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BIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,
 karta, kadry, ZUS, urzêdy
ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

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

=+

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

� œluby, chrzty, komunie, reporta¿e
� sesje zdjêciowe, portrety, akty
� zdjêcia techniczne, reprodukcje

DEMETER E.Z. Cierpisz
LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

ul. Targowa 2, tel. 618-40-50

ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98

www.demeter.medserwis.pl           e-mail: lecznica_demeter@op.pl

STOMATOLOGIA doroœli i dzieci pe³ny zakres - równie¿
IMPLANTY.  Oferujemy karty gwarancyjne i karty
sta³ego pacjenta

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

PROMOCJA LUTOWA
Przy dwóch wype³nieniach (plombach)

wykonywanych na jednej wizycie znieczulenie - gratis

Przegl¹dy stomatologiczne - bezp³atne

�

�

�

• ginekologiczna
• dermatologiczna

• urologiczna
• przeciwpadaczkowa • chorób p³uc

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
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

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

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

sobota 9-14

        EMERYCI i RENCIŒCI!
Nie pozwólmy by nas wci¹¿ oszukiwano.

DOŒÆ NÊDZY!

Krajowa Partia
Emerytów
i Rencistów

1 marca o godz. 18.00

w Klubie Osiedlowym

SM Bródno

ul. Krasnobrodzka 11

2 marca o godz. 18.00

w Domu Kultury

„Jowisz”

ul. Chodecka 4

NIE DAJMY SIÊ PODZIELIÆ!

oraz

KPEiR zbiera podpisy pod projektem ustawy o przywróceniu
corocznej waloryzacji rent i emerytur.

Potrzebujemy Twojego poparcia!

Spotkania odbêd¹ siê:

To s³owa Paw³a, który cierpi
na zespó³ nadpobudliwoœci
psychoruchowej. Pawe³ znala-
z³ siê w znakomitym gronie.
ADHD byli dotkniêci wynalaz-
cy Alexander Graham Bell i
Thomas Edison, genialny na-
ukowiec Albert Einstein, ame-
rykañscy prezydenci Woodrow
Wilson i John F. Kennedy, pi-
sarze Ernest Hemingway, Aga-
tha Christie i George Bernard
Show, malarze Pablo Picasso i

ADHD
Mia³em pecha ..... Moje dzieciñstwo by³o bardzo specy-

ficzne, a moja nadpobudliwoœæ psychoruchowa wszyst-
ko utrudni³a. Nie chcê rozczulaæ siê nad sob¹. Motywacj¹
do napisania mojego listu jest to, aby uchroniæ innych
przed cen¹ jak¹ ja zap³aci³em. Mam nadziejê, ¿e osoby,
które przeczytaj¹ mój list zastanowi¹ siê i lepiej ni¿ ja po-
radz¹ sobie z tym problemem.

Salvadore Dali, re¿yser Steven
Spielberg, aktorzy Bill Cosby,
Kirk Douglas, Dustin Hoffman,
Sylvester Stallone, Whoopi
Goldberg, muzycy John Len-
non i Steve Wonder.

ADHD to skrót od angielskiej
nazwy Attention Deficit Hype-
ractivity Disorder - zespó³ nad-
pobudliwoœci psychoruchowej
z zaburzeniami koncentracji
uwagi, czêœciej nazywany ze-
spo³em nadpobudliwoœci psy-
choruchowej lub zespo³em hi-
perkinetycznym. ADHD to jed-
no z czêstszych zaburzeñ wie-
ku rozwojowego. Wystêpuje u
2 - 5 proc.  populacji. Stopieñ
uci¹¿liwoœci objawów jest bar-
dzo ró¿ny w poszczególnych
przypadkach, zale¿y od uwa-
runkowañ biologicznych, od
œrodowiska, œwiadomych od-
dzia³ywañ na chorego i od za-
stosowania odpowiedniej tera-
pii.

- Jako matka 12-letniego
ch³opca z zespo³em nadpobu-

Wychodz¹c naprzeciw oczeki-

waniom mieszkañców Pragi Pó-
³noc w³adze dzielnicy wybudowa-

³y ujêcie wody oligoceñskiej przy
ulicy £ochowskiej 18, w s¹siedz-
twie bloków mieszkalnych. Jest

to ju¿ czwarte takie ujêcie na Pra-
dze Pó³noc. Pierwsze zosta³o

udostêpnione mieszkañcom w
po³owie lat dziewiêædziesi¹tych
przy ul. Olszowej na terenie Szpi-

tala Praskiego, póŸniej otwarto
ujêcie w Wytwórni Wódek Kone-

ser, a w 1999 roku na pl. Halle-
ra. Zapotrzebowanie na wodê oli-
goceñsk¹ jest bardzo du¿e. W

planach inwestycyjnych dzielni-
cy na rok 2005 jest ju¿ budowa

kolejnego ujêcie przy ul. Kowel-
skiej.

G³êbokoœæ wywierconej  stud-

ni przy ul. £ochowskiej wynosi
236 m. Budynek stacji uzdatnia-
nia wody z kranami czerpalnymi

Nowe ujêcie wody
wyposa¿ony jest w nowoczesny,

zautomatyzowany system pobo-
ru wody o wydajnoœci 6,48 m3 na

godzinê. Pompa t³oczy wodê ze
studni do budynku stacji uzdat-
niania, gdzie woda jest napowie-

trzana. Napowietrzenie to nie-
zbêdny proces umo¿liwiaj¹cy

skuteczne usuniêcie ¿elaza. Na-
stêpnie woda przep³ywa przez
filtr wype³niony z³o¿em o silnych

w³aœciwoœci utleniaj¹cych i filtru-
j¹cych, zwanym z³o¿em Green-

sand. Tu odbywa siê kolejny etap
oczyszczania wody z ponadnor-

dokoñczenie na str. 2

Fundacja  Clive Harris
organizuje

13 marca na Pradze

spotkanie z uzdrowicielem

Bezp³atne bilety s¹ do
odbioru

od czwartku 3 marca od
godz. 10 w portierni

S.B.M. „Grenadierów”, Al.
Stanów Zjednoczonych 40

Leczenie jest bezp³atne.
Po spotkaniu przyjmowane

s¹ dobrowolne ofiary.

W naszym za³¹czniku bud¿e-
towym na inwestycje mamy nie-
ca³e 21 mln z³ – to kwota porów-
nywalna z rokiem ubieg³ym. Ale
ju¿ na sesji Rady Warszawy, któ-
ra odby³a siê w miniony czwar-
tek dostaliœmy dodatkowo 80 tys.
z³otych na opracowanie projektu
technicznego sygnalizacji œwietl-
nej na bardzo trudnym skrzy¿o-
waniu Ko³owej ze Œw. Wincente-
go. W tym roku powstanie doku-
mentacja projektowa, przeprowa-
dzone zostan¹ badania geolo-
giczne, pomiary natê¿enia ruchu,
opracowane zostan¹ mapy do
celów projektowych, projekt bu-
dowlano-wykonawczy, specyfika-
cja techniczna wykonania i odbio-
ru robót,  kosztorysy inwestorskie
itp.... tak to wygl¹da praktycznie.
Sama zaœ sygnalizacja, która po-
winna byæ oddana do u¿ytku w
nastêpnym roku, bêdzie koszto-
wa³a w granicach 300-400 tys. z³.
W zesz³ym tygodniu dostaliœmy
te¿ dodatkowe 250 tys. z³  na bu-
dowê boisk w szkole przy Goœcie-
radowskiej. Wprawdzie zosta³y
one zbudowane w ubieg³ym roku,
ale zapad³a decyzja, by na ten cel
wykorzystaæ jeszcze bezpoœred-
nio przylegaj¹c¹  dzia³kê, która
jest zbyt ma³a, by mog³a s³u¿yæ
innym celom. Tam w³aœnie po-
wstanie drugie boisko, a teren
zostanie ogrodzony.

Spodziewamy siê bonusa w
wysokoœci oko³o 4,5 – 5 mln z³.
To forma uznania za bardzo do-
bre wykonanie ubieg³orocznego
bud¿etu. Przyznam, ¿e bardzo
siê nam te pieni¹dze przydadz¹
– powinniœmy je dostaæ do koñ-
ca marca – mówi naczelnik Ma-
s³owski. – Chcemy je przezna-
czyæ na uzupe³nienie œrodków,
przeznaczonych na dokoñczenie
ul. Nowo-Œw. Wincentego, czyli
odcinka d³ugoœci 1200 metrów,

Czekaj¹c na bonusa
Bia³o³êka i Targówek to dwie dzielnice, które w ubieg³ym roku

najlepiej wykorzysta³y pieni¹dze, które otrzyma³y na cele inwe-
stycyjne w za³¹czniku do bud¿etu m.st. Warszawy. Dlatego w³a-
œnie w trakcie minionego roku  bud¿etowego dosta³y dodatkowe

œrodki. Podobnie jest teraz. I nie chodzi o cyferki, ale o te dzia³a-
nia, na które bardzo czekaj¹ mieszkañcy dzielnicy.

W³aœnie o tym, czego mo¿na siê spodziewaæ – i kiedy - mówi

Waldemar Mas³owski, naczelnik Wydzia³u Infrastruktury dla dziel-
nicy Targówek.

dochodz¹cego ju¿ do Trasy To-
ruñskiej. Jest na to potrzebna
znaczna kwota, bo oko³o 3,8 mln.
Gdyby nie perspektywa bonusa,
musielibyœmy te pieni¹dze zdj¹æ
z innych zadañ. Ewentualna
reszta z tych pieniêdzy przezna-
czona zostanie na opracowanie
projektów modernizacji dróg po
to, by 2006 r. mo¿na je by³o za-
cz¹æ budowaæ. Chodzi zw³asz-
cza o te drogi, gdzie wprawdzie
jest infrastruktura podziemna, ale
nadal s¹ pokryte t³uczniem lub
wrêcz gruntowe, jak np. Kana³o-
wa, Lewicpolska, Gilarska... jest
ich jeszcze u nas sporo. Takie
projekty poch³on¹ zapewne oko-
³o 400 tys. z³.

Staramy siê tak¿e znaleŸæ ko-
lejn¹ dzia³kê pod budownictwo
komunalne. Ju¿ jest bowiem
okreœlona lokalizacja na Targów-
ku Przemys³owym, s¹ dwie dzia-
³ki na Trockiej i jedna przy Ra-

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 2

„Szukajcie prawdy jasnego
p³omienia, szukajcie nowych, nie
odkrytych dróg” – te s³owa z wier-
sza „Do m³odych” Adama Asny-
ka, patrona szko³y, towarzysz¹
m³odzie¿y, ucz¹cej siê przy ul.
Otwockiej 3. Tak by³o od 1932
roku W SP nr 126 (wygaszonej
w 2002 r.), tak bêdzie w Gimna-
zjum nr 32. Uroczyste nadanie
imienia  odby³o siê 11 lutego w
piêknie udekorowanej sali gimna-
stycznej. Akt nadania szkole
imienia Adama Asnyka odczyta³
burmistrz Pragi Pó³noc Robert
Sosnowski. Sztandar ufundowa-
ny przez rodziców uczniów, po-
œwiêcony dwa dni wczeœniej,
delegacja rady rodziców wrêczy-
³a dyrektorowi Gimnazjum nr 32,
Wojciechowi Nasi³owskiemu. Na-
stêpnie przejêli go uczniowie, któ-
rzy œlubowali strzec sztandaru,

Powrót patrona
uczciw¹ nauk¹ i prac¹ s³u¿yæ
prawdzie, sprawiedliwoœci i poko-
jowi; okazywaæ szacunek na-
uczycielom, kole¿ankom i kole-
gom; godnie reprezentowaæ
szko³ê i jej Patrona.

Do czerpania z Patrona mi³o-
œci do ojczyzny, cz³owieka, przy-
rody i œwiata – zachêca³ m³odzie¿
arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ.
Gimnazjum ¿yczy³, by rozwija³o
siê, promieniuj¹c nauk¹, mi³o-
œci¹, dobroci¹ i sprawiedliwoœci¹.

Jak osobê i poezjê patrona
czuj¹ uczniowie Gimnazjum nr
32, pokaza³a czêœæ artystyczna
uroczystoœci. Nastrojow¹ oprawê
zapewni³ szkolny zespó³ „Mu-
zyczny moment”. Przebojem oka-
za³ siê sonet XIV Adama Asnyka
w wersji hip-hopowej. W kulmi-
nacyjnym momencie na scenê

dokoñczenie na str. 5
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GALERIA

KONFERENCYJNA

zaprasza na wystawê prac

Zbigniewa Kupczyñskiego

i Waldemara Smolarka

wystawê mo¿na ogl¹daæ
w godzinach  pracy Urzêdu

Dzielnicy Praga Pó³noc
 ul. K³opotowskiego 15
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KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ANNA ROMANIUK, ZBIGNIEW ROMANIUK S.C.

ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)

porady prawne � opiniowanie umów  � sprawy s¹dowe

♦ Nieruchomoœci - regulacje stanów prawnych

♦ Sprawy mieszkaniowe - spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne

♦ Umowy cywilnoprawne - w tym o roboty budowlane i remontowe

♦ Spadki

tel./fax 670 13 11, tel. 424 56 38; www.kancelaria-romaniuk.pl

Zapraszamy w godz. 900-1700

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe

� Okna PCV i AL
� Drzwi wewnêtrzne
� Parapety

- centrale telefoniczne (sprzeda¿, monta¿)

- gniazdka, przewody

- osprzêt kat. 5

- materia³y instalacyjne

- naprawa, instalacje, monta¿

BELPOL
ul. Targowa 41 tel./fax 670-06-58

TELEFONY, DOMOFONY, FAKSY

 (wejœcie od ul. Kêpnej)

Aleja KEN 83 tel. 8-555-788

MGR IN¯. KRYSTYNA KACZMARCZYK
- tyczenia, pomiary, niwelacja+inwentaryzacja budynków

- mapy prawne, rozgraniczenia

- regulacja stanów prawnych terenów pod drogami

bezp³atne porady we wtorek, czwartek godz. 17.30 – 21.00

ul. Grochowska 92 lok 3 W-wa tel. 879-84-27

tel/fax 879-86-58, tel. kom. 0-501-193-176

www.geodeta.waw.pl

GEODETA ααααα     &&&&& ΩΩΩΩΩ

www.super-trade.neostrada.pl

skup-sprzeda¿
- czêœci karoseryjne i mechaniczne
- drzwi, b³otniki, maski, ch³odnice,
  oœwietlenie, wentylatory
- rozrz¹dy, sprzêg³a, hamulce,

  zawieszenia, ³o¿yska

OPEL-VW-SEAT-FIAT
DAEWO-FORD-SKODA

NOWE I U¯YWANE
W-wa, ul. Jagielloñska 52

tel. 818 86 79, 0 602 677 075

dliwoœci psychoruchowej czê-
sto zadawa³am sobie pytanie -
co jest nie tak? Ju¿ od maleñ-
kiego Tomek wyró¿nia³ siê od
swoich rówieœników. Wczeœnie
zacz¹³ chodziæ, wrêcz biegaæ.
Mówi³ pe³nymi zdaniami i pyta³
o wszystko. Od pierwszych
miesiêcy ¿ycia absorbowa³
wszystkich swoj¹ osob¹. Ju¿ w
wieku przedszkolnym pewne
cechy ADHD ujawni³y siê u
mojego syna. £atwoœæ popada-
nia w konflikty, trudnoœæ w sku-
pieniu siê, nadruchliwoœæ. Dia-
gnozê postawiono w przed-
szkolu - ADHD. Problemy
prawdziwe zaczê³y siê w szko-
le. Moje dziecko by³o karane za
objawy, niedoceniane, a efek-
tem tego by³a spadaj¹ca u nie-
go samoocena. Mnie jako ro-
dzicowi te¿ nie by³o ³atwo.
Oskar¿ana o brak umiejêtnoœci
wychowawczych, niszczona
przez innych walczy³am o mo-
jego wspania³ego syna. Wszy-
scy dziwili siê „taki niegrzecz-
ny, a tak dobrze siê uczy”. To-
mek nie radz¹c sobie z naci-
skami otoczenia wylewa³ swo-
je frustracje w domu - tak z nimi
bywa. A ja patrzy³am z rozdar-
tym sercem jak niszcz¹ moje-
go syna - mówi Monika Or³ow-
ska, mama Tomka.

 Sygna³y, ¿e mamy do czy-
nienia z ADHD, s¹ doœæ ³atwo
rozpoznawalne. Zaburzenia
koncentracji uwagi przejawiaj¹
siê w tym, ¿e dziecko nie jest
w stanie skupiæ siê na szcze-
gó³ach podczas zajêæ szkol-
nych, lub w czasie wykonywa-
nia innych czynnoœci. Pope³nia
b³êdy wynikaj¹ce z niedba³oœci,
ma trudnoœci z utrzymaniem
uwagi na zadaniach i grach,
wydaje siê, ¿e nie s³ucha tego
co siê doñ mówi, czêsto nie sto-
suje siê do podawanych kolej-
no instrukcji i ma k³opoty z do-
koñczeniem zadañ szkolnych i
wype³nieniem codziennych
obowi¹zków, jednak nie jest to
wynik przeciwstawiania siê lub
niezrozumienia instrukcji. Dzie-
ci z ADHD maj¹ problemy ze
zorganizowaniem sobie pracy,
unikaj¹  czynnoœci wymagaj¹-
cych d³u¿szego wysi³ku umy-
s³owego, gubi¹ zabawki, przy-
bory szkolne, ksi¹¿ki. Bardzo
³atwo rozpraszaj¹  siê pod
wp³ywem bodŸców zewnêtrz-
nych, czêsto zapominaj¹ o ró¿-
nych codziennych sprawach.
Nadruchliwoœæ przejawia siê w
nerwowych ruchach r¹k lub
stóp, dziecko nie mo¿e usie-
dzieæ na miejscu, wstaje z ³aw-
ki w czasie lekcji, czêsto cho-
dzi po pomieszczeniach lub
wspina siê na meble w sytu-
acjach, gdy jest to zachowanie
niew³aœciwe, ma trudnoœci ze
spokojnym bawieniem siê lub
odpoczywaniem. Na ogó³ jest
w ruchu i jest nadmiernie ga-
datliwe.

 Dzieci z ADHD s¹ niezwy-
kle impulsywne - wyrywaj¹ siê
do odpowiedzi zanim pytanie
zostanie sformu³owane, maj¹
k³opoty z czekaniem na swoj¹
kolej,  przerywaj¹ lub przeszka-
dzaj¹ innym, wtr¹caj¹c siê do
rozmowy lub zabawy. Jeœli
szeœæ lub wiêcej z powy¿szych
symptomów - zaburzenia kon-
centracji uwagi, nadruchliwoœæ
i impulsywnoœæ - utrzymuje siê
przynajmniej przez szeœæ mie-
siêcy, mamy do czynienia z ze-
spo³em nadpobudliwoœci psy-
choruchowej.

Swoje dramatyczne dozna-
nia z dzieciñstwa tak opisuje
Pawe³ - Pomimo zdiagnozowa-
nej szybko choroby ju¿ w pierw-
szych latach ¿ycia przylepiono
mi ³atkê niegrzecznego, zdol-

nego dziecka. Jak ka¿dy cz³o-
wiek nadpobudliwy niesamowi-
cie by³em wyczulony na nie-
sprawiedliwoœæ. Niestety ta ce-
cha ³ama³a moje dzieciñstwo.
Zamkniêty w sobie, atakowany
przez œrodowisko, bez wiêk-
szego wsparcia w rodzinnym
domu brn¹³em w k³opoty. Po-
niewa¿ jako wczesnoszkolny
uczeñ chodzi³em po klasie,
wtr¹ca³em siê do rozmowy ze
starszymi, gubi³em ksi¹¿ki, za-
pomina³em o zadaniach - to w
rezultacie sta³em siê niewygod-
nym uczniem. Szko³a wybra³a
naj³atwiejsz¹ metodê - zaczê-
to oskar¿aæ moj¹ mamê o b³ê-
dy wychowawcze. I tak karany
za objawy ADHD zacz¹³em siê
broniæ. Niestety obrona moja
(teraz ju¿ wiem) by³a typowo
ksi¹¿kowa - wiêkszoœæ ludzi
nadpobudliwych tak siê broni.
Tak, tak, metoda standardowa
i niesamowicie bolesna w skut-

kach. Dzieci, jak to dzieci za-
czepia³y mnie - a ja broni³em
siê biciem, nauczyciele oskar-
¿ali mnie o rzeczy których nie
zrobi³em, wiêc ja broni³em siê
krzykiem i ucieczkami ze szko-
³y. W domu czêsto nie wys³u-
chany by³em potwornie samot-
ny wœród ludzi. Brak akcepta-
cji, samotnoœæ, zaleg³oœci w
szkole niszczy³y moj¹ psychi-
kê, zabija³y marzenia i chêæ
¿ycia.

Zespó³ nadpobudliwoœci psy-
choruchowej mo¿e zdiagnozo-
waæ wy³¹cznie psychiatra dzie-
ciêcy na podstawie wywiadu z
rodzicami i obserwacji dziecka.
Poprawnej diagnozy ADHD do-
konuje siê  badaj¹c zachowa-
nia przy u¿yciu specjalnie skon-
struowanych skal obserwacyj-

nych wype³nianych przez rodzi-
ców, nauczycieli i samo dziec-
ko, a tak¿e  badaj¹c impulsyw-
noœæ i uwagê dziecka.

Warto przy okazji obaliæ nie-
które z mitów na temat nadpo-
budliwoœci psychoruchowej.
ADHD nie jest wynikiem nie-
w³aœciwych metod wychowaw-
czych stosowanych przez ro-
dziców. Agresja nie jest cech¹
immanentn¹ ADHD, pojawia
siê w wyniku negatywnego oce-
niania dziecka przez rodziców,
nauczycieli i rówieœników.
Dziecko stara siê sprostaæ
oczekiwaniom otoczenia, ale
nie jest w stanie. Wywo³uje to
w nim poczucie niesprawiedli-
woœci, krzywdy, niezrozumie-
nia, bezsilnoœci, a to wywo³uje
agresjê.

To nieprawda, ¿e dziecko z
ADHD pragnie za wszelk¹ cenê
przyci¹gn¹æ uwagê otoczenia,
raczej znudzone d¹¿y do wy-

wo³ania nowej sytuacji i wywo-
³uje j¹, powoduj¹c zamiesza-
nie, bowiem nie potrafi przewi-
dywaæ konsekwencji w³asnych
czynów. Dzieci z nadpobudli-
woœci¹ psychoruchow¹ s¹ nie-
œmia³e i brakuje im asertywno-
œci.

Kolejnym mitem jest twier-
dzenie, ¿e dzieciom z ADHD
nale¿y siê wiêcej swobody. Ry-
gorystyczne, ale jasne i spra-
wiedliwe zasady stosowane
bez uprzedzeñ i emocji pozwa-
laj¹ tym dzieciom przyswoiæ
sobie pewne regu³y i nawyki.
Dzieci z nadpobudliwoœci¹ psy-
choruchow¹ nie powinny siê
uczyæ w placówkach specjal-
nych. Ich iloraz inteligencji jest
z regu³y wy¿szy od przeciêtne-
go. Dzieci z ADHD nie s¹ aspo-
³eczne, to sytuacja odrzucenia
i braku akceptacji przez otocze-
nie mo¿e w nich wywo³ywaæ
frustracjê i stwarzaæ wra¿enie,
¿e nie zale¿y im na grupie ró-
wieœniczej, rodzinie czy na-
uczycielach. Z tego samego
powodu mog¹ byæ bardziej po-
datne na depresjê - stany de-
presyjne nie s¹ skutkiem samej
choroby.

Terapia dziecka z ADHD trwa
permanentnie i jest wielkim wy-
zwaniem dla rodziców, psycho-
logów, nauczycieli. Trzeba po-
stêpowaæ z nim wed³ug pro-
stych i jasnych regu³. Bez z³o-
œci i zniecierpliwienia wskazy-
waæ, kontrolowaæ, zachêcaæ i
ustawicznie przypominaæ o ko-
niecznoœci wykonywania co-
dziennych zadañ. Dziecka nie
nale¿y zaskakiwaæ, nie dawaæ
wielu poleceñ jednoczeœnie,
nie krytykowaæ, nie karaæ za
symptomy choroby - zbyt czê-
sto jest za nie karane w szko-
le. Zespó³ nadpobudliwoœci
psychoruchowej to schorzenie
wymagaj¹ce pobudzenia neu-
roprzekaŸników do poziomu
wystêpuj¹cego u ludzi zdro-
wych. Nieodzowna jest wiêc
psychostymulacja farmakolo-
giczna.

- Lêk, lêk, lêk, ucieczka,
ucieczka - mój œwiat. Samot-
noœæ i walka z wiatrakami - taka
by³a moja rzeczywistoœæ i taka
jest codziennoœæ ludzi z nadpo-
budliwoœci¹ psychoruchow¹.
Tylko ja wiem jak trudno by³o
mi siê skupiæ na czymkolwiek,
przetrwaæ ka¿dy dzieñ, ka¿d¹
niesprawiedliwoœæ, dŸwigaæ
mój krzy¿! W wieku 10 lat pierw-
sze przes³uchania przez policjê
– niewa¿ne,  kto zacz¹³ —  ja
uderzy³em kolegê, niewa¿ne,
¿e nauczyciel oskar¿y³ mnie o
to, czego nie zrobi³em uciek³em
ze szko³y. Sam chodz¹cy ulica-
mi zagl¹da³em ludziom do
okien. Dlaczego tak jest? - py-
ta³em.

Oto dramatyczne pytania Pa-
w³a. Jego ¿ycie zmieni³o siê
odk¹d pozna³  dziecko z ADHD.

 - Pozna³em Tomka, dziecia-
ka z ADHD. Pozna³em jego
matkê. Wi¹za³em pewne fak-
ty...... Czyta³em o ADHD, same
odpowiedzi przychodzi³y mi do
g³owy. Pozna³em psychologów,
rodziców innych dzieci, które
maj¹ ADHD. Postanowi³em
rozpocz¹æ wszystko na nowo,
walczyæ o takich ludzi jak ja.
Nadrabianie jest trudne, ale jak
Edison po trzech miesi¹cach
edukacji zosta³ wydalony ze
szko³y i tak wiele osi¹gn¹³ w ¿y-
ciu, to ja te¿ dam sobie radê.
Mamy coœ wspólnego - ADHD.
Dla mnie by³o to niezmiernie
trudne, dlatego inne dzieciaki
nale¿y chroniæ przed takim sce-
nariuszem jakie pisze nam ¿y-
cie.

Notowa³a El¿bieta Gutowska

Rozpoznanie i opieka - Oœrodki Zdrowia Psychiczne-
go Dzieci i M³odzie¿y oraz Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne

Leczenie - Przychodnia Kliniki Psychiatrii Wieku Roz-

wojowego SPSK im prof. Micha³owicza, ul. Marsza³kow-
ska 24, Terapia Poznawcza i Behawioralna CBT,

Piêkna 68  tel.  621 96 83

Wsparcie i integracja rodziców - Stowarzyszenie Po-

mocy Dzieciom Nadpobudliwym PONAD,  spotkania ul.

Gen. Andersa 37 m. 59A, poniedzia³ki godz. 18.

Infolinia - 423 17 43 wtorki, czwartki godz. 10 - 12
fax:  825 02 62

ADHD - zespó³ nadpobudliwoœci
psychoruchowej

WESELA

PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

 679-36-30
0603-956-654

matywnych iloœci ¿elaza i man-
ganu. Zanim woda zostanie prze-
pompowana do punktów czerpa-
nia, przep³ywa jeszcze przez filtr
ochronny, który zatrzymuje drob-
ne cz¹stki z³ó¿ filtracyjnych.

Pawilon, w którym mieszcz¹
siê punkty czerpania i stacja
uzdatniania wody zosta³ wybudo-
wany z ceg³y. W³adze dzielnicy
zadba³y równie¿ o wygl¹d tere-
nu wokó³ budynku. Wybrukowa-
no chodniki i podest dla niepe-
³nosprawnych. Przygotowano
miejsce na zieleñ, wiosn¹ zosta-
n¹ tam zasadzone krzewy
ozdobne i kwiaty. Teren wokó³
ca³ego ujêcia ogrodzono. W nocy
budynek jest chroniony elektro-
nicznym systemem alarmowym.
W dzieñ obiektu pilnuje stró¿.
Zarz¹d Portu Praskiego i Tere-
nów Publicznych dba, aby ujêcie
funkcjonowa³o prawid³owo. War-
toœæ inwestycji to 689 332,38 z³.
Z Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
sfinansowano odwiert studni i
projekt stacji uzdatniania wody
(247 598 z³), pozosta³e œrodki
pochodz¹ z bud¿etu dzielnicy.

Ujêcie przy ul. £ochowskiej 18
jest czynne przez ca³y rok, od 1
kwietnia do 30 wrzeœnia w godzi-

nach 7.30-21.00, a od 1 paŸ-
dziernika do 31 marca w godzi-
nach 7.30-20.00.

Wewn¹trz pawilonu zainstalo-
wano szeœæ kranów, z których
mieszkañcy mog¹ korzystaæ
zim¹. W pomieszczeniu, w któ-
rym znajduj¹ siê krany zamon-
towano ogrzewanie pod³ogowe,
które zapobiega zamarzaniu
wody w instalacji. Dziêki temu
ujêcie mo¿e byæ otwarte przez
ca³y rok, nawet w czasie bardzo
silnych mrozów. W okresie letnim
czynne bêd¹ krany na zewn¹trz
budynku.

Badanie uzdatnionej wody po-
branej w dniu 28.12.2004 roku z
ujêcia przy ul. £ochowskiej 18
wykaza³o, ¿e zawartoœæ ¿elaza
wynosi poni¿ej 0,02 mg/l, a do-
puszczalna norma to 0,2 mg/l,
manganu poni¿ej 0,03 mg/l, a
norma to 0,05 mg/l. Œwiadczy to
o bardzo dobrej jakoœci wody.
Woda raz w miesi¹cu jest bada-
na przez SANEPID.

Nowe ujêcie wody
dokoñczenie ze str. 1

UWAGA BEZROBOTNI!
Na terenie Dzielnicy Targówek od 21 stycznia

prowadzi dzia³alnoœæ Klub Pracy, który proponuje Pañstwu
wszechstronn¹ pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

Oferta klubu obejmuje m.in. wsparcie w tworzeniu aplikacji
zawodowych, mo¿liwoœæ korzystania z ofert prasowych oraz

kontaktu z potencjalnym pracodawc¹ za poœrednictwem
telefonu, faksu, internetu, poradnictwo zawodowe.

We wtorki, w godzinach 10-14 istnieje mo¿liwoœæ korzystania
z ofert pracy udostêpnianych przez poœredników

Urzêdu Pracy m.st. Warszawy.

Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug!

Klub Pracy Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Œw. Wincentego 85 tel. 674-68-80; tel/fax 674-11-30
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8-16

dokoñczenie ze str. 1

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

zaprasza na:
- 30 rodzajów rêcznie robionych domowych pierogów
- 30 rodzajów surówek
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
- przetwory owocowe i warzywne

- wypieki
pn-pt: 10-20

sob 8-14

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

SKUPUJEMY

Z£OM I MAKULATURÊ

679-29-94

0692-691-304

0608-482-480

powyŸej 5 ton - odbieramy
w³asnym transportem -

BEZP£ATNIE!

bardzo wysokie ceny

ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15



3nowa gazeta praska

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja,

rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Wybielanie polega na rozjaœnieniu koloru zêbów, które pociem-
nia³y - z wiekiem, od kawy, herbaty czy tytoniu. Jeœli wybielanie
wykonuje siê pod kontrol¹ stomatologa jest to zabieg w 100% bez-
pieczny Historia profesjonalnego wybielania zêbów rozpoczê³a siê
oko³o dwudziestu lat temu w USA i obecnie jest najszybciej rozwi-
jaj¹c¹ siê dyscyplin¹ stomatologii.

Najpopularniejsz¹ metoda wybielania to wykonanie plastikowych
nak³adek na zêby, do których pacjent nak³ada niewielk¹ iloœæ wy-
bielaj¹cego ¿elu. ¯el pozostaje w kontakcie z zêbami przez kilka
godzin, dlatego najwygodniej wybielaæ zêby podczas snu. ¯el ma
przyjemny smak, a nak³adki s¹ idealnie dopasowane, dlatego nie
ma problemu ze spaniem. Ca³y zabieg trwa oko³o 2 tygodni.

U¿ycie mocniejszego ¿elu mo¿e skróciæ zabieg wielokrotnie.
Druga metoda, oprócz  ¿elu, wykorzystuje œwiat³o (specjalnej

lampy, lasera czy wzmocnionej lampy do utwardzania plomb) do
wspomagania wybielania. Zabieg trwa 1-1,5 godziny i jest wyko-
nywany w gabinecie.

Jest to metoda  szybsza,  ale nie jest skuteczniejsza od poprzed-
niej.

Obecnie na rynku jest wiele œrodków do wybielania  “w domu”,
w tym œrodki do kupienia w aptekach czy TV-shop. Tych ostatnich
nie polecam.

Natomiast  w œrodkach dostêpnych w aptekach widzê potencja³
i byæ mo¿e przysz³oœæ  wybielania zêbów.

S¹ to np. plastry wybielaj¹ce. Przezroczyste paski nas¹czone
œrodkiem wybielaj¹cym przykleja siê do zêbów na oko³o 30 min
dziennie przez 2- 4 tygodnie.

Ostatnia nowinka, chyba jeszcze niedostêpna w Polsce, to Ni-
ght Effect  firmy Procter& Gamble. Zestaw zawiera 14 paczuszek
¿elu wybielaj¹cego i 14 pêdzelków do aplikacji. Wieczorem po
umyciu zêbów, ¿el pêdzelkiem jest nak³adany na zêby, gdzie po
kontakcie z ich powierzchni¹, zmienia konsystencjê œciœle przyle-
gaj¹c na kilka godzin. Zabieg powtarza siê przez kolejnych 14 nocy.

Jeœli myœlisz o wybieleniu zêbów musisz najpierw okreœliæ przy-
czynê z powodu której zêby œciemnia³y lub dlaczego nie maj¹ sa-
tysfakcjonuj¹cego ciê koloru. W³aœciw¹ osob¹ zdoln¹ do oceny jaki
rodzaj przebarwieñ maj¹ twoje zêby bêdzie dobry stomatolog.

Jeœli interesuje Ciê wybielanie zêbów, to odwiedŸ mój gabinet
a dowiesz siê, która metoda jest najbardziej odpowiednia dla
Twoich zêbów.

Czy warto wybielaæ zêby?

ul. Namys³owska 8

tel./fax 619-88-08,

tel. 619-27-59, 818-83-81

www.naka.waw.pl

e-mail: kontakt@naka.waw.pl

GIE£DY SOBOTNIO-NIEDZIELNE

„DLA DZIECKA DOMU I RODZINY”

odbywaj¹ siê w oœrodku „Namys³owska”

w godzinach 8-15 (wjazd samochodami od 7 do 8)

ZAPRASZAMY !
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Kupimy, przejmiemy zad³u¿on¹

Spó³kê z o.o. i S.A.
Pomagamy uchroniæ maj¹tek firmy

przed zajêciem

Kompleksowa obs³uga

finansowo - prawna

Tel. 0501-289-115, 0505-305-902

Firma o zasiêgu ogólnopolskim,

posiadaj¹ca oddzia³y

w miastach wojewódzkich (by³ych i obecnych)

zatrudni osoby w wieku 28-45 lat

z wykszta³ceniem ekonomicznym lub pokrewnym.

Zapewniamy sta³¹ umowê

oraz wysokie wynagrodzenie.

Oferty z CV i zdjêciem proszê kierowaæ:

Profi-Trans 31-798 Kraków, ul. Bartników 10

Nasz¹ wêdrówkê po rodzi-
mych krainach rozpoczêli-
œmy dwa tygodnie temu od
Suwalszczyzny i pozostajemy
w tym piêknym regionie. To
w³aœnie przy granicy z Litw¹
powstaje kindziuk, który jest
najbardziej znan¹, tradycyj-
n¹ litewsk¹ wêdlin¹ zwan¹
na Litwie skilandis. W pó-
³nocno-wschodniej czêœci
Polski, na terenach zamiesz-
kanych przez mniejszoœæ li-
tewsk¹, znany jest pod na-
zw¹ kindzukas. •ród³a histo-
ryczne nie s¹ zgodne co do
pochodzenia wêdliny, naj-
bardziej prawdopodobna jest
wersja, ¿e  Litwini poznali
jego recepturê od Tatarów.
Zgodnie z tradycj¹ kindziuk
powstawa³ z krojonego miê-
sa wieprzowego, które obficie
solono i dodawano doñ na-
turalne przyprawy, m.in.
czosnek. Przyprawionym
miêsem nadziewano bardzo
ciasno ¿o³¹dek wieprzowy,
dok³adnie zszywano. W su-
chym i ch³odnym miejscu
kindziuk wysycha³. W nie-

Wiejski specja³ -
kindziuk

Pachn¹cy zio³ami i przyprawami, o niepowtarzalnym
smaku i ciemnoczerwonej barwie - kindziuk. W jego aro-
macie wyczuwa siê posmak ogniska. Prawdziwy kindziuk
o charakterystycznym okr¹g³ym kszta³cie jest ozdob¹
oferty sklepu Specja³ Wiejski przy Œwiderskiej 100/20.
W 2001 roku wêdlina zosta³a nagrodzona presti¿ow¹ Z³o-
t¹ Per³¹ dla najlepszego produktu regionalnego.

których regionach po obsu-
szeniu by³ kilkakrotnie pod-
wêdzany zimnym dymem. Po
ok. 6 miesi¹cach dojrza³y i
aromatyczny kindziuk by³
gotowy do spo¿ycia. Dziœ
przygotowanie kindziuka zaj-
muje oko³o tygodnia. Mary-
nowane miêso - kawa³ki
szynki i s³oniny - jest upy-
chane do pêcherzy wieprzo-
wych. Wspó³czesne kindziu-
ki s¹ znacznie mniejsze i nie
wymagaj¹ tak d³ugiego okre-
su dojrzewania. Wêdlina jest
trzykrotnie wêdzona, a na-
stêpnie podsuszana. Ze
wzglêdu na doœæ s³ony smak
plasterki kindziuka powinny
byæ cieniutkie. Polecamy -
znakomity smak, fantastycz-
ny aromat.

Po kindziuk i inne frykasy
z Suwalszczyzny zapraszamy
do sklepu

Specja³ Wiejski
ul. Œwiderska 100/20,

wejœcie od Æmielowskiej
pon.-pt. godz. 8–20

sob. 8-15.

dzymiñskiej – tu jednak trzeba
wy³o¿yæ spore pieni¹dze na opra-
cowanie dokumentacji do konkur-
su i samego konkursu architek-
tonicznego, w wyniku którego po-
zyskana zostanie dokumentacja
projektowa.

Znacznym u³atwieniem jest
fakt, ¿e od dwóch lat wszystkie
inwestycje zwi¹zane z budow¹
wodoci¹gów i kanalizacji wyko-
nuje ze swojego bud¿etu i w³a-
snymi s³u¿bami Miejskie Przed-
siêbiorstwo Wodoci¹gów i Kana-
lizacji. S¹dzê, ¿e w tym roku
skoñczy te prace, do których jesz-
cze jako samodzielna gmina
przygotowaliœmy projekty. Wresz-
cie zostanie chyba rozwi¹zany
problem wody i kanalizacji na El-
snerowie, Zaciszu i czêœciowo
Targówku Fabrycznym.

Dotychczas mówi³em o dodat-
kowych pieni¹dzach. Natomiast
ze œrodków inwestycyjnych zapi-
sanych w naszym za³¹czniku do
bud¿etu – czyli tych nieca³ych 21
mln – chcemy dokoñczyæ ekrany
na Trasie Toruñskiej. Teraz ju¿
jest to tylko kwestia dosadzenia
odpowiedniej zieleni, by okolicz-
ni mieszkañcy uzyskali spokój.

Wybudujemy ci¹g pieszo-ro-
werowy na ul. Chodeckiej i po
stronie Parku Bródnowskiego (od
Kondratowicza do Budowlanej),
a tak¿e na Wyszogrodzkiej. Bar-
dzo wa¿na jest planowana budo-
wa sygnalizacji œwietlnej na
skrzy¿owaniu Chodeckiej z Wy-
szogrodzk¹.

Wreszcie doczeka siê te¿ roz-
wi¹zania ul. Po¿arowa – mamy
ju¿ porozumienie z PKP. Ca³a uli-
ca bêdzie uporz¹dkowana i
oœwietlona – a¿ do wejœcia na
perony kolejowe.

Asfaltu i chodników doczeka
siê ul. Samotna na Zaciszu, a tak-
¿e Œwidnicka – po³o¿ona obok
Oszmiañskiej, gdzie musieliœmy
porozumieæ siê ze STOEN, gdy¿
pod ulic¹ przebiegaj¹ kable ener-
getyczne do rejonowego punktu
zasilania.

Przestanie istnieæ w obecnym
kszta³cie przedszkole przy ul.
Korzona. To jedno z tzw. przed-
szkoli azbestowych. W zesz³ym
roku pozyskaliœmy przyleg³e
grunty, dotychczas nie u¿ytkowa-
ne. W tym miejscu powstanie 5-
oddzia³owe, nowoczesne przed-
szkole, które powinno byæ goto-
we jesieni¹ przysz³ego roku.

Jego budowa wraz z wyposa¿e-
niem i zagospodarowaniem tere-
nu poch³onie niebagateln¹ kwo-
tê 7,5 mln z³.

Najpotê¿niejszym zadaniem
inwestycyjnym jest jednak wybu-
rzenie p³ywalni przy ul. Balkono-
wej. Jest to konieczne, gdy¿ sta-
ra konstrukcja noœna jest skoro-
dowana, a niecka basenu prze-
cieka, przestarza³a jest te¿ tech-
nologia uzdatniania wody, a eks-
pertyzy wykazuj¹, ¿e nie pomo-
g¹ ¿adne pó³œrodki, typu napra-
wy. Nic dziwnego – basen po-
wsta³ prawie 40 lat temu! – wzdy-
cha naczelnik Mas³owski.

Dotychczas basen pe³ni³ funk-
cje oœwiatowo-rehabilitacyjne.
Teraz bêdzie odwrotnie. Maj¹ tam
powstaæ dwa baseny – jeden pe-
³nowymiarowy, drugi mniejszy,
przewidziany wy³¹cznie do celów
rehabilitacyjnych – mówi naczel-
nik. Woda bêdzie ozonowana,
chlorowana i naœwietlana ultrafio-
letem. Oczywiœcie, powstanie
tak¿e ca³e nowe zaplecze. Pro-
jekt bêdzie gotowy pod koniec
kwietnia i natychmiast zaczn¹ siê
prace. Nowy basen powinien zo-
staæ oddany do u¿ytku w ci¹gu
1,5 roku, a jego koszt to prawie
18 mln z³. Na takie ceny niestety
ma wp³yw podniesiony dwa lata
temu podatek VAT, który ogrom-
nie podro¿y³ teraz inwestycje. To
temat, który naczelnik Mas³owski
podkreœla przy ka¿dej okazji.
Ró¿nica 15% (bo przedtem VAT
wynosi³ 7%, a teraz 22) przy war-
toœci tego rodzaju inwestycji po-
woduje, ¿e czasem trzeba z nich
rezygnowaæ lub przesuwaæ na
dalsze terminy.

To tylko niewielka czêœæ pla-
nów inwestycyjnych, choæ na
pewno najwa¿niejsza. Do tego
tematu bêdziemy jeszcze wielo-
krotnie wracaæ.

Notowa³a Ewa Tucholska

Czekaj¹c na bonusa
dokoñczenie ze str. 1

Mieszkañcy Bia³o³êki do-
je¿d¿aj¹cy do pracy w okolice

ulicy Ostrobramskiej prze¿ywa-
j¹ codzienny horror. Dojazd zaj-

muje im œrednio 1-1,5 godziny.
- Zarz¹d Transportu Miejskiego
jest zainteresowany jedynie do-

jazdem mieszkañców Tarchomi-
na do centrum stolicy. Co z tymi,

którzy doje¿d¿aj¹ na Pragê Po-
³udnie lub dalej - do Wawra czy
Anina? Czy nie mo¿na by³oby

uruchomiæ chocia¿  autobusu
okresowego  typu  „E” lub innej

linii „czerwonej” w godzinach 5
- 10   i  13 - 17, lub przed³u¿yæ
liniê 135 z placu Hallera a¿ do

Tarchomina i  Nowodworów?
Zapytaliœmy w ZTM.

W biurze rzeczników praso-
wych ZTM sprawa jest znana.
Jak nas zapewniono sytuacja po-
winna znacz¹co siê poprawiæ. Co
prawda nie przewiduje siê bez-
poœredniego po³¹czenia Bia³o³ê-
ki z okolicami ulicy Ostrobram-
skiej - szlak jest permanentnie za-
blokowany, jeden autobus ³¹cz¹-
cy Bia³o³êkê z Ostrobramsk¹ i tak
tkwi³by w korkach -  ale szykuj¹
siê spore zmiany w uk³adzie ko-
munikacyjnym miasta. Po  odda-
niu do u¿ytku nowej stacji metra
przy placu Wilsona i otwarciu uli-
cy S³owackiego, Bia³o³êka zosta-
nie harmonijnie skomunikowana
z ¯oliborzem. Mieszkañcy Bia³o-
³êki dostan¹ siê na plac Wilsona
autobusem, przesi¹d¹ siê do
metra i w centrum stolicy wsi¹d¹
do kolejnego autobusu, który za-
wiezie ich m.in. w okolice ulicy
Ostrobramskiej. Nowe rozwi¹za-
nie znacz¹co skróci czas dojaz-
du do pracy.

Takie s¹ ogólne za³o¿enia,
konkretne decyzje jeszcze nie
zapad³y. Projekty komunikacyjne
zosta³y na pocz¹tku lutego prze-
kazane w³adzom dzielnic do kon-
sultacji. I tu wielka rola dla miesz-
kañców - ka¿dy mo¿e zg³aszaæ
swoje postulaty. Doje¿d¿aj¹cy do
pracy najlepiej znaj¹ newralgicz-
ne punkty i dziury w szlakach ko-
munikacyjnych. Wszystkie uwa-
gi zostan¹ uwzglêdnione, projek-
ty po konsultacjach powróc¹ do
Zarz¹du Transportu Miejskiego,
który stworzy - tym razem szcze-
gó³owy - plan komunikacyjny. Nie
bêdziemy cytowaæ informacji
ZTM dotycz¹cej nowych projek-
tów komunikacyjnych. Mo¿na siê
z ni¹ zapoznaæ na stronie
www.bialoleka.waw.pl (odnoœnik
wydarzenia). Czytelnicy znajd¹
tam równie¿ informacje na temat
proponowanych zmian w trasach
kursowania autobusów i tramwa-
jów.                                     (egu)

Komunikacyjny
koszmar

� 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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

OTWARCIE 3 MARCA  (w œrodê)
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wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

bi¿uterii

OKNA z Krakowa

REALIZUJEMY MARZENIA KLIENTÓWREALIZUJEMY MARZENIA KLIENTÓWREALIZUJEMY MARZENIA KLIENTÓWREALIZUJEMY MARZENIA KLIENTÓWREALIZUJEMY MARZENIA KLIENTÓW

Nasz¹ rozmowê zacznê dosyæ

przekornie… Czy bardzo siê Pan
denerwuje s³ysz¹c zdanie, ¿e

wszystkie okna s¹ takie same?

- Nie, nie denerwujê siê, gdy¿ stwier-
dzenie to zawiera w sobie tyle samo
prawdy, co zdanie, ¿e wszystkie samo-
chody s¹ takie same. To naturalne, ¿e
takie czynniki jak elementy sk³adowe
okna, kultura techniczna produkcji czy
doœwiadczenie pracowników wp³ywa-
j¹ na jakoœæ koñcowego produktu. Po-
zwoli Pani, ¿e podam tu prosty przy-
k³ad. Wiêkszoœci z nas proste wydaje
siê z³o¿enie komputera. A jednak nie
ka¿dy potrafi zrobiæ to dobrze… Po-
dobnie jest z oknami, nie wystarczy po-
siadanie niemieckich profili i okuæ oraz
szyb zespolonych, by mówiæ o pe³no-
wartoœciowym produkcie. Cieszy mnie
fakt, ¿e coraz wiêcej osób docenia to,
¿e w wyprodukowanie dobrego okna
trzeba w³o¿yæ sporo wysi³ku. Dlatego
Ci, którzy kieruj¹ siê wy³¹cznie bardzo
nisk¹ cen¹, zadowalaj¹c siê  oknami
firmowanymi “niemieck¹ jakoœci¹” i
ustn¹ gwarancj¹, musz¹ zdawaæ so-
bie sprawê z ponoszonego ryzyka.
Czêsto dzwoni¹ do nas klienci, którzy
kupili okna w jakiejœ firmie i maj¹ pro-
blemy z ich u¿ytkowaniem. Nie wiedz¹,
gdzie zg³osiæ reklamacjê, bo dana fir-
ma ju¿ nie istnieje. Pozostaje nam w
tym przypadku tylko im wspó³czuæ,
gdy¿ okna czasami w ca³oœci nadaj¹
siê do wymiany. Podsumowuj¹c, my-
œlê, ¿e o prawdziwoœci zdania, ¿e nie

Z Piotrem Komal¹, dyrektorem ds. handlowych,

rozmawia Agnieszka Szczepaniak

wszystkie okna s¹ takie same, najle-
piej œwiadczy 270 tysiêcy naszych za-
dowolonych Klientów.

W takim razie nastêpne pytanie
nasuwa siê samo. Co zatem wyró¿-

nia produkty OKNOPLAST-Kraków?

- Nie bêdê tu rozwodzi³ siê nad ja-
koœci¹ naszych produktów, bo w przy-
padku OKNOPLAST-Kraków jest to
sprawa bezdyskusyjna. Nowoczesny,
sterowany komputerowo park maszy-
nowy, doœwiadczenie 300-osobowej
za³ogi oraz drobiazgowy system kon-
troli okien s¹ gwarancj¹ spe³nienia naj-
wy¿szych europejskich norm. Potwier-
dzeniem naszej jakoœci s¹ liczne cer-

tyfikaty, w tym równie¿ certyfikat Eu-
ropejskiego Instytutu Stolarki Otworo-
wej, mieszcz¹cego siê w niemieckim

mieœcie Rosenheim. W tym momen-
cie priorytetem Zarz¹du jest tworzenie
produktów dostosowanych do indywi-
dualnych potrzeb klientów. Oferujemy
ró¿ne standardy okien, które ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ kszta³tem, co pozwala
Klientowi na wybór, jakie okno bêdzie
ozdob¹ jego mieszkania. Natomiast
szeroka gama dodatków okiennych,
dba³oœæ o szczegó³y i dok³adne wykoñ-
czenie wyrobów oraz szereg innowa-
cyjnych rozwi¹zañ sprawiaj¹, ¿e ka¿-
dy Klient mo¿e siê w naszym salonie

sprzeda¿y poczuæ wyj¹tkowo. Lecz in-
dywidualne podejœcie do ka¿dego
Klienta to nie tylko kwestie zwi¹zane z
produktem, ale równie¿ wszystkie eta-
py us³ugi, pocz¹wszy od doradztwa
zwi¹zanego z rozplanowaniem okien
w domu oraz ich wyposa¿enia, a¿ po
fachowy monta¿ który jest jednym z
najwa¿niejszych elementów, by okno
w przysz³oœci funkcjonowa³o bezawa-
ryjnie. Tylko poprzez poznanie ocze-
kiwañ naszych Klientów mo¿emy re-
alizowaæ ich marzenia.

Wspomnia³ Pan o innowacjach
zwi¹zanych z oknami. Na jakie no-

woœci mog¹ liczyæ Klienci OKNO-

PLAST-Kraków?

-  Jednym z pierwszych naszych kro-
ków ku innowacyjnym rozwi¹zaniom
by³o wprowadzenie nowego okna
Awans, którego kszta³t skrzyd³a by³
zastrze¿ony dla OKNOPLAST-Kraków
w ca³ej Europie. Jednym s³owem tyl-
ko w naszych salonach mo¿na by³o za-
kupiæ ten wyj¹tkowy produkt. O jego
popularnoœci mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e
ju¿ w ci¹gu pierwszego miesi¹ca jego
sprzeda¿ przekroczy³a 10 tysiêcy
sztuk, a obecnie sprzeda¿ okna Awans
to 60% wszystkich zamówieñ. Dodam
jeszcze, ¿e okno Awans teraz staje siê
hitem na rynku niemieckim. Jako
pierwsi w Polsce wprowadziliœmy TER-
MORAMKÊ, czyli ramkê miêdzyszybo-
w¹ ze stali szlachetnej, znacz¹co ogra-
niczaj¹c¹ zjawisko roszenia szyb,
szczególnie uci¹¿liwe w zbli¿aj¹cym
siê okresie wiosennym, jak równie¿
ograniczaj¹c¹ utratê ciep³a w miesz-
kaniu nawet do 10%. Poszerzyliœmy
tak¿e wybór koloru uszczelki, do stan-

dardowych czarnej i szarej dodaj¹c
uszczelkê br¹zow¹, znakomicie kom-
ponuj¹c¹ siê z oknami z oklein¹ drew-
nopodobn¹, takich jak z³oty d¹b czy
orzech w³oski. Kolejne nowoœci to pó-
³okr¹g³a listwa przyszybowa ART, któ-
ra pozwala nadaæ oknu nowy charak-
ter oraz niski próg balkonowy WIN-
STEP, o wysokoœci nieca³ych dwóch
centymetrów, który nie tylko wp³ywa na
estetyk¹ drzwi balkonowych, ale jest
niezwykle wygodny dla dzieci lub osób
niepe³nosprawnych. Nie muszê oczy-
wiœcie dodawaæ, ¿e wszystkie te pro-
dukty zaprezentowaliœmy jako pierwsi
w Polsce.

Czy nadchodz¹ca wiosna równie¿
przyniesie ciekaw¹ ofertê dla

Klientów?

- Do 25 marca klienci mog¹ skorzy-
staæ z Wiosennej Promocji, w której
oferujemy pó³okr¹g³¹ listwê ART bez
dop³aty, ergonomiczny prób balkono-
wy WIN-STEP w promocyjnej cenie
oraz 28% rabat. Myœlê, ¿e te dwie no-
woœci, wraz z wysokim rabatem, za-
chêc¹ Klientów do skorzystania z na-
szej oferty.

Dziêkujê za rozmowê.

siedziba OKNOPLAST-Kraków

WARSZAWA

ul. Gajkowicza 9
tel. 679 49 30

Do kredytu
mo¿esz otrzymaæ

bezp³atn¹
kartê kredytow¹

VISA ELECTRON

Wiêcej
informacji
na stronie

www.chrobry.org.pl

KREDYT
KONSOLIDACYJNY

- ³¹czenie kredytów w jeden

- jedna ni¿sza rata - zamiast wielu

- dodatkowa gotówka

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

C e n t r u m
Zdrowia i Urody

„D  A  R”
- masa¿e lecznicze
- bioenergoterapia

- rehabilitacja

- drena¿ limfatyczny

www.dar.prv.pl

ul. Targowa 36
tel. 670-07-29

ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia

tel 499-33-40, tel/fax 818-77-68

- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny

- materace ortopedyczne

- refundacja NFZ

RATY!
pn.-pt. 10-18

sob. 9-14

Niewielk¹ uliczkê  Groera prze-

kracza niemal ka¿dy u¿ytkownik
Czytelni Naukowej na Bródnie.
£atwo j¹ przeoczyæ, bo jest na-

prawdê maleñka. Za to jej patron
by³ bardzo ciekaw¹ postaci¹. Pi-

sa³ wiersze, zwiedzi³ prawie ca³y
œwiat, zna³ osiem jêzyków obcych
(plus ³acina i greka). Jego pasj¹

by³a fotografia i muzyka; kompo-
nowa³ operetki, a przez 2 lata kie-

rowa³ oper¹ we Lwowie. Na jego
zaproszenie wystêpowa³o tam
wiele gwiazd œwiatowej s³awy.

Franciszek Groer urodzi³ siê 19
kwietnia 1887 r. Ale kim by³ w³a-
œciwie z zawodu? Profesjê wybra³

zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹. Tak
jak jego dziadek i stryj zosta³ le-

karzem. Jego pacjentami by³y
dzieci.

Przez 6 lat pracowa³ w szpita-

lu w Wiedniu; tam te¿ siê o¿eni³ i
tu przysz³a na œwiat pierwsza z
jego córek. W 1929 r. wyjecha³ do

Lwowa, gdzie zosta³ dyrektorem
kliniki pediatrycznej. Prawie na-

tychmiast j¹ zreformowa³: unowo-
czeœni³ sprzêt, zastosowa³ nowy,
higieniczny system ¿ywienia dzie-

ci i zorganizowa³ kursy doszkala-
j¹ce dla personelu medycznego.

9 lat póŸniej, pod jego kierownic-
twem, dokonano pierwszego we

Patroni ulic Groera
Lwowie przeszczepu szpiku kost-

nego.

Drug¹ w swoim ¿yciu wielk¹
wojnê prze¿y³ w³aœnie w Mieœcie

Lwa, wielokrotnie ocieraj¹c siê o
œmieræ. Do Polski przeniós³ siê w
1948 r. i podj¹³ pracê w Instytu-

cie GruŸlicy w Otwocku. A póŸ-
niej, przez 10 lat, kierowa³ Insty-

tutem Matki i Dziecka w Warsza-
wie. Ca³y czas prowadzi³ tak¿e
dzia³alnoœæ naukow¹, napisa³ 200

prac dotycz¹cych pediatrii. Zaj-
mowa³ siê badaniami nad gruŸli-

c¹, opisa³ skutki niedoboru wita-
miny B, stworzy³ nowe zasady
od¿ywiania dzieci chorych. Zma-

r³ 16 lutego 1965 r.

Oprócz artyku³ów i ksi¹¿ek,
czêsto wykorzystywanych jako

podrêczniki przez studentów me-
dycyny, pozosta³o po Franciszku

Groerze sporo zdjêæ. Nastrojowe
czarno-bia³e fotografie przedsta-
wiaj¹ce architekturê Lwowa, kra-

jobrazy, portrety dzieci. Zosta³a
tak¿e pamiêæ. Warto, przecho-

dz¹c t¹ ma³o okaza³¹ uliczk¹,
wspomnieæ lekarza – poliglotê.  A
byæ mo¿e i ktoœ z czytelników

Nowej Gazety Praskiej by³ pa-
cjentem doktora Groera? Czeka-

my na listy.

Ludmi³a Milc

Warszawska
Orkiestra Symfoniczna „SONATA”

 im. Bogumi³a £epeckiego

serdecznie zaprasza na
uroczysty koncert

w 174 rocznicê bitwy pod
Olszynk¹ Grochowsk¹

który odbêdzie siê

27 lutego o godz 16
w koœciele Matki Bo¿ej Zwyciêskiej

ul. Grochowska 365

Klub Wolontariatu
dzia³aj¹cy przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawa ul. Stojanowska 12/14 zaprasza osoby chêtne
do pracy wolontarystycznej z osobami samotnymi, starszymi i nie-
pe³nosprawnymi oraz dzieæmi, które potrzebuj¹ pomocy w nauce.
 Spotkania Klubu odbywaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê w godzinach
16-18 (telefon kontaktowy do koordynatorów ds. wolontaria-

tu: 678-70-65 Beata Kosionek i Ma³gorzata Kornet - kom. 0693-
495-694).
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APARATY S£UCHOWE

Firma „FONEM”

APARATY S£UCHOWE

Firma „FONEM”

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

♦♦♦♦♦      indywidualne wk³adki do uszu

♦♦♦♦♦      baterie i œrodki pielêgnacyjne
♦♦♦♦♦  sprzeda¿ na raty

♦♦♦♦♦  refundacja NFZ
ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna

Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne
ul. D¹browszczaków 5A

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

czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

tel. 618-88-84

bez wstêpnych op³at i prowizji!

Al. Jerozolimskie 44

pok. 230, IIp (obok Rotundy)

333 73 50,  333 73 51

498  92  88

bez porêczeñ
i zgody wspó³ma³¿onka

KREDYT

DLA CIEBIE

WYSOKIE KWOTY

}
damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13

(wjazd od Kondratowicza)
tel. 678-82-27

0501-772-753

dojazd do Klienta

baleyage  60-130 z³

trwa³a  60-100 z³

SOLARIUM - od 83 gr/min

MANICURE, PEDICURE
zabiegi parafinowe

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

gratis

strzy¿enie

i modelowanie

strzy¿enie dzieci

kosmetyka twarzy
depilacja woskiem
makija¿
henna
MASA¯ (leczniczy i  dzieci)

PE£NA KOSMETYKA

STYLIZACJA PAZNOKCI

AKRYL/ ¯EL - 80 z³
uzupe³nienie - 55 z³

Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

zaprasza sklep MALWA

ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07

pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

ZAK£AD

SZKLARSKO

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

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

pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13
faktury VAT

ul. Brechta 9

wkroczy³, przybrany w strój z epo-

ki, sam poeta, w osobie Janusza

Pawlickiego z IIIB.

W ci¹gu prawie 6 lat istnienia

Gimnazjum nr 32, mury szko³y
przy ul. Otwockiej 3 opuœci³o 564

absolwentów. W roku bie¿¹cym
naukê kontynuuje 550 gimnazja-

listów. Pracuje z nimi 50 nauczy-

cieli.

Powrót patrona

Prezentujemy Czytelnikom kolejne prace

 Marty Gutowskiej - Matulki
Dziœ maj¹ Pañstwo okazjê zakupiæ poni¿sze prace.

Kontakt z autork¹: 0506 591 926

lub z nasz¹ redakcj¹: 618 00 80

dokoñczenie ze str. 1

Obraz 1 - „Martwa natura w br¹zach”

olej,  80x100 cm, cena 1000 z³

Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 185 znajduje siê
przy ul. Wo³omiñskiej 56. Nasze przedszkolaki korzystaj¹ z po-
mocy logopedy, pedagoga specjalnego, pedagoga terapeuty,
dwóch psychologów. Praca z dzieæmi odbywa siê w dobrze wy-
posa¿onych salach i gabinetach. Mamy now¹ salê profesjonalnie
wyposa¿on¹ do terapii integracji sensorycznej. Stosowana jest
ona w pracy z dzieæmi z zaburzeniami rozwoju ruchowego,  kon-
centracji uwagi, z MPD, autyzmem,  opóŸnieniami rozwoju oraz  z
tzw. grupy ryzyka dysleksji.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do odwiedzenia

naszej placówki, tel. 619-87-00.

obraz 2 - „B³êkitne pole”

olej 50x70 cm, cena 300 z³

przedszkole integracyjne

Gimnazjum ma swój hymn, w
którym pobrzmiewaj¹ s³owa wier-
sza „Do m³odych”; muzykê skom-
ponowa³ Wojciech Nasi³owski.

„Muzyczny moment” pod dy-
rekcj¹ Roberta Haszko od kilku
lat zajmuje I miejsce w przegl¹-
dzie szkolnych zespo³ów mu-
zycznych, organizowanym przez
kuratorium oœwiaty i wychowania.

Od 6 lat ukazuje siê gazetka
szkolna AQQ, z niemieckojêzycz-
nym dodatkiem „Die Beilage”,
który w konkursie, og³oszonym
przez „¯ycie Warszawy” i biuro
poselskie Marka Borowskiego,
zaj¹³ III miejsce. Do osi¹gniêæ w
innych  dziedzinach nale¿¹ m.in.:
I miejsce w konkursie „Dziedzic-

two XX wieku”, sukces Paw³a
Makulskiego w konkursie geogra-
ficznym w r. 2002/2003, wyró¿-
nienie Katarzyny Miszczuk w
ogólnopolskim konkursie „Polska
w Europie”; I miejsce Justyny Si-

korskiej w konkursie „Magiczne
miejsca Pragi”, I miejsce dru¿y-
ny dziewcz¹t w pi³ce no¿nej w r.
2002/2003  w Warszawskiej
Olimpiadzie M³odzie¿y i I miejsce
w Mazowieckich Igrzyskach M³o-
dzie¿y Szkolnej, I i III miejsce dru-
¿yn ch³opców w Turnieju „Gramy
o z³ot¹ pi³kê”, organizowanym
przez „Przegl¹d Sportowy” w
2001/2002r.

Tradycj¹ szko³y s¹ jase³ka i
wspólne kolêdowanie przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, a
tak¿e imprezy, zwi¹zane z reali-
zacj¹ œcie¿ek edukacyjnych: eu-
ropejskiej, ekologicznej, zdrowot-
nej, antycznej. Za zgod¹ dyrekcji
realizowane s¹ równie¿ mniej tra-

dycyjne „dni”: krawata, okularni-
ka, kolorów. Lista ciekawych po-
mys³ów nie zosta³a zamkniêta dla
poszukiwaczy nowych, nie odkry-
tych dróg.                                K.

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

      tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16
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mini og³oszenia

NAUKA
ANGIELSKI doœwiadczony lektor
skutecznie uczy mówiæ w³asn¹
metod¹ konwersacji (literacki-
potoczny) 676-73-65
JÊZ. polski - doœwiadczona na-
uczycielka 322-60-32, 0691-082-
071
MATEMATYKA studentka UW
0888-720-156
NAUCZYCIELKA szko³y muzycz-
nej, fortepian, œpiew 670-31-89,
0502-935-459
SZWEDZKI indywidualnie 0691-
406-405

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105-
672.
GABINET naturoterapi - stres,
lêki, z³e samopoczucie, obni¿ona
odpornoœæ 0692-563-562
MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, kardiolog, gastrolog, gine-
kolog, laryngolog, chirurg, ortope-
da, dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), urolog (stulejki, wêdzide-
³ka) psychiatra - akupunktura, in-
ternista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergotera-
peuta. Panieñska 4,  tel. 619-52-
31
MEDICA - lekarze wszystkich
specjalnoœci, analizy - pe³ny za-
kres, RTG, USG, EKG, audiome-
tria, szczepienie przeciwko gry-
pie.Nowoczesna diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
OBERON ul. Z¹bkowska 44
tel.619-40-23, 619-26-14
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
-pe³na informacja o stanie zdro-
wia    i objawach chorobowych,
dobór najskuteczniejszych prepa-
ratów wspomagaj¹cych leczenie
ul. Trocka 10A, tel. 679-30-60,
0502-813-252
PSYCHIATRA, Psychoterapeuta
na Bia³o³êce: Nerwice, Depresje,
Psychozy, Pomoc w sytuacjach
kryzysowych. Æmielowska15 lo-
kal 70. Wizyty umawiane telefo-
nicznie 0507-080-721

US£UGI
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektrycz-
ne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756 52 83 i  0698 916 118
GLAZURNIK hydraulik 614-49-
34, 0506-091-379
HYDRAULIKA, gaz, wod.-kan.,
c.o., faktury vat - gwarancja -
0501-921-108
KAZUS II S.C. ekspresowe dora-
bianie kluczy, immobilizery kodo-
wanie, monta¿ zamków, awaryj-
ne otwieranie zamków, piecz¹tki
w 1 godz., ostrzenie, baterie,
zamki, k³ódki. ul. Targowa 71A
lok.11, tel. 618-31-21,  kom.
0506-179-661

KRAWIECKIE, kuœnierskie  679-
30-64
MAGIEL prasuj¹cy, pranie che-
miczne-wodne, przeróbki kra-
wieckie, ul. Smoleñska 90. Pon.-
pt. 10-18
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek: ARDO, Polar,

Whirlpool, Indesit, Candy,

Ariston tel. 614-83-83; 0609-

025-469
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25
Pralki, lodówki, szybko, solidnie
gwarancja 679-00-57, 0501-587-
257
NAPRAWA pralek, lodówek, gwa-
rancja, 670-39-34, 0502-253-670
NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO,
CD firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-
15.30, 17.00-21.00 tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
PRANIE dywanów i wyk³adzin
0602-34-08-98
PRANIE profesjonalnie Karche-
rem dywanów, wyk³adzin, tapicer-
ki, materacy. Dojazd gratis 619-
40-13, 0502-928-147
PRAWNIK, sporz¹dzanie po-
zwów, wniosków tel. 0508-267-
010
US£UGI stolarskie Radzymiñska
14, tel. 619-91-31
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.
ZAK£AD Œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów, drzwi
dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Ra-
dzymiñska 98, tel 679-60-81,
0604-460-142

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne  619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkry-
ta 0601-569-710
T£UMACZ przysiêg³y jezyka nie-
mieckiego, terminy ekspresowe,
konkurencyjne ceny tel. 0660-
865-302

INNE
MONTA¯ wi¹zañ do nart -
ostrzenie Sport Servis Targó-
wek 678-82-89
KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw - z³o-
to, elektronika, samochód. Ko-
rzystne warunki, ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-
48

KREDYTY: gotówkowe, hipotecz-
ne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501-
550-975
WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-
dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-
ki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
ZESPÓ£ muzyczny „Ulares” za-
bawy, wesela, itp. 0501-219-197

NIERUCHOMOŒCI

Aby mieszkanie z Bródna, Tar-
gówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070 , 8110491  (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñ-
ska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solid-
nie! Tanio! e-mail:alfa@alfamiesz-
kania.pl

KUPIÊ

MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 831-
36-48
NOWOOTWARTY lombard, ni-
skie oprocentowanie, po¿ycz-
ki pod zastaw, skup antyków,
ul. Kêpna 8 lok. 42, 818-52-67

SPRZEDAM

NOTARIALNIE du¿y gara¿ muro-
wany ul. Wo³omiñska 0505-307-
360, 0602-219-012
ORGINALNE œrodki czystoœci z
Niemiec. Super jakoœæ, niska
cena ul. Kêpna 8 lok. 42
SPRZEDAM ³awki ogrodowe me-
talowe po cenach producenta tel.
0604-460-142

SZUKAM PRACY

46-letnia uczciwa przyjmie ka¿d¹
pracê, sprz¹tanie, opieka nad
osob¹ starsz¹ lub dzieckiem 619-
71-59

ODDAM

M£ODY kocurek, szczepiony, wy-
kastrowany, przytulak do adopcji
w dobre rêce 619-73-69

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II
ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

• mycie nadwozia
• mycie i konserwacja silników
• kosmetyka wnêtrz
• konserwacja skóry
• pranie tapicerki i dywanów
• obs³ugujemy floty

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67

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

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy og³asza
otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy w 2005 roku, przedmiotem którego s¹ nastêpuj¹ce zadania:
zadanie nr 1 - przygotowanie i organizacja imprez rodzinnych w formie festynów przy  placów-
kach oœwiatowych w Bia³o³êce w celu integracji œrodowiska lokalnego;
zadanie nr 2 - przygotowanie i organizacja uroczystoœci dzielnicowych w formie festynów:

a) Bia³o³êckie Do¿ynki,
b) Dzieñ Dziecka na Bia³o³êce;

zadanie nr 3 - organizacja spêdzania czasu wolnego w formie zajêæ artystycznych dla dzieci w
wieku przedszkolnym z terenu Bia³o³êki;
Zlecenie realizacji zadañ publicznych nr 1- 3  nast¹pi w formie wsparcia tych zadañ wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
I. Rodzaj zadania i wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na jego realizacjê:

zadanie nr 1 - przygotowanie i organizacja imprez rodzinnych w formie festynów przy
placówkach oœwiatowych w Bia³o³êce w celu  integracji œrodowiska lokalnego
(15 placówek)     30.000 z³

zadanie nr 2  - przygotowanie i organizacja uroczystoœci dzielnicowych w formie festynów:
                      a. Bia³o³êckie Do¿ynki                      5.000 z³

                       b. Dzieñ Dziecka na Bia³o³êce      25.000 z³

zadanie nr 3  - organizacja spêdzania czasu wolnego w formie zajêæ artystycznych dla dzieci w
                        wieku przedszkolnym z terenu Bia³o³êki    40.000 z³

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postêpowanie konkursowe odbywaæ siê bêdzie przy uwzglêdnieniu zasad okreœlonych w usta-
wie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr
96, poz. 873 z póŸn. zm.).
2. Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê musi mieæ zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci na tere-
nie m.st. Warszawy, a zadanie winno byæ przedmiotem jego dzia³alnoœci statutowej.
4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokoœæ œrod-
ków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadañ, zastrzega siê mo¿liwoœæ zmniejsze-
nia wysokoœci wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych œrodków. W przy-
padku koniecznoœci zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie
bêdzie on zwi¹zany z³o¿on¹ ofert¹. W takim przypadku oferent mo¿e negocjowaæ zmniejszenie
zakresu rzeczowego zadania lub wycofaæ swoj¹ ofertê.
5. Warunkiem przekazania dotacji na wyodrêbniony na ten cel rachunek bankowy jest zawarcie
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewa¿noœci.
6. Prezydent m.st. Warszawy mo¿e odmówiæ podmiotowi wy³onionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy oka¿e siê, ¿e:
- rzeczywisty zakres zadania znacz¹co odbiega od opisanego w ofercie;
- podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolnoœæ do czynnoœci prawnych;
- zosta³y ujawnione, nieznane wczeœniej, okolicznoœci podwa¿aj¹ce wiarygodnoœæ merytorycz-
n¹ lub finansow¹ oferenta;
- podmiot nie wyodrêbni³ rachunku bankowego dla przyjêcia dotacji.
III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadañ nr 1, 2 i 3, okreœlonych w czêœci I,  mo¿e nast¹piæ w terminie od 1 maja do 30
grudnia 2005 roku. Realizacja zadañ 1 - 3 musi obejmowaæ okres po terminie podpisania umowy.
2. Podmiot sk³adaj¹cy ofertê na realizacjê zadañ, o których mowa w czêœci I, powinien mieæ
niezbêdne doœwiadczenie w organizacji tego typu zadañ, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczo-
we w postaci bazy materialno - technicznej lub dostêp do takiej bazy, zapewniaj¹ce wykonanie
zadania.
3. Pozosta³e warunki realizacji zadañ zostan¹ ujête w wi¹¿¹cej strony umowie.
IV. Termin i miejsce sk³adania ofert

1. Oferty nale¿y sk³adaæ, na formularzu zgodnym z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publiczne-
go i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykona-
nia tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891), w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy - 03-122 Warszawa, ul. Modliñska 197, pok. 105 , w nieprzekraczalnym terminie do

15 marca 2005 roku do godz. 16.. Formularz oferty mo¿na otrzymaæ w Wydziale Kultury dla
Dzielnicy Bia³o³êka, Biurze Kultury Urzêdu m.st. Warszawy lub pobraæ ze strony internetowej
Urzêdu m. st. Warszawy www.um.warszawa.pl /Informator kulturalny - Kulturalna Warszawa/.
2. Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie; koperta powinna byæ opisana nastêpuj¹co: na-
zwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania okreœlonego w konkursie.
3. Oferta niez³o¿ona we wskazanym terminie lub taka, która wp³ynie poczt¹ po  terminie, nie
bêdzie objêt¹ procedur¹ konkursow¹.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Otwarcie ofert nast¹pi nie póŸniej ni¿ po 10 dniach od dnia w którym up³yn¹³ termin sk³adania
ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej z³o¿onych ofert dokona Komisja Konkursowa, w sk³adzie 8 -
10 osób, powo³ana przez Dyrektora Biura Kultury Urzêdu m.st. Warszawy, protokolarnie kwalifi-
kuj¹c oferty do otrzymania dotacji. Komisja bêdzie bra³a pod uwagê, w szczególnoœci:
a) jakoœæ oferty - nie bêdzie rozpatrywana oferta niekompletna, z³o¿ona na innym formularzu,
nieprawid³owo wype³niona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów;
b) mo¿liwoœæ realizacji zadania przez oferenta - doœwiadczenie w organizacji tego typu zadañ,
zasoby osobowe i rzeczowe;
c) przedstawion¹ kalkulacjê kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania, szczególnie w czêœci, która ma byæ pokryta z dotacji, a tak¿e wysokoœæ œrodków w³a-
snych i pozyskanych od innych podmiotów;
d) wiarygodnoœæ finansow¹ oferenta - m.in. brak zaleg³oœci p³atniczych wobec ZUS i Urzêdu
Skarbowego, sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy;
e) rzetelnoœæ oferenta - analiza i ocena realizacji zadañ zleconych oferentowi w poprzednim
okresie, w tym terminowoœæ i jakoœæ rozliczenia otrzymanych dotacji.
3. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji zadañ wymienionych w czêœci I przez kilka podmiotów.
4.  Konkurs rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy, po zapoznaniu siê z opini¹ Komisji Konkurso-
wej. Og³oszenie zawieraj¹ce rozstrzygniêcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy oraz na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Bia³o³êka i stronie internetowej  m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Bia³o³êka.

OG£OSZENIE
Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 2188/2005

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 lutego 2005 roku

Biuro Ubezpieczeñ Maria i Jan ¯y³a
mieszcz¹ce siê w budynku

Urzêdu Dzielnicy Warszawa Bia³o³êka ul. Modliñska 197

zaprasza do ubezpieczeñ
komunikacyjnych, maj¹tkowych, osobowych i turystycznych
PZU S.A., TUiR WARTA S.A., HDI Samopomoc S.A. i inne
w poniedzia³ek w godz. 8-18, wtorek-pi¹tek w godz. 8-16

Przyjmujemy równie¿ zg³oszenia telefoniczne.

Nr tel. 0501-099-140, tel/fax 510-32-17

ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 34 im. MIESZKA I w WARSZAWIE
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHÊTNYCH DO PODJÊCIA

WARSZAWA TARGÓWEK ul. MIESZKA I nr 7
tel. (022) 679-16-69; 679-54-39

www.mieszko.neostrada.pl, biuro@mieszko.neostrada.pl

dojazd: autobus 170, 307, 140

BEZP£ATNEJ NAUKI
 w Liceum Uzupe³niaj¹cym wieczorowym dla absolwentów

Zasadniczej Szko³y Zawodowej
Przyjmowanie dokumentów do koñca lutego 2005 r.

Nauka rozpoczyna siê 01.03.2005 r.
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MAGIEL PRASUJ¥CY I NA ZIMNO
pranie bielizny,  firan, zas³on, fartuchów, koszul
tel. 618-96-52

PRALNIA  CHEMICZNA

 tel. 618-96-52

plac Hallera 9
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Mo¿na powiedzieæ, ¿e wyj¹t-
kowo wczeœnie, bo 10 lutego
prezydent Kaczyñski przedstawi³
Radzie Warszawy projekt bud¿e-
tu na 2005 rok. W latach ubie-
g³ych samorz¹d miasta zajmo-
wa³ siê nim dopiero na sesji mar-
cowej. Nie bêdê siê zajmowa³
szczegó³ow¹ analiz¹ bud¿etu,
bo sam druk liczy ponad 750
stron plus 180 stron autopopra-
wek.

Ogó³em Pan Prezydent prze-
widuje wydaæ w roku 2005 po-
nad 8 miliardów z³otych, z cze-
go na same p³ace - w tym tak¿e
ca³ej armii urzêdników - ponad
2 miliardy, to jest prawie 25% wy-
datków miasta. O prawie 500
milionów z³otych mniej, bo tyl-

ko 1,5 miliarda z³otych Pan
Prezydent zamierza wydaæ na
inwestycje w Warszawie.

Czêœci¹ uchwalonego bud¿e-
tu miasta s¹ dzielnicowe za³¹cz-
niki. Maj¹c w posiadaniu ten do-
kument pozwolê sobie zapre-
zentowaæ podstawowe parame-
try dla Pragi Pó³noc, Targówka i
Bia³o³êki.

Z tej tabeli widaæ ni mniej ni
wiêcej, ¿e na Pradze Pó³noc in-
westycje s¹ piêt¹ achillesow¹
(mniejsze nak³ady na inwestycje
z 18 dzielnic Warszawy maj¹ tyl-
ko Ochota, Rembertów i Wila-
nów). Anga¿uj¹ niespe³na 6%
wydatków ogólnych, podczas
gdy na Bia³o³êce prawie 25% a
na Targówku blisko 10%. Gdy-
by jeszcze by³y rekompensowa-
ne du¿ymi wydatkami na remon-
ty zdekapitalizowanych budyn-
ków to zmienia³oby jego obraz.
Tak jednak nie jest.

Dodajmy tak¿e, ¿e z planowa-
nych 29 tematów inwestycyjnych
tak naprawdê w tym roku zapla-
nowano jedynie ukoñczenie
trwaj¹cej od 2001 roku budowy
ujêcia wód podziemnych oligo-
ceñskich przy ulicy Kowelskiej
róg Strzeleckiej.  Inne znacz¹ce
zadania, które maj¹ byæ realizo-
wane w tym roku to:

1. Przebudowa Letniej i Lêbor-
skiej–600 000

2. Rewitalizacja Z¹bkowskiej–
1 500 000

3. Budowa hali sportowej przy
SP 127 Kowieñska 12/20 –
2 500 000

4. Nadbudowa budynku ze-
spo³u szkó³ przy Jagielloñskiej 7
– 1 500 000

5. Dalsza modernizacja bu-
dynku urzêdu przy K³opotow-
skiego 15 – 2 400 000

Te piêæ zadañ na kwotê ponad
8 milionów z³otych poch³aniaj¹
ponad dwie trzecie œrodków na
wszystkie praskie zadania inwe-
stycyjne.  Kwota wydatków ca-
³ego bud¿etu w wysokoœci 215
milionów z³otych na Pradze Pó-
³noc wydaje siê byæ olbrzymia.

Wiêksze bud¿ety maj¹ tylko
Bielany, Mokotów, Praga Po³ud-
nie, Œródmieœcie i Wola.

Jest to tylko wielkoœæ po-
zorna i skutek manewru Pre-

zydenta Kaczyñskiego, który
w³¹czy³ bud¿et dotychczaso-
wego ZNK do bud¿etu dzielni-
cy. De facto moim zdaniem
dzielnica na tym straci³a. Bo po-
ziom jej wydatków w roku 2004

Białołęka Praga Północ Targówek
Wydatki ogółem 114 252 569 215 172 759 204 983 785
Wynagrodzenia i
pochodne

43 136 948 90 296 741 86 092 979

Wydatki majątkowe -
% wydatków ogółem

27 589 000 zł
 25%

12 167 200 zł
6%

20 741 000 zł
10%

Ilość realizowanych
zadań inwestycyjnych

49 29 16

Dział Wyszczególnienie 2004 2005
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną gaz i wodę
550 000 600 000

600 Transport i łączność 4 386 200 2 348 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 728 859 73 649 200
710 Działalność usługowa 90 000 109 000
750 Administracja publiczna 13 963 934 14 953 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej
11 937 0

756 Dochody od osób prawnych 4 500 0
801 Oświata i wychowanie 70 076 714 73 936 067
851 Ochrona zdrowia 598 200 600 000
852 Pomoc społeczna 18 313 794 30 337 350
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej
1 670 000 0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 232 731 3 320 048
900 Gospodarka komun. i ochrona środow. 2 759 550 2 759 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 4 800 000 6 305 020
926 Kultura fizyczna i sport 6 100 000 6 250 000

Ogółem
dzielnica

137 301 419 215 172 759

Budżet
ZNK

96 566 035 0 zł  - środki
weszły do
działu 700

Razem 243 867 454 215 172 759

Bud¿et roku wyborczego
by³ szacowany na 137 mln plus
poziom bud¿etu ZNK 96 mln co
w sumie dawa³o kwotê ponad
243 milionów z³otych.

Mo¿na siê pokusiæ o porów-
nanie pierwotnych planowanych
wydatków Pragi Pó³noc w latach
2004 i 2005

Gdyby chcieæ dokonaæ
krótkiego przegl¹du bu-
d¿etu roku 2005 nale¿y
zauwa¿yæ nastêpuj¹ce
podstawowe sprawy.

-Znacz¹co spadaj¹ wy-
datki na gospodarkê
mieszkaniow¹ o ponad 33
miliony z³otych.

-Wzrastaj¹ o ponad 12
mln z³otych wydatki na po-
moc spo³eczn¹, co jest
skutkiem przejêcia dodat-
kowych zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej
(œwiadczenia rodzinne
oraz sk³adki na ubezpie-
czenia emerytalne i rento-
we z ubezpieczenia spo-
³ecznego).

-O 4 mln roœnie plan wy-
datków w dziale 801

 Zgodnie z moj¹ wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹
przedstawiam Pañstwu radcê prawnego, pa-
ni¹ Beatê B³êdowsk¹, która szczegó³owo wy-
jaœni sytuacjê formalno – prawn¹, zwi¹zan¹
z udzia³em gara¿y w nieruchomoœci.

 Jednoczeœnie informujê Pañstwa, ¿e za
zgod¹ Komisji Rewizyjnej zosta³a wynajêta
przez Wspólnotê Mieszkaniow¹ Kancelaria
Prawna pani Beaty B³êdowskiej do pomocy
w uregulowaniu sprawy udzia³ów. Mam na-
dziejê, ¿e ta wa¿na dla Wspólnoty sprawa
bêdzie za³atwiona na najbli¿szym Walnym
Zebraniu Wspólnoty, które odbêdzie siê 17
marca w sali konferencyjnej Urzêdu Dzielni-
cy Targówek. Proszê Pañstwa o liczne przy-
bycie.

Oddajê zatem g³os pani Beacie B³ê-
dowskiej. Ewentualne uwagi i wnioski pro-
szê kierowaæ do Zarz¹dcy na adresy jkazin-
ski@metropolitan.pl, lub  kazinski.jo-
zef@neostrada.pl.

Zarz¹dca, p. Józef Kaziñski oraz Komisja
Rewizyjna Wspólnoty Mieszkaniowej nieru-
chomoœci przy ul. Œw. Wincentego 110, zwró-
cili siê do naszej Kancelarii Prawnej o pomoc
w rozwi¹zaniu problemu w³aœciwego udzia³u
w g³osowaniu, w³aœcicieli miejsc postojowych
w gara¿ach wielostanowiskowych. W tej
wspólnocie udzia³ powierzchni tego lokalu
wynosi a¿ 25 % w ca³ej wspólnocie. Taki stan
rzeczy powoduje, ¿e trudno jest podj¹æ
uchwa³ê uzyskuj¹c ka¿dorazowo wymagan¹
wiêkszoœæ.

Zgodnie bowiem z ustaw¹ o w³asnoœci lo-
kali, w³aœciciele podejmuj¹ uchwa³y w spra-
wach przekraczaj¹cych. zwyk³y zarz¹d. G³o-
suj¹ co do zasady udzia³ami. Wielkoœæ tego
udzia³u ustala siê przyporz¹dkowuj¹c po-
wierzchniê u¿ytkow¹ lokalu do ³¹cznej po-
wierzchni wszystkich lokali. Tak wyliczon¹
wielkoœæ wpisuje siê do aktu notarialnego.

Przypomnijmy, ¿e nie chodzi tu jedynie o
lokale mieszkalne, ale równie¿ o te, które
zosta³y przeznaczone na inne cele np. u¿yt-
kowe. Oprócz lokali przeznaczonych na skle-

Szanowni Mieszkañcy
nieruchomoœci

ul. Œw. Wincentego 110
py, puby czy restauracje mog¹ wœród nich wy-
stêpowaæ lokale u¿ytkowe np. wielostanowi-
skowy lokal gara¿owy.

Najczêœciej udzia³ przypisany temu loka-
lowi, jest podzielony na tyle czêœci u³amko-
wych, ilu jest w³aœcicieli miejsc postojowych.
Jest to zgodne z kodeksem cywilnym, bo to
on ma tu zastosowanie. Jest to tzw. wspó-
³w³asnoœæ w czêœciach u³amkowych.

Tak wiêc mamy tu do czynienia z nastê-
puj¹cym problemem. Kilkudziesiêcioosobowa
grupa wspó³w³aœcicieli lokalu u¿ytkowego-ga-
ra¿u jest zobowi¹zana uczestniczyæ w podej-
mowaniu uchwa³ we wspólnocie. Kodeks cy-
wilny wymaga, aby wspó³w³aœciciele  gara-
¿u, podejmuj¹c uchwa³ê w ca³ej wspólnocie,
w sprawie przekraczaj¹cej zwyk³y zarz¹d,
najpierw we w³asnym gronie uzyskali jedno-
myœlnoœæ. Jak wszyscy wiemy to jest prak-
tycznie niemo¿liwe.

Czy wobec tego wspólnota musi byæ spa-
rali¿owana takim stanem prawnym? Otó¿
nie. Ustawodawca przewiduje w ustawie o
w³asnoœci lokali mo¿liwoœæ ustalenia odmien-
nego od okreœlonego w tej ustawie sposobu
zarz¹dzania tak¹ nieruchomoœci¹. Z takiej
mo¿liwoœci skorzysta³a wspólnota przy ul. Œw.
Wincentego 110, powierzaj¹c profesjonalne-
mu zarz¹dcy w trybie, o którym mowa w art.
18 ustawy, zarz¹dzanie nieruchomoœci¹.

Sposób zarz¹dzania nieruchomoœci¹ mo¿e
obejmowaæ tak¿e wprowadzenie jako zasa-
dy generalnej we wszystkich g³osowaniach
nad uchwa³ami - zasady jeden w³aœciciel, je-
den g³os. Jej ustalenie, dla wszystkich g³oso-
wañ we wspólnocie, nastêpuje po jednorazo-
wym zaprotoko³owaniu takiej uchwa³y przez
notariusza.

Wprowadzenie takiej zasady pozwoli na
szybsze podejmowanie skutecznych prawnie
uchwa³ we wspólnocie w sprawach najwa¿-
niejszych dla utrzymania wspólnoty w stanie
nie pogorszonym.

Radca prawny Beata B³êdowska

Oœwiata i wychowanie w zwi¹z-
ku z zaplanowanymi inwestycja-
mi ( budowa hali sportowej przy
SP 127 i nadbudowa budynku
szkolnego przy Jagielloñskiej 7).
Nie wzrastaj¹ natomiast w
oœwiacie wydatki bie¿¹ce.

-Znikn¹³ dzia³ 853 poniewa¿ fi-
nansowanie ¿³obków realizuje
centralnie miasto.

-We wzroœcie wydatków na
kulturê i ochronê dziedzictwa na-
rodowego kryje siê kwota prze-
znaczona na przebudowê Placu
Weteranów 1863 r z budow¹

Domu Kultury i sali widowisko-
wej.

Mimo to zamierzenia inwesty-
cyjne jak na ekipê która do tej
pory niewiele na Pradze zrobi³a
i tak s¹ doœæ ambitne. W g³owê
jednak zachodzê, jak zarz¹d

dzielnicy widzi w tych warunkach
funkcjonowanie gospodarki ko-
munalnej. Nie rokuje to dobrze
poprawie stanu technicznego
praskich kamienic.

Ireneusz Tondera

Radny Województwa

Mazowieckiego

Przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

PS. Redakcji NGP z okazji
300 numeru gazety wielu no-
wych wspania³ych wydañ.

Nie rozumiemy dlaczego s³u¿-
by ochrony przyrody dopuœci³y do
wykonywania prac na terenach
tak cennych przyrodniczo wyko-
nawcê, który nie ma szacunku dla
przyrody - pisz¹

przedstawiciele sekcji ochrony
przyrody Towarzystwa Turystów
Przyrodników i Krajoznawców,
niepokoj¹c siê  stanem moderni-
zowanych w³aœnie wa³ów wiœla-
nych. Lista zarzutów wobec wy-
konawcy inwestycji jest d³uga. O
komentarz poprosiliœmy Ilonê Ku-
leczkê, naczelnika Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warsza-
wa.

Zarzut pierwszy dotyczy usu-

Niedawno emeryci i renciœci
maj¹cy status kombatantów byli
informowani przez ZUS o gro-
szowych wyrównaniach z tytu-
³u rycza³tu energetycznego i
dodatku kombatanckiego. Czê-
sto koszty wysy³ki pisma by³y
tylko nieznacznie ni¿sze ni¿
kwoty, o których zainteresowa-
nych informowano. Gdzie sens
i logika? Jak poinformowa³a
rzeczniczka ZUS - wymóg usta-
wowy. Wymogu ustawowego
nie ma w odniesieniu do infor-
macji o bardzo wa¿nej sprawie
- koniecznoœci wymiany legity-
macji inwalidy wojennego, któ-

Wa³ niezgody
wania drzew bez zachowania
ustawowej - nie mniejszej ni¿ trzy
metry - odleg³oœci od stopy wa³u
wiœlanego. Ilona Kuleczka nie
zgadza siê z tym zarzutem - Od-
leg³oœæ zosta³a zachowana, na
miejscu wykonywaliœmy pomiary.
Przyrodnicy pisz¹ -  (...) w pew-
nej odleg³oœci od siebie usytu-

owane s¹ liczne wysepki, utwo-
rzone poprzez zepchniêcie urob-
ku i po³o¿one wiele metrów od

stopy wa³u. Fakt ten, jest tym bar-
dziej karygodny, i¿ na terenie wy-

sepek zniszczono ca³kowicie ro-
œlinnoœæ tworz¹c piaszczyste pu-
stynie. Jak zapewnia naczelnik
Kuleczka w tych miejscach nie
by³o ¿adnej wartoœciowej roœlin-

noœci poza chwastami. Sk³adowa-
nie ziemi musi siê odbywaæ w
miêdzywalu. Zarzut o niszczeniu
drzew nie przeznaczonych do wy-
cinki jest równie¿ bezpodstawny,
¿adne drzewo nie zosta³o okale-
czone. Firma wykonuj¹ca moder-
nizacjê wa³u nie zabezpieczy³a
ich pni deskami (o co wnioskuj¹
przedstawiciele TTPiK) tylko dla-
tego, ¿e nie ma takiej potrzeby -
drzewa s¹ bezpieczne. - Na

wszystkie usuwane drzewa jest
zgoda Wojewódzkiego Konser-

watora Przyrody. Na pytanie dla-
czego prace rozpoczêto w zimie
jest tylko jedna odpowiedŸ - to jest

najlepszy czas na ich wykonywa-
nie. W tej chwili poziom wód nie

Nowe legitymacje
O tym, ¿e powinnam wymieniæ swoj¹ legitymacjê inwalidy wojennego dowiedzia³am siê

od pani magister w aptece, kiedy odbiera³am leki. ¯adna informacja z Zak³adu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych do mnie nie dotar³a. Oto sygna³ od rencistki, naszej sta³ej czytelniczki.

jest wysoki, gdyby sytuacja siê
zmieni³a firma wykonuj¹ca mo-

dernizacjê zaprzestanie prac i od-
powiednio zabezpieczy wa³ -
mówi Ilona Kuleczka. Zdarza siê
i tak, ¿e - jak pisz¹ przedstawi-
ciele TTPiK - wa³ gdzieniegdzie
mo¿e byæ rozjechany. Uwa¿aj¹,
¿e taki stan stwarza zagro¿enie,
tymczasem jest to stan przejœcio-
wy i wynika z logiki prac moderni-
zacyjnych. - Po rozmowach  z

przedstawicielami Towarzystwa
Ochrony Ptaków zdecydowali-

œmy, ¿e prace zostan¹ ograniczo-
ne w okresie lêgowym czyli od 15
marca do 15 wrzeœnia. W tym

czasie nie bêd¹ wycinane drze-
wa - dodaje naczelnik Kuleczka.
Tym samym zarzut braku dba³o-
œci o miejsca gniazdowania i lêgu
chronionych gatunków ptaków
wodnych jest nieuzasadniony.
Przyrodnicy pisz¹, ¿e w drzewach
powalonych w naturalny sposób
maj¹ swoje siedliska chrz¹szcze
z rodziny biegaczowatych i kóz-
kowatych. Uwa¿aj¹, ¿e owych
drzew nie powinno siê usuwaæ. W
myœl prawa budowlanego w za-
siêgu prac modernizacyjnych nie
mog¹ siê znajdowaæ powalone
drzewa - to uniemo¿liwia³oby
m.in. przejazd ciê¿kiego sprzêtu.
Powalone drzewa, w których osie-
dli³y siê chrz¹szcze pozostan¹
nienaruszone w miêdzywalu. Nie-
dba³y - wed³ug przyrodników -
sposób ciêcia usuniêtych drzew
nie œwiadczy o braku gospodar-
noœci, bowiem to nabywca drew-
na decyduje o tym w jakiej formie
chce je otrzymaæ. Ilona Kuleczka
zgadza siê, ¿e brak tablicy infor-
macyjnej na terenie inwestycji jest
niedopuszczalny.

ra uprawnia do wielu ulg i zwol-
nieñ. Jak siê dowiedzieliœmy w
pó³nocnopraskim oddziale
ZUS, wa¿noœæ legitymacji up³y-
nê³a 16 listopada ubieg³ego
roku, zaœ zainteresowanych in-
formowano na ³amach prasy -
pisa³ o tym jeden tytu³!  Urzêd-
niczka ZUS powiedzia³a NGP,
¿e inwalidów wojennych powin-
ny by³y poinformowaæ stowa-
rzyszenia kombatanckie. Co z
tymi, którzy do ¿adnych nie na-
le¿¹?

Informujemy Czytelników, ¿e
wymiany legitymacji inwalidy
wojennego nale¿y dokonaæ jak

najszybciej. Nie ma konieczno-
œci osobistego stawiennictwa w
ZUS, sprawê mo¿na zleciæ ko-
muœ z rodziny. Do podpisane-
go przez kombatanta wniosku,
który jest dostêpny w ka¿dym
oddziale ZUS, nale¿y do³¹czyæ
dwa aktualne zdjêcia. Oczeki-
wanie na now¹ legitymacjê trwa
tydzieñ. Przy odbiorze nowej
nale¿y zdaæ star¹ i okazaæ do-
wód osobisty. Jeœli  odbioru do-
konuje za inwalidê wojennego
ktoœ z rodziny, powinien okazaæ
zarówno dowód osobisty kom-
batanta jak i swój w³asny.

                                    (egu)

Prace modernizacyjne odby-
waj¹ siê w obrêbie rezerwatu
przyrody £awice Kie³piñskie. To
nak³ada na wykonawców wymóg
szczególnej dba³oœci. Z drugiej
strony modernizacja wa³u musi
byæ wykonana, bowiem jego
obecny stan jest na tyle kiepski,
¿e wysoka woda mo¿e stworzyæ
realne zagro¿enie powodziowe.
Mieliœmy tego przedsmak w cza-
sie ostatniej wielkiej powodzi. Pra-
ce potrwaj¹ rok, pozostaje mieæ
nadziejê, ¿e do czasu ich zakoñ-
czenia wielka woda nam nie za-
grozi.                                  (egu)

Strony www -

Europa
Czy mamy œwiadomoœæ, ¿e

Unia Europejska zu¿ywa 17 proc.
wyprodukowanej na œwiecie ener-
gii? Czy wiemy, ¿e unijne wydatki
na opiekê spo³eczn¹ poch³aniaj¹
œrednio jedn¹ czwart¹ PKB? W
skarbcach UE znajduje siê 32
proc. œwiatowych rezerw waluto-
wych, ale wspólnota potrafi po-
trz¹sn¹æ kies¹ - udzia³ Unii w po-
mocy dla krajów Trzeciego Œwia-
ta stanowi 53 proc. œwiatowych
wydatków na ten cel. Euroentu-
zjaœci, acz nie tylko, znajd¹ te i
wiele innych informacji na stronie
www.panstwaeuropy.friko.pl.
Podstawowe dane o krajach eu-
ropejskich, unijne fundusze, orga-
nizacje, komitety, traktaty, Parla-
ment Europejski, co nieco o euro,
kilkaset dowcipów - niekoniecznie
o Unii. Bardzo interesuj¹ca stro-
na.                                     (egu)
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05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29
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04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a
tel./fax 610-52-60, tel. 673-01-88
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Informacje  o wspó³pracy:  0602-351-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii

Ulice Pragi

Stalowa (cz. 2)
Po likwidacji Warszawskiej Fa-

bryki Stali, dziêki której ulica
otrzyma³a w 1891 roku sw¹ do
dziœ obowi¹zuj¹c¹ nazwê, pofa-
bryczny teren przejê³o wojsko
carskie, które ulokowa³o tutaj
warsztaty artyleryjskie. Pami¹tk¹
zachowan¹ z tego okresu jest
budynek stoj¹cy frontem do ulicy
Szwedzkiej, dok³adnie na wyso-
koœci  wylotu ulicy Równej. Uwa¿-
ny obserwator dostrze¿e na atty-
ce wieñcz¹cej budynek p³asko-
rzeŸbê dwóch skrzy¿owanych ze
sob¹ armat. D³ugoletnim naczel-
nikiem warsztatów artyleryjskich
na Stalowej by³ pu³kownik Jakub
Filipow. Mieszka³ on w nieistnie-
j¹cym dziœ domu przy Stalowej
71, który równie¿ u¿ytkowa³o
wojsko rosyjskie. Tak¿e na tej
posesji  mieœci³a siê cerkiew pod
wezwaniem b³. Sergiusza z Ra-
donie¿a. By³a to kaplica przezna-
czona dla za³ogi warsztatów i z
pewnoœci¹  zajmowa³a jedno z
pomieszczeñ tego piêtrowego
budynku. Najwczeœniejsza o niej
wzmianka, jak¹ uda³o mi siê od-
naleŸæ, pochodzi z 1904 roku.

Po odzyskaniu przez Polsk¹
niepodleg³oœci, warsztaty artyle-
ryjskie przesz³y we w³adanie woj-
ska polskiego. W ich miejsce
utworzono Zbrojowniê Nr 2, gdzie
w okresie miêdzywojennym wy-
twarzano czêœci zamienne do
dzia³, karabinów, wózki i skrzynie
do transportu amunicji, prowa-
dzono remonty. Opracowywano
te¿ nowe technologie s³u¿¹ce po-
prawie obronnoœci kraju. W czê-
œci zabudowañ Zbrojowni mieœci-
³a siê te¿ Centralna Sk³adnica In-
¿ynieryjna.  Strategiczne znacze-
nie zak³adu by³o przyczyn¹ jego
zniszczenia ju¿ w 1939 r., gdy sta³
siê celem ataków bombowych.
Dlatego dziœ na zajêtym przez
rozmaite hurtownie i ogólnie do-
stêpnym terenie dawnej Zbrojow-

ni Nr 2 odnajdziemy niewiele hi-
storycznych zabudowañ.

U krañca ulicy Stalowej zloka-
lizowano pocz¹tkow¹ stacjê w¹-
skotorowej kolejki, która ³¹czy³a
Pragê i Targówek z Markami, a
tak¿e z Radzyminem. Jej tory
przebiega³y dok³adnie wzd³u¿ uli-
cy Radzymiñskiej. Pierwsze po-
ci¹gi zaczê³y kursowaæ z Targów-
ka do Marek w 1896 r. Stacjê po-
cz¹tkow¹ przy ul. Stalowej uru-
chomiono w 1901 roku, gdy ko-
lejkê napêdza³y ju¿ ma³e parowo-
zy, z czasem zwane popularnie
„samowarkami”. Kolejk¹ podró-
¿owali pasa¿erowie, miêdzy inny-
mi  na wypoczynek do lasów w
pobli¿u Strugi, ale by³a te¿ ona
wa¿nym œrodkiem przewozu to-
warów produkowanych w zak³a-
dach po³o¿onych w pobli¿u prze-
biegu jej linii. Aby u³atwiæ w³aœci-
cielom przewóz towarów, a co za
tym idzie podnieœæ rentownoœæ
kolejki, budowano bocznice pro-
wadz¹ce bezpoœrednio do zak³a-
dów. Ostatni raz na swoj¹ trasê
kolejka wyruszy³a 31 sierpnia
1974 r. – dziœ w miejscu stacji na

Stalowej znajduje siê hala super-
marketu. Warto przypomnieæ, ¿e
jednym z inicjatorów powstania
kolejki, a tak¿e jej udzia³owcem
by³ znany aptekarz i w³aœciciel
bazaru - Julian Ró¿ycki.

Na pocz¹tku ubieg³ego stule-
cia ulica Stalowa zyskiwa³a co-
raz bardziej wielkomiejski charak-
ter. Przeprowadzono prace bru-
karskie, wybudowano chodniki
oraz posadzono drzewka. We-
d³ug przekazów prasowych
sprzed stu lat Stalowa by³a ju¿
ulic¹ zabudowan¹ przewa¿nie
domami murowanymi. Nowopra-
skie domy drewniane uzyskiwa-
³y te¿ murowane, czêsto kilkupiê-
trowe oficyny. Do ciekawszych
zachowanych do dziœ kamienic,
powsta³ych na prze³omie wieków,
nale¿¹ 3-piêtrowe domy przy dzi-
siejszej Stalowej 34 i 36. W du-
¿ej mierze zachowa³y one boga-
ty, neobarokowy wystrój fasad. W
kapitelach pilastrów zdobi¹cych
elewacjê kamienicy Stalowa 36
mo¿na dostrzec umieszczone
tam gipsowe liry. Szereg kamie-
nic z tego okresu przetrwa³ po
parzystej stronie ulicy, tu¿ przed
skrzy¿owaniem z ul. Szwedzk¹.
S¹ to domy oznaczone obecnie
numerami 50, 52, 54 i 56. W cza-
sach PRL-u skuto w wiêkszoœci
z fasad ich dekoracje. W zwieñ-
czeniu 3-piêtrowej kamienicy
przy Stalowej 50 przetrwa³a jed-

nak data ukoñczenia budowy
domu. By³ to rok 1909. Nale¿a³a
ona do Jana Nieznañskiego i za-
pewne dla niego by³a wzniesio-
na. Po kilku latach pan Jan na-
by³ po³o¿on¹ w s¹siedztwie po-
sesjê przy ówczesnej Stalowej
46. W latach 1913-14 wystawi³ na
niej okaza³¹, 5-piêtrow¹ kamie-
nicê, która w niez³ym stanie i z
pe³nym wystrojem dotrwa³a do
naszych czasów. Nad witrynami
sklepowymi widoczne s¹ p³yciny,
celowo przygotowane na umiesz-
czenie w nich reklam.

Na prze³omie XIX i XX stule-
cia zosta³ wytyczony dzisiejszy
pocz¹tkowy odcinek ulicy Stalo-
wej, pomiêdzy ul. In¿yniersk¹ i
Konopack¹. Nosi³ on wówczas
nazwê „Nowo-Stalowa” i dziêki
sprawnej parcelacji i korzystnej
koniunkturze budowlanej szybko
zape³ni³ siê okaza³ymi kamieni-
cami. Wkrótce po odzyskaniu
przez Polskê niepodleg³oœci uli-
cê Nowo-Stalow¹ przy³¹czono do
Stalowej i pod wspóln¹ nazw¹ ist-
niej¹ do dziœ.

Najbardziej gwarnym miej-
scem przy Stalowej by³ bez w¹t-
pienia bazar Pachulskiego i Do-
mañskiego. W³adys³aw Pa-
chulski od 1911 rozpocz¹³ inwe-
stowanie w dzia³ki przy Stalowej
17, 19, 21 (dziœ s¹ to numery 37,
39, 41) i tu do 1914 r. powsta³
kompleks domów robotniczych z
ulokowanym poœrodku za³o¿enia
szerokim placem, gdzie do ok.
1970 roku dzia³a³ bazar. Sklepy
mieœci³y siê równie¿ w pomiesz-
czeniach parterów i do dzisiaj
odnaleŸæ tu mo¿na wyblak³e œla-
dy dawnych napisów reklamo-
wych.

Wœród licznych sklepów i za-
k³adów us³ugowych, których nie
sposób wymieniæ, przy ulicy Sta-
lowej dzia³a³y niezapomniane dla
rodowitych mieszkañców Nowej
Pragi cukiernie i kawiarnie. Cu-
kiernia Pobudkowskiego mieœciæ
siê mia³a pod numerem 35. Dru-
gim znanym zak³adem tej bran-
¿y by³a cukiernia Aleksandra Pu-
chalskiego. Powsta³a w 1928 r. i
posiada³a swój lokal przy Stalo-
wej 28, ale tak¿e szybko otwo-
rzy³a swe filie na Krakowskim
Przedmieœciu 23 i Wileñskiej 5.
Od 1938 r. dzia³a³a te¿ cukiernia
Puchalskiego na rogu Chmielnej
i Zgody. Co ciekawe, potomkowie
pana Aleksandra prowadz¹ do
dziœ cukiernie na Nowej Pradze -
na ul. Czynszowej oraz ul. 11 Li-
stopada.

Wspomnijmy i dawnych miesz-
kañców Stalowej. Do najwa¿niej-
szych nale¿a³ ród Daabów.  Da-
abowie i oraz skoligaceni z nimi
Martensowie prowadzili, istniej¹-
c¹ od 1866 roku, znan¹ firmê
przemys³owo-budowlan¹ przy
ulicy Czerniakowskiej, róg £a-
zienkowskiej. Ich rzemieœlnicy
wznosili warszawskie domy i pro-
wadzili prace wykoñczeniowe.
Jeden z rodu – Leopold Daab –
przeniós³ siê w koñcu XIX w. na
Now¹ Pragê. By³ on w³aœcicielem
naro¿nych posesji u zbiegu ulic
Stalowej i Czynszowej. Do dnia
dzisiejszego zachowa³y siê po-
wsta³e wtedy kamienice nosz¹-
ce obecnie adres Stalowa 28/30.
Do koñca XIX stulecia by³a ju¿ w

posiadaniu Daabów ca³a niepa-
rzysta strona ul. Czynszowej od
Wileñskiej do Stalowej, gdzie
znajduj¹ siê posesje o nr 1, 3, 5.
Pan Leopold prowadzi³ m.in. wy-
najem platform ciê¿arowych oraz
powozów. O tym, jak wa¿n¹ by³
postaci¹ niech œwiadczy fakt, ¿e
mianowany zosta³ cz³onkiem kil-
kunastoosobowego Praskiego
Komitetu Obywatelskiego w cza-
sie I wojny œwiatowej. Komitet by³
w tym trudnym czasie pierwszym
zal¹¿kiem praskiego samorz¹du,
który organizowa³ niezbêdn¹ po-
moc dla zubo¿onej wojn¹ ludno-
œci.

Do najbardziej znanych leka-
rzy zalicza³ siê dr Antoni Kêdzier-
ski, który dzia³a³  jeszcze przed
1914 rokiem. Mieszka³ on i przyj-
mowa³ pacjentów na Stalowej 25.
Jego specjalnoœci¹ by³y choroby
wewnêtrzne oraz akuszeria. W
pocz¹tkach XX wieku znany by³
jako inicjator nowych metod lecz-
niczych. By³ jednym z pierw-
szych, którzy stosowali diatermiê,
czyli pr¹dy wysokiej czêstotliwo-
œci do leczenia m.in. bólów sta-
wowych i miêœniowych. Doktor
Kêdzierski opiekowa³ siê ochron-
k¹ dla dzieci przy pobliskiej Ma-
³ej 2, gdzie urz¹dzi³ pierwszy na
Pradze Ogródek Jordanowski.

Przy Stalowej 29 dzia³a³a
g³ówna nowopraska apteka, ist-
niej¹ca w tym miejscu ju¿ w la-
tach 80. XIX w. Nale¿a³a wów-
czas do Jana Nawrockiego. W
1912 r. przesz³a ona we w³ada-
nie Stanis³awa Mierzejewskiego,
którego do porzucenia swego
zak³adu zmusi³a dopiero w³adza
ludowa.

W pamiêci mieszkañców Sta-
lowej i okolic zapisa³ siê tak¿e
rzeŸnik Boles³aw D¹browski, któ-
ry sw¹ wytwórniê wêdlin prowa-
dzi³ przy Stalowej 35. By³ on nie-
zwykle przystojnym i postawnym
starszym dzia³aczem sto³eczne-
go cechu rzeŸnickiego. 19 kwiet-
nia 1936 roku, gdy ods³aniano na
placu Krasiñskich pomnik Jana
Kiliñskiego, D¹browski, podobny
do bohaterskiego szewca, konno
i z szabl¹ u boku obje¿d¿a³ pra-
skie ulice ubrany w sukmanê.
Ceniono równie¿ wêdliny wyra-
biane przez Stanis³awa Turkow-
skiego. Jego wêdliniarnia mieœci-
³a siê na Stalowej 28 gdzie w la-
tach 1936-37 wzniós³ dla siebie
istniej¹c¹ do dziœ kamienicê.

Pisz¹c o mieszkañcach Stalo-
wej nie mo¿na pomin¹æ osoby
Stefana Wiecheckiego, czyli
„Wiecha”, którego niezapomnia-
ne felietony sta³y siê kronik¹ oby-
czajow¹ Warszawy. Mieszka³ on
w kamienicy przy Stalowej 1.

Z zawieruchy wojennej zabu-
dowa Stalowej wysz³a obronn¹
rêk¹, lecz uby³o mieszkañców. W
czasie okupacji do warszawskie-
go getta zostali przesiedleni tu-
tejsi ¯ydzi.

Po wojnie domów stopniowo
ubywa³o, znik³y wszystkie drew-
niaki. Dopiero w ci¹gu ostatnich
kilkunastu lat pojawi³y siê przy
Stalowej nowe domy mieszkalne,
miejmy nadziejê ¿e s¹ zwiastu-
nami lepszej przysz³oœci po la-
tach zaniedbañ.
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• Wykonujemy na aparacie nowej ery
Bicom 2000 bezbolesne testy alergicz-
ne na 500 alergenów.
• Po wykonaniu testów przechodzimy
do odczulania.
• Likwidujemy uzale¿nienie nikotyno-
we.
• Leczymy: zespo³y bólowe przy choro-
bach zwyrodnieniowych, choroby serca,
tarczycy, wrzodowe, cukrzyca, bóle miê-
œni, stawów, nerwobóle, katar sienny.
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