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� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Artur Pietrzyk

leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073

Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powo-

duj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe
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e
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia

- korony porcelanowe

- protezy elastyczne

- protezy szkieletowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

509-878-869
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.dentysta-praga.pl
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ul. Œw. Wincentego 101/1

tel. 22 370 22 00, 606 46 46 90

www.gold-clinic.pl

Rolety wewnêtrzne

plisy, ¿aluzje, moskitery

Rolety zewnêtrzne

(monta¿ gratis!)

tel. 600-925-147

22 679-23-41

Podjête przez by³ego rad-

nego próby zakwestionowania

uchwa³y okaza³y siê byæ do tej

pory bezcelowe. Pod koniec

czerwca na temat legalnoœci

podjêtej przez praskich rad-

nych uchwa³y wypowiedzia³

siê pozytywnie warszawski

ratusz – odpowiednie pismo

zosta³o odczytane na lipco-

wym posiedzeniu Rady Dzielnicy.

Kilka dni póŸniej z³o¿ona

przez Wachowicza do Woje-

wódzkiego S¹du Administra-

cyjnego skarga dotycz¹ca

wspominanej uchwa³y zosta-

³a odrzucona przez WSA.

Kiedy sk³ad Rady Dzielnicy

zostanie uzupe³niony?
Od XXXI sesji, która mia³a miejsce 11 maja br., Rada

Dzielnicy Praga Pó³noc dzia³a w okrojonym sk³adzie 22

radnych. W³aœnie w maju radni podjêli uchwa³ê o wygaœniêciu

mandatu Jacka Wachowicza „z powodu naruszenia

przez radnego […] ustawowego zakazu ³¹czenia mandatu

radnego z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej z

wykorzystaniem mienia komunalnego m.st. Warszawy”.
Choæ droga formalno-prawna

nie zosta³a jeszcze zakoñczo-

na (zainteresowane strony

mog³y siê odwo³aæ do Naczel-

nego S¹du Administracyjne-

go), wydaje siê, ¿e wkrótce

sprawa znajdzie swój fina³.

Tym samym rodzi siê pyta-

nie, kto za Wachowicza?

Zgodnie z wyborcz¹ arytme-

tyk¹, jego miejsce powinna

zaj¹æ kolejna osoba z listy

PWS. Ciekawi jesteœmy, jak

nowy radny bêdzie siê pozy-

cjonowa³? Czy przyst¹pi do

Kocham Pragê, czyli nastêpcy

PWS, czy te¿ bli¿ej mu bêdzie

do radnych niezale¿nych,

wspó³tworz¹cych koalicjê

rz¹dz¹c¹ z PiS? Bêdziemy o

tym oczywiœcie informowaæ

szanownych czytelników.

Redakcja

Sprzedam eleganckie

dwupoziomowe

mieszkanie

(139 m2, 5 pokoi, Bia³o³êka)

tel. 602-315-457

Stacje Trocka i Targówek

ju¿ zosta³y po³¹czone. Maria

i Anna w ci¹gu miesi¹ca wy-

dr¹¿y³y dwa tunele d³ugoœci

oko³o 400 metrów ka¿dy.

Zak³adano, ¿e ich œrednie

tempo dr¹¿enia wyniesie 10

metrów na dobê, tymczasem

tempo to by³o dwukrotnie

wy¿sze, a zdarza³y siê miejsca,

gdzie pracowa³y w tempie

oko³o 30 metrów na dobê.

Dr¹¿enie pod nasypem

PKP

Ostatni tydzieñ by³ dla

Marii nie lada wyzwaniem,

bowiem dr¹¿enie przebiega³o

pod nasypem linii kolejowej

wiod¹cej z dworca Warszawa

Wschodnia w kierunku Gdañ-

ska. Za ni¹ ju¿ ruszy³a Anna.

Maria przekroczy³a granicê

Targówka i znalaz³a siê na

Pradze Pó³noc. W drugim

tygodniu sierpnia pokona³a

rekordow¹ odleg³oœæ 205

metrów, co oznacza, ¿e jej

œrednie dobowe tempo wy-

nios³o wówczas 29,2 metra.

Dziœ Maria znajduje siê ju¿ w

po³owie drogi do stacji

Szwedzka. Na odcinku od

stacji Targówek do stacji

Szwedzka tarcze pokonaj¹

d³u¿szy dystans ni¿ ten, który

ju¿ pokona³y miêdzy stacja-

mi Trocka i Targówek. Maria

wydr¹¿y prawy tunel d³ugoœci

659 metrów, Anna lewy tunel

d³ugoœci 646 metrów.

Nie tylko dr¹¿enie

Równolegle z dr¹¿eniem

tuneli trwa³y intensywne prace

budowlane na stacjach. Na

stacji Targówek (C17) wyko-

nano 90% izolacji na stropie

g³ównym, 50% s³upów na

komorze rozjazdów, kontynu-

owano budowê uziemienia

Skoñcz¹ dr¹¿yæ

w tym roku?

Budowa II linii metra

Na Targówku tarcze dr¹¿¹ce id¹ jak burza. Jeœli dot¹d

sprzyjaj¹ce warunki geologiczne nadal takie bêd¹ i jeœli

Maria i Anna utrzymaj¹ rewelacyjne tempo dr¹¿enia,

realne jest zakoñczenie tuneli pó³nocno-wschodniego

odcinka II linii metra w tym roku.

- Zbyszku, powiedz mi, ile
lat mia³eœ w ‘44 roku?

- Dwadzieœcia jeden lat

mia³em ju¿.

- Czym siê zajmowa³eœ?

- Skoñczy³em Szko³ê Pod-

chor¹¿ych w Konspiracji, a

wczeœniej by³em harcerzem,

organizowa³em Hufiec „Orl¹t”

- tak na mnie mówiono kiedy by³em ¿o³nierzem I Dywizji Wojska Polskiego, z któr¹

przeszed³em szlak bojowy, jako dowódca zwiadu saperów. Wst¹pi³em tam po upadku Powstania.

Józef Zbigniew Polak – uczestnik Powstania Warszawskiego, ps. Tumry, jeden z

najm³odszych jego dowódców, rocznik 1923, podczas okupacji zorganizowa³ Orlêcy

Hufiec Michalów, wraz z nim wst¹pi³ do Armii Krajowej i walczy³ w Powstaniu

Warszawskim na Pradze. Praski adres: Grodzieñska 24 – tu siê wychowa³. Po wojnie –

wybitny architekt, artysta i plastyk. Budowa³ m.in. Kabul, Dubaj, Karaczi, Nowy Jork,

Chicago, bra³ udzia³ w konkursie na projekt Œwi¹tyni Opatrznoœci, na który zaprojektowa³

kryszta³ow¹ œwi¹tyniê i oraz na zabudowê otoczenia Pa³acu Kultury, projektuj¹c tzw.

corso. Autor jedynego, wpisanego do rejestru zabytków socrealistycznego budynku

na Podkarpaciu – Biblioteki w Rzeszowie. PrzyjaŸnimy siê, mimo, ró¿nicy wieku, od

lat. Jego m³odzieñczy umys³ i osobowoœæ stale mnie inspiruje i zachwyca.

„Ten bandyta z AK”

przy 78. Dru¿ynie ZHP na Pra-

dze. Æwiczy³em wraz z moimi

¿o³nierzami, ¿eby byæ gotowym

do walki. Setkê ludzi mia³em.

- Jak dowiedzia³eœ siê,
Zbyszku, o wybuchu Po-

wstania?

- By³em chory, bola³y mnie

zatoki, kiedy przyszli moi

podkomendni i powiedzieli,

¿e o pi¹tej wybuchnie po-

wstanie. Od razu wsta³em i za-

pomnia³em o bólu. Takie by³y

emocje…

- Jak siê zaczê³o Powstanie?

- Czo³gi rosyjskie sz³y na

Warszawê, niemieckie siê
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Do najwa¿niejszych zadañ

Obwodu na godz. „W” nale¿a³o

opanowanie dzielnicy oraz na-

wi¹zanie taktycznej wspó³pracy

ze zbli¿aj¹c¹ siê Armi¹ Czer-

won¹ i armi¹ gen. Berlinga.

G³ównym zadaniem powstañców

z Bródna by³a os³ona Pragi

od strony twierdzy Modlin i

Legionowa. Aby je zrealizowaæ,

nale¿a³o zdobyæ i utrzymaæ

tereny kolejowe Warszawa Pra-

ga, blokuj¹c w ten sposób ko-

munikacjê w kierunku Modlina;

opanowaæ wa¿niejsze obiekty

zajête przez Niemców, m.in.

zabudowania zespo³u szkó³

powszechnych przy ul. Bia³o-

³êckiej 36 (obecnie Bartniczej 2),

rozleg³e, zabezpieczone zapo-

rami z drutu kolczastego i bun-

krami dawne koszary rezerwy

policji na Golêdzinowie przy

Modliñskiej oraz stanowiska

artylerii przeciwlotniczej na

¯eraniu; zniszczyæ wiadukt przy

ul. Modliñskiej oraz wysadziæ

most na Kanale ¯erañskim.

Przed powstañcami z s¹-

siedniego rejonu Targówek

stanê³y równie trudne zadania

do wykonania. Musieli oni opa-

nowaæ zajête przez Niemców

zak³ady przemys³owe i koszary,

wiadukty kolejowe przy zbiegu

Odrow¹¿a i 11 Listopada oraz

nad ul. Radzymiñsk¹, stanowi-

ska artylerii przeciwlotniczej w

rejonie folwarku „Agril”, jak

równie¿ zablokowaæ linie

kolejowe miêdzy dworcami

Wschodnim i Warszawa Praga

oraz do Dworca Gdañskiego.

Si³y obu rejonów liczy³y w su-

mie ponad 1800 ¿o³nierzy,

³¹czniczek i sanitariuszek.

Zadania te przekracza³y

mo¿liwoœci bojowe powstañ-

ców. W ostatnich dniach lipca

znaczna czêœæ doborowych

dywizji niemieckich, które zo-

sta³y œci¹gniête do Warszawy

w celu wzmocnienia jej obrony,

przerzucone zosta³y na front

praski. W momencie wybuchu

Powstania wojska niemieckie

blokowa³y mosty na Wiœle, tym

samym utracona zosta³a

³¹cznoœæ z dowództwem Po-

wstania. Ca³y Obwód Praga

znalaz³ siê w zupe³nej izolacji,

okr¹¿ony dodatkowo przez

silne jednostki niemieckie.

We wtorek, 1 sierpnia, o godz.

17.00 wybuch³o Powstanie.

Na Bródnie i Targówku do walki

stanê³o blisko 1330 ¿o³nierzy.

Przez krótk¹ chwilê dzielnica

têtni³a tak d³ugo oczekiwan¹

wolnoœci¹. Na ulicach i domach

pojawi³y siê bia³o-czerwone

flagi. „Na dziesiêæ minut przed

pi¹t¹, przed wybuchem Powstania,

wyszliœmy ju¿ na ulicê pe³ni

wiary i optymizmu, z pe³nym

zadowoleniem, ju¿ z opaskami.

Ludzie przygl¹dali siê nam,

machali, pozdrawiali serdecznie.”

– wspomina³ po latach pierwsze

chwile wolnoœci Jerzy Smoniew-

ski „Lotnik”. „Wszyscy byliœmy

podnieceni i radoœni! Nareszcie

jest wolny kawa³ek stolicy Polski!

Entuzjazm ogarn¹³ wszystkich

nas i mieszkañców. Zorganizo-

wane zosta³y kuchnie, ró¿ne

inne s³u¿by pomocnicze.” – re-

lacjonowa³ Tadeusz Szurek

„Hallerczyk II”.

Radoœæ i euforia nie trwa³y

jednak d³ugo. Powstañcy mu-

sieli zmierzyæ siê z doskonale

uzbrojonymi jednostkami nie-

mieckimi, wspartymi dodatko-

wo artyleri¹ i czo³gami. Jerzy

Smoniewski „Lotnik” wspomi-

na³: „Uzbrojenie? Przykro po-

wiedzieæ – prawie z go³ymi rê-

kami. Kilku mia³o pistolety… W

tym zespole, w którym by³em,

to ta <<czeska zbrojowka>>

by³a najwa¿niejsza, by³o kilka

pistoletów, dwa czy cztery kb,

czyli karabiny i to by³o wszystko.

Granatów prawie ¿adnych”.

Wobec zdecydowanej

przewagi wroga nie uda³o siê

opanowaæ obiektów o znaczeniu

strategicznym. Bródno i Pelcowi-

zna nasycone by³y oddzia³ami

piechoty, artylerii przeciwlotni-

czej oraz stra¿y kolejowej. Po-

bliskie by³e koszary 36. Pu³ku

Piechoty Legii Akademickiej

przy ul. 11 Listopada, g³ówny

bastion niemiecki na Pradze,

obsadza³a doskonale uzbrojona

za³oga niemiecka, licz¹ca oko-

³o 1200 ¿o³nierzy. Stanowi³y j¹

dwa bataliony piechoty wsparte

bateriami artylerii polowej, prze-

ciwpancernej i przeciwlotniczej,

reflektorami oraz przyby³ymi tu¿

przed Powstaniem oko³o dwu-

dziestoma czo³gami z Dywizji

Pancerno-Spadochronowej

„Hermann Göring”.

Na Bródnie uda³o siê zmobi-

lizowaæ oko³o 580 ¿o³nierzy.

W pierwszych potyczkach po-

wstañcy zdobyli pewn¹ iloœæ

broni. Wa¿nym osi¹gniêciem

by³o zajêcie budynków zespo³u

szkó³ powszechnych przy ulicy

Bia³o³êckiej (obecnie Wysockie-

go). Do szko³y ulokowanej w

centrum rejonu przenios³o siê

dowództwo rejonu oraz rejo-

nowa sk³adnica meldunkowa.

Teren ogrodzony by³ wysokim

murem, za którym wzd³u¿ ulicy

Bia³o³êckiej wykonano stanowiska

bojowe. Dodatkowo naprzeciwko

Domu Nauczyciela, w poprzek

ulicy, zbudowano prymitywn¹

barykadê z kamieni i p³yt

chodnikowych, wysok¹ na oko³o

0,5 m. Powsta³ w ten sposób

silny bastion powstañczy z

uliczn¹ barykad¹, hamuj¹c¹

przejazd jednostek wroga.

Tadeusz Szurek „Hallerczyk II”

wspomina³: „Po wydaniu skromnej

iloœci broni (otrzyma³em pistolet

tzw. hiszpan, bez magazynku,

niewiele amunicji luzem i dwie

tzw. sidorówki; broñ otrzymywa³

co dziesi¹ty powstaniec), skie-

rowano nas w godzinach po-

po³udniowych do uprzednio zajêtej

przez nasze oddzia³y szko³y

przy ul. Bartniczej. […] W miê-

dzyczasie zdobytych zosta³o 5

samochodów ciê¿arowych. Do

niewoli wziêto 9 Niemców (1

ranny). Jeden z uciekaj¹cych

Niemców zosta³ zabity. Do

zmroku zdobyto 12 samochodów

z ró¿nym sprzêtem, ¿ywnoœci¹

i papierosami. Zdobyte papiero-

sy fasowano nam, wszystkim

¿o³nierzom! Oko³o godz. 19.00

pod budynki szko³y podjecha³y

2 samochody pancerne i ostrze-

la³y z ckm budynki zajmowane

przez powstañców. Atak zosta³

odparty. […] W nocy z 1 na 2

sierpnia przed budynkiem szko³y

zbudowano barykadê prze-

gradzaj¹c¹ ul. Bia³o³êck¹. Na

barykadzie powiewa³a flaga

bia³o-czerwona. Byliœmy z

tego bardzo dumni!”.

Po zaciêtych walkach po-

wstañcy opanowali tak¿e paro-

wozowniê przy ul. Kiejstuta oraz

budynki stacji kolejowej Warsza-

wa Praga, jednak nie uda³o siê

ich utrzymaæ. Od strony Modli-

na nadjecha³ niemiecki poci¹g

pancerny, który ostrzela³ wal-

cz¹cych Polaków, po czym do

akcji wkroczy³a piechota nie-

miecka. Powstañcy ponieœli

dotkliwe straty – 34 zabitych i

rannych. W tym samym czasie

58. pluton Batalionu Saperów

Praskich, maj¹cy wysadziæ most

na Kanale ̄ erañskim, dosta³ siê

w ogieñ dzia³ i cekaemów od

strony Ró¿opola oraz czo³gów

nadje¿d¿aj¹cych od Bia³o³êki.

Oddzia³ poniós³ ciê¿kie straty.

Nie uda³ siê równie¿ atak na

bunkry broni¹ce wejœcia do koszar

na Golêdzinowie. Wycofuj¹cy

siê powstañcy dostali siê w

ogieñ niemieckiego poci¹gu

pancernego. „Nast¹pi³ odwrót,

wiêkszoœæ moich kolegów roz-

sypa³a siê po Cmentarzu Bród-

nowskim, pochowali siê w ró¿-

nych k¹tach cmentarza. Niem-

cy spodziewali siê, ¿e tak bê-

dzie, szli tyralier¹ i wy³apywali.

Jak wy³apali, to od razu roz-

strzeliwali. Heniek schowa³ siê

w katakumbie. […] Prze¿y³, ale

jak go zobaczy³em na drugi,

trzeci dzieñ […] to by³ siwiuteñki

jak go³¹bek. Takiego go za-

pamiêta³em.” – wspomina³ po

latach Jerzy Smoniewski „Lotnik”.

Na Targówku zmobilizowano

blisko 750 ¿o³nierzy. Z wa¿niej-

szych obiektów powstañcy opa-

nowali jedynie fabrykê broni

myœliwskiej przy ul. Piotra Skar-

gi, budynek zespo³u szkó³ po-

wszechnych przy ul. Oszmiañ-

skiej 23/25, w którym mieœci³ siê

posterunek policji „granatowej”

oraz tartak i olejarniê Wojtana

przy ul. Radzymiñskiej. Atak na

wiadukt kolejowy nad ul. Radzy-

miñsk¹ powtórzony w nocy z 1

na 2 sierpnia zakoñczy³ siê wy-

parciem Niemców, a nastêpnie

spaleniem budynków kolejo-

wych. Ze wzglêdu na brak

materia³ów wybuchowych nie

zniszczono jednak wiaduktu ani

torów. Nie powiod³a siê równie¿

próba zdobycia zarz¹du Cmen-

tarza Bródnowskiego zajêtego

przez pododdzia³ Dywizji „Her-

mann Göring”. Podobnie atak

na stanowiska artylerii przeciw-

lotniczej z blisko stuosobow¹

za³og¹ Luftwaffe w rejonie

folwarku „Agril” zakoñczy³ siê

niepowodzeniem. Poleg³ ppor.

Józef Ko¿uchowski „Dzik”, do-

wódca grupy szturmowej oraz

kilku powstañców. Na Targów-

ku Fabrycznym powstañcy w

czasie zajmowania budynku ze-

spo³u szkó³ powszechnych przy

ul. Mieszka I zostali ostrzelani

z poci¹gu pancernego oraz

zaatakowani przez piechotê,

wspart¹ samochodami pancer-

nymi. Wobec znacznych strat –

oko³o piêædziesi¹t osób pole-

g³ych - powstañcy wycofali siê

na teren Targówka Mieszkanio-

wego. Straty wœród powstañ-

ców by³y ogromne. Na samym

Bródnie i PelcowiŸnie wynios³y

one: 83 zabitych, 26 zaginio-

nych oraz 89 rannych, nie licz¹c

cywilów. „Rannych œci¹gano w

nocy. L¿ej rannych zostawiano w

ró¿nych domach, ciê¿ej rannych

transportowano do punktu

sanitarnego. Zabitych chowano

w ogródkach, a potem przeno-

szono na cmentarz. Z wielkim

poœwiêceniem dzia³a³a s³u¿ba

medyczna, a szczególnie sani-

tariuszki.” – wspomina³ Tadeusz

Szurek „Hallerczyk II”. Wobec

mia¿d¿¹cej przewagi nieprzyja-

ciela, 4 sierpnia, komendant

Obwodu Praga pp³k Antoni

¯urowski „Bober” wyda³ rozkaz

przerwania akcji zbrojnej i przej-

œcia do konspiracji, pozostaj¹c

w pogotowiu bojowym. Pierwszy

etap Powstania dobieg³ koñca.

Zgodnie z rozkazem rejony i

zgrupowania przeprowadzi³y

przegrupowania. Powstañcy,

którzy nie posiadali broni, po-

wrócili na w³asne kwatery i

oczekiwali na dalsze rozkazy.

Józef Sobociñski „Roman Mor-

ski” wspomina³ ostatni dzieñ

Powstania na Bródnie: „Ta

euforia trwa³a trzy dni. Chyba

czwartego dnia, pewien tego

nie jestem, czy to by³ trzeci

dzieñ czy czwarty, wyszed³em

na patrol w godzinach przedpo-

³udniowych i jak wróci³em, to na

dziedziñcu, na podwy¿szeniu

sta³ prawdopodobnie dowódca

zgrupowania i przemawia³ do

zgromadzonych tam ¿o³nierzy,

¿e niestety Powstanie na Pra-

dze nie uda³o siê, ¿e na Pradze

Centralnej Powstanie zosta³o

zlikwidowane, ¿e s¹ tam bar-

dzo silne odzia³y niemieckie,

jednostka pancerna, ¿e na

PelcowiŸnie w pobli¿u nas jest

oddzia³ niemieckiej artylerii

przeciwlotniczej i my jesteœmy

jedyn¹ enklaw¹ powstañcz¹,

która nie ma ¿adnych szans,

¿eby d³u¿ej siê broniæ. W zwi¹z-

ku z tym zarz¹dza ewakuacjê.

Kto mo¿e, ma stuprocentowo

pewne skrytki, to powinien broñ

schowaæ. Je¿eli nie ma pewnej

skrytki, powinien broñ znisz-

czyæ. Podziêkowa³ nam.

Wszyscy rozchodz¹ siê do

domów”. Czêœæ z tych, którzy

byli uzbrojeni w ci¹gu nastêpnych

tygodni przedostawali siê do

lewobrze¿nej Warszawy i

Puszczy Kampinoskiej, by kon-

tynuowaæ walkê. Na Mokotów,

Sadybê i Czerniaków oraz do

Puszczy Kampinoskiej przepra-

wi³o siê ogó³em oko³o 530-650

powstañców z Pragi. Komen-

dant Pragi ocenia³ ich liczbê

na 2 000.

Z chwil¹ ustania dzia³añ po-

wstañczych na Pradze Niemcy

przyst¹pili do umacniania swo-

jej obrony na przedmoœciu war-

szawskim. Wysiedlali przymuso-

wo ludnoœæ Pragi, w tym równie¿

mieszkañców Bródna i Targów-

ka, likwiduj¹c wszelkie próby

zbrojnego oporu. Na ulicach

przeprowadzano ³apanki, ob³a-

wy i blokady. Podpalano domy,

a wyci¹ganych z mieszkañ ludzi

rozstrzeliwano. Podejrzanych o

udzia³ w Powstaniu przeznacza-

no do likwidacji na miejscu lub

w obozach koncentracyjnych.

Masowe egzekucje miesz-

kañców Bródna i Targówka

mia³y miejsce przy ulicach:

Wysockiego, œw. Wincentego,

Kraœnickiej (przy torach), ksiê-

cia Ziemowita, Odrow¹¿a (na

styku cmentarzy), jak równie¿

na Cmentarzu Bródnowskim.

„Rano, 2 sierpnia oko³o godzi-

ny 11,00 domem wstrz¹sn¹³

potê¿ny wybuch. Po paru mi-

nutach us³yszeliœmy szarpanie

za drzwi do klatki schodowej,

okrzyki: Ausweiss i po paru

minutach rozleg³ siê odg³os po-

nownego wybuchu – wysadzono

granatem drzwi. Mieszkañcy

opuszczali piwnice. Przed do-

mem stali ¿o³nierze SS uzbro-

jeni w automaty MP i kierowali

wychodz¹cych ludzi do bramy

wychodz¹cej na ul. Marywilsk¹.

Za rogiem domu, na jego

szczycie, sta³o trzech SSma-

nów uzbrojonych w automaty,

granaty zatkniête za pasem

oraz olbrzymie no¿e. Kobiety z

dzieæmi kierowano na ulicê, a

mê¿czyzn ustawiano w szere-

gu pod œcian¹ domu. Sta³ mój

tatuœ, Wac³aw Gniadek, dzia-

dek Jan Gniadek, Antoni Bie-

lawski, Roman WoŸniakowski,

Marian Paw³owski oraz s¹siad,

mieszkaniec domu nr 5, pani

Œl¹zakowej. […] Mój tatuœ

zdawa³ sobie sprawê, czym to

siê zakoñczy. Zacz¹³ prosiæ

SS-mana, ¿eby mnie wy³¹czy³

z szeregu i kaza³ iœæ za kobie-

tami, których ju¿ nie by³o widaæ.

Poca³owa³em ojca w twarz i

wybieg³em na ul. Marywilsk¹,

kieruj¹c siê w stronê pêtli tram-

wajowej. […] Poszed³em dalej

ulic¹ Wysockiego. Pierwszy

dom, jaki by³ na tym odcinku

ulicy, pana Wiktora Chorzeli;

wysunê³a siê z sieni rêka, wci¹-

gnê³a mnie b³yskawicznie do

klatki schodowej i ktoœ prowa-

dz¹c do piwnicy, mówi³, ¿e: jest

tu twoja matka. Przemierzaj¹c

odcinek ulicy Wysockiego

s³ysza³em donoœne strza³y.

Powtarzano pytanie: gdzie s¹

mê¿czyŸni, co siê z nimi sta-

³o? Nikt w tej piwnicy nie przy-

puszcza³ najgorszego. […]

Mama odwa¿y³a siê wyjœæ i

udaæ siê do domu na Mary-

wilsk¹ 3. Dom siê pali³ […]

Umys³y naszych mieszkanek

trawi³o pytanie: gdzie s¹ mê¿o-

wie? W nied³ugim czasie wyja-

œni³o siê – mê¿owie, ojcowie

zostali rozstrzelani w obni¿eniu

terenu ul. Toruñskiej, Marywil-

skiej i Wysockiego […] Cia³a

le¿a³y w nie³adzie, jak wchodzili

w kartoflisko, tak strzelano.” –

wspomina³ czternastoletni

wówczas Tadeusz Gniadek.

Osoby zdolne do pracy kiero-

wane by³y do robót fortyfikacyj-

nych w pobli¿u Jab³onny czy

Z¹bek, b¹dŸ przekazywane

by³y do dyspozycji arbeitsamtów

w Rzeszy; chorych i rannych,

starców, kobiety z dzieæmi

wysiedlano na teren General-

nego Gubernatorstwa. Dla

przeprowadzenia takiej selek-

cji utworzono specjalne obozy

przejœciowe. Najwiêkszy z nich
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dzia³a³ na terenie warsztatów

naprawczych taboru kolejowe-

go w Pruszkowie. „Kilka dni

póŸniej Niemcy zorganizowali

wielk¹ ob³awê na mê¿czyzn,

je¿d¿¹c samochodami po uli-

cach Bródna og³aszali przez

g³oœniki, ¿e wszyscy mê¿czyŸni

w wieku od lat 15 musz¹ siê

zg³osiæ natychmiast przy szkole

kolejowej, znajduj¹cej siê na

koñcu Wysockiego. Ostrzegali

przy tym, ¿e za niewykonanie

tego polecenia grozi kara

œmierci. Po zg³oszeniu siê w

wyznaczonym miejscu zoba-

czy³em bardzo du¿¹ grupê

mê¿czyzn, których segregacji

dokonywali ¿andarmi. Ja z

moim szwagrem zostaliœmy

zakwalifikowani do grupy osób

przeznaczonych na wywóz do

obozów niemieckich. Po za-

koñczonej weryfikacji poprowa-

dzono nas ulic¹ Modliñsk¹

przez Pragê na Dworzec

Wschodni, gdzie czeka³ na nas

d³ugi sk³ad poci¹gu z wagona-

mi towarowymi, w których nas

umieszczono. Poniewa¿ uzbie-

ra³o siê nas kilka tysiêcy osób,

wiêc wagony by³y tak zat³oczo-

ne, ¿e trudno by³o oddychaæ.”

– wspomina³ po latach Karol

Jerzy Wysocki, mieszkaniec

Bródna. „W Warszawie po-

wstañcy w heroicznej walce z

Niemcami walczyli o wolnoœæ,

a z drugiej strony sta³y po zêby

uzbrojone wojska sowieckie i

bezradne Wojsko Polskie. Ze

zgroz¹ patrzyliœmy, jak samo-

loty niemieckie lotem kosz¹-

cym zrzuca³y bomby na p³o-

n¹c¹ Warszawê.” – wspomina³

Lechos³aw Zakrzewski, miesz-

kaniec Aleksandrówka. Wresz-

cie front ruszy³. 10 wrzeœnia

1944 r. oddzia³y sowieckie pod

dowództwem marsza³ka Kon-

stantego Rokossowskiego

rozpoczê³y operacjê prask¹,

maj¹c¹ na celu wyparcie Niemców

z przedmoœcia warszawskiego.

W dzia³aniach tych bra³y udzia³

jednostki 1. Armii Wojska Pol-

skiego. 13 wrzeœnia oddzia³y

sowieckie wkroczy³y na przed-

mieœcia Pragi. Aleksandrów,

Bródno i Pelcowizna znalaz³y

siê w ogniu bomb i pocisków.

Ciê¿kie walki toczy³y siê wokó³

bródnowskich cmentarzy.

„Tego samego dnia pojawili siê

te¿ ¿o³nierze Wojska Polskie-

go z orze³kami na rogatywkach,

tzw. kurami. Co to by³a za ra-

doœæ! Byli to pierwsi polscy

¿o³nierze widziani po piêciu

latach niewoli i okupacji niemiec-

kiej. Powitanie ich na placu

pomiêdzy domami Tylkowskich

i Sa³o przy ul. Gdyñskiej by³o

spontaniczne. ̄ o³nierze krêcili

papierosy z machorki, zawija-

j¹c je w gazetê i œciskali siê z

mieszkañcami.” – wspomina³

pojawienie siê armii gen. Ber-

linga Lechos³aw Zakrzewski.

Walki pomiêdzy Kana³em

¯erañskim a Jab³onn¹ i Le-

gionowem trwa³y jeszcze do

koñca paŸdziernika 1944 r.

Po zajêciu Pragi przez Armiê

Czerwon¹ komendant pp³k

¯urowski wyda³ rozkaz rozwi¹-

zania oddzia³ów Armii Krajowej

na terenie Pragi i wezwa³

¿o³nierzy do wstêpowania w

szeregi ludowego Wojska Pol-

skiego, przewiduj¹c odtworze-

nie 36. pp Legii Akademickiej.

Pomys³ ten nie znalaz³ akcep-

tacji nowej w³adzy. Ci, co po-

zostali na Pradze, jako pierwsi

z powstañców warszawskich

poddani zostali represjom

s³u¿b bezpieczeñstwa i NKWD.

Mno¿y³y siê aresztowania i

wyimaginowane oskar¿enia o

zdradê ojczyzny. Na podstawie

sfingowanych dowodów skazy-

wani byli na karê œmierci, b¹dŸ

w niewyjaœnionych okoliczno-

œciach ginêli w wiêzieniach.

Jednym z miejsc tajnego grze-

bania pomordowanych ¿o³nie-

rzy i dzia³aczy podziemnych or-

ganizacji niepodleg³oœciowych

sta³ siê Cmentarz Bródnowski.

Komendant Obwodu Praga

pp³k Antoni ̄ urowski „Bober” w

ksi¹¿ce „W walce z dwoma

wrogami” pisa³: „Gdy moja pro-

pozycja utworzenia samodziel-

nej jednostki wojskowej, w

sk³ad której weszliby ¿o³nierze

AK i Obwodu Praga zosta³a od-

rzucona, zrozumia³em, ¿e sta-

³em siê niepotrzebny moim roz-

mówcom. Ich plany by³y zupe-

³nie inne. Tymczasem ju¿

wkrótce nasi <<wyzwoliciele>>

przyst¹pili do realizowania

swojego planu – zniszczenia

wszystkich struktur Podziem-

nego Pañstwa Polskiego na

Pradze. Rozpoczê³y siê aresz-

towania ¿o³nierzy Armii Krajo-

wej, okrutne przes³uchania”.

Przed s¹dem stanê³o wielu

powstañców praskich, wœród nich

komendant Obwodu Praga

Antoni ¯urowski. Aresztowany

27 listopada 1944 r. w Œwidrze

zosta³ skazany na karê œmierci,

zamienion¹ na 10 lat wiêzienia.

Latem 1945 r., przewo¿ony do

wiêzienia we Wronkach, zosta³

odbity przez oddzia³ partyzancki

pod dowództwem por. Mariana

Bernaciaka „Orlika”. S¹d Naj-

wy¿szy w 1958 r. oczyœci³ pp³k.

¯urowskiego z zarzutu pope-

³nienia przestêpstwa.

Katarzyna Utracka

Tekst z wydawnictwa „Targówek

- magazyn mieszkañców

Targówka, Bródna i Zacisza”

numer 8/2009.

W koñcu lipca 1944 r. VI Obwód AK Praga, w tym Rejony

1 – Nowe Bródno-Pelcowizna i 2 - Targówek Mieszkaniowy

i Fabryczny, tak jak ca³a Warszawa przygotowywa³ siê do

podjêcia dzia³añ zbrojnych. Trwa³y intensywne szkolenia

wojskowe, prowadzono ró¿nego rodzaju kursy specjali-

styczne, gromadzono lekarstwa, ¿ywnoœæ, broñ i amunicjê.

Warszawa o Was pamiêta! Powstanie na Bródnie i Targówku



nowa gazeta praska  3

Powstanie Warszawskie mo¿-

na rozpatrywaæ pod wieloma

aspektami, z punktu widzenia

uczestników walk zbrojnych, jak

równie¿ oczami ludnoœci cywil-

nej. Ca³e spectrum przeró¿nych

wydarzeñ powoduje, ¿e losy lud-

noœci powstañczej Warszawy

uk³adaj¹ siê w wielow¹tkow¹

mozaikê. Dziœ przypad³o mi w

zaszczycie mówiæ o transportach

z Powstania Warszawskiego,

które zosta³y skierowane przez

Niemców do KL Stutthof. Trzy

transporty wiêŸniów, z 26 i 31

sierpnia oraz 29 wrzeœnia 1944 r.,

³¹cznie liczy³y 6969 osób, w tym

40 kobiet - jeñców wojennych,

które wbrew zasadom konwen-

cji genewskiej umieszczono w

obozie koncentracyjnym.

Pierwszy telegram do ko-

mendanta KL Stutthof, Paula

Wernera Hoppe’a, nadano z

Inspektoratu Obozów Koncen-

tracyjnych (IKL) z Oranienburga

9 sierpnia 1944 r. Znalaz³ siê w

nim nakaz przygotowania obozu

na przybycie oko³o 5000 cywi-

lów z Warszawy. Rozdzielanie

kobiet, dzieci i mê¿czyzn mia³o

nast¹piæ po roz³adowaniu trans-

portów. Piêæ dni póŸniej Inspek-

torat nades³a³ kolejn¹ depeszê

zawieraj¹c¹ instrukcje, w jaki

sposób w³adze obozowe maj¹

postêpowaæ z warszawiakami

przyby³ymi do KL Stutthof1.

Pierwszy transport wyjecha³ z

obozu przejœciowego Dulag 121

w Pruszkowie 25 sierpnia 1944

r. i liczy³ 2757 osób, w tym 1219

kobiet i 1538 mê¿czyzn2. Do KL

Stutthof dotar³ nastêpnego dnia

w godzinach wieczornych.

Aresztowanie ludzi do tego trans-

portu mia³o miejsce 24 sierpnia.

Anna Bagieñska, harcerka z

Ochoty, wspomina aresztowanie:

„Kazali wszystkim pooddawaæ

no¿e, scyzoryki, ¿yletki, nawet

no¿yczki, a poza tym bi¿uteriê i

zegarki. Ja nie odda³am nic, trzy-

ma³am na wierzchu, ¿eby w

ostatniej chwili wyrzuciæ. PóŸniej

kazali ustawiæ siê w szóstki, póŸ-

niej kazali usi¹œæ i powiedzieli, ¿e

nas poprowadz¹ do obozu.

Oczywiœcie ca³y czas broñ

wycelowana w nas”3.

Hoppe, komendant KL Stut-

thof, w depeszy nadanej z obozu

26 sierpnia 1944 r. potwierdzi³

przybycie do Nowego Dworu

Gdañskiego transportu 3000

osób. Poinformowa³ równie¿, ¿e

w transporcie znajduj¹ siê polskie

rodziny z warszawskiej Pragi, któ-

re zdecydowa³y siê dobrowolnie

opuœciæ miasto4. Do jednego wa-

gonu za³adowywano 60-70 osób,

bez wzglêdu na wiek czy stan

zdrowia. Drzwi wagonów plombo-

wano, okna zabijano deskami.

Podró¿ odbywaj¹ca siê w prze-

pe³nieniu i duchocie, z rzadkimi

postojami, zabiera³a na zawsze

kilka istnieñ ludzkich. Poci¹gi kie-

rowa³y siê przez Toruñ i Malbork

do stacji Nowy Dwór Gdañski.

Tam te¿ ca³y transport eskortowano

do wagonów kolejki w¹skotoro-

wej. Poniewa¿ kolejka ta jecha³a

zwykle du¿o wolniej ni¿ typowy

poci¹g, niemieckie dzieci z oko-

licznych domów rzuca³y w wiêŸ-

niów kamieniami5. Po przybyciu

do KL Stutthof, Niemcom uda³o

siê wmówiæ ludnoœci z transpor-

tu, ¿e w KL Stutthof przebywaj¹

jedynie bandyci i kryminaliœci, i ¿e

lepiej z nimi nie rozmawiaæ. W

efekcie wiêŸniowie polityczni KL

Stutthof, rozpytuj¹c przez druty o

losy Warszawy i swoich bliskich,

otrzymywali odpowiedŸ w posta-

ci pogardliwego milczenia lub

wyzwisk. Po kilku dniach jednak

ró¿nice miêdzy wiêŸniami a

nowoprzyby³ym transportem

zaciera³y siê, ludzie ci w pe³ni

zrozumieli, czym naprawdê jest

KL Stutthof6.

Drugi transport ludnoœci z po-

wstañczej Warszawy zosta³ skie-

rowany do KL Stutthof 31 sierpnia

1944 r. Liczy³ 2914 osób: 2243

mê¿czyzn, 664 kobiety i 7 dzieci.

Ludzie ci zostali przetransportowani

pocz¹tkowo do obozu przejœciowe-

go Dulag 121 w Pruszkowie z ró¿-

nych dzielnic Warszawy, najwiêcej

osób pochodzi³o z Pragi, Grocho-

wa i Marymontu. By³y równie¿ ko-

biety z Powiœla Czerniakowskiego,

Œródmieœcia, Mokotowa, a nawet

Radzymina. Najwiêkszy odsetek

ludnoœci z drugiego transportu

stanowi³y osoby przypadkowe,

które nie mia³y nic wspólnego z

walk¹ zbrojn¹, a zdarza³o siê

nawet, ¿e krytycznie wyra¿a³y

siê o Powstaniu Warszawskim7.

Kobiety z drugiego transportu

pocz¹tkowo przebywa³y w bardzo

trudnych warunkach, w tzw. obozie

¿ydowskim, gdzie panowa³a du¿o

wiêksza œmiertelnoœæ.

Trzeci transport dotar³ do

KL Stutthof 29 wrzeœnia 1944 r.,

liczy³ 1252 mê¿czyzn i 6 kobiet.

Oddzieln¹ grupê stanowi³o 40

kobiet ¿o³nierzy AK. W sk³ad

trzeciego transportu uformowa-

nego w Pruszkowie wchodzili

przede wszystkim mieszkañcy

dolnego Mokotowa, którzy brali

czynny udzia³ w powstaniu, m.in.

z „Baszty” i „Granatu”. Wœród

wiêŸniów z tego transportu by³o

najwiêcej prób ucieczek m³odych

ludzi. Jan Brodziñski, który wów-

czas mia³ 10 lat i dosta³ siê do

obozu wraz ze swoim 17-letnim

bratem Antonim, wspomina: „(…)

27-go wrzeœnia, ucich³y strza³y.

Nasta³a cisza. Kapitulacja Moko-

towa. Pamiêtam - by³ piêkny s³o-

neczny dzieñ, jak wyszliœmy z

piwnicy. A na ulicy wrzaski nie-

mieckich ¿o³daków. Podchodzili

do ludzi i wyrywali z r¹k, co kto

mia³, g³ównie plecaki i torebki.

(…) Razem z innymi doszliœmy

do miejsca przeznaczenia, do

Pruszkowa. (…) W Pruszkowie

d³ugo nas nie trzymano. Sie-

dzia³em gdzieœ w k¹cie, wokó³

przemieszcza³y siê masy ludzi.

Najwiêksze o¿ywienie panowa³o

pod murem, przez który przerzu-

cano do obozu ma³e opakowania

z jedzeniem. Og³oszono komuni-

kat: wszyscy mê¿czyŸni w wieku

16-45 lat maj¹ wychodziæ na

transport. (…) Nie pamiêtam, ile

czasu trwa³a podró¿. Ludzie

zdezorientowani, ale po kierunku

jazdy poci¹gu i nazw niemieckich

stacji wydedukowali, ¿e jedziemy

do Stutthofu. Do obozu przyje-

chaliœmy pod wieczór. Wysypani

z kolejki w¹skotorowej, skierowa-

no nas na du¿y plac obozowy.

Widok drutów kolczastych, wie-

¿yczek stra¿niczych, w oddali

ujadaj¹cych psów i krzyków

sprawi³, ¿e ogarn¹³ mnie strach.

P³aka³em, d³ugo nie mog³em siê

uspokoiæ. Zmêczony wreszcie

usn¹³em na piasku obozowego

placu”8.

W pamiêci Antoniego Wojt-

czaka 27 wrzeœnia równie¿ za-

pisa³ siê w dramatyczny sposób:

„Aresztowany zosta³em 27

wrzeœnia 1944 r. w Warszawie-

Mokotów za udzia³ w Powstaniu

Warszawskim (…). Sama pod-

ró¿ i przyjêcie do Stutthofu by³o

bardzo k³opotliwe. W Nowym

Dworze wy³adowano nas z po-

ci¹gu na w¹skotorówkê – by³a

niedziela, ludzie szli do koœcio³a.

Pod siln¹ eskort¹ prze³adowani

zostaliœmy na wagony odkryte,

Droga do obozu KL Stutthof
wêglarki. W czasie jazdy m³o-

dzie¿ niemiecka obrzuca³a nas

kamieniami. Przyjechaliœmy o

póŸnym zmroku przed obóz,

by³o wiele strza³ów, psy, eskor-

ta i popêdzono nas w stronê

obozu przed bramê. By³ plac i

niskie baraki. (…)  Rozesz³a siê

wieœæ, ¿e Niemcy wszystko od-

bieraj¹, by³o nas oko³o 1000

osób; niektórzy posiadali kosz-

townoœci czy zapasy ¿ywno-

œciowe – wszystko odbierano.

Ludzie z transportu wyrzucali

pieni¹dze, aby tylko nie dosta³y

siê w rêce Niemców”9.

Istotnym zagadnieniem, wartym

osobnego opracowania, jest hi-

storia czêœci trzeciego transportu,

który dotar³ do KL Stutthof 29

wrzeœnia 1944 r., dotycz¹ca 40

kobiet ¿o³nierzy AK, bêd¹cych w

wieku 14-28 lat. W czasie Po-

wstania Warszawskiego pe³ni³y

s³u¿bê ³¹czniczek i sanitariu-

szek, stacjonuj¹cych g³ównie na

Mokotowie. Transport ten sfor-

mowano w Pruszkowie i zamiast

odes³aæ do obozu dla jeñców

wojennych, dziewczêta skierowano

do obozu koncentracyjnego KL

Stutthof, za³¹czaj¹c jednocze-

œnie pismo podkreœlaj¹ce, ¿e

wszystkie kobiety ¿o³nierze maj¹

byæ traktowane zgodnie z prze-

pisami konwencji genewskiej na

prawach jeñców wojennych. Jak

wspomina Krzysztof Dunin-W¹-

sowicz, by³y wiêzieñ KL Stutthof:

„By³y one w mundurach, mia³y

kombinezony i kurtki wojskowe

z bia³o-czerwonymi proporczy-

kami, na fura¿erkach naszywki

bia³o-czerwone i orze³ki. Kilka z

nich mia³o chlebaki i pasy woj-

skowe”10. Dunin-W¹sowicz wy-

jaœnia, ¿e po kapitulacji Powsta-

nia Warszawskiego wiêkszoœæ

powstañców kierowano do obozów

dla jeñców wojennych, jednak

Mokotów pad³ trzy dni wczeœniej

i w zwi¹zku z tym, poniewa¿

Niemcy nie za bardzo wiedzieli,

co zrobiæ z kobietami ¿o³nierza-

mi, skierowali je do KL Stutthof

wraz z przygotowanym transpor-

tem z ludnoœci¹ Mokotowa. Dla

odró¿nienia od innych wiêŸniów,

kobiety nosi³y opaski z literami

AK. W obozie zyska³y miano Ko-

biet Pistoletów ze wzglêdu na ich

ogromn¹ odwagê. Komendanto-

wi obozu z godnoœci¹ odpowia-

da³y, ¿e podczas Powstania

Warszawskiego wykonywa³y

„wszystko, co by³o potrzeba” –

opatrywa³y rannych, przygotowy-

wa³y posi³ki, przenosi³y amunicjê,

a zdarza³o siê, ¿e i strzela³y.

Kobiety-pistolety nieustannie

¿¹da³y traktowania na zasadach

jeñców wojennych i w krótkim

czasie sta³y siê symbolem he-

roizmu11. Zaskarbi³y sobie nie-

zwyk³¹ sympatiê mêskiej czêœci

obozu - otrzymywa³y jab³ka, pa-

pierosy, przerzucano im kwiaty

skradzione z ogrodu komendan-

tury. Pocz¹tkowo by³y umiesz-

czone w starym obozie, jednak

zazdroœæ innych kobiet, g³ównie

funkcyjnych spowodowa³a, ¿e

przeniesiono ca³¹ grupê do obozu

¿ydowskiego, gdzie zmuszano

je do kilkunastogodzinnej pracy,

odbierano rzeczy osobiste,

zakazano wysy³ania listów.

Wydarzenie to jest jednym z

przyk³adów, w jaki sposób

Niemcy ³amali zasady kapitulacji

Powstania Warszawskiego.

Niezwyk³¹ historiê Kobiet

Pistoletów oraz ich powojenne

losy przeœledzi³a, skatalogowa-

³a i zaprezentowa³a Wirginia

Wêgliñska, kurator wystawy

Muzeum Stutthof: „Kobiety-Pi-

stolety. Polki-Jeñcy Wojenni w

obozie koncentracyjnym”. Pod-

czas tegorocznych obchodów

rocznicy wybuchu Powstania

Warszawskiego, Muzeum Stut-

thof przygotowa³o dla zwiedza-

j¹cych tematyczn¹ trasê pt.

„Warszawo, pamiêtamy”, by

przejœæ œladami transportów

skierowanych do KL Stutthof z

ogarniêtej walkami Stolicy. W

godzinach wieczornych zap³o-

nê³y „œwiat³a pamiêci” ku czci

wszystkich, którzy zginêli w KL

Stutthof. Uroczystoœci zakoñ-

czy³a prezentacja pt. „¯ycie od

nowa”, ukazuj¹ca losy warsza-

wiaków, którym uda³o siê prze-

¿yæ obozowy dramat i którzy

zdecydowali siê na powrót w

ruiny Warszawy, by wraz z pod-

noszeniem Stolicy z gruzów,

zbudowaæ swoje ¿ycie od nowa.

Agnieszka Praga,

Instytut Nauk Historycznych

UKSW, wspó³pracownik

Muzeum Stutthof w Sztutowie

1  B. Bednarczyk, Kobiety z

Powstania Warszawskiego w

KL Stutthof (sierpieñ 1944-maj

1945), praca magisterska na-

pisana pod kierunkiem dr hab.

Mieczys³awa Nurka, prof. UG,

Gdañsk 2006 r., Archiwum

Muzeum Stutthof, s. 32.

2  K. Dunin - W¹sowicz, Trans-

porty warszawskie, w: „Zeszyty

Muzeum Stutthof”, nr 2, s. 29.

3  B. Bednarczyk, Kobiety z

Powstania Warszawskiego…, s. 21.

4  j.w., 33.

5  j.w. 31-32.

6  por. K. Dunin-W¹sowicz,

Transporty warszawskie…, s.

19., zob. Seweryn Czapliñski, w:

Relacje. Tom XVI, sygn, 004, Ar-

chiwum Muzeum Stutthof: „Zo-

sta³em internowany 24 VIII 1944

r. z Warszawy-Praga transpor-

tem licz¹cym ok. 3 tys. osób do

obozu przejœciowego w Prusz-

kowie. Tam byliœmy ok. 2-3 dni i

dopiero stamt¹d zbiorowy trans-

port zosta³ wyekspediowany

przez Niemców poprzez miasta:

Toruñ, Grudzi¹dz, Nowy-Dwór –

stacjê przejœciow¹, do kolejki

w¹skotorowej. Kolejk¹ w¹skoto-

row¹ przewieziono nas do Stut-

thofu. Ca³y transport zosta³ oto-

czony SS-manami. Po ustawie-

niu w wielk¹ i d³ug¹ kolumnê,

„metod¹ niemieck¹” – biegiem,

padnij, powstañ, zaprowadzono

nas do obozu”.

7    por. K. Dunin-W¹sowicz, s. 20.

8  Encyklopedia cyfrowa

Muzeum Dulag 121 – has³o:

Jan Brodziñski: http://dula-

g121.pl/encyklopediaa/bro-

dzinski-jan-wspomnienia/

9  Antoni Wojtczak, w KL Stut-

thof 29 IX 1944 – 10 III 1945, w:

Relacje. Tom XVI, sygn. 16/4/6;

Archiwum Muzeum Stutthof.

10  K. Dunin-W¹sowicz, s. 23.

11  j.w.

Podczas obchodów na Targówku 73. rocznicy wybuchu

Powstania Warszawskiego Agnieszka Praga wyg³osi³a

wyk³ad m.in. o transportach ludnoœci do KL Stutthof.
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Tegoroczne g³osowanie

by³o czwartym z rzêdu, od

wprowadzenia w Warsza-

wie mechanizmu bud¿etu

partycypacyjnego w 2013 r.,

kiedy to dano mieszkañcom

mo¿liwoœæ wypowiedzenia

siê na temat wydatkowania

czêœci publicznych œrod-

ków. Czêœci niewielkiej – w

przypadku Pragi Pó³noc w

edycji 2018 chodzi³o o ok.

1% ogólnej puli œrodków

(3 mln z³), którymi nasza

dzielnica bêdzie dysponowaæ

w nastêpnym roku.

Na Pradze Pó³noc

mieszkañcy wybrali ³¹cznie

do realizacji 38 projektów (o

jeden wiêcej ni¿ w ubieg³ym

roku) – 13 ogólnodzielnico-

wych, 10 w podobszarze

Nowa Praga-Pelcowizna

oraz 15 w podobszarze Stara

Praga ze Szmulowizn¹ i

Micha³owem. Podobnie jak

w minionych latach, równie¿

w tej edycji wygra³y projekty

dotycz¹ce poprawy prze-

strzeni publicznej (m.in.

sprz¹tanie praskiego brzegu

Wis³y, nowe nasadzenia

drzew, ustawienia dystrybu-

torów z torebkami na psie

odchody, stworzenie nowych

s¹siedzkich skwerów).

Pe³n¹ listê zwyciêskich

projektów publikujemy na

koñcu artyku³u.

Pomimo ogólnego

zmniejszenia liczby osób

g³osuj¹cych w porównaniu

z poprzednimi edycjami w

skali ca³ego miasta (g³osy

odda³o ok. 117 tys. miesz-

kañców), cieszy progres w

przypadku Pragi Pó³noc.

Widaæ, ¿e mieszkañcy naszej

dzielnicy chc¹ decydowaæ o

wydatkowaniu publicznych

œrodków – w tym roku g³o-

sowa³o prawie 4 tys. (wzrost

o blisko 40% w porównaniu

z minionym rokiem). W

stawce 18 dzielnic Praga

Pó³noc pod tym wzglêdem

zajê³a 13. miejsce. Przy-

zwoicie wypadliœmy równie¿

pod wzglêdem udzia³u g³o-

suj¹cych – z wynikiem 60

g³osuj¹cych na 1000 miesz-

kañców wyprzedziliœmy na

prawym brzegu Targówek

(48/1000) i nieznacznie

przegraliœmy z Prag¹ Po-

³udnie (61/1000).

Wzrost frekwencji oczywi-

œcie cieszy, co nie oznacza,

¿e nie mog³oby byæ lepiej.

Warto zadaæ sobie pytanie

o powody ma³ego zainte-

resowania mieszkañców

bud¿etem partycypacyjnym.

Jednym z nich jest brak

wystarczaj¹cej wiedzy miesz-

kañców o tym narzêdziu

aktywnoœci obywatelskiej,

co z kolei jest pochodn¹

niedostatecznej promocji idei

bud¿etu partycypacyjnego.

Promocji rozumianej zarów-

no przez pryzmat dzia³añ

edukacyjnych wœród miesz-

kañców, jak i poprzez typowe

dzia³ania informacyjne z

wykorzystaniem np. zaso-

bów ZGN. Drug¹ kwesti¹,

na któr¹ nale¿y zwróciæ

uwagê, jest tempo realiza-

cji dotychczasowych zwy-

ciêskich projektów. Wci¹¿

nie zosta³y zrealizowane

wszystkie projekty z edycji

pierwszej, œlimaczy siê re-

alizacja projektów z edycji

drugiej i trzeciej, strach wiêc

pomyœleæ, kiedy zostan¹

wykonane projekty z edycji

zakoñczonej w czerwcu.

W tym miejscu dziêkujê

za g³osy szanownych czy-

telników na zg³oszone

przeze mnie projekty (a¿ 3

zosta³y wybrane do realizacji

w 2018 r.). Mimo ró¿nych

obiekcji zachêcam do udzia-

³u i g³osowania w kolejnej

edycji bud¿etu partycypa-

cyjnego. Wspólnie mo¿emy

zmieniæ Pragê.

Zwyciêskie projekty

ogólnodzielnicowe:

Podsumowanie g³osowania

w bud¿ecie partycypacyjnym 2018
W zwi¹zku z wakacyjn¹ przerw¹ nie pisaliœmy

w gazecie o wynikach bud¿etu partycypacyjnego na

2018 r. Czas najwy¿szy na nadrobienie zaleg³oœci

i krótkie podsumowanie.

korpusu stacji oraz tzw.

po³¹czeñ wyrównawczych.

Zakoñczono budowê 40-

otworowej kanalizacji tele-

technicznej na stropie kor-

pusu stacji i rozpoczêto

uk³adanie w niej kabli. Na

stacji Trocka (C18) trwa³o

wykonywanie s³upów doce-

lowych stacji, zakoñczono

budowê œcian szybu windo-

wego, koñczono wykop

podstropowy do poziomu

-1 na torach odstawczych,

trwa³o wykonywanie izolacji

stropu górnego na torach

odstawczych, rozpoczêto

wykonywanie przy³¹czy

wodno-kanalizacyjnych

dla stacji w pobli¿u torów

odstawczych.

Wolniej na Woli

Na zakoñczenie dr¹¿enia

tuneli w tym roku nie mo¿na

liczyæ na zachodnim odcinku

II linii metra na Woli. Tam

dr¹¿enie nawet siê nie roz-

poczê³o. W miniony pi¹tek

wykonawca zachodniego

odcinka II linii metra wpro-

wadzi³ zmiany w organi-

zacji ruchu na Kasprzaka

w pobli¿u Karolkowej. Po-

wstanie tam szyb wydo-

bywczy dla tarcz TBM.

Fragment pó³nocnej jezdni

Kasprzaka za skrzy¿owa-

niem z Karolkow¹ zostanie

zamkniêty. Ruch w kierunku

Skoñcz¹ dr¹¿yæ

w tym roku?

Budowa II linii metra

Bemowa bêdzie siê odby-

wa³ tymczasow¹ jezdni¹ z

dwoma pasami ruchu. Ja-

d¹cy w kierunku centrum

tak¿e bêd¹ mieli do dys-

pozycji dwa pasy ruchu, z

zakazem skrêtu w lewo, w

Karolkow¹. Kolejna zmiana

to mo¿liwoœæ skrêtu w

lewo w Kasprzaka na

skrzy¿owaniu tej ulicy ze

Skierniewick¹.

Mieszkañcy Woli, przede

wszystkim lokatorzy budyn-

ków przy Górczewskiej i

Cio³ka, narzekaj¹ na ha³a-

sy podczas budowy stacji

Ksiêcia Janusza. Szczegól-

nie narzekaj¹ na ha³asy

nocne, kiedy to po 22, w

upalne wieczory sierpnia

rusza³y betoniarki i ciê¿ki

sprzêt. Jak twierdz¹ budow-

niczy, niestety inaczej siê

nie da³o, bowiem w ci¹gu

dnia, przy ekstremalnie wy-

sokich temperaturach beton

wi¹¿e zbyt szybko. Ponad-

to rozpoczêtych œcian

szczelinowych nie mo¿na

zostawiaæ do wykonania na

dzieñ nastêpny ze wzglêdu

na zagro¿enie dla pracow-

ników, ale i ze wzglêdu na

zagro¿enie dla budynków

s¹siaduj¹cych z tak g³êbokimi

wykopami. Takie s¹ niestety

niedogodnoœci budowy metra

w ¿ywej tkance miejskiej.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

* CZYSTA WIS£A na

Pradze Pó³noc

* Wiêcej zieleni na Pradze

* Dom Kultury dla ka¿dego

* „Jak i czym” - kampania

dotycz¹ca dokarmiania

ptaków zim¹ - kontynuacja

* Chronimy jerzyki i wróble

na Pradze - Pó³noc - skrzynki

lêgowe

* Praga pamiêta - od-

nówmy zabytkowe tablice

pami¹tkowe

* Zajêcia pozalekcyjne

dla dzieci i m³odzie¿y

* Droga dla rowerów przy

PKP Stadion

* Joga w Parku Praskim

* Odkrywcy i marzyciele.

Warsztaty naukowe i kre-

atywne dla dzieci

* Ustawienie dystrybutorów

na psie torebki

* Pij, Warszawo - na

Pradze Pó³noc

* Mural dla Warszawskiego

ZOO - rewitalizacja muru wzd³u¿

ul. Stefana Starzyñskiego

Zwyciêskie projekty w

podobszarze Stara Praga

i Szmulowizna z Micha³o-

wem:

* Urz¹dzenie zieleni i

posadzenie drzew po

pó³nocnej stronie ulicy

Kijowskiej, na wysokoœci

Dworca Wschodniego

* Zielona œciana na Brzeskiej

* Nowe ³awki dla Pragi

* Zielona Brzeska - bez-

pieczna droga do szko³y

* Park kieszonkowy

Bia³ostocka/Radzymiñska

* Doœwietlenie przejœcia

dla pieszych na ul. Jagiel-

loñskiej

* Zielone skwery Pragi 3

* Bezp³atny fitness na

Pradze Pó³noc

* Nowe ksi¹¿ki dla Starej

Pragi

* Rewitalizacja trawnika,

dosadzenie drzew i ustawie-

nie koszy i ³awek na ulicy

Bia³ostockiej

* £awki Obywatelskie w

Parku Micha³owskim

* Rekultywacja zieleni

na ulicach Nieporêckiej i

Tarchomiñskiej

* Rodzinna Olimpiada

Podwórkowa

* Modernizacja i rozbu-

dowa oœwietlenia ulicy

Korsaka

* Sport dla wszystkich

Zwyciêskie projekty w

podobszarze Nowa Praga

z Pelcowizn¹:

* Ratujmy praskie kaszta-

nowce - kontynuacja

* Nasadzenia wzd³u¿

Jagielloñskiej

* Rewitalizacja Skweru

przy ul. Szymanowskiego

* Szpaler ozdobnych

drzew na Szymanowskiego

* Nowe ksi¹¿ki dla Nowej

Pragi

* Nowa Zieleñ dla przed-

wojennej Nowej Pragi

* Rabata dla Warszawy

przy D¹browszczaków

* Zielone torowiska

wzd³u¿ 11 Listopada -

eksperyment

* Przejœcie do Mostu

Gdañskiego dla mieszkañców

Golêdzinowa

* Biblioteka nr 50 dzieciom

Krzysztof Michalski,

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Bia³o³êccy seniorzy ju¿

we wrzeœniu bêd¹ mogli

popracowaæ nad kondycj¹

fizyczn¹ podczas p³ywania

i æwiczeñ fizycznych. Bia³o-

³êcki Oœrodek Sportu oferuje

osobom powy¿ej 55. roku

¿ycia godzinne, nieodp³atne

korzystanie z p³ywalni przy

Œwiatowida 56 i godzinne

æwiczenia fizyczne w hali

sportowej przy Strumykowej

21. Zajêcia bêd¹ prowadzone

przez instruktorów. P³ywa-

nie bêdzie siê odbywa³o w

soboty, w grupach maksy-

malnie po 18 osób, zaœ

æwiczenia gimnastyczne w

poniedzia³ki i œrody w gru-

pach maksymalnie 25-oso-

bowych. Pierwsze zajêcia

na p³ywalni odbêd¹ siê 9

wrzeœnia. Seniorzy maj¹ do

dyspozycji godziny od 15:00

do 21:00. Zapisy na zajêcia

przy Œwiatowida i Strumykowej

rozpoczê³y siê 14 sierpnia i

potrwaj¹ do 27 sierpnia.

Szczegó³owe regulaminy

zajêæ znajduj¹ siê pod adresem:

http://www.bialoleka.waw.pl/

aktualnosc-1722-senior_star-

szy_sprawniejszy_2017.html

w zak³adce za³¹czniki.

***

Zainteresowani kwesti¹

gazoci¹gu wzd³u¿ Kana³u

¯erañskiego bêd¹ mogli

spotkaæ siê z przedstawicie-

lami spó³ki Gaz System 20

wrzeœnia o godzinie 18:00 w

sali konferencyjnej bia³o³êc-

kiego ratusza.

***

10 sierpnia zamkniêto dla

ruchu istniej¹cy fragment

ulicy Hemara w zwi¹zku z

budow¹ ulicy. Zachowany

zosta³ dojazd do przedszkola,

zaœ dojazd do nowo budo-

wanej szko³y przy Warzel-

niczej bêdzie siê odbywa³

objazdem, od strony Bia³o-

³êckiej. Prace w pierwszym

etapie potrwaj¹ do koñca

sierpnia tego roku i obejm¹

przebudowê istniej¹cego

fragmentu ulicy od skrzy¿o-

wania z Ostródzk¹ do szko³y

przy Warzelniczej. Kostkê

brukow¹ zast¹pi asfalt, wy-

budowana zostanie zatoka

autobusowa, zmieniona

zostanie tak¿e geometria

ulicy, w taki sposób, by

dostosowaæ j¹ do ruchu

autobusów komunikacji

miejskiej. Najprawdopodobniej

Bia³o³êka w soczewce
jeszcze w sierpniu w³adze

dzielnicy uzyskaj¹ pozwole-

nie na budowê od podstaw

drugiego fragmentu ulicy

Hemara od Bia³o³êckiej

wraz z budow¹ mostu nad

Kana³em ¯erañskim. Ten

etap zakoñczy siê 31 lipca

2018. Ca³oœæ przebudowy

630-metrowego odcinka ulicy

Hemara to koszt 5 mln z³.

***

Do koñca sierpnia potrwa

budowa 161-metrowego od-

cinka ulicy Zau³ek. 8 sierp-

nia zakoñczy³y siê prace

przy systemie odwadniaj¹-

cym drogê. Teraz uk³adany

jest jednostronny chodnik

wiod¹cy do szko³y podsta-

wowej nr 112, powstaje te¿

5,5-metrowa jezdnia, przy-

gotowywane s¹ miejsca

postojowe dla pojazdów.

Koszt inwestycji to kwota

oko³o 500 tys. z³.

***

Kolejna edycja konkursu

„Miejsce przyjazne seniorom”

og³oszona. Konkurs jest

organizowany przez War-

szawsk¹ Radê Seniorów i

Urz¹d m.st. Warszawy we

wspó³pracy z dzielnicowymi

radami seniorów, w ramach

programu „Warszawa przy-

jazna seniorom”. W ubie-

g³ym roku laureatem kon-

kursu w kategorii kultura,

edukacja i rozrywka zosta³

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury.

Celem konkursu jest promo-

wanie i wyró¿nianie sto³ecz-

nych  instytucji, organizacji

i wydarzeñ nakierowanych

na oczekiwania i potrzeby

seniorów. Powinny to byæ

miejsca bez barier architek-

tonicznych, ograniczaj¹cych

ich dostêpnoœæ dla senio-

rów, miejsca oferuj¹ce

atrakcyjne wydarzenia,

us³ugi i produkty; miejsca, w

których seniorzy czuj¹ siê

dowartoœciowani, gdzie s¹

grzecznie obs³ugiwani i

uprzejmie traktowani. Poza

instytucjami, organizacjami

spo³ecznymi, urzêdami i

firmami miejsca przyjazne

seniorom mog¹ zg³aszaæ

pe³noletni mieszkañcy War-

szawy. Zg³oszenie mo¿na

z³o¿yæ w Biurze Pomocy i

Projektów Spo³ecznych przy

Nieca³ej 2, za poœrednictwem

poczty z dopiskiem „Miejsca

przyjazne seniorom”, lub

w formie skanu na adres

mailowy:

senioralna@um.warszawa.pl

(egu)

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85



nowa gazeta praska  5

Tylko pamiêtajmy, ¿e

wszystkie tego typu ubez-

pieczenia musz¹ byæ w mo-

mencie pojawienia siê ognia

sprawne oraz w³¹czone –

dodaje Andrzej Ryszka z

Superpolisy Ubezpieczenia.

Jeœli bowiem przedstawiciel

ubezpieczyciela stwierdzi

podczas oglêdzin po po¿arze,

¿e jakieœ zabezpieczenie

by³o zepsute lub nieaktyw-

ne, mo¿e zdecydowaæ siê

na obni¿enie lub nawet

odmowê wyp³aty odszkodo-

wania. Aby mieæ pewnoœæ

dzia³ania polisy, przed za-

kupem nale¿y sprawdziæ

pe³n¹ listê tzw. wy³¹czeñ

odpowiedzialnoœci.

Zród³o: mulitagencja

Superpolisa Ubezpieczenia

Ze statystyk Komendy

G³ównej Pañstwowej Stra¿y

Po¿arnej wynika, ¿e najbar-

dziej zagro¿onym ogniem

regionem jest woj. mazo-

wieckie, w którym w 2016

roku dosz³o do 4,2 tys. po-

¿arów domów i mieszkañ.

To a¿ 13% spoœród ³¹cznie

31 tys. tego rodzaju zdarzeñ

na terenie ca³ego kraju i

wyraŸnie wiêcej w ni¿ w

kolejnych województwach

na stra¿ackiej liœcie: œl¹skim

(3,6 tys. po¿arów) i dolno-

œl¹skim (3,4 tys.). Najrza-

dziej ogieñ pojawia siê w

obiektach mieszkalnych

woj. opolskiego (757) i

œwiêtokrzyskiego (857).

Ze statystyk wynika, ¿e

najczêstsz¹ przyczyn¹

po¿arów jest nieostro¿noœæ

w pos³ugiwaniu siê ogniem,

wadliwe dzia³anie pieców

czy grzejników, a tak¿e

awarie instalacji elek-

trycznych.

– Najwiêksza ostro¿noœæ

nigdy w pe³ni nie zagwaran-

tuje, ¿e w domu czy miesz-

kaniu nie pojawi siê ogieñ.

Po¿aru w³aœciwie nie da siê

przewidzieæ, bo to niemal

zawsze zdarzenie nag³e i

niespodziewane. Warto

przy tym pamiêtaæ, ¿e

nawet szybka i skuteczna

interwencja stra¿y po¿arnej

mo¿e nie uchroniæ nierucho-

moœci przed powa¿nym czy

ca³kowitym zniszczeniem.

Strat bardzo trudno jest

wiêc unikn¹æ, ale mo¿na

siê przed ryzykiem ognia

zawczasu ubezpieczyæ –

t³umaczy Andrzej Ryszka

z multiagencji Superpolisa

Ubezpieczenia w Warszawie.

Polisa na wypadek po¿aru.

Co sprawdziæ przy zakupie?

Ubezpieczaj¹c siê od

po¿aru nale¿y w pierwszej

kolejnoœci sprawdziæ, co

dok³adnie podlega ochronie.

Od ognia mo¿na ubezpie-

czyæ dom jednorodzinny z

przynale¿nymi do niego

elementami, np. zewnêtrznym

pomieszczeniem gospodar-

czym, gara¿em czy altan¹.

Przedmiotem ochrony mo¿e

byæ tak¿e mieszkanie w

budynku wielorodzinnym.

W obydwu przypadkach

ochron¹ na wypadek ognia

(oraz innych zdarzeñ lo-

sowych) obejmowane s¹

ruchomoœci domowe (np.

meble, sprzêt RTV/AGD,

Po¿ary domów i mieszkañ najczêœciej w woj. mazowieckim
* Najwiêcej po¿arów domów i mieszkañ stra¿acy odnotowuj¹ w woj.

mazowieckim – w 2016 roku interweniowali w regionie 4,2 tys. razy.

* Po¿ary obiektów mieszkalnych na Mazowszu stanowi³y a¿ 13% wszystkich tego

typu odnotowanych w zesz³ym roku zdarzeñ.

* Pomimo dba³oœci o bezpieczeñstwo ognia czêsto nie udaje siê unikn¹æ,

ale przed skutkami po¿aru mo¿na chroniæ siê ubezpieczeniem.

zewnêtrzne anteny satelitar-

ne czy solary s³oneczne) i

elementy sta³e nieruchomoœci

(drzwi, okna itp.).

– Przy zakupie polisy

w³aœciciel domu czy miesz-

kania musi samodzielnie

wskazaæ, jaka jest wed³ug

niego wartoœæ nieruchomoœci

oraz wszystkich przynale¿¹-

cych do niej elementów. W

odniesieniu do niej ustalana

jest tzw. suma ubezpiecze-

nia, czyli kwota okreœlaj¹ca

wysokoœæ maksymalnego

odszkodowania, które

mo¿na dostaæ po po¿arze.

Bardzo wa¿ne jest, ¿eby

suma odpowiada³a faktycznej

wartoœci ubezpieczanego

mienia, poniewa¿ po szko-

dzie tylko w ten sposób

mo¿na zapewniæ sobie

wsparcie finansowe na odpo-

wiednio wysokim poziomie –

dodaje Andrzej Ryszka.

Suma ubezpieczenia ma

najwiêkszy wp³yw na cenê

polisy. Zdarza siê, ¿e w

ramach oszczêdnoœci

w³aœciciele nieruchomoœci

decyduj¹ siê na jej zani¿e-

nie, aby zap³aciæ ni¿sz¹

sk³adkê. W rezultacie

ubezpieczenie bêdzie nieco

tañsze (np. o kilkadziesi¹t

z³otych), ale ochrona po

szkodzie mo¿e okazaæ siê

niewystarczaj¹ca. Bez-

piecznym sposobem na

obni¿enie ceny jest spraw-

dzenie ofert ró¿nych towa-

rzystw, poniewa¿ na rynku

dostêpne s¹ polisy czêsto o

tym samym zakresie ochro-

ny, ale w skrajnie ró¿nych

cenach. Ró¿nica pomiêdzy

najtañszym a najdro¿szym

ubezpieczeniem tej samej

nieruchomoœci mo¿e wy-

nieœæ niekiedy nawet kilka-

set z³otych w zale¿noœci od

firmy.

– Warto te¿ pamiêtaæ,

¿e wielu ubezpieczycieli

zgadza siê obni¿yæ nieco

sk³adkê, jeœli w mieszkaniu

czy domu umieszczono

czujniki dymu lub czadu

czy te¿ ognioodporne drzwi.

Ryk silników i piski samo-

chodów na b³oniach stadionu

jeszcze do niedawna ko-

jarzy³y siê mieszkañcom

Kamionka jedynie z wzywa-

niem policji i nieprzespanymi

nocami. Po zamkniêciu toru

¯erañ FSO mi³oœnicy adre-

naliny poszukiwali innego

miejsca na swoje popisy.

ZnaleŸli je, na nieszczêœcie

ludzi mieszkaj¹cych na

Kamionku, na b³oniach

PGE Narodowego. Nic wiêc

dziwnego, ¿e ci nie przyjêli

informacji o wydarzeniu

drifterskim z entuzjazmem.

Dru¿yny drifterów, w

sk³ad których weszli aktorzy,

sportowcy i inni celebryci,

pokaza³y jednak, ¿e palenie

gum s³u¿y nie tylko uprzy-

krzaniu ¿ycia innym, ale

mo¿e pomóc ciê¿ko chorym

ludziom. Pieni¹dze zebrane

ze sprzeda¿y biletów oraz

œrodki pozyskane ze zbió-

rek podczas wydarzenia

zasil¹ subkonta podopiecz-

nych fundacji. Dla wielu z

nich bardzo kosztowne le-

czenie jest jedyn¹ szans¹,

by mogli dalej ¿yæ.

Wydarzeniu towarzyszy³y

koncerty (m.in. Popka) oraz

atrakcje dla najm³odszych.

Doroœli mogli korzystaæ z

urz¹dzeñ dostêpnych na

torze przeszkód, gdy tylko

zakoñczono na nim zmaga-

nia. Drifterzy Charytatywnie

III przyci¹gnêli 19 sierpnia

na b³onia stadionu nie tylko

mi³oœników tego sportu, ale

rodziny, które mi³o spêdzi³y

czas.

Mieszkañcy Kamionka

mog¹ byæ dumni, ¿e to

w³aœnie tê czêœæ miasta

wybrano na zorganizowanie

wydarzenia charytatywnego.

Ha³as i niedogodnoœci s¹

niczym w porównaniu do

chorób, z jakimi zmagaj¹ siê

na co dzieñ podopieczni

ró¿nych fundacji. Warto o

tym pamiêtaæ, zanim potêpi

siê jak¹œ inicjatywê. Tak¿e

tê g³oœn¹.

Monika Weso³owska

Charytatywnie na b³oniach

PGE Narodowego
Na jeden dzieñ b³onia stadionu zamieni³y siê w arenê,

na której zmaga³y siê dru¿yny drifterów. Kilkudziesiê-

ciometrowe tory przeszkód, zaciek³a walka i jeden cel

– pomoc podopiecznym Fundacji Rycerze i Ksiê¿niczki.

,



6  nowa gazeta praskamini og³oszenia
NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 516-630-068

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA

ul. Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

ginekolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory, anteny -

naprawa, dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

INSTALACJE elektryczne,

komputerowe, antenowe,

domofony, inteligentny dom

- 605-908-112

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA TV LCD, LED,

PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 15-21, tel. 605-385-105,

www.serwis-rtv.waw.pl

ROLETY dzieñ, noc 514-165-445

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe,

hydraulika, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

ZABUDOWY balkonowe

514-165-445

Z£OTA r¹czka 606-181-588

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19

ZLECÊ wykonywanie robótek

na drutach (czapki itp). Sta³a

wspó³praca. Wy³¹cznie osoby

niepal¹ce, zamieszka³e w

Warszawie. 509-905-755

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi cenne

ksi¹¿ki 22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto, równie¿

rozbite i bez dokumentów

789-090-573

MAR-MET, ul. Gorzykowska 3

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

www.drzwiokna.waw.pl

No¿e i czêœci do kosiarek i traktorów

www.e-maestro.eu

OPONY - Atrakcyjne ceny

tel. 665-007-515

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

Piszê tutaj w odpowiedzi na artyku³ Gazety Wyborczej z

28 lipca br., dotycz¹cy rewitalizacji kamienic na Pradze w

imieniu swoim i ludzi zamieszka³ych na ulicy £ochowskiej,

którzy s¹ zaniepokojeni  posuniêciami rz¹dz¹cych, którzy nie

s¹ obiektywni co do wszystkich mieszkañców.

Wrzucaj¹ wszystkich do jednego worka

W kamienicach socjalnych czy kwaterunkowych czêsto

znajduj¹ siê mieszkañcy „patologiczni”, którzy zak³ócaj¹ po-

rz¹dek i spokój normalnym ludziom, i przy okazji nie op³acaj¹

rachunków zwi¹zanych z czynszem lub innymi op³atami, np.

za media. Dodatkowo okazuje siê ¿e maj¹ najwiêcej do po-

wiedzenia na temat warunków mieszkalnych i tego, co im siê

podoba, co zarz¹dcy powinni zrobiæ, a czego nie zrobili.

To melina

Takimi s³owami okreœli³a jedna osoba swoje obecne miejsce

zamieszkania. Niestety, takie s³owa uderzaj¹ w ludzi, którzy na

co dzieñ ciê¿ko pracuj¹, p³ac¹ podatki i utrzymuj¹ swoje miesz-

kania w czystoœci i ³adzie. Niestety, dziennikarze Gazety Wybor-

czej przeprowadzili lub umieœcili tylko wywiady z osobami, które

krytykuj¹ obecny stan budynku i obecny standard ¿ycia w takim

budynku. Wiêkszoœæ z tych ludzi jest bezrobotna, korzysta z za-

si³ków, nie inwestuj¹c przy tym w bie¿¹ce utrzymanie lokali, ani

te¿ nie op³acaj¹c regularnie czynszu, którego czêœæ mog³aby

byæ przeznaczana przez administracjê na prace remontowe.

Koszty i dalsze plany

Nikt nie wie, jaki dalszy ruch zrobi¹ ludzie odpowiedzialni

za rewitalizacjê; pog³osek jest wiele, ka¿dy uczciwie pracuj¹cy

i dbaj¹cy o swoje mieszkanie jest zdenerwowany utrat¹ lokalu,

a tym samym sporych œrodków, jakie przez lata zainwestowa³

w mieszkanie. Kwoty s¹ ró¿ne, siêgaj¹ nawet do 60 tys.

z³otych, ludzie poœwiêcili niema³¹ czêœæ swojego ¿ycia na

rzecz tych lokali, remonty czêsto zaczynali jeszcze rodzice, a

potem koñczy³y dzieci.

Nietrafion¹ inwestycj¹ okaza³o siê zamontowanie jeszcze

w ubieg³ym roku centralnego ogrzewania. Instalacje zosta³y

wykonane ma³o profesjonalnie, rury pozostawiono na wierz-

chu, posadzki w ³azienkach zosta³y poniszczone, podczas

testów woda p³ynê³a po œcianach. Wszystko to do dziœ stoi

nieu¿ywane, jakby w surowym stanie.

Na planowaniu puszczenia ciep³ej wody i centralnego ogrze-

wania remonty siê skoñczy³y, po jakimœ czasie mieszkañcy

dostali informacje o kapitalnym remoncie budynków, ³¹cznie

z wymian¹ stropów. To kolejna strata pieniêdzy liczona w

dziesi¹tkach, jak nie setkach tysiêcy z³otych.

Lokatorzy jak mot³och, wszystko jest uzgadniane bez wiedzy

mieszkañców, plany i inne decyzje podejmuje siê przy zamkniê-

tych drzwiach, nikt nie patrzy na obecne uwarunkowania terenu,

na podwórkach s¹ ogródki i wiekowe drzewa, które maj¹ zostaæ

wyrwane. Pielêgnowane przez lokatorów ogródki maj¹ zostaæ

usuniête, a w ich miejsce maj¹ zostaæ posadzone brzózki.

Mieszkañcy najlepiej wiedz¹, czego potrzebuj¹ od ¿ycia. Gdy

mieszkania by³y doposa¿ane w CO i ciep³¹ wodê, ludzie z pokor¹,

a zarazem z radoœci¹, znosili trudy remontu. Mieszkañcy £ochow-

skiej bardzo chc¹ remontów swoich kamienic - remontów, które

nie bêd¹ wymaga³y opuszczenia dotychczasowych mieszkañ. Sami

chc¹ zorganizowaæ i udostêpniæ lokale na czas remontu, przeno-

sz¹c siê do pustostanów, których du¿o w praskich kamienicach,

lub do rodziny. Chc¹ nieœæ sobie wzajemn¹ pomoc podczas. Z

przyjemnoœci¹ bêd¹ patrzeæ, jak ich domy piêkniej¹, zas³u-

¿yli sobie na to mieszkaj¹c w trudnych warunkach nawet i

wiêcej ni¿ 40 lat.

Mieszkañcy ulicy £ochowskiej - zdaniem urzêdu - maj¹ tylko

wype³niæ i z³o¿yæ wnioski, dotycz¹ce mieszkania zastêpczego.

Tylko tyle. To budzi wiele podejrzeñ i kontrowersji.

A przecie¿ lokatorzy maj¹ prawo do lokum zastêpczego na

czas remontów bez ¿adnego wype³niania wniosków dotycz¹cych

ich dochodów czy ró¿nych aspektów ¿ycia prywatnego.

Za to mamy komisjê chodz¹c¹ po mieszkaniach, która zbiera

informacje dotycz¹ce warunków ¿ycia.

Podsumowanie

Uczciwi obywatele, których jest wiêkszoœæ na ulicy £ochowskiej,

s¹ zmartwieni obecn¹ sytuacj¹, boj¹ siê straciæ swoje mieszkania

pod pretekstem powiêkszania mieszkañ, które równie¿ po remoncie

maj¹ byæ oddawane w surowym stanie. To oznacza, ¿e wszystkie

zabudowy, przedzia³y, posadzki czy pod³ogi maj¹ byæ wyrwane;

ma³o tego bywaj¹ g³osy, ¿e wcale nie musimy wróciæ do mieszkañ

po remoncie, pod pretekstem podwy¿ki czynszu.

Ciesz¹ siê ludzie, którzy kompletnie nie dbaj¹ o swoje miesz-

kania, czy nie maj¹ szacunku dla spokoju innych mieszkañców

kamienic przy £ochowskiej; s¹ zadowoleni, ¿e dostan¹ wyre-

montowane mieszkania bez ¿adnego wk³adu swojego finanso-

wego, boj¹ siê natomiast ci, którzy maj¹ coœ do stracenia.

Bardzo te¿ dziwi postawa Gazety Wyborczej, dlaczego przepro-

wadzi³a wywiad z ludŸmi, którzy z góry wygl¹daj¹ na niekompetent-

nych w tym co mówi¹. Wyborcza postawi³a wszystkich lokatorów

w z³ym œwietle, podkreœlaj¹c tym koniecznoœæ przeprowadzenia

rewitalizacji. Mo¿e takie dzia³ania maj¹ jakieœ g³êbsze dno?

/-/ Mieszkanka ulicy £ochowskiej

List mieszkanki budynku komunalnego objêtego programem rewitalizacji przy ulicy £ochowskiej

My te¿ tutaj mieszkamy

Proszê Szanownych Pañstwa,

zaczê³o siê od nasadzenia

prezydenta, którego nasa-

dzaj¹cy ignoruj¹. Prezydent

ignoruje naród i Konstytucjê,

podpisuj¹c nocny, czwarty

podzia³ Polski. Po kujawskiej

tragedii rz¹d i wojewoda zi-

gnorowali poszkodowanych.

Minister MON jak zwykle zi-

gnorowa³ warunki pogodowe

i jak ciapa ugrz¹z³ przestarza-

³ym, ale polskim honkerem w

b³ocie. Ale i tak nas wszystkich

najbardziej ignoruje szary

pose³ bez trybu. Wnioski z

faktów s¹ proste. Jak siê k³a-

mie, niszczy elity i zasady

pañstwa prawa, to pozostaj¹

ignoranci i chaos. Aliœci i

niestety po szkodzie, w tym

ba³aganie dzia³a jeszcze

prawda, samorz¹dnoœæ i so³tys.

We wczeœniejszych felietonach

podkreœla³em, ¿e zaœmieca-

nie œrodowiska powoduje

wzrost populacji szczurów.

Bardzo prost¹ metod¹ licze-

nia jest za³o¿enie, ¿e jeden

widziany szczur jest promi-

lem populacji. To oznacza, ¿e

jest ich co najmniej tysi¹c w

najbli¿szej okolicy. Czêsto

s³yszymy, ¿e przyczyn¹ po-

¿aru by³o zwarcie instalacji

elektrycznej. Tak, ale czêœæ

tych przypadków powoduj¹

szczury. Musimy siê wreszcie

nauczyæ segregowaæ i wyrzucaæ

œmieci tam, gdzie potrzeba.

Musimy oduczyæ siê wy-

rzucania resztek jedzenia

do kanalizacji. Kana³y s¹

„Rivier¹” szczurów. Jedn¹ z

chorób, które nam ca³y czas

zagra¿a, jest d¿uma. W

ostatnich dziesiêciu latach

rozpoznano oko³o 20 tysiêcy

przypadków. D¿uma ca³y

czas czai siê w Afryce, Azji i

Stanach Zjednoczonych. Jest

jedn¹ z najbardziej zabój-

czych chorób w historii ziemi.

So³tys na prezydenta

Kontenerowy import dóbr

zapewnia tzw. wektorom,

czyli szczurom, myszom, ko-

marom, pleœniom znakomity

transport. W œredniowieczu

d¿uma spowodowa³a w 5 lat

œmieræ po³owy mieszkañców

Europy. Odkryta w 1894 roku

w Instytucie Pasteura przez

Alexandre’a Yersina. Jest

zaliczana do arsena³u broni

biologicznej. Klasycznym in-

tryganctwem wykazali siê

Tatarzy w 1346 r. Tak bardzo

chcieli zdobyæ obecn¹ Teodozjê

na Krymie, ¿e katapultami

przerzucali zw³oki ludzi zara-

¿onych t¹ bakteri¹. Potem

wymienione wczeœniej wek-

tory rozsia³y „czarn¹ œmieræ”

po ca³ej Europie, tak¿e i po

Tatarach.

W sierpniu w Warszawskim ZOO urodzi³a siê antylopa

bongo Tragelaphus eurycerus. Pierwsze dni spêdzi³a przy

boku swojej opiekuñczej mamy, oddzielona od stada.

Samiczka czuje siê dobrze i ju¿ w tym tygodniu bêdzie j¹

mo¿na zobaczyæ na wybiegu.

Poród malucha przebieg³ sprawnie i bez komplikacji. Wkrótce

po narodzinach samiczka stanê³a na nogi i zaczê³a ssaæ mleko

matki. Jej rodzice pochodz¹ ze Szwecji. Matk¹ jest samica

Valkyria, która do Warszawskiego ZOO przyjecha³a w

listopadzie 2016 r. i jak siê okaza³o, ju¿ wtedy by³a w ci¹¿y.

Wraz z Valkyri¹ ze Szwecji przyby³a jej córka Kanel oraz

ciotka Chilli. W stadzie w Warszawskim ZOO s¹ jeszcze dwie

samice - pochodz¹ca z Polski Hela i urodzona w Danii Maliki

oraz samiec Franek, który przyjecha³ do nas z W³och.

Odwiedzaj¹c malucha nale¿y zachowaæ ciszê i spokój,

poniewa¿ te najwiêksze spoœród afrykañskich leœnych antylop

s¹ wyj¹tkowo p³ochliwe.

Narodziny antylopy bongo to wa¿ne wydarzenie dla

ka¿dego zoo, poniewa¿ jest to gatunek gin¹cy, objêty

Europejskim Programem Ratowania Gatunków Zagro¿onych

Wyginiêciem (EEP), a

jego hodowla nie jest

³atwa. W europejskich

ogrodach zoologicz-

nych antylopy bongo

s¹ coraz czêœciej

spotykane, co jest

efektem i dowodem

na skutecznoœæ pro-

gramu hodowlanego

EEP.

Narodziny antylopy bongo

w Warszawskim ZOO

Pozb¹dŸ siê zbêdnych kilogramów

bez efektów jojo

(zacznij od równowagi organizmu)

metoda od niedawna w Polsce,

spróbuj, to nic nie kosztuje.

Darmowe konsultacje i pomiary t³uszczu,

przed³u¿ swoje ¿ycie.

Otyli ¿yj¹ krócej!

Zadzwoñ - 602 267 377.

Dzia³ania dotycz¹ce poprawy jakoœci powietrza w Warszawie

prowadzone s¹ w trzech obszarach: transport, zieleñ oraz

energia. Ich finansowanie jest zapewnione m.in. dziêki pod-

pisanemu w maju 2016 roku zarz¹dzeniu Hanny Gronkiewicz-

Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, zatwierdzaj¹cemu „Pro-

gram inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla

m.st. Warszawy”. Bud¿et Programu to 16 miliardów z³otych.

Tylko w bud¿ecie m.st. Warszawy na 2017 rok na ochronê

œrodowiska przeznaczonych zosta³o ponad 2 miliardy z³otych, w

tym ponad 1,1 miliarda z³otych - na ochronê powietrza. Wœród

dzia³añ realizowanych za te œrodki znajduj¹ siê m.in. rozbudowa

II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej,

rozwój infrastruktury rowerowej czy te¿ letnie oczyszczanie ulic.

Istotnym elementem dzia³añ przyczyniaj¹cych siê do

zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ powietrza w Warszawie

jest równie¿ realizowany od pocz¹tku 2017 roku system dotacji

do wymiany indywidualnych Ÿróde³ ciep³a na bardziej ekologiczne

Ÿród³a gazowe lub pod³¹czenie budynków do miejskiej sieci

ciep³owniczej. Z tego typu pomocy w pierwszym etapie naborów

skorzysta oko³o 400 gospodarstw domowych. Jeszcze w tym roku

od wrzeœnia planowane jest uruchomienie kolejnego naboru.

Warszawa ogranicza

zanieczyszczenia powietrza
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Ch³odnym okiem

Spo³eczny obserwator Prosto z mostu

Praski folwark

Bia³o³êcka karuzela

Zorganizowany pod koniec lipca

br. przez Muzeum Pragi w ramach

wydarzeñ towarzysz¹cych wystawie

„Projekt: Praga” (polecam!) spacer

œladami Kolei Petersburskiej po raz

kolejny sk³oni³ mnie do refleksji nad

wspó³czesn¹ rol¹ linii kolejowych, znaj-

duj¹cych siê na terenie naszej dzielnicy.

O ile w 2. po³. XIX w. kolej by³a moto-

rem napêdowym rozwoju Pragi (wraz

z oddaniem infrastruktury kolejowej

zaczê³y na Pradze powstawaæ liczne

zak³ady przemys³owe, nowoczesne

domy mieszkalne, reprezentacyjne

gmachy, a pracuj¹cy na kolei stano-

wili ówczesn¹ elitê), dziœ brakuje na

ni¹ pomys³u. Powiem wiêcej. Kolej to

dziœ podstawowa bariera dla dalszego

rozwoju Pragi. Przyk³adów nie trzeba

daleko szukaæ. Blisko dwukilometro-

wy, praski odcinek linii wo³omiñskiej,

legalnie mo¿na przekroczyæ jedynie

przy Dworcu Wileñskim i w po³owie,

na wysokoœci ul. Szwedzkiej. Linia

gdañska dopiero niedawno zyska³a

drugie przebicie na wysokoœci ulicy

Kawêczyñskiej (wraz z budow¹ Trasy

Œwiêtokrzyskiej), natomiast liniê

œrednicow¹ mo¿na przekroczyæ jedynie

na wysokoœci Dworca Wschodniego,

ulicy Targowej i przy Metrze Stadion.

Do tego nale¿y dodaæ s³ab¹ dostêpnoœæ

peronów przy ZOO, czy na wysokoœci

Œliwic. Pal licho kierowców i pieszych.

Najgorzej z dostêpnoœci¹ maj¹ osoby

niepe³nosprawne i rodzice z ma³ymi

dzieæmi. Symbolem ich gehenny jest

pozbawiony wind prowadz¹cych na

perony Dworzec Wschodni, który kilka

lat temu, na Euro 2012, przeszed³

przecie¿ gruntowny remont.

Dostêpnoœæ to jedno. Odrêbn¹ kwesti¹

jest troska o kolejowe dziedzictwo.

Ostatnia pozosta³oœæ Dworca Terespol-

skiego przy Kijowskiej od lat wynajêta

jest na skup z³omu, niszczeje dworek

Szuszkiewicza na ty³ach PKP, a

zabytkowa parowozownia przy

Al. Solidarnoœci zosta³a kilka lat temu,

mimo protestów spo³eczników i miesz-

kañców Pragi, rozebrana, by zrobiæ

miejsce pod supermarket...

Próby zmiany tej sytuacji raczej nie

s¹ przyjmowane z entuzjazmem przez

kolejow¹ braæ. Przyk³adów nie trzeba

szukaæ daleko. Od kilku lat mieszkañcy

Szmulowizny i Micha³owa, w tym ni¿ej

podpisany, walcz¹ o budowê fragmentu

chodnika pod wiaduktem kolei gdañ-

skiej. Uzyskanie przez drogowców

stosownych zgód poszczególnych

spó³ek kolejowych trwa³o prawie

cztery lata. Zapewne podobnie bêdzie

w przypadku budowy innego, bardzo

potrzebnego chodnika ju¿ po stronie

Targówka. Antypiesza ofensywa w

postaci stawiania barierek i wysypy-

wania przedeptów kamieniami trwa.

A wszystko pod has³em zapewnienia

bezpieczeñstwa, trzymania siê prze-

pisów, a w rzeczywistoœci odk³adania

w czasie, na œwiêty nigdy.

Zmieniæ ten stan rzeczy mog¹ tylko

du¿e inwestycje - biurowe i mieszkaniowe

- na terenach kolejowych. Jaskó³k¹

zmian mog¹ byæ zapowiedzi przekaza-

nia gruntów PKP wzd³u¿ Solidarnoœci

na potrzeby programu rz¹dowego

„Mieszkanie Plus”. W koñcu przyszli

mieszkañcy nowych bloków bêd¹

musieli jakoœ do nich dotrzeæ. I

niekoniecznie bêdzie to kolej.

Krzysztof Michalski

Praskie Stowarzyszenie

Mieszkañców „Micha³ów”

Napisz do autora:

stowarzyszenie.michalow@gmail.com

Kolejowa bariera rozwojowa

Manipulacja – jak¿e w ostatnim czasie

czêsto nadu¿ywane pojêcie. Mo¿e czas i

pora przerwaæ na poziomie dzielnicy tê

hipokryzjê! W ostatnim numerze NGP,

s¹siad ze strony, wieloletni samorz¹do-

wiec, radny Ireneusz Tondera w swoim

felietonie cytujê „rozebra³ bud¿et ZGN

na poszczególne sk³adniki”. Podobno

bez z³oœliwoœci analizowa³ fragmenty

zdañ, wypaczaj¹c sens ca³oœci. Dla jasno-

œci: nie kwestionujê istnienia jednostki

bud¿etowej jak¹ jest ZGN, dla gospoda-

rowania lokalowym i powierzonym za-

sobem nieruchomoœci m.st. Warszawy.

Twierdzê jednak, i¿ zadania wykonywane

przez tê jednostkê bud¿etow¹, powinny

byæ realizowane tak, aby wydatki z nimi

zwi¹zane dokonywane by³y w sposób ce-

lowy i oszczêdny, z zachowaniem zasad

uzyskiwania najlepszych efektów z danych

nak³adów oraz optymalnego doboru metod

i œrodków, s³u¿¹cych osi¹gniêciu za³o¿o-

nych celów. Jak wielu pra¿an, podnoszê

temat jakoœci zarz¹dzania w wykonaniu

ZGN, gospodarnoœci i rzetelnoœci w

realizowanych dzia³aniach na rzecz

mieszkañców oraz naszej dzielnicy. Pod-

noszê problem wzrostu efektywnoœci

wydatkowanych œrodków publicznych.

St¹d pytania o skutecznoœæ dzia³ania

ZGN, prawid³ow¹ alokacjê œrodków pu-

blicznych czy ich adekwatnoœæ w stosunku

do postawionych zadañ.

Z przeprowadzonych rozmów z

mieszkañcami wynika, i¿ osi¹gnêliœmy

na Pradze Pó³noc punkt krytyczny.

Wykonawcy coraz czêœciej nie nale¿ycie

wykonuj¹ us³ugi, ukrywaj¹ w³asne b³êdy,

nie poczuwaj¹ siê do odpowiedzialnoœci

za ewentualne wady wykonanych prac.

Wrêcz wmawiaj¹ mieszkañcom nielogiczne

tezy, co jest nieetyczne, a wrêcz grubiañskie.

G³ównie chodzi o us³ugi zwi¹zane z wy-

mian¹ okien i drzwi. Czy¿by rutyna? A

mo¿e kolesiostwo? Kolesiostwo, które

gwarantuje wyp³atê publicznych œrodków

finansowych. Wykonawcy dziel¹ siê na

dwa rodzaje: powa¿nych ludzi, którzy

wiedz¹, co maj¹ robiæ, umiej¹ siê

przygotowaæ do wykonywanej pracy

i podchodz¹ do niej, podobnie jak do

mieszkañca z szacunkiem oraz „magików”,

którzy maj¹ jakieœ doœwiadczenia,

ale przy robocie improwizuj¹, maj¹c

problem z jakoœci¹ i dotrzymaniem ter-

minów. Jeœli zatem wady s¹ zauwa¿one

przez mieszkañca, a inspektorzy –

pracownicy ZGN, odbieraj¹c prace od

wykonawcy, nie zauwa¿aj¹ ich, to …

mo¿e dla pracowników wskazane s¹

skierowania na badania okresowe,

szczególnie okulistyczne, a mo¿e otrzymuj¹

rekomendacje od swoich prze³o¿onych,

a mo¿e po prostu nale¿y skrupulatniej

dobieraæ wykonawców. Jak to siê dzieje,

¿e od kilku lat na Pradze Pó³noc us³ugi

remontowe w zasobie lokali komunalnych

realizuj¹ te same firmy. Zmienia siê wy-

³¹cznie teren realizacji prac, nastêpuje

zmiana administracji, na rzecz której jest

wykonywana us³uga. Co ciekawe, zdarzaj¹

siê przypadki, ¿e jedyne referencje

wykonawcy potwierdza dyrekcja ZGN w

dzielnicy Praga Pó³noc, organizator

przetargu. Problem jakoœci i nale¿ytej

starannoœci w realizacji zadañ statuto-

wych ZGN w naszej dzielnicy narasta. W

ostatnich latach bardzo du¿a jest iloœæ

decyzji PINB-u o natychmiastowym wy-

kwaterowaniu mieszkañców ze wzglêdu

na zagro¿enie ¿ycia i bezpieczeñstwa. A

czytaj¹c protoko³y z rocznej i piêcioletniej

kontroli technicznej budynku, przepro-

wadzanych przez ZGN, zu¿ycie poszcze-

gólnych elementów na poziomie 30-40%.

I jak tu nie mówiæ o manipulacji - nic

nie trzeba malowaæ!

Wracaj¹c jednak do bud¿etu, proponujê

radnemu dodatkow¹ lekturê - Bilans

oraz Rachunek Zysków i Strat.

„Wszystko mo¿na robiæ lepiej, ni¿ robi
siê dzisiaj” – Henry Ford.

Ma³gorzata Markowska

radna niezale¿na

w Dzielnicy Praga Pó³noc

malgorzata.h.markowska@gmail.com

Zaczarowany kr¹g

W latach dziewiêædziesi¹tych nieza-

mierzonym skutkiem tzw. reformy

Balcerowicza by³a degradacja czêœci

obszarów wiejskich, zw³aszcza tych, w

których g³ównym pracodawc¹ by³y

PGR-y. Ich mieszkañcy przegrali w

konfrontacji z gospodark¹ wolno-

rynkow¹, a - inaczej ni¿ robotnicy

likwidowanych w miastach kombinatów

socjalistycznych - nie mieli szans na

drugie ¿ycie zawodowe.

Dziœ przegrywaj¹ konfrontacjê z

globalizacj¹ - œrednie miasta, oddalone

od rozrastaj¹cych siê metropolii na

tyle, ¿e nie mog¹ staæ siê ich czêœciami.

Polska Akademia Nauk opublikowa³a

niedawno ekspertyzê, z której wynika,

¿e degradacji ulega 122, czyli niemal

po³owa, z 255 polskich œrednich miast

(œrednie to wed³ug PAN miasta maj¹ce

wiêcej ni¿ 20 tysiêcy mieszkañców,

a nie wojewódzkie). W tych 122

miastach mieszka - nadal jeszcze -

5,2 miliona osób.

Degradacja oznacza nie tylko pogor-

szenie sytuacji spo³eczno-gospodarczej,

ale wrêcz utratê funkcji miejskich.

Obserwujemy wiêc spadek liczby

mieszkañców, przede wszystkim w

wyniku migracji osób m³odych i lepiej

wykszta³conych, zanik miejsc pracy, a

w³aœciwie wiêkszych pracodawców,

narastanie patologii, rozpad wiêzi

spo³ecznych i, w koñcu, atrofiê orga-

nizmu miejskiego.

Szczególnie rozpaczliwie wygl¹daj¹

w tym zestawieniu by³e miasta wojewódz-

kie. Pañstwo polskie, przeprowadzaj¹c

w 1998 r. reformê administracyjn¹,

w wyniku której przesta³y one byæ

stolicami województw, zapewnia³o, ¿e

zadba o utrzymanie ich poziomu

rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Nie

zadba³o - by³ych miast wojewódzkich

jest w sumie 31, spoœród których a¿

20 ma dziœ powa¿ne k³opoty.

Degradacja zachodzi w poprzek

tradycyjnych podzia³ów demograficznych

Polski wed³ug zaborów, Ziem Odzyska-

nych, œciany wschodniej itd. Najgorzej

jest na po³udniu: w piêciu po³udniowych

- nie najwiêkszych przecie¿ - woje-

wództwach (dolnoœl¹skim, opolskim,

œl¹skim, ma³opolskim i podkarpackim)

znajduje siê a¿ 45 zdegradowanych

miast, w których mieszka 2,3 mln osób.

Prawem felietonisty jest szukaæ

zwi¹zków tej dysproporcji z faktem,

i¿ wœród szesnastu premierów RP tylko

dwoje, Jerzy Buzek i Beata Szyd³o,

wywodzi siê z województw po³udnio-

wych (dla œcis³oœci by³ jeszcze trzeci,

Józef Oleksy, który jednak rozpocz¹w-

szy studia w stolicy straci³ zwi¹zki z

Ma³opolsk¹). Jak widaæ, tzw. ekipy

rz¹dowe na ogó³ nie by³y stamt¹d.

Degradacja miast, o której mówimy, w

niewielkim bowiem stopniu zwi¹zana

jest z jakoœci¹ w³adz samorz¹dowych.

To pañstwo powinno broniæ s³abszych

obywateli i s³absze wspólnoty przed

skutkami groŸnych dla nich procesów

spo³eczno-ekonomicznych. Nasze

pañstwo najwyraŸniej nie spe³nia

takiej roli.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Drugi etap reformy

Kiedyœ, gdy wraca³em z wakacji

zastanawia³em siê, co mi umknê³o z

wydarzeñ na Pradze. Dziœ w epoce

internetu, portali spo³ecznoœciowych,

elektronicznych wydañ mediów mo¿na

byæ na bie¿¹co wszêdzie bez wzglêdu na

aktualne miejsce pobytu. Spo³ecznoœci

wymieniaj¹ siê informacj¹, komentuj¹,

prezentuj¹ ró¿norodne treœci. Bywalcy

portali dziel¹ siê swoj¹ wiedz¹, nowin-

kami, pytaj¹ i narzekaj¹. I tak bêd¹c

w domu czy dalej od niego mog³em

byæ aktywnym uczestnikiem wielu

praskich debat. Ciekawe tematy ludzie

poruszaj¹. Mocno komentowano krê-

c¹ce siê po Pradze II stado dzików.

Moja wiedza poszerzy³a siê po uzyskaniu

odpowiedzi na moj¹ interpelacjê, ¿e

corocznie w Warszawie od³awia siê

ok. 690 tych zwierz¹t i na Wybrze¿u

Helskim planuje siê posadowienie

mobilnego urz¹dzenia do ich od³owu.

Interweniowa³em w ZGN tak jak kole-

¿anka radna Adriana Jara i Krzysztof

Michalski w sprawie piêtrz¹cych siê

œmieci na praskich podwórkach, o

czym alarmowa³y osoby na praskich

portalach. Z³o¿y³em tak¿e interpelacje

w sprawie konfliktu w praskich biblio-

tekach, którego ju¿ kolejny zarz¹d

dzielnicy nie jest w stanie rozwi¹zaæ,

kosztów administracyjnych w urzêdzie,

inwestycji mieszkaniowej w miejscu

by³ego bazaru Puchalskiego przy

Œrodkowej, wycinek drzew itp. Do dziœ

nie otrzyma³em na nie odpowiedzi -

wiadomo urlopy, wakacje. Zdumiony

by³em brakiem jakiekolwiek reakcji

w³adz Pragi (tak¿e urlopy?) w sprawie

obchodów wybuchu Powstania, ¿ad-

nych informacji, ¿adnych oficjalnych

zaproszeñ, na szczêœcie zadbali o to

sami mieszkañcy. Inscenizacje by³y

naprawdê okaza³e. Mobilnoœæ elektro-

niczna pozwala na bardzo aktywne

dzia³ania. Na bie¿¹co œledzê sprawê

powstania baru mlecznego na placu

Hallera (ciekawe, czy bêd¹ chêtni do

jego prowadzenia), modernizacji, a

w³aœciwie budowy nowego kompleksu

basenów przy Namys³owskiej. Tak na

marginesie, sam remont ulicy Namys³ow-

skiej i Ronda Starzyñskiego robiony

przez ZDM strasznie siê œlimaczy,

podobnie idzie w³adzom dzielnicy

frezowanie odcinka Bia³ostockiej od

Brzeskiej do Targowej. Zobaczymy, jak

pójdzie remont Al. Tysi¹clecia z ³¹czni-

kiem do Korsaka - gorsze jest to, ¿e

wyczerpa³o to ca³¹ pulê pieniêdzy na

remonty dróg dzielnicowych w roku

bie¿¹cym. Trwa te¿ czyniona przez

m.st Warszawa i utrudnia ¿ycie kie-

rowcom budowa Trasy Œwiêtokrzyskiej

do Targowej i fragmentu Zamoyskiego

(zakoñczenie koniec 2017) budowany

jest te¿ odcinek od Dworca Wschodniego

do Zabranieckiej (otwarcie wrzesieñ).

Budowa metra ponownie skomplikowa³a

¿ycie kierowcom zamkniêto niestety

na d³u¿ej przejazd Targow¹ na wyso-

koœci 11 Listopada. Na bie¿¹co œledzê

przygotowania do remontu pa³acyku

Konopackiego i stworzenia centrum

lokalnego na pl. Hallera. Idzie to z

oporami, ale nie wolno tego odpuszczaæ.

Inwestorzy zewnêtrzni mocno dzia³aj¹

w rejonie Konesera (cierpi na tym Nie-

porêcka), ruszy³a tak¿e budowa œluzy

w Porcie Praskim, co stworzy dalsze

mo¿liwoœci inwestycji w tym rejonie.

Niestety, inwestorzy rozje¿d¿aæ bêd¹

nadal Wrzesiñsk¹. Z zainteresowaniem,

jako historyk, przegl¹dam stare zdjê-

cia Pragi, publikowane na stronach

internetowych. Pokazuj¹ uchwycon¹

w kadrze przesz³oœæ, która bezpowrotnie

przemija.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Czym ¿yje Praga

Z pocz¹tkiem wakacji, na ostatnim

posiedzeniu rady dzielnicy przed okresem

urlopowym, obrady radnych zelektryzowane

zosta³y tematem M³odzie¿owej Rady

Dzielnicy. Sta³o siê tak za spraw¹ g³osowa-

nia nad zapisami nowego statutu, który

po wejœciu w ¿ycie bêdzie podstaw¹ do

wy³aniania nowych m³odzie¿owych radnych.

Choæ funkcja ta nie daje ¿adnego realnego

wp³ywu na dzielnicê, to wi¹¿e siê z szere-

giem przywilejów, z których m³odzie¿owi

radni chêtnie korzystaj¹. Koœci¹ niezgody

sta³y siê zapisy forsowane wspólnie przez

radnych Platformy Obywatelskiej i Inicja-

tywy Mieszkañców Bia³o³êki, dotycz¹ce

uznaniowego, niedemokratycznego wy³a-

niania spoza bia³o³êckich szkó³ 5 cz³onków

m³odzie¿owej rady. Wyboru mia³aby do-

konywaæ osobiœcie ka¿dorazowo radna

Platformy Obywatelskiej, El¿bieta Œwitalska.

Taki mechanizm nie spodoba³ siê wiêkszo-

œci radnych, którzy uznali go za próbê

upolitycznienia bia³o³êckiej m³odzie¿y i

zaapelowali o ustalenie przejrzystych zasad

ordynacji wyborczej oraz zachowanie

apolitycznego charakteru tego organu.

Wszystko wskazuje na to, ¿e przez lata

rz¹dzenia Platforma upartyjni³a i upoli-

tyczni³a bia³o³êck¹ m³odzie¿, z m³odzie-

¿owej rady dzielnicy czyni¹c coœ na kszta³t

partyjnej m³odzie¿ówki. Do tematu po-

wrócimy na sesji po wakacjach, a debata

na ten temat z pewnoœci¹ bêdzie gor¹ca.

Przy okazji dyskusji o m³odzie¿owej

radzie czêœæ radnych wyrazi³a swój ¿al z

powodu przed³u¿aj¹cych siê do póŸnych

godzin nocnych obrad rady dzielnicy. Ar-

gumentowali to tym, ¿e przecie¿ maj¹

swoje inne obowi¹zki. Przyznam, ¿e

pos³u¿enie siê tym argumentem przez

radnych PO i IMB wprawi³o mnie w os³u-

pienie. Pe³nienie mandatu radnego w

Bia³o³êce wi¹¿e siê z comiesiêczn¹ diet¹ w

wysokoœci oko³o 2 tys. z³. Choæ od po-

cz¹tku kadencji nie otrzymujê w zasadzie

¿adnego wynagrodzenia, ani z tytu³u

pe³nienia funkcji radnego, ani z tytu³u

pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du dzielnicy,

to staram siê uczestniczyæ w ka¿dym po-

siedzeniu rady. Wszak jest to bardziej

moje hobby i obowi¹zek samorz¹dowca ni¿

przykra powinnoœæ. Jednak dla czêœci

radnych poœwiêcenie szeœciu godzin raz

na miesi¹c na debatê dotycz¹c¹ wa¿nych

dla Bia³o³êki spraw to zbyt wiele. Nawet

mimo przys³uguj¹cego wynagrodzenia.

Niefortunnie dla sprawy m³odzie¿owej

rady punkt dotycz¹cy statutu przypad³

na póŸne godziny przed pó³noc¹. Radni

reprezentuj¹cy PO i IMB wyrazili znie-

cierpliwienie, ¿e musz¹ tak d³ugo zaj-

mowaæ siê sprawami Bia³o³êki. A ja skon-

kludujê to trochê przewrotnie i zapytam,

kto z nas nie poœwiêci³by szeœciu godzin

swojego czasu dla takiego wynagrodzenia?

£ukasz Oprawski

by³y zastêpca burmistrza

Dzielnicy Bia³o³êka

Prawo i Sprawiedliwoœæ

Rada m³odzie¿owa, polityczna
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„Ten bandyta z AK”
wycofywa³y spod Radzymina.

My zaatakowaliœmy czo³gi

na Radzymiñskiej. Z jedne-

go z dachów zrzuciliœmy

granaty, butelki zapalaj¹ce.

Nie by³o wielkiego efektu.

- Nie baliœcie siê?

- Nie, gdzie siê tam bali-

œmy, gdyby nawet nie by³o

rozkazu, to byœmy zaczêli

dzia³aæ. My nie czuliœmy

strachu. Pierwsze trzy dni

by³y zaciête walki.

- Gdzie walczyliœcie?

- Od Koziej Górki. Kozi¹

Górkê myœmy zaatakowali

od ty³u dzieñ przed atakiem

ruskich. W prasie pisali, ¿e

dziêki nam Pragê oddzia³y

zdoby³y – (II Batalion I Pu³ku

I Dywizji WP,) oddzia³ kapi-

tana Kapuœciñskiego, nie

pamiêtam imienia, przedar³

siê od ty³u, zajêliœmy szkolê

na Otwockiej, gdzie ich zakwa-

terowaliœmy i pilnowaliœmy,

kiedy zmêczeni spali, bo

wokó³ by³o pe³no Niemców.

¯o³nierze, którzy przyszli, mieli

zwyk³e karabiny, a trzeba

by³o mieæ i przeciwczo³gowe

i ciê¿kie. Zupe³nie zdezo-

rientowani byli. Wpadli w

œrodek Pragi, gdzie byli sami

Niemcy. Wczeœniej, sami

poszliœmy sprawdziæ, gdzie

s¹ umocnienia niemieckie.

Doszliœmy a¿ do Targowej i

tam przy Bia³ostockiej dopie-

ro ostrzelali nas Niemcy,

przez Bazar poszliœmy wiêc

na Bia³ostock¹ chyba numer

dwa, Niemcy ostrzelali nas

ponownie, wiêc my wycofa-

liœmy siê do Otwockiej i

przesunêliœmy oddzia³y do

Monopolu Spirytusowego na

Z¹bkowskiej. Dopiero rano

zaczê³y siê walki o Pragê,

przeszliœmy a¿ do mostu

Kierbedzia. Nie doszliœmy

jednak do mostu, bo zosta³

wysadzony na naszych

oczach przez Niemców.

Akcja naszego oddzia³u [przyp.

aut. Zgrupowania XVI-79

w 5. Rejonie 26 Obwodu AK

Warszawa-Praga] od Szmu-

lowizny by³a ca³kowicie

niezale¿na od tej akcji,

która sz³a od Grochowa.

- Czy to Powstanie w

ogóle by³o potrzebne?

- O, Jezu, takie pytanie!

Gdyby nie by³o Powstania,

nie by³oby Papie¿a, Solidar-

noœci i nie by³oby… œwiat by

nie zobaczy³, ¿e walczyliœmy

o Polskê. To by³o wielkie

zaskoczenie, ¿e dwadzieœcia

tysiêcy poderwa³o siê do

walki i myœleliœmy, ¿e wygra-

my tê walkê… myœleliœmy,

¿e zaraz przyjd¹ Ruscy… a

Ruscy siê wstrzymali i dopie-

ro 13 wrzeœnia rozpoczêli

atak na Pragê. Okaza³o siê,

¿e to jest Wojsko Polskie, ale

pod rozkazami ruskimi…

- Spodziewaliœcie siê,

¿e sami wygracie to Powsta-

nie czy ¿e wam Rosjanie

pomog¹?

- Sami Rosjanie rzucali

ulotki, myœleliœmy ¿e s¹

naszymi sojusznikami. Z

samolotów zrzucali odezwy:

„Polacy! Naród radziecki

wyci¹ga wam d³oñ pomocy.

Stañcie do boju o woln¹ i

niepodleg³¹ Polskê!” Myœle-

liœmy, ¿e s¹ naszymi sojusz-

nikami, a oni czekali a¿ sami

siê wymordujemy, bo byliœmy

za du¿¹ si³¹.

Myœleliœmy, ¿e idzie nasze

wojsko, do³¹czymy do nich,

taka by³a atmosfera. Szcze-

gólnie Praga liczy³a, ¿e z t¹

Armi¹ pójdziemy na Warsza-

wê. By³ rozkaz Dowódcy

Pragi (Antoniego ̄ urowskie-

go), ¿eby AK siê stawi³o.

Ko³o dwustu ¿o³nierzy siê

stawi³o na Bia³ostock¹, ja

przedefilowa³em ze stuoso-

bow¹ grup¹ ¿o³nierzy AK i

to zaimponowa³o, ale skie-

rowali nas do szko³y na

Skaryszewskiej. Tam by³ obóz,

przedtem koncentracyjny,

gdzie wybierali do Niemiec,

a zaraz potem, w tej szkole

organizowali wojsko na

Warszawê. Po Powstaniu

by³ rozkaz (A. ̄ urowskiego),

¿eby ¿o³nierze AK stawili

siê do wojska...

- Bardzo rozczarowani

byliœcie? Jak reagowali

Twoi ¿o³nierze, czy Ty sam?

- Myœmy ci¹gle wierzyli, ¿e

idziemy walczyæ o Polskê i

¿e z Koœciuszkowcami pój-

dziemy dalej na Warszawê.

Byliœmy jedynym oddzia³em

na Pradze, który nie podda³

siê Niemcom, tylko skoñczy³

wojnê z broni¹ w rêku. To

by³o 20 wrzeœnia. A Staszek

Komornicki, póŸniejszy ge-

nera³, kiedy ze swoim od-

dzia³em z Powstania dosta³

siê na Pragê, by³ zaskoczo-

ny, ¿e tu s¹ takie silne od-

dzia³y, do³¹czy³ siê do nas.

Nie by³ wczeœniej zorientowany,

co siê dzieje na Pradze.

- Co by³o potem?

- Po upadku Powstania,

myœmy szkolili siê w Aninie

przez miesi¹c – stu ¿o³nierzy

AK, ¿eby dostosowaæ siê

do tego wojska do którego

przystêpujemy, a po miesi¹cu,

niestety, nas rozparcelowa-

no, i to nie tak, ¿e wszyscy

razem, tylko ka¿dy gdzie

indziej zosta³ przydzielony.

Rozes³ano nas w ró¿ne

strony.

Ci, co koñczyli szko³y pod-

oficerskie, pos³ani zostali

na szko³y oficerskie, piêciu

kolegów by³o dowódcami

ckmów i rusznic, no i zginêli,

bo Druga Armia by³a nie-

przygotowana, nie tak jak

Pierwsza. Mnie siê uda³o

jako jedynemu oficerowi

dostaæ do Wojska, bo na

Skaryszewskiej w szkole,

oficerów odstawiano na pra-

wo, a ¿o³nierzy na lewo. Ale

jak moi ¿o³nierze zobaczyli,

¿e mnie odstawiaj¹ na pra-

wo, to zaprotestowali – ¿e

my nie pójdziemy bez niego

do wojska. Major popatrzy³,

uœmiechn¹³ siê tylko. Popa-

trzy³, ¿e m³ody ch³opak, to

da siê przekabaciæ i kaza³ mi

iœæ na lew¹ stronê, a tych

oficerów zaraz zamkniêto w

Rembertowie i zaczêto ich

wysy³aæ na Syberiê.

[Przypomnijmy: po upadku

Powstania, w myœl porozu-

mienia Dowódcy Praskiego

Obwodu AK p³k. Antoniego

¯urowskiego z gen. Zyg-

muntem. Berlingiem, do

Dywizji Koœciuszkowskiej

wcielono grupê 160 ¿o³nierzy

AK z Pragi. W tej grupie by³

nasz bohater – ppor. Józef

Zbigniew Polak, który jako

dowódca zwiadu saperskie-

go przeszed³ szlak bojowy I

Dywizji i kapral podchor¹¿y

Stanis³aw Komornicki ps.

„Na³êcz”, póŸniejszy gene-

ra³, jako dowódca dru¿yny

rusznic przeciwpancernych.]

JZP: W miêdzyczasie

oddzia³ AKowców rozbi³

obóz w Rembertowie i uwolni³

naszego Dowódcê Pragi,

¯urowskiego. Ukrywa³ siê,

ale go z³apali i karê œmierci

mu dali. Ponownie go odbili

i uda³o mu siê przetrwaæ

okupacjê, tablica jego pa-

mi¹tkowa jest na ulicy 11

Listopada. A oficerów zaraz

zamkniêto w poniemieckim

obozie w Rembertowie i

zaczêto wysy³aæ na Syberiê.

Ale dopiero w maju 1945,

nad £ab¹, kiedy nie pozwo-

lono nam przejœæ na stronê

amerykañsk¹, zrozumia³em,

¿e nadesz³a kolejna niewola.

W pamiêtniku napisa³em, ¿e

to by³ najsmutniejszy dzieñ

w moim ¿yciu.

- A byli wœród Twoich

¿o³nierzy tacy, którzy powie-

dzieli, ¿e nie z³o¿¹ broni?

- By³ taki jeden – Emil

Grzybowicz ps. Grenadier,

powiedzia³, ¿e on nie z³o¿y

broni, ¿e nie pójdzie do

wojska, tylko do partyzant-

ki… No, a reszta by³a za-

chwycona, co Rosjanie wy-

korzystali… Ja uwa¿am, ¿e

mimo wszystko, walczy³em

o Polskê.…. 

- Ty mia³eœ 21 lat, a Twoi

¿o³nierze, ile mieli lat?

- No, widzia³aœ w wykazie,

ci co zginêli, prawie wszyscy

z tych dwudziestu; tablicê

maj¹ w Bazylice przy Kawê-

czyñskiej: W Bazylice przy

Kawêczyñskiej jest tablica

poœwiêcona ¿o³nierzom

mojego oddzia³u – Hufca

Micha³ów i tam mo¿na zoba-

czyæ nazwiska i wiek tych,

którzy zginêli: W³odzimierz

Cierpieniak, podporucznik,

ps. Kangur lat 19, on skoñ-

czy³ szkolê podoficersk¹,

poszed³ do II Armii; podpo-

rucznik Zbigniew Kaczyñski,

ps. Czarny lat 19; ppor.

Marian Zabielski, ps. Marian

- lat 19; ppor. Zygmunt Elgas,

ps. Cieñ – lat 20 – w czasie

Powstania zgin¹³ na Starym

mieœcie jako dowódca pluto-

nu w Kompanii Motorowej;

kapral Marian Sowiñski ps.

Juno – lat 18; kapral Tadeusz

Naparty ps. Adam - lat 20,

zgin¹³ w M³ynie Michla;

Wojciech Smó³ka, kapral,

ps. Bur³aj – kapral, lat 17, na

Pradze zgin¹³ przenosz¹c

broñ do Kampinosu; Mieczy-

s³aw Œwierdza, kapral, ps.

Orkan - lat 18; strzelec

Bronis³aw Kieliszek, ps.

Boles³aw – lat 19 – zamor-

dowany przez bezpiekê.

Jego aresztowali, ale nic

nie wykapowa³. Strzelec

Wo³owiec, Dyzio – lat 16;

Zenek Wiêch – lat 14, ps.

Nemeczek – zgin¹³ w 39.

roku, te¿ na zwiadzie;

Edward Bobowski, „Bia³y”,

19 lat – zgin¹³ jeszcze przed

Powstaniem, przenosi³ broñ

dla nas na forcie Bema, z

Fortu Bema i Niemcy go

z³apali, torturowali, ale nie

zdradzi³ nas. Tadeusz Kali-

siak ps. Szczerba – lat 19;

Przemys³aw Marczewski,

Zag³oba – lat 15. Zbyszek

Kowalski (ps. Mucha) – lat

14, najmniejszy ³¹cznik,

przep³yn¹³ Wis³ê, zgin¹³ w

Powstaniu. Zygmunt Salwa

ps. Czumbo – lat 16 i Henryk

Paczkowski, ps. Zbyszek –

19, dwaj moi ¿o³nierze, co

uruchomili czo³g pu³apkê na

Starym Mieœcie, gdzie dotarli

z Kompani¹ Motorow¹.

Stanis³aw Tomasik ps. Tom

- lat 19, zgin¹³ w M³ynie [Mi-

chla] – to ten, którego ksi¹dz

odprawiaj¹cy Mszê na od-

s³oniêciu tablicy w Bazylice,

w 2010 roku, rozpozna³ jako

swojego brata zaginionego.

Wzruszaj¹ca sytuacja, po

szeœædziesiêciu siedmiu

latach! Ludzie p³akali s³u-

chaj¹c tego œwiadectwa. Jak

to dobrze, ¿e ja zrobi³em tê

tablicê… szkoda, ¿e tak

ma³o takich tablic powsta³o.

S¹ tablice, które mówi¹ o

jakimœ oddziale i o dowódcy,

a ta jest o ¿o³nierzach, któ-

rzy zginêli. Prawdê mówi¹c,

ja nie widzia³em wykazu

¿o³nierzy na ¿adnej tablicy.

Ufundowaliœmy j¹ prywatnie,

dziêki Twojej pomocy, bo za

te albumy, które sfinansowa³y

j¹ (Impresje z Warszawskiej

Pragi) – za cegie³ki z nich,

powsta³a…

Rozmawia³a:

Beata Bieliñska-Jacewicz

Zdjêcia autorki

dokoñczenie ze str. 1

Józef Zbigniew Polak, lat 94, m³odzieñczy animusz,

œwietna pamiêæ, dyscyplina ¿yciowa, wielkie serce,

ci¹gle tworzy. Autor „Pamiêtników” pisanych od 1942

roku oraz wielu albumów grafik – m.in. Impresji z

Powstania Warszawskiego na Starym Mieœcie i Impresji

o ¯o³nierzach Wyklêtych. W planach – dwa kolejne

albumy o Wielkich Polakach. Marzy o odrodzeniu siê

formacji „Orl¹t” wœród wspó³czesnej polskiej m³odzie¿y.


