temat, którego
ni¹ i towarzysz¹.
Poka¿, w jaki sposób cz³owiek i dotyczy, dane autora (imiê, nazwizwierzê mog¹ ze sob¹ wspó³pra- sko, wiek, nazwa, adres i tel. szko³y, adres i tel. domowy) oraz imiê i
cowaæ jako partnerzy.
nazwisko nauczyciela
Prosimy nauczycieli o meryto* Termin przyjmowania prac
ryczne przygotowanie dzieci do
up³ywa 30 czerwca 2004 roku.
Opiekunowie uczestników konkursu, którzy przyœl¹ zwrotn¹ kopertê, otrzymaj¹ certyfikat uczestnictwa.
Prace nale¿y dostarczyæ do biura Fundacji Azylu pod Psim Anio³em na adres: ul. Baletowa 30, 02867 Warszawa.
Jury oceniaj¹ce prace sk³ada
siê z artystów plastyków i pedagogów.

Konkurs palm wielkanocnych w szkole podstawowej nr 275 przy
Hieronima wprawdzie zosta³ rozstrzygniêty w poniedzia³ek przed Wielkanoc¹, ale warto powróciæ wspomnieniami do tego mi³ego wydarzenia.
To pomys³ samorz¹du klas 1-3 prowadzonego przez Gra¿ynê Papu¿yñsk¹. Rokrocznie ka¿da z klas przygotowuje jakiœ wielkanocny
- mówi¹c nowoczeœnie - gad¿et. W ubieg³ym roku by³ to stroik na
stó³, w przysz³ym byæ mo¿e bêdzie to tradycyjny zaj¹czek. W tym
roku by³y palmy - piêkne, kolorowe, bogato strojone. Na palmie jednej z klas znalaz³y siê kolorowe baloniki nadmuchane jedynie do rozmiarów jaja. Ka¿dy z uczniów móg³ wykazaæ siê inwencj¹, palmy
by³y dzie³em wspólnym. Pierwsze miejsce - II c, drugie - II b, trzecie
- II a i III c. Palmy mo¿na ogl¹daæ w holu g³ównym szko³y. Nasi
czytelnicy mog¹ je podziwiaæ na zdjêciach. Prawda, ¿e piêkne? (egu)

NAUKA P£YWANIA

water
fun

dla niemowl¹t do 3 lat

Zajêcia
do wyboru:
niedziela
wtorek
czwartek

Basen „Polonez” ul. £abiszyñska 20
Magdalena 0502-621-502
Anna 0609-185-333

Okna PCVcj

„KING PLAST”
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tel. 818-07-11
0609-439-233
ul. 11 Listopada 62

Bazar Ró¿yckiego
zabytek starej Pragi,
œwiadek i uczestnik historii Warszawy, ostoja jej folkloru,

Wydawnictwo „Ksi¹¿ka i Wiedza”,
Stowarzyszenie Kupców Warszawskich
oraz „Stowarzyszenie Przyjació³ Bazaru
Ró¿yckiego”
zapraszaj¹ na spotkanie promocyjne
z okazji wydania ksi¹¿ki

Piotra Kuleszy

Niebieski syfon
z dziejów bazaru Ró¿yckiego
22 kwietnia o godz. 12 na Bazarze Ró¿yckiego,
ul. Targowa 54
W programie tak¿e
wystawa obrazów praskich-warszawskich
artystów malarzy pod patronatem ZWAMiG,
wystêp warszawskiej „Kapeli Czerniakowskiej”

