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Honory dla zas³u¿onych
31 lipca w Sali Balowej Zamku Królewskiego w³adze
Warszawy uhonorowa³y osoby zas³u¿one dla miasta. Uroczysta sesja Rady Warszawy rozpoczê³a siê od nadania
Godnoœci Honorowego Obywatela Miasta Sto³ecznego
Warszawy: ks. arcybiskupowi S³awojowi Leszkowi G³ódziowi, ordynariuszowi Diecezji Warszawsko-Praskiej i
profesorowi Normanowi Daviesowi.
„Wzrasta³em w kulcie War- wiek Podlasia. Po studiach i
szawy – miasta nieujarzmio- pracy w Watykanie, w 1991
nego, które w 1944 roku roku wróci³ do Polski, do Warogarn¹³ wicher wolnoœci” – szawy. Jako biskup polowy
powiedzia³ abp. G³ódŸ, cz³o- Wojska Polskiego pe³ni³ s³u¿-

bê wspólnie z ¿o³nierzami II i
III Rzeczypospolitej, od paŸdziernika 2003 roku – jako
ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej. „Wrasta³em powoli w ten grunt. Chyba przeszczep siê przyj¹³.
Dowód – jestem tu.”
Dziêkuj¹c za przyznanie
zaszczytnego tytu³u, abp.
G³ódŸ zaprosi³ na poœwiêcenie i ods³oniêcie pomnika ks.

Ignacego Skorupki na skwerze przed katedr¹ œw. Floriana 13 sierpnia o godz. 18.
Od wspomnienia o wêdrówkach po Zamku Królewdokoñczenie na str. 5

Po kontroli portu
Wykorzystanie Portu ¯erañ
na cele sportowo-rekreacyjne
postulowali w po³owie lat 90
radni, którzy utworzyli Stowarzyszenie „Bia³o³êka 2012”.
Stosown¹ uchwa³ê podjê³a
Rada Warszawy. Zgodnie z
uchwa³¹ Rady Gminy Bia³o³êka z 29 paŸdziernika 1999
roku, mia³a powstaæ spó³ka z
o.o. dla zagospodarowania
terenów Portu ¯erañskiego.
W wyniku konkursu partnerem gminy zosta³o konsorcjum, zorganizowane wokó³
spó³ki JW Construction. 8
wrzeœnia 2000 r. podpisano
akt notarialny spó³ki „Królewski Port ¯erañ”. Gmina Bia³o³êka objê³a 93,84% udzia³ów, wnosz¹c aport w postaci 17 ha gruntów; pozosta³e

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14
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promocyjna cena
koron porcelanowych

udzia³y, op³acone gotówk¹
(500 tys. z³) objê³o konsorcjum JW Construction, które
mia³o zapewniæ finansowanie
inwestycji (298 mln z³). W
paŸdzierniku 2002 roku
uprawomocni³o siê, wydane
przez starostê powiatowego,
pozwolenie na budowê pierwszego obiektu – najwiêkszego w Polsce aquaparku. Odby³o siê uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. Mia³a
powstaæ tak¿e olimpijska hala
sportowa i centrum wystawienniczo-handlowe.
Po zmianie ustroju m.st.
Warszawy wszystkie sprawy
i dokumenty zwi¹zane z t¹
inwestycj¹ przej¹³ Urz¹d Miasta.
Spó³ka nie rozwinê³a dzia³alnoœci. Wed³ug oœwiadczenia JW Construction, nie
móg³ on pozyskaæ œrodków
na tê inwestycjê, lecz domaga siê 5 mln z³ za prace
projektowe i 2 mln z³ za funkcjonowanie spó³ki. Z inicjatywy Urzêdu Miasta spó³ka
„Królewski Port ¯erañ” postawiona zosta³a w stan likwidacji – tê drogê uznano za jedokoñczenie na str. 2

Od Boles³awa do Lecha
XXXV Sesja Pragi Pó³noc

Sipiera odwo³any
Ta ostatnia sesja przed wakacjami mia³a - w zwi¹zku z
wyborem dotychczasowego
wiceburmistrza Pragi Pó³noc
Zdzis³awa Sipiery na funkcjê
burmistrza Woli - doprowadziæ do zmian w Zarz¹dzie
Dzielnicy Praga Pó³noc. By³
to chyba najwy¿szy czas, bowiem burmistrz Sipiera od 14
czerwca zasiada³ na dwóch
sto³kach, o czym pisaliœmy w
poprzednim numerze NGP.
Niespodziewanie jednak sesja zosta³a zdominowana
skutkami wyst¹pienia pokontrolnego z 28 czerwca z kontroli wybranych zagadnieñ z
zakresu prac w formie umów
zleceñ i umów o dzie³o oraz
œwiadczeñ na rzecz pracowników. Kontroli, pod której
wynikami podpisa³ siê prezydent Lech Kaczyñski. Kontroli, z której jednoznacznie wynika, i¿ burmistrz Robert So-

snowski z podleg³ymi sobie
pracownikami zawiera³ umowy zlecenia na zadania wynikaj¹ce z ich zakresu pracy.
Najwiêkszymi beneficjentami
tych umów byli Kazimierz K.
naczelnik Biura Zarz¹du i
Krzysztof K. naczelnik Zespo³u Informatyki, którzy dodatkowo zarobili ponad 122 000
z³otych. Do tego kontrola wykry³a inne nieprawid³owoœci
na kwotê ponad 80 000 z³otych.
Ju¿ na pocz¹tku sesji radna El¿bieta Kowalska poinformowa³a o wyst¹pieniu z klubu i partii PiS. Odczyta³a tak¿e nazwiska cz³onków nowego klubu radnych, który powsta³ w radzie dzielnicy. W
sk³ad nowego „Klubu Samorz¹dowego Nasza Praga”
weszli El¿bieta Kowalska
(PiS), Kazimierz Janusz Baranowski (PiS), Jacek Wa-

chowicz (Wspólnota Samorz¹dowa), Alicja D¹browska
(PO) i Hanna Jarzêbska
(PO). Radna Kowalska zaproponowa³a w imieniu nowo
powsta³ego klubu rozszerzenie porz¹dku obrad o przedokoñczenie na str. 3

Inicjatywa Obywatelska
grupuje mieszkañców z
obrze¿nych terenów przedwojennej Warszawy, m.in.
Targówka, Siekierek, ¯oliborza, Woli, Mokotowa.
Od kilku miesiêcy walcz¹
oni o odzyskanie praw w³asnoœci, odebranych dekretem
prezydenta Boles³awa Bieruta z 26 paŸdziernika 1945 r.
o nacjonalizacji (przymusowym wyw³aszczeniu) gruntów w Warszawie. Grunty

przechodzi³y na w³asnoœæ
gminy, budynki mia³y pozostaæ w rêkach dotychczasowych w³aœcicieli. Dekret przewidywa³ wieczyst¹ dzier¿awê
lub odszkodowanie; rozporz¹dzeñ w sprawie odszkodowañ dotychczas nie wydano.
Wiêkszoœæ przedwojennych w³aœcicieli lub ich prawnych spadkobierców nie
zmieni³o miejsca zamieszkania. Zgodnie z prawem, od
paŸdziernika br. mogliby wy-

15 sierpnia w rocznicê Bitwy Warszawskiej
Burmistrz i Rada Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
zapraszaj¹ na godzinê 19
do Parku Bródnowskiego
na uroczysty koncert w wykonaniu
orkiestry „Legenda” oraz Laury £¹cz
Przed koncertem o godz. 17.30 Grupa Kaskaderów Konnych
„Stajnia” przedstawi zgromadzonym w parku mieszkañcom
widowisko pt. „Legenda Jazdy Konnej”.
Uroczystoœæ zakoñczy pokaz ogni sztucznych, który odbêdzie
siê ok. godz. 20.30.

st¹piæ do s¹du i odzyskaæ
nieruchomoœci na mocy zasiedzenia. Od marca zaczêli
otrzymywaæ z Urzêdu m.st.
Warszawy wezwania do stawienia siê w Biurze Gospodarki Nieruchomoœciami, celem zawarcia do 20 kwietnia
2005 roku umowy dzier¿awy
gruntu na 3 lata b¹dŸ dobrowolnego wydania nieruchomoœci do 29 kwietnia 2005 r.
Pismo zapowiada³o, ¿e w
przypadku niewyra¿enia na
to zgody, „miasto sto³eczne
Warszawa bêdzie zmuszone
do podjêcia dzia³añ, zmierzaj¹cych do wydania gruntu i
skierowania sprawy na drogê s¹dow¹”.
Tak¹ propozycjê nie do
odrzucenia otrzymali m.in.
Jadwiga Neræ i jej syn Piotrteœciowa i m¹¿ Hanny Neræ.
Rodzina zamieszkuje na Targówku Przemys³owym przy
ul. Szklanej. Dom stoi na
gruncie kupionym przez rodziców pana Piotra w sierpniu 1945 roku, na kilka miesiêcy przed wejœciem w ¿ycie
dokoñczenie na str. 2
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Od Boles³awa do Lecha
dokoñczenie ze str. 1

dekretu Bieruta. Nabycie potwierdza akt notarialny i zapis w ksiêdze wieczystej. Z³o¿ony w 1949 roku wniosek
pañstwa Neræ o wieczyst¹
dzier¿awê nie zosta³ dotychczas rozpatrzony.
Dekret z 1945 roku narusza konstytucyjne prawo w³asnoœci, lecz ma moc prawn¹.
Na tej podstawie obecne
w³adze stolicy zmuszaj¹ w³aœcicieli nieruchomoœci, objêtych dekretem, by wziêli w
dzier¿awê to, co miasto przymusowo wyw³aszczy³o. Podpisanie umowy o dzier¿awê
uniemo¿liwi³oby staranie siê
o prawa wynikaj¹ce z zasiedzenia.
Na Targówku Przemys³owym sprawa dotyczy kilkudziesiêciu w³aœcicieli, w Warszawie – kilku tysiêcy. W
obronie swych praw mieszkañcy zaczêli organizowaæ
protesty przed Urzêdem Miasta. Liczna grupa, z transparentami „Stop dekretowi Bieruta”, przyby³a na sesjê Rady
Warszawy, na której rozpatrywano projekty dwóch
uchwa³ w tej sprawie. G³osami radnych, przede wszystkim z PiS, przyjêta zosta³a
uchwa³a zaproponowana
przez prezydenta stolicy Lecha Kaczyñskiego. By³ym
w³aœcicielom i ich prawnym
nastêpcom proponuje siê 30letnie dzier¿awy gruntu. W
uchwale zapisano te¿, ¿e
umowa taka nie narusza
uprawnieñ do ubiegania siê
o zwrot nieruchomoœci.
Nie uspokoi³o to osób zainteresowanych spraw¹.
Wiedzieli o tocz¹cych siê
przed s¹dem postêpowaniach w sprawie „rugów warszawskich”.
Nowy przewodnicz¹cy
Rady Warszawy, Karol Karski, spotka³ siê z przedstawicielami
protestuj¹cych
mieszkañców i zainicjowa³
ich spotkanie z wiceprezydentem Robertem Drab¹. „To
bardzo pocieszaj¹ce, ¿e
wreszcie, po 6 miesi¹cach,
zaczêto z nami rozmawiaæ.
28 lipca wyjaœniliœmy nasze

wysoka jakoœæniska cena
Czy mo¿na to pogodziæ?

w sklepie OKAZJA

tak!

koñcówki serii,
towary z likwidowanych firm
i sklepów odzie¿owych
i przemys³owych

DOSTAWY

2 X W TYG

ODNIU

Targowa 1
wejœcie od Zamoyskiego
pon.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel.

618-64-19

stanowisko. Powiedzieliœmy
o grupach, które s¹ zainteresowane, ¿e nie dotyczy to
z³odziei, ale ludzi, którzy
mieszkaj¹ na tym terenie
wiele lat i maj¹ dokumenty,
¿e s¹ w³aœcicielami. Rozmowa z wiceprezydentem rokuje nadzieje na przyjêcie rozwi¹zañ pozytywnych dla
mieszkañców” – powiedzia³a nam Hanna Neræ, uczestniczka 3-osobowej delegacji.
Nie by³o w niej Ryszarda Billa – taki warunek postawi³ wiceprezydent. Robert Draba
obieca³ podjêcie dzia³añ na
rzecz zawieszenia wniesionych do s¹dów pozwów o
wydanie nieruchomoœci oraz
do niewnoszenia przez miasto nowych pozwów windykacyjnych.
Inicjatywa Obywatelska,
któr¹ kieruje Ryszard Bill,

podejmuje ró¿ne dzia³ania.
W ka¿d¹ sobotê o godz. 11
organizuje przed siedzib¹
Urzêdu Miasta przy ul. Miodowej 6/8 manifestacje obywatelskie. 30 lipca wzi¹³ w
niej udzia³ b. prezydent Warszawy Marcin Œwiêcicki, który na mocy tego samego dekretu zwróci³ w³aœcicielom
ponad 800 nieruchomoœci.
Teraz obieca³ wsparcie, zachêca³ do wspólnych dzia³añ
i szukania rozwi¹zañ prawnych. Prezydentowi Lechowi
Kaczyñskiemu uczestnicy
spotkania nie szczêdzili gorzkich s³ów za prowadzon¹ w
tej sprawie politykê. Ich nastroje wyra¿a³y naoisy na
koszulkach: < „Lewy” cz³owiek prawicy > i s³owa, które
na pocz¹tku kadencji pad³y
na Pradze: „Spieprzaj, dziadu”.

Wszystkich zainteresowanych odzyskaniem gruntów,
wyw³aszczonych dekretem
Bieruta, organizatorzy zapraszaj¹ 5 sierpnia o godzinie 11, na 16. ju¿ manifestacjê na Miodowej 6/8.
K

jest nam potrzebna, ¿ebyœmy
mogli j¹ piæ i ¿yæ. Woda stwarza te¿ zagro¿enie, czyli tsunami. Na przyk³ad gdy mamy
mokre rêce i pchamy je do
gniazdka to mo¿e nas uderzyæ pr¹d. Mo¿emy siê te¿
utopiæ w morzu. - Bo¿ena
Bartoszewska, 2b. Powietrze
to bardzo mocny ¿ywio³,
mo¿e nawet zniszczyæ drzewo. Czasami jest przydatne,
na przyk³ad skoczkom. Nawet jest przyjemne, ale tylko
ma³y wiatr. Czasami pomaga ludziom w pracy. - Piotr
Gawroñski, 2b. Ogieñ jest z³y
bo pali. Ogieñ mo¿e spaliæ
miasto. - Rafa³ Goc³awski,
2b. Czasem, czasem trzêsiesz siê a ja zawsze lubiê
ciê. Na tobie s¹ wszystkie
¿ywio³y oraz ¿yj¹tka: przepiórki, skowronki, os³y, koz³y.
Na tobie jest wiosna, lato,
jesieñ, zima a my jesteœmy
wielka rodzina. (...) - Marek
Teler i Kuba Olejnik, 2c.

dokoñczenie ze str. 1

dyny sposób przejêcia kontroli nad spó³k¹ i jej maj¹tkiem.
18 grudnia 2003 r. Rada
m.st. Warszawy zleci³a komisji rewizyjnej kontrolê dzia³alnoœci spó³ki „Królewski Port
¯erañ”. Przeprowadzili j¹:
Piotr Ciompa, Wies³aw Drzewiecki i Antoni Gut. 16 czerwca br. Rada przyjê³a sprawozdanie z czynnoœci kontrolnych jedynie w zakresie za-

By³ te¿ temat bardzo powa¿ny - po¿egnanie z Ojcem
Œwiêtym Janem Paw³em II.
(...) Bardzo mi ¿al, ¿e nie ma
Ciebie wœród nas. Tak bardzo
kocha³eœ wszystkie dzieci
(...) - £ukasz Wróblewski, 2b.
Kochany Papie¿u, by³eœ bardzo dowcipny i fajny. Nigdy
nie by³o takiego cz³owieka
jak Ty. (...) - Karolina Brusiewicz, 2b. (...) Lata³eœ po ca³ym œwiecie i odwiedza³eœ
wszystkich ludzi. Modli³eœ siê
a¿ 6 godzin dziennie!!! (...)
By³eœ niesamowity. - Bartek
D¹browski, 2b. (...) proszê nigdy nie opuszczaj mnie w
trudnych sytuacjach. - Julia
Leoniak, 2b. (...) Dla mnie bêdziesz zawsze ¿y³. Nigdy o
Tobie nie zapomnê. - Klaudia Oliasz, 2b.
Czekamy na kolejne, ju¿
siódme, wydanie gazetki „Poci¹g szczêœcia” i odwiedziny
przemi³ego zespo³u redakcyjnego.
(egu)

Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc zaprasza na wystawê
fotografii Ma³gorzaty Krymarys i Paw³a Elszteina

Praga - od Blaszanej do Z¹bkowskiej
od 9 sierpnia do 10 wrzeœnia
w poniedzia³ki w godzinach 10-18
wtorek - pi¹tek w godzinach 8-16
w „Galerii Konferencyjnej” Urzêdu
przy ul Ks. Ignacego K³opotowskiego 15
Ma³gorzata Krymarys - absolwentka Wydzia³u Fotografii Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Interesuje siê szczególnie portretem i krajobrazem. Mieszkaj¹c na Pradze odkry³a piêkno starych kapliczek podwórzowych.
Pawe³ Elsztein - dziennikarz, pisarz, fotograf. Jest
autorem licznych publikacji, m.in. w Nowej Gazecie
Praskiej oraz wielu wystaw fotograficznych m.in. w Zachêcie.

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

Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa
tel. 818-99-76, 0602-400-670
www.psaudyt.com.pl

Po kontroli portu

Odwiedzi³ nas „Poci¹g szczêœcia”
Tu¿ przed wakacjami, równie¿ naszymi, ju¿ niemal tradycyjnie, odwiedzili redakcjê
m³odzi dziennikarze z Redakcyjnego Ko³a Twórczego
klas I - III, ze szko³y podstawowej nr 275 wraz z opiekunk¹ Gra¿yn¹ Papu¿yñsk¹.
I jak zwykle zrobi³o siê bardzo g³oœno i weso³o kiedy
wrêczali nam kolejny numer
gazetki „Poci¹g szczêœcia”.
A w numerze na pocz¹tek
temat europejski. Sonda - w
którym kraju europejskim
chcia³byœ mieszkaæ - pokaza³a, ¿e najm³odsi obywatele
naszego kraju ju¿ czuj¹ siê
Europejczykami. Oto co pisali uczniowie: Mój ulubiony
kraj w Europie to Polska. Tutaj mieszkam, a tak¿e moja
rodzina i przyjaciele.(...) Marcin Goœciniak, 2b. Podoba mi siê Polska, bo urodzi³am siê tutaj (...) Dla mnie
Polska jest spokojna i trochê
rozrywkowa. - Weronika Madejska, 3c. Mieszkam w Polsce, która jest piêknym i ciekawym krajem. Jest tu wiele
ciekawych miejsc, które warto zobaczyæ i zwiedziæ. To
jest moja ojczyzna. Gdybym
mia³a wybraæ jakiœ inny kraj
europejski to myœlê o Francji. Chcia³abym tam mieszkaæ, poniewa¿ jest to kraj
podobny do Polski. (...) Martyna Po³aciñska, 2b.
Chcia³bym ¿yæ w Wielkiej
Brytanii, poniewa¿ s¹ tam fajne autobusy. - Marta Cha³upka, 3d. Chcia³bym mieszkaæ
w Hiszpanii. Lato jest tam
d³ugie i ciep³e. Mo¿na siê
k¹paæ w ciep³ym morzu. (...)
- Kamil Mi¹zkiewicz, 2b. Bardzo chcia³abym mieszkaæ we
W³oszech, poniewa¿ jest to
piêkny i ciep³y kraj. (...) Nad
Adriatykiem s¹ pla¿e i du¿o
turystów. (...) - Klaudia
Oliasz, 2b.
A oto co uczniowie pisali o
¿ywio³ach. Deszcz to jest
chwila radoœci. Deszcz ubarwia gdy pada i gdy nie pada,
wiecie dlaczego, bo jak przestanie padaæ to wyjdzie têcza
i dlatego jest potrzebny. Potrzebuj¹ go te¿ kwiaty. - Kamil Mi¹zkiewicz, 2b. Woda

Pe³na obs³uga ksiêgowa
Badanie bilansów
Doradztwo podatkowe

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

wi¹zania spó³ki. Postawi³a w
nim zarzuty zarz¹dowi b.
Gminy Bia³o³êka i skierowa³a sprawê do prokuratury.
Komisji konkursowej, która
wybra³a na partnera JW Construction, zarzuci³a brak starannoœci w merytorycznej i
formalno-prawnej weryfikacji
wiarygodnoœci finansowej
konsorcjum.
O ustosunkowanie siê do
tego tematu poprosiliœmy
przewodnicz¹cego komisji
konkursowej, Tadeusza Semetkowskiego
- Pamiêtajmy, ¿e umowa to
porozumienie dwóch partnerów. Kiedy by³a opracowywana, negocjowa³ j¹ z naszej
strony zatrudniony przez zarz¹d gminy znawca prawa
handlowego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
który odby³ tak¿e spotkanie z
radnymi gminy Warszawa
Bia³o³êka. Na sesji Rady
Gminy Warszawa Bia³o³êka
wyjaœnia³ on w¹tpliwoœci
zwi¹zane z zapisami umowy.
- Czy nie budzi³a zastrze¿eñ dominacja przedstawicieli JW Construction w zarz¹dzie i radzie nadzorczej
spó³ki?
- To nie by³a dominacja.
Nasz partner, deweloper, który mia³ budowaæ obiekt, by³
udzia³owcem zdecydowanie
mniejszoœciowym. Za³o¿enie
by³o takie, ¿e w tej spó³ce nie
pozostaniemy dominuj¹cym
partnerem udzia³owym na
d³ugi czas, a tylko w pierwszym okresie. Gmina, maj¹c
ponad 90% udzia³ów poprzez
swojego cz³onka zarz¹du,
mia³a mo¿liwoœæ kontrolowania na bie¿¹co tego, co siê
dzieje w spó³ce i czy realizacja inwestycji, jej program jest
zgodny z za³o¿eniami przetargu. Mieliœmy te¿ 2 cz³onków w Radzie Nadzorczej,
którzy mieli na zawsze pozostaæ przedstawicielami gminy
w spó³ce. Po wybudowaniu
pierwszego obiektu gmina
sta³aby siê mniejszoœciowym
udzia³owcem. Nasz udzia³ w
spó³ce mia³ gwarantowaæ, ¿e
powstanie obiekt, jakiego
chcia³a Rada Gminy Warszawa Bia³o³êka: sportowo-rekreacyjny i wystawienniczy.
- Czy zarz¹d gminy
sprawdzi³ wiarygodnoœæ finansow¹ partnera, z któr¹
zak³ada³ spó³kê?
- Wiod¹cym podmiotem
by³a JW Construction, która
w tym czasie budowa³a na
terenie Bia³o³êki parê tysiêcy
mieszkañ. Umowa spó³ki
by³a negocjowana przez kilka miesiêcy. W trakcie negocjacji powo³aliœmy bieg³ego
ksiêgowego, który bada³ wiarygodnoœæ finansow¹ spó³ek
konsorcjum. Generalnie, opinia by³a pozytywna. Od listo-

pada 2002 roku nasze kompetencje jako w³adz Bia³o³êki zosta³y ograniczone. Od tej
pory nie mieliœmy z Królewskim Portem ¯erañ ¿adnych
kontaktów. Trudno mi wiêc
oceniæ, co siê potem dzia³o
w spó³ce, dlaczego mimo
uzyskanego w paŸdzierniku
2002 roku pierwszego pozwolenia na budowê aquaparku - budowa nie by³a
kontynuowana.
- Czy zespó³ komisji rewizyjnej Rady Warszawy
zwraca³ siê do w³adz Bia³o³êki o wyjaœnienia w badanych sprawach?
- Owszem, zwracano siê i
udzieliliœmy wyjaœnieñ. Burmistrz Jerzy Smoczyñski
przekaza³ odpowiedzi na piœmie. Nie zosta³y one jednak
wziête pod uwagê. Gdy na
spotkaniu z komisj¹ rewizyjn¹
zaczêliœmy przedstawiaæ
swoje argumenty, zespó³ kontroluj¹cy od razu postawi³
wniosek, by zamkn¹æ dyskusjê i przyst¹piæ do g³osowania. Wygl¹da³o to tak, jakby
z góry za³o¿ono tezê o naszej winie i zbijano ka¿dy argument, który do niej nie pasowa³. Fakty mog¹ byæ badane na tle okolicznoœci, w
których by³a zawierana spó³ka. Teraz, po 5 latach, przyczyny niepowodzenia nie
mo¿na ³¹czyæ z okolicznoœciami powstania spó³ki bez
znajomoœci kilku lat jej funkcjonowania.
- Czy idea centrum sportowego w Porcie ¯erañ
upad³a?
- Tymi sprawami zawiaduje Urz¹d Miasta. Decyzje (w
tym – likwidacja spó³ki „Królewski Port ¯erañ”) nie by³y
konsultowane z w³adzami
dzielnicy Bia³o³êka. Nie wiemy, jaki bêdzie los Portu
¯erañ. Opracowywane jest
studium zagospodarowania
przestrzennego m.st.Warszawy, potem bêdzie opracowany plan miejscowy dla tego
terenu, rozstrzygaj¹cy o sposobie zabudowy.
- Czy jest Pan pewien, ¿e
umowa o utworzeniu spó³ki „Królewski Port ¯erañ”
w pe³ni odpowiada³a wymogom prawa?
-Uwa¿am, ¿e umowa by³a
w porz¹dku. Wszystkie dziœ
podnoszone w¹tpliwoœci (nie
brak³o ich tak¿e na etapie
negocjacji) zosta³y oddalone
przez wybitnego prawnika.
Od redakcji: Podobn¹ opiniê przekaza³ nam tak¿e b.
wiceburmistrz Bia³o³êki Arkadiusz Przybylski, który wraz
z burmistrzem Jerzym Smoczyñskim podpisa³ akt notarialny spó³ki z o.o. „Królewski
Port ¯erañ”
Zofia Kochan
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Znów Czajka
To by³a kolejna sesja w
znacznej czêœci poœwiêcona
oczyszczalni Czajka. Burmistrz Tadeusz Semetkowski
zaprezentowa³ stanowisko
rady dzielnicy w sprawie modernizacji oczyszczalni, wypracowane w komisjach, podczas konsultacji z mieszkañcami, rozmów z przedstawicielami MPWiK i wiceprezydentem S³awomirem Skrzypkiem. Wynika zeñ, ¿e rada
dzielnicy podziela niepokój
mieszkañców, jeœli chodzi o
uci¹¿liwoœci zwi¹zane z rozbudow¹ Czajki i proponuje
ograniczyæ j¹ do terenu obecnie zajmowanego przez
oczyszczalniê i utrzymanie
dobowej przepustowoœci na
poziomie 350 tys. metrów
szeœciennych œcieków. Utylizacja odpadów poœciekowych powinna siê odbywaæ
metod¹ inn¹ ni¿ spalanie, w
przeciwnym razie spalarnia
powinna byæ zlokalizowana w
innym miejscu. W Warszawie
musi powstaæ nowa, du¿a
oczyszczalnia œcieków. Ca³a
Bia³o³êka powinna byæ skanalizowana, w pierwszej kolejnoœci powinno to dotyczyæ
obszarów dzielnicy po³o¿onych w pobli¿u Czajki. Co
wiêcej, mieszkañcy musz¹
mieæ mo¿liwoœæ taniego
pod³¹czenia siê do kanalizacji np. poprzez wykorzystanie
œrodków z funduszu ekologicznego.
W dyskusji pada³y g³osy
(Lidia Polit), ¿e przyjête stanowisko nie bêdzie mia³o
wp³ywu na dzia³ania Rady
Warszawy, która 8 lipca skierowa³a wniosek do Komisji
Europejskiej, ujmuj¹c w nim
zarówno zwiêkszon¹ przepustowoœæ oczyszczalni jak i
spalarniê odpadów poœciekowych. Obecny na sali obrad
wiceprezydent S³awomir
Skrzypek przypomnia³, ¿e w
tym przypadku nie mo¿na
mówiæ o spalarni, ale raczej
o zak³adzie termicznej utylizacji odpadów, która bêdzie
przebiega³a przy u¿yciu najnowszych technologii i namawia³, by przyj¹æ w stanowisku
ten wariant. Radni nie zgodzili
siê na takie rozwi¹zanie, nie
chcieli odst¹piæ od warunków
stanowiska uzgodnionych z
mieszkañcami. Radny Drzewiecki (Rada Warszawy)
uœwiadamia³ zebranych, jakim problemem bêdzie wywo¿enie odpadów poœciekowych poza teren Czajki. Maria I¿yk, mieszkanka D¹brówki Szlacheckiej pyta³a, dlaczego strefa wykupu nieruchomoœci wokó³ Czajki wynosi 300 metrów. Osiedle, w którym mieszka znajduje siê w
odleg³oœci 400 metrów od
ogrodzenia oczyszczalni.
Mówi³a, ¿e jej mieszkanie ma
liczne pêkniêcia za spraw¹
wstrz¹sów wywo³ywanych
przez samochody ciê¿arowe
przyje¿d¿aj¹ce i wyje¿d¿aj¹ce do i z Czajki. S³awomir
Skrzypek odpowiedzia³, ¿e
300-metrowa strefa ochronna
zosta³a przyjêta z naddatkiem w studium oddzia³ywania na œrodowisko. Wed³ug
wiceprezydenta pêkniêcia w
lokalu mieszkanki Bia³o³êki
s¹ wynikiem uwarunkowañ

hydrologicznych gruntu i nie
maj¹ nic wspólnego z ruchem
samochodowym
wokó³
oczyszczalni.
Jeden z radnych mówi³, ¿e
pewne zamieszanie wœród
mieszkañców wywo³uje
okreœlenie „300 metrów po
ró¿y wiatrów” w odniesieniu
do strefy ochronnej wokó³
Czajki. S³awomir Skrzypek
powiedzia³, ¿e dla uproszczenia MPWiK zrezygnowa³o z
okreœlenia „po ró¿y wiatrów”
na rzecz okreœlenia „300 metrów wokó³ po obrysie”. Ostatecznie stanowisko dotycz¹ce modernizacji Czajki zosta³o przyjête 14 g³osami przy
dwóch wstrzymuj¹cych siê.
Rada wyrazi³a opiniê - na
ogó³ negatywn¹ - o Studium
uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy,
w którym m.in. brakuje lokalizacji oczyszczalni dla lewobrze¿nej czêœci stolicy, nie
uwzglêdniono linii metra dla
Bia³o³êki, proponuje siê inne
ni¿ planowano w samodzielnej gminie przebiegi œcie¿ek
rowerowych i wy¿sz¹ zabudowê w miejscach, w których
jej poprzednio nie planowano, proponuje siê niekorzystny procent udzia³u zieleni, nie
okreœla siê rangi ulic Czo³owej i Marywilskiej. W opinii na
temat studium rada dzielnicy
sugeruje zmianê statusu zieleni nadbrze¿nej (wzd³u¿ bia³o³êckiego brzegu Wis³y) na
zieleñ rekreacyjn¹. Jeœli nie
nast¹pi zmiana statusu, brzegi Wis³y nie zostan¹ zagospodarowane - nie bêd¹ mog³y powstaæ np. ogródki i baseny. Pewne zagadnienia
znalaz³y korzystne rozwi¹zanie. Studium przewiduje przysz³e centrum dzielnicy w obrêbie ulic Obrazkowa - Œwiatowida - Modliñska. Nie planuje siê tu wielkoprzestrzennego handlu typu Auchan.
Powstanie ekskluzywne, eleganckie i wielkomiejskie centrum handlowo - us³ugowe.
Przed interpelacjami i wolnymi wnioskami przeg³osowano now¹ nazwê dla bia³o³êckiej ulicy - Polnego Wiatru. Jako pierwszy w pytaniach pojawi³ siê koronny temat - Most Pó³nocny. Burmistrz Jerzy Smoczyñski poinformowa³ o spotkaniu ZDM,
w³adz dzielnicy i radnych, na
którym przedstawiciele Bia³o³êki us³yszeli, ¿e ich sugestie
- dotycz¹ce rozwi¹zania problemów komunikacyjnych
wokó³ mostu - ewentualnie
zostan¹ wziête pod uwagê.
Ze wzglêdu na upalne lato
powróci³ temat dostêpu do
wa³u wiœlanego - jak siê okazuje dostêp doñ jest coraz
trudniejszy. Pojawiaj¹ siê kolejne tabliczki - teren prywatny, wstêp wzbroniony. A miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak nie
by³o, tak nie ma. I kolejna
przykra informacja - nie bê-

dzie œcie¿ki rowerowej na
koronie wa³u - miastu zabrak³o œrodków. Zaskakuj¹co
brzmi odpowiedŸ na interpelacjê dotycz¹c¹ budynku komunalnego. Trwa projektowanie, ale decyzja o warunkach zabudowy przed³u¿a
siê, bowiem trwaj¹ negocjacje z RSM Praga, która to
spó³dzielnia stawia warunki.
Nie bêdzie protestowaæ, jeœli
dzielnica przeka¿e jej kilka
hektarów ziemi! Jeden z radnych okreœli³ sprawê mianem
szanta¿u. Radny Drzewiecki
poprosi³ o jak najszybsze
przekazanie informacji na ten
temat do komisji rozwoju infrastruktury rady Warszawy,
zw³aszcza ¿e prezes RSM
Praga jest równie¿ radnym
m.st. Warszawy.
(egu)

MOTO-KOR
oryginalne czêœci zamienne DAEWOO
hurt- detal

MECHANIKA POJAZDOWA
GEOMETRIA KÓ£
wszystkie marki samochodów
konkurencyjne ceny!

ul. Danusi 6 tel. 675-76-57
Jan Kwiatkowski 0602-284-378

www.moto-kor.com.pl
moto-kor@moto-kor.com.pl

KSIÊGARNIA
ca³oroczna sprzeda¿
podrêczników do szkó³
podstawowych,
gimnazjum, œrednich
ul. Œrodkowa 7
róg Stalowej
tel. 619-24-67
zapraszamy 10-18
sob. 9-13

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

I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ OTYLI¥!

NAJTAÑSZY BASEN W WARSZAWIE!
Specjalizacja: nauka p³ywania od lat 4
Informacja i zapisy w godzinach 15-20
Z tym og³oszeniem 10% RABATU na naukê p³ywania

SUPERDENTYSTA
Zanim pojedziesz
S
EW
N
na wakacje
W lecie roœnie liczba pacjentów, którym udzielam pomocy po
nag³ych wypadkach. Skok do p³ytkiej wody, œliska terakota w
pobli¿u basenu czy wiejska zabawa mog¹ skoñczyæ siê urazem przednich zêbów.
Jeœli zêby po urazie uleg³y poluzowaniu, zmieni³y pozycjê albo
ruszaj¹ siê tzn. ¿e zosta³y wybite. Nale¿y wówczas umieœciæ je
we w³aœciwej pozycji, zacisn¹æ szczêki (co s³u¿y jako doraŸne
usztywnienie) i natychmiast udaæ siê do stomatologa. Dentysta zszynuje zêby za pomoc¹ specjalnej szyny.
Jeœli z¹b zosta³ wybity i znalaz³ siê poza jam¹ ustn¹, nale¿y
podnieœæ go za czêœæ koronow¹ (nie za korzeñ) aby nie uszkodziæ warstwy niezbêdnej do póŸniejszej reimplantacji. Jeœli to
mo¿liwe to po op³ukaniu czyst¹ wod¹ w³o¿yæ z powrotem do
zêbodo³u. Jeœli nie to w³ó¿ z¹b do czystego pojemnika wype³nionego sol¹ fizjologiczn¹, œlin¹ lub mlekiem. W obu przypadkach nale¿y szybko udaæ siê do dentysty. Im d³u¿ej z¹b jest
poza jam¹ ustn¹, tym mniejsze s¹ szanse na uratowanie.
W USA mo¿na kupiæ gotowe apteczki u¿yteczne na wypadek
urazu zêba, w Polsce mo¿na to wykonaæ osobiœcie.
Apteczka zawiera:
1. numer telefonu dentysty - 608 519 073
2. czyst¹ bawe³nian¹ chusteczkê
3. ma³y pojemnik z wieczkiem
4. 10 ml ampu³kê soli fizjologicznej
5. œrodek przeciwbólowy.
Pamiêtaj ¿e podstaw¹ jest zapobieganie urazom, ale pamiêtaj
równie¿ ¿e wypadki siê mog¹ siê przydarzyæ.

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

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

Sipiera odwo³any. Sosnowski w opa³ach,
czyli XXXV Sesja Pragi Pó³noc
dokoñczenie ze str. 1

prowadzenie kontroli przez
komisjê rewizyjn¹ rady dzielnicy w zakresie zawieranych
umów zleceñ, wykorzystywania samochodu s³u¿bowego
przez Kazimierza K., naczelnika Biura Zarz¹du, przydzia³u mieszkania dla jego syna,
a tak¿e u¿ywania przez niego niew³aœciwych piecz¹tek
s³u¿bowych. Porz¹dek obrad
rozszerzono tak¿e o debatê
nad wyst¹pieniem pokontrolnym prezydenta Kaczyñskiego.
Radni SLD zaapelowali do
burmistrza Sosnowskiego w
zwi¹zku z ustaleniami kontroli
do ust¹pienia z dotychczas
zajmowanego stanowiska,
motywuj¹c to naruszeniem
ustawy o finansach publicznych i z³amaniem zarz¹dzeñ
prezydenta Kaczyñskiego, co

WAKACJE 2005
I PRAWO JAZDY
TYLKO U NAS
Wyk³ady codziennie rano
Jazdy szkol. ca³y dzieñ
UCZNIOWIE 15% UPUSTU!
NIE PRZEGAP OKAZJI!

Praska Auto Szko³a
ul. Jagielloñska 38
818-89-68, 0602-616-877

doprowadzi³o do wydatkowania w sposób nieuzasadniony œrodków podatników na
kwotê ponad 200 000 z³otych.
Robert Sosnowski broni³
siê przed stawianymi mu zarzutami, zas³aniaj¹c siê opini¹ prawn¹ sporz¹dzon¹
przez prywatn¹ kancelariê, z
której wynika, ¿e burmistrz
postêpowa³ zgodnie z prawem i nie naruszy³ przepisów
(ciekawe czy i za tê opiniê
prawn¹ zap³aciliœmy my, podatnicy). Dodatkowo stwierdzi³, ¿e kontrola by³a przeprowadzona tendencyjnie przez
dzia³acza PO.
Po burzliwym pocz¹tku
obrad rada podjê³a stanowisko w sprawie poparcia wniosku dyrekcji SZPLO Warszawa Praga Pó³noc o pozyskanie œrodków na remonty i budowê wind w praskich przychodniach. Nastêpnie rada
jednog³oœnie odwo³a³a Zdzis³awa Sipierê z zajmowanego stanowiska. Burmistrz
Sosnowski nie zaproponowa³
jednak ¿adnego kandydata
na zwolnione stanowisko zastêpcy. Œwiadczy to wyraŸnie
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Jeœli poszukujesz pomocy i wsparcia w rozwi¹zywaniu problemów:

 wychowawczych
 emocjonalnych  duchowych
Jeœli pragniesz optymistycznie spojrzeæ na swoje DZIŒ,
by lepiej zaplanowaæ w³asne JUTRO
ZADZWOÑ: 674-64-29; 0506-622-666; www.ab-ovo.waw.pl

Nowa atrakcyjna oferta - Wakacyjna Szko³a dla Rodziców

ul. Jagielloñska 88
tel.

676 20 17
676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

o braku porozumienia miêdzy
radnymi nowo powsta³ego
klubu Nasza Praga a radnymi PiS i Sosnowskim.
Tak wiêc na okres wakacyjny pó³nocnopraski samorz¹d
pozosta³ z dwuosobowym
zarz¹dem dzielnicy, mimo i¿
ustawa warszawska wyraŸnie mówi, ¿e zarz¹d pracuje
w sk³adzie trzyosobowym.
Mo¿e to rodziæ pytanie o pra-

womocnoœæ podejmowanych
przez niego decyzji. Zobaczymy, co bêdzie dalej.
DCh

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

679-36-30
0603-956-654

Bezp³atne
badania
Szpital Praski al. Solidarnoœci 67 zaprasza na bezp³atne badania profilaktyki onkologicznej.
 Program wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego przeznaczony jest dla osób w wieku 50-65 lat. Badania
prowadzone s¹ przez Oddzia³ Chirurgii Ogólnej. Informacje i
zapisy w godz. 9-14 pod nr tel. 619-14-94
 Program wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy przeznaczony jest dla kobiet w wieku 30-59 lat. Badania
prowadzone s¹ przez Poradniê dla Kobiet. Informacje i zapisy w godz. 9-14 pod nr tel. 818-50-61 wew. 1232
 Program wczesnego wykrywania nowotworu gruczo³u krokowego (prostaty) Przeznaczony jest dla mê¿czyzn w wieku
50-69 lat. Badania prowadzone s¹ przez iddzia³ Urologii. Informacje i zapisy w godz. 10-13 pod nr tel. 619-15-20
Zapraszamy równie¿ na bezp³atne badania z zakresu
profilaktyki chorób uk³adu kr¹¿enia.
Program ten przeznaczony jest dla mieszkañców Warszawy w wieku od 35 do 65 lat. Badania prowadzone s¹ przez
Oddzia³y Chorób Wewnêtrznych.
Informacje i zapisy w godz. 9-14 pod numerami telefonów:
- I Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych 619-15-65 (dr Maciej
Olszewski)
- II Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych 619-77-87 (dr Ma³gorzata Jab³oñska)
- III Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych 619-66-54 (dr Ryszard
Feldman)
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Z³odziej neuronów
Zaburzenia równowagi, niewyraŸna mowa, upoœledzenie s³uchu, bolesne skurcze miêœni - oto obraz rzadkiej
choroby, która atakuje jedn¹ na dziesiêæ tysiêcy osób. Ataksja mó¿d¿kowo - rdzeniowa (ang. Spinocerebellar Ataxia),
SCA, to schorzenie charakteryzuj¹ce siê specyficznym
b³êdem w kodzie genetycznym. B³¹d polega na zbyt wielkiej - w porównaniu z norm¹ wystêpuj¹c¹ u ludzi zdrowych
- liczbie powtórzeñ trójek nukleotydów. Im wiêcej tych powtórzeñ, tym silniejsze objawy choroby i tym wczeœniejsze jej pojawienie siê. Na pocz¹tku tego roku powsta³o
Stowarzyszenie Rodzin z Ataksj¹ Mó¿d¿kowo - Rdzeniow¹,
którego g³ównym celem jest udzielanie pomocy, opieki i
wsparcia osobom chorym na SCA i ich rodzinom.
Ataksja mó¿d¿kowo - rdze- jest be³kotliwa, nie udaje siê
niowa jest chorob¹ dzie- zatrzymaæ wzroku na okreœlodziczn¹ dominuj¹c¹. Oznacza nym obiekcie, czasem traci siê
to, ¿e jeœli jedno z rodziców s³uch. Zaburzenia równowagi
jest chore, to prawdopodo- s¹ zwi¹zane z uszkodzeniem
bieñstwo, ¿e dziecko równie¿ mó¿d¿ku, niewyraŸna mowa z
bêdzie chore wynosi 50 proc., os³abieniem napiêcia miêœni
przy czym w ka¿dym kolejnym narz¹du mowy. Postêpuj¹c¹
pokoleniu choroba pojawia siê degradacjê miêœni, w wyniku
wczeœniej i ma ostrzejszy uszkodzenia uk³adu nerwoprzebieg - okreœla siê to zja- wego, charakterystyczn¹ dla
wisko mianem antycypacji ataksji, okreœla siê jako poligenetycznej. Istnieje wiele ty- neuropatiê. Wielu chorych
pów SCA wywo³ywanych
skar¿y siê na czêste skurprzez mutacje w ró¿nych ge- cze utrudniaj¹ce chodzenie, a
nach i ró¿ni¹cych siê objawa- nawet powoduj¹ce brak konmi. Niektóre zdarzaj¹ siê tyl- troli nad koñczynami, co proko w jednej rodzinie, inne w wadzi do upadków.
okreœlonym kraju lub na pewGen odpowiedzialny za
nym obszarze geograficznym. SCA odkryto bardzo niedawW Polsce najczêstsza jest no - w 2000. Do tego czasu, a
ataksja typu 1 i 2, które np. w czêsto tak¿e i dziœ, chorych na
USA wystêpuj¹ bardzo rzad- SCA neurolodzy diagnozuj¹
ko.
jako pacjentów ze stwardnieChoroba zaczyna siê zwy- niem rozsianym, ze wzglêdu
kle w wieku 30 - 50 lat i po- na pewne podobieñstwa SM
cz¹tkowo przebiega w sposób do jednej z postaci SCA. Jedniedostrzegalny i postêpuje noznaczn¹ odpowiedŸ daj¹
stosunkowo wolno. Pojawiaj¹ badania genetyczne i specjasiê zawroty g³owy i k³opoty z listyczne badania neurologiczutrzymaniem równowagi. Po- ne. Naukowcy szacuj¹, ¿e na
tem pos³uszeñstwa odmawia œwiecie udaje siê prawid³owo
ca³e cia³o. Rêce i nogi wydaj¹ zdiagnozowaæ jedynie 60
siê wymykaæ spod kontroli proc. chorych na SCA. W Polmózgu. Stopniowo chodzenie sce znacznie mniej, poniewa¿
staje siê niemo¿liwe. Mowa diagnozê postawiæ mo¿e jedynie Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W Zak³adzie Genetyki kierowanym
przez prof. Jacka Zarembê od
1998 przebadano 750 rodzin,
a dane genetyczne 169 chorych trafi³y do Europejskiego
Rejestru Chorych na SCA
biustonosze (EUROSCA-R).
Nie ma leku, który móg³by
50%
gorsety ca³kowicie wyeliminowaæ obTANIEJ
body jawy choroby. Dziêki badaniom naukowców i lekarzy
zaprasza sklep MALWA
zdo³ano wytypowaæ grupê leul. Jagielloñska 1
ków hamuj¹cych postêpy
tel. 619-31-07
SCA. Pomocny jest koenzym
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14 Q10 w du¿ej dawce 100 mg

Bielizna
dzienna i nocna

PROMOCJA LETNIA

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

ul. Targowa

33

Rezerwacja pod numerem telefonu

670-24-14

czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15
SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

PolMAX

na dobê. Lek m.in. powstrzymuje starzenie siê komórek równie¿ komórek nerwowych.
Przechwytuje wolne rodniki,
poprawia pracê serca i napiêcie miêœni szkieletowych, nieznacznie reguluje ciœnienie
krwi. Witamina E zwiêksza
wch³anianie tlenu przez komórki krwi, pomaga w przemianie materii, usprawnia
przyswajanie koenzymu Q10,
zapobiega utlenianiu siê witaminy A, nienasyconych kwasów t³uszczowych i innych lipidów. Kreatynê w du¿ej dawce ok. 500 mg na dobê stosuje siê w cyklach cztery tygodnie za¿ywania, cztery tygodnie przerwy.
Jest to œrodek podtrzymuj¹cy masê miêœniow¹. Regularne æwiczenia i stosowanie
kreatyny wp³ywa znacz¹co na
zahamowanie zaniku miêœni
w przebiegu ataksji mó¿d¿kowo - rdzeniowej. Za¿ywanie
magnezu eliminuje bolesne
skurcze, które odczuwaj¹ chorzy. W terapii stosuje siê równie¿ witaminê A i nienasycone kwasy t³uszczowe Omega
3. Absolutnie niezbêdna jest
codzienna terapia ruchowa,
która jest w stanie powstrzymaæ postêpy choroby, a nawet
cofn¹æ j¹.
Od blisko dwóch lat dzia³a
EUROSCA - europejska organizacja naukowców i lekarzy
(Polska jest jej cz³onkiem)
poszukuj¹ca leków i nowych
metod terapii SCA. Naukowcy deklaruj¹, ¿e prototypowy
lek wejdzie w fazê testów za
piêæ lat. Rozwa¿a siê dwie
opcje - jeden z leków wycisza³by wadliwe funkcjonowanie
genu, którego mutacja powoduje chorobê, zaœ drugi zastêpowa³by pracê poprawnej
wersji genu. Naukowcy s¹
optymistami - zak³adaj¹, ¿e
jeden z wariantów terapii z
pewnoœci¹ zadzia³a. Czas
nagli, bowiem ataksja mo¿d¿kowo - rdzeniowa zwolna niszczy neurony mó¿d¿ku i prowadzi do ciê¿kiego upoœledzenia
sprawnoœci ruchowej, czêsto
powoduj¹c przedwczesn¹
œmieræ chorych.
El¿bieta Gutowska
Zainteresowani problemem
mog¹ siê zg³aszaæ do:
Zak³adu Genetyki Instytutu
Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa,
Telefon: 842-76-50
Fax: 642-53-75
Kierownik: Prof. dr hab.
med. Jacek Zaremba
Pomoc¹ s³u¿y równie¿
Stowarzyszenie Rodzin
z Ataksj¹ Mó¿d¿kowo Rdzeniow¹,
ul. Nugat 8 m 55,
02-776 Warszawa
wiesiapiotrowska@wp.pl

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

ul. Jagielloñska 3 tel. 619-70-18 pn.-pt. 9-18, sob. 9-14 www.polmax.pl
Z T¥ REKLAM¥ 10% RABATU!

Promocja wakacyjna!
Materia³y wykoñczeniowe gratis!
(glazura, terakota, panele pod³ogowe, armatura sanitarna,
bia³y monta¿) w hurtowniach Dolcanu dla klientów,
którzy zakupi¹ mieszkanie w okresie
1 lipca - 31 sierpnia 2005r.

Warszawa Tarchomin „Osiedle Strumykowa”,
ul. Strumykowa
Mieszkania o pow. 30–120 m2 na ogrodzonym osiedlu.
Windy i gara¿e podziemne.
Termin realizacji: IV kw. 2005r. Cena: 3300 z³/m2 *.

Warszawa Praga Pó³noc „Osiedle Przy Bazylice”,
ul. Otwocka
3-piêtrowy budynek na terenie zamkniêtym.
Gara¿e z poziomu parteru. Mieszkania o pow. 50–75 m2
Termin realizacji: I kw. 2006r. Cena: 3040 z³/m2*.
Inne propozycje firmy Dolcan:
Osiedle Orla II, Z¹bki, ul. Poniatowskiego
Osiedle Bohaterów Warszawy, Warszawa Ursus, ul. Bohaterów Warszawy 26
Osiedle Laguna, Warszawa Weso³a, ul. Brata Alberta

♦ Wysoki standard wykonania
♦ Konkurencyjne ceny
♦ Dogodne po³¹czenia komunikacyjne

Biura sprzeda¿y:
Warszawa, ul. ¯urawia 32/34, tel. (0-22) 622 13 34, 622 13 49, 622 13 61, 622 13 79
Warszawa, ul. £odygowa, tel. (0-22) 678 74 84, 678 84 40
Z¹bki, ul. Orla 6 lok. 75, tel. (0-22) 358 11 02, 358 11 03
www.dolcan.com.pl
* do podanych cen nale¿y doliczyæ 7 % podatku VAT

Zd¹¿yæ przed rakiem
Rak piersi to jeden z najwiêkszych zabójców kobiet w Polsce. Szacuje siê, ¿e ka¿dego
roku o takiej diagnozie dowiaduje siê 10 tysiêcy kobiet. Najtragiczniejsze jest jednak to, ¿e
w ponad po³owie przypadków
jest ju¿ za póŸno na wyleczenie, dlatego przynajmniej 5 tysiêcy kobiet rocznie w Polsce
umiera na raka piersi.
W znacznym stopniu za
powstanie raka odpowiadaj¹
uszkodzenia w genach, które
s¹ dziedziczone po rodzicach.
Dziêki osi¹gniêciom wspó³czesnej genetyki dziœ mo¿na
te uszkodzenia wykrywaæ w³aœciwie zaraz po urodzeniu.
Do niedawna mo¿na by³o
jedynie wykrywaæ raka , który
ju¿ zacz¹³ rosn¹æ w organizmie. Ró¿ne, stale doskonalone metody (rentgen, USG),
wykonywane regularnie, pozwala³y przyspieszyæ moment
wykrycia guza. Dla chorej jak
najwczeœniejsze wykrycie
choroby jest kwesti¹ ¿ycia i
œmierci, jednak nie da siê
wszystkim Polkom zapewniæ
rokrocznie ca³ego zestawu
badañ diagnostycznych. Takiego obci¹¿enia nie wytrzyma³by zreszt¹ bud¿et ¿adnego pañstwa. Dlatego od dawna starano siê wyodrêbniaæ
kobiety szczególnie zagro¿one rakiem piersi i im proponowano rozszerzone programy
wykrywania i profilaktyki. Podstawowym kryterium by³a
obecnoœæ zachorowañ na
raka w rodzinie pacjentki. Jest
to jednak kryterium bardzo
nieprecyzyjne i zawodne.
Tylko badanie genetyczne
pozwala szybko i jednoznacznie stwierdziæ, czy dana kobieta jest nosicielk¹ uszkodzonego genu czy nie, a tym samym
czy znajduje siê w grupie
zwiêkszonego ryzyka zachorowania.
Ka¿da obywatelka naszego
kraju mo¿e zachorowaæ na
raka piersi. Prawdopodobieñstwo, ¿e tak siê stanie wynosi
ok. 7%. Jednak te kobiety, u
których wykryto uszkodzenie
w genach maj¹ ryzyko jedenaœcie razy (!) wiêksze. Wynosi ono ponad 80%! Co ma
pocz¹æ z tak¹ informacj¹ kobieta, która ma nieszczêœcie
byæ w tej grupie?
Do niedawna nawet nie
mia³a jak siê o tym dowie-

dzieæ, ¿y³a wiêc w nieœwiadomoœci, nie wykonuj¹c odpowiednich badañ, nie stosuj¹c
specjalnej profilaktyki i w m³odym wieku (czêsto przed 35
rokiem ¿ycia) zapada³a na
raka.
Dzisiaj znany jest nie tylko
test genetyczny, ale równie¿
zalecenia profilaktyczne, które kobietom szczególnie zagro¿onym rakiem pozwalaj¹
obni¿yæ ryzyko prawie do poziomu wyjœciowego, standardowego dla reszty kobiet. Zalecenia obejmuj¹ program badañ wykrywczych, propozycje
modyfikacji diety, stylu ¿ycia,
a tak¿e pewnych leków, których stosowanie powinno byæ
przedyskutowane z lekarzem
prowadz¹cym, najlepiej ginekologiem lub onkologiem. Kobiety z uszkodzeniem genetycznym nie powinny równie¿
stosowaæ przed 30 rokiem
¿ycia antykoncepcji hormonalnej i w okresie przekwitania
hormonalnej terapii zastêpczej.
Najpierw jednak musz¹ o
tym uszkodzeniu wiedzieæ, a
jedynym na to sposobem jest
wykonanie testu genetycznego. Takie testy s¹ ju¿ dostêpne dla wszystkich chêtnych,
ale niestety doœæ drogie. Od
pewnego czasu mo¿na je wy-

konaæ po preferencyjnych cenach, w wybranych placówkach medycznych na terenie
Pragi: w Poradni Chorób Sutka na ul. Niek³añskiej (na ty³ach szpitala dzieciêcego), w
przychodni Vivamed na ul.
Trockiej 10 (Targówek) i w
EnelMed na Gilarskiej 86 (dla
pacjentów tam zadeklarowanych).
Sam test jest niezwykle prosty do przeprowadzenia. Pacjentce pobiera siê specjaln¹
pa³eczk¹ wymaz z jamy ustnej. Przed badaniem nawet
nie trzeba byæ na czczo. Wystarczy godzinê wczeœniej
powstrzymaæ siê od jedzenia,
nie piæ gor¹cych p³ynów i nie
myæ zêbów. Wymaz pobierze
pielêgniarka. Pacjentka bêdzie jeszcze poproszona o
wype³nienie ankiety, dotycz¹cej zachorowañ na raka w rodzinie. Te dane bêd¹ póŸniej
analizowane, wraz z wynikiem
badania genetycznego przez
lekarza. Po wykonaniu testu w
jednej z wy¿ej wymienionych
poradni pacjentka uzyskuje
wszelkie potrzebne informacje, dopasowywane dla niej indywidualnie, dotycz¹ce dalszego postêpowania. Jest te¿
zachêcana do jak najszybszego kontaktu ze swoim lekarzem.

ZAJAZD „MEZALIANS”
Nowo otwarty Dom Weselny
Organizujemy wesela, grile, spotkania integracyjne

•

do 150 osób oraz catering
proponujemy oprawê muzyczn¹
du¿y zielony ogród z wêdzarni¹ ryb
dla goœci parking strze¿ony

•

•

Zielonka ul. Pi³sudskiego 7
761-01-52, 0-887-28-44-65

Honory dla zas³u¿onych
dokoñczenie ze str. 1

skim z prof. Aleksandrem
Gieysztorem przed 30 laty
rozpocz¹³ swe wyst¹pienie
prof. Norman Davies. Wspominaj¹c swe zwi¹zki z inny-

cy doczekali siê uznania.
„Spór historyków trwa” - powiedzia³ prof. Davies, nawi¹zuj¹c do wywiadu z prof. Paw³em Wieczorkiewiczem w
„¯yciu Warszawy” z 29 lipca.

Nie wolno jednak upaœæ tak
nisko, by pisaæ o awanturnictwie lub zbrodniczych ambicjach. Najwa¿niejsze jest
dobre imiê Powstañców, którzy walczyli o woln¹ Ojczyznê, a tak¿e mo¿liwoœæ – po
prawie pó³ wieku – poznania
prawdy i leczenia g³êbokich
ran. „Nareszcie pamiêæ stolicy wyzwoli³a siê. Nareszcie
wszyscy œpiewamy Warszawiankê pe³nym g³osem.”
Podczas uroczystej sesji
prezydent Lech Kaczyñski i
przewodnicz¹cy Rady War-

Radiu. W innym terminie odbierze nagrodê ks. Jan Twardowski.
Siedemnastu ¿o³nierzy
Szarych Szeregów otrzyma³o medale „Zas³u¿ony dla
Warszawy”.
„Marzy mi siê, by stan¹³
pomnik „ponad podzia³ami”,
pomnik przeciêtnego warszawiaka” - o przybli¿enie tego
pomys³u poprosiliœmy autora,
abp. G³ódzia. „Pomnik bêdzie
taki, jak orkiestry podwórkowe: przynajmniej 4 osoby na
okr¹g³ym podeœcie, by mog³a
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BUDWIT & KUBACKI S.C.
Warszawa, ul. Jagielloñska 12/67
tel./fax: 618-31-19, godziny otwarcia: 10-17

WYK£ADZINY DYWANOWE

„AXMINSTER”

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

ZAPRASZAMY!
KUPON WA¯NY DO 30.09.2005

Z T¥ REKLAM¥
15% RABATU
NA US£UGI!

mi miastami, m.in. Krakowem, Wroc³awiem, Lublinem, Gdañskiem – wyrazi³
radoœæ, ¿e najlepsze poci¹gi
³¹cz¹ Kraków z Warszaw¹.
Cieszy siê te¿ z wydania swej
ksi¹¿ki „Powstanie` 44”.
Dziêkuje Bogu, ¿e powstañ-

szawy Karol Karski wrêczyli
doroczne nagrody m.st. Warszawy 11 osobom, VI Liceum
Ogólnokszta³c¹cemu im. Tadeusza Reytana i Polskiemu

przy nim gromadziæ siê m³odzie¿, by przy pomniku ka¿dy czu³ siê jak ten na cokole”. Pomnik móg³by stan¹æ na
praskim placu, który ma byæ
zagospodarowany, przy
obecnym wybiegu dla niedŸwiedzi.
Drugiego Honorowego
Obywatela Warszawy zapytaliœmy, kiedy i gdzie czytelnicy bêd¹ mogli porozmawiaæ
z nim o ksi¹¿ce „Powstanie
`44”. Prof. Davies obieca³, ¿e
jego asystent przeka¿e redakcji tak¹ informacjê.
K.

♦
mycie podwozia
podwozia ♦
♦ mycie
♦ mycie
mycie nadwozia
nadwozia metod¹
metod¹ bezdotykow¹
bezdotykow¹
♦ woskowanie (woski koloryzuj¹ce) ♦ pranie tapicerki
♦ czyszczenie skóry i konserwacja ♦ czyszczenie wnêtrza
ul. Jagielloñska róg Kotsisa (tel. rezerwacja us³ugi)
tel./fax 814-38-39, czynne: pn.-pt. 8-20, sob. 9-17

Spotkanie integracyjne w Szkole Tresury Psów GRANICA
12 lipca o godz. 11.30 w
Szkole Tresury Psów odby³o siê integracyjne spotkanie
niepe³nosprawnej m³odzie-

♦
♦
♦
♦

ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

oprawa obrazów
lustra
szlifowanie szk³a
szklenie okien

ul. Brechta 9
przy pl. Hallera

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

faktury VAT

¿y ze Stowarzyszenia
„Otwarte Drzwi” z ul. Targowej 82 i dzieci z klubu „Junona” Spó³dzielni Mieszka-

niowej „Bródno” z ul. Bazyliañskiej 1.
W trakcie spotkania pokazane zosta³o pe³ne szkolenie psów pos³uszeñstwa i
obrony. Po zajêciach tresury dzieci i m³odzie¿ przez
pó³torej godziny bawi³y siê
z psami, a ¿aden z nich nie
by³ w kagañcu. By³y to psy
ras: amstaff, pitbullterrier,
rednos, rotweiller, miks, labrador i owczarek niemiecki, by³ te¿ maleñki Frolik –
pokojowy piesek, który bawi³
siê nie tylko z dzieæmi, ale i
pozosta³ymi psami.
W pierwszej chwili by³am
przera¿ona widz¹c, jak dzieci z pe³n¹ ufnoœci¹ podchodzi³y do psów; ale by³y one
bardzo spokojne i pozwala³y robiæ ze sob¹ wszystko.
Niektóre dzieci myl¹c siê

³apa³y psy za
ogony, pcha³y paluszki do oczu,
przytula³y siê do
nich, a ¿aden
pies nawet nie
warkn¹³.
Reakcje psów
uzale¿nione s¹
od tego jak s¹
one u³o¿one i jak
reaguj¹ ich w³aœciciele. Dlatego
przed przyst¹pieniem do tresury
psa powinien byæ
przetestowany
w³aœciciel, poniewa¿ nie ka¿dy
cz³owiek posiada
predyspozycje do
hodowania psów.
Bogumi³a
Szyd³owska
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mini og³oszenia
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty. 618-83-60, 670-29-26,
0602-105-672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra - akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta.
Panieñska 4, tel. 619-52-31
US£UGI
ANTENY telewizyjne, radiowe,
satelitarne, solidnie, gwarancja
665-04-89 lub 0601-867-980
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642 96 16
E L E K T R O I N S T A L ATO R STWO - pomiary, uprawnienia,
tanio 0501-228-140
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 756 52 83 i 0698
916 118
KRAWIECKIE poprawki w pasa¿u handlowym TarchominŒwiatowida 49 paw. 33
MALOWANIE, gipsowanie, solidnie 647-06-38, 0696-798554
MIR-MAX sprzeda¿ , uk³adanie
kostki brukowej, roboty melioracyjne 0608-041-365, 771-2200
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek 670-31-87

NAPRAWA pralek automatycznych. Gwarancje serwisowe. 614-83-83, 0609-025469
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska
12
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki), szycie ko³der ul.
Konopacka 21, czynne 9-17
tel. 619-10-67
PRZEPROWADZKI „ALKO”
us³ugi transportowe 90 gr./
km 0694-977-485
ZAK£AD Œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy.
Ul. Radzymiñska 98, tel 67960-81, 0604-460-142

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa
18, 831-36-48

SPRZEDAM
SPRZEDAM meble inkrustowane (salon) 818-74-31

NOTARIALNIE du¿y gara¿
murowany ul. Wo³omiñska
0505-307-360, 0602-219-012

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i inne 619-95-86
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw z³oto, elektronika, samochód.
Korzystne warunki, ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe, leasing. Domy z bali
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 87027-83, 0501-550-975
KREDYTY gotówkowe w 15
minut. Minimum formalnoœci
tel. 617-46-51
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki,
szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48.
NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Targówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8110491 (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja Mieszkaniowa, ul. Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od
1991 r. Licencja nr 1193. Szybko! Solidnie! Tanio! e-mail: alfa@alfamieszkania.pl

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny,
imprezy okolicznoœciowe - tanio. Catering. 679-81-06, 0692600178
ODDAM
DORODNE 2-3 miesiêczne kociaki w ró¿nych kolorach,
szczepione, czyste, w dobre
rêce do adopcji 619-73-69

Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
PROMOCJA
Parapety
okna 25%
CENY PRODUCENTA
drzwi 5%

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

MAR-MET

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

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

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 Miasta
Sto³ecznego Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka z³o¿ony w dniu 28.06.2005r. w
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowê oœwietlenia drogi dojazdowej do
osiedla “D¹browianka” od ulicy Czeremchowej w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka
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/ 51 03 192

Parking dla personelu,
czyli rzecz o bia³o³êckiej s³u¿bie zdrowia
Moje spotkania z Samodzielnym Zak³adem Opieki
Zdrowotnej Bia³o³êka przy
bia³o³êckim ratuszu rozpoczê³am od parkingu. Objecha³am zak³ad dooko³a i
stwierdzi³am, ¿e nie ma
gdzie zaparkowaæ. Wszystkie okoliczne miejsca parkingowe, chodniki, a nawet
trawniki by³y oblepione sa-

Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszczaków 2
zaprasza na koncerty w Parku Praskim
6 sierpnia - godz. 16 Miejska Orkiestra
Dêta AKORD Sulejówek, godz.17.30 zespó³
LON STAR, godz. 19 zespó³ VIRIDIAN
7 sierpnia - godz. 16 zespó³ PERON BAND
i LUTROSIÑSKI Trio

Stanowisko - opinia TTPIK
w sprawie wycinki drzew zwi¹zanej z budow¹
drogi na tzw. Wydmie nowodworskiej
W dniu 24.06.2004 r. odby³a siê wizja terenowa drzew
przeznaczonych do wycinki w zwi¹zku z planowan¹ rozbudow¹ dróg w rejonie skrzy¿owania ulicy Dzierzgoñskiej i
Œwiatowida. Uczestniczyli w niej pracownicy Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska i Wydzia³u Infrastruktury Dzielnicy
Warszawa Bia³o³êka oraz zaproszone organizacje pozarz¹dowe w tym TTPiK. Wyznaczono do wyciêcia 35 drzew oraz
10 do przesadzenia. Wiêkszoœæ z nich roœnie na obszarze
tzw. Wydmy Nowodworskiej, któr¹ ma przeci¹æ projektowana droga.
Wœród gatunków przewa¿aj¹: brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, klon jesionolistny, klon zwyczajny, sosna
zwyczajna. Kilka egzemplarzy wytypowanych do usuniêcia
posiada z³y stan zdrowotny pnia lub korony i zosta³o zakwalifikowanych jako drzewa obumieraj¹ce.
Na liœcie nie znalaz³y siê ¿adne drzewa chronione jako
pomniki przyrody ani gatunki drzew objête ochrona gatunkow¹ Niestety 4 egzemplarze brzozy, które maj¹ zostaæ wyciête s¹ drzewami zabytkowymi posiadaj¹cymi obwody pni
powy¿ej 1 m w tym jedna o obwodzie 1,75 m, która mog³aby byæ uznana za pomnik przyrody.
TTPiK wnios³o zastrze¿enia do realizowanej inwestycji
drogowej w postaci nastêpuj¹cych uwag przekazanych do
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska dzielnicy Bia³o³êka.
Uwa¿amy, i¿ nale¿y wykonaæ do celów informacyjnych:
1. S pis gatunków roœlin naczyniowych runa na wybranej
losowo powierzchni badawczej (tzw. zdjêcie fitosocjologiczne) na obszarze objêtym inwestycj¹, gdy¿ w inwentaryzacji
przyrodniczej umieszczono tylko drzewa ca³kowicie pomijaj¹c mo¿liwoœæ wystêpowania w runie cennych i rzadkich
gatunków zwi¹zanych z siedliskiem leœnym boru œwie¿ego
porastaj¹cego Wydmê Nowodworsk¹.
2. Konieczne jest równie¿ wykonanie jednorazowego badania ha³asu dla tzw. poziomu krótkotrwa³ego maksymalnego przed i po wybudowaniu drogi.
3. Podobne jednorazowe badania porównawcze nale¿y
wykonaæ dla potrzeb oceny zmian stanu zdrowotnego okolicznych terenów leœnych. Powinny one obejmowaæ nastêpuj¹ce parametry: stê¿enie SO2, NOx oraz F jako przestrzenne rozmieszczenie g³ównych zanieczyszczeñ powietrza mog¹cych wp³yn¹æ negatywnie na stan drzew rosn¹cych w pobli¿u.
4. Ponadto nale¿y wykonaæ pomiar stê¿eñ g³ównych metali ciê¿kich (wskazana metoda bioindykacjyjn¹ np. mchy),
a szczególnie tych, które s¹ zwi¹zane ze Ÿród³ami emisji
komunikacyjnych. Powy¿sze pomiary s¹ konieczne do podejmowanie dzia³añ prognozuj¹cych zmiany stê¿eñ poszczególnych zanieczyszczeñ oraz modelowania i podejmowania zabiegów ochronnych okolicznych cennych przyrodniczo terenów leœnych. Bêd¹ równie¿ obrazem zmian
wystêpowania emisji zanieczyszczeñ po wykonaniu inwestycji oraz imisji poszczególnych komponentów œrodowiska
przyrodniczego Wydmy Nowodworskiej.
Wszystkie powy¿sze jednorazowo przeprowadzone badania pozwol¹ równie¿ na ocenê negatywnego wp³ywu b¹dŸ
jego braku na mieszkañców okolicznych terenów.
Ponadto wyst¹piliœmy o objêcie ochron¹ prawn¹ lipy drobnolistnej rosn¹cej na wydmie oko³o 30 m na po³udnie od
szko³y na ul. Leœnej Polanki o obwodzie 3,95 m oraz uzupe³nienie brakuj¹cego oznakowania na dêbie szypu³kowym
objêtych ochrona pomnikow¹ rosn¹cym w zag³êbieniu vis a
vis w/w lipy.
Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców

mochodami. Wreszcie dostrzeg³am wjazd na parking.
Bp³atny. Dwupoziomowy. I
ca³kiem pusty. „Ale¿ ludzie
s¹ bezmyœlni” – pomyœla³am
parkuj¹c na górnej p³ycie, w
zupe³nej samotnoœci. Tylko
zaraz potem musia³am powtórnie, tym razem piechot¹,
okr¹¿yæ zak³ad, gdy¿
wszystkie furtki i bramy oddzielaj¹ce parking od budynku by³y szczelnie pozamykane.
Minê³am wspania³y d¹b,
który architekt piêknie wpisa³
w plan nowoczesnego budynku, przez automatyczne
drzwi dosta³am siê do g³ównego holu. Ju¿ zaczyna³am
siê czuæ po europejsku, ju¿
moje mniemanie o lokalnej
s³u¿bie zdrowia zaczyna³o
siê podwy¿szaæ, gdy dotar³am do recepcji:
- S³ucham? – powita³ mnie
alt prawdziwej pielêgniarki z
d³ugoletni¹ praktyk¹ w pañstwowej s³u¿bie zdrowia. Nie
by³a uprzejma. W ¿aden sposób nie mogê powiedzieæ,
¿eby by³a uprzejma. Ale w
rzetelny sposób udzieli³a mi
po¿¹danych informacji. „Co
tam, pewnie jeszcze tu nie
mieli kursu komunikacji spo³ecznej. Wa¿ne, ¿eby leczyli.” – pomyœla³am i niezra¿ona uda³am siê do pawilonu
mieszcz¹cego przychodniê
dla dzieci.
Znów mi³e zaskoczenie.
Dwa oddzielne wejœcia, dwie
przychodnie: dla dzieci zdrowych i chorych. W zapomnienie odchodzi problem,
czy moje dziecko niczym siê
nie zarazi, gdy pójdzie na
szczepienie. Ka¿da przychodnia obszerna, w ka¿dej
poczekalni sporej wielkoœci
k¹cik do zabaw dzieci, wyposa¿ony w sprzêty prosto z
katalogu Ikei.
Podesz³am do recepcji,
przygotowana na kolejne
spotkanie z zawodow¹ pielêgniark¹. Nic z tych rzeczy.
Uprzejma pani zachêci³a
mnie do zapisania dziecka
logicznym systemem zapisów i krótkimi terminami. Poczu³am, ¿e w pañstwowej
s³u¿bie zdrowia ktoœ zaczyna rozumieæ, ¿e wraz ze mn¹
i moj¹ rodzin¹ do przychodni przychodz¹ pieni¹dze.
Formalnoœci nie by³y
drog¹ przez mêkê. Szybko,
wrêcz przyjemnie, mój syn
sta³ siê pacjentem medycyny rodzinnej bia³o³êckiego
SZOP. Fakt, musia³am trochê poczekaæ, a¿ pani wklepie jego dane do komputera. Nie sz³o jej najlepiej.
Znów wybaczy³am, nie ka¿dy musi potrafiæ wszystko tak
samo dobrze. Wytrzyma³am,
w koñcu to nie trwa³o tak d³ugo. Wreszcie by³am ju¿ wolna i pobieg³am zapisaæ doros³ych cz³onków mojej rodziny.
Nie, no to by³oby ju¿ zbyt
piêkne. Wejœcie do lekarza
rodzinnego dla m³odzie¿y i
doros³ych by³o zamkniête na
g³ucho. Poniewa¿ drzwi
otwiera³y siê automatycznie
przytomnie sprawdzi³am

dwa razy, czy przypadkiem
fotokomórka nie nawali³a.
Nie. Medycyna rodzinna dla
doros³ych mieœci siê w budynku g³ównym, w centralnej
recepcji. Musia³am wróciæ do
mojej pielêgniarki dysponuj¹cej fantastycznymi warunkami g³osowymi, rekompensuj¹cymi brak uprzejmoœci.
Zapisa³a mnie bez mrugniêcia okiem, znów to nie trwa³o zbyt d³ugo. Nawet nie musia³am czekaæ na komputer
– zdaje siê, ¿e przychodnia
dla doros³ych po prostu nie
jest zinformatyzowana.
Znów moja dociekliwoœæ
wygra³a ze zdrowym rozs¹dkiem, gdy¿ opatrznie zapyta³am o lekarza ginekologa.
Wiem, ¿e dostanie siê do lekarza tej specjalnoœci „za
darmo” (czyli z refundacj¹
NFZ) graniczy z cudem.
Mnie zawsze by³o brak cierpliwoœci. Tym razem jednak
chêtnie przespacerowa³am
siê nowiutkimi korytarzami
szacownej lecznicy, w kierunku wskazanym przez alt
z recepcji. W poczekalni siedzia³a grupka znudzonych
oczekiwaniem kobiet.
- Przepraszam, gdzie tu
siê zapisuje? – zapyta³am
naiwnie, s¹dz¹c, ze kolejka
czeka na wizytê.
- Tutaj – znudzone panie
chêtnie udzieli³y mi informacji, wskazuj¹c gabinet.
- Tylko my te¿ czekamy –
doda³y na wszelki wypadek.
- Ja jestem ostatnia – od
razu wyjaœni³a pani z lewej.
Zrozumia³am, ¿e to nie jest
kolejka na wizytê. To kolejka
do zapisania siê na wizytê.
- A ile siê czeka na wizytê? – zapyta³am, bo z nauk
wyniesionych jeszcze z
wczesnej m³odoœci wiem, ¿e
kolejka wie zwykle du¿o wiêcej ni¿ osoby kompetentne.
- Ja czeka³am ostatnio
dwa miesi¹ce – uœmiechnê³a siê nerwowo m³oda dziewczyna z prawej. Tak jakby rozumia³a, ¿e coœ tu jest nie
tak.
Podziêkowa³am i szybko
opuœci³am goœcinne, pachn¹ce jeszcze farb¹ progi
SZOZ Bia³o³êka. Jak na
pierwszy raz mia³am dosyæ.
Jednak planuj¹c czêstsze
wizyty w oœrodku, postanowi³am zbadaæ dok³adnie
kwestiê postoju samochodu.
Jestem jednostk¹ dociekliw¹, wiêc zbada³am
wszystkie bramy i furtki. Okaza³o siê, ¿e gdybym wjecha³a na dolny poziom parkingu,
to uda³oby mi siê znaleŸæ
przejœcie bezpoœrednio do
pawilonu lekarzy dzieciêcych, bez koniecznoœci okr¹¿ania ca³ego zak³adu. Wizytuj¹c oœrodek zdrowia po raz
drugi postanowi³am zaparkowaæ na dole. To jednak by³oby zbyt proste. Przy wjeŸdzie
na ten poziom przywita³a
mnie zamkniêta brama z napisem: „Parking tylko dla personelu”.
Zaparkowa³am na trawniku.
(nazwisko znane redakcji)
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K³amstwa i hipokryzja – czêœæ II
Jeszcze przed wakacjami
pope³ni³em felieton, który obna¿a³ hipokryzjê dzia³aczy
PiS. Próby tuszowania i niedomówieñ z ich strony. Dziœ
praktycznie muszê kontynuowaæ ten temat. Znalaz³o siê
bowiem w moich rêkach wyst¹pienie pokontrolne prezydenta Kaczyñskiego kierowane do burmistrza Pragi Pó³noc Roberta Sosnowskiego,
dotycz¹ce zawieranych w
urzêdzie umów zleceñ. Wielokrotnie o te sprawy pytali
radni dzielnicy i byli zbywani
okr¹g³ymi s³ówkami, z których wynika³o, i¿ wszystko
jest w porz¹dku i nie ma czego siê czepiaæ. Prawda ujawniona w wyniku kontroli okaza³a siê pora¿aj¹ca.
Burmistrz Sosnowski
dwóm pracownikom zatrudnionym w Urzêdzie Dzielnicy
Praga Pó³noc w pe³nym wymiarze czasu pracy wyp³aci³
wynagrodzenie z tytu³u dodatkowych umów zleceñ w
³¹cznej wysokoœci 122 200
z³otych bez koniecznoœci dokumentowania wykonania
przedmiotu umowy. Te same
osoby by³y tak¿e beneficjentami innych umów zleceñ
wraz z innymi osobami na
³¹czn¹ kwotê 67 900 z³otych
na wykonanie bli¿ej nieokreœlonych prac zwi¹zanych ze
zmian¹ struktury organizacyjnej urzêdu dzielnicy.

Postanowi³em bli¿ej przyjrzeæ siê tej sprawie: dlaczego takie praktyki mia³y miejsce i dlaczego by³y tolerowane przez ponad dwa lata
przez s³u¿by finansowe zarówno dzielnicy, jak i miasta.
Obaj panowie o których
mowa Kazimierz K. jak i
Krzysztof K., piastowali w
urzêdzie stanowiska naczelników wydzia³ów, którym
przys³uguj¹ wynagrodzenia
na poziomie 8000 z³otych.
Problem obu panów polega³
jednak na tym, i¿ z braku odpowiedniego wykszta³cenia
(wymagane jest wy¿sze) pe³nymi naczelnikami byæ nie
mogli. Wymyœlono wiêc zatrudnienie ich na stanowisku
podinspektorów i powierzenie
im obowi¹zków naczelników.
Oczywiœcie, osobista grupa
zaszeregowania podinspektora jest nieporównywalnie
ni¿sza od naczelnika, st¹d
koniecznoœæ zastosowania
rozwi¹zania pod nazw¹
„umowa zlecenie”, które wyrównywa³o obu panom poziom zarobków .Ot i ca³e wyjaœnienie tajemnicy, g³êboko
skrywanej przed radnymi
opozycji, a byæ mo¿e tak¿e
koalicji.
Hipokryzja tej w³adzy jest
ogromna: za nic p³acono
swoim ogromne pieni¹dze.
Natomiast gdy zwykli pracownicy przeprowadzali zarz¹d

W ramach wspó³pracy pomiêdzy Dzielnic¹ Bia³o³êka m.st.
Warszawy, a berliñsk¹ Dzielnic¹ Lichtenberg na mocy podpisanego w dniu 6 grudnia 2003 r. porozumienia o wspó³pracy, rozpoczê³o dzia³alnoœæ Biuro ds. niemiecko - polskich kontaktów gospodarczych. Biuro ma swoj¹ siedzibê w Lichtenbergu i bêdzie dzia³aæ do koñca 2006 r.
Dzia³alnoœæ Biura finansowana jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Z Biurem mog¹ kontaktowaæ siê (zarówno w jêzyku niemieckim jak i polskim) wszyscy chêtni przedsiêbiorcy z Dzielnicy Bia³o³êka oraz innych dzielnic m.st. Warszawy, którzy
chc¹ nawi¹zaæ wspó³pracê z firmami z Lichtenberga.
Zadaniem Biura jest pomoc ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom z Dzielnicy Lichtenberg i z Dzielnicy Bia³o³êka w
znalezieniu partnera biznesowego do wspó³pracy. Celem
jest prowadzenie transgranicznych projektów kooperacyjnych, których efektem bêd¹ wspólne produkty i us³ugi oferowane przez polskich i niemieckich partnerów.
Oferta biura obejmuje:
-dostarczanie aktualnych informacji o mo¿liwoœciach fachowego i finansowego wspierania niemiecko – polskich kooperacji przedsiêbiorstw,
-organizowanie spotkañ informacyjnych dla odpowiednich
bran¿ o okreœlonej tematyce,
-organizowanie wyjazdów studyjnych i spotkañ przedsiêbiorców,
-poœredniczenie w kontaktach gospodarczych,
-asystowanie w projektach kooperacjnych.
Kontakt
Matthias von Popowski – kierownik projektu
Teresa Branschke – asystentka projektu, kontakt
w jêzyku polskim
Biuro ds. niemiecko - polskich kontaktów gospodarczych
Office für deutsch - polnische Wirtschaftskontakte (ODPW)
Siegfriedstraße 204 c
D-10365 Berlin-Lichtenberg
tel.: 0049 30 550058 240,
fax.: 0049 30 550058 250
e-mail: info@odpw.de,
strona internetowa: www.odpw.de
Dodatkow¹ okazjê do nawi¹zania kontaktów gospodarczych przez polskie i niemieckie firmy stanowi¹ I Partnerskie Dni Gospodarcze Berlina „eastside” organizowane w
terminie od 6 do 9 wrzeœnia 2005 tego roku, przez Dzielnice
Lichtenberg i Marzahn-Hellersdorf. W trakcie imprezy, oprócz
konferencji i spotkañ dotycz¹cych wspó³pracy gospodarczej
w Europie Wschodniej, odbêdzie siê tak¿e wystawa, na której firmy bêd¹ mog³y prezentowaæ swoj¹ ofertê i dokonania.
Patronat nad imprez¹ obejmie senator Harald Wolf z Senatu Berlina ds. Gospodarki i Pracy.

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

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

dzielnicy do nowych pomieszczeñ na IV piêtrze urzêdu, na zapytanie, jakie œrodki zosta³y wydatkowane na to
przedsiêwziêcie, burmistrz
Sosnowski odpisa³: „Praca ta
zosta³a wykonana w ramach
obowi¹zków s³u¿bowych pracowników. Œrodki wydatkowane na ten cel wynikaj¹ z
przys³uguj¹cego im wynagrodzenia okreœlonego w umowie o pracê”. W jednym przypadku kasa za nic, w innym gdy ludzie harowali - to w ramach obowi¹zków s³u¿bowych. Tak wygl¹da Praca i
Sprawiedliwoœæ w wydaniu
PiS.
Dziwn¹ postawê w tym
wszystkim wykazuje mi³oœciwie nam panuj¹cy prezydent
Kaczyñski. Niby wszystko
jest w porz¹dku. Kontrola
by³a. Wykaza³a nieprawid³owoœci na ponad 200 tys. z³otych. Z³amanie zarz¹dzeñ
pana prezydenta. Koniecznoœæ wyp³acenia karnych odsetek. I co pan prezydent zaleca w wyst¹pieniu pokontrolnym? Niewiele. Usun¹æ nieprawid³owoœci i poinformowaæ o tym pana prezydenta.
WyraŸnie s³ychaæ: idŸ i nie
grzesz wiêcej. Trzy lata temu
pan prezydent za mniejsze
sprawy kierowa³ zawiadomienia do RIO i prokuratury. Teraz o tym nie s³ychaæ, poniewa¿ Roberta Sosnowskiego
nie mo¿na siê wyprzeæ. Robert Sosnowski jest cz³onkiem Rady Politycznej PiS,
kandydowa³ z jej list do parlamentu. Z namaszczenia
Kaczyñskiego kieruje Prag¹
Pó³noc. Na moj¹ proœbê radny Warszawy Jerzy Wojciech
Œwitalski skierowa³ interpelacjê do pana prezydenta, jakie dalsze kroki zamierza
podj¹æ w tej sprawie. Na odpowiedz czekam z takim samym zainteresowaniem jak
on.
Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

Zapraszamy! Nowoœci!
www.sld-pragapolnoc.pl
Strony www - wakacje
Wakacje dopiero na pó³metku, mo¿e wiêc warto
skorzystaæ z podpowiedzi
interesuj¹cej witryny www.polskieszlaki.pl - jak
spêdziæ ich ci¹g dalszy.
Zwiedzanie regionów,
miast, interesuj¹ce wycieczki - choæby szlakiem tatrzañskich jezior, czy te¿
œcie¿kami Jana Paw³a II w
Krakowie. Warto rzuciæ
okiem na piêkne zdjêcia,
oferty noclegowe i miejsca
gdzie mo¿na dobrze zjeœæ.
(egu)

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

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Prosto z mostu

Priorytety urzêdu
U wejœcia na bazar Ró¿yckiego sto lat temu sta³ wielki,
b³êkitny syfon. Syfon to jeden
z przedmiotów, które odchodz¹ do przesz³oœci: butla
z b³êkitnego szk³a o charakterystycznym kszta³cie, z
rurk¹ w œrodku i wajch¹, po
naciœniêciu której ze œrodka
tryska³a woda sodowa...
Przed bazarem nie sta³a
oczywiœcie butelka, jej kszta³t przybra³ kiosk z lodami i gazowanymi napojami. Na samym wylocie Z¹bkowskiej
znajdowa³ siê wspania³y
kwietnik. Targowa by³a wtedy bulwarem z szerokim pasem zieleni, w porze kwitnienia kwiatów piêkniejszym od
Alej Jerozolimskich.

W dziewiêtnastym wieku w
okolicy Targowej by³ zakaz
wznoszenia budynków murowanych – to by³o przedpole
fortyfikacji. Na ca³ej szerokoœci ulicy trwa³ permanentny
targ. Przemiana nast¹pi³a
niemal dok³adnie sto lat temu.
Kramy i stragany przeniesiono na powiêkszony i uporz¹dkowany teren bazaru Ró¿yckiego, wokó³ zaczêto budowaæ wielkomiejskie kamienice. Od 1909 roku Targow¹
jeŸdzi³y elektryczne tramwaje.
Dziœ przy Targowej strasz¹
kszta³ty zdewastowanych kamienic, przeplatane plombami ze szk³a i stali. Od¿y³a

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe Warszawa ul. Tykociñska 27/35 informuje, i¿ w wyniku zbiórki publicznej w
ramach akcji „Pola Nadziei”, w okresie od 15 maja do 30
czerwca uzyska³a dochód w wysokoœci 8142,95 z³. Za tê
kwotê zakupimy dwie pompy infuzyjne dwustrzykawkowe.
Ofiarodawcom serdecznie dziêkujemy.

Z pracy Stra¿y Miejskiej
W³amywacz spad³ z balkonu
W poniedzia³ek wieczorem,
stra¿nik miejski, który akurat
odstawia³ radiowóz na parking przy ul. M³ota na Pradze
Pó³noc zauwa¿y³, ¿e z balkonu znajduj¹cego siê na trzecim piêtrze jednego z s¹siednich domów ... spada mê¿czyzna. Stra¿nicy szybko podbiegli do cz³owieka, który jêcza³
z bólu i nie móg³ poruszaæ nogami. Jak siê jednak okaza³o,
nikt ze œwiadków zdarzenia
mieszkaj¹cych w bloku nie
potrafi³ go rozpoznaæ, a on
sam nie by³ w stanie podaæ
adresu zamieszkania. Zaistnia³o podejrzenie, ¿e chcia³
siê w ten sposób w³amaæ do
jednego z mieszkañ. Na miejsce przyjecha³a policja i pogotowie ratunkowe, które najpierw zabra³o go do szpitala.

Zerwany ³añcuszek
Dwóch m³odych chuliganów chcia³o zarobiæ na sprzeda¿y skradzionego z³otego
³añcuszka. Kradzie¿ mia³a
miejsce w bia³y dzieñ na ul.
Gajkowicza. Dwóch m³odych
i ogolonych na ³yso ³obuzów
podbieg³o do przechodz¹cej
akurat kobiety i zerwali jej z
szyi z³oty ³añcuszek, po czym
szybko uciekli. Na szczêœcie
kilka chwil potem kobieta zatrzyma³a przeje¿d¿aj¹cy akurat radiowóz stra¿y miejskiej
i o wszystkim opowiedzia³a
funkcjonariuszom. Po kilkudziesiêciu minutach poszukiwañ na ul. Œwiêciañskiej
stra¿nicy miejscy odnaleŸli
z³odziei spokojnie id¹cych i
rozmawiaj¹cych ze sob¹.
Sprawcy Wojciech W. (ur.
1986 r.) oraz Arkadiusz S. (ur.

1975 r.) natychmiast zostali
rozpoznani przez poszkodowana, a nastêpnie przekazani policji.

Uwaga na dzieci
W poniedzia³kowe popo³udnie do patrolu stra¿y miejskiej jad¹cego obok pêtli MZA
przy ul. Ch³opickiego zwróci³
siê mê¿czyzna spaceruj¹cy z
dzieckiem, który wskaza³
stra¿nikom ma³ego ch³opczyka bawi¹cego siê przy torach
kolejowych. Dzieciak grzecznie powiedzia³ funkcjonariuszom, ¿e zbiera œlimaczki,
jest sam i ma na imiê Damian.
Patrol policji, który przyjecha³
na miejsce uda³ siê w poszukiwania rodziców. Jak siê
okaza³o ci od pó³godziny szukali trzyletniego malca, który
przez moment ich nieuwagi
opuœci³ podwórko na którym
siê bawi³ i oddali³ w nieznanym kierunku.

Wróc¹ do wiêzienia
We wtorek nad ranem
dwóch pijanych recydywistów
napad³o na mieszkañca Pragi, który akurat w³aœnie wraca³ z pracy. Wszystko dzia³o
siê na ul. Kijowskiej. Bandyci
wci¹gnêli go do bramy, pobili
i okradli, ale wszystko obserwowa³ operator miejskiego
monitoringu. Stra¿nicy miejscy odnaleŸli ich niedaleko
miejsca przestêpstwa i natychmiast ujêli. Jak siê okaza³o jeden z bandziorów Marcin O. (ur. 1980 r.) kilka dni
temu wyszed³ z wiêzienia, do
którego szybko powróci, podobnie jak jego kompan Robert W. (ur. 1967 r.), który by³
w przesz³oœci tak¿e karany.

Z¹bkowska po odnowieniu
czêœci kamienic, ale nawet
ten projekt zosta³ spowolniony, tak jak wszystko w Warszawie po objêciu w³adzy
przez Lecha Kaczyñskiego.
Priorytetem w tej kadencji
jest bowiem wstrzymanie inwestycji i rozbudowa administracji. Doœæ powiedzieæ, ¿e
w tym roku w bud¿ecie inwestycyjnym Pragi Pó³noc
znacznie wiêcej pieniêdzy
przeznaczono na remont i
wyposa¿enie urzêdu dzielnicy (3 287 tysiêcy z³), ni¿ na
rewitalizacjê
kamienic
(2 570 tysiêcy z³).
Rozbudowa administracji
dotyczy przede wszystkim
zwiêkszenia liczby stanowisk
kierowniczych, z wy¿szymi
pensjami. Do 2002 roku w
warszawskich urzêdach
dzielnic nie by³o tylu naczelników wydzia³ów choæ, jak
powszechnie wiadomo, w³adze dzielnic maj¹ obecnie
znacznie mniej do powiedzenia ni¿ dawniej.
Ale i to nie wystarczy³o poumieszczanym w urzêdach
dzia³aczom PiS. Jak donosi³y gazety, burmistrz Pragi
Pó³noc zatrudnia³ dodatkowo
swoich naczelników wydzia³ów na umowy zlecenia. Gdy
o tym przeczyta³em, by³em
zdziwiony. Taka pazernoœæ
pojawia siê zwykle pod sam
koniec kadencji, gdy blakn¹
nadzieje na dalsze apana¿e.
Po chwili zrozumia³em: oni
wierz¹, ¿e ich szef wygra
wybory na Prezydenta RP.
Wtedy kadencja warszawskich urzêdników Prawa i
Sprawiedliwoœci rzeczywiœcie
mog³aby siê zakoñczyæ ju¿ tej
jesieni.
I mo¿e wtedy ktoœ wreszcie pomyœla³by o tych kamienicach na Targowej...
Maciej Bia³ecki
radny woj. mazowieckiego
maciej@bialecki.net.pl
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W³adys³aw £okietek
W 1138 roku zmar³ w³adca Polski Boles³aw Krzywousty. Taki przydomek nadali
mu wspó³czeœni, gdy¿ walcz¹c o w³adzê nad Polsk¹
oszuka³, podstêpnie uwiêzi³
i doprowadzi³ do œmierci
swojego brata. Aby w³asnym
dzieciom zaoszczêdziæ takiego losu, tu¿ przed swoj¹
œmierci¹ og³osi³ testament,
który mia³ przes¹dziæ o losach Polski na niemal dwa
stulecia. Chc¹c zapobiec
bratobójczym walkom, Boles³aw Krzywousty podzieli³
kraj pomiêdzy swoich synów,
ka¿demu z nich wyznaczaj¹c odrêbne ksiêstwo. Najstarszy z rodu Piastów mia³
zostaæ tak zwanym seniorem
– oprócz w³asnej dzielnicy
mia³ dostaæ równie¿ dzielnicê senioraln¹ i zasiadaæ na
krakowskim tronie. On te¿
mia³ sprawowaæ nad pozosta³ymi ksi¹¿êtami w³adzê i
opiekê. Po jego œmierci seniorem mia³ zostawaæ kolejny najstarszy z rodu.
Jak mo¿na siê domyœlaæ,
wkrótce rozpêta³o siê prawdziwe piek³o. Tron krakowski
i dzielnica senioralna by³y dla
wielu zbyt ³akomym k¹skiem, by mieli spokojnie
czekaæ na swoj¹ kolej. W
walce o w³adzê posuwano
siê nie tylko do wojen, ale i
do zamachów, podstêpnych
mordów, a nawet trucia przeciwników. Z czasem niektórym ksi¹¿êtom piastowskim
uda³o siê zgromadziæ w swoich rêkach po kilka dawnych
dzielnic. Rozpoczê³a siê dwa
wieki trwaj¹ca gra o najwy¿sz¹ stawkê – zjednoczenie wszystkich ziem i koronacjê na króla Polski.
Ostatecznym zwyciêzc¹ i
nowym królem Polski zosta³

skromny ksi¹¿ê brzesko-kujawski W³adys³aw, zwany
równie¿ £okietkiem. Co
przes¹dzi³o o jego sukcesie?
Wydaje siê, ¿e nies³ychany
zbieg okolicznoœci i niezwykle uparty charakter. Wiele o
przysz³ym w³adcy mo¿e nam
powiedzieæ jego przydomek.
„£okietek”, „³oktek” albo „piêdzimê¿yk” to w dawnej polszczyŸnie tyle, co cz³owiek
niskiego wzrostu, karze³ek –
byæ mo¿e równie¿ wygl¹d
zewnêtrzny przyczyni³ siê do
wykszta³cenia siê niektórych
cech osobowoœci króla. W³adys³aw £okietek by³ cz³owiekiem niezwykle energicznym, ¿ywotnym, chêtnym do
walki, upartym – mo¿na powiedzieæ – „zakapiorem”. Te
cechy z pewnoœci¹ zdecydowa³y o jego sukcesie w walce o koronê. Niestety, po³¹czone z brakiem wyobraŸni
politycznej, pogard¹ dla
uk³adów, sojuszy i nieznajomoœci¹ zasad dyplomacji,
sprawi³y, ¿e po dojœciu do
w³adzy £okietek przyczyni³
siê raczej do ruiny pañstwa
zjednoczonego wczeœniej
pod rz¹dami czeskimi ni¿ je
umocni³.
W³adys³aw by³ drugim z
czterech synów ksiêcia Kazimierza i wnukiem Konrada
Mazowieckiego. Nie móg³ liczyæ na wielk¹ schedê po
ojcu, gdy¿ zgodnie z ówczesnymi zwyczajami przypada³a ona niemal w ca³oœci pierworodnemu synowi, £okietek wiêc wraz z reszt¹ braci
musia³ zadowoliæ siê wydzielonym kawa³kiem dzielnicy
kujawskiej wokó³ miasta
Brzeœæ. St¹d te¿ nic nie zapowiada³o wówczas zawrotnej kariery tego prowincjonalnego ksi¹¿¹tka. Jednak
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œmieræ starszego brata,
Leszka Czarnego, zdolnego
polityka, który zasiad³ na tronie krakowskim, otworzy³a
przed nim nowe perspektywy. Odt¹d nies³ychany ci¹g
zgonów wszystkich rywali
bêdzie torowa³ £okietkowi
drogê do korony.
Ksi¹¿ê wkrótce sam zapragn¹³ tronu krakowskiego,
o który rywalizowa³ bez wiêkszego powodzenia z Henrykiem Probusem. Gdy ju¿ wydawa³o siê, ¿e nic nie jest w
stanie odwróciæ jego klêski i
bêdzie musia³ oddaæ wszystkie zdobyte ziemie, jego rywal zmar³ tu¿ przed koronacj¹ – w wieku zaledwie
trzydziestu trzech lat. Wówczas jednak fortuna odwróci³a siê na chwilê od £okietka. Nowym w³adc¹ w Ma³opolsce zosta³ król czeski,
Wac³aw II, który ca³kowicie
odsun¹³ go od jakichkolwiek
wp³ywów na tamtym terenie.
Wydawa³o siê, ¿e tym razem
ju¿ definitywnie £okietek
musi po¿egnaæ siê z nadziej¹ na koronê.
Ksi¹¿ê W³adys³aw by³ jednak cz³owiekiem obdarzonym niepospolit¹ energi¹ i
nie ulegaj¹cym ³atwo zniechêceniu. Wypêdzony z Ma³opolski, uda³ siê do Wielkopolski, by tam szukaæ szczêœcia. Sprzymierzy³ siê i skoligaci³ z Przemys³em II, który wkrótce, w 1295 roku, koronowany zosta³ w GnieŸnie
przez arcybiskupa Jakuba
Œwinkê, a £okietek jako ziêæ
króla zacz¹³ tytu³owaæ siê
ksiêciem Królestwa Polskiego. Powiêkszy³y siê te¿ jego
dobra – odziedziczy³ ziemiê
³êczyck¹ po zmar³ym nagle
m³odszym bracie. Zwa¿ywszy na to, z jakiej pozycji zaczyna³, by³a to kariera zawrotna.
Jednak nie by³ to jeszcze
koniec powodzenia £okietka
– los ofiarowa³ mu o wiele
wiêcej. Osiem miesiêcy póŸniej król zosta³ zamordowany w wieku trzydziestu dziewiêciu lat. Wyznaczony jeszcze za jego ¿ycia nastêpca
– Henryk G³ogowski – budzi³
ogóln¹ antypatiê, mo¿ni wielkopolscy ofiarowali wiêc w³adzê £okietkowi. W ten sposób sta³ siê panem rozleg³ych dóbr – ziem dziedzicznych, Wielkopolski oraz Pomorza – i najpowa¿niejszym
kandydatem na przysz³ego
króla Polski. Niestety, £okietek z równ¹ ³atwoœci¹, jak
zdobyæ, potrafi³ wszystko zaprzepaœciæ. Z pewnoœci¹ nie
brakowa³o mu energii i chêci do walki, nie by³ jednak dobrym politykiem ani w³adc¹.
Nie by³ w stanie utrzymaæ w
ryzach swoich wojsk, które
grasowa³y po Wielkopolsce
budz¹c pop³och wœród ludnoœci, ani te¿ ukróciæ samowoli swoich popleczników.
Narastaj¹cy chaos i bezprawie sk³oni³y Wielkopolan
do szukania obroñcy i nowego w³adcy, a jedynym, który
móg³ im to zagwarantowaæ,
by³ Czech Wac³aw II, panu-

j¹cy ju¿ w Ma³opolsce.
Wkrótce arcybiskup Jakub
Œwinka koronowa³ go oficjalnie na króla Polski. W ten
sposób, choæ nie pod rz¹dami Piasta, ale króla czeskiego, dokona³o siê zjednoczenie wiêkszoœci ziem polskich. Mylilibyœmy siê jednak
s¹dz¹c, ¿e panowanie czeskie by³o jakimœ gwa³tem dla
Polaków i ¿e budzi³o ich
sprzeciw – cieszy³y siê bardzo du¿ym poparciem. W tej
sytuacji wygnany £okietek,
b³¹kaj¹cy siê i szukaj¹cy poparcia za granic¹, móg³ wydawaæ siê raczej wichrzycielem ni¿ obroñc¹ polskich interesów.
I znów nies³ychany splot
okolicznoœci dopomóg³ ksiêciu W³adys³awowi w jego
planach. Czeska dynastia
Przemyœlidów, która wydawa³a siê niezagro¿ona jakimkolwiek kryzysem dynastycznym (król by³ m³ody, co wiêcej, mia³ ju¿ dorastaj¹cego
syna), nagle wygas³a - w
wieku zaledwie trzydziestu
czterech lat zgin¹³ Wac³aw II,
a nieca³y rok póŸniej zosta³
zamordowany jego siedemnastoletni syn – Wac³aw III.
W ten sposób wyginêli
wszyscy kandydaci do polskiego tronu. Na placu boju
pozosta³ tylko W³adys³aw
£okietek. Niestety, nie nauczony przesz³ymi wypadkami, rozpocz¹³ sprawowanie
rz¹dów w dawnym stylu –
jego wojska grasowa³y po
Ma³opolsce, ksi¹¿ê nie dotrzymywa³ danego s³owa,
doprowadzaj¹c do buntów i
rozruchów. Zajêty walk¹ z
w³asnymi poddanymi nie by³
w stanie utrzymaæ porz¹dku
w innych dzielnicach, za co
zap³aci³ miêdzy innymi utrat¹
Pomorza, które zagarnêli
Krzy¿acy. W 1320 roku nast¹pi³o szczytowe osi¹gniêcie w karierze £okietka – koronacja na króla Polski. Ze
zmiennym szczêœciem panowa³ jeszcze kilkanaœcie lat
– do roku 1333, gdy w wieku
73 lat zmar³ i jako pierwszy
z polskich królów pochowany zosta³ w katedrze na Wawelu.
Konsekwencj¹ panowania
£okietka by³a miêdzy innymi
utrata Œl¹ska. Napad³ na
pañstwo Zakonu Krzy¿ackiego, co doprowadzi³o nie tylko do utraty Kujaw, ziemi sieradzkiej i ³êczyckiej, spustoszenia Wielkopolski i ogólnego os³abienia kraju, ale tak¿e do trwaj¹cych kolejne 200
lat wojen. Szczêœliwie dla
Polski £okietek umar³, pozostawiaj¹c po sobie wspania³ego nastêpcê, który prowadzi³ wiele wojen – ale
wiêkszoœæ z nich wygrywa³
siedz¹c za sto³em rokowañ.
Kazimierz, zwany póŸniej
Wielkim, nie tylko podniós³
kraj z ruiny do jakiej doprowadzi³ jego ojciec, ale i porozumia³ siê z s¹siadami, i
doprowadzi³ do powstania
nowoczesnego pañstwa polskiego.
Tymoteusz Pawlowski
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Wewnêtrzne ulice z nazwami
W pi¹tek, 17 czerwca,
Sejm zmieni³ ustawê o samorz¹dzie gminnym, w której
dokonano zmian w art. 18 ust.
2 w pkt 13 oraz o drogach publicznych, w której do art. 8
dodano ust. 1a, który ma stanowiæ „Podjêcie przez Radê
Gminy uchwa³y w sprawie
nadania nazwy ulicy lub placowi wewnêtrznemu wymaga
uzyskania pisemnej zgody
w³aœcicieli terenów, na których s¹ one zlokalizowane.”
Zmiany te, po ich przyjêciu
przez Senat oraz po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, pozwol¹ radom gmin nazywaæ ulice i place wewnêtrzne, co powinno rozwi¹zaæ
k³opoty z adresami domów i
mieszkañ po³o¿onych przy
wewnêtrznych drogach osiedlowych. Dotychczas, jeœli
nie mia³y one w³asnych nazw,
to nadawano im adresy z
nazw¹ najbli¿szej ulicy, która
mia³a status drogi publicznej

oraz numerem domu, który
stoi wprost przy niej, stosuj¹c dodatkowo litery. Powodowa³o to nieraz olbrzymie i
zupe³nie niepotrzebne zamieszanie, szczególnie na nowych osiedlach o charakterze
zamkniêtym.
Drugim problemem zwi¹zanym z nazewnictwem by³ konflikt samorz¹dów z wojewodami, czy mo¿liwe jest nazywanie takich dróg przez gminy,
gdy stanowi¹ one teren wewnêtrzny, czyli prywatny. Rozstrzygn¹³ je w kwietniu siedmioosobowy sk³ad NSA,
stwierdzaj¹c, ¿e zarówno ulice publiczne, jaki niepubliczne musz¹ mieæ nazwy, a organem kompetentnym do ich
nadawania jest rada gminy.
Zainteresowani mog¹ œledziæ prace legislacyjne w tym
zakresie (wraz z dyskusj¹ poselsk¹)
na
stronie
www.sejm.gov.pl. Nr druku
sejmowego 3660.

